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Vinsæll lánþegi | Kaupþing hlaut 
góða einkunn í yfirferð nýútkomins 
tölublaðs viðskiptaritsins EuroWeek 
á síðasta ári og er ofarlega á blaði í 
vali á bestu lánþegum í hópi fyrir-
tækja og stofnana.

Vilja blómakeðju | Fjárfestahópur 
sem samanstendur af Baugi 
Group, fjárfestingarfélagi Skotans 
Toms Hunter og Halifax Bank of 
Scotland, er sagður vilja taka yfir 
bresku garðvörukeðjuna Blooms of 
Bressingham.

Hækkun framundan | Kaupþing 
spáir því að árshækkun úrvals-
vísitölunnar verði um 25 pró-
sent. Greinendur hjá Glitni og 
Landsbankanum gera einnig ráð 
fyrir að markaðurinn hækki um 20 
til 25 prósent á árinu.

Aukin útlán | Útlán Íbúðalánasjóðs 
og bankakerfisins jukust um rúm 
sex prósent í desember síðastliðn-
um frá fyrri mánuði. Alls námu 
lánin rúmum níu milljörðum króna.

Æfa sig | Á þessu ári taka fjár-
málaeftirlit, fjármálaráðuneyti og 
seðlabankar á Norðurlöndunum og 
í Eystrasaltslöndunum þátt í við-
lagaæfingu fjármálayfirvalda til að 
kanna viðbragðshæfni yfirvalda í 
ríkjunum.

Metið féll | Úrvalsvísitala 
Kauphallar Íslands endaði í 6.930 
stigum á mánudag sem er hæsta 
gildi hennar frá upphafi. Eldra met, 
6.925 stig, var sett 15. febrúar í 
fyrra.

Styrkja sig | Viðræður eru vel 
á veg komnar um kaup Alfesca á 
franska fyrirtækinu Adrimex, sem 
er leiðandi í vinnslu rækjuafurða 
í Frakklandi. Velta Adrimex árið 
2006 var sem nemur um 5,1 millj-
arði króna.

Aðstoðarforstjóri Actavis
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Stýrivextir Seðlabankans

Bíta í smákólnandi hagkerfi

12-13

Næstkomandi mánudag verður 
Copeinca, fjórði stærsti fiski-
mjöls- og lýsisframleiðandi Perú, 
skráð í Kauphöllina í Osló. 

Það er Glitnir Securities, 
dótturfélag Glitnis í Noregi, 
sem er umsjónaraðili skráning-
arinnar. Þetta er í fyrsta skipti 
sem bankinn skráir fyrirtæki í 
erlenda kauphöll.

Jafnframt stóð bankinn að 
sjö milljarða útboði í Copeinca 
í desember þar sem nýtt hluta-
fé var selt til alþjóðlegra fag-
fjárfesta. Fjárhæðin verður nýtt 
til fyrirtækjakaupa. Copeinca, 
sem var metið á ellefu milljarða 
króna fyrir útboðið, velti um 6,5 
milljörðum króna á síðasta ári. 
Aðstæður eru góðar fyrir skrán-
ingu um þessar mundir; fiski-
mjölsverð er hátt og mikill áhugi 
er fyrir nýskráningum í Ósló. 

Glitnismenn líta á þessa skrán-
ingu sem stökkpall fyrir frekari 
nýskráningar alþjóðlegra sjávar-
útvegsfélaga.  - eþa / sjá bls. 10

Fyrsta erlenda 
skráning Glitnis

Eggert Þór Aðalsteinsson 
skrifar

Greiningardeildir viðskiptabankanna reikna með 
að samanlagður hagnaður tuttugu 
kauphallarfélaga verði á bilinu 137-
225 milljarðar króna árið 2007. Þessi 
mikli munur skýrist aðallega af 
því að Greiningardeild Kaupþings, 
sem er með lægstu spána, áætlar 
hvorki fyrir um eigin afkomu né 
hagnað hjá Existu, en bæði Glitnir 
og Landsbankinn, sem spá heldur 
ekki fyrir eigin afkomu, búast við að 
Kaupþing og Exista hagnist mest á 
yfirstandandi ári. 

Á árinu 2006 reikna greiningar-
deildir bankanna með að samanlagð-
ur hagnaður fyrirtækja hafi numið 
160-254 milljörðum króna.

Sérfræðingar bankanna eru sam-
mála um að árið 2007 muni koma til 
með að einkennast af frekari útrás, 
jafnt hjá fjármálafyrirtækjum sem 
og rekstrarfélögum. Þrátt fyrir að 
allt stefni í gott ár hvað afkomuna 
snertir eru allar greiningardeildirn-
ar samhljóða um að heildarafkoman 
dragist saman á milli ára, eins og 

fyrr var getið. Þetta skýrist fyrst og fremst af 
minnkandi gengis- og söluhagnaði fjármála- og 
fjárfestingarfélaga. Hins vegar eru markaðsaðilar 
bjartsýnir um verulegan rekstrarbata hjá fram-

leiðslufyrirtækjunum svokölluðu.
Kaupþingi er spáð um 59,7 millj-

arða meðaltalshagnaði en bankinn 
skilaði mestum hagnaði fyrirtækja í 
Kauphöll árið 2005 og að öllum líkind-
um líka árið 2006. Þar á eftir kemur 
Exista með tæplega 41,8 milljarða 
króna meðaltalshagnað. Glitnir mun 
sitja í þriðja sæti rætist spárnar með 
um 28,3 milljarða hagnað en þar á 
eftir koma Landsbankinn (26,4 millj-
arðar) og FL Group (24,8 milljarðar). 
Straumur skilar rétt tæpum tuttugu 
milljörðum króna í hús, Actavis 13,6 
milljörðum og Bakkavör Group yfir 
8,2 milljörðum króna.

Miðað við meðaltalsspár mun ekk-
ert félag verða rekið með tapi á 
árinu 2007. Minnsti hagnaðurinn fell-
ur í skaut 365 hf., 74 milljónir króna 
miðað við meðaltal tveggja spáa.

Þegar allar meðaltalsspár eru 
lagðar saman fæst út að samanlagður 
hagnaður félaganna verður um 244 
milljarðar króna árið 2007.

Kaupþingi spáð mestum 
hagnaði félaga árið 2007
Minni hagnaður af sölu eigna dregur heildarafkomu niður 
á milli ára. Fimm félög skila yfir tuttugu milljörðum í hús og 
ekkert verður rekið með tapi.

AFKOMUSPÁR FYRIR 2007
Kaupþing 59.652
Exista 41.768
Glitnir 28.321
Landsbankinn 26.422
FL Group 24.836
Straumur-Burðarás 19.945
Actavis 13.686
Bakkavör 8.210
Eimskipafélagið 4.013
Mosaic Fashions 3.127
Atorka Group 2.930
TM 2.360
Icelandair Group 2.196
Alfesca 1.926
Icelandic Group 1.647
Össur 1.213
Teymi 873
Marel 797
Vinnslustöðin 683
365 hf. 74
Alls 244.679
Upphæðir í milljónum króna
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Peningabréf ISK/EUR/USD/GBP eru fjárfestingarsjó›ir í skilningi laga nr. 
30/2003, um ver›bréfasjó›i og fjárfestingarsjó›i. Sjó›irnir eru reknir af 
Landsvaka hf., rekstrarfélagi me› starfsleyfi FME. Landsbankinn er 
vörslua›ili sjó›anna. Athygli fjárfesta er vakin á flví a› fjárfestingar- 
sjó›ir hafa r‡mri fjárfestingarheimildir skv. lögunum heldur en 
ver›bréfasjó›ir. Um frekari uppl‡singar um sjó›ina, m.a. hva› var›ar 
muninn á ver›bréfasjó›um og fjárfestingarsjó›um og fjárfestingar- 
heimildir sjó›anna, vísast til útbo›sl‡singar og útdráttar úr útbo›s- 
l‡singu sem nálgast má í afgrei›slum Landsbankans auk uppl‡singa 
á heimasí›u bankans, landsbanki.is.

Örugg ávöxtun 
í fleirri mynt 

sem flér hentar
EUR

3,2%*

GBP
5,7%*

ISK
13,3%*

Markmið
Peningabréfa er 

að ná hærri ávöxtun en 
millibankamarkaður og 

gjaldeyrisreikningar. Enginn 
munur er á kaup- 

og sölugengi.

Peningabréf
Landsbankans

USD
5,3%*

* Nafnávöxtun á ársgrundvelli frá 1. desember 2006 - 3. janúar 2007.

Möguleg tilfærsla bankanna á 
eigin fé sínu úr krónum í evrur 
er hluti af áhættustýringu þeirra 
og í raun óviðkomandi umræðu 
um framtíð krónunnar sem gjald-
miðils þjóðarinnar. Þetta segir 
Björn Rúnar Guðmundsson, 
sérfræðingur greiningardeildar 
Landsbankans, og kveður bank-
ana hljóta að stíga þetta skref 
fljótlega.

Björn Rúnar segir þó ljóst að 
lengra sé í breytinguna en ætlað 
hafi verið um áramótin þegar 
talið var að bankarnir myndu 
strax fylgja í kjölfar Straums-

Burðaráss. „Kaupþing er hins 
vegar komið langlengst í þessu, 
með stærstan hluta af sínum tekj
um í erlendri mynt og er klárlega 
næsti kandídat. Landsbankinn og 
Glitnir eru ekki komnir jafnlangt 
og málið ekki jafnaðkallandi. 
Þá hafa komið yfirlýsingar frá 
Kaupþingi um að þeir hafi safnað 
gjaldeyri.“

Björn Rúnar segir einnig ljóst 
að bankarnir hafi engan hag af 
því að breyta eigin fé sínu í ósátt 
við Seðlabanka eða stjórnvöld. 
„Bankarnir eru jú allir undir 
eftirliti og fjármálastöðugleiki er 

stór þáttur af þeirra umhverfi.“ Þá 

Evrubókhald hluti áhættustýringar
Bankarnir fara á endanum í evrur en það gæti tekið lengri tíma en ætlað var.

Hendur Seðlabankans kunna að 
vera verulega bundnar í ákvörð-
un um vexti og bankinn bundinn 
ákvörðunum annarra seðlabanka, 
segir Ólafur Ísleifsson, lektor 
við viðskiptadeild Háskólans í 
Reykjavík. Hann segir að auk 
þess kunni krónubréfaútgáfa að 
setja bankanum skorður, þannig 
að hann sé ofurseldur því að 
halda hærri vöxtum hér á landi 
til að forða því að eigendur inn-
leysi bréf sín og valdi skarpri 
veikingu á krónunni. Þarna er 
vegið að annarri röksemd fyrir 
núverandi fyrirkomulagi. Hin er 
ólík hagsveifla milli Íslands og 
Evrópu sem Ólafur bendir á að 
fari ört minnkandi.
Ólafur ritar grein í Markaðinn í 
dag þar sem hann fer yfir helstu 
rök fyrir og gegn upptöku evru 
og inngöngu í Evrópusambandið.

- hh / sjá síðu 14 

Efi um 
sjálfstæði

peningastefnu

Smáauglýsingasími550 5000

Margrét Sigurðardóttir hóf nýlega námí olíumálun við Myndlistaskólann í Reykjavík þar sem dóttir hennar ogfaðir eru einnig nemendur.
Viðskiptafræðingurinn Margrét Sigurðar-
dóttir hafði starfað sem stjórnandi í ein
fimmtán ár þegar hún ákvað að setjast aftur
á skólabekk síðastliðið haust og hefja meist-
aranám í viðskiptafræði hjá Háskóla
Reykjavík og læ

Sigurður Ben Jóhannsson, og dóttir hennar, 
Helena Margrét Jónsdóttir, eru einnig nem-
endur í Myndlistaskólanum í Reykjavík.
Margrét segir föður sinn hafa málað frá því
hún man eftir sér en aldrei fengið tilsögn 
fyrr en nú og Helena hafi verið í skólanum í 
fjögur ár, frá því hún var sex ára. „Pabbi og 
Helena mála oft saman,“ segir Margrét,
sem vill meina að Helena sé sú hæfil
ríkasta af þei þ

Vinsæll lánþegi | Kaupþing hlaut
góða einkunn í yfirferð nýútkomins
tölublaðs viðskiptaritsins EuroWeek
á síðasta ári og er ofarlega á blaði í 
vali á bestu lánþegum í hópi fyrir-rr
tækja og stofnana.

Vilja blómakeðju | Fjárfestahópur
sem samanstendur af Baugi 
Group, fjárfestingarfélagi Skotans
Toms Hunter og Halifax Bank of
Scotland, er sagður vilja taka yfir
bresku garðvörukeðjuna Blooms of
Bressingham.

Hækkun framundan | Kaupþing
spáir því að árshækkun úrvals-
vísitölunnar verði um 25 pró-
sent. Greinendur hjá Glitni og
Landsbankanum gera einnig ráð
fyrir að markaðurinn hækki um 20
til 25 prósent á árinu.

Aukin útlán | Útlán Íbúðalánasjóðs
og bankakerfisins jukust um rúm
sex prósent í desember síðastliðn-
um frá fyrri mánuði. Alls námu
lánin rúmum níu milljörðum króna.

Æfa sig | Á þessu ári taka fjár-rr
málaeftirlit, fjármálaráðuneyti og
seðlabankar á Norðurlöndunum og
í Eystrasaltslöndunum þátt í við-
lagaæfingu fjármálayfirvalda til að
kanna viðbragðshæfni yfirvalda í
ríkjunum.

Metið féll  | Úrvalsvísitala
Kauphallar Íslands endaði í 6.930
stigum á mánudag sem er hæsta 
gildi hennar frá upphafi. Eldra met, 
6.925 stig, var sett 15. febrúar í
fyrra.

Styrkja sig | Viðræður eru vel
á veg komnar um kaup Alfesca á
franska fyrirtækinu Adrimex, sem
er leiðandi í vinnslu rækjuafurða
í Frakklandi. Velta Adrimex árið
2006 var sem nemur um 5,1 millj-
arði króna.

Aðstoðarforstjóri Ac

Með brennan
áhuga á lyfju

Copeinca í 
norsku kauphöllina

Fyrsta erlenda
skráning Glitnis

Sögurnar... tölurnar... fólkið...

F R É T T I R  V I K U N N A R

Næstkomandi mánudag verður 
Copeinca, fjórði stærsti fiski-
mjöls- og lýsisframleiðandi Perú, 
skráð í Kauphöllina í Osló. 

Það er Glitnir Securities,
dótturfélag Glitnis í Noregi, 
sem er umsjónaraðili skráning-
arinnar. Þetta er í fyrsta skipti 
sem bankinn skráir fyrirtæki í
erlenda kauphöll.

Jafnframt stóð bankinn að
sjö milljarða útboði í Copeinca
í desember þar sem nýtt hluta-
fé var selt til alþjóðlegra fag-
fjárfesta. Fjárhæðin verður nýtt 
til fyrirtækjakaupa. Copeinca, 
sem var metið á ellefu milljarða 
króna fyrir útboðið, velti um 6,5 
milljörðum króna á síðasta ári. 
Aðstæður eru góðar fyrir skrán-
ingu um þessar mundir; fiski-
mjölsverð er hátt og mikill áhugi 
er fyrir nýskráningum í Ósló.

Glitnismenn líta á þessa skrán-
ingu sem stökkpall fyrir frekari 
nýskráningar alþjóðlegra sjávar-rr
útvegsfélaga. - eþa / sjá bls. 10

Fyrsta erlenda
skráning Glitnis

Eggert Þór Aðalsteinsson 
skrifar

Greiningardeildir viðskiptabankanna reikna með
að samanlagður hagnaður tuttugu
kauphallarfélaga verði á bilinu 137-
225 milljarðar króna árið 2007. Þessi
mikli munur skýrist aðallega af 
því að Greiningardeild Kaupþings,
sem er með lægstu spána, áætlar
hvorki fyrir um eigin afkomu né
hagnað hjá Existu, en bæði Glitnir 
og Landsbankinn, sem spá heldur
ekki fyrir eigin afkomu, búast við að
Kaupþing og Exista hagnist mest á
yfirstandandi ári.

Á árinu 2006 reikna greiningar-rr
deildir bankanna með að samanlagð-
ur hagnaður fyrirtækja hafi numið
160-254 milljörðum króna.

Sérfræðingar bankanna eru sam-
mála um að árið 2007 muni koma til 
með að einkennast af frekari útrás,
jafnt hjá fjármálafyrirtækjum sem
og rekstrarfélögum. Þrátt fyrir að
allt stefni í gott ár hvað afkomuna 
snertir eru allar greiningardeildirn-
ar samhljóða um að heildarafkoman
dragist saman á milli ára, eins og

fyrr var getið. Þetta skýrist fyrst og fremst af
minnkandi gengis- og söluhagnaði fjármála- og 
fjárfestingarfélaga. Hins vegar eru markaðsaðilar 
bjartsýnir um verulegan rekstrarbata hjá fram-

leiðslufyrirtækjunum svokölluðu.
Kaupþingi er spáð um 59,7 millj-

arða meðaltalshagnaði en bankinn
skilaði mestum hagnaði fyrirtækja í 
Kauphöll árið 2005 og að öllum líkind-
um líka árið 2006. Þar á eftir kemur
Exista með tæplega 41,8 milljarða
króna meðaltalshagnað. Glitnir mun
sitja í þriðja sæti rætist spárnar með
um 28,3 milljarða hagnað en þar á
eftir koma Landsbankinn (26,4 millj-
arðar) og FL Group (24,8 milljarðar).
Straumur skilar rétt tæpum tuttugu
milljörðum króna í hús, Actavis 13,6
milljörðum og Bakkavör Group yfir
8,2 milljörðum króna.

Miðað við meðaltalsspár mun ekk-
ert félag verða rekið með tapi á
árinu 2007. Minnsti hagnaðurinn fell-
ur í skaut 365 hf., 74 milljónir króna
miðað við meðaltal tveggja spáa.

Þegar allar meðaltalsspár eru
lagðar saman fæst út að samanlagður 
hagnaður félaganna verður um 244 
milljarðar króna árið 2007.

Kaupþingi spáð mestum
hagnaði félaga árið 2007
Minni hagnaður af sölu eigna dregur heildarafkomu niður
á milli ára. Fimm félög skila yfir tuttugu milljörðum í hús og
ekkert verður rekið með tapi.

AFKOMUSPÁR FYRIR 2007
Kaupþing 59.652
Exista 41.768
Glitnir 28.321
Landsbankinn 26.422
FL Group 24.836
Straumur-Burðarás 19.945
Actavis 13.686
Bakkavör 8.210
Eimskipafélagið 4.013
Mosaic Fashions 3.127
Atorka Group 2.930
TM 2.360
Icelandair Group 2.196
Alfesca 1.926
Icelandic Group 1.647
ÖssurÖ 1.213
Teymi 873
Marel 797
Vinnslustöðin 683
365 hf. 74
Alls 244.679
Upphæðir í milljónum króna
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Peningabréf IS
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Landsvaka hf.
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sjó›ir hafa r‡m
ver›bréfasjó›
muninn á ver›
heimildir sjó›
l‡singu sem n
á heimasí›u b

Örugg ávöxtun 
í fleirri mynt

sem flér hentar
EUR

3,2%*

GBP
5,7%*

ISK
13,3%*

Markmið
Peningabréfa er 

að ná hærri ávöxtun en 
millibankamarkaður og

gjaldeyrisreikningar. Enginn 
munur er á kaup-

og sölugengi.

Peningabréf
Landsbankans

USD
5,3%*

* Nafnávöxtun

Möguleg tilfærsla bankanna á 
eigin fé sínu úr krónum í evrur 
er hluti af áhættustýringu þeirra
og í raun óviðkomandi umræðu 
um framtíð krónunnar sem gjald-
miðils þjóðarinnar. Þetta segir
Björn Rúnar Guðmundsson, 
sérfræðingur greiningardeildar
Landsbankans, og kveður bank-
ana hljóta að stíga þetta skref 
fljótlega.

Björn Rúnar segir þó ljóst að
lengra sé í breytinguna en ætlað 
hafi verið um áramótin þegar 
talið var að bankarnir myndu
strax fylgja í kjölfar Straums-

Burðaráss. „Kaupþing er hins 
vegar komið langlengst í þessu
með stærstan hluta af sínum tekj
um í erlendri mynt og er klárleg
næsti kandídat. Landsbankinn og
Glitnir eru ekki komnir jafnlang
og málið ekki jafnaðkallandi
Þá hafa komið yfirlýsingar fr
Kaupþingi um að þeir hafi safna
gjaldeyri.“

Björn Rúnar segir einnig ljós
að bankarnir hafi engan hag a
því að breyta eigin fé sínu í ósát
við Seðlabanka eða stjórnvöld
„Bankarnir eru jú allir undi
eftirliti og fjármálastöðugleiki e

stór þáttur af þeirra umhverfi.“ Þá

Evrubókhald hluti áhættustýringar
Bankarnir fara á endanum í evrur en það gæti tekið lengri tíma en ætlað var.

Hendur Seðlabankans kunna að 
vera verulega bundnar í ákvörð-
un um vexti og bankinn bundinn 
ákvörðunum annarra seðlabanka, 
segir Ólafur Ísleifsson, lektor 
við viðskiptadeild Háskólans í 
Reykjavík. Hann segir að auk 
þess kunni krónubréfaútgáfa að 
setja bankanum skorður, þannig 
að hann sé ofurseldur því að
halda hærri vöxtum hér á landi 
til að forða því að eigendur inn-
leysi bréf sín og valdi skarpri
veikingu á krónunni. Þarna er 
vegið að annarri röksemd fyrir 
núverandi fyrirkomulagi. Hin er 
ólík hagsveifla milli Íslands og 
Evrópu sem Ólafur bendir á að 
fari ört minnkandi.
Ólafur ritar grein í Markaðinn í 
dag þar sem hann fer yfir helstu 
rök fyrir og gegn upptöku evru 
og inngöngu í Evrópusambandið.
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Efi um
sjálfstæði

peningastefnu

Í myndlistarskóla ásamt 
föður sínum og dóttur

Tekur við 
Íslandi í dag

Draumalandið 
á leiksvið

 Eftir mikla evru-
umræðu hér á landi segjast ein-
ungis 37,1 prósent þeirra sem 
afstöðu tóku í nýrri skoðanakönn-
un Fréttablaðsins vilja að evra sé 
tekin upp sem gjaldmiðill hér á 
landi en 62,9 prósent eru því hins 
vegar mótfallin. Nokkur munur er 
á afstöðu eftir kyni og búsetu. 
Þannig eru karlmenn frekar því 
fylgjandi en konur að tekin sé upp 
evra. 40,4 prósent karla eru því 
fylgjandi og 59,6 prósent mótfall-
in. 33,6 prósent kvenna eru fylgj-
andi hugmyndinni að taka upp 
evru á Íslandi en 66,4 prósent mót-
fallin. Þá eru 67,3 prósent íbúa 
utan höfuðborgarsvæðisins mót-
fallin hugmyndinni að taka upp 
evru og 32,7 prósent fylgjandi. 
59,9 prósent íbúa höfuðborgar-
svæðisins eru því hins vegar mót-
fallin, en 40,1 prósent fylgjandi. 

Þá hefur andstaða við að Ísland 
sæki um aðild að Evrópusamband-
inu ekki verið meiri síðan í könn-
un Gallup frá því í apríl 2003. Ein-
ungis 36,0 prósent segjast vilja að 
sótt sé um aðild, en 64,0 prósent 
eru því mótfallin. Síðast þegar 
spurt var um afstöðu til aðildar-
umsóknar í könnun Fréttablaðs-
ins, 19. febrúar í fyrra, voru 55,2 
prósent mófallin aðildarumsókn 
en 44,8 prósent fylgjandi. Stuðn-
ingur við aðildarumsókn hefur því 
dregist saman um tæplega níu 
prósentustig frá því í febrúar á 
síðasta ári.

Mest hefur andstaða aukist 
meðal íbúa utan höfuðborgar-
svæðisins, um 15,4 prósentustig. 
Nú eru 68,0 prósent íbúa utan 
höfuðborgarsvæðisins því mót-
fallin að sótt sé um aðild að Evr-
ópusambandinu, en 32,0 prósent 
eru því fylgjandi. 

Á höfuðborgarsvæðinu eru 

hins vegar 61,2 prósent mótfallin 
aðildarumsókn og hefur andstað-
an aukist um 4,2 prósentustig á 
þessu liðna ári frá síðustu könnun 
blaðsins. 38,7 prósent íbúa höfuð-
borgarsvæðisins vilja hins vegar 
að sótt sé um og er stuðningurinn 
við umsókn hvergi meiri en þar. 

Litlu munar nú á afstöðu til 
aðildarumsóknar á milli karla og 
kvenna, en fleiri konur eru nú and-
snúnar aðildarumsókn en fyrir 
ári. 63,2 prósent kvenna vilja ekki 
að sótt sé um aðild að Evrópusam-
bandinu nú, en það voru 52,8 pró-
sent kvenna í síðustu könnun 
blaðsins. 36,8 prósent kvenna vilja 
hins vegar að sótt sé um. 64,7 pró-
sent karla eru mótfallin aðildar-
umsókn og hefur þeim fjölgað um 
7,3 prósentustig frá því í síðustu 
könnun. 35,3 prósent karla eru nú 
því fylgjandi að sótt sé um aðild að 
Evrópusambandinu.

Ekki færri 
viljað ESB 
síðan 2003
Tæplega 63 prósent segjast ekki vilja að evran verði 
gjaldmiðill á Íslandi, samkvæmt könnun Fréttablaðs-
ins. Álíka margir vilja ekki sækja um ESB-aðild. 

 Tveir fangar, sem 
höfðu ekki lokið afplánun og áttu 
að dveljast í Byrginu en fundust 
ekki þegar Fangelsismálastofnun 
vitjaði þeirra, hafa hlotið þunga 
dóma fyrir alvarleg ofbeldisverk. 

Sá yngri, Jens Hjartarson, 
hlaut sjö ára fangelsisdóm í 
desember 2003 fyrir alvarlegar 
líkamsárásir og manndrápstil-
raun. Hann réðst að sex manns 
vopnaður hnífi og skar meðal ann-
ars ungan pilt á háls með þeim 
afleiðingum að litlu munaði að 
slagæðar í hálsi piltsins skærust í 
sundur. 

Hinn maðurinn, Annþór Karls-
son, hlaut þriggja ára fangelsis-

dóm fyrir að hafa í slagtogi við tvo 
aðra ráðist á mann vopnaður tré-
kylfu og lamið hann í líkama og 
höfuð. Hann var handtekinn á 

Keflavíkurflugvelli þar sem hann 
var að reyna að flýja land.

Erlendur Baldursson, afbrota-
fræðingur hjá Fangelsismála-
stofnun, segir að forráðamenn 
Byrgisins hafi verið kallaðir á 
fund Fangelsismálastofnunar 
þegar henni bárust fregnir um að 
svona væri í pottinn búið. Fang-
arnir hafi í kjölfarið verið fjar-
lægðir úr Byrginu. 

Að sögn Erlends segjast menn-
irnir hafa fengið leyfi hjá Guð-
mundi Jónssyni, fyrrverandi for-
stöðumanni Byrgisins, til að dvelja 
annars staðar og að uppi séu grun-
semdir um að þeir hafi hlotið við-
líka leyfi áður.

Ofbeldismenn í bæjarleyfi
Fólk úr hópi aldraðra og 

öryrkja hefur ákveðið að stofna til 
framboðs fyrir alþingiskosningarn-
ar í maí. Aðalmarkmið framboðs-
ins, eins og segir í tilkynningu, er 
að bæta kjör og aðbúnað eldra 
fólks og öryrkja, auk þess að vinna 
að öðrum framfaramálum í 
íslensku þjóðfélagi.

Lögð hafa verið fram drög að 
helstu áhersluatriðum framboðs-
ins og verða þau fullmótuð á 
næstu dögum. Þegar því verki er 
lokið verður leitað samstarfs við 
konur og karla úr öllum kjördæm-
um og auglýstur opinn kynningar- 
og stofnfundur stjórnmálahreyf-
ingarinnar. 

Nýtt framboð 
komið fram

Beirút, höfuðborg 
Líbanon, logaði í átökum í gær í 
kjölfar þess að Hizbollah-samtök-
in hvöttu fólk til að leggja niður 
störf í mótmælaaðgerðum gegn 
stjórnvöldum, sem Hizbollah 
telur of höll undir Bandaríkin.

Átök brutust út víða á milli 
stjórnarandstæðinga og stjórnar-
sinna í formi handalögmála, 

grjótkasts og skotbardaga. Her-
menn reyndu að halda aftur af 
báðum hliðum.

Samgöngur og starfsemi voru 
í lamasessi vegna verkfallsins og 
átakanna. Eru þetta mestu átökin 
sem orðið hafa síðan Hizbollah-
samtökin hófu herferð sína gegn 
stjórnvöldum fyrir tveimur mán-
uðum síðan.
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Karl, er þetta ekki bara út-
burðarvæl?

 Guðmundur 
Jónsson, fyrrum forstöðumaður 
Byrgisins, hefur enn ekki mætt í 
skýrslutöku hjá embætti sýslu-
mannsins á 
Selfossi.

Gert hafði 
verið ráð fyrir 
að Guðmundur 
mætti í síðustu 
viku, eins og 
Fréttablaðið
greindi frá 
fyrir helgi. 
Hann hafði 
boðað að hann 
myndi leggja fram kæru á hendur 
skjólstæðingi Byrgisins sem kært 
hefur hann fyrir kynferðislega 
misbeitingu. Kvaðst Guðmundur 
myndu kæra konuna, sem hafði 
kært hann, fyrir nauðgun. Sú 
kæra hefur enn ekki borist að 
sögn Ólafs Helga Kjartanssonar, 
sýslumanns á Selfossi. 

