
MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

62%

32%35%

Fr
é
tt

a
b

la
›

i›
Fr

é
tt

a
b

la
›

i›

M
b

l.
M

b
l.

*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Capacent í nóvember 2006.
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FIMMTUDAGUR
25. janúar 2007 — 24. tölublað — 7. árgangur

VEÐRIÐ Í DAG

HÚSBYGGJANDINN

Ofnar eru að hverfa af 
heimilum landsmanna
Sérblað um nýbyggingar

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

JOHN GALLIANO

Hátísku- 
draumaferð
Tíska Heilsa Heimili

Í MIÐJU BLAÐSINS

Abbababb í 
Hafnarfirði
Nýr íslenskur 
söngleikur fyrir 
börn, ung og full-
orðin. 

MENNING 42

Einn áhrifamesti fata-hönnuður þessarar og síðustu aldar fagnar tíu ára starfsafmæli með Chistian Dior.

Það er óhætt að fullyrða að spænskættaði fatahönnuð-urinn John Galliano sé meðal þeirra áhrifamestu í sínu fagi í dag. John Galliano, eða Juan Carlos Antonio Galliano, fæddist á Gíbraltar en flutti ungur til London og ólst þar mestmegnis upp. Í London stundaði hann nám við Wilson´s skólann í Wall-ington áður en hann hélt í St. Martins School of Arts þaðan sem hann útskrifað-ist sem hönnuður árið 1984. 
Galliano var sannkallað undrabarn. Fyrstu hönnun sína, línu sem hann kallaði Les Incroyables og byggði á frönsku byltingunni, seldi hann í heilu lagi til Browns sem er virt versl-un í London. Slíkt er afar fátítt en algengast er að ungir, nýútskrifaðir hönn-uðir þurfi að hafa mikið fyrir því að komast áfram. Fljótlega fór hann af stað með línu undir eigin nafni og hóf feril sinn sem fagmaður í tískuiðnaðinum T i

Leikhúsið og kvenleg 
fegurð

Húsbyggjandinn
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SPURÐU FASTEIGNASALANN......HVORT ÞAÐ SÉU   GLUGGAR Í DRAUMAÍBÚÐINNI
Því það skiptir máli.

OFNAR AÐ HVERFA AFHEIMILUNUMGólfhiti BLS. 2

FÓÐRAÐIR VEGGIRBlóm og skýjahnoðrar BLS. 2
HLÝJAR KVÖLDSTUNDIR Sérsmíðaður arinn BLS. 4

LÝSING Í NÝBYGGINGARFagleg ráðgjöf frá LumexBLS. 6

ROFAR FYRIRNÚTÍMAHEIMILIFjölbreytni í efni og litavali BLS. 12

EFTIRSPURN EYKSTHúsnæði á HúsavíkBLS. 12

NÝTT HVERFI FÆÐISTNorðlingaholtið
BLS. 14

EFNISYFIRLIT

Eiga eða leigja?
„Almenna reglan er þessi: fólk og 
fyrirtæki telja jafnan bezt að búa 
og starfa í eigin húsnæði og eiga 
jafnframt flesta innanstokksmuni 
og rekstraráhöld,“ segir Þorvaldur 
Gylfason.

Í DAG 32 

Risaútsala

BT bæklingur fylgir    Fréttablaðinu í dag

Hemmi skrifar 
ævisögu sína

Hemmi Gunn hættir 
í sjónvarpi og 

leggur drög að 
ævisögu þar 
sem ekkert 
verður dreg-
ið undan.

FÓLK 62

BJART AUSTAN TIL Í dag verður 
vestlæg átt, 8-20 m/s, hvassast 
með ströndum á austurhluta 
landsins og í vindhviðum við fjöll. 
Bjart með köflum norðaustan og 
austan til en skýjað og sums staðar 
súld sunnan og vestan. Hiti víðast  
3-9 stig. VEÐUR 4
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VERÐLAG Sjö fyrirtæki selja raf-
orku í smásölu á íslenskum mark-
aði og er munur á hæsta og lægsta 
verði til almennra neytenda sára-
lítill. Ávinningur af því að leita 
betri kjara hjá öðru raforkufyrir-
tæki getur aldrei orðið meiri en 
116 krónur á mánuði samkvæmt 
útreikningum ASÍ. Þá er miðað 
við meðalheimili sem kaupir 4000 
kílóvattstundir á ári. 

Í raforkulögum frá árinu 2003 
segir að markmið þeirra sé að 
„stuðla að þjóðhagslega hag-
kvæmu raforkukerfi“ með því að 
„skapa forsendur fyrir samkeppni 
í vinnslu og viðskiptum með raf-
orku“.

Hagfræðingar ASÍ segja ljóst 
að þetta markmið hafi ekki náð 
fram að ganga. Í stað samkeppni 
hafi orðið samþjöppun og fákeppni. 
„Verðið hefur hækkað í stað þess 
að lækka og það hefur alltaf legið 
fyrir að hér yrði fákeppni. Við 
vöruðum við þessari þróun strax í  

upphafi,“ segir Ingunn S. Þor-
steinsdóttir hagfræðingur og 
bendir á verðkönnun ASÍ frá því í 
febrúar 2006.

Samkvæmt þeirri könnun 
hafði raforkuverð hækkað frá 
árinu 2004 um allt að fjórtán pró-
sent í þéttbýli og 33 prósent í 
dreifbýli fyrir meðalheimili. Enn 
meiri var hækkunin fyrir smærri 
heimili; 25 prósent í þéttbýli og 
48 prósent í dreifbýli. Í nýrri 
könnun ASÍ segir að á síðasta ári 
hafi raforkuverð hækkað um 
þrjú til fjögur prósent að auki 
hjá flestum raforkufyrirtækj-
um. 

Ingunn gagnrýnir stjórnvöld 
fyrir að vanrækja að kynna 
almenningi þessar breytingar. 
„Séu neytendur ekki virkir í að 
leita hagstæðari kjara vinna þeir 
ekki að því að þrýsta verðinu 
niður. Neytendur leika hér lykil-
hlutverk til að markmið laganna 
náist.“

Franz Árnason, forstjóri 
Norðurorku, segir lítið svigrúm 
til verðsamkeppni hjá smásölum 
raforku vegna þess að framleið-
endur séu fáir. „Allir smásalarn-
ir eru bundnir langtímasamning-
um til að kaupa sína orku að 
miklu leyti frá Landsvirkjun,“ 
segir hann. Fyrir utan Lands-
virkjun séu einungis Orkuveita 
Reykjavíkur og Hitaveita Suður-
nesja með teljandi raforkufram-
leiðslu. 

Einnig segir Franz að samning-
ar Landsvirkjunar séu fastir og 
nokkuð einsleitir og því séu ekki 
neinar meiriháttar breytingar á 
raforkuverði til almennings fyrir-
sjáanlegar. Landsvirkjun eigi svo 
stóran hluta markaðarins að ekki 
sé nokkur leið að komast hjá því 
að eiga viðskipti við hana, fyrst 
um sinn. „Einhver smá samkeppni 
gæti þó orðið ef öllum áætlunum 
um stóriðjuframkvæmdir yrði 
frestað,“ segir Franz. - koþ

Samþjöppun og fá-
keppni í raforkusölu
Hagfræðingar ASÍ segja að markmið nýrra raforkulaga frá 2003 hafi ekki náð 
fram að ganga, heldur þvert á móti. Forstjóri Norðurorku segir lítið svigrúm 
fyrir samkeppni smásala raforku því þeir eigi allir viðskipti við Landsvirkjun. 

PRAG, AP Umferðartafir urðu víða 
í Mið-Evrópu í gær vegna 
mikillar snjókomu og loka þurfti 
nokkrum flugvöllum.

Rúmlega 200 flugferðum var 
aflýst í Tékklandi, Sviss og 
Þýskalandi. Yfir þúsund farþegar 
urðu strandaglópar á flugvellinum 
í Stuttgart í Þýskalandi á þriðju-
dagskvöld og svipaður fjöldi 
farþega sat fastur á flugvellinum í 
München í gærmorgun.

Rekja má þrjú banaslys í 
Þýskalandi til vetrarríkisins, en 
þetta er fyrsta snjókoma vetrar-
ins sem festir á láglendi á þessum 
slóðum.  - sdg

Samgöngutafir og banaslys:

Snjóþyngsli 
víða í Evrópu

STJÓRNMÁL „Okkur þótti það passa 
að hafa hestinn þarna með og 
þetta á ekki að vera neinn 
þrýstingur á Guðna,“ segir Þórður 
Svansson, formaður Hestamanna-
félagsins Gáska í Vestmannaeyj-
um, sem setti upp hestslíkneski 
við hlið auglýsingaspjalds af 
Guðna Ágústssyni í Vestmanna-
eyjum.

Auglýsing Guðna var vegna 
prófkjörs Framsóknarflokksins 
um síðustu helgi. Skömmu áður 
var Guðni á framboðsfundi í 
Eyjum. Þórður segir Gáska 
gjarnan vilja fá styrk til að reisa 
reiðskemmu. Í Eyjum séu nú um 
sextíu hestamenn. „Það á rétt á 
sér hér eins og annars staðar. 
Guðni vill aðstoða okkur eins og 
hann vill aðstoða önnur hesta-
mannafélög,“ segir Þórður.  - gar

Hestamenn í Eyjum:

Biðja Guðna um 
reiðskemmu

GUÐNI FRÁ BRÚNASTÖÐUM Hefur ráð-
herra styrk til að taka sextíu hestamenn 
á bak sér? spyrja Eyjamenn.

MYND/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

Valur Fannar 
aftur til Fylkis
Valur Fannar Gísla-
son er á leið aftur 
í Árbæinn eftir 
stutta dvöl hjá 
Val.

ÍÞRÓTTIR 54

SIGURKOSS Guðjón Valur Sigurðsson, landsliðsmaður í handbolta, smellir hér kossi á yngri dóttur sína, Jónu Margréti. Tilefnið 
var ærlegt enda nýbúið að vinna sigur á liði Túnisa í heimsmeistarakeppninni í handbolta sem nú fer fram í Þýskalandi. 
Strákarnir okkar eru þar afar vel studdir og fjölskyldur leikmanna láta ekki sitt eftir liggja. Eftir sigur Íslands á Túnis situr liðið í 
efsta sæti 1. riðils með fjögur stig. Í dag mæta strákarnir Pólverjum, sem töpuðu í gær fyrir Frökkum. Þó má búast við erfiðri 
viðureign. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR



Ylfa, er skítalykt af þessu máli?

Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

NOTAÐIR BÍLAR

BÍLL DAGSINS

NISSAN X-TRAIL SPORT
Nýskr. 10.03 - Sjálfskiptur - Ekinn 72 þús. km.  -  Allt að 100% lán.

Verð áður: 1.920.000-

Tilboð:

1.590.000.-

 Ný leiguþyrla 
Landhelgisgæslu Íslands kom til 
landsins í gær. Hún hefur fengið 
einkennisstafina TF-EIR og er 
fjórða þyrlan í flota Gæslunnar. 
Nýja þyrlan er leigð frá Noregi og 
er frönsk, af gerðinni Dauphin AS 
365N2, eða sömu tegundar og TF-
SIF, minni þyrla Gæslunnar. Nýja 
þyrlan er þó bæði betur búin og 
kraftmeiri. 