Mætir ekki í 
skýrslutöku

 Seinni hluta árs 2008 mun 
verða komið jafnvægi á rekstur 
Ríkisútvarpsins (RÚV), segir Páll 
Magnússon útvarpsstjóri. Hann 
segir að 420 milljóna tap fyrstu 
sex mánuði ársins 2006, sem upp-
lýst var um á Alþingi í gær, hafi að 
nokkru verið unnið upp og hann 
reikni með því að heildartap á 
árinu 2006 nemi innan við 400 
milljónum króna.

Páll segir að undanfarin ár hafi 
innbyggt tap í rekstri RÚV verið á 
bilinu 200 til 400 milljónir króna á 
ári, með þeirri undantekningu þó 
að það hafi verið innan við 50 
milljónir árið 2004. Sveiflur skýr-
ist einkum af gengisþróun.

„Þetta tap liggur fyrst og 
fremst í óhagstæðara gengi á 
árinu 2006 og á hækkunum á 
rekstrarkostnaði, sem urðu vegna 
launahækkana í kjarasamningum, 

og því að við fengum ekki hækk-
anir á afnotagjöldum í tvö ár, þar 
til hækkunin kom nú rétt fyrir 
áramót,“ segir Páll.

Hann segir að breytingar á 
lögum um RÚV, sem samþykktar 
voru á Alþingi í gær, hafi það í för 
með sér að hægt verði að rétta 
reksturinn af. Stofnefnahags-
reikningur félagsins liggi fyrir og 
gert ráð fyrir því að nýja félagið 
byrji með 15 prósent eiginfjár-
hlutfall og skuldir þess við ríkis-
sjóð verði lækkaðar til að ná því 
marki.

Gróf rekstraráætlun fyrir 
næstu ár hefur verið gerð og segir 
Páll að þar sé gert ráð fyrir því að 
síðla árs 2008 komist RÚV út úr 
taprekstrinum. Árið í ár verði því 
síðasta árið sem RÚV sé rekið með 
tapi.

Rekstur í jafnvægi árið 2008

Halli á rekstri Ríkis-
útvarpsins (RÚV) nam um 420 
milljónum króna fyrstu sex mán-
uði síðasta árs, en allt árið 2005 
var halli á rekstri stofnunarinnar 
196,2 milljónir króna. Hallinn árið 
2004 var 49,8 milljónir króna.

Frumvarp menntamálaráð-
herra um að RÚV verði að opin-
beru hlutafélagi var samþykkt 
eftir hörð orðaskipti á Alþingi í 
gær með 29 atkvæðum stjórnar-
þingmanna gegn 21 atkvæði 
stjórnarandstöðu. Svo mikill klið-
ur var í salnum að Sólveig Péturs-
dóttir, forseti Alþingis, hafði á 
orði að þingmenn yrðu að hafa sig 
hæga, ella færi að stórsjá á bjöll-
unni sem slegið er í til að þagga 
niður í þingmönnum.

Fyrir þingfund í gær var skrif-
legu svari Þorgerðar Katrínar 
Gunnarsdóttur menntamálaráð-
herra við fyrirspurn Kolbrúnar 
Halldórsdóttur, þingmanns 
Vinstri grænna, um fjárhags-
stöðu RÚV dreift á Alþingi. Þing-
menn stjórnarandstöðunnar 
gagnrýndu harðlega að þetta svar 
skyldi ekki hafa komið fram á 
meðan umræða um frumvarpið 
um Ríkisútvarpið ohf. stóð á 
Alþingi.

„Það er lýsandi dæmi fyrir 
þessa málsmeðferð alla að svona 
skuli vera staðið að málum,“ sagði 
Kolbrún við upphaf utandagskrár-
umræðu um svar ráðherra. Hún 
segir menntamálaráðherra gera 
stjórnarandstöðu erfitt að ræða 
málið á Alþingi, og loks þegar 
ákveðið sé að taka málið til 
atkvæðagreiðslu sé svarið birt. 
Það hefði þurft að vera hluti af 

umræðunni um frumvarpið um 
breytt rekstrarfyrirkomulag 
RÚV.

„Hér er ekkert nýtt á ferðinni, 
menn vissu það alveg að rekstrar-
staða Ríkisútvarpsins hefur aldrei 
verið góð í gegnum tíðina, það 
hefur aldrei verið falið,“ sagði 
Þorgerður Katrín í svörum sínum. 
Hún lýsti undrun sinni á orðum 
Kolbrúnar, sem ætti sæti í mennta-
málanefnd og hefði haft þessar 
upplýsingar.

„Þetta fyrirtæki er á felgunni,“ 
sagði Magnús Þór Hafsteinsson, 
þingmaður Frjálslynda flokksins, 
sem sagði að engan hefði órað 
fyrir því að staðan væri jafn 
slæm og svar menntamálaráð-
herra bæri með sér.

Uppsafnaðar skuldir RÚV um 
mitt ár 2006 voru 5.168 milljónir 
króna, og höfðu aukist úr 4.708,4 
milljónum króna frá lokum árs 
2005.

Hörð orðaskipti um 
rekstrarhalla RÚV 
Frumvarp menntamálaráðherra um Ríkisútvarpið ohf. var samþykkt á Alþingi 
í gær eftir hörð orðaskipti stjórnar og stjórnarandstöðu. Rekstrarhalli  Ríkis-
útvarpsins var 420 millj. fyrstu sex mánuði síðasta árs og 196 milljónir árið 2005.

 Jón Ásgeir Jóhannes-
son, forstjóri 
Baugs Group, 
segir í yfirlýs-
ingu að niður-
staða Hæstarétt-
ar um vanhæfi 
Haraldar
Johannessen
ríkislögreglu-
stjóra komi ekki 
á óvart.

„Reyndar tel 
ég að Haraldur hafi verið vanhæf-
ur frá fyrsta degi þegar hann 
ákvað innrás í Baug. [...] Þetta er 
enn ein sönnun þess að þessir 
menn frömdu stórkostleg afglöp í 
starfi og auðvitað ætti Haraldur 
fyrir löngu að vera búinn að segja 
starfi sínu lausu,“ segir í yfirlýs-
ingunni. Þar segir að Jón H. B. 
Snorrason og Arnar Jensson hafi 
nú flúið klúður sitt hjá ríkislög-
reglustjóra í önnur störf.

„Þá kemur á óvart að sjá Ólaf 
[Börk Þorvaldsson hæstaréttar-
dómara] í dómnum eftir allar þær 
umræður sem farið hafa fram í 
þjóðfélaginu, en niðurstaða hans 
kemur hins vegar ekki á óvart,“ 
segir í yfirlýsingu Jóns Ásgeirs.

Dómur kemur 
ekki á óvart

 Haraldur Johannessen 
ríkislögreglustjóri gerði sig van-
hæfan til að fara með rannsókn á 
skattamálum fimm einstaklinga 
tengdum Baugi með ummælum 
sínum í sjónvarpsfréttum í október 
2005, samkvæmt dómi Hæstarétt-
ar sem féll í gær. 

Héraðsdómur hafði áður 
úrskurðað bæði Harald og Jón H. 
Snorrason, fyrrverandi saksókn-
ara efnahagsbrotadeildar ríkis-
lögreglustjóra, vanhæfa, en 
Hæstiréttur staðfesti ekki dóm 
héraðsdóms hvað varðar saksókn-
arann.

Þeir einstaklingar sem eru til 
rannsóknar, en einn þeirra er Jón 

Ásgeir Jóhannesson, forstjóri 
Baugs Group, kröfðust þess að 
rannsókn á meintum skattalaga-
brotum yrði úrskurðuð ólögmæt 
en til vara að yfirmenn ríkislög-
reglustjóra, og þar með undir-
menn þeirra allir, yrðu úrskurðað-
ir vanhæfir til að rannsaka meint 
brot.

Hæstiréttur féllst ekki á kröf-
urnar, utan þess að dómurinn taldi 
ummæli ríkislögreglustjóra í 
fréttum Stöðvar 2 leiða til þess að 
hann teldist vanhæfur. Í dómi 
Hæstaréttar kemur fram að skipa 
þurfi sérstakan ríkislögreglu-
stjóra sem fari með forræði rann-
sóknarinnar.

Einn dómara Hæstaréttar, Ólaf-
ur Börkur Þorvaldsson, skilaði 
sératkvæði og vildi ekki staðfesta 
vanhæfi Haraldar í málinu, meðal 
annars vegna þess að í ummælum 
hans væri hann ekki að lýsa 
afstöðu sinni heldur mati sínu á 
því hvernig málið horfði við 
almenningi og sakborningum.

Ríkislögreglustjóri vanhæfur

Margrét Sverrisdóttir, 
varaborgarfulltrúi Frjálslynda 
flokksins í Reykjavík, ætlar ekki 
að bjóða sig fram í kosningu um 
formannsembætti Frjálslynda 
flokksins á landsþingi hans sem 
haldið verður um helgina. Ef hún 
hefði gert það hefði hún farið 
fram gegn sitjandi formanni, 
Guðjóni A. Kristjánssyni.

Margrét ætlar þess í stað að 
bjóða sig fram gegn Magnúsi Þór 
Hafsteinssyni í kosningu um 
embætti varaformanns. 

Hún segist hafa tekið ákvörð-
unina með hagsmuni flokksins að 
leiðarljósi; ef hún hefði boðið sig 
fram til formanns hefði flokkur-
inn klofnað. Margrét segist ekki 
vilja að það gerist því henni sé 
annt um Frjálslynda flokkinn.

Fer ekki fram 
til formanns

 Stjórn áfanga-
heimilisins Verndar ætlar að 
ræða við Fangelsismálastofnun 
ríkisins um hvernig hægt sé að 
koma í veg fyrir að menn sem eru 
að ljúka afplánun á heimilinu 
brjóti lög. Þetta var ein af 
niðurstöðum fundar stjórnar 
Verndar sem haldinn var í 
gærkvöldi.

Hreinn S. Hákonarson, formað-
ur stjórnarinnar, segir þjónustu-
samning milli Verndar og Fangelsis-
málastofnunar í endurskoðun.

Reglur um inntöku og skilyrði 
manna til vistunar á áfangaheimil-
inu verða endurskoðaðar ef ástæða 
þykir til. 

Menn á Vernd 
brjóti ekki lög



Þarftu að breyta þér 
í Símaskránni 2007?
Móttöku auglýsinga og skráninga í Símaskrána 2007 fer senn að ljúka.

Ef þú vilt breyta skráningu þinni eða fyrirtækis þíns hafðu þá samband 
við þjónustufulltrúa okkar í síma 522 3200 eða sendu tölvupóst á ja@ja.is.

Skráningu lýkur 31. janúar 2007.
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 Vöruverð í verslun 
IKEA hér á landi virðist yfirleitt á 
svipuðu róli og í Svíþjóð, Noregi 
og Bretlandi, en heldur hærra en í 
Danmörku. Þegar Fréttablaðið 
kannaði verð á sex vörutegundum 
af handahófi reyndist verðið hæst 
í verslun IKEA í Osló, en lægst í 
verslun IKEA í Kaupmannahöfn.

Fréttablaðið er um þessar 
mundir að vinna 
verðkannanir á 
ýmsum vörum hér á 
landi og í nágranna-
löndunum, í þeim til-
gangi að sjá hver 
verðmunurinn er 
milli landanna og 
reyna að grafast 
fyrir um í hverju munurinn ligg-
ur.

Verð á IKEA-vörum er ákveðið 
árlega og gefið út í vörulista, sem 
auðveldar mjög samanburð á 
sömu vörutegundum milli landa. Í 
ljós kom að verðmunurinn var 
talsvert breytilegur eftir vöruteg-
undum. Þannig var JOAKIM-skrif-
borðsstóllinn ódýrastur í verslun-
inni hér á landi, þar sem hann 
kostaði 12.950 krónur, en dýrastur 
í Osló þar sem hann kostaði tæp-
lega 3.200 krónum meira.

Hinar mikið seldu BILLY-hillur 
komu ekki jafn vel út, en hvít hilla 
í stærðinni 80x202 sentimetrar 
kostaði 4.950 krónur hérlendis en 
var ódýrust í Osló þar sem sama 
hilla kostaði 3.228 krónur. Hillurn-
ar eru þannig 53 prósentum dýrari 
hér á landi.

Þegar reiknað var út saman-
lagt verð á vörutegundunum sex 
reyndist verslun IKEA í Osló 

vera með hæsta verðið, en næst-
dýrastar voru vörurnar í versl-
uninni hér á landi. Ódýrastar 
voru IKEA-vörurnar sex í Kaup-
mannahöfn.

Þórarinn Ævarsson, fram-
kvæmdastjóri IKEA á Íslandi, segir 
að það komi sér nokkuð á óvart að 
svo mikill verðmunur hafi verið á 
BILLY-hillunni, en í heildina sé 

hann sáttur við 
að verðið sé 
svo svipað í 
versluninni hér 
á landi og í 
saman-burðar-
löndunum.

Hann segir 
að sjálfstæðar 

IKEA-verslanir kaupi vörur inn á 
sama verði, en þær verslanir sem 
reknar séu af IKEA-fyrirtækinu 
sjálfu fái annað verð. Allir sjái að 
álagningin í IKEA-versluninni hér 
á landi sé afar hófleg, enda um 
lágvöruverðs-verslun að ræða. 
Þórarinn vildi þó ekki tiltaka inn-
kaupsverð eða álagningu verslun-
arinnar.

Verð á IKEA-vörum 
svipað og í Svíþjóð
Í verðkönnun á sex IKEA-vörum var verðið hæst í Osló, næsthæst hér á landi 
en lægst í Danmörku. Mestur verðmunur var á hvítum BILLY-bókaskáp, hann 
kostaði 53 prósentum meira í IKEA-versluninni hér á landi en í Osló.
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VERÐMUNUR Á IKEA-VÖRUM MILLI LANDA

Nefnd sem unnið 
hefur að stofnun Landssamtaka 
landeigenda vill að Árni Mathie-
sen fjármálaráðherra einbeiti sér 
fyrir því að þjóðlendulögunum 
verði breytt strax. Í tilkynningu 
kemur fram að ráðherrann þurfi 
að gera þetta til að tryggja að 
ríkið geri ekki kröfur í jarðir með 
athugasemdalausum þinglýstum 
landamerkjabréfum.

Þau telja útspil fjármálaráð-
herra, að „endurskoða aðferða-
fræði ríkisins“ varðandi þjóðlendu-
kröfur þess, ekki fullnægjandi. 

Samtökin verða stofnuð í 
Sunnusal Hótel Sögu klukkan 16 á 
morgun.

Lögunum verði 
breytt strax

 Eþíópía hóf að flytja 
herlið sitt út úr Sómalíu í gær.

Sérfræðingar hafa áhyggjur 
yfir því að brotthvarf Eþíópíu-
hers úr landinu geti leitt til 
stjórnleysis og endurkomu ofríkis 
stríðsherra sendi Afríkusamband-
ið ekki friðargæsluliða fljótt á 
staðinn.

Á föstudag samþykkti Afríku-
sambandið áætlun um að senda 
8.000 friðargæsluliða til Sómalíu í 
sex mánuði og síðan myndu 
Sameinuðu þjóðirnar taka við. 
Ekki er enn búið að ákveða 
framkvæmdina.

Eþíópía kallar 
herlið sitt heim

 Rafrænar mælingar 
hefjast á þessu ári á sjónvarps-
áhorfi og útvarpshlustun. 
Samningur um þetta var undirrit-
aður af Ljósvakamiðlum 365, 
Ríkisútvarpsinu og Skjánum í 
gær við Capacent Gallup og gildir 
hann til 2012. Samningurinn þykir 
boða byltingu í mælingum á 
fjölmiðlanotkun.

Mælingarnar fara þannig fram 
að fólk ber lítið mælitæki á sér 
sem nemur hljóðmerki sem sent 
er samhliða útsendingum 
ljósvakamiðla. Þetta merki er 
falið í útsendingum. Því fylgja 
ýmsar upplýsingar sem nýtast við 
sjónvarpsmælingar, svo sem um á 
hvaða sjónvarps- eða útvarpsrás 
verið er að horfa eða hlusta á og 
hvenær.

Þykir bylting í 
mælingum

Símasamband Vodafone 
á höfuðborgarsvæðinu komst í 
samt lag síðdegis í gær eftir að 
ljósleiðari slitnaði um morguninn. 
Ástæða bilunar var sú að verktaki 
sleit í sundur ljósleiðara við 
framkvæmdir í austurhluta 
Reykjavíkur. Einnig urðu 
truflanir á fastlínusambandi hjá 
nokkrum fyrirtækjum og 
stofnunum. Truflana varð einnig 
vart á Akureyri og á Suðurlandi.

Þá bilaði háspennulína í 
gærmorgun um kl. 8 og fór 
rafmagn af Arnarstapa og 
Hellnum vegna þess. Viðgerð tók 
um tvær klukkustundir.

Slitinn ljósleið-
ari olli bilun

 Guðríður Arnardóttir, 
oddviti Samfylkingar í bæjar-
stjórn Kópavogs, segist telja að 
sátt sem gerð hafi verið við Þor-
stein Hjaltested um eignarnám 
um 863 hektara lands á Vatnsenda-
jörðinni gæti fært Þorsteini tólf 
milljarða króna í aðra hönd.

Þetta kom fram í máli Guðríðar 
á bæjarstjórnarfundi í gærkvöldi. 
Hún tók þó fram að um frjálslega 
útreikninga væri að ræða enda 
forsendur óljósar.

Ólafur Þór Gunnarsson, bæjar-
fulltrúi Vinstri grænna, taldi sátt-
ina enn verðmætari fyrir Þorstein; 
jafnvirði 20 milljarða króna.

Gunnar I. Birgisson bæjar-

stjóri gagnrýndi hins vegar 
útreikninga Guðríðar og Ólafs 
harðlega. Benti Gunnar á að eng-
inn gæti séð fyrir hvert lóðaverð 
yrði í framtíðinni.

„Ég vara bæjarfulltrúa við að 
vera að fabúlera eitthvað með 
tölur og láta hafa eftir sér í fjöl-
miðlum því ég mun svara þessu 
fullum hálsi,“ sagði bæjarstjórinn 
á fundinum í gær og bætti við að 
með sáttinni yrði ungu fólki tryggt 
byggingarland til framtíðar og 
bæjarsjóði góð framtíð.

Sáttin við Þorstein felur í sér að 
Kópavogsbær mun greiða Þor-
steini 2.250 milljónir króna í pen-
ingum. Að auki fær Þorsteinn í 

sinn hlut 300 skipulagðar sérbýli-
slóðir og ellefu prósent allra lóða 
sem skipulagðar verða af bænum 
á svokölluðum H-reit. 





Finnst þér að Árni Johnsen eigi 
að vera á framboðslista Sjálf-
stæðisflokks í Suðurkjördæmi?

Fylgist þú með bandarískum 
stjórnmálum?

Í gærkvöldi steig 
George W. Bush í ræðustól á 
Bandaríkjaþingi og flutti stefnu-
ræðu sína, eins og Bandaríkja-
forsetar gera jafnan um þetta 
leyti árs. Þetta er næstsíðasta 
stefnuræðan sem Bush flytur á 
embættistíð sinni.

Í ræðunni, sem hann flutti 
klukkan tvö í nótt að íslenskum 
tíma, nokkru eftir að Fréttablaðið 
fór í prentun, hugðist Bush bjóða 
andstæðingum sínum á þingi 
samvinnu í fjölda mála á innlend-
um vettvangi, meðal annars heil-
brigðismálum, orkumálum og 
menntamálum, til þess að vega 
upp á móti djúpstæðum ágrein-
ingi hans við demókrata um 
Íraksstríðið.

Samkvæmt nokkrum nýbirtum 
skoðanakönnunum, sem gerðar 

voru bæði í Bandaríkjunum og 
víðar um heim, hefur álit fólks á 
Bush og stefnu Bandaríkjastjórnar 
sjaldan verið minna en einmitt nú.

Tveir af hverjum þremur 
Bandaríkjamönnum telja Bush 
og ríkisstjórnina vera á villi-
götum, að því er fram kemur í 
skoðanakönnun sem AP frétta-
stofan lét gera. Þá telja sex af 
hverjum tíu litlar líkur á því að 
repúblikanar og demókratar geti 
á þingi komið sér saman um 
lausnir á helstu vandamálum 
þjóðarinnar.

Á hinn bóginn hefur stuðning-
ur Bandaríkjamanna við áform 
forsetans um að senda fleiri her-
menn til Íraks heldur vaxið eftir 
að hann kynnti þau áform í ræðu 
í síðustu viku. Fyrir ræðuna töldu 
26 prósent það vera rétt, en nú er 
31 prósent komin á þá skoðun. 

Hins vegar eru 51 prósent 
mjög óánægð með frammistöðu 
forsetans, samkvæmt skoðana-
könnun sem dagblaðið Washing-

ton Post og sjónvarpsstöðin ABC 
létu gera.

Þá segjast 65 prósent Banda-
ríkjamanna vilja að bandaríska 
herliðið fari frá Írak á næsta ári, 
samkvæmt skoðanakönnun dag-
blaðsins Wall Street Journal og 
sjónvarpsstöðvarinnar NBC.

Þá segir Washington Post að á 
síðustu sex áratugum hafi ein-
ungis tveir forsetar mælst jafn 
óvinsælir í skoðanakönnunum 
blaðsins, en það voru þeir Harry 
Truman þegar Kóreustríðið stóð 
sem hæst og Richard Nixon á 
tímum Watergate-hneykslisins.

Breska útvarpið BBC lét enn 
fremur gera skoðanakönnun sem 
náði til 26 þúsund manna í 25 lönd-
um í öllum heimsálfum, þar sem 
73 prósent svarenda sögðust and-
víg stríðinu í Írak. Þá sögðust 49 
prósent telja að Bandaríkin hefðu 
einkum slæm áhrif í heiminum, en 
aðeins 29 prósent sögðu Bandarík-
in hafa einkum góð áhrif.

Aldrei jafn óvinsæll
Vinsældir Bush Bandaríkjaforseta hafa aldrei verið jafn litlar og nú, þegar 
hann flutti næstsíðustu stefnuræðu sína. Í ræðunni boðar hann góða sam-
vinnu við þingmeirihluta Demókrataflokksins í innanríkismálum.
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 Rúmlega þrítugur karl-
maður hefur verið ákærður fyrir 
Héraðsdómi Austurlands fyrir 
tilraun til manndráps. Um er að 
ræða fyrrum starfsmann hjá 
Impregilo á Kárahnjúkum. Hann 
var rekinn úr starfi eftir atburð-
inn  en úrskurðaður í farbann til 
30. janúar vegna rannsóknar-
hagsmuna. Maðurinn er kín-
verskur ríkisborgari.

Ríkissaksóknari ákærir mann-
inn fyrir tilraun til manndráps 
eins og áður sagði, en til vara 
sérstaklega hættulega líkamsár-
ás. Honum er gefið að sök að hafa 
á nýársnótt veist að ítölskum 
starfsmanni á Kárahnjúkum og 
stungið hann tvívegis með hnífi. 

Afleiðingarnar voru þær að fórn-
arlambið hlaut tveggja sentí-
metra djúpt stungusár á hægri 
framhandlegg og tveggja sentí-
metra langt og þriggja sentí-
metra djúpt stungusár á síðu, við 
nýru. Atburðurinn átti sér stað í 
matsal vinnubúða á Kárahnjúk-
um.

Árásarmaðurinn tjáði sig ekki 
um efni ákærunnar við þingfest-
ingu málsins í Héraðsdómi Aust-
urlands í fyrradag. Í farbannsúr-
skurði Héraðsdóms kom fram að 
hann hefði játað bæði hjá lög-
reglu og hér fyrir dómi að hafa 
stungið samstarfsmann sinn með 
hnífi, en hefur borið fyrir sig að 
um sjálfsvörn hafi verið að ræða. 

Málflutningur í málinu fer fram 
á fimmtudag.

 Ólafur Ragnar 
Grímsson, forseti 
Íslands, hefur 
þegið boð um að 
taka sæti í 
Þróunarráði 
Indlands. Ráðinu 
er ætlað að móta 
tillögur um á 
hvern hátt 
Indverjar geti 

styrkt efnahagslíf sitt og velferð 
þjóðarinnar án þess að umhverfi 
bíði varanlegt tjón af eða gæðum 
náttúrunnar verði stefnt í hættu. 

Þróunarráðið skipa þekktir 
vísindamenn, sérfræðingar, 
stjórnendur rannsóknarstofnana 
og forystumenn á alþjóðavett-
vangi ásamt áhrifamönnum í 
indverskum þjóðmálum. Meðal 
þeirra verkefna sem Þróunarráð-
ið mun fjalla um á næstunni er 
vatnsbúskapur Indverja, en 
bráðnun jökla og íss ógnar 
lífskjörum fjölda Indverja.

Í þróunarráð

Fallið hefur verið 
frá kröfu um gæsluvarðhald yfir 
þriðja manninum vegna íkveikju 
og innbrots í íbúð í Þorlákshöfn 
aðfaranótt síðastliðins laugar-
dags. Að sögn Ólafs Helga 
Kjartanssonar, sýslumanns á 
Selfossi, þótti ekki tilefni til að 
halda manninum lengur að 
loknum yfirheyrslum. 

Tæknideild lögreglu höfuð-
borgarsvæðisins var enn að rann-
saka upptök eldsins í gær en að 
sögn Ólafs Helga er talið ljóst að 
hann hafi komið upp á fleiri en 
einum stað. 

Par á þrítugsaldri situr í 
gæsluvarðhaldi vegna gruns um 
að þau hafi kveikt í íbúðinni eftir 
að hafa brotist inn í hana. Komst 
upp um manninn þegar hann 
reyndi að nota greiðslukort úr 
innbrotinu.

Eldsupptök á 
fleiri stöðum

 Ögmundur Jónassson, þingmaður 
Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs, 
sagði í utandagskrárumræðum á Alþingi í 
gær um auglýsingar um fjárhættuspil að 
bregðast þyrfti við auglýsingum sænska 
veðmálafyrirtækisins Betsson í íslenskum 
fjölmiðlum. 

Þingmaðurinn sagði að Betsson bryti lög 
landsins með auglýsingunum og kallaði 
starfsemi þess „ólöglega“. Hann beindi 
þeirri fyrirspurn til Björns Bjarnasonar, 
dóms- og kirkjumálaráðherra, hvað hann 
hygðist gera til að stemma stigu við fjár-
hættuspilasíðum á netinu og auglýsingum 
þeirra.

Björn sagði að lögreglustjórinn í Reykja-
vík hefði rannsakað starfsemi Betsson frá 
því að hann sendi embættinu bréf um 

auglýsingarnar í lok mars í fyrra. Í bréfi 
Björns kom fram að lögreglan beitti sér 
fyrir því að auglýsingar fyrirtækisins í 
íslenskum fjölmiðlum yrðu stöðvaðar því 
sýnt væri að þær væru brot á happdrættis-
lögunum. Betsson hefur verið til rannsóknar 
hjá embættinu síðan. 

Jón H.B. Snorrason, aðstoðarlögreglu-
stjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, 
sagði í samtali við Fréttablaðið í gær að 
engin niðurstaða væri komin í rannsóknina á 
Betsson. Hann segir að niðurstaða rann-
sóknarinnar sé væntanleg.   

Fleiri þingmenn tóku til máls í umræðun-
um og virðist vera þverpólitísk sátt um að 
bregðast þurfi við auglýsingum Betsson í 
íslenskum fjölmiðlum.

Samstaða gegn auglýsingum Betsson
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Íslendingar hafa tekið ástfóstri við afslappað 

og hlýlegt andrúmsloft Krítar. Sólin skín

flesta daga ársins og hægur andvari frá hafi

gerir loftslagið eitt hið besta í Evrópu. Krít er

rómuð fyrir gestrisni heimamanna og daglegt

líf á eyjunni er litríkt og spennandi. Stórbrotin

náttúrufegurð og einstök menningarsaga

eyjunnar blasir við hvarvetna. Gist er á úrvals

hótelum í bæjunum Chania og Rethymnon og

boðið er upp á fjölbreyttar skoðunarferðir.

Komdu til Krítar og drekktu í þig menninguna.

Snyrtilegt, fjölskyldurekið íbúðahótel með 
fallegum og vönduðum íbúðum. 

Verð frá 47.392 á mann m.v. 2 með 2 börn í viku,
brottför 18. ágúst. Verð á mann m.v. 2 fullorðna: 55.039

Notalegt og afar vel staðsett hótel með góðum 
sundlaugargarði og barnalaug. 

Verð frá 48.393 á mann m.v. 2 með 2 börn í viku,
brottför 18. ágúst. Verð á mann m.v. 2 fullorðna: 58.364

Helios Verðdæmi: 47.392 Elisso Verðdæmi: 48.393



 „Það er eins og hornin 
séu enn á höfðinu á dýrinu, svo 
harðlega eru þau bundin saman af 
gaddavírnum,“ segir Rúnar 
Gunnarsson, bóndi á Hnaukum við 
Djúpavog. Á leið sinni milli Álfta-
fjarðar og Djúpavogs, fyrir 
skömmu, mætti Rúnar hreindýra-
hjörð sem var á leið meðfram veg-
inum. Í baksýnisspeglinum sá hann 
svo að eitt dýranna hljóp fyrir 
aftan bílinn og lét undarlega. 
Skyndilega missti það hornin og 
hljóp svo sína leið. Þegar Rúnar fór 
út og skoðaði hornin sá hann að um 
þau var mikill gaddavír vafinn og 
segir hann fullvíst að dýrinu hafi 
mikið létt við að losna við þessa 
miklu þyrnikórónu. 

„Hreindýr missa hornin einu 
sinni á ári en það var sérstakt að 
sjá þetta dýr hlaupa þau af sér eins 
og þarna gerðist,“ segir Rúnar,  
sem hyggst geyma hornin. 