Benóný Ásgrímsson, yfirflug-
stjóri Landhelgisgæslunnar, flaug 
þyrlunni til landsins og gekk ferðin 
vel að hans sögn. Millilent var á 
Höfn í Hornafirði þar sem forstjóri 
Landhelgisgæslunnar, Georg 
Lárusson, beið hennar en önnur 

leiguþyrla Gæslunnar, sem hefur 
fengið viðurnefnið Steinríkur, fór 
til Hornafjarðar til móts við nýju 
þyrluna. Björn Bjarnason dóms-
málaráðherra tók síðan á móti TF-
EIR er hún kom til Reykjavíkur 
klukkan fjögur síðdegis í gær.

Georg Lárusson segir að með 
komu þyrlunnar aukist öryggi til 
lands og sjávar og von sé á fimmtu 
vélinni í maí. „TF-Líf er ein besta 
björgunarþyrla sem er til í heimin-
um og þá fáum við aðra, sömu teg-
undar, jafngóða eða betri.“ Inntur 
eftir því hvort eitthvað hafi skýrst 
varðandi kaup á nýjum þyrlum 
fyrir Gæsluna segir Georg að það 
eigi eftir að skýrast. 

Ný þyrla eykur öryggi á landi og sjó

 Samkomulag hefur tekist 
um tillögu að deiliskipulagi vegna 
stækkunar álvers Alcan í Straums-
vík og hefst kynning fljótlega. 
Atkvæði verða greidd um deili-
skipulagið 31. mars og verður 
niðurstaðan bindandi. Ef deili-
skipulagið hlýtur samþykki bæjar-
búa fer það áfram í auglýsingu og 
álverið verður stækkað. Ef það 
verður fellt er málinu lokið. 

Í tillögunni hafa þjónustubygg-
ingar við austurenda verið færðar 
á milli kerskála, spennustöð færð 
og raflínur grafnar í jörð. Gert er 
ráð fyrir aðgengi að kapellu heil-
agrar Barböru sem verður inni á 
milli kerskála.

Gert er ráð fyrir að mengun 
frá álverinu verði áþekk og nú og 
að hún verði mæld á fjórum stöð-
um í Hafnarfirði, í stað eins nú. 
Nýtt þynningarsvæði, en það er 
svæði umhverfis álver þar sem 
þynning mengunar á sér stað, 
verður aðeins þriðjungur af 
núgildandi þynningarsvæði. Gert 
er ráð fyrir að lög um svæði tak-
markaðrar ábyrgðar verði felld 
úr gildi. 

Færslan á Reykjanesbrautinni 
og tvöföldun hennar er talin kosta 
um 1,5 milljarða króna. Lúðvík 
Geirsson, bæjarstjóri í Hafnar-
firði, segir að svör þurfi að fást 
frá samgönguráðherra út af 
kostnaðinum sem og Landsneti 
vegna kostnaðar við raflínur fyrir 
íbúakosningarnar. 

Lúðvík segir aðspurður að full 
ástæða sé til að hafa áhyggjur af 
því að Alcan fari frá Hafnarfirði 
og fleiri hundruð störf hverfi úr 

bænum verði tillagan ekki sam-
þykkt. Hann kveðst ánægður með 
deiliskipulagstillöguna sem ligg-
ur fyrir og bendir á að full sam-
staða sé um hana, en setur fyrir-
vara um svör frá ríkinu um 
kostnaðarskiptingu vegna færslu 
Reykjanesbrautar. Sturla 
Böðvarsson samgönguráðherra 
hyggst ekki svara neinu fyrr en 
niðurstaða atkvæðagreiðslunnar 
liggi fyrir. Hafnarfjarðarbær 
mun ráða utanaðkomandi aðila til 
að sjá um „hlutlausa og upplýsta 
kynningu“ á deiliskipulaginu og 
verður hún viðameiri en venju-
lega þegar deiliskipulag er kynnt. 
Gert er ráð fyrir að kostnaður 
nemi um tíu milljónum króna. 

Deiliskipulagstillagan verður 
rædd í bæjarráði í dag. Stefnt er 
að því að afgreiða málið úr bæjar-
stjórn á þriðjudag. Tillagan þarf 
ekki að fara í umhverfismat.

Atkvæði greidd um 
álverið í lok mars
Hafnfirðingar greiða atkvæði 31. mars um deiliskipulag vegna stækkunar ál-
versins. Bæjaryfirvöld standa fyrir kynningu fyrir tíu milljónir. Mengun svipuð 
en þynningarsvæði minnkar. Samgönguráðherra svarar engu um kostnað.

 Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins er 51 prósent Hafn-
firðinga mótfallið stækkun álvers-

ins í Straums-
vík. Þetta kemur 
fram í könnun 
sem Capacent-
Gallup vann 
fyrir Alcan, sem 
rekur álverið í 
Straumsvík, á 
viðhorfi átta 
hundruð Hafn-
firðinga til 
fyrirhugaðrar
stækkunar

álversins. Alcan kynnti niðurstöð-
urnar fyrir starfsmönnum álvers-
ins í gær. 

Samkvæmt könnuninni eru 39 
prósent þeirra Hafnfirðinga sem 
tóku þátt í könnuninni hlynnt 
stækkuninni og tíu prósent þeirra 
eru óákveðin.

Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri í 
Hafnarfirði, segir að niðurstaðan 
staðfesti grun hans um að viðhorf 
Hafnfirðinga til fyrirhugaðrar 
stækkunar séu skipt. „Þess vegna 
er mikilvægt að íbúar bæjarins fái 
að ganga til lýðræðislegra kosn-
inga um stækkunina.“ 

Guðrún Ágústa Guðmundsdótt-
ir, fulltrúi Vinstri grænna í bæjar-
stjórn Hafnarfjarðar, fagnar 
niðurstöðum könnunarinnar. Hún 
telur að niðurstöðurnar gefi fyrir-
heit um niðurstöðuna í íbúakosn-
ingunum meðal Hafnfirðinga sem 
haldnar verða hinn 31. mars. 

Hrannar Pétursson, upplýs-
ingafulltrúi Alcan, vildi ekki gefa 
upp niðurstöðurnar í könnuninni 
þegar Fréttablaðið hafði samband 
við hann í gær. Hann sagði að 
Alcan ætlaði að senda fjölmiðlum 
niðurstöður könnunarinnar í dag.

Meirihlutinn á móti

Hugi Halldórsson, oft 
nefndur Ofur-Hugi, lenti í 
kröppum dansi í Westfalenhalle í 
gær undir lok leiks Íslands og 
Túnis.

Þegar ljóst var að Ísland 
myndi vinna leikinn hljóp Hugi 
með íslenska fánann eftir allri 
endalínunni. Það fór eitthvað í 
taugarnar á Túnismönnum og 
einn þeirra gerði sér lítið fyrir og 
hljóp á eftir Huga og sparkaði í 
bakið á honum. Hugi hafði ekki 
hugmynd um að Túnisbúinn væri 
á eftir sér. Þetta spark minnti um 
margt á þekkt spark knatt-
spyrnugoðsins Eric Cantona.

Slagsmálahundurinn var 
umsvifalaust fjarlægður af 
öryggisvörðum en Hugi fékk sér 
sæti og lét lítið fyrir sér fara. 

Ráðist á Ofur-
Huga á HM

 Ef Hafnfirðingar hafna 
fyrirhugaðri stækkun álversins í 
Straumsvík í íbúakosningunum 
sem fyrirhugaðar eru 31. mars 
mun það flýta fyrir byggingu 
álvers Century í Helguvík. Þetta 
er mat greiningardeildar 
Kaupþings, sem sagði frá þessu í 
hálffimm fréttum sínum í gær. 

Ástæðan er sú að þá muni 
orkan sem hefði átt að nota í 
nýjum hluta álversins í Straums-
vík verða notuð í álverinu í 
Helguvík.

Greiningardeildin telur hins 
vegar að ef Hafnfirðingar 
samþykki stækkunina muni verða 
beðið með byggingu álversins í 
Helguvík þar til orkuöflun hafi 
farið fram fyrir stækkun álversins 
í Straumsvík. 

Álverið í Helgu-
vík fær orkuna

Þrír menn komu sér 
út úr brennandi íbúð í tveggja 
hæða húsi í Lækjarvaði í Norð-
lingaholti um klukkan hálf ellefu í 
gærmorgun.

Einn mannanna, sem var 
sofandi þegar eldurinn kom upp, 
brenndist lítillega í andliti. 
Mennirnir voru fluttir til aðhlynn-
ingar á slysadeild og hlutu þeir 
allir minniháttar reykeitrun.

Eldurinn kviknaði í svefnher-
bergi íbúðarinnar. Enginn var í 
íbúðinni á neðri hæð hússins. 

Slökkviliðinu gekk vel að 
slökkva eldinn en íbúðin er 
nokkuð skemmd vegna reyks. 

Eldsupptök eru ókunn en 
lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
vinnur að rannsókn málsins.

Komu sér út úr 
brennandi íbúð

 Miðar á fimmtán gesta-
sýningar Leikfélags Akureyrar í 
Borgarleikhúsinu um þá bræður 
Karíus og Baktus seldust upp á 
fáeinum klukkustundum í gær. 
Var búið að selja á fjórða þúsund 
miða í gærkvöldi og stefndi þá í 
að aðsóknarmet Leikfélags 
Akureyrar á gestasýninguna 
Fullkomið brúðkaup í Borgarleik-
húsinu síðan í fyrra yrði slegið. 

„Það er greinilegt að þeir 
bræður eiga vinsældum að fagna 
um allt land því sýningunni hefur 
verið afar vel tekið nyrðra,“ segir 
Magnús Geir Þórðarson, leikhús-
stjóri LA.

Karíus og Bakt-
us sívinsælir





MARKAÐURINN

á www.visir
alla daga

 Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu mun leita til dóm-
stóla, verði ekki orðið við kröfu 
hennar um að fá afhent gögn er 
varða grunaða barnaníðinga. 

Þetta kemur fram í greinar-
gerð lögreglunnar vegna umfjöll-
unar þáttarins Kompáss um kyn-
ferðisbrot gegn börnum. Í kjölfar 
þáttarins þar sem mátti sjá Ágúst 
Magnússon, dæmdan barnaníðing, 
mæta til að hitta þrettán ára stúlku 
sem hann hafði talið sig vera kom-
inn í samband við á netinu, hafa 
Fangelsismálastofnun og lögregl-
an á höfuðborgarsvæðinu sent 
greinargerð til dómsmálaráðu-
neytis, að beiðni ráðuneytisins.

Í greinargerð lögreglu kemur 
fram að þáttargerðarmenn Komp-
áss hafi undir höndum upptökur 
af fjórum til fimm öðrum einstakl-
ingum, sem svarað hafi auglýs-
ingu tálbeitu þáttarins með sama 
hætti og Ágúst. Telur lögregla 
almannahagsmuni krefjast þess 
að þessar upplýsingar verði skoð-
aðar nánar og hefur því óskað eftir 
að fá þær í hendur. Þáttargerðar-
mennirnir hafi neitað að afhenda 
þær en óskað eftir skriflegri 
beiðni frá lögreglunni af þessu til-
efni. Hún hefur verið send Stöð 2, 
sem Kompás heyrir undir.

Sigmundur Ernir Rúnarsson, 
fréttastjóri Stöðvar 2, segir for-
ráðamenn stöðvarinnar vera að 
fara yfir málið með lögmanni. 
Engin ákvörðun hafi verið tekin 
og gögnin verði í öllu falli ekki 
afhent fyrir helgi.