Jóhann G. Gunnarsson, hjá 
Umhverfisstofnun á Austurlandi, 
segir að trassaskapur mannanna 
bitni allt of oft á dýrunum. Oft 

komi fyrir að hreindýr þurfi að 
burðast með víraflækjur á hornun-
um svo mánuðum skipti sem jafn-
vel dragi þau til dauða á endanum. 
„Stundum þarf að fella dýrin vegna 
þess hve vírinn hefur sært þau 

illa,“ segir Jóhann, sem telur illt til 
þess að vita hve miklum þjáning-
um gamlar girðingar, netadræsur 
og símavírar, sem löngu eru hætt 
að þjóna tilgangi sínum, geti valdið 
skepnum.  

Víraflækjur valda þjáningum 

 Það sem áttu að vera 
friðsöm mótmæli Hizbollah-sam-
takanna gegn stjórnvöldum í Líb-
anon snerust upp í verstu ofbeldis-
öldu síðan samtökin hófu herferð 
sína gegn ríkisstjórninni fyrir 
tveim mánuðum.

Stjórnarandstæðingar lögðu í 
gær niður störf og brenndu dekk 
og bíla á stórum umferðargötum í 
höfuðborginni Beirút. Átök brutust 
út milli stjórnarandstæðinga og 
stjórnarsinna víða um landið. Talið 
er að yfir hundrað manns hafi 
særst í átökunum, þar af 25 í skot-
bardögum. Að minnsta kosti tveir 
létust. Samgöngur lömuðust víða 
vegna mótmælanna.

Ráðherrar og embættismenn 
stjórnvalda í Líbanon sögðu 

atburði gærdagsins tilraun til 
valdaráns. Hizbollah-samtökin og 
stuðningsmenn þeirra krefjast 
afsagnar Fuads Saniora, forsætis-
ráðherra Líbanons, og að stjórn 
landsins, sem hefur stuðning 
Bandaríkjanna, veiti samtökunum 
meiri völd. Saniora hefur þvertek-
ið fyrir það.

Alþjóðleg ráðstefna fer fram á 
fimmtudaginn í París, þar sem 
ætlunin er að safna fimm milljörð-
um Bandaríkjadala í aðstoð og lán 
til endurbyggingar í Líbanon eftir 
þá miklu eyðileggingu sem átök 
Ísraels og Hizbollah-samtakanna í 
sumar höfðu í för með sér.

 Landsvirkjun gefur 
landsmönnum nú kost á því að 
kynna sér allt sem viðkemur 
fyrirhuguðum virkjunum í 
Neðri-Þjórsá á vef sínum. Innan 
skamms verður opnaður sérvef-
ur um virkjunarmálefni á 
svæðinu á sama hátt og var gert 
vegna virkjunar við Kárahnjúka.

Landsvirkjun hyggst reisa 
þrjár virkjanir vegna orkuþarfar 
stækkunar á álveri Alcan í 
Straumsvík. Þær eru Hvamms-
virkjun, Holtavirkjun og 
Urriðafossvirkjun. Íbúar 
fjögurra sveitarfélaga eiga 
landréttindi á því svæði. 

Vefur um virkj-
anir í Þjórsá

 Hversu há er álagning á Levi‘s 
gallabuxum á Íslandi samkvæmt 
könnun Fréttablaðsins?

 Hvað vill Grétar Mar Jónsson 
að Frjálslyndi flokkurinn heiti?

 Í hvaða landi fæddist íslenski 
handknattleikslandsliðsmaðurinn 
Alexander Petersson?
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FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR
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 Fangarnir tveir, sem 
áttu að dveljast í Byrginu en fund-
ust ekki þegar Fangelsismála-
stofnun ætlaði að vitja þeirra, hafa 
hlotið þunga dóma fyrir alvarleg 
ofbeldisverk, annar þeirra fyrir 
tilraun til manndráps. 

Annar mannanna heitir Jens 
Hjartarson og hlaut sjö ára dóm í 
desember 2003, meðal annars 
fyrir tilraun til manndráps. Hann 
réðst að sex manns vopnaður hnífi, 
stakk einn þannig að af hlaust 
djúpt stungusár rétt ofan við lifur 
og skar síðan ungan pilt á háls. 
Litlu munaði að hnífurinn skæri í 
sundur slagæðar piltsins. 

Hinn heitir Annþór Karlsson og 
hlaut þriggja ára 
dóm fyrir stór-
fellda líkamsár-
ás. Hann hafði 
verið eftirlýstur 
af lögreglu og 
var handtekinn 
á Keflavíkur-
flugvelli þar 
sem hann reyndi 
að flýja land. 
Hann hafði í 
slagtogi við tvo 

aðra menn veist að manni, sem lá 
slasaður í rúmi sínu, með trékylfu 
og barið hann í líkama og höfuð. 
Hann á að baki langan sakaferil. 
Þriðji maðurinn sem dvaldi í Byrg-
inu er síbrotamaður á fertugsaldri.

Erlendur Baldursson, afbrota-
fræðingur hjá Fangelsismála-
stofnun, sem sér um vistun fanga í 

og utan fangelsa, segir að stofnun-
inni hafi borist fregnir af því að 
þeir fangar sem dveldu í vímu-
efnameðferð í Byrginu sættu ekki 
þeim reglum sem þar um giltu, 
heldur hefðu þeir mun meira 
frjálsræði en þær kvæðu á um. 
„Forráðamenn voru kallaðir á 
fund Fangelsismálastofnunar 
vegna þess. Þegar ljóst var að 
þetta var ekki eins og það átti að 
vera, þá kipptum við þessum 
mönnum úr Byrginu.“ 

Erlendur veit ekki fyrir víst 
hversu lengi fangarnir voru fjar-
verandi en að ljóst væri að það 
hefði verið yfir nótt hið minnsta. 
Þeir hafi sagst hafa fengið leyfi  
hjá Guðmundi Jónssyni, fyrrver-
andi forstöðumanni Byrgisins. Þá 
eru uppi grunsemdir um að þeir 

hafi fengið viðlíka leyfi áður. 
Frá árinu 2002 hafa 25 fangar 

verið vistaðir á vegum Fangelsis-
málastofnunar í Byrginu. Erlend-
ur heldur þó að Byrgið sé einstakt 
tilfelli. „Ég held því miður að flest 
hafi verið í ólagi í Byrginu, ekki 
eitthvað eitt.“ 

Þegar Fréttablaðið leitaði til 
annarra stofnana sem hýsa fanga, 
sem ljúka afplánun sinni utan 
fangelsisveggjanna, fengust þau 
svör að fangar hefðu aldrei komist 
upp með það að ganga frjálsir hjá 
þeim. Þar lytu þeir ströngum 
eftirlitsreglum og fengju aldrei að 
vera fjarverandi af stofnununum 
yfir nótt. Ekki náðist í Guðmund 
Jónsson né aðra forsvarsmenn 
Byrgisins þrátt fyrir ítrekaðar til-
raunir.

Byrgið lét hættulega 
menn ganga lausa
Annþór Karlsson og Jens Hjartarson sem dvöldu í Byrginu en fundust ekki þegar 
yfirvöld leituðu að þeim hafa ekki lokið afplánun vegna ofbeldisbrota. Gengu 
lausir með leyfi Guðmundar Jónssonar. Byrgið einsdæmi, segir afbrotafræðingur. 





Alltaf á mi›vikudögum!
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Nú eru það áskrifendurnir sem fá vinningana:
Í síðustu viku vann heppinn áskrifandi 28 milljónir.

 „Það komst enginn 
á klósett hér í húsinu alla helgina,“ 
segir Ylfa Carlsson á Brávallagötu 
48, sem um síðustu helgi lenti í því 
að mannasaur og annar úrgangur 
flæddi upp um öll niðurföll á heim-
ili hennar.

Í stigagangi hússins eru fjórar 
íbúðir, þar af þrjár í eigu vistheim-
ilisins Grundar. Íbúð Ylfu er eign 
Félagsbústaða Reykjavíkur. Á 
laugardag stíflaðist niðurfall í 
kjallara og skolpið flæddi um 
íbúðina.

Ylfa segir enga þjónustu vera 
hjá Félagsbústöðum um helgar og 
að hjá Grund hafi verið brugðist 
illa við óskum hennar og annarra 
íbúa hússins við að koma til aðstoð-
ar. Á sunnudagskvöld hafi hún sjálf 
komið heim frá dvöl á heilsuhæli 
og undir nóttina loks náð að kalla til 
pípulagningamann sem losað hafi 
stíflu í niðurfalli í kjallaranum. 
Sonur Ylfu og tvær konur sem eru 
leigjendur hjá Grund hafi áður í 
sameiningu reynt að halda við-
bjóðnum í skefjum. Í gær hafi síðan 
mætt tveir menn á vegum Félags-
bústaða og sótthreinsað íbúðina.

Ylfa segir þetta skolpflóð ekki 
fyrsta dæmið um slík ósköp frá 
því hún flutti inn í húsið fyrir fjór-
um árum. Margoft hafi verið 
fengnir menn til að losa stíflur í 
niðurfallinu í kjallaranum en 

ávallt sæki í sama farið. Augljós-
lega þurfi að grafa upp gömlu 
lögnina og endurnýja. Við þessu 
skelli Grundarmenn skollaeyrum 
þótt Ylfa hafi ítrekað óskað eftir 
því að eðlilegu viðhaldi hússins 
væri sinnt.

„Grund hefur aldrei þrifið neitt 
hér í húsinu þau fjögur ár sem ég 
hef verið hér og ég bara afsegi að 
ég haldi áfram að þrífa fyrir þetta 
fólk. Verri nágranna en þetta 
Grundarfólk hef ég aldrei á ævinni 
nokkurn tíma vitað,“ segir Ylfa 
örg.

Ylfa hefur sínar skýringar á 

því sem hún kallar hirðuleysi for-
svarsmanna Grundar gagnvart 
bæði endurbótum á húsinu og dag-
legum rekstri á borð við þrif og 
umhirðu lóðarinnar.

„Þeir eru að kaupa upp íbúðir 
kerfisbundið hérna um allt í 
nágrenninu og raunverulega eru 
þeir að gera fólki ómögulegt að 
búa í húsunum svo það selji og 
þeir geti keypt. Mér finnst þetta 
algerlega siðlaus framkoma,“ 
segir Ylfa sem sjálf hugsar sér til 
hreyfings: „Þetta er algjörlega að 
gera mig brjálaða og ég ætla að 
flytja héðan.“

Kona í skolpi sakar 
Grund um siðleysi
Ylfa Carlsson segir forsvarsmenn Grundar hunsa viðhald íbúða sem vistheim-
ilið hefur eignast í fjölbýlishúsum í nágrenninu til að þvinga fólk til að selja 
íbúðir sínar. Skolp flæddi um íbúð Ylfu á Brávallagötu um helgina.

 „Mér vitanlega 
hefur þessi kona aldrei leitað til 
húseiganda síns, sem er Félags-
bústaðir. Að minnsta kosti hafa 
Félagsbústaðir aldrei haft sam-
band við okkur vegna þessa 
máls,“ segir Júlíus Rafnsson, 
framkvæmdastjóri á Grund.

Júlíus telur eðlilegra að Ylfa 
Carlsson á Brávallagötu 48 leiti 
til Félagsbústaða með sín erindi 
varðandi ástand húseignarinnar 
en ekki til Grundar eins og hún 
hafi ítrekað gert.

Júlíus segir að málum sé þannig 
háttað á Brávallagötu 48 að tvær 
íbúðir séu saman á frárennslis-
lögn öðru megin í stigaganginum. 
Grund eigi þannig aðeins eina íbúð 
á þeirri lögn. „Okkar leigjendur í 

húsinu hafa ekki kvartað,“ segir 
Júlíus, sem bendir ennfremur á að 
ef þurfi að gera lagfæringar á 
lögnum utan hússins heyri það 
undir Húsfélag alþýðu.

Að sögn Júlíusar kæmi til 
greina að leggja í endurbætur á 
Brávallagötu 48 leiti Félagsbú-
staðir eftir því. Grund hafi þá 
reglu varðandi þann fjölda íbúða 
sem vistheimilið eigi í nágrenn-
inu að hafa ekki frumkvæði að 
kostnaðarsömum viðgerðum sem 
ef til vill kæmu illa fjárhagslega 
niður á meðeigendum Grundar í 
þeim fjölbýlishúsum. Hins vegar 
taki stjórnendur vistheimilisins 
ætíð til athugunar ef hugmyndir 
komi um slíkt frá öðrum.

Þá vísar Júlíus því algjörlega á 

bug sem Ylfa segir að Grund 
þvingi fólk til að selja íbúðir. 
Grund eigi íbúðir á mörgum 
öðrum stöðum og að aðrir nágrann-
ar kvarti síst yfir sambúðinni.

Ætti að leita til Félagsbústaða

 Ungum á Tjörninni verð-
ur gefið kjarngott fæði næsta vor. 
Þetta verður gert í kjölfar árlegr-
ar skýrslu Ólafs K. Nielsen og 
Jóhanns Óla Hilmarssonar fyrir 
Umhverfissvið Reykjavíkurborg-
ar um fuglalíf Tjarnarinnar. 
Niðurstaða hennar var sú að við-
koma Tjarnarfugla hefði verið 
afleit á síðasta ári, annað árið í 
röð, og ekki mælst jafnléleg frá 
upphafi mælinga 1973. 

„Við tökum skýrsluna alvar-
lega,“ segir Gísli Marteinn Baldurs-
sonm, formaður umhverfisráðs 
Reykjavíkurborgar. „Ef ekki verð-
ur að gert eigum við á hættu að 
glata því skemmtilega fuglalífi sem 

hefur verið í og við Tjörnina í 
Reykjavík. Við höfum af þeim 
sökum ákveðið að grípa þegar í stað 
til aðgerða í samráði við garðyrkju-
stjóra og höfunda skýrslunnar og 
förum eftir þeim ábendingum sem 
fram hafa komið hjá þeim.“

Aðeins grágæsir komu upp 
ungum sínum affallalítið á síðasta 
ári. Gargönd, skúfönd, æður og 
kría virðast ekki hafa komið upp 
neinum ungum. Líklegar ástæður 
eru fæðuskortur í tjörn og sjó og 
ásókn sílamáfa. Umhverfisráð 
samþykkti í fyrradag aðgerðir til 
að bæta stöðuna, með því að beita 
fælingu við Tjörnina og fleiri 
aðgerðum á sílamáfinn.



 Enginn samdráttur hefur orðið í 
verslun í janúar, að sögn þeirra verslunar-
manna sem Fréttablaðið ræddi við. Sölumet 
féllu í desember, en landsmenn virðast ekki 
hafa lagt kortunum enn. 

Pétur Ívarsson, verslunarstjóri Hugo 
Boss í Kringlunni, sagði útsöluna ganga vel í 
ár. „Það er alltaf mjög gott að gera á 
útsölum hjá okkur og það er ekki verra í ár 
en áður, nema síður sé,“ sagði hann. Pétri 
þótti ljóst að landsmenn væru ekki farnir að 
hafa áhyggjur af skuldahala eftir jólin. „Ég 
býst við að það sé eins með visa-reikninginn 
hjá flestum. Maður er ekkert að flýta fyrir 
sjokkinu með því að kíkja á heimabankann,“ 
sagði Pétur.

Árni Þór Árnason, verslunarstjóri Elko 
við Smáratorg, hafði sömu sögu að segja. 

„Útsalan sem byrjaði strax eftir áramót 
gekk mjög vel og fólk virðist bara ekkert 
vera að hætta þessu kaupæði,“ sagði hann. 
„Janúar er bara ágætur – maður býst alltaf 
við því að salan dragist saman, en svo 
kemur þetta manni alltaf jafn mikið á 
óvart,“ sagði hann. 

Framkvæmdastjóri sérvörusviðs Haga, 
Gerður Ríkharðsdóttir, tók í sama streng. 
„Ég svara fyrir verslanir á borð við Útilíf, 
Debenhams, Topshop, Zöru, Karen Millen og 
fleiri, og þær eru allar á eða yfir áætlun,“ 
sagði Gerður. „Það eru engin merki á lofti 
um að sala sé að dragast saman,“ bætti hún 
við. 

Mikið að gera á útsölum verslana í ár



Landsbankinn hefur á að skipa um 150 sérhæfðum 
starfsmönnum í fyrirtækjaþjónustu sem kappkosta 
að veita viðskiptavinum framúrskarandi þjónustu 
og trausta fjármálaráðgjöf. 
Þannig er minni og meðalstórum fyrirtækjum gert 
kleift að dafna og ná settu marki og á sama tíma 
stuðlum við saman að fjölbreyttu og kraftmiklu 
viðskiptalífi á Íslandi.

Landsbankinn er með víðtækasta útibúanet á landinu. 
Það tryggir viðskiptavinum okkar frábæra þjónustu og
persónulega ráðgjöf sem tekur mið af þörfum hvers 
og eins.

Hafðu samband í síma 410 4000 eða með tölvupósti 
á fyrirtaeki@landsbanki.is og sjáðu hvað við getum 
gert fyrir þig.ÍS
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Minni og meðalstór fyrirtæki gegna þýðingarmiklu 
hlutverki í íslensku viðskiptalífi

 Fleiri hafernir en nokkru sinni 
áður sáust við árlega vetrarfuglatalningu Nátt-
úrufræðistofnunar Íslands sem fram fór í byrj-
un janúar. Æður var algengust sem fyrr en 
óvenjufáir snjótittlingar sáust vegna snjóleys-
is þegar talningin fór fram. Ekki sást olíublaut-
ur fugl í kringum strandstað Wilson Muuga.

Talið var á um 150 einstökum svæðum um 
land allt og hafa niðurstöður þegar borist frá 
132 svæðum. Alls tóku um 130 manns þátt í 
talningunni og voru það allt sjálfboðaliðar eins 
og ávallt í sögu þessara talninga. Þegar hafa 
verið skráðir um 112 þúsund fuglar af 75 teg-
undum.

Óvenjumargar súlur sáust en þær koma 
yfirleitt að landinu síðla í janúar og fleiri haf-
ernir, tólf talsins, sáust en nokkru sinni áður, 

allt frá Meðallandi í austri, vestur og norður 
um til Vestfjarða. Meðal sjaldgæfra fuglateg-
unda sást hvítönd í Meðallandi og kúfönd á 
Sogi en sú síðarnefnda er sárasjaldgæfur flæk-
ingur frá Norður-Ameríku.

Í fuglatalningu þessa árs var sérstaklega 
litið eftir olíublautum fugli í kringum strand-
stað Wilson Muuga. Fuglatalningin náði til allra 
þeirra strandsvæða sem kynnu að hafa orðið 
fyrir olíumengun úr strandinu en aðeins einn 
olíublautur æðarfugl sást. Leitað var sérstak-
lega að dauðum fuglum á strandlengjunni frá 
Hvalsnesi norður í Garð, með hjálp þrautþjálf-
aðs fuglahunds, en enginn fugl fannst.

Aldrei fleiri hafernir við vetrartalningu

 Héraðsdómur Reykja-
víkur þarf að taka ýtrustu kröfu 
Sigurðar Hreinssonar gegn Keri, 
fyrrverandi eiganda Esso-bensín-
stöðvanna, til efnislegrar meðferð-
ar samkvæmt dómi Hæstaréttar. 

Krafa Sigurðar er sú að Ker 
greiði honum skaðabætur sam-
kvæmt mati dómsins vegna tjóns 
sem hann telur sig hafa orðið fyrir 
vegna verðsamráðs olíufélaganna 
á árunum 1995–2001.

Sigurður höfðaði mál fyrir Hér-
aðsdómi Reykjavíkur vegna tjóns 
af völdum samráðs olíufélaganna. 
Hann gerði þar kröfu um 180 þús-
und króna skaðabætur, en til vara 
35 þúsund, og til þrautvara 26 þús-

und, allt með vöxtum og dráttar-
vöxtum. Ýtrasta krafa var sú að 
héraðsdómur dæmdi honum bætur 
samkvæmt eigin mati.

Með dómi héraðsdóms frá 6. 
desember síðastliðnum var Ker 
sýknað af kröfu og varakröfu Sig-
urðar og öðrum kröfum vísað frá 
dómi. Hæstiréttur hefur nú lagt 
svo fyrir að héraðsdómur taki ýtr-
ustu kröfuna til meðferðar, en 
staðfest héraðsdóm að öðru leyti.

Neytendasamtökin greiða 
kostnaðinn vegna málsóknar Sig-
urðar og líta á það sem prófmál 
vegna þess tjóns sem einstakling-
ar urðu fyrir vegna ólöglegs sam-
ráðs olíufélaganna. 

Á að fjalla um ýtrustu kröfu
 Þingnefnd á vegum 

Evrópuþingsins telur fullvíst að 
ráðamenn í Bretlandi, Póllandi, 
Þýskalandi, Ítalíu og fleiri 
Evrópuríkjum hafi vitað af 
leynilegu fangaflugi á vegum 
bandarísku leyniþjónustunnar 
CIA.

Nefndin staðfesti í gær 
skýrslu um málið, sem ítalski 
þingmaðurinn Giovanni Fava 
skilaði til nefndarinnar í haust. 
Nefndin hefur gert ýmsar 
breytingar á skýrslunni, en engar 
sem breyta þeirri meginniður-
stöðu að stjórnvöldum í þessum 
ríkjum hafi verið kunnugt um 
flugið.

Vissu allt um 
fangaflugið

 Flugmaður sjón-
varpsfréttaþyrlu í Oklahoma-
ríki í Bandaríkjunum kom 
dádýri til hjálpar á afar nýstár-
legan hátt á miðvikudaginn var. 
Dádýrið var í sjálfheldu á 
ísilögðu vatni og komst ekki 
upp, en með hjálp þyrluspað-
anna feykti flugmaðurinn því í 
land. Þetta kemur fram á 
fréttavef sjónvarpsstöðvarinnar 
CNN.

Dýrið rann á maganum yfir 
vatnið uns það náði landi og stóð 
upp, án efa fegið björguninni.

Feykti dádýri í 
sjálfheldu í land



Kafarinn.is, stofnaður:  2001
Fjöldi starfsmanna:   1
Dýpst kafað: 40 m
Fjársjóðir fundnir:  2

Þín starfsemi skiptir okkur öll miklu máli

 Eistar eru hæstánægð-
ir með reynsluna af aðildinni að 
Atlantshafsbandalaginu, ekki síst 
lofthelgiseftirlitinu sem NATO 
hefur séð þeim og hinum Eystra-
saltsþjóðunum; Lettum og Lithá-
um, fyrir frá því þjóðirnar þrjár 
gengu í bandalagið vorið 2004. 

Þetta segja ráðuneytisstjórar 
ráðuneyta varnarmála og utanríkis-
mála í Eistlandi, þeir Lauri All-
mann og Matti Maasikas, en þeir 
voru í hópi háttsettra eistneskra 
embættismanna sem voru í 
fræðsluferð hér á landi á vegum 
Rannsóknaseturs um smáríki við 
Háskóla Íslands. 

Allmann segir Eista ekki stefna 
að því að koma sér upp eigin flug-
her. „Bandalagsþjóðirnar í Evrópu 
ráða yfir yfrið nægum flugherafla 
og út frá heildarhagsmunum 
bandalagsins séð er það því skyn-
samlegast að við einbeitum okkur 
að því að byggja upp annars konar 
varnargetu sem getur komið 

bandalaginu til góða,“ segir hann. 
Eins og er skiptast flugherir 

NATO-ríkja á um það á hálfs árs 
fresti að leggja til þotur og áhafn-
ir til að sinna lofthelgiseftirliti þar 
eystra, en ákveðið hefur verið að 
lengja frestinn í heilt ár. Sam-
kvæmt núgildandi samningum á 
þetta kerfi að haldast að minnsta 
kosti fram til ársins 2018. Kostn-
aðurinn skiptist þannig að 
útgerðarríki þotnanna leggur til 

þoturnar og áhafnir þeirra, en 
gistiríkið annast alla þjónustu við 
þær á jörðu niðri.

Þótt eistnesk stjórnvöld séu að 
auka útgjöld til varnarmála hröð-
um skrefum leggur Maasikas 
áherslu á að það standi ekki í neinu 
samhengi við þá staðreynd að með 
lofthelgiseftirlitinu þiggi Eistar 
dýra þjónustu af öðrum NATO-
ríkjum.

Bæði Allmann og Maasikas 

leggja áherslu á að lofthelgiseftir-
litið fari fram á grundvelli þeirrar 
meginreglu að loftrými NATO sé 
eitt og óskipt. „Við styðjum þetta 
heilshugar, að sama grunnreglan 
eigi við um allt loftrými NATO,“ 
árétta þeir. Ísland er nú eina 
NATO-ríkið þar sem ekkert reglu-
bundið lofthelgiseftirlit fer fram, 
umfram það eftirlit sem Ratsjár-
stofnun sinnir. 

Ánægja með lofthelgiseftirlit
Ráðuneytisstjórar eistnesku varnar- og utanríkismálaráðuneytanna segja Eista hæstánægða með lofthelgis-
eftirlit NATO. Loftrými bandalagsins sé eitt og óskipt. Ísland er nú eina NATO-ríkið án reglubundins eftirlits.

Öryggismiðstöðin
hefur sett á markað þjónustu 
undir nafninu „Heimaöryggi eldri 
borgara“ og á hún að stórauka 
öryggi eldri borgara heima. 
Þjónustan er þrískipt. Hún gengur 
út á það að eldri borgarar beri 
neyðarhnapp um úlnliðinn auk 
þess sem hreyfiskynjari lætur 
vita ef ekki greinist hreyfing 
heima hjá viðkomandi í ákveðinn 
tíma og reykskynjari sem tengist 
stjórn stöð Öryggismiðstövarinn-
ar lætur vita ef kviknar í.

Að uppfylltum vissum 
skilyrðum kemur Tryggingastofn-
un ríkisins til móts við hluta 
kostnaðar sem hlýst af þessari 
nýju þjónustu.  

Ný þjónusta 
eykur öryggið
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 Tugir þúsunda manna 
gengu um götur Istanbúl, höfuð-
borgar Tyrklands, í gær og köll-
uðu eftir frjálsara tyrknesku sam-
félagi þar sem fólk væri ekki myrt 
vegna skoðanna sinna.

Tyrknesk-armenski ritstjórinn 
Hrant Dink, sem var skotinn til 
bana um hábjartan dag fyrir utan 
vinnustaðinn sinn af herskáum 
þjóðernissinna í seinustu viku, var 
jarðsettur í gær í einni fjölmenn-
ustu jarðarför sem farið hefur 
fram í Istanbúl. Þrátt fyrir óskir 
aðstandenda Dink um að jarðar-
förin myndi ekki snúast upp í mót-
mæli hrópuðu syrgjendur slagorð 
á borð við „öxl í öxl gegn fasisma“ 

og „morðingi 301“ sem vísar til 
tyrkneskrar lagagreinar um að 
sækja megi fólk til saka fyrir að 
móðga Tyrkland. Dink var ákærð-
ur fyrir að brjóta lagagrein 301 
ásamt fleirum á borð við rithöf-
undinn Orhan Pamuk sem hlaut 
Nóbelsverðlaun í fyrra.

Sautján ára drengur hefur játað 
að hafa skotið Dink og herskár 
þjóðernissinni sem var dæmdur 
fyrir sprenguárás á McDonalds-
veitingastað árið 1994 hefur játað 
að hafa skipulagt morðið.

Fulltrúar Evrópusambandsins 
hafa lýst yfir áhyggjum með slík-
ar ákærur en Tyrkland sækist 
eftir því að fá inngöngu í ESB en 

lítið hefur verið um fjöldamót-
mæli í Tyrklandi vegna skorts á 
málfrelsis þangað til í gær.

Krefjast frjálsara samfélags

Khadaffy
Janjalani, leiðtogi Abu Sayyaf-
hryðjuverkahópsins, lést í 
átökum við hermenn 4. septemb-
er 2006, að sögn yfirvalda á 
Filippseyjum. Þetta staðfesti 
DNA-próf í Bandaríkjunum.

Bandaríska sendiráðið lagði 
fimm milljónir bandarískra dala 
til höfuðs Janjalani, en hryðju-
verkahópur hans er talinn bera 
ábyrgð á fjölda árása. Meðal 
þeirra var sprengjuárás á ferju, 
sem banaði 116 manns.

Lögreglan á Filippseyjum býr 
sig nú undir að samherjar 
Janjalanis reyni að efna til 
hefndarárása. Forseti landsins 
segist vilja uppræta fátækt, svo 
hryðjuverkamenn geti ekki tælt 
bágstatt fólk til ofbeldisverka.

Hryðjuverkafor-
sprakki drepinn

Auglýst
verður á næstunni eftir hugmynd-
um um framtíðarnot af fasteign-
unum á Keflavíkurflugvelli og 
verður í framhaldi af því farið í 
útboð á starfsemi og eignum og 
samningaviðræður um verkefni. 
„Fyrstur kemur, fyrstur fær – svo 
fremi sem það passar við okkar 
meginstefnu við nýtinguna á hús-
næðinu,“ segir Magnús Gunnars-
son, stjórnarformaður Þróunar-
félags Keflavíkurflugvallar.

Verið er að undirbúa útboð á 
öryggisgæslu fyrir svæðið í heild 
sinni og í framhaldi af því verður 
farið í útboð á daglegu eftirliti á 
svæðinu. „Það þarf að vera stöðugt 
eftirlit með húsunum, halda hita á 
þeim og fylgjast með því að allt sé 
í lagi. Síðan förum við í úttekt á 
mengunarmálunum,“ segir 
Magnús.

Skipulag Keflavíkurflugvallar 
er í vinnslu í samvinnu við Reykja-
nesbæ, Garð og Sandgerði og er 
vinna við úttektir á öllum fast-

eignum á svæðinu að hefjast. 
Magnús Gunnarsson, stjórnarfor-
maður Þróunarfélagsins, segir 
ljóst að fasteignir séu yfirleitt í 
mjög góðu ástandi en nokkrar 
þurfi þó að fjarlægja. 