Í greinargerð lögreglu segir 
enn fremur að kynferðisbrotadeild 
embættisins muni kanna ítarlega 

hvort sú háttsemi Ágústs sem 
rekja megi til frumkvæðis tálbeitu 
á vegum Kompáss geti orðið 
grundvöllur refsimáls. Einnig er 
hafin rannsókn á meintum brotum 
hans gagnvart fleiri einstakling-
um sem hann viðurkenndi í viðtali 
sem birt var í þættinum.

Dómsmálaráðuneytið hefur 
farið yfir niðurstöðu vistunarmáls 
Ágústs á Vernd og telur að fang-
elsismálastjóri og lögreglan á 

höfuðborgarsvæðinu hafi gripið 
til fullnægjandi aðgerða vegna 
þessa einstaka tilviks. Telur ráðu-
neytið mikils virði að mótaðar hafi 
verið reglur um miðlun upplýs-
inga á milli þessara tveggja emb-
ætta, sem eigi að tryggja sam-
ræmdar aðgerðir til að halda aftur 
af síbrotamönnum og hindra eins 
og kostur er að þeir brjóti gegn 
því trausti sem þeim er sýnt.

Lögreglan krefst 
gagna um níðinga
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur krafið Stöð 2 um gögn sem sýna fjóra eða 
fimm meinta barnaníðinga sem komu til að hitta tálbeitu. Lögregla kveðst munu 
leita til dómstóla, verði ekki orðið við kröfu hennar. Málið er í athugun hjá Stöð 2.

Umhverfisstofnun
hefur veitt eigendum flutninga-
skipsins Wilson Muuga frest til 
mánaðamóta til að skila inn 
áætlun um hreinsun eða brottnám 
Wilson Muuga úr Hvalsnesfjöru í 
Sandgerði.

Wilson Muuga er í eigu 
Unistar Shipping Company, sem 
aftur er að tæpum helmingi í 
eigu Nesskipa. Tryggingafélag 
skipsins hefur lýst yfir að það 
muni ekki að greiða fyrir 
hreinsun og brottflutning 
skipsins nema sem nemur um 
sjötíu milljónum króna. 

Guðmundur Ásgeirsson, 
stjórnarformaður Nesskipa, 
hefur lýst yfir áhuga á því að 
skipið standi áfram sem minnis-
merki í fjörunni. Hann segir að 
ástandið á skipinu sé gott, það 
standi eins og klettur í fjörunni. 

Bæjarstjórnin í Sandgerði er 
mótfallin því.

Fá frest fyrir 
hreinsun Wil-
son Muuga

 Tveir hópar áhugafólks 
um bætt kjör eldri borgara og 
öryrkja hafa í vikunni tilkynnt 
framboð til alþingiskosninganna í 
maí. Stefnumál framboðanna eru 
þau sömu og samruni í stórt sam-
eiginlegt framboð er óskastaða 
forsvarsmanna beggja framboð-
anna. Ekki kemur þó til greina af 
þeirra hálfu að hætta við til að 
ganga til liðs við hitt framboðið.

Baráttusamtök eldri borgara og 
öryrkja tilkynntu framboð sitt í 
gær. Samtökin eru sprottin af fund-
um tólf manna undirbúningshóps 
sem skipaður var í byrjun janúar 
af Félagi eldri borgara til að vinna 
að framboðinu. Formaður samtak-

anna, Arndís H. Björnsdóttir, segir 
ekki koma til greina að tvenn sam-
tök bjóði fram til komandi kosn-
inga. „Það er mjög slæmt ef fram-

boðin verða tvö og því þarf að 
afstýra með öllu móti. Þeim er vel-
komið að tala við okkur því allir 
eru velkomnir í okkar samtök.“

Áhugafólk um málefni aldraðra 
og öryrkja tilkynntu á þriðjudag 
að ákveðið væri að stofna framboð 
fyrir kosningarnar. Arnþór Helga-
son, fyrrverandi formaður 
Öryrkjabandalags Íslands, er í sex 
manna undirbúningsnefnd. „Við 
munum halda okkar striki. Ég ósk-
aði eftir að fá að mæta á 
kynningarfund Arndísar og félaga 
en því var hafnað. Hins vegar var 
óskað eftir samstarfi. Ég vænti 
þess að þetta fólk muni ganga í 
okkar samtök þegar þau verða 
stofnuð. Hvernig þau hafa staðið 
að stofnun síns framboðs finnst 
okkur í raun hlægilegt.“

Steingrímur J. Sigfússon, 
formaður Vinstri grænna, krafði í 
gær dómsmálaráðherra svara á 
Alþingi um eðli leyniþjónustu-
starfsemi hjá lögreglu á síðustu 
öld. Vísaði Steingrímur til 
heimildar í stjórnarskrá til að óska 
eftir upplýsingum frá ráðherrum. 
Björn Bjarnason dómsmálaráð-
herra svaraði því til að hann gæti 
ekki svarað fyrirspurn um 
eitthvað sem hann vissi ekki, en 
sagði svokallaða kaldastríðsnefnd 
hugsanlega geta svarað spurning-
unni. Ekkert í stjórnarskrá 
skyldaði ráðherra til að svara því 
sem þeir ekki vissu.

Ekkert svar um 
leyniþjónustu



 Vi› vitum ekki

hver flú ert ...

... nema flú notir Au›kennislykilinn

Á næstu vikum ver›ur notendum gert skylt a› nota Au›kennislykilinn vi›
innskráningu í banka á Netinu. Nánari uppl‡singar um Au›kennislykilinn
eru a› finna á www.audkenni.is e›a hjá næsta banka e›a sparisjó›i.

Trygg›u flér aukna vernd í bankavi›skiptum á Netinu
                                     – taktu Au›kennislykilinn strax í notkun.