Um eitt hundrað hugmyndir að 
starfsemi hafa borist  Þróunarfé-
lagi Keflavíkurflugvallar, til 
dæmis hraðflutningamiðstöð, 
alþjóðleg háskólastarfsemi, flug-
tengd starfsemi, æfingavöllur 
fyrir NATO og aðstaða fyrir Lög-
regluskólann og Landhelgisgæsl-
una. Enn er tekið á móti hugmynd-
um á vefsíðunni www.kadeco.is. 

Þróunarfélagið er með fjóra 
starfsmenn og gerir Magnús ráð 
fyrir að öll starfsemi verði boðin 
út og vill fá tekjur sem fyrst þar 
sem rekstur svæðisins kostar 
félagið nokkra tugi milljóna króna 
á mánuði. „Við erum að vonast til 
að fyrstu útboðin verði auglýst 
fljótlega og erum að undirbúa 
það. Ég á von á að á næstunni 
verði auglýst ýmis verkefni sem 

við þurfum að ná samkomulagi 
um og svo er hugsunin sú að aug-
lýsa að við séum tilbúin til að 
ræða um ýmsar eignir.“

Magnús segir að á næstunni 
verði girt af varnarsvæði næst 
við flugvöllinn. Þar verður tekið 

frá svæði fyrir NATO og um 
hundrað íbúðir fyrir fólk á vegum 
þess. Svæðið verður girt af með 
hárri girðingu, svipaðri og 
varnarsvæðið hefur verið afgirt 
með hingað til.

Fyrstur kemur fyrstur fær
Auglýst verður fljótlega útboð á öryggisgæslu og eftirliti á Keflavíkurflugvelli. Verið er að vinna skipulag 
svæðisins og úttekt hefst fljótlega á fasteignum og mengun. Viðræður um einstakar eignir hefjast brátt.

 Brotist var inn í 
Steypustöðina á Sauðárkrók á 
laugardaginn og hafði þjófurinn 
kortaveski á brott. Þjófurinn 
lagði því næst leið sýna til 
Reykjavíkur og náðist þar. 

Lögreglan á Sauðárkrók sagði 
að auðvelt hefði reynst að hafa 
hendur í hári kauða því nóg hefði 
verið að fylgja kortaslóðinni, eins 
og það var orðað. Nóg var að fá 
upplýsingar um þá hraðbanka þar 
sem innbrotsþjófurinn hafði 
reynt að taka út af kortinu og líta 
svo á upplýsingar eftirlitsmynda-
vélanna. Telur lögreglan þetta 
sýna mikilvægi slíkra véla.

Lögreglan á 
kortaslóðinni
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„ORÐRÉTT“
Ekki jafnaðarmenn Minnkuðu áhættuna Við æfingar í Þýskalandi

Komandi kosningar til Stúd-
entaráðs Háskóla Íslands 
gætu markað þáttaskil í 
háskólapólitíkinni. Erlend-
ir nemendur skipa sæti á 
öllum framboðslistum og 
gætu því fengið fulltrúa í 
Stúdentaráð í fyrsta sinn. 

Kosningar til Stúdentaráðs fara 
fram dagana 7. og 8. febrúar. Þá 
kemur í ljós hverjir fara með völd 
í Stúdentaráði næstu misserin. 
Christian, Elham og Fabrizio eru 
öll í framboði, hvert fyrir sína 
fylkinguna.

Þjóðverjinn Christian Rainer Reb-
han skipar fyrsta sæti á lista 
Háskólalistans og er því afar lík-
legur til að næla sér í sæti í Stúd-
entaráði. „Það væri mjög gott ef 
erlendir nemar fengju fulltrúa í 
Stúdentaráði og ég vona auðvitað 
að ég komist inn,“ segir Christian, 
sem hefur dvalið á landinu í tæp-
lega eitt og hálft ár og stundar 
MA-nám í alþjóðasamskiptum. 

„Mig langaði að beita mér fyrir 
Háskólann og fannst Háskólalist-
inn besti kosturinn. Listinn leggur 
áherslu á að raddir erlendra nema 
fái að heyrast og einbeitir sér að 
málefnum skólans í stað þess að 
stilla sér upp til hægri eða vinstri 
eins og vill stundum einkenna 
hinar fylkingarnar,“ segir Christi-
an, sem setur hagsmuni erlendra 
nemenda í forgang. 

„Mig langar að bæta skólann. 
Við erlendu nemarnir höfum þann 
kost að geta skoðað skólann svolít-
ið utanfrá með augum gestsins og 
komum því auga á hluti sem þarf 
að laga sem aðrir taka ef til vill 
ekki eftir. Það er því mikilvægt að 
okkar raddir fái að heyrast,“ segir 
Christian.

Hin íranska Elham Sadegh Tehrani 
skipar sjöunda sæti á framboðs-
lista Vöku. Hún sinnir nú for-
mennsku ISA, Félags erlendra 
nema við HÍ, annað árið í röð og 
sækist jafnframt eftir formennsku 
í Alþjóðanefnd Stúdentaráðs 
Háskóla Íslands. Elham hefur 
dvalist hér á landi í sex ár og 
stundar nám í matvælafræði. 

„Þetta er merkilegt ár fyrir 

erlenda nemendur því við höfum 
aldrei tekið svona mikinn þátt í 
stúdentapólitíkinni áður,“ segir 
Elham en málefni erlendra stúd-
enta eru henni hugleikin. „Erlend-
um nemum við Háskóla Íslands 
fjölgar. Rektor leggur áherslu á 
öflugri alþjóðatengsl og að fá fleiri 
erlenda nema og skiptinema til 
náms við skólann. Núna eru 900 
erlendir nemar við Háskólann, 
aðeins 200 þeirra eru eiginlegir 
skiptinemar en 700 eru nemar í 
fullu námi sem dvelja hér lengur 
en í eina önn eða ár. Þetta þýðir að 
einn af hverjum tíu nemum við 
Háskólann er nú erlendur,“ segir 
Elham og bætir því við að margt 
þurfi að laga í skólanum. „Vilji 
rektor koma Háskóla Íslands á 
lista bestu skóla í heimi og auka 
erlent samstarf þarf að bæta 
aðstæður erlendra nema, við verð-
um til dæmis að eiga rétt á því að 
taka próf á ensku,“ segir Elham 
sem lítur á kosningarnar sem gott 
tækifæri fyrir erlenda nema til að 
hafa áhrif á stúdentapólitíkina. 

Fái Röskva góða kosningu er lík-

legt að Fabrizio Frascaroli, frá 
Ítalíu, fljúgi inn í Stúdentaráð en 
hann skipar fimmta sætið á lista 
Röskvu. Fabrizio segist alltaf hafa 
verið áhugasamur um stjórnmál 
og lítur á framboð sitt sem gott 
tækifæri til að koma hugsjónum 
sínum til leiðar. 

„Ég hef verið viðloðinn Háskól-
ann nokkuð lengi og þekki 
samfélagið því vel,“ segir Fabriz-
io, sem stundar MA-nám í mann-
fræði en rak einnig Stúdentakjall-
arann um nokkurt skeið. „Í gegnum 
starfið á Stúdentakjallaranum 
fékk ég gott sjónarhorn á það sem 
var að gerast í skólalífinu og það 

er reynsla sem á eftir að nýtast 
mér mjög vel. Þar kynntist ég líka 
Röskvu og sá að þar var fólk sem 
vildi framkvæma og breyta svo ég 
slóst í hópinn.“

Málefni erlendra nema eru 
ekki einu málin sem Fabrizio vill 
beita sér fyrir. „Ég held það þurfi 
að breyta svolítið til í Stúdenta-
ráði. Þetta er orðin hálf stöðnuð 
„stofnun“ og það mætti stokka 
aðeins upp. Einhvers konar hugar-
farsbreyting þarf að eiga sér stað, 
ekki bara í Stúdentaráði sjálfu 
heldur líka meðal nemenda sem 
þurfa að bera virðingu fyrir þess-
ari stofnun,“ segir Fabrizio.

Erlendir nemar láta til sín taka

Morgunverður frá
kl. 9:00 - 11:00

195,-195,-
Þú átt allt gott skilið!

mánudaga - laugardaga
verslun opnar kl. 10:00

Samfélagið 
skapar 

markaðinn
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Stuðningsmenn Sjálfstæðis-
flokks eru helst mótfallnir 
evru og umsókn um aðild 
að Evrópusambandinu, en 
stuðningsfólk Samfylkingar 
er þessu helst fylgjandi.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, for-
maður Samfylkingar, hefur sagt 
íslensku krónuna næsta ónýtan 
gjaldmiðil og að huga beri að því að 
taka upp evru sem gjaldmiðil á 
Íslandi. Samkvæmt skoðanakönn-
un Fréttablaðsins, sem gerð var 
laugardaginn 20. janúar, er meiri-
hluti þjóðarinnar henni ósammála. 
Ekki hafa fleiri verið mótfallnir því 
að sótt sé um aðild, síðan í könnun 
Gallup frá því apríl 2003, þegar 
27,8 prósent aðspurðra voru því 
fylgjandi, 42,1 prósent var því mót-
fallin og 30,1 prósent var óákveðið. 

Frá því Fréttablaðið spurði síðast 
um hvort Ísland ætti að sækja um 
aðild að Evrópusambandinu, 19. 
febrúar 2006, hefur andstaðan við 
það aukist meðal kjósenda Sjálf-
stæðisflokksins, um tæplega 15 
prósentustig. Nú segjast 65,3 pró-
sent ekki vilja að Ísland sæki um 
aðild. 20,2 prósent eru því fylgj-
andi, sem eru rúmum 12 prósentu-
stigum færri en í síðustu könnun. 
14,8 prósent stuðningfólks Sjálf-
stæðisflokksins eru óviss og fækk-

ar óvissum örlítið frá síðustu könn-
un.

Stuðningsfólk Sjálfstæðisflokks-
ins er því einnig mest mótfallið að 
evra sé tekin upp hér á landi sem 
gjaldmiðill. 66,1 prósent segist ekki 
vilja það, 23,0 prósent eru því fylgj-
andi. 10,9 prósent svara hins vegar 
ekki. 

60,0 prósent þeirra sem segjast 
myndu kjósa Framsóknarflokkinn 
eru því andvíg nú að sótt verði um 
aðild að Evrópusambandinu. Þetta 
er nokkur breyting frá síðustu 
könnun blaðsins, þegar 48,5 pró-
sent stuðningsfólks Framsóknar-
flokksins voru mótfallin umsókn.

Hlutfall óákveðinna er svipað 
nú og var þá, en 17,1 prósent er 
óákveðið. 22,9 prósent stuðnings-
fólks Framsóknarflokksins segjast 
hins vegar vilja að Ísland sæki um 
aðild, sem er 11,7 prósentustigum 
minna en í könnun blaðsins í febrú-
ar 2006. 

Meirihluti stuðningsfólks Fram-
sóknarflokksins er einnig mótfall-
inn þeirri hugmynd að taka upp 
evru hér á landi, eða 55,9 prósent. 
29,4 prósent framsóknarfólks eru 
því fylgjandi en 14,7 prósent 
óákveðin. 

Mögulegum kjósendum Frjáls-
lynda flokksins hefur fjölgað nokk-
uð síðan Fréttablaðið spurði síðast 
um afstöðu til aðildar að Evrópu-
sambandinu og hefur dregið veru-
lega úr andstöðu við það.

52,2 prósent þeirra sem segjast 
myndu kjósa Frjálslynda flokkinn 
segjast nú andvíg því að sótt sé um 
aðild, 12,5 prósentustigum minna 
en var í síðustu könnun. Aukning 
skiptist nokkuð jafnt á milli þeirra 
sem eru óákveðnir og þeirra sem 
eru fylgjandi umsókn. 34,8 prósent 
stuðningsmanna flokksins segjast 
nú fylgjandi umsókn í Evrópusam-
bandið, 13,0 prósent eru óákveðin.

Meirihluti þeirra sem segjast 
myndu kjósa Frjálslynda flokkinn 
er jafnframt mótfallinn þeirri hug-
mynd að taka upp evru sem gjald-
miðil, 54,4 prósent. 39,1 prósent er 
því fylgjandi en 6,5 prósent eru 
óákveðin. 

Einungis meðal stuðningsfólks 
Samfylkingar er meirihluti fyrir 
því að sækja um aðild að Evrópu-
sambandinu og hefur stuðningur 
við það aukist aðeins frá síðustu 
könnun. Nú segjast 50,5 prósent 
samfylkingarfólks vera fylgjandi 
aðildarumsókn, sem er rúmum átta 
prósentustigum meira en í síðustu 
könnun blaðsins. Andstaða við 
umsókn hefur jafnframt aðeins 
aukist, en nú segjast 41,2 prósent 
vera því mótfallinn, 5,8 prósentu-
stigum meira en í síðustu könnun. 
Hins vegar hefur óákveðnum fækk-
að um 14,0 prósentustig og eru nú 
8,3 prósent óaákveðin. 

Meirihluti þeirra sem segjast 
myndu kjósa Samfylkingu eru jafn-
framt fylgjandi því að taka upp 
evru hér á landi sem gjaldmiðil, 
54,6 prósent. 33,0 prósent samfylk-
ingarfólks eru því mótfallin og 12,4 
prósent eru óákveðin. 

Fæstir óákveðnir í afstöðu sinni til 
aðildarumsóknar finnast meðal 
mögulegra kjósenda Vinstri 
grænna, 6,7 prósent. 

Meirihluti stuðningfólks Vinstri 
grænna, 59,6 prósent, er mótfallinn 
aðildarumsókn og er það 20,4 pró-
sentustigum meira en í síðustu 
könnun blaðsins. Er það mesta 
breytingin sem varð frá síðustu 
könnun í prósentustigum talið. 
Þeim sem eru fylgjandi aðild hefur 
fækkað um 5,4 prósentustig og eru 
nú 33,7 prósent. Óákveðnu stuðn-
ingfólki Vinstri grænna hefur hins 
vegar fækkað um 15,0 prósent.

Svipað hlutfall kjósenda Vinstri 
grænna er einnig mótfallið því að 
taka upp evru, 54,6 prósent. 38,6 
prósent vilja hins vegar að evra 
verði gjaldmiðill á Íslandi, en 6,8 
prósent eru óákveðin. 

Af þeim sem ekki gefa upp hvaða 
flokk þeir myndu kjósa ef boðað 
yrði til kosninga nú, en flestir af 
þeim eru óákveðnir, eru 21,6 pró-
sent óákveðin í afstöðu sinni til 
aðildarumsóknar. 

Þeir sem neikvæðir eru gagn-

vart umsókn eru nú tíu prósentu-
stigum fleiri en í síðustu könnun, 
49,2 prósent. 29,0 prósent þeirra 
sem ekki gefa upp hvaða flokk þeir 
myndu kjósa eru hins vegar hlynnt 
aðild. 

Þessi hópur er aðeins ákveðnari 
í afstöðu sinni gegn því að evran 
verði hér tekin upp. 57,6 prósent 
segjast ekki vilja að evra verði hér 
gjaldmiðill. 28,5 prósent eru því 
hlynnt, en 14,0 prósent eru hins 
vegar óákveðin í afstöðu sinni til 
evrunnar. 

Hringt var í 800 kjósendur laug-
ardaginn 20. janúar 2007 og skipt-
ust svarendur jafnt eftir kyni og 
hlutfallslega eftir kjördæmum. 
Fyrst var spurt „Á að taka upp evru 
sem gjaldmiðil í stað íslensku krón-
unnar?“ og tóku 87,9 prósent 
aðspurðra afstöðu til spurningar-
innar. Einnig var spurt „Á Ísland að 
sækja um aðild að Evrópusamband-
inu?“ og tóku 84,0 prósent afstöðu 
til spurningarinnar. 

Meirihluti á móti evru og ESB
Álagning 

stingur í stúf
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Vísindin efla alla dáð“ er ritað á vegg-
inn fyrir ofan dyrnar að Hátíðarsal 

Háskóla Íslands. Flestir kunna hending-
una en fæstir líklega kvæðið allt eftir 
Jónas. Í því segir líka: „...tífaldar þakkir 
ber færa þeim, sem að guðdómseldinn 
skæra, vakið og glatt og verndað fá...“

Það er óhætt að segja að Þorgerði 
Katrínu Gunnarsdóttur hafi verið færðar tífaldar 
þakkir fyrir að lofa Háskóla Íslands stórauknum fjár-
framlögum til rannsókna á næstu árum. Framlögum 
sem eiga að gefa skólanum kraftinn sem hann þarf til 
að lyfta sér til flugs áður en haldið verður uppá 
aldarafmæli hans. Og vissulega þurfti HÍ á 
stórauknum fjárframlögum að halda. Það hefur hann 
þurft í a.m.k. 15 ár; framlögum til kennslu og upp-
byggingar í skóla þar sem nemendum hefur fjölgað 
gríðarlega, nýjar námsgreinar hafa verið teknar til 
kennslu og æ fleiri kjósa að bæta framhaldsnámi 
ofan á hina hefðbundnu fyrstu háskólagráðu. Það 
hefur lengi legið fyrir. Á það hefur ítrekað verið bent 
af stjórnmálamönnum og háskólafólki við litlar 
undirtektir stjórnvalda. 

Því var það óneitanlega fréttnæmt þegar 
menntamálaráðherra ákvað að styðja HÍ sér-
staklega á sviði vísindarannsókna. En sú ráð-
stöfun er ekki eins rakin og frábær og hún ef 
til vill virðist vera við fyrstu sýn. Hún gengur 
nefnilega þvert á stefnumótun og uppbygg-
ingu stjórnvalda á undanförnum árum. Sú 
þróun hefur m.a. getið af sér Háskólann í 
Reykjavík, á Bifröst og Listaháskóla Íslands. 
En hvert er vandamálið, gæti einhver spurt?

Vandinn er að fjármagn til vísindarann-
sókna er best að setja í svokallaða samkeppn-

issjóði, sem stýrt er af fagnefndum. Vísindamenn 
hafa þá allir – sama við hvaða háskóla eða stofnun þeir 
starfa – sömu tækifæri til þess að sækja fé til rann-
sókna og þurfa jafnframt allir að undirgangast jafn-
ingjamat (peer review). Þetta á við á öllum sviðum 
vísinda, jafn raunvísinda sem hugvísinda. Ráðstöfun 
Þorgerðar Katrínar skekkir þessa mynd hins vegar 
verulega og er í raun óskiljanleg í ljósi þróunarinnar á 
háskólastigi og í vísindasamfélaginu. 

Með því að nýta ekki ótvíræða kosti samkeppnis-
sjóðanna er menntamálaráðherra ekki að velja leið-
ina sem hámarkar samfélagsleg og efnahagsleg áhrif 
vísindarannsókna. Hún virðist hins vegar hafa ákveð-
ið að feta veg meðalmennskunnar. Það er miður.

Höfundur er alþingismaður.

Vísindastefna meðalmennskunnar?

Það er margt sem bendir til þess 
að kosningar í vor verði afdrifa-

ríkari fyrir framtíð þessarar 
þjóðar, en nokkrar kosningar á 
undanförnum áratugum. Haldi 
núverandi stjórnarflokkar velli er 
enginn vafi á að stóriðjustefnunni 
verður haldið áfram af fullum 
krafti í anda þeirra viljayfirlýsinga 
sem þegar hafa verið undirritaðar 
af iðnaðarráðherra. Geir Haarde 
telur að vísu „ólíklegt“ að aftur 
verði ráðist í svo stórar virkjunar-
framkvæmdir sem Kárahnjúka. 
Lengra er hann ekki tilbúinn að 
leiða flokk sinn fyrir þessar 
kosningar. Framsókn þykist í orði 
kveðnu hafa horfið frá stóriðju-
stefnunni, en treystir því að 
héreftir verði hún knúin áfram af 
hreppsnefndum og bæjarstjórnum 
í nánu samstarfi við Landsvirkjun 
og orkuveitur héraðanna og þeirra 
erlendu auðhringa, sem hér vilja 
tryggja sér aðgang að orku á 
útsöluverði bundnu til 30-40 ára.

Áframhaldandi stjórnarsam-
starf þessara flokka þýðir því að
fyrirhuguð álver í Helguvík og við 
Húsavík munu rísa á næsta 
kjörtímabili svo og stækkanir 
Norðuráls og í Straumsvík, Norsk 
Hydro verður kippt inn í röðina svo 
og álveri við Þorlákshöfn. Reynsl-
an sýnir að öll eiga þessi álver eftir 
að krefjast stækkunar. Ísland 
verður þá stærsta álframleiðslu-
land Evrópu með ennþá einhæfara 
atvinnulífi en var meðan fiskur og 
fiskafurðir voru nær eina útflutn-
ingsvara landsmanna. 

Í stað þess að efnahagslífinu 
verði stýrt til jafnvægis og 
stöðugleika munu þensla og 
verðbólga verða viðvarandi næstu 
áratugi meðan þessi uppbygging 
álframleiðslunnar á sér stað.Við 
verðum áfram í „rússíbanahag-
kerfi“ með risi og hnigi krónunnar, 
ýmist í hæstu hæðir eða dýpstu 
dali. Á því byggja nýlegir spádóm-
ar stjórnvalda um „snertilendingu“ 
í stað „mjúkrar lendingar“. Það á 
ekki að staldra við og skoða málin. 
Aðeins að hægja á núna fyrir 

kosningar, en svo verður sett á 
fulla ferð aftur með uppbyggingu 
hagkerfis, sem er þegar orðið 
nokkrum númerum of stórt fyrir 
þessa 300-þúsund manna þjóð, og 
útheimtir að hér séu að jafnaði 
nokkrir tugir þúsunda útlendinga 
við störf, sem Íslendingar vilja 
ekki eða komast ekki yfir að gegna 
sjálfir.

Einnig má telja víst að haldi 
stjórnarflokkarnir meirihluta 
sínum verði Landsvirkjun einka-
vædd og seld á alþjóðlegum 
markaði sem þýðir að þau yfirráð, 
sem þjóðin hefur nú í orði kveðnu 
yfir orkulindum sínum, munu 
alfarið og endanlega hverfa úr 
höndum hennar og atvinnulífið 
verða ofurselt duttlungum 
alþjóðlegra stórfyrirtækja og 
verðsveiflum á einni afurð, sem í 
reynd hefur verið miklu hvikulla í 
verði á heimsmarkaði en nokkurn 
tíma fiskurinn. Þar með verður 
frumburðarréttur þessarar þjóðar 
til þess að ráða örlögum sínum, 
endanlega kominn í hendur 
utanaðkomandi afla, sem hafa allt 
annað að leiðarljósi en heill
þjóðarinnar og hamingju.

Ennþá er orkuverðinu haldið 
leyndu fyrir eigendum orkunnar, 
þjóðinni – það sagt vera „viðskipta-
leyndarmál“. Við vitum þó að það 
er á útsöluverði. Annars fengjust 
ál-furstarnir ekki til að koma 
hingað. Nýlega voru framkvæmdir 
Orkuveitu Reykjavíkur á Hellis-
heiði sýndar í sjónvarpi og 
formaður OR harmaði að ekki væri 
hægt að leggja pípur og lagnir í 
jörð − orkuverðið leyfði það ekki. 

Ef svo er, þá sýnir það einungis að 
of snemmt er að selja þessa orku, 
því að orka og verð orkulinda á 
einungis eftir að stíga í verði og við 
eigum ekki að selja orkuna fyrr en 
verð hennar stendur undir 
fullkomnum frágangi á öllum 
lögnum án röskunar lands og 
stórfelldrar sjónmengunar.

Við vitum líka að málmbræðslu-
fyrirtæki eru í sumum tifellum að 
flytja verksmiðjur sínar hingað til 
lands, til þess að geta selt raforku 
úr eigin orkuverum í heimalandinu 
á tvö-þreföldu verði og þaðan af 
hærra til almennra notenda, í stað 
þess að binda orkuna við eigin 
bræðslur. Við erum hins vegar að 
binda hendur okkar og afkomenda 
okkar við útsöluverð á raforku til 
margra áratuga fram í tímann – 
gersamlega að nauðsynjalausu. Því 
við erum ekki fátæk þjóð, sem á 
ekki annars úrkostar, heldur rík 
þjóð, sem einungis skapar sér 
vanda með því að ofhlaða hagkerfi 
sitt ótímabærum og ónauðsynleg-
um stórvirkjum, sem betra væri að 
geyma fyrir seinni kynslóðir til 
ráðstöfunar.

Er þá ótalið að efna þær 
alþjóðlegu skuldbindingar, sem við 
höfum gengist undir varðandi 
losun gróðurhúsalofttegunda í 
andrúmsloftið. Innan skamms 
verða allar undanþágur okkar upp 
urnar og tímabært að við leggjum 
okkar af mörkum til að koma í veg 
fyrir eyðingu jökla með tilheyrandi 
hækkun sjávaryfirborðs.

Það hefur sýnt sig að íslenskt 
hagkerfi býr yfir nægum innri 
styrk til að búa til störf í þúsunda-
tali á ári hverju með mjög litlum 
fjárfestingum miðað við þau störf 
sem stóriðjan skapar. Við þurfum 
ekki stórframkvæmdir á vegum 
ríkisins í sovéskum stíl til að forða 
okkur frá atvinnuleysi. Íslenskt 
þekkingarsamfélag er fullfært um 
að skapa hér fjölbreytt, eftirsótt og 
vel launuð störf innan hagkerfis, 
sem er í jafnvægi – laust við 
gengisflökt, verðbólgu, ofurvexti 
og okurverðlag. Álsýn er tálsýn.

Álsýn - tálsýn
M

argt bendir til að flokkakerfið sé að taka verulegum 
breytingum. Í áratugi hafði Framsóknarflokkurinn 
þá lykilstöðu að geta valið hvort myndaðar voru 
ríkisstjórnir til vinstri eða hægri. Nýsköpun og Við-
reisn voru undantekningar þar frá. Nú sýnist Sam-

fylkingin vera að taka þetta rými á vettvangi stjórnmálaátakanna.
Hugmyndin með stofnun Samfylkingarinnar var allt önnur; að 

skapa mótvægi við Sjálfstæðisflokkinn og gefa kjósendum kost á 
að velja ríkisstjórn með öðrum hvorum þeirra. Þetta hefur ekki 
tekist. Ástæðan er fyrst og fremst persónulegur styrkur Stein-
gríms Sigfússonar í forystu Vinstri græns. 

Hvernig sem mönnum líkar við stefnu og störf núverandi ríkis-
stjórnarsamstarfs verður ekki framhjá því litið að það hefur í 
full þrjú kjörtímabil einkennst af stjórnfestu að aðeins einu máli 
frátöldu. Það sama átti við samstarf Sjálfstæðisflokks og Alþýðu-
flokks þar á undan allt þar til Jón Sigurðsson hvarf úr stjórn.

Þegar draga á ályktanir af nýlegum skoðanakönnunum verður 
ekki annað ráðið en minnkandi líkur séu á raunhæfum möguleikum 
til myndunar stjórnfestusamstarfs. Sennilega veldur mestu þar um 
sú nýja lykilstaða sem Samfylkingin virðist vera að erfa frá fyrri 
tíð Framsóknarflokksins. 

Hættan á stjórnarlausung skrifast ekki á reikning forystumanna 
Samfylkingarinnar fremur en forystumanna Framsóknarflokks-
ins á sinni tíð. Það er miklu fremur eðli þessa sérstaka hlutverks 
að vera miðjuflokkur að meðaltali sem ræður því. Í vinstra sam-
starfi var Framsóknarflokkurinn alltaf á leið til hægri. Þegar hann 
starfaði með Sjálfstæðisflokknum var hann jafnan á leið til vinstri. 
Afleiðingin var skortur á stjórnfestu og trúverðugleika.

Nú er ekki fengin reynsla af nýju hlutverki Samfylkingarinnar 
að þessu leyti. En ætli forystumenn hennar að hagnýta sér þá stöðu 
til þess að róa á bæði borð er líklegt að hún verði að sýna sömu 
lausung í samstarfi og Framsóknarflokkurinn áður en Halldór 
Ásgrímsson tók við. Það fylgir hlutverkinu.

Kjarni málsins er þá að Samfylkingin sýnist eiga meiri mögu-
leika á að tryggja sér ríkisstjórnaraðstöðu en áður, jafnvel þó að hún 
fái slaka kosningu. Hún á hins vegar erfiðara með að skilgreina sig 
á trúverðugan hátt sem stöðugleikaafl í íslenskum stjórnmálum. 
Samfylkingin kaupir einfaldlega aukið olnbogarými til stjórnar-
myndunar því verði.

Athyglivert er að samkvæmt skoðanakönnun Fréttablaðsins vill 
rúmlega fjórðungur kjósenda áframhald á samstarfi núverandi 
stjórnarflokka. Tæplega fjórðungur vill sjá samstarf stjórnar-
andstöðuflokkanna. Í hvorugu tilvikinu er um hátt hlutfall að ræða. 
Á öllum öðrum kostum hafa kjósendur miklu minni áhuga. Einungis 
tólf af hundraði líta að öllu óbreyttu með velþóknun til samstarfs 
Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks.

Vel má vera að þetta sýni að stór hluti kjósenda telji líklegra 
að stjórnarmynstur þeirra sem starfað hafa saman annars vegar í 
stjórn eða hins vegar í stjórnarandstöðu tryggi best festu í stjórnar-
háttum. Alltént verður fróðlegt að fylgjast með því í hversu ríkum 
mæli stjórnmálaflokkarnir munu höfða til stjórnfestu í komandi 
kosningabaráttu og með hvaða rökum.

Líkur á stjórn-
festu minnka

Vagnhöfða 23 - Sími 590 2000
Seltjarnarnesi

Gerið
verðsamanburð
margar stærðir

        All Terrain

31”   13.950,- stgr.

33“   16.980,- stgr.

35”   16.990,- stgr.

Er jeppinn tilbúinn
fyrir veturinn?



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Margrét Sigurðardóttir hóf nýlega nám 
í olíumálun við Myndlistaskólann í 
Reykjavík þar sem dóttir hennar og 
faðir eru einnig nemendur.