Au›kennislykillinn er samstarfsverkefni allra
banka og sparisjó›a á landinu sem mi›ar
a› auknu öryggi vi› notkun banka á Netinu.
Allir notendur fá lykilinn sendan heim í pósti.
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 Verð á geisladiskum er 
almennt um 25 prósentum hærra 
hér en á Norðurlöndunum. Verð-
munurinn á Íslandi og Bretlandi 
er enn meiri, um 75 prósent. 

Ástæður fyrir þessu háa geisla-
diskaverði hér á landi eru sagðar 
vera fyrirkomulag og smæð tón-
listarmarkaðsins.

Fréttablaðið er um þessar 
mundir að vinna verðkannanir á 
ýmsum vörum hér á landi og í 
nágrannalöndunum í þeim tilgangi 
að sjá hver verðmunurinn er milli 
landanna og reyna að grafast fyrir 

um í hverju munurinn liggur. Í 
þetta skipti er geisladiskaverð 
tekið fyrir og þá sérstaklega disk-
urinn Modern Times með Bob 
Dylan.

Verð á disknum var kannað í 
geisladiskaverslunum í Reykja-
vík, Stokkhólmi, Ósló, Kaup-
mannahöfn og London. Sé miðað 
við meðaltal af verði disksins á 
Norðurlöndunum fæst að hann er 
um 25 prósentum dýrari hér en 
þar. Miðað við Bretland er hann 
rúmlega 75 prósentum dýrari.

Sena er stærsti heildsali geisla-
diska á Íslandi og sér meðal annars 
um heildsölu á tónlist til Skífunnar. 
Björn Sigurðsson, framkvæmda-
stjóri Senu, segir hærra geisla-
diskaverð hér vera að mestu leyti 
vegna fyrirkomulagsins á mark-
aðnum, sem sé allt annað en 
erlendis.

„Í öðrum löndum eru plötu-
útgefendurnir flestir með skrif-
stofur og selja þaðan beint til smá-
sala. Hér er markaðurinn hins 

vegar það lítill að útgáfufyrirtæk-
in leggja ekki í að halda úti skrif-
stofum og því bætist heildsalinn 
við sem milliliður.“

Hann segir Senu kaupa geisla-
diska beint frá útgáfufyrirtækj-
unum og selja þá smásölum, með 
álagningu. Björn vildi ekki gefa 
upp hversu stór hlutur fyrirtækis-
ins af heildsöluverði væri 
nákvæmlega en nefndi tölur sem 
samsvara um 20 til 25 prósentum 
af heildsöluverði.

„Okkar hlutur af heildsöluverði 
þarf að dekka fjárbindingu, lager-
hald, starfsmenn og dreifingu svo 
eitthvað sé nefnt,“ segir Björn. 
„Þegar virðisaukaskattur af þess-
um vörum verður lækkaður síðar 
á árinu geri ég ráð fyrir að verðið 
verði samkeppnishæfara við lönd-
in í kringum okkur.“

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er algengur hlutur smá-
sala af útsöluverði geisladiska 
einnig á bilinu 20 til 25 prósent.

Borgum fjórðungi 
meira fyrir Dylan
Geisladiskar eru 25 prósentum dýrari hér en annars staðar á Norðurlöndum. Miðað við 
Bretland eru þeir 75 prósentum dýrari. Framkvæmdastjóri Senu segir smæð markaðar-
ins   hækka verðið. Virðisaukaskattslækkun ætti að gera Ísland samkeppnishæfara.

 Ríkisstjórnin hefur 
samþykkt stefnu um aðlögun inn-
flytjenda að íslensku samfélagi. 
Þetta er gert til að tryggja að inn-
flytjendur njóti jafnra tækifæra 
á við Íslendinga og verði virkir 
þátttakendur í samfélaginu, sagði 
Magnús Stefánsson félagsmála-
ráðherra þegar hann kynnti 
stefnuna í gær.

„Umræðan um útlendinga sem 
koma hingað til lands hefur verið 
mikil að undanförnu og að mörgu 
leyti er það skiljanlegt,“ sagði 
Magnús og bætti við að „margt í 
þeirri umræðu hefði eflaust 
betur verið ósagt“.

Innflytjendaráð vann að stefn-

unni og hafði þá helstu áherslur 
ríkisstjórnarinnar í innflytjenda-
málum til hliðsjónar. Rík áhersla 
er þar lögð á grunngildi íslensks 
samfélags, svo sem mannrétt-
indi, en einnig á áþreifanlegri 
atriði, til að mynda íslensku-
kennslu fyrir aðflutt börn og for-
eldra. Innflytjendur eiga að læra 
samfélagsfræði en Íslendingar í 
heilbrigðisþjónustu kynni sér 
ólíka menningarheima. 

Í stefnunni er einnig fjallað 
um vinnumarkaðinn. Þar er til að 
mynda stefnt að því að tryggja 
betur að útlendingar njóti sömu 
kjara og réttinda og aðrir. 

Allir njóti jafnra tækifæra

 Guðjón Arnar Kristj-
ánsson, formaður Frjálslynda 
flokksins, hefur sent frá sér 
yfirlýsingu þar sem hann hafnar 
ásökunum Sólborgar Öldu 
Pétursdóttur, miðstjórnarfulltrúa 
flokksins, í garð Magnúsar Þórs 
Hafsteinssonar varaformanns. 
Sólborg hefur fullyrt í fjölmiðlum 
að trúnaðarbrestur hafi orðið á 
milli miðstjórnar og þingflokks 
Frjálslyndra þegar Nýtt afl 
sameinaðist flokknum. Hún sagði 
vinnubrögð þingflokksins 
gerræðisleg og rógsherferð hefði 
verið hrint af stað gegn Margréti 
Sverrisdóttur.

Guðjón Arnar segir orð 
Sólborgar ómakleg og ekki eiga 
við rök að styðjast. Í yfirlýsing-
unni ítrekar hann stuðning sinn 
við Magnús Þór í sæti varafor-
manns flokksins.