Viðskiptafræðingurinn Margrét Sigurðar-
dóttir hafði starfað sem stjórnandi í ein 
fimmtán ár þegar hún ákvað að setjast aftur 
á skólabekk síðastliðið haust og hefja meist-
aranám í viðskiptafræði hjá Háskólanum í 
Reykjavík og læra olíumálun við Myndlista-
skólann í Reykjavík. „Kollegar mínir í við-
skiptafræðinni eru mjög hrifnir af því að ég 
skuli einnig vera að læra olíumálun og tala 
um að það hljóti að vera gott að gera eitt-
hvað sem krefst engrar hugsunar. Ég mót-
mæli þessu að sjálfsögðu harðlega enda 
raunin allt önnur,“ segir Margrét.

Svo skemmtilega vill til að faðir hennar, 

Sigurður Ben Jóhannsson, og dóttir hennar, 
Helena Margrét Jónsdóttir, eru einnig nem-
endur í Myndlistaskólanum í Reykjavík. 
Margrét segir föður sinn hafa málað frá því 
hún man eftir sér en aldrei fengið tilsögn 
fyrr en nú og Helena hafi verið í skólanum í 
fjögur ár, frá því hún var sex ára. „Pabbi og 
Helena mála oft saman,“ segir Margrét, 
sem vill meina að Helena sé sú hæfileika-
ríkasta af þeim þremur. 

Þrátt fyrir að Margrét sé nýbyrjuð í 
námi segist hún hafa átt þennan draum 
lengi. „Eftir útskrift í verslunarskólanum 
stefndi ég á nám í Myndlista- og handíða-
skólanum en inntökuprófin komu upp á 
sama tíma og útskriftarferðin til Ibiza. 
Maður var nú ekki mjög skynsamur á þess-
um árum og þú mátt geta þér til hvað ég 
valdi,“ segir hún og skellir upp úr.

Þrjár kynslóðir í skóla

Ertu í útrás?
Ertu á leið til útlanda?



Renault Megane Scénic II er 
hannaður með þarfir fjölskyld-
unnar að leiðarljósi. Honum 
ættu í raun að fylgja maki og 
þrjú börn.

Renault Megane Scénic II er við 
fyrstu sýn ekki spennandi bíll. 
Útlitið afskaplega franskt, líklega 
vegna þess að bíllinn er franskur, 
og á blaði er vélin ekki mjög 
spennandi. Stafrænt mælaborð er 
ekki fyrir framan ökumanninn 
heldur fyrir miðjum bíl og bak við 
stýrið er ekkert annað en grátt 
plastpanel.

Ökumaður er hins vegar ekki 
lengi að komast að því hvað Scénic 
snýst um. Um leið og sest er inn í 
bílinn kemur í ljós að hann er 
hannaður með gott aðgengi og 
þægindi í huga. Sest er beint inn í 

bílinn, ekki upp eða niður, sem er 
mjög þægilegt. Hann er léttur í 
stýri og svarar mjög vel þó svo að 
vélin sé jafnspennandi og blaðið 
gefur til kynna.

Þegar innviðið í bílnum er skoð-
að sést hversu barnvænn bíllinn 
er. Alls staðar eru hólf sem hægt 
er að geyma smádót í. Aftur í eru 
borð áföst fremri stólum sem auð-
velt er að smella upp. Ekki er bekk-
ur aftur í heldur þrjú aðskilin sæti. 
Þau er hægt að taka úr og færa 
hvert fyrir sig allt eftir því hversu 
margir farþegar eru í bílnum. 
Miðjusæti er hægt að færa mjög 
framarlega, sem er þægilegt ef 
lítið barn er í barnabílstól aftur í.

Listinn yfir staðalbúnað sér-
sniðinn að þörfum barna er lengri, 
mun lengri. Takki fram í læsir 
hurðum og gluggum aftur í og 
færir þér alla stjórnina. Puttavörn 
er á gluggum svo litlir puttar 

klemmist ekki. Toppurinn á barn-
gæskunni er svo lítill spegill sem 
falinn er fyrir ofan baksýnis-
spegilinn. Þegar hann er færður 
niður sést allt það sem fer fram 
aftur í, rétt eins og í strætisvögn-
um og rútum. Frábær leið til að 
fylgjast með börnum sem ekki 
geta látið hvert annað vera. Með 
þessu móti getur maður alltaf 
vitað hver byrjaði.

Renault Megane Scénic II er 
góður kostur fyrir fjölskyldufólk. 
Hann hentar börnum, hann er 
praktískur, þægilegur í akstri, og 
öruggur, en hann hlaut fimm 
stjörnur í EuroNCAP-árekstrar-
prófum. Þeir sem eru í leit að 
spennandi akstri ættu að leita 
annað, en þeir sem hugsa vel um 
fjölskylduna ættu að finna allt 
sem þeir leita að í Scénic.

Fullkominn bíll fyrir
vísitölufjölskylduna
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Nick Landy, maðurinn á bak 
við velgengni „muscle-car“ 
menningarinnar, er látinn.

Nick Landy sameinaði Hemi-vélar 
og sérstæðan hjólabúnað sem sést 
enn í dag á spyrnubílum. Með 
þessu varð hann og Dodge allsráð-
andi á keppnisbrautinni, allt þar 
til bílatækni hans var bönnuð af 
keppnisyfirvöldum.

Velgengni hans náði hámarki á 
sjöunda og áttunda áratugnum og 
blés lífi í annars dauflega bílasenu 
í Bandaríkjunum. Hvort sem það 
var til góðs eða ills varð spyrnu-
bíllinn með fullt af hestöflum en 
enga aksturseiginleika tákngerv-
ingur amerískrar æsku.

Landy var 69 ára gamall er 
hann lést en banameinið var 
nýrnabilun.

Goðsögn Dodge deyr
Hlutfall dísilbíla í bílaflotan-
um fer hækkandi á Íslandi.

Samkvæmt frétt á vef Félags 
íslenskra bifreiðaeigenda, www.
fib.is, fer dísilbílum fjölgandi hér 
á landi. Í fréttinni kemur fram að 
eitt af markmiðum lagasetningar 
um olíu- og kílómetragjald sem 
tók gildi um mitt árið 2005 hafi 
verið að hækka hlutfall bíla með 
dísilvélar af umhverfisástæðum. 
Hærra hlutfall dísilbíla leiðir til 
samdráttar í losun gróðurhúsa-
lofttegunda og þrátt fyrir að mikil 
fjölgun í bílaflota landsmanna 
auki heildarlosun hans er talið að 
með breyttri samsetningu flotans 
minnki meðaleyðsla og losun. 

Á síðasta ári var um 45 prósent 
af aukningu í bílaflotanum dísil-
bílar og meðaleyðsla minnkaði um 
0,6 prósent frá því sem var árið 
áður. Þetta þykir mjög góður 
árangur aðeins einu ári eftir að 
fyrirkomulagi á skattlagningu á 
dísilolíu var breytt.

Dísilbílum 
fjölgar

3

Láttu okkur pólýhúða felgurnar  í hvaða
lit sem er. Þær verða auðveldari í þrifum 

og endast lengur.
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Ár hvert leggja á fimmta 
hundrað kappaksturs-menn af 
stað í tveggja vikna kappakst-
ur til Dakar. Aksturinn gæti 
kostað þá lífið.

Dakar-rallið var fyrst haldið árið 
1979 en þá var lagt af stað frá 
París. Upphafsmaður þess var 
Thierry Sabine en hann villtist í 
eyðimörk Líbíu í öðru ralli. Hann 
varð svo heillaðir af landslaginu 
að hann hófst strax handa við að 
skipuleggja nokkurra þúsund 
kílómetra rall yfir eyðimerkur 
Afríku og varð draumur hans að 
veruleika á aðeins tveimur árum.

Dakar-rallið byrjar á mismun-
andi stöðum eftir árum og liggur 
leiðin um mismunandi lönd. Það 
endar hins vegar alltaf í Dakar, 
höfuðborg Senegal. Um árin 
hefur 21 Afríkuríki verið heim-
sótt og keyrt hefur verið um lönd 
eins og Búrkína Fasó, Gíneu og 
Gabon.

Að þessu sinni var lagt af stað 
frá Lissabon í Portúgal og keyrð-
ir tæplega 8.000 kílómetrar á 15 
dögum gegnum Spán, Marokkó, 
Máritaníu, Malí og loks Senegal.
Dakar-rallinu lauk á sunnudag í 
Senegal á ströndinni rétt utan við 
höfuðborgina Dakar. Rallinu lauk 
á kunnuglegan hátt með tvöföld-
um sigri Mitsubishi í bílaflokki 
og sigri Frakkans Cyrils Despres 
á KMT í flokki mótorhjóla. Sigur 
Peterhansel og Cottred á liðsfé-
lögum sínum Alphand og Picard 
var öruggur en frekar tilþrifalít-
ill því þrátt fyrir sigurinn í heild-
arkeppninni vann Mitsubishi 
ekki eina einustu sérleið. Góð 
skipulagning, reynsla og áreiðan-
leiki Pajero skilaði sigrinum á 
meðan aðrir sáu um tilþrifin.

Sigurinn var sá sjöundi í röð 
fyrir Mitsubishi. Lengi vel leit þó 
út fyrir að Volkswagen myndi 
hafa sigur en þrír VW-bílar skiptu 
með sér tíu sigrum af fjórtán 
mögulegum á sérleiðum. Vélabil-
anir komu hins vegar í veg fyrir 
að þeir gætu velt Mitsubishi úr 
sessi en eyðimörkin er miskunn-
arlaus og því fengu Volkswagen-
menn að kynnast. Í einum bílanna 
kviknaði á meðan kúplingin gaf 
sig ítrekað í öðrum.

Í flokki vörubíla vann lið MAN 
í fyrsta skipti. Lið Kamaz hafði 

síðustu fimm ár unnið þennan 
flokk en vegna alvarlegs slyss 
varð liðið að hætta keppni. Þá var 
það í forystu. GINAF-liðið sem 
lengi vel var í öðru sæti þurfti 
einnig að hætta vegna vélarbil-
ana og var þá gatan greið fyrir 
MAN.

Fyrir síðustu sérleiðina í 
Dakar var mínútuþögn í minn-
ingu tveggja mótorhjólakappa 
sem létust í rallinu í ár. Það er 
engin tilviljun að Dakar-rallið er 
kallað hættulegasti kappakstur 
heims.

Dakar-rallið er hættuleg-
asti kappakstur heims

SKEIFAN 3E-F · SÍMI 581-2333 · FAX 568-0215 · WWW.RAFVER.IS

Liprar og léttar

körfulyftur
       með mikla

 lyftigetu

Liprar og léttar

körfulyftur
       með mikla

 lyftigetu

Beltadrif eykur
notkunarmöguleika

Hafið samand við sölumann!
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Heiða Björg Kristjánsdóttir er 
nemandi í Framhaldsskólan-
um á Laugum og er einnig að 
læra málaralist hjá Erni Inga 
á Akureyri. 

„Ég hef búið á Laugum alla ævi og 
það lá því beint við að fara í Fram-
haldsskólann á Laugum. Það má í 
rauninni segja að ég hafi alist upp 
með skólanum,“ segir Heiða Björg 
Krisjánsdóttir en hún er nemi á 
náttúrufræðibraut. „Ég hef áhuga 
á að fara í hjúkrunarfræði að lokn-
um framhaldsskóla. Ég er einnig 
góð í stærðfræði og þess vegna 
valdi ég náttúrufræðibraut.“ 

Heiða fær útrás fyrir sköpun-
argleðina með því að teikna og 
mála. „Ég er að læra málaralist 
hjá Erni Inga á Akureyri og fer 
þangað í hverri viku. Það nám er 
metið inn í námið hér í Framhalds-
skólanum á Laugum. Ég hef lengi 
haft gaman af því að mála og 
teikna og sé mótív víða. Ég hef 
mest verið að mála landslags-
myndir en einnig eitthvað af 
abstrakt myndum.“ 

Heiða segir gott að vera í litl-
um skóla. „Andrúmsloftið hér er 
mjög þægilegt og gott samband 
milli nemenda og starfsfólks skól-
ans. Þetta er í rauninni eins og ein 
stór fjölskylda. Við þekkjumst öll 

svo vel og ef eitthvað bjátar á eru 
allir boðnir og búnir til að 
hjálpa.“

Framhaldsskólinn á Laugum er 
heimavistarskóli en Heiða býr á 
staðnum og er því ekki á vist. 
„Maður er nú samt mikið á vistun-
um og það er stutt að fara. Ég átti 
marga vini í skólanum áður en ég 
byrjaði þar sjálf.“ 

Foreldrar Heiðu vinna bæði 
við skólann. „Mamma kennir mér 
íslensku og pabbi er kokkur í 
mötuneyti skólans. 

Ég sé því foreldra mína oft á 
dag í skólanum auk þess sem eldri 
bróðir minn er hér í skóla líka. 
Þetta er því ennþá heimilislegra 
fyrir mig,“ segir Heiða Björg.

Í litlum sveitaskóla skap-
ast sterk vináttubönd

Jazzballettskóli Báru hefur nú hlotið heitið 
Danslistarskóli JSB þar sem hann er orðinn 
listdansskóli á grunn- og framhaldsskólastigi.

Ýmsar nýjungar eiga sér nú stað í skólanum sem í 
fjörutíu ár hefur heitið Jazzballettskóli Báru. Þar er 
komin listdansbraut og einnig dansstúdíó JSB sem er 
nýtt af nálinni. Í haust var skólanámsskránni breytt 
til samræmis við aðalnámsskrá menntamálaráðu-
neytisins í listdansi og þar sem ráðuneytið samþykkti 
námsskrána þótti við hæfi að breyta nafninu í Dans-
listarskóli JSB.

Danslistarskóli JSB sérhæfir sig í jazz- og nútíma-
dansi og býður fjölbreytt nám sem hefur þróast á 40 
ára ferli skólans. Það er tvíþætt og skiptist einkum í 
tvær brautir, almenna braut og listdansbraut. Á 
þeirri fyrrnefndu er megináherslan lögð á jazzball-
ett. Námið er tómstundamiðað og jafnt fyrir stelpur 
og stráka. Um námið á listnámsbraut gilda aðrar 
reglur. Þar er um kröfuhart nútímalistdansnám að 
ræða fyrir þá sem stefna lengra í danslistinni. Það 
skiptist í grunnnám fyrir 10-15 ára og nútímalist-
dansbraut fyrir 16-20 ára. Við lok þess náms eiga 
nemendur að vera færir um að stíga sín fyrstu skref 

sem atvinnudansarar eða hefja frekara dansnám á 
háskólastigi.

Dansstúdíó JSB býður svo uppá fjölbreytt dans-
námskeið fyrir 18 ára og eldri, bæði fyrir byrjendur 
og lengra komna. Nánari upplýsingar um skólann eru 
á vefnum www.jsb.is

Danslistin iðkuð hjá Báru

Konur eru enn fúsari til að 
ganga menntaveginn en hlut-
fall kynjanna er jafnast í við-
skipta-, hagfræði- og lagadeild.

Á heimasíðu Hagststofu Íslands 
koma fram áhugaverðar upplýs-
ingar um áhugasemi landans fyrir 
því að ganga menntaveginn, en 
haustið 2006 voru skráðir nem-
endur á framhalds- og háskóla-
stigi fleiri en nokkru sinni fyrr 
eða alls 44.129. Þar af eru 26.958 
skráðir í framhaldsskóla og 17.171 
nemendur í háskóla. 

Fjöldi skráðra nemenda í námi 
á háskólastigi hefur aukist um 
63,6% frá haustinu 2000 en nem-
endum á framhaldsskólastigi 
hefur fjölgað um 35,4% á sama 
tímabili. Haustið 2006 stunda 
81,0% nemenda nám í dagskóla, 
13,6% nemenda eru skráðir í fjar-
nám og 5,4% nemenda stunda nám 
í kvöldskólum. 

Kvöldskólanám hefur verið á 
undanhaldi allt frá 2003 en það 
haust voru 8,1% nemenda skráðir 
í kvöldskólanám. Nemendum í 
fjarnámi fjölgar hinsvegar tals-
vert frá haustinu 2005, en sú fjölg-
un er öll á framhaldsskólastigi 
(37,6%). Þeim einstaklingum sem 

kjósa að leggja stund á háskóla-
nám í gegnum fjarnám hefur hins-
vegar fækkað um 5,4% frá síðasta 
ári.

Konur eru enn sem áður umtals-
vert fleiri en karlar sem leggja 
stund á nám, bæði í framhalds-
skólum og háskólum eða 57,7% 
(25.447) á móti 42,3% (18.682) 
karlkyns nemenda. Haustið 2000 
voru hlutföllin þau að konur voru 
56,3% nemenda á þessum tveimur 
skólastigum en karlar 43,7%. Þessi 
munur á skólasókn kynjanna hefur 
því haldist allt frá árinu 2000 og 
aukist lítillega síðan þá. 

Hlutur kvenna er einnig tals-
vert meiri í háskólum en fram-
haldsskólum. Haustið 2006 eru 
konur 54,5% nemenda í fram-
haldsskólum en meðal nemenda í 
háskólum er hlutur kvenna 62,7%. 
Í Háskóla Íslands eru konur fjöl-
mennari en karlar í tíu deildum af 
ellefu. Karlar eru einungis fjöl-
mennari í verkfræðideild en þar 
eru konur 30% nemenda en karlar 
70%. Mestur er munurinn í hjúkr-
unarfræðideild en þar eru konur 
96% nemenda en karlar 4% og 
jafnasta hlutfall kynja er í við-
skipta- og hagfræðideild og laga-
deild.

Stöðug fjölgun í fram-
halds- og háskólum

Útsala – Útsala
10-80% afsláttur af öllum vörum
Hægt er að sjá sýnishorn af því sem í boði

er á vefnum keramikgallery.is

Keramikgallery, Dalbrekku 14, 200 Kópavogur, s: 544-5504

Opið virka daga frá 10.00-18.00 – Lokað laugardaga



Tveggja vikna námskeið um 
lífsstíl lifandi fæðis við Ann 
Wigmore-stofnunina í Púertó 
Ríkó er í boði hjá Ferðaskrif-
stofunni Prima Heimsklúbbi. 
Ferðin stendur frá 20. maí til 
2. júní.

„Þetta er í fyrsta sinn sem ferð er 
auglýst opinberlega á Ann Wig-
more heilsusetrið en ég veit að 
fólk hefur tekið sig saman og farið 
þarna suður eftir. Þetta verður 
lokað námskeið fyrir íslenskan 
hóp og ég ætla að vera til taks og 
þýða efni þess yfir á íslensku fyrir 
þá sem það þurfa,“ segir farar-
stjórinn Þórný Jóhannsdóttir, leið-
sögumaður og hjúkrunarfræði-
nemi sem ætlar með hóp af fólki á 
tveggja vikna námskeið um lífsstíl 
lifandi fæðis í Púertó Ríkó í lok 
maí.

Þórný kveðst hafa farið sjálf á 
svona námskeið í fyrravor ásamt 
þremur vinkonum. „Þarna fann ég 
bestu líðan sem ég hef upplifað á 
ævinni. Svo einfalt er það. Ég lærði 
margt þarna og ef mig langaði ekki 
að færa það áfram til fólks þá veit 
ég ekki hvað ég er að gera í hjúkr-
unarfræði,“ segir hún ákveðin. 

Þórný segir Ann Wigmore-
stofnunina heilsuparadís á heims-
mælikvarða. Á milli þess sem nem-
endur sæki kennslustundir og njóti 
nærandi fæðu gefist þeim kostur á 
að fara í jógatíma, synda í ylvolg-

um sjónum og stunda gönguferðir 
eða skokk meðfram ströndinni. 
Þeir geti líka valið um hvort þeir 
sæki allar kennslustundir eða velji 
úr þeim og nýti tímann til annars. 
Boðið sé upp á ýmsar meðferðir 
svo sem nudd, hnykkingar og rist-
ilhreinsun. „Sem verðandi hjúkr-
unarfræðingur hef ég mikinn 
áhuga á heilsueflingu almennings. 
Ég held að framtíðin liggi í henni. 
Fólk er orðið miklu meðvitaðra um 
heilsuna en áður og það er mikil 
eftirspurn eftir nýrri þekkingu 
sem varðar heilsu og mataræði,“ 
segir Þórný sem kveðst sjálf vera 
að tileinka sér lifandi fæði. Það sé 
þó ekki einfalt að gera á einu 

bretti. „Lifandi fæði byggir í raun 
á byltingarkenndum hugmyndum 
og rannsóknum dr. Ann Wigmore 
um að hægt sé að fá alla næringu 
sem líkaminn þarfnast úr grænu 
lifandi fæði. Það er auðmeltanlegt 
og maður upplifir mikinn létti 
fyrir líkamann allan, huga og til-
finningalíf. Orkan eykst og svefn-
þörfin minnkar.“  

Spurð fyrir hverja svona ferð 
sé helst, svarar Þórný. „Hún er 
auðvitað fyrir alla sem langar að 
kynna sér lífsstíl lifandi fæðis. 
Margir eru komnir í þrot með 
heilsufar sitt og vilja önnur svör 
en þeir hafa fengið hingað til. Fólk 
sem þjáist af gigt, síþreytu, vefja-
gigt, bólgum, þunglyndi, psoriasis, 
exemi, offitu, meltingartruflunum 
svo dæmi sé tekið. Aðrir eru sólgn-
ir í nýja þekkingu. Enn aðrir vilja 
hvíld og uppbyggingu án þess að 
eiga við nein sérstök heilsufarsleg 
vandamál að etja. Það er mikil end-
urnýjun og upplifun í svona dvöl í 
afslöppuðu umhverfi við Karíba-
hafið og þangað fer hver og einn á 
sínum forsendum.“ 

Frekari upplýsingar fást í kafla 
um sérferðir á síðunni www.heims-
klubbur.is. 

Ferð til bættrar heilsu

K-west hótel í Notting Hill 
er tilvalið fyrir þá sem vilja 
slappa af.

Á tímum tíðra borgarferða eru 
ekki allir á leið í verslunar- og 
skemmtiferð því sumir kjósa ein-
faldlega að slappa af. K-west hótel 
stendur við Notting Hill-hverfið í 
London og er ungt og nýtískulegt 
hótel sem leggur áherslu á að gest-
irnir finni allt sem þeir þurfa og 
er það tilvalinn staður til að hvíla 
sig frá amstri dagsins. Þar er að 
finna heilsurækt og vel útbúið spa 
með ýmsum spennandi nuddmeð-
ferðum eins og ytsara sem er taí-
lensk nuddmeðferð og er K-spa 
eini staðurinn í borginni sem 
býður upp á þessa meðferð. Á 
öllum herbergjum eru stór og 
notaleg rúm með sæng en ekki 
teppi og laki eins og tíðkast í Bret-

landi, og í svítunum er hægt að 
finna sérstaka „leikfanga-skúffu“ 
fyrir þá sem vilja gera eitthvað 
annað en að sofa í rúminu. 

Veitingastaður hótelsins er 
rómaður fyrir góða eldamennsku 
og er barinn sóttur af ungu fólki 
og ávallt mikið líf þar á kvöldin, 
en hótelið er mjög vinsælt hjá 
ungu tónlistarfólki og má oft sjá 
þar bregða fyrir frægum andlit-
um.

Frekari upplýsingar er að finna 
á vef hótelsins www.k-west.co.uk.

- ket

Stór rúm og gott spaÁRSHÁTÍÐIR
HELGARFERÐIR

Komdu með mér
til Færeyja!

Davíð Samúelsson
ferðaráðgjafi
Sími: 861 3426

Gönguskór – veiðiskór

Icefin ehf  
Nóatún 17 • 105 Reykjavík • s. 534 3177

Ekkert er til sparað!
• Qex-Tex öndunarþind úr mjúku leðri
• Vibram sóli, millisóli sem gefur stuðning
   og dregur úr höggum
• Innlegg
• Vandaðir saumar
• 100% vatnsþéttir
• Bakteríudrepandi
• Mjúkir og þægilegir með góðri öndun

Innifalið í verði:
• Blandaðir ullarsokkar
• Skóáburður fyrir þindarskó
• Flísvesti

9900,-   
+ 2000 (flutningskostnaður)

Fljótasiglingar - Klettaklifur
Hestasýningar - Gönguferðir - Gisting 

Veitingar - Ratleikir - Hestaleiga 
Hafið samband og við gerum tilboð

Verið velkomin! bakkaflot@islandia.is
Sími 453-8245 & 899-8245 • Ferðaþjónustan Bakkaflöt

560 Varmahlíð, Skagafirði – www.bakkaflot.is

Skólahópar!















BORGARTÚN 3 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090

Auglýsing um nýtt
deiliskipulag og breytingar
á deiliskipulagsáætlunum

í Reykjavík
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997, með síðari breytingum, eru hér með
auglýstar tillögur að nýju deiliskipulagi og breyt-
ingum á deiliskipulagi í Reykjavík.

Landakot
Tillaga að deiliskipulagi svæðis sem markast af
Túngötu, Hólavallagötu, Hávallagötu, Hofsvallagötu,
Hrannarstíg, Öldugötu og Ægisgötu, stgr. 1.137.2,
1.160.0 og 1.160.1.
Þrjár friðaðar byggingar eru á þessum reitum:
Gamli Stýrimannaskólinn, gamli prestsbústaður-
inn í Landakoti og gamli Landakotsskóli. Lagt er
til að friða Landakotskirkju og vernda 20. aldar
byggingar að Öldugötu 19, Hofsvallagötu 1 og
Hávallagötu 24. Á öðrum lóðum er svæðisbund-
in verndun. Sýndir eru byggingarreitir á lóðum
Landakotsskóla og Öldugötu 21 og lagt er til að
heimilt verði að byggja bílageymslu neðanjarðar á
lóð Landakotsspítala. Ekki er gert ráð fyrir öðrum
breytingum.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Borgartún 31 og 33
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi svæðis sem
tekur til Borgartúns 23, 29 og 33 ásamt Borgartúni
(27)- 31.
Tillagan gerir ráð fyrir m.a. að húsið að Borgartúni
31 verði fjórar hæðir ásamt inndreginni fimmtu
hæð, viðbygging á framhlið og nýtingarhlutfall 
ofanjarðar verði 1,1. Að Borgartúni 33 er gert ráð
fyrir að húsið verði fimm hæðir ásamt inndreginni
sjöttu hæð, viðbygging á framhlið og nýtingarhlut-
fall ofanjarðar verði 1,1. Heimilt verði að nýta þök
fyrir garða.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Borgartún 28
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Kirkjutúns 
vegna lóðarinnar að Borgartúni 28.
Tillagan gerir ráð fyrir m.a. að heimilt verði að
byggja á baklóð sjö hæða hús á óbreyttum bygg-
ingareit og kjallara á allri lóðinni sem eingöngu
verði leyfð sem geymslurými og bílageymslur
tengd íbúðum. Í húsinum verða að hámarki þrjátíu
íbúðir með eitt og hálft bílastæði á íbúð eða alls
fjörutíu og fimm. Bílastæði fyrir núverandi bygg-
ingu sem er atvinnuhúsnæði með verslun á fyrstu
hæð eru óbreytt norðan og austan við húsið eða
tuttugu stæði.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar liggja frammi í upplýsingaskála skipu-
lags- og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar að
Borgartúni 3, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15, frá
24. jan. 2007 til og með 7. mars 2007. Einnig má sjá
tillögurnar á heimasíðu sviðsins, www.skipbygg.
is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta
hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og
athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega
eða á netfangið skipulag@rvk.is, til skipulags- og
byggingarsviðs (merkt skipulagsfulltrúa) eigi síðar
en 7. mars 2007.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins
frests, teljast samþykkja tillögurnar.

Reykjavík, 24. jan. 2007
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Í SKEMMTILEGU
STARFSUMHVERFI?

VILTU VINNA
MEÐ BÖRNUM

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Fríkirkjuvegi 11

Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is

FRÍSTUNDARÁÐGJAFAR
/LEIÐBEINENDUR
Á FRÍSTUNDAHEIMILUM

Fólk 20 ára og eldra óskast í hlutastörf til að
vinna með 6 – 9 ára börnum

List- og verkgreinum
  tónlist, myndlist, leiklist, smíði, textíl.

Íþróttum og leikjum
Útivist og umhverfismennt
Barnalýðræði og lífsleikni

  hópastarf, barnafundir, vinátta og samvera

Hægt er að sækja um og fá frekari upplýsingar á 
heimasíðu ÍTR, www.itr.is og hjá starfsmanna-
þjónustu ÍTR, Fríkirkjuvegi 11, í síma 411 5000

.

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið



SÍÐUMÚLI 33 - TIL LEIGU
VERSLUNAR-, LAGER- OG ÞJÓNUSTURÝMI

Vorum að fá í einkaleigu þetta glæsilega verslunar- og þjónustupláss á götuhæð í þessu vand-
aða atvinnuhúsnæði. Það sem um er að ræða er verslunarpláss í framhúsi ca. 200-300 fm, að-
koma á framhlið að lagar með innkeyrsludyrum ca. 100 fm, og innaf verslunarplássi er bakhús
ca. 450 fm með mikilli lofthæð og góðri lýsingu. Þetta pláss getur nýst sem opið vinnusvæði,
verslunarpláss í tengingu við framhús og eða skrifstofu eða þjónusturými með opnum vinnusöl-
um. Einnig hægt að nýta bakhæðina sem lagerpláss. Eign sem bíður upp á mikla möguleika í
nýtingu. Eignin er ca. 760 fm. Húsið er í topp standi og er allt klætt að utan. Frábær staðsetn-
ing á eftirsóttum stað í verslunar- og þjónustuhverfi. Hagstæð leiga.

Allar nánari upplýsingar veita sölumenn Stórborgar.

F
ru

m

Stefán Hrafn Stefánsson hdl. Löggiltur fasteignasali

Fr
um

Stærri íb. og sérh. Ljósavík - Grafarvogur
Mjög rúmgóð, björt og vel
skipulögð 4ra herbergja 120,5
fm íbúð á jarðhæð með engum
tröppum eða stigum í aðkomu í
litlu og fallegu 2ja hæða og 4ra
íbúða húsi þar sem allar íbúð-
irnar eru með sérinngangi. Sér
þvottahús innan íbúðar. 3 góð
svefnherbergi, gott sjónvarps-
hol ásamt góðri stofu með út-
gangi á stóran og góðan um 24
fm suð-vestur tré sólpallur með
skjólgirðingu. Verð 27,9 m.

3ja herbergja Holtsgata - Rvk
LAUS STRAX 2ja herbergja
50,9fm á efstu, 3ju hæð í
101 Reykjavík í 4ra íbúða
stigahúsi. Íbúðin skiptist í
hol, eldhús með borðkrók,
stofu, herbergi og bað. Stutt
í leikskóla og grunnskóla og
um 7 mín gangur í Háskóla
Íslands og þjónustuna í mið-
bænum. Vel staðsett íbúð
með útsýni.
Verð kr. 14,9millj.

3ja herbergja Miklabraut - Rvk
Rúmgóð 3ja herbergja 107,1 fm
kjallaraíbúð. Anddyri með kork-
flísum á gólfi og hengi. Rúmgott
eldhús með korkflísum á gólfi,
eldri innrétting, flísar á milli skápa
og borðkrókur. Hjónaherbergi
með parketi á gólfi, rúmgott með
skáp. Baðherbergi með lökkuð-
um korkflísum á gólfi, sturta og
gluggi. Stofa með parketi á gólfi,

rúmgóð og björt. Svefnherbergi  með parketi á gólfi. Öll rými íbúð-
ar nema baðherbergi og geymsla snúa frá götu. Verð 19,5 millj.

3ja herbergja Svöluás - Hfj.
Er þetta HÚSIÐ þitt. Sérinngang-
ur. Virkilega falleg, björt og vel
skipulögð 3ja herbergja 86,9 fm
íbúð á jarðhæð með sérinngangi
og góðri aðkomu og engum
tröppum í litlu þriggja hæða, við-
haldslitlu og klæddu fjölbýli sem
var byggt 2002 til 2003. Þvotta-
hús innan íbúðarinnar, tvö stór
svefnherbergi, rúmgott baðher-

bergi með baðkari og góð og björt stofa með útgönguhurð, breið-
ar viðargardínur fyrir gluggum. Verð 20,6 m.

Rað- og parhús Fellasmári - Kóp
Einstaklega vandað og
snyrtilegt 147.2 fm raðhús á
einni hæð með innbyggðum
24,1 fm bílskúr með glæsi-
legum garði og flottu útsýni
innarlega í lítilli og sérlega
fallegri botnlangagötu í
Smárahverfi Kópavogs.
Góð aðkoma, engar tröppur
eða pallar. Glæsileg eign fyr-
ir vandláta.
Verð 47 m.

3ja herbergja Grettisgata - Rvík
Er þetta HÚSIÐ þitt. 2ja herbergja vel
skipulagða íbúð á jarðhæð með sérinn-
gangi og öllu sér og innan íbúðarinnar í
steinsteyptu og nokkuð snyrtilegu sex
íbúða hús á eignarlóð á frábærum og róleg-
um stað í miðbæ Reykjavíkur, stutt að
labba í bæinn en samt þægilega langt frá.
Stórt herbergi með stórum skáp. Björt íbúð,
mikið af gluggum.
Verð 11,7 millj.

Atvinnuhúsnæði Söluturninn Bíógrill, Starengi
Söluturninn Bíógrill, Starengi 2,
112 Reykjavík.
• Vídíóleiga og grill
• Ís og sælgæti
• Lottó og spilakassar
• Góð velta
• Rekstur er í góðu leiguhúsnæði
• Borð og stólar fyrir viðskiptavini
• Bílalúgur sem afgreitt er út um
• Kælar, ísvélar og grilllína

Kolbeinn veitir nánari upplýsingar í síma 694 9100.

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

www.husid.is

Ingvaldur Mar Ingvaldsson framkv.stjóri
Helgi H. Jónsson lögg. fast.sali
Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali
Anna María Kristjánsdóttir móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir bókari
Guðný Guðmundsdóttir sölumaður
Gunnar Magnússon sölumaður
Hrafnhildur Helgadóttir sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson sölumaður
Kristinn Erlendsson sölumaður
Ólafur H. Haraldsson sölumaður
Ólafur Sævarsson sölumaður
Vilborg G. Hanssen sölumaður
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur

Þórðarsveigur 17 – 21
113 Reykjavík

• 90% lán til 40 ára
• Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb. íbúðir
• Stæði í bílageymslu
• Til afhendingar strax
• Þvottahús og geymslur innan flestra íbúða
• Mynddyrasími í öllum íbúðum
• Fullbúnar án gólfefna

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Um er að ræða 400 fm
gólfflöt ásamt óskráðu ca
130 fm millilofti. Góð loft-
hæð er í húsinu. Ein inn-
keyrsluhurð.
Bílastæði við húsið.

Nánari upplýsingar veita
Svenni 866 0160

og Helgi Jón 893 2233.

VERSLUNARHÚSNÆÐI VIÐ SMIÐJUVEG
MIÐSVÆÐIS Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

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

MJÓDD

EIGNIR ÓSKAST!
Erum með ákveðna kaupendur að eftirtöldum eignum:

FÉLAG FASTEIGNASALA

550 5600

Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið



Hafnarfirði, Fjarðargötu 17

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

Frábært 244 fm einbýli á tveim hæðum með innb.
bílskúr á góðum og rólegum stað í Seljahverfinu.
Húsið er almennt í góðu ástandi að utan og innan.
Möguleiki á sex svefnherbergjum Flott útsýni. 
LAUST VIÐ KAUPSAMNING. Verð 58 millj.

Eiríkur Svanur, sölumaður,
tekur á móti gestum. Sími 862 3377

STEKKJARSEL 4 – 109 RVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:30-18:30

Fr
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Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Eignamiðlun Suðurnesja
Sigurður V. Ragnarsson, löggiltur fasteignasali

Reynir Ólafsson, löggiltur fasteignasali

Víkurbraut 46

240 Grindavík

Sími 426 7711

Hafnargötu 20

230 Keflavík

www.es.is

Fr
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– Frábært
tækifæri –

Nýtt parhús og nýr bíll,Nýtt parhús og nýr bíll, Toyota Corolla, í Grindavík,

aðeins 35 mín fjarlægð frá Kringlunni. Íbúðin er fullbúin

að innan sem utan og bíllinn fylgir með! 

SSuuððuurrhhóópp 1111 oogg 1133
224400 GGrr iinnddaavv ííkk

Frekari upplýsingar: Sandra, sími (IS) 822 2289 og Barry, sími  00 34 699 682 026

www.seabreezevillas.com

Evrópskur fasteignaráðgjafi

Fr
um

Lækkum allar eignir á Spáni um m3000 ef komið er milliliðalaust!

Kynnum:
Glæsilegar fasteignir og lúxusvillur 

á Spáni og Ítalíu
Hótel Loftleiðum - laugard. 27. og sunnud. 28. janúar kl: 13 - 19

 Beint frá verktökum

 Endursala

 Íslenskir ráðgjafar

 Áratuga reynsla

 Glæsilegir bæklingar

 Verð frá m93.000



Skemmtilegur Tryggðapantur



[Hlutabréf]

Forstjóri bandarísku fataversl-
anakeðjunnar GAP hætti störf-
um í vikubyrjun eftir að fyrir-
tækið skilaði taprekstri í fyrra. 
Þetta er annað árið í röð sem GAP 
skilar tapi vegna samdráttar í 
sölu.

Undir fyrirtækjahatti GAP 
eru fatakeðjurnar Banana 
Republic og Old Navy. Orðrómur 
hefur verið uppi um að fyrirtækið 
hyggist losa sig við báðar keðj-
urnar með það fyrir augum að 
bæta afkomu.

Forstjórinn fráfarandi, sem 
heitir Paul Pressler, tók við stöð-
unni fyrir um fimm árum og 
hefur ítrekað spyrnt fótum við 
samdrætti í sölu án sýnilegs 
árangurs. Hafi stjórn fyrirtæks-

ins því afráðið að segja honum 
upp störfum, að sögn breska 
ríkisútvapsins.

Þrátt fyrir samdráttinn er gert 
ráð fyrir að Pressler, sem er 
fimmtugur að aldri, gangi út með 
14 milljóna dala starfslokasamn-
ing. Það svarar til rúmra 969 
milljóna íslenskra króna.

Hlutabréfamarkaðurinn tók 
uppsögn Presslers vel því gengi 
hlutabréfa í GAP hækkaði um 2,5 
prósent í viðskiptum gærdags-
ins.

Þetta eru góðar fréttir fyrir 
hluthafa fatakeðjunnar því gengi 
hlutabréfa í GAP hafa fallið um 
heil 62 prósent frá aldamótum.

Robert Fisher, sonur stofn-
anda GAP sem á 37 prósenta hlut 
í fyrirtækinu, hefur tekið við for-
stjórasætinu á meðan arftaka er 
leitað.

Forstjórinn farinn vegna tapreksturs

Innlendir gjaldeyrisreikningar 
skiluðu hæstri nafnávöxtun inn-
lánsreikninga á síðasta ári sam-
kvæmt Viðskiptablaði Morgun-
blaðsins. Gengislækkun krónunnar 
var mikil í fyrra, öfugt við árið 
2005 þegar neikvæð nafnávöxtun 
varð á gjaldeyrisreikningum. 

Hæsta nafnávöxtunin var á 
reikningum í sterlingspundum, 
rúm 33 prósent, en reikningar í 
sænskum krónum gáfu um 32 pró-
senta ávöxtun. 

Nafnávöxtun á verðtryggðum 
lífeyrisreikningum hjá bönkunum 
var á bilinu 11,79-12,19 prósent 
sem var töluverð hækkun frá 
fyrra ári. Verðtryggðir lífeyris-
reikningar hjá Netbankanum skil-
uðu hæstri ávöxtun þessara reikn-
inga.

Fram kemur að nafnávöxtun af 
innlánsreikningum bankanna hafi 
verið á bilinu 3,18-12,19 prósent.

Gjaldeyrir skil-
aði mestu 2006

Fjármálaeftirlitið hefur heimilað 
Sparisjóði Vélstjóra að fara með 
virkan eignarhlut, allt að 33 pró-
sentum í SP-Fjármögnun hf. 

Á vef Fjármálaeftirlitsins 
kemur fram að heimildin hafi 
verið veitt 18. janúar síðastliðinn í 
samræmi við sjötta kafla laga 
númer 161 frá árinu 2002, um fjár-
málafyrirtæki.

Núverandi eignarhlutur Spari-
sjóðs vélstjóra í SP-Fjármögnun 
hf. er 31,9 prósent af heildarhluta-
fé félagsins.

SPV má eiga 
þriðjung í SP

Meirihluti þátttakenda á ráðstefnu  
Alþjóða efnahagsstofnunarinnar, 
World Economic Forum (WEF), 
sem hófst í Davos í Sviss í gær, 
telja hagvöxt á réttu róli um allan 
heim um þessar mundir og muni 
næstu kynslóðir búa við gott efna-
hagslíf. Þeir telja hins vegar að 
öryggi sé ábótavant á heimsvísu 
auk þess sem umræða um 
umhverfismál hafi farið halloka.

Gallup gerði skoðanakönnun-
ina á meðal 2.500 þátttakenda sem 
höfðu skráð sig á ráðstefnuna 
fyrir árslok. Niðurstöðurnar eru 
svipaðar og á síðasta ári að undan-
skildum viðhorfum þeirra til 
umhverfismála en tuttugu prósent 
segja nú að gangskör þyrfti að 
gera í umhverfismálum á móti níu 
sem voru fylgjandi því í fyrra.

Davos hafið

Fundarstjóri:
Jón Steindór Valdimarsson
aðstoðarframkvæmdastjóri
Samtaka iðnaðarins

Árlegt ÚTBOÐSÞING um verklegar

framkvæmdir verður haldið föstudaginn

26. janúar frá kl. 13:00 á Grand Hótel

Reykjavík.

Á þinginu verður gefið yfirlit yfir öll helstu

útboð opinberra aðila á verklegum

framkvæmdum. Þar gefst verktökum og

öðrum einstakt tækifæri til að skyggnast

inn í verkefnaframboð ársins.

Verklegar framkvæmdir í mannvirkjagerð og byggingariðnaði

Föstudaginn 26. janúar á Grand Hótel Reykjavík:

Nánari upplýsingar um Útboðsþing 2007

veita Samtök iðnaðarins í síma 591 0100,

netfang eyjolfur@si.is

ÚTBOÐSÞING 2007

SAMTÖK IÐNAÐARINS
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Jón Steindór Valdimarsson, aðstoðarframkvæmdastjóri SI

Óskar Valdimarsson, forstjóri FRS

Björn Stefánsson, deildarstj. virkjanadeildar

Gunnar Birgisson, bæjarstjóri

Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri

Árni Stefánsson, tækni- og eignastjóri

Inga Dóra Hrólfsdóttir, sviðsstjóri tæknimála

Rögnvaldur Gunnarsson, forst.m. framkv.deildar

Hrólfur Jónsson, sviðsstjóri Framkvæmdasviðs

Sigurður Áss Grétarsson, forst.m. hafnasviðs
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Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is.

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

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

Jóhanna H. Stefánsdóttir
Hrafnistu Reykjavík, áður til heimilis
Holtagötu 3, Ytri-Njarðvík,

lést miðvikudaginn 17. janúar. Jarðsungið verður frá
Ytri-Njarðvíkurkirkju fimmtudaginn 25. janúar kl. 14.

Ólína H. Guðmundsdóttir    Kristófer Valdimarsson
Júlíana Guðmundsdóttir
Hulda Guðmundsdóttir    Þór Magnússon
Páll G. Guðmundsson
og ömmubörn.

Elsku eiginmaður minn, faðir okkar,
afi og bróðir,

Lárus Arnar Pétursson
tannlæknir, Heiðarbraut 61, Akranesi,

lést þriðjudaginn 16. janúar. Útför hans fer fram frá
Akraneskirkju föstudaginn 26. janúar kl. 14. Þeim sem
vilja minnast hans er bent á Krabbameinsfélagið.

Svanhildur Thorstensen
Pétur Atli Lárusson
Lilja Björk Lárusdóttir
Hulda Klara Lárusdóttir
Lára Björk
Sólrún Pétursdóttir.

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

Árni Kristmundsson
lést á Landspítalanum við Hringbraut sunnudaginn
21. janúar.

Fyrir hönd aðstandenda,

Juanita Balani Kristmundsson
Ragnhildur C.J. Árnadóttir
Valborg C.J. Árnadóttir
Lárus S. Árnason Valborg F. Níelsdóttir
Kristmundur Árnason   Ragnhildur Jónsdóttir
Úlfar Árnason    Ágústa Rut Sigurgeirsdóttir

Ástkær eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir, amma og langamma,

Alexía Margrét Ólafsdóttir
Skipholti 6, Reykjavíkm 

lést á Landspítala Fossvogi föstudaginn 19. janúar sl.
Jarðarförin fer fram fimmtudaginn 25. janúar frá
Grafarvogskirkju kl. 13.00.

Jens Stefán Halldórsson
Ólöf Jóna Jensdóttir            Björn Grímsson
Ástbjörn Jensson                May Brit Kongshaug
Jenný Stefanía Jensdóttir       Grettir Grettisson
Ingibjörg Jensdóttir            Gunnar Smith
ömmu- og langömmubörn.

Elskulegi sonur minn, bróðir og mágur,

Valþór Sigfinnsson
Stórulág, Hornafirði,

lést á Landspítala Fossvogi sunnudaginn 21. janúar.
Jarðarförin auglýst síðar.

Sigurbjörg Eiríksdóttir
Eiríkur Sigfinnsson
Sigurður Sigfinnsson                 Jóhanna S. Gísladóttir
Páll Sigfinnsson

30 ára afmæli
Guðlaugur

Björgvinsson
brennustjóri á Eyrarbakka og 

payloadermaður hjá Fossvélum
í Ingólfsfjallsnámu verður

þrítugur í dag. 
Tek við orkudrykkjum eftir hádegi!

Kveðja, aðstandendur.

Minn ástkæri eiginmaður, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Halldór Jón Vigfússon
atvinnurekandi og smiður, Bústaðarbletti
10, Reykjavík,

lést föstudaginn 19. janúar sl. og verður jarðsunginn
frá Bústaðakirkju fimmtudaginn 25. janúar kl. 13:00.

Gróa Magnúsdóttir, Jón Trausti, Katrín, Soffía Dröfn,
Jóhann Kristján,  Hjalti Þór, tengdabörn og barnabörn.

Eiginkona mín, móðir, fósturdóttir, systir
og mágkona,

Kolbrún Hafsteinsdóttir
lést að heimili sínu föstudaginn 19. janúar. Útförin fer fram
frá Bústaðakirkju mánudaginn 29. janúar kl. 13:00.
Blóm eru afþökkuð, en þeir sem vilja minnast hinnar látnu
eru beðnir um að láta SOS barnaþorpin njóta þess.

Magnús Gunnar Baldvinsson
Tinna Ýr Ingólfsdóttir
Stefán Yngvi Finnbogason Hólmfríður Árnadóttir
Leifur Stefánsson Tone Marit Torgeirsdóttir

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

„Síðustu dagana fyrir 
frumsýningu vita leikarar 
ekkert í sinn haus um það 

sem er að gerast utan 
veggja leikhússins.“

Dósabjór kemur fyrst á markað

Hinn árlegi kvöldverður Burns, eða 
Burns Supper, verður haldinn í þrítug-
asta sinn á vegum Edinborgar-félagsins 
á föstudagskvöld.

„Þetta hefur verið nokkuð vinsælt,“ 
segir Guðrún Hólmsteinsdóttir, sem 
situr í stjórn félagsins. „Þarna kemur 
alltaf dágóður hópur af fólki, aðallega 
fólk sem hefur einhvern tímann búið í 
Edinborg eða Skotar sem hafa kannski 
gifst Íslendingum.“

Samkoman tengist hefð í Skotlandi 
og víðar um heim þar sem fæðingar-
dags Roberts Burns, þjóðskálds Skota, 
er minnst, en hann fæddist 25. janúar 
1759. Að venju verður snætt haggis 
sem Burns gerði ódauðlegt með kvæði 
sínu Address to a Haggis. 

Að sögn Guðrúnar er haggis svipað 
og slátur þar sem innmatur, blóð og 
mjöl er sett í vömb. „Svo opnarðu hana 
og þá er þetta svolítið eins og nauta-
hakk. Þetta er ofboðslega feitt og 
maður verður helst að drekka viskí 
með til að renna því niður, því ef þú 
drekkur vatn þá storknar fitan í hálsin-
um á þér,“ segir hún. „Þetta er bragð-
meira en slátur og er kryddað. Síðan er 
þetta borið fram með rófustöppu og 
kartöflumús. Mér finnst þetta betra en 
slátur. Maður fær sér einn disk og þá 
er maður saddur.“

Ræðumaður kvöldsins verður Haf-

liði Hallgrímsson tónskáld, sem býr í 
Edinborg. Hljómsveitin Killin Thyme 
frá Skotlandi mun spila á sekkjapípur 
og leika fyrir dansi að loknu borðhaldi. 

Veislan, sem fer fram í Kiwanis-
salnum að Engjateigi 11, hefst klukkan 

20 og stendur yfir til 2. Aðgangseyrir 
er 3.900 krónur og er fordrykkur ásamt 
haggis með viðeigandi meðlæti innifal-
ið. Ekki þarf að tilkynna þátttöku en 
greitt er við innganginn.





Kvikmyndin Children 
of Men hefur vakið 
mikla og verðskuldaða 
athygli, ekki síst vegna 

þess hversu grimm 
framtíðarsýn hennar 
er. Í myndinni er 
mannkynið hætt að 

fjölga sér og allt stefnir því í ragna-
rök á einum mannsaldri eða svo. 
Við munum deyja út og myndinni 
hefur því verið lýst sem dystópíu. 
Útópíu með öfugum formerkjum.

Ég get engan veginn tekið undir 
þetta sjónarmið þar sem grunnhug-
myndin að baki Children of Men er 
að mínu mati fullkomin útópía enda 
getur fátt gert heiminn betri en 
útdauði mannkyns.

Við höfum hvort eð er öll, óháð 

hörundslit og trúarbrögðum, getað 
sameinast um það eitt að skila heim-
inum til komandi kynslóða í verra 
ástandi en við tókum við honum. 
Eigingirni og græðgi einkenna allt 
mannanna brölt. Öll auðsöfnun, arð-
rán og náttúruspjöll yrðu hins vegar 
með öllu tilgangslaus ef enginn yrði 
til þess að erfa ósköpin og halda 
eyðileggingunni áfram.

Barneignir eru því í raun undir-
rót alls ills þó að rómantískar hug-
myndir um ótal kraftaverk á degi 
hverjum hafi byrgt fólki sýn á 
þessa augljósu staðreynd. Ef við 
myndum öll fallast á að hætta að 
viðhalda stofninum gætum við sem 
fyrir erum hætt að horfa til fram-
tíðar og beðið róleg eftir því að 
deyja út. 

Landvinningar yrðu einskis-
verðir, þjóðarmorð óþörf þar sem 
við værum öll á útleið og öllum 
yrði slétt sama um hver ætti kvót-
ann.

Nýrýkir auðmenn gætu haldið 
áfram að borga útbrunnum poppur-
um formúur fyrir stundarskemmt-
un án þess að nokkur þyrfti að 
hneykslast enda ekkert annað að 
gera en eyða öllum peningunum á 
meðan tími gefst til.

Síðasti maður út myndi svo 
slökkva ljósin og með tímanum 
myndi náttúran, mölur og ryð 
granda öllum stálstyrktu og stein-
steyptu minnisvörðunum um 
græðgi okkar og heimsku. Dýr 
merkurinnar myndu aftur ríkja og 
án okkar yrði jörðin paradís.

11. hver

vinnur!
Sendu SMS BTC ABV

á númerið 1900 og þú
gætir unnið DVD myndina!

Vinningar eru Antbully á DVD, DVD myndir Og margt fleira

KemurÍ VERSLANIR25. janúar
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Er verið að 
skipuleggja

fríið?

Ég er í fríi allt 
árið félagi! Hvern 
einasta dag 10 

til 11!
Áttu ekki við 

24/7?
Já, já 

eða það!

Ég átti nú við 
ætlarðu að fara 
eitthvað, upplifa 

eitthvað nýtt, 
lifa lífinu til hins 

ítrasta?

Nei, ætla 
bara að 

vera heima, 
það er 

fínt ... já, 
frábært!

Viltu ekki 
frekar koma 
með okkur 

til Ibiza?

Við
borgum!

Gerðu það 
sykur-moli,
komdu og 
skemmtu
þér með 
okkur!

Hafið það 
gott í fríinu 
öll sömul!

Kenndu
mér þetta. 

Kenndu mér 
að lesa símann 

svona!

Það er ekki hægt að læra 
þetta bara! Þetta er flóknara 

en svo ...

Maður verður 
að fara inn í 

símann.
Finna fyrir 
símanum.

Vera
síminn.

Sara.

Nei,
þetta er 

Stanislaw,
nú ertu 
bara að 
giska!

Þetta er orðið 
stóri smellurinn 

minn!

Hefur einhver séð 
sebrahestana?

Gúlp

Fyrirgefið öll sömul, en nú þegar ég 
er ólétt verður mér óglatt bara við að 
hugsa um mat. Treysti mér 
ekki til að gera mat núna!

Er það í lagi 
ykkar vegna?

Ekkert mál vina, en ég verð þá líklega 
að panta pizzu handa börnunum.





Kl. 20.00
Kór Áskirkju heldur fjáröflunar-
tónleika til styrktar gluggasjóði 
kirkjunnar.  Tónleikarnir eru helgað-
ir minningu séra Árna Berg Sigur-
björnssonar. Flutt verður fjölbreytt 
dagskrá en auk Kórs Áskirkju koma 
fram Jóhann Friðgeir Valdimarsson, 
Hjörleifur Valsson og Hallveig Rún-
arsdóttir. Stjórnandi er Kári Þormar.

Danssmiðja Íslenska dansflokks-
ins er tilraunastöð fyrir unga 
danshöfunda þar sem þeim gefst 
tækifæri til að sýna verk í vinnslu, 
æfa tækni sína og þroska sköpun-
argáfu. Því eru sýningar dans-
smiðjunnar meira í ætt við gjörn-
inga eða tilraunir, en ekki 
fullmótuð verk. 

Dansarinn Steve Lorenz gekk 
til liðs við Íslenska dansflokkinn 
árið 2002 sem gestanemandi en 
nýtt verk eftir hann, Images, verð-
ur frumsýnt á Nýja sviði Borgar-
leikhússins annað kvöld. Haustið 
2003 var hann síðan fastráðinn 
sem dansari hjá Íslenska dans-
flokknum. Steve nam nútímadans 
við dansakademíuna í Rotterdam 
en hefur einnig lokið íþróttakenn-
aranámi og stundað og keppt 
í karate.

Viðfangsefni verksins eru þær 
myndir sem við sjáum af heimin-

um á degi hverjum, til dæmis 
gegnum fjölmiðla. Sannar og fals-
aðar myndir af því hvernig við 
lifum, hvernig heimurinn breyt-
ist. Steve spyr þannig hvort þróun 
mannskepnunnar miði sífellt að 
frekari þroska og gáfum eða hvort 
maðurinn sé í raun og veru svo 
klár. „Sagan sannar að mennirnir 
hafa aldrei getað búið friðsællega 
saman né heldur í friðsæld við 
náttúruna.“

Dansarar og meðhöfundar 
verksins eru Damian Michael 
Gmur, Aðalheiður Halldórsdóttir, 
Hjördís Lilja Örnólfsdóttir, Emilía 
Benedikta Gísladóttir og Cameron 
Corbett.

Verkið verður frumsýnt kl. 20 
annað kvöld.

Sannar og brenglaðar myndir af okkur 

Faust í þýðingu Coleridge?

Ein vinsælasta skáldsaga á les-
borðum þjóðarinnar á síðasta ári 
var Flugdrekahlauparinn. Nú er 
tökum á sög-
unni á vegum 
Dreamworks
lokið og er 
myndin vænt-
anleg í nóv-
ember. Var 
farið til Kína 
og kvikmynd-
að í Yarbes-
he. Nú reynir 
á vestræna 
áhorfendur en mest er leikið á 
darí. Leikararnir hafa ekki sést 
áður á hvíta tjaldinu. Drengirnir 
Kekiria Ebrahimi og Ahmad 
Khan Mahmiidzada frá Kabúl og 
voru ráðnir án þess að hafa neina 
reynslu. Verður líf þeirra héðan í 
frá gerbreytt.

Á tjaldið

!



GalleriBOX er gamall 
kontór í mjólkurvinnslu 
norður á Akureyri. Lista-
lífið iðar í Gilinu en fjórar 
metnaðarfullar konur fara 
með lyklavöldin í Boxinu, 
sem hýsir fjölmargar sýn-
ingar á hverju ári.

Hanna Hlíf Bjarnadóttir, Karen 
Dúa Kristjánsdóttir, Tinna Ingv-
arsdóttir og Gitte Nielsen leigja 
vinnustofu fyrir listamenn og reka 
galleriBOX sem Menningarmið-
stöðin í Listagili hefur umsjón með. 
GalleriBOX er stór vinnustofa, 
setustofa og svo lítið sýningarrými 
sem er aðeins tæpir tveir og hálfur 
metri að lengd og breidd en gallerí-
ið dregur nafn sitt af þessari fyrr-
um verkstjóraskrifstofu.

Starfsemin hófst fyrir tæpum 
tveimur árum en hugmyndin 
kviknaði í Myndlistarskólanum á 
Akureyri þar sem hluti aðstand-
endanna stundaði nám. „Við byrj-
uðum reksturinn meðan við 
vorum enn í skólanum,“ útskýrir 
Hanna Hlíf, „en þetta hefur tekið 
töluverðum breytingum. Grund-
vallarhugmyndin var þó og er að 
vera vettvangur fyrir ungt lista-
fólk. Okkur fannst tilvalið að 
brjóta upp stemmninguna og fá 
unga listamenn og fólkið í gras-
rótinni til þess að sýna frekar en 
að bíða eftir því að listafólk sann-
aði sig annars staðar. Við álítum 
mikilvægt að fá að kynnast lista-
mönnunum og fylgjast með því 
sem þeir eru að gera.“ 

Karen bætir við að einkar fróð-
legt sé að fylgjast með öðrum 
listamönnum vinna en nú þegar 
hafa tæplega þrjátíu listamenn 

sýnt í Boxinu eða komið að uppá-
komum á vegum þess.

Fyrsta sýningin sem sett var 
upp í Boxinu var unnin af Aðal-
heiði Eysteinsdóttur en hún var 
með vinnustofu á staðnum ásamt 
eiginmanni sínum Jóni Laxdal 
áður en rýminu var breytt í 
gallerý. Nú þegar hafa hin ólík-
ustu sköpunarverk ratað inn í 
boxið enda segjast aðstandend-
urnir jafnan leitast við að bjóða 
ólíkum listamönnum að sýna. 

„Listafólkið vinnur yfirleitt 
bara með Boxið en það er mikil 
ögrun fyrir það að vinna með 
svona lítið rými. Þetta hefur 
heppnast ótrúlega vel,“ útskýrir 
Hanna.