Ásökunum al-
farið hafnað

Vopnaður súdanskur 
maður rændi Boeing 737-farþega-
þotu sem var flogið frá Kartúm, 
höfuðborg Súdans, með 103 
farþega og áhöfn innanborðs í 
gær. Enginn slasaðist. 

Flugræninginn krafðist þess að 
flogið yrði til London en þegar 
honum var tjáð að vélin hefði ekki 
nóg eldsneyti til þess samþykkti 
hann að fljúga til höfuðborgar 
Tsjad, N´Djamena, þar sem hann 
gafst upp. Þegar vélin lenti gekk 
flugræninginn út úr vélinni og 
óskaði hælis í Bretlandi. Ráða-
menn í Tsjad sögðu manninn vera 
hryðjuverkamann og að réttað 
yrði yfir honum sem slíkum.

Rændi flugvél 
með 103 manns





 Hvaða hópar hafa stofnað 
nýtt framboð til Alþingis?

 Hvað tók langan tíma fyrir 
Jóhannes Karl Guðjónsson að 
ná sér í gult spjald í fyrsta leik 
sínum með Burnley?

 Hvaða leikfélag hefur 
ákveðið að setja upp leikgerð á 
Draumalandi Andra Snæs?

 „Ef við viljum koma í 
veg fyrir að fólk búi í húsnæði 
sem uppfyllir ekki grunnskilyrði 
um eldvarnir höfum við bara eitt 
úrræði: Að henda fólkinu á göt-
una,“ segir Jón Viðar Matthíasson, 
slökkviliðsstjóri höfuðborgar-
svæðisins.

Eins og lögin eru í dag geta 
slökkviliðsstjórar ekki krafist 
úrbóta á óleyfilegu íbúðarhúsnæði 
í atvinnuhverfum nema skipulag 
heimili þar búsetu. Krefjist 
slökkviliðsstjóri úrbóta er hann í 
raun fyrir hönd sveitarfélagsins 
að fallast á tilvist slíks íbúðarhús-
næðis. Þá leið telur Jón Viðar 
ófæra til að knýja fram úrbætur á 
óviðunandi brunavörnum því þá 
sé kominn upp árekstur við skipu-
lagsyfirvöld.

Í minnisblaði sem Jón Viðar 
vann fyrir stjórn Slökkviliðs 
höfuðborgarsvæðisins segir hann 
einnig að sá kostur sé varla not-
hæfur, sem heimild sé fyrir, að loka 
húsnæði þar sem ágallar séu miklir 
og brot ítrekuð. Óháð því hvar fólk 
sé skráð með lögheimili eigi það 
mjög sterkan siðferðilegan rétt til 
verndar á þeim stað sem það hafi 
aðsetur. Þetta útskýrir slökkviliðs-
stjórinn nánar fyrir Fréttablaðinu:

„Andstætt meðalhófsreglu laga 
er verið að neyða okkur til að beita 
harðasta úrræðinu og henda fólki 
út. Viðkomandi fer þá sennilega í 
svipað húsnæði eða verra og getur 
jafnvel endað á götunni.“

Jón Viðar tekur fram að í lögum 
um brunavarnir sé mjög skýr for-
gangsröðun hvað varðar öryggi 
fólks. „Þar sem slökkviliðsstjóri 
hefur skýrar skyldur til þess að 
gæta almannaheilla er það óþol-
andi staða að geta ekki tryggt 
öryggi íbúa gagnvart slökum og 
oft óviðunandi eldvörnum nema 
þá með því að brjóta jafnræðis- og 
meðalhófsreglu og fara fram með 
offorsi,“ segir í minnisblaði 
slökkviliðsstjórans, sem fékk 
heimild stjórnar Slökkviliðs höfuð-
borgarsvæðisins til að leggja til-
lögur sínar til úrbóta fyrir starfs-
hóp félagsmálaráðherra.

Tillögur Jóns Viðars gera ráð 
fyrir því að slökkviliðsstjóri geti 
krafist úrbóta á eldvörnum þrátt 
fyrir að starfsemin í húsinu sé 
ekki í samræmi við skipulag. 
Einnig verði skýrt í lögum að slík-
ar kröfur skapi húseigandanum 
engan rétt til óleyfilegrar starf-
semi í húsinu.

„Við leggjum til að slökkviliðs-
stjóri fái úrræði sem hefur það 
eitt takmark að koma öryggi 
þeirra sem vistast í slíku húsnæði 
í lag án þess að vera að samþykkja 
neitt varðandi skipulagsskilmála,“ 
segir Jón Viðar. 

Vill bættar eldvarnir  
í óleyfilegum íbúðum
Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri vill lagaheimildir til að geta tryggt 
brunavarnir í óleyfilegu íbúðarhúsnæði. Nú sé það ekki hægt nema með offorsi 
og brotum á jafnræðis- og meðalhófsreglum gagnvart íbúunum.

 Stjórn útgáfufélagsins 
Árs og dags ehf. hefur falið Kristni 
Bjarnasyni hæstaréttarlögmanni 
að undirbúa höfðun skaðabóta-
máls á hendur Sigurjóni M. Egils-
syni, fyrrverandi ritstjóra Blaðs-
ins. Einnig verður höfðað mál 
gegn Janusi Sigurjónssyni, fyrr-
um ritstjórnarfulltrúa þess.

Ár og dagur gefur út Blaðið, 
sem Sigurjón ritstýrði til 15. 
desember. Að morgni þess dags 
afhentu forráðamenn Blaðsins 
honum bréf þar sem hann var sak-
aður um að fara á svig við upp-
sagnarákvæði gildandi ráðningar-
samnings síns ásamt því að vera 
farinn að starfa hjá öðrum miðli. 