Hún segir að þær stöllur hafi 
alla tíð verið heppnar með sam-
starfsfólk og listamenn og starfið 
gangi nú vonum framar - galleríið 
hefur vakið töluverða athygli fyrir 
forvitnilegar og ferskar sýningar 
og ásóknin er góð. „Það er ákveð-
inn kjarni sem mætir alltaf á sýn-
ingarnar hjá okkur,“ segir Karen 
og Hanna bætir við að ákveðin 
hefð sé komin á það að bjóða upp á 
léttan mat á opnunum. „Þá skapast 
svolítið öðruvísi stemmning og 
fólk nennir frekar að staldra við 
og spjalla. Það er mjög heimilis-
legt hérna hjá okkur.“

Listagilið á Akureyri iðar af 
lífi en í sama húsi og GalleriBOX 
er gallerí Jónasar Viðars og í 
kjallaranum starfar Populus 
Tremula þar sem staðið er fyrir 
ýmiss konar uppákomum, til 
dæmis tónleikum og bókmennta-
dagskrám. Við hliðina er Lista-
safn Akureyrar og þar á móti Café 
Karolína þar sem staðið er fyrir 
reglulegu sýningarhaldi. Fjöl-
margir listamenn úr ólíkum grein-
um eru með vinnustofur á þessum 
slóðum og segja þær stöllur það 

alveg víst að starfsemi sem þessi 
styðji hver við aðra.

Talið berst að menningarhúsi 
Akureyringa sem nú er verið að 
reisa á Eyrinni og áætlað er að 
opna í árslok 2008. Hanna segist 
ekki eiga von á því að grasrótin fái 
inni í því húsi. „Auðvitað vonast 
allir til þess að þar verði öflugt og 
gott starf sem nýtast muni öllum 
listgreinum. Það er gaman að 
fylgjast með því hvernig Akureyri 
er að verða meiri menningarbær - 
hingað koma margir ferðamenn 
og listamenn staldra hérna við, 
sem er mjög gott fyrir okkur.“ 

Gitte Nilsen gekk nýlega til 
liðs við GalleriBOX. Hún leggur 
áherslu á að starfsemi í slíku 
menningarhúsi þurfi að vera fjöl-
breytt og stefna þess hugrökk. 
„Það væri gaman ef hægt yrði að 
bjóða þangað listamönnum eða 

viðburðum sem ekki eru eingöngu 
hefðbundin,“ segir hún. „Fólk má 
ekki hræðast að taka áhættu. Það 
þarf ekki alltaf að gera öllum til 
hæfis í einu - það er búið, það er 
ekki lengur í tísku. Meðalmennska 
er aðeins áhugaverð í skamman 
tíma og skilur ekki mikið eftir 
sig.“ Gitte segir að áhorfendur nú 
séu betur búnir undir nýjungar en 
áður. „Það sannast til dæmis á 
Leikfélagi Akureyrar. Þar var 
tekin mikil áhætta en svo líkaði 
flestum breytingin og nú sækja 
fleiri áhorfendur leikhúsið.“

Þýski myndlistarmaðurinn 
Axel Gross sýnir verk sín í Gall-
eribox um þessar mundir og 
stendur sýning hans til 4. febúrar. 
Nánari upplýsingar um starfsemi 
galleríssins má finna á heimasíðu 
þess, www.galleribox.blogspot.
com.
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CAPUT-hópurinn leikur í tilefni 
af Myrkum músíkdögum í Salnum 
í Kópavogi í kvöld. Á efnisskrá 
tónleikanna eru verk eftir þýsk-
hollenska tónskáldið Gottfried 
Michael Koenig.

Koenig er einn af fremstu tón-
skáldum 20. aldarinnar og einn af 
frumkvöðlum raftónlistarinnar í 
Evrópu og er einnig þekktur fyr-
irlesari og fræðimaður. Tónskáld-
ið Atli Heimi Sveinsson nam til að 
mynda elektróníska tónsmíða-
tækni hjá Koenig þegar hann 
kenndi í Utrecht í Hollandi og 
Gunnar Reynir Sveinsson tón-
skáld naut einnig leiðsagnar hans. 
Koenig er sérstakur gestur tón-
listarhátíðarinnar í ár og verður 
viðstaddur tónleikana í kvöld.

CAPUT-hópurinn var stofnað-
ur árið 1987 með það að leiðarljósi 

að kynna og leika nýja íslenska 
tónlist en félagar hans hafa fyrir 
löngu fest sig í sessi meðal 
fremstu listamannalandsins og 
nýtur hópurinn hylli bæði hér-
lendis sem erlendis. 

 Hópinn að þessu sinni skipa 
fiðluleikarinn Hildigunnur Hall-
dórsdóttir, Svava Bernharðsdóttir 
víóluleikari, Sigurður Halldórs-
son sellóleikari, Valgerður Andr-
ésdóttir píanóleikari, flautuleik-
arnir Melkorka Ólafsdóttir og 
Kolbeinn Bjarnason og Guðni 
Franzson sem leika mun á klarin-
ettur.  Sjö verka Koenig verða 
flutt á tónleikunum. 

Tónleikarnir hefjast kl. 20 í 
kvöld en nánari upplýsingar um 
dagskrá Myrkra músíkdaga má 
finna á heimasíðunni www.listir.is

Frumkvöðull leikinn

Verkið „50 Ways to Leave 
Your Lover“ verður frum-
sýnt í Silfurtunglinu í 
Austurbæ á föstudagskvöld, 
26. janúar.

Þetta er einleikur sem fjallar um 
uppgjör ungs manns við ástina 
sem hann kynntist og einverunni 
þá ástin hefur yfirgefið hann. 
Sögu hans heyrum við frá tveim-
ur skeiðum í lífi hans: annarsveg-
ar fyrir dauða hans og hinsvegar 
eftir. Ungi maðurinn reynir að 
skilja atburðinn sem átti sér stað 
á sama tíma og hann veltir fyrir 
sér örlögum manneskjunnar sem 
hann varð ástfanginn af. 

Verkið varpar fram spurning-
um um hvað verður um manneskj-
una þegar hún upplifir mikla ein-
semd og óréttlæti af völdum 
samfélagsins. Hvað verður um 
einmana sál þegar hún er svipt 
frelsinu og er látin gjalda fyrir 
verknað sem hún ekki framdi. 
Geta allir orðið að ófreskjum ef 
þeir eru settar í ákveðnar aðstæð-
ur?

Fimmtíu leiðir til skilnaðar  
eða  „50 Ways to Leave Your 
Lover“ eins og höfundurinn kýs 
að kalla verkið er leikinn af Ólafi 
S.K. Þorvaldz leikara, en hann er 
einnig höfundur. Titillinn er sótt-
ur í frægt dægurlag eftir banda-
ríska listamanninn Paul Simon. 
Verkið var fyrst sett upp í London 
undir nafninu „Memoirs“ árið 
2003. Þá var það leikið af Stian 
Olderkjær og Trevor Bishop undir 
leikstjórn Ólafs. Ólafur þýddi 
síðan verkið og endurskrifaði, 
með það í huga að setja það upp 
með einum leikara. Leikstjóri 
verksins nú er Agnar Jón Egils-
son. Verkið er flutt í gamla Silfur-
tunglssalnum á efri hæð Austur-
bæjar - Austurbæjarbíós. Hefur 
salurinn verið færður í stand frá 
fyrra ástandi en Sambíóin breyttu 
honum í kvikmyndasal á sínum 
tíma. Eru áætlaðar fjórar sýning-
ar á verkin, fyrst á föstudag og 
laugardag um þessa helgi og síðan 
sömu daga í næstu viku.

Ólafur S.K. Þorvaldz útskrifað-
ist frá Arts Educational School of 

Acting í London árið 2003. Ólafur 
stofnaði leikhópinn „Children of 
Loki“ árið 2003 á meðan hann var 
enn í námi. „Children of Loki“ 
starfaði í 2 ár og setti upp 3 sýn-
ingar - allar eftir Ólaf. Tvær 
þeirra voru settar upp í London og 
ein í Edinborg. Ólafur fluttist til 
Íslands í byrjun árs 2005. 

Ólafur vann tvær sýningar 
með sjálfstæðum leikhópum sem 
sýndar voru í Borgarleikhúsinu. 
Sú fyrri var „American Diplom-
acy“ í leikstjórn Þorleifs Arnar 

Arnarssonar og sú síðari „Riðið 
inní sólarlagið“ í leikstjórn Odds 
Bjarna Þorkelssonar. Ólafur lék 
einnig í verðlaunaleikritinu 
„Hafið bláa“ í leikstjórn Agnars 
Jóns Egilssonar. Ólafur hefur 
leikstýrt og sett upp sýningar, 
allar skrifaðar af honum, með 
framhaldsskólum og sjálfstæðum 
leikhópum. Ólafur hefur einnig 
unnið við kennslu, með börnum og 
unglingum, hjá Barna- og ungl-
ingaleikhúsi Austurbæjar.

Aðskilnaður á ýmsa vegu

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR





Sienna Miller hefur lýst því yfir 
að hún sé ekki tilbúin að breyta 
um mataræði til að auðvelda sér 
að komast áfram í Hollywood. 
Leikkonan, sem er fyrrverandi 
kærasta Jude Law, segir það nauð-
synlegt fyrir sig að borða vel til að 
hafa næga orku til að vinna. 
Sienna, sem er 25 ára, leikur Edie 
Sedgwick, skáldagyðju Andys 
Warhol, í kvikmyndinni Factory 
Girl. Henni var sagt að grennast 
fyrir hlutverkið en neitaði að 
hlýða. „Edie var grennri en ég svo 
leikstjórinn sagði mér að grenn-
ast. Ég get bara ekki unnið svona 
mikið og sleppt því að borða,“ 
segir Sienna.

Neitar að 
grenna sig

Elton John, sem hélt óvænta en 
örstutta tónleika hér á landi fyrir 
skömmu, ætlar að halda upp á 
sextugsafmæli sitt hinn 25. mars 
með tónleikum í Madison Square 
Garden í New York.

Þetta verður í sextugasta sinn 
sem Elton spilar í þessu virta tón-
leikahúsi. Hefur hann beðið vin 
sinn Robbie Williams um að koma 
fram á tónleikunum og brást 
Robbie við með því það bjóðast til 
að fækka fötum á meðan hann 
myndi syngja lag Toms Jones, 
You Can Leave Your Hat On. 
Lagið var einmitt notað í mynd-
inni The Full Monty þar sem 
breskir verkamenn brugðust við 
atvinnuleysi með því að gerast 
fatafellur. 

Í New York 
á afmælinu

Storm Large kom óvænt fram á 
Hlustendaverðlaunum FM 957 
sem fram fóru í gærkvöldi. Frétta-
blaðið náði tali af söngkonunni, 
sem fór huldu höfði í gær.

Storm er hér á vegum Magna 
Ásgeirssonar, en þetta er í annað 
sinn sem hún sækir landið heim. 
Söngkonan vildi ekkert tjá sig um 
sambandsslit Magna og Eyrúnar 
Haraldsdóttur en fréttir af þeim 
tröllriðu fjölmiðlum fyrir alls ekki 
löngu. Og ekki heldur um meint 
samband Dilönu og Magna og 
sagði það ekki koma neinum við. 
„Kjaftasögur og kastljós fjölmiðla 
eru nokkuð sem tónlistarfólk verð-
ur að lifa með,“ lýsir hún yfir af 
stakri ró.

Söngkonan varð sjálf fyrir barð-
inu á gróusögum á meðan raun-
veruleikaþátturinn var í gangi. Á 
vefsíðum var því haldið fram að 
hún ætti í ástarsambandi við Dave 
Navarro og hefði átt innilegar 
stundir með trommaranum Tommy 
Lee. Hún skilur því allt fjölmiðla-
fárið í kringum Magna og Eyrúnu 
og segir þetta vera hluta af starf-
inu. „Tónlistin er kynþokkafullt 
starf en ég held að ég sé leiðinleg 

að því leytinu til. Á ennþá sama 
kærastann og sama húsið. Fjöl-
skylda mín er óhögguð þrátt fyrir 
sviðsljósið,“ segir Storm.

Magni lýsti því yfir í fjölmiðl-
um skömmu eftir sambandsslitin 
að sjónvarpsþátturinn hefði breytt 
sér. Storm sagði það sama ekki 
hafa gilt um sig. „Ég hef starfað 
sem óháður tónlistarmaður í 
fimmtán ár. Ég var því vön þessari 
athygli. Þættirnir breyttu ekki lífi 
mínu persónulega en gerðu mikið 
fyrir mig sem fagmanneskju því 
tónlistin mín náði mun meiri 
útbreiðslu,“ segir Storm. „Mér 
finnst hins vegar ennþá skemmti-
legast að elda og sækja stjúpsyni 
mína í skólann,“ segir Storm. 
Söngkonan er í góðu sambandi við 
hina þátttakendurna en mun ekki 
fara í Supernova-túrinn. „Ég er á 
leiðinni í hljóðver að taka upp 
plötu,“ útskýrir hún.

Í samtali við Fréttablaðið sagði 
Magni að vegabréfsáritunin væri 
á leiðinni frá Bandaríkjunum og 
ef hún kæmist í tæka tíð myndi 
hann halda utan í dag. „Ég flýg til 
móts við hljómsveitina í Toronto,“ 
segir Magni. 

Þættirnir breyttu mér ekki

Auðunn Blöndal var ekki par sátt-
ur við yfirlýsingar Adolfs Inga 
Erlingssonar sem íþróttafrétta-
maðurinn lét hafa eftir sér í 
Fréttablaðinu í gær. Þar sagði 
Adolf að Auðunn og Hugi Hall-
dórsson hefðu viðhaft hneykslan-
lega framkomu á HM í Þýskalandi. 
„Við höfum oft orðið okkur til 
skammar á ferlinum með 
truflunum og öðru slíku 
en það var ekkert slíkt 
uppi á teningnum þarna 
úti,“ sagði Auðunn. 

Hann sagði enn 
fremur að starfsmenn 
HSÍ, þar á meðal 
framkvæmdastjórinn
Einar Þorvarðarson, 
hefðu aðstoðað þá 

eftir fremsta megni. 
Framkvæmdastjór-
inn hefði meðal ann-
ars komið því kring 
að þeir fengju að 
hitta strákanna inni 
í búningsklefanum. 

Og það hefði reitt 
Adolf til reiði. „Strák-

arnir urðu mjög 
svekktir að við 
gátum ekki 
lengur spjallað 
við þá eftir 
leiki enda 
vorum við 

þarna á vegum stuðningsmanna-
síðunnar,“ segir Auðunn og bætir 
því við að þeim hafi borist ósk 
frá Guðjóni Val Sigurðssyni 
um að hitta sig og félag-
anna uppi á hótelherbergi 
eftir leik. Auðunn fór heim 
eftir leikinn gegn Úkraínu 
en var væntanlegur aftur 
á mótið í dag þegar Ísland 
leikur við Túnis.

Sjónvarpsþátturinn
Strákarnir með Auðun 
fremstan í flokki hefur átt 
gott samstarf við íslenska 
landsliðið. Frægt er 
orðið þegar þeir létu 
rassskella sig í sturtu-
klefanum að hætti 
nýliða og ekki er langt 

síðan landsliðsmennirnir hentu 
rjómakökum í þá í miðbæ Reykja-

víkur.
Samkvæmt heimildum 

Fréttablaðsins var unnið 
að því hörðum höndum í 
allan gærdag að bera 
klæði á vopnin og ná 
sáttum milli þessara 
aðila. Áður en blaðið 
fór í prentun stefndi 
allt í mikinn sáttafund 

hjá Adolf Inga og „Strák-
unum“ í dag.

Stefnt að sáttum Auðuns og Adolfs

Hilmar Jónsson hefur 
skrifað leikgerð upp úr 
Draumalandi Andra Snæs 
Magnasonar. Verkið verður 
frumsýnt í Hafnarfjarðar-
leikhúsinu í mars.

„Slungið að sviðsetja Drauma-
landið? Auðvitað er það. Mjög 
spennandi verkefni. En í sjálfu 
sér, þegar þú tekur svona texta 
eins og hans Andra Snæs og renn-
ir honum í gegnum manneskjur þá 
verður hann dramatískur,“ segir 
Hilmar Jónsson leikstjóri.

Hilmar hefur að undanförnu 
unnið við að skrifa leikgerð upp úr 
Draumalandi Andra Snæs 
Magnasonar. Hermóður og 
Háðvör – Hafnarfjarðar-
leikhúsið stefnir að því að 
setja upp sýningu í byrjun 
mars sem byggir á bókinni. 
Settur hefur verið saman 
leikhópur sem í eru 
Erling Jóhannesson, 
Sóley Elíasdóttir, 
Magnea Valdi-
marsdóttir, Sól-
veig Arnarsdótt-
ir, Guðmundur 
Ingi Þorvaldsson 
og Hjálmar 
Hjálmarsson. Tón-
list og hljóðmynd 
verða í höndum 
Hilmars Arnar 
Hilmarssonar, leik-
myndateiknari er 
Ásdís Sif Gunnars-
dóttir myndlistar-

maður og lýsingu annast 
Garðar Borgþórsson.

Svo virðist sem för 
Draumalands Andra sé 
hvergi lokið í samfélags-
umræðunni og Hilmar 
segir að leikhúsið ætli 
að bjóða sig og sitt 
fram í þeim efnum. 
Þorfinnur Guðnason 
kvikmyndagerðar-

maður vinnur nú að 
kvikmynd sem 

byggir á bókinni. 
Hefðu menn 
ætlað að það 
reyndist erfitt 
verk að vinna 
kvikmynd upp 
úr bókinni, sé 
litið til bygg-

ingar hennar og efnis, þá eiga 
menn ef til vill erfiðara með að sjá 
fyrir sér bókina á leiksviði. Hilmar 
segir það alveg rétt. En þótt bókin 
sé ekki dramatísk í byggingu þá er 
efni hennar sannarlega dramtísk.

„Þegar umræðan er ekki alveg 
rökrétt og vitræn, þegar búið er 
að sá í brjóst og hjörtu manna ótta 
við það sem gerist ef ekki er virkj-
að. Og spurt: „Ertu á móti raf-
magni? Ertu á móti hagvexti? 
Eigum við öll að fara á fjöll og tína 
fjallagrös?“ Þá er efniviður í 
dramatíska framsetningu.“

Leikfélagið vinnur leikgerðina 
í samráði við Andra Snæ þó svo að 
hann hafi fyrir sína parta lýst því 
yfir að hann treysti Hilmari og 
hópnum til að koma með sína 
úrvinnslu á bókinni.

„Minn vinkill er... sko, bókin 
heitir Draumalandið – sjálfshjálp-
arbók handa hræddri þjóð og við, í 
leikhúsinu, erum að skoða þessa 
hræddu þjóð. Hver er hún og við 
hvað er hún svona hrædd?“

Hilmar lítur svo á að Drauma-
landið sé fyrirtaks útgangspunkt-
ur í slíkum bollaleggingum, þar 
sem Andri skoði inn í samfélagið, 
skoði orðræðuna sem er uppi og 
andæfi því sem hann er ósammála, 
komi fram með mótrök og nýjar 
hugmyndir.

„Dregur fram hvernig umræð-
an lendir á villigötum, fólk dregið 
í dilka, hlutir slegnir út af borðinu 
með fraseringum sem fáir skilja 
og er tortryggið í garð þeirra sem 
rekið hafa þessa stóriðjustefnu.“
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NIGHT AT THE MUSEUM     kl. 6, 8.20 og 10.40
APOCALYPTO     kl. 6 og 9 B.I. 16 ÁRA
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

NIGHT AT THE MUSEUM    kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.20
SÝND Í LÚXUS      kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.20
APOCALYPTO    kl. 5, 8 og 10.55 B.I. 16 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE    kl. 5.50 B.I. 7 ÁRA
KÖLD SLÓÐ    kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 3.40
ERAGON     kl. 3.40 B.I. 10 ÁRA
CASINO ROYALE    kl. 10.10 B.I. 14 ÁRA
MÝRIN     kl. 8 B.I. 12 ÁRA

NIGHT AT THE MUSEUM      kl. 5.50, 8 og 10.10
APOCALYPTO      kl. 8 B.I. 16 ÁRA
KÖLD SLÓÐ        kl. 6 B.I. 12 ÁRA

ATH: Ekkert hlé á sýningunni  og miðasölu lýkur þegar  sýning hefst.
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Frábær mynd!
Óli Palli – Rás 2
Frábær mynd!

Óli Palli – Rás 2
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20% afsláttur fyrir alla viðskiptavini Kaupþings 
ef greitt er með korti frá Kaupþingi

Ég var mjög ánægð með þessa mynd. Þetta er 
einfaldlega góð spennusaga, handritið er gott, þétt 
flétta með óvæntum snúningum. Blanda af spennu 
reimleikum og rómantík. Ekki missa af henni.
Rokkland á rás 2
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m.a sem besta myndin

Söngvamyndin Dreamgirls 
hlaut átta tilnefningar til 
óskarsverðlaunanna en var 
ekki tilnefnd sem besta 
myndin. Babel kom næst á 
eftir með sjö tilnefningar.

Talið var að Dreamgirls, sem hlaut 
Golden Globe-verðlaunin sem 
besta söngva- eða gamanmyndin, 
yrði líkleg til að verða valin besta 
myndin en hún hlaut ekki náð fyrir 
augum dómnefndarinnar. Þess í 
stað voru Babel, The Departed, 
Little Miss Sunshine, The Queen og 
stríðsmynd Clint Eastwood, Lett-
ers From Iwo Jima, tilnefndar sem 
bestu myndirnar.

Forest Whitaker, sem fékk Golden 
Globe á dögunum, var tilefndur 
sem besti leikarinn fyrir hlutverk 
sitt sem einræðisherran Idi Amin í 
myndinni The Last King of Scot-
land. Mun hann keppa um óskarinn 
við þá Leonardo DiCaprio fyrir 
Blood Diamond, Ryan Gosling fyrir 
Half Nelson, Peter O´Toole fyrir 
Venus og Will Smith fyrir The Pur-
suit of Happyness.

Bresku leikkonurnar Helen 
Mirren, sem hlaut Golden Globe 
fyrir frammistöðu sína í The 
Queen, Judi Dench (Notes on a 
Scandal) og Kate Winslet (Little 
Children) voru tilnefndar sem 
bestu leikkonurnar ásamt þeim 
Meryl Streep (The Devil Wears 
Prada) og Penelope Cruz (Volver).

Martin Scorsese, sem margir 
vilja að hljóti óskarinn í fyrsta 
sinn í ár, var tilefndur fyrir The 
Departed. Auk hans var Clint East-
wood tilnefndur fyrir Letters from 
Iwo Jima, Stephen Frears fyrir 
The Queen, Paul Greengrass fyrir 

United 93 og Alejandro Gonzales 
Inarritu fyrir Babel.

Danska myndin Efter Bryllupet 
var tilnefnd sem besta erlenda 
myndin. Etur hún kappi við Indi-
genes frá Alsír, El Elaberinto del 
Fauno frá Mexíkó, Das Leben der 
Anderen frá Þýskalandi og Water 
frá Kanada.

Athygli vekur að gamanmyndin 
Borat, sem sló rækilega í gegn á 
síðasta ári, var tilnefnd fyrir besta 
handrit byggt á áður birtu efni. 
Óskarsverðlaunin verða afhent 25. 
febrúar í Los Angeles.

Leikarinn Tom Cruise hefur verið 
hylltur sem „Jesús Kristur Vís-
indakirkjunnar“ af leiðtogum 
hennar. Cruise hefur verið tjáð af 
yfirmönnum kirkjunnar að hann 
hafi verið valinn til að breiða út 
boðskap trúarinnar um allan 
heiminn.

David Miscavige, yfirmaður 
kirkjunnar, hefur látið hafa eftir 
sér að Cruise gæti í framtíðinni 
orðið dýrkaður eins og Jesús 
fyrir starf sitt í þágu trúarinnar, 
þrátt fyrir að í dag sé hann stund-
um gagnrýndur fyrir skoðanir 
sínar.

Cruise gekk til liðs við Vís-
indakirkjuna á níunda áratugn-
um. Stofnandi hennar, L. Ron 
Hubbard, telur að mannfólkið 
eigi rætur sína að rekja til fornrar 
menningar geimvera.

Cruise er Kristur

Björk Guðmundsdóttir mun spila 
á hinni árlegu tónlistarhátíð 
Coachella sem verður í Kaliforníu 
dagana 27. til 29. apríl.

Á meðal annarra þekktra nafna 
á hátíðinni verða Rage Against 
the Machine, sem hefur legið í 
dvala undanfarin ár, The Red Hot 
Chili Peppers, The Arcade Fire, 
Happy Mondays, Willie Nelson, 
Interpol, The Good, The Bad and 
the Queen og Arctic Monkeys.

Þetta vera fyrstu tónleikar 
Bjarkar í langan tíma en hún er 
um þessar mundir að leggja loka-
hönd á sína nýjustu plötu. Á meðal 
þeirra sem aðstoða hana á plöt-
unni eru upptökustjórinn Timba-
land, Antony úr hljómsveitinni 
Antony and the Johnsons, tromm-
arinn Chris Corsano og Konono 
nr. 1. Auk þess semur Sjón einn 
texta á plötunni og er það fimmti 
textinn sem hann semur fyrir 
Björk.

Platan, sem hefur ekki enn 
fengið nafn, er væntanleg næsta 
vor.

Björk á Coachella
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Sigur íslenska landsliðsins 
yfir Evrópumeisturum 
Frakka á mánudagskvöld-
inu hefur haft mikil áhrif 
á íslensku þjóðarsálina 
sem vart ræðir um annað. 
Fjölmargir er á leiðinni út 
til Þýskalands.

„Það er mikil eftirspurn eftir 
miðum. Við eigum á flesta leiki 
liðsins í milliriðlunum nema gegn 
gestgjöfunum Þjóðverjum á 
sunnudeginum,“ segir Einar Þor-
varðarson, framkvæmdastjóri 
HSÍ, sem staðið hefur í ströngu 
eftir að Íslendingar tryggðu sér 
sæti í milliriðlum eftir frækinn 
sigur á Frökkum. Menntamála-
ráðherrann Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir er á leiðinni til 
Þýskalands til að styðja við bakið 
á landsliðinu og fjöldi fólks hefur 
sett sig í samband við fram-
kvæmdarstjórann í þeirri von að 
fá miða á leiki liðsins. Aðrir halda 
heim eftir taugatrekkjandi dvöl í 
Magdeburg.

Hjónakornin Stefán Friðgeirs-
son og Hulda Björg Þórisdóttir 
vöktu mikla athygli í Kastljós-
þætti þegar þau sögðust vera 
á leiðinni í brúðkaupsferð á 
HM í Þýskalandi. Margir 
hafa eflaust hugsað hlýlega 
til þeirra eftir Úkraínuleik-
inn þegar möguleikar á fram-
haldi Íslendinga dvínuðu til 
muna. „Núna erum við 
bara á leiðinni 

til Dortmund og erum ákaflega 
hamingjusöm að ferðin skyldi 
ekki fá þennan endi,“ segir Stefán 
en hjónakornin íhuguðu alvarlega 
að fara bara til Spánar ef í harð-
bakkann slægi. „Sverre Jakobs-
son, varnartröllið úr landsliðinu, 
kom að máli við okkur og sagðist 
vera ákaflega ánægður að geta 
framlengt brúðkaupsferðina,“ 
segir Stefán og hlær. Þau duttu 
síðan heldur betur í lukkupottinn 
þegar Alexander Petersson kast-
aði svitabandi sínu til áhorfenda 
og þau gripu það með tilþrifum.

Stefán og Hulda Björg hafa 
gistingu út vikuna en verða síðan 
að treysta á guð og lukkuna. 
„Stemningin er alveg frábær og 
það er ótrúlegt að sitja með hundr-
uðum Íslendinga á vellinum og 
hvetja liðið áfram.“

Bubbi Morthens sagði í samtali 
við Fréttablaðið ekki alls fyrir 
löngu að hann stefndi út til Þýska-
lands ef liðið kæmist áfram í 
milliriðilinn. „Ég er að vinna í 
þessu,“ sagði Bubbi 

þegar Fréttablaðið náði tali af 
honum en hann eins og flestir 
aðrir landsmenn sat límdur fyrir 

framan skjáinn á mánudagskvöld-
inu.

FÓR BEINT 
Á TOPPINN 

Í USA

TOPP5.IS

PANAMA.IS

FBL

FRÁBÆRLEGA FYNDIN OG 
SNIÐUG GAMANMYND... 

Þ.J. -FBL

Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

FRÁ LEIKSTJÓRA BATMAN BEGINS OG MEMENTO

MÖGNUÐ OG TÖFRANDI SPENNA SEM HELDUR ÞÉR Í HELJARGREIPUM 

HUGHJACKMAN CHRISTIANBALE SCARLETTJOHANSSON MICHAELCAINE

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI
THE CHILDREN OF MEN kl. 8:30 - 10:30 B.i.16

THE CHILDREN... VIP kl. 5:30 

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

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

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

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

BABEL VIP kl. 8 - 10:50 Leyfð

FORELDRAR kl. 4 - 6 - 8 - 10 Leyfð

THE PRESTIGE kl. 5:30 -  8 - 10:30 B.i.12

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

FORELDRAR kl. 6 - 8:30 - 10:30 Leyfð

THE PRESTIGE kl. 6 - 8:15 - 10:40 B.i.12

STRANGER THAN FICTION kl. 10:30 Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 5:50 Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal kl. 8:10 Leyfð

NIGHT AT THE MUSEUM kl. 8 - 10:15 Leyfð

KÖLD SLÓÐ kl. 8 B.i. 12

THE PRESTIGE kl. 10:15 B.i. 12

BABEL kl  8 B.i.16

THE PRESTIGE kl  8 B.i.12

Háskólabíó
FORELDRAR kl. 6 - 8 - 10 Leyfð

BABEL kl. 6 - 9 - 10:30 B.i.16

THE PRESTIGE kl. 5:30 - 8 B.i.12

THE CHILDREN OF MEN kl. 5:50 B.i.16

THE HOLIDAY kl. 8 B.i. 7

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 5:30 - 8 B.i. 16

DÉJÁ VU kl. 10:30 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 10:30 B.i. 16

EF ÞÚ VILT FÁ SKILNING .... ÞARFTU AÐ HLUSTA
FRÉTTABLAÐIÐ H.J. MBL

AÐALLEIKARARNIR FARA Á KOSTUM

FRÁ ÞEIM SÖMU OG GERÐU VERÐLAUNAMYNDINA BÖRN

Skráðu þig á SAMbio.is

Verðlaunamyndirnar eru í SAMbíóunum

GOLDE GLOBE
BESTA MYND ÁRSINS

7ÓSKARSVERÐLAUNA
TILNEFNINGAR TIL

ÓSKARSVERÐLAUNA3TILNEFNINGAR TIL

ÓSKARSVERÐLAUNA5TILNEFNINGAR TIL

ÓSKARSVERÐLAUNA2TILNEFNINGAR TIL

ÓSKARSVERÐLAUNA2TILNEFNINGAR TIL

ÓSKARSVERÐLAUNA1TILNEFNING TIL

Ástæðan fyrir skilnaði Cameron 
Diaz og popparans Justins Tim-
berlake er talin vera sú að 
Timberlake var ekki tilbúinn til að 
stofna fjölskyldu með Diaz.

Diaz, sem er 34 ára, vildi eign-
ast barn með Timberlake en hann 
var víst ekki tilbúinn til að þess. 
Timberlake er um þessar mundir 
á umfangsmikilli tónleikaferð. 
Hefur hann verið orðaður bæði 
við leikkonuna Scarlett Johansson 
og fyrrverandi kærustu sína, Ver-
onicu Finn.

Vildi ekki 
fjölskyldu

Popparinn Michael Jackson hefur 
höfðað mál gegn flugfélaginu Xtra 
Jet fyrir hleranir. Að sögn Jack-
sons tóku starfsmenn fyrirtækis-
ins upp samtöl á milli hans og lög-
fræðings hans er þeir voru á leið 
til Santa Barbara í Kaliforníu árið 
2003. Á þessum tíma stóð Jackson 
í réttarhöldum vegna ásakana um 
að hann hefði misnotað ungan 
dreng. Á endanum var hann sýkn-
aður og er nú að undirbúa endur-
komu sína í poppbransann.

Jackson 
höfðar mál

Góða skemmtun

Þeir sem greiða með VISA kreditkorti fá tvo miða á verði 
eins í SAMbíóin og Háskólabíó á miðvikudögum í janúar

Munið VISA tilboðið á miðvikudögum í janúar

GILDIR EKKI MEÐ ÖÐRUM TILBOÐUM, EKKI Á ÍSLENSKAR MYNDIR OG EKKI Í VIP

Kynnið
ykkur
myndir

sýningar
tíma

og fleira á

SAMbio.is

*

*



 Íslenska hand-
boltalandsliðið breytti martraðar-
móti í draum með stórkostlegum 
sigri á Evrópumeisturum Frakka 
á mánudagskvöldið. Það var ekki 
nóg með að sigurinn tryggði liðinu 
sæti í milliriðli og tvö stig með í 
farteskinu heldur var þetta einnig 
sögulegur sigur fyrir strákana 
okkar á stórmóti í handbolta.

Átta marka sigur Íslands á 
Frökkum í lokaleik sínum í riðla-
keppni HM í handbolta í Þýska-
landi var ekki bara stærsti sigur-
inn á ríkjandi meisturum á 
stórmóti heldur einnig sá fyrsti. 
Ísland spilaði þarna sinn nítjánda 
leik á móti heims-, Evrópu- eða 
ólympíumeisturum og hafði mest 
áður náð jafntefli út úr slíkri 
viðureign.

Ísland hafði tvisvar náð jafn-
tefli gegn meisturum á stórmótum, 
fyrst gegn heims- og ólympíu-
meisturum Júgóslava á Ólympíu-
leikunum í Seúl 1988 og síðan gegn 
heimsmeisturum Frakka á Evrópu-
mótinu í Svíþjóð 2002. 

Karl Þráinsson tryggði Íslandi 
jafntefli í leiknum gegn Júgóslöv-
um í Seúl þegar hann skoraði úr 
hægra horninu aðeins sekúndu 
fyrir leikslok. Júgóslavar voru 
með þriggja marka forskot, 15–18, 
þegar aðeins fimm mínútur voru 
eftir af leiknum. 

Í jafnteflinu við Frakka á Evr-
ópumótinu fyrir fimm árum lenti 
íslenska liðið hins vegar í því að 
missa niður þriggja marka for-
skot. Frakkar skoruðu þrjú síð-
ustu mörkin og Guillaume Gille 
jafnaði leikinn á lokamínútunni. 

Leikurinn gegn Frökkum á 

mánudagskvöldið var fjórði leik-
urinn gegn ríkjandi Evrópumeist-
urum en hinir þrír höfðu allir tap-
ast; gegn Svíum, með 8 mörkum á 
EM 2000, með 3 mörkum á HM 
2001 og með 11 mörkum á EM 
2002.

Íslendingar geta enn mætt ríkj-
andi Ólympíumeisturum, Króatíu, 
og heimsmeisturum, Spáni, í 
Þýskalandi. Bæði liðin eru þó í 
hinum milliriðlinum og stefna 
beint í undanúrslitin.

Íslenska handboltalandsliðið braut blað í sögu sinni á stórmóti þegar það vann átta marka sigur á Evrópu-
meisturum Frakka á HM í handbolta í fyrrakvöld. 

 Það er magnað að bera 
saman tölfræði seinni hálfleiks 
Íslands og Úkraínu og fyrri hálf-
leiks í leik Íslands og Frakklands 
í riðlakeppninni í Magdeburg. 

Það er óhætt að segja að þar 
hafi landinn séð öfgarnar í leik 
íslenska liðsins, skelfilegan leik 
uppfullan af mistökum og and-
leysi gegn Úkraínumönnum og 
svo stórbrotinn leik uppfullan af 
stolti og sigurvilja gegn Frökk-
um.

Það er fjórtán marka sveifla á 
þessum tveimur hálfleikjum. 
Ísland tapaði seinni hálfleiknum 
gegn Úkraínu með fjórum mörk-
um (16–20) en vann fyrri hálf-
leikinn gegn Frakklandi með tíu 
marka mun. 

Það er því ljóst að þjálfararnir 
Alfreð Gíslason og Guðmundur 
Guðmundsson unnu ótrúlegt 
afrek í að rífa íslenska liðið upp 
og búa það undir að takast á við 
Evrópumeistarana.

Varnarleikurinn gerði útslag-
ið í þessari miklu sveiflu en sókn-
arnýting mótherja lækkaði um 
32% milli þessara tveggja hálf-
leikja.

Liðið bætir sig einnig gríðar-
lega á öðrum sviðum, markvarsl-
an eykst um 47% og skotnýtingin 
um 18%, liðið tapar fimm færri 
boltum og fær á sig þremur 
hraðaupphlaupsmörkum minna.

Ótrúlegur munur
 Það vekur athygli að 

mikill munur er á markvörslu 
íslensku markvarðanna milli hálf-
leikja í riðlakeppni HM í hand-
bolta. Þegar markvarsla Íslands 
er sundurliðuð eftir hálfleikjum í 
fyrstu þremur leikjum liðsins á 
mótinu kemur í ljós að íslensku 
markverðirnir hafa varið 28% 
hærra hlutfall skota í fyrri hálf-
leik en í þeim síðari. Markverðirn-
ir verja 11,7 skot að meðaltali og 
55% skota sem á þá koma fyrir hlé 
en aðeins 5,7 skot að meðaltali og 
27% skota sem koma á þá eftir 
hlé.

Birkir Ívar Guðmundsson átti 
frábæran fyrri hálfleik gegn bæði 
Áströlum (14 skot varin, 61%) og 
Frökkum (12 skot varin, 60%) og 
það vegur hér þungt. Seinni hálf-
leikurinn gegn Úkraínu bauð held-
ur ekki upp á mikla markvörslu en 
Roland og Birkir Ívar vörðu þá 
aðeins 3 af 23 skotum, þar af 
sluppu 16 af 17 skotum Úkraínu-
manna framhjá Roland. Hreiðar 
Guðmundsson hefur varið best 

íslensku markvarðanna í seinni 
hálfleik en þar liggur að baki 
seinni hálfleikurinn sem hann spil-
aði gegn Áströlum. 

Miklu betri markvarsla fyrir hlé

Jóhannes Karl Guðjóns-
son lék sinn fyrsta leik fyrir 
Burnley í gær. Liðið tapaði á 
heimavelli fyrir Stoke City, 1–0. 
Jóhannes Karl kom inn á sem 
varamaður á 66. mínútu og var 
ekki nema sextán mínútur að ná 
sér í gult spjald.

Jóhannes Karl 
kom inn á

 Chelsea er komið í úrslit 
ensku deildarbikarkeppninnar 
eftir 4-0 sigur á neðrideildarlið-
inu Wycombe á heimavelli í gær. 
Samanlagt vann Chelsea, 5-1. 

Andriy Shevchenko var í 
byrjunarliði Chelsea og nýtti 
tækifærið vel með því að skora 
fyrstu tvö mörk leiksins. Frank 
Lampard bætti við hinum 
tveimur.

Shevchenko 
nýtti tækifærið

Síminn batteríslaus klukkan fjögur



 Frakkar voru niðurlút-
ir eftir leikinn gegn Íslendingum. 
„Þetta er algjör synd. Við lentum 
líka í þessu á Evrópumótinu í 
fyrra. Við eigum enn möguleika á 
því að fara alla leið en við megum 
hins vegar ekki við neinum 
mistökum og þurfum öll stigin í 
milliriðlinum til þess að komast í 
undanúrslitin,“ sagði Nikola 
Karabatic, sem skoraði aðeins tvö 
mörk úr sex skotum og tapaði að 
auki sex boltum. Á Evrópumeist-
aramótinu í fyrra lenti franska 
liðið 5-15 undir á móti Spánverj-
um í riðlakeppninni og tapaði 
leiknum síðan 26-29. Liðin 
mættust síðan aftur í úrslitaleikn-
um og þar unnu Frakkarnir 
öruggan átta marka sigur, 31-23.

Meðan gleði Íslands 
var mikil eftir sigurinn á 
Frökkum var stemningin að sama 
skapi döpur hjá Úkraínumönnum, 
sem hafa eflaust vart trúað eigin 
augum.

Þeir misstu algjörlega trú á 
Frökkunum eftir fyrri hálfleikinn 
og yfirgáfu Bördelandhalle í 
leikhléi, meðvitaðir um eigin 
örlög.

Fóru heim í 
hálfleik

Lenti í sams 
konar leik á EM

 Þýska fréttaveitan DPA 
birti í gær óformlega skoðana-
könnun meðal þjálfara þeirra 24 
liða sem taka þátt í HM í Þýska-
landi. Samkvæmt henni verða 
Króatar heimsmeistarar eftir 
sigur á Frökkum í úrslitaleik. Eng-
inn þeirra nefnir íslenska liðið á 
nafn í þessum efnum og langflest-
ir afskrifa lið heimamanna. Könn-
unin var gerð í gær, eftir að riðla-
keppninni lauk. 

Fjórtán þjálfarar telja að Króat-
ar verði heimsmeistarar en sjálf-
ur segir þjálfari Króata, Lino 
Cervar, að of snemmt sé að spá um 
slíkt.

Þrettán þjálfarar spá Frökkum 
sigri. Einn þeirra er Heiner Brand, 
þjálfari Þýskalands.

„Þeir eru enn líklegastir til að 
vinna titilinn,“ sagði Brand. „Þrátt 
fyrir að hafa misstigið sig (gegn 

Íslandi) þá virðist það bara fylgja 
liðinu í hverri keppni. Liðið er 
samt svo vel mannað að það ætti 
ekki að vera hægt að klúðra 
þessu.“

Nokkrir þjálfarar minnast á 
önnur lið en þessi tvö, þá helst lið 
Þýskalands og Spánar. Einhverjir 
minnast einnig á Pólverja og 
Dani.

Vladimir Maximov, þjálfari 
Rússa, var þó loðinn í sínum til-
svörum og minnti menn á að sínir 
menn ættu talsvert inni.

„Pólland, Þýskaland og Frakk-
land eiga bestan möguleika í 
einum milliriðlinum og Króatía og 
Spánn í hinum. Það má þó aldrei 
afskrifa Rússland.“

Veðja á Króatíu og Frakkland

 Íslenska landsliðið 
flutti sig um set í gær og er komið 
í rólegan sveitabæ tæpum 100 
kílómetrum frá Dortmund. Þar 
gistir liðið á sérstöku íþróttahóteli 
sem var byggt fyrir HM í knatt-
spyrnu og er mikið nýtt af félög-
um í þýsku bundesligunni í knatt-
spyrnu, enda hótelið einkar 
glæsilegt og uppfyllir allar þarfir 
íþróttaliða.

Fréttablaðið náði í skottið á 
Alfreð Gíslasyni landsliðsþjálfara 
í gærkvöldi rétt áður en hann hélt 
á æfingu með lærisveinum sínum 
í Halle, en þar spilar liðið á 
fimmtudag og laugardag. Alfreð 
var fyrst spurður að því hvort 
liðið væri komið niður á jörðina 
eftir sigurinn glæsilega gegn 
Frökkum?

„Já, ég held það, en ég vonast 
að sjálfsögðu til þess að liðið haldi 
sama flugi og það fór á gegn 
Frökkum. Við mætum til leiks 
gegn Túnis með sjálfstraustið í 
lagi og við þurfum að finna út 
hvaða bolta við verðum að spila til 
að eiga möguleika í leiknum,“ 
sagði Alfreð, sem fór með liðið á 
æfingu klukkan 9 í dag og ætlaði 
liðið síðan að halda snemma af 
stað til Dortmund þar sem spilað 
verður gegn Túnis í dag.

„Mér hefur fundist það henta 
liðinu ágætlega að taka æfingu á 
leikdegi og þess vegna mun ég 
gera það aftur. Við æfðum vel 
sama dag og við lékum vð Frakka 
og það virtist skila sér,“ sagði 
Alfreð en lið Túnis, sem fór alla 
leið í úrslit á HM 2005, tapaði frek-
ar óvænt fyrir Slóveníu, sem sakn-

ar margra lykilmanna á þessu 
móti. Eru þeir ekki eins sterkir og 
búist var við?

„Tap þeirra kom mjög á óvart 
og það var eflaust álíka áfall fyrir 
þá og það var fyrir Frakka að tapa 
gegn okkur. Þeir hafa eflaust hald-
ið að þeir myndu vinna létt og það 
gæti hafa haft áhrif á leikinn. Ann-
ars er ágætt að mæta Túnis í fyrsta 
leik enda spilar liðið svipaðan 

bolta og Frakkar og við getum því 
komið af sama afli inn í leikinn og 
gegn Frökkum,“ sagði Alfreð 
Gíslason.

Alfreð Gíslason landsliðsþjálfari segir að strákarnir séu komnir niður á jörðina 
eftir sigurinn gegn Frökkum og séu tilbúnir í slaginn gegn Túnis í dag.

Íslenska landsliðið 
flutti frá Magdeburg í gær yfir í 
lítinn smábæ um hundrað 
kílómetrum fyrir utan Dortmund. 

Liðið mun spila á tveim stöðum 
í milliriðlinum – í Gerry Weber-
höllinni í Halle og Westfalen-
höllinni í Dortmund. Í dag og á 
sunnudag verður leikið í Dort-
mund en á fimmtudag og 
laugardag spilar liðið í Halle.

Báðar hallir eru einstaklega 
glæsilegar. Gerry Weber tekur 
ellefu þúsund manns í sæti en 
Westfalen-höllin hefur pláss fyrir 
tólf þúsund manns.

Leikið í Halle 
og Dortmund

Logi Geirsson 
stórskytta æfði ekki með 
landsliðinu í Halle í gær en hann 
tognaði á ökkla í leiknum gegn 
Frökkum. Fastlega er búist við 
því að hann muni hvíla í leiknum 
gegn Túnis í dag.

Aðrir leikmenn virðast vera 
heilir heilsu. Alexander Peters-
son sagðist fyrir mót ekki vita 
hvernig hann yrði eftir þrjá leiki 
en að sögn Brynjólfs Jónssonar, 
læknis landsliðsins, er Alexand-
er í fínu standi.

Logi verður lík-
lega hvíldur



– Vel lesið

Dreift til rúmlega
80% heimila

Notaðu mest lesna* blað landsins 
til að dreifa kynningarefni til 

þinna viðskiptavina

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

Áhugasamir auglýsendur vinsamlegast hafið samband
við Örn Geirsson | 5505844 | orn.geirsson@365.is

Vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni

*Gallup maí 2006

Væntingar og vonbrigði á HM í handbolta





Strætóbílstjórinn Þórhallur Sig-
urðsson opnaði sína fyrstu opin-
beru málverkasýningu á sextíu 
ára afmælisdegi alnafna síns 
Ladda síðastliðinn laugardag. „Ég 
hef málað síðustu fjögur árin en 
ekki nógu mikið samt. Núna er ég 
að gefa þessu almennilega séns en 
ég hef alltaf hugsað mér að leggja 
myndlistina fyrir mig,“ segir Þór-
hallur, sem hefur starfað sem 
strætóbílstjóri í fjögur ár.

Hann segir að starfið og mynd-
listin fari vel saman en þannig 
hafi það ekki alltaf verið. „Ég er 
nýbúinn að breyta vöktunum. 
Þetta var frekar óþægilegt áður 
fyrr. Ég er kominn í 80% vinnu og 
þetta er mun betra núna. Ég er 
greindur með athyglisbrest í allra 
hæstu hæðum og meðan ég var að 
vinna 100% vinnu átti ég ekkert 

eftir þegar ég var búinn í vinnunni 
því hún reyndi svo mikið á athygl-
ina,“ segir Þórhallur.

Hann segist aðallega mála fólk 
og hafa meðal annars fengið mik-
inn innblástur úr vinnunni. Einnig 
hefur hann fengið innblástur frá 
þriggja mánaða dóttur sinni, Eld-
eyju Björt, sem hann tileinkar 
sýninguna. Nefnist sýningin Fæð-
ing upphafs.

Alnafni Þórhalls, Laddi, varð 
sextugur á laugardag og segist 
hann vitaskuld vera mikill aðdá-
andi skemmtikraftsins. „Ég held 
að hann sé alveg í sérflokki. Það 
er líka oft hringt í mig af ein-
hverjum sem er að reyna að hafa 
uppi á honum. Hæfileiki minn 
sem málari er kannski einna 
helst karaktersköpun og það er 
kannski líka hjá honum því hann 

hefur komið með svo marga kar-
aktera,“ segir Þórhallur. Mál-
verkasýningin, sem fer fram í 

Gallerý Úlfi á Baldursgötu, 
stendur yfir til 20. febrúar.

Strætóbílstjóri opnar myndlistarsýningu

„Ég get að svo stöddu ekki gefið 
upp hvernig hópurinn verður 
saman settur. Verið er að binda 
endahnút á það. Ég býst við að það 
verði klárt á morgun og í kjölfarið 
verður það gefið upp,” segir Stein-
grímur Sævarr Ólafsson aðspurð-
ur hvernig hópurinn sá sem muni 
starfa við sjónvarpsþáttinn Ísland 
í dag verði samansettur.

Frá því hefur verið gengið að 
Steingrímur, eða Denni eins og 
hann er jafnan kallaður, taki við 
stjórn Íslands í dag. Þorsteinn J. 
Vilhjálmsson hefur til skamms 
tíma ritstýrt þættinum en að 
undanförnu hafa þar birst á skján-
um auk hans þau Svanhildur Hólm, 
Þóra Arnórsdóttir og Sölvi 
Tryggvason. Ómögulegt var með 
öllu að fá það upp úr Steingrími, í 
ljósi ofansagðs, hvort miklar eða 
einhverjar breytingar væru fyrir-
hugaðar á mannahaldi.

„En hópurinn verður stærri en 
var, fimm manna ritstjórn. Verið 
er að stækka og bæta þáttinn,” 
segir Steingrímur. Útsendingar-
tími verður enn um sinn sá sami, 
frá 18.18 til 19.30. Jafnvel er þó 
stefnt að því að lengja þáttinn og 
ljóst má vera að mikill hugur er í 
nýjum ritstjóra.

„Stefnan er einföld. Fólk á ekki 
að þurfa að horfa á Kastljósið. Það 
sem er að gerast, það sem hefur 
verið að gerast og það sem mun 
gerast verður í Íslandi í dag. Sem 
gerir það að verkum að þú þarft 
ekki að leita annað til að fá upp-
lýsingar um þjóðmál, menn-
ingu, stjórnmál og dægur-
mál ... eða hvað eina sem 
fólkið í landinu er að tala 
um.”

Ísland í dag verður gert 
að sjálfstæðri rekstrar-
einingu innan 365 en mun 

þó eftir sem áður starfa í nánu 
samstarfi við Fréttastofu Stöðvar 
2.

Ýmsar breytingar eru í 
deiglunni í sjónvarpsmálum 365. 
Sjónvarpsþáttur Heimis Karlsson-
ar og Sirrýar, Íslandi í bítið, verð-
ur lagður af, með það meðal ann-
ars fyrir augum að bjóða upp á 
betra útvarpsefni á Bylgjunni sem 
hefur útvarpað „Bítinu”. Oft hent-
ar það sem í sjónvarpi er ekki 
útvarpi. Sirrý sagðist aðspurð ekki 

vera í aðstöðu 
til að tjá sig 
nánar um 
þessar

fregnir
þegar

Fréttablaðið leitaði eftir því en 
sagðist ekki á förum frá fyrirtæk-
inu. Til stendur að taka upp þráð-
inn þar sem frá var horfið og hefja 
framleiðslu þátta hennar Örlaga-
dagur. Hins vegar er að því stefnt 
að Heimir setjist við míkrófóninn 
á Bylgjunni.

Árið 2000 hætti Steingrímur á 
fréttastofu Stöðvar 2 og Bylgjunn-
ar, þar sem hann hafði þá verið í 
ellefu ár. Hann hefur að undan-
förnu vakið mikla athygli sem 

mikilvirkur bloggari en var 
þar áður upplýsingafulltrúi 

forsætisráðuneytisins. Hann seg-
ist líta svo á að verið sé að færa 
áhersluna til.

„Fyrir örfáum árum var aðeins 
Ísland í dag. Þá var Ísland í bítið 
bætt við. Fyrir skemmstu var tek-
inn upp viðamikill hádegisfrétta-

þáttur. Nú verður Ísland í dag 
eflt. Færa áhersluna til eftir því 

hvar markaðurinn er réttur 
hverju sinni. Hann er núna réttur 
þarna: Í hádeginu og á kvöldin. 
Sjónvarp er fyrir þá sem vilja 
horfa. Þeir vilja horfa á þessum 

tíma og við þeirri kröfu verð-
ur orðið.”

„Þetta er auðvitað tilbúningur og í 
gamni gert en það hafa margir 
tekið þessu alvarlega og boðið í 
vettlingana,“ segir Bragi Krist-
jónsson fornbókasali. Glöggir veg-
farendur hafa rekið augun í for-
láta ullarvettlinga í glugga 
Bókarinnar, fornbókaverslun 
Braga við Klapparstíg, sem merkt-
ir eru sjálfum Bjarti úr Sumar-
húsi, úr Sjálfstæðu fólki Halldórs 
Laxness. Tekið er skýrt fram að 
vettlingarnir séu ekki falir. 

„Ég hengdi þessa vettlinga 
fyrst upp fyrir aldarfjórðungi og 
þeir hafa vakið athygli í gegnum 
árin. Það verður að hafa létt grín í 
gangi,“ segir Bragi og viðurkennir 
að sér er svolítið dillað þegar 
menn átta sig ekki á gríninu. 

„Þetta er eins og þegar Jón Helga-
son, prófessor í Árnagarði, sagði 
fákænum mönnum að ritvélin sín 
væri ritvél sjálfs Árna Magnús-
sonar, sem fékk marga til að reka 
upp stór augu.“ Bragi segir þó 
engar svimandi upphæðir verið 
boðnar í vettlingana, hann stoppi 
menn yfirleitt af áður en grínið 
gangi svo langt. 

Bragi notar búðargluggann 
oftar en ekki til að kankast á við 
tíðarandann, stillir til dæmis iðu-
lega upp pólitískum ritum og bæk-
lingum þegar nær dregur kosn-
ingum. „Ég er auðvitað með 
Kommúnistaávarpið og allt þetta. 
Fyrir borgarstjórnarkosningar 
hengdi ég upp eldgamla auglýs-
ingapésa frá Sjálfstæðisflokknum 

en það fór ekki betur en svo 
að rúðan var brotin. Ein-
hverjum hefur ekki líkað 
áróðurinn fyrir íhaldið,“ 
segir Bragi, sem fer 
senn að að tína til 
heppileg rit til 
útstillingar
fyrir kosning-
ar í vor. „Ég 
verð að leggja 
hönd á plóg, 
ætli það megi 
ekki lýsa mér sem 
vinstri-grænum íhalds-
segg.“

Boðið í vettlinga Bjarts í Sumarhúsum

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

Viðskipti á Vísi alla daga
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...fær íslenska landsliðið í 
handbolta, fyrir að ylja hjört-
um Frónbúa og létta þeim 
lund með stórkostlegum leik 
sínum við Frakka á mánudag.



Sýningin tekur 25 mínútur í flutningi. 
Miðaverð 1.450 kr. 

GRALLARARNIR

Samstarfsaðili:

Miðasala hefst í dag!

Sýnt í Borgarleikhúsinu. 
Miðasala í síma 568 8000
og á netinu, www.borgarleikhus.is

 – ÖRFÁAR

GERÐU ALLT Á AKUREYRI
VITLAUST

NÚ LOKSINS Í REYKJ  SÝNINGAR
AVÍK!

Miðasalan opnar kl. 13.00 
– fyrstir koma fyrstir fá!

Einstakt forsölutilboð:
Þeir fyrstu 1.000 sem kaupa miða og lofa að bursta 
tennurnar með Colgate fá miðann á aðeins 1.000 kr!

Sun. 4. feb.  kl. 13
Sun. 4. feb.  kl. 14
Sun. 4. feb.  kl. 15
Sun. 11. feb.  kl. 13
Sun. 11. feb.  kl. 14
Sun. 11. feb.  kl. 15
Sun. 18. feb.  kl. 13
Næstu sýningar: 25. feb. og 4. mars.

Nú er tónlistin
úr leikritinu 
komin út á 
geisladisk.



Einhverju sinni gerðu Kanar 
könnun á því hvað karlar ótt-

uðust mest að konur gerðu þeim. 
Niðurstaðan var sú að þeir óttuð-
ust aðallega að þær hlægju að 
þeim. Þetta sést víða í Íslendinga-
sögunum eins og Helga Kress 
hefur bent á en þar fá konur gjarn-
an að kenna á því ef þær hæðast að 
hetjunum. Kannski þessi ótti karla 
við hlátur kvenna hafi orðið til 
þess að þeir hafa aldrei treyst sér 
almennilega til að hleypa húmor 
þeirra að í sjónvarpi. 

skemmtiefni hefur 
hingað til verið nánast allt flutt af 
körlum eins og t.d. Spaugstofan og 
Strákarnir bera vott um. Meira að 
segja brúðurnar í Búbbunum þjáð-
ust af kvenmannsleysi. Venjulega 
hafa brúður tengst stelpum en nei, 
ekki þegar þær spauga. Það vakti 
því að vonum athygli þegar farið 
var að senda þáttinn Stelpurnar út 
á Stöð 2. Flestir leikaranna og höf-
unda eru konur en karlleikurum 
bregður vissulega líka fyrir. Allt 
er þetta fólk með góða menntun og 
langa reynslu að baki; sem sagt 
alvöruþættir gerðir af alvöru-
fólki.

hefði ég búist við því að þætt-
irnir yrðu gagnrýndir á þeim for-
sendum en fyrir stuttu birtist 
eftirfarandi klausa í dómi Sæbjörns 
Valdimarssonar, gagnrýnanda 
Morgunblaðsins, um DVD-útgáf-
una af Stelpunum: „Þrátt fyrir yfir-
gnæfandi hlutdeild kvenna eru 
þættirnir fjarri því að vera eins-
leitir eða lyktandi af karlfyrirlitn-
ingu og femínisma.“

þótt konur séu fyrirferðar-
mestar í hópi Stelpnanna er samt 
vel hægt að horfa á þetta. Og takið 
eftir orðalaginu „lyktandi af karl-
fyrirlitningu“. Það er viðeigandi 
því öll vitum við að konum ber að 
„ilma“ eins og Nýdönsk söng hér 
um árið. Það sem furðar mig þó 
mest er hvaða fúlu femínistaþætti 
Sæbjörn miðar Stelpurnar við. 
Ekki man ég eftir því að einhver 
sjónvarpsstöðin hafi pantað flokk 
alræmdra femínista til að fara 
með gamanmál en þegar þeir hafa 
slæðst með sýna dæmin að þeir 
hafa aðallega beint spjótunum að 
sjálfum sér. „Fýsisku penslarnir“ 
hennar Eddu Björgvinsdóttur úr 
einhverju áramótaskaupinu eru 
mér að minnsta kosti enn í fersku 
minni. Mikið væri gaman ef gagn-
rýnendur væru færir um að fjalla 
um öll listaverk af sömu heiðskíru 
víðsýninni og virðingunni óháð 
kynferði listafólksins og gættu 
þess að fýsísku penslarnir þvæld-
ust ekki fyrir við þau skrif.

Ilmandi grín
Eyðir engu,
þannig séð
Bensíneyðsla er ómöguleg. Hún gengur ekki lengur. Skelltu bara i-Podinum í samband við græjurnar í Aygo og njóttu þín. 
Aygo eyðir engu, þannig séð.
Ofkeyrðu þig.

AYGO
Það er gaman að keyra

Engin útborgun & tryggingar innifaldar
Aðeins 27.454 kr. á mánuði*
*Sértilboð Elísabetar og AYGO.  M.v. 84 mánuði. 
Innifalið er afborgun af láni, tryggingar (ábyrgðar- og kaskótrygging) og bifreiðagjöld á fyrsta tímabili.
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www.aygo.is
Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070