Sigurjón hafði þá sagt upp starfi 
ritstjóra og óskað eftir því að fá að 
hætta áður en uppsagnarfrestur 
rynni út. Í bréfinu segir enn frem-
ur að Sigurjón hafi logið að for-
ráðamönnum Árs og dags þegar 
hann hafi þvertekið fyrir að hann 
væri búinn að ráða sig sem rit-
stjóra DV, þar sem hann starfar 
nú.

Kristinn Bjarnason hæsta-
réttarlögmaður sagði við Frétta-
blaðið að bótakrafa á hendur Jan-
usi grundvallaðist á ólögmætum 
starfslokum hjá Blaðinu. Bóta-
krafa á hendur Sigurjóni væri 
grundvölluð á brotum í starfi.

„Upphæð bótakröfu liggur ekki 

fyrir en segja má að dómvenja sé 
hér fyrir því að fari menn með 
ólögmætum hætti úr starfi séu 
lágmarksbætur hálf laun sem 
menn hefðu átt að hafa á upp-
sagnarfresti.“

 Einn þeirra sem grun-
aðir eru um að hafa hvatt til 
morðsins á tyrknesk-armenska 
blaðamanninum Hrant Dink hefur 
nú hótað Nóbelsverðlaunahafan-
um Orhan Pamuk.

„Orhan Pamuk, vertu klár, 
vertu klár!“ hrópaði Yasin Hayal 
þegar hann var færður til dóms-
húss í Istanbúl í gær. Hayal hefur 
viðurkennt að hafa hvatt til morðs-
ins á Hrant Dink í síðustu viku. 
Einnig hefur hann viðurkennt að 
hafa útvegað meintum morðingja 
bæði byssu og peninga.

Sá sem grunaður er um morðið 
er atvinnulaus unglingur, Ogun 
Samast að nafni, sem hefur þegar 
játað á sig morðið. Samast sagði 
að Hayal hefði sagt sér að Dink 
væri föðurlandssvikari og þjóð-
níðingur. Hayal hafi fengið sér 
bæði peninga og mynd af Dink, 
sem hann hafi borið á sér mánuð-
um saman.

Hrant Dink var tyrkneskur 
ríkisborgari af armenskum upp-
runa og hafði nokkrum sinnum 
verið ákærður fyrir „þjóðníð“ í 
Tyrklandi vegna þess að hann 

hafði opinskátt kallað fjöldamorð 
á Armenum snemma á 20. öldinni 
þjóðarmorð.

Orhan Pamuk, sem hlaut 
Nóbelsverðlaunin í bókmenntum á 
síðasta ári, hefur einnig rætt opin-
skátt um þjóðarmorðið á Armen-

um. Hann hefur eins og Dink bæði 
verið ákærður fyrir „þjóðníð“ og 
fengið morðhótanir.

Saksóknari í Tyrklandi tilkynnti 
í gær að fimm manns, þar á meðal 
Samast og Hayal, hefðu verið 
ákærðir fyrir morðið á Dink.

Nóbelsverðlaunahafa hótað

 Áströlskum kafara tókst 
með snarræði að bjarga sér eftir 
að vera kominn hálfur ofan í 
hákarlskjaft með því að pota í 
augað á hákarlinum, sem við það 
spýtti honum út úr sér, að því er 
kemur fram á vef BBC.

Kafarinn var að safna sæsnigl-
um þegar hákarlinn réðst á hann 
og gleypti hann til hálfs. Sérfræð-
ingar telja líkur á að hákarlinn 
hafi haldið að kafarinn væri selur. 
Hákarlaárásir á menn eru ekki 
óalgengar við strendur Ástralíu, í 
kringum fimmtán á ári, sem er 
með því mesta í heiminum. 

Var gleyptur til 
hálfs af hákarli

 Verið er að kanna hvort 
heppilegt geti 
verið að reisa 
eitt hús fyrir 
bæði höfuð-
stöðvar
lögreglu
höfuðborgar-
svæðisins og 
nýtt gæsluvarð-
haldsfangelsi.
Þetta kom fram 

í svari Björns Bjarnasonar 
dómsmálaráðherra við fyrirspurn 
á Alþingi í gær. Tilefni fyrir-
spurnarinnar, sem kom frá 
Guðjóni Ólafi Jónssyni, þing-
manni Framsóknarflokksins, var 
staða mála vegna fangelsis á 
Hólmsheiði. Björn sagði vinnu við 
undirbúning vegna fangelsis á 
Hólmsheiði í gangi, en reiknað 
væri með því að úrbætur á Litla-
Hrauni gengu fyrir.

Eitt húsnæði 
þjóni báðum

Guðrún Ásmunds-
dóttir, leikkona og áheyrnarfull-
trúi Frjálslyndra og óháðra í 
menningar- og ferðamálaráði 
Reykjavíkur, vill að borgin gefi 
erfingjum Jóhannesar Kjarval 
þau verk og hluti listamannsins 
sem eru í vörslu borgarinnar. 
Héraðsdómur Reykjavíkur hefur 
nýlega dæmt að verkin séu eign 
borgarinnar. „Beri gjöfin vott um 
höfðingsskap þeirra borgarfull-
trúa sem nú fari með ráð og 
viðurkenningu veitta í minningu 
mikils listamanns,“ segir í tillögu 
Guðrúnar, sem menningarráðið 
felldi með öllum atkvæðum. 

Erfingjar fái 
Kjarval gefinn

Karlmaður á 
þrítugsaldri var handtekinn í 
fyrradag, en hann er grunaður 
um þjófnað á tækjabúnaði úr 
vöruhúsi á höfuðborgarsvæðinu. 
Hann er jafnframt grunaður um 
að hafa stolið bíl aðfaranótt 
þriðjudags. Sami maður er einnig 
talinn tengjast þjófnaði sem var 
tilkynntur í síðustu viku.

 Í nótt var karlmaður á miðjum 
aldri handtekinn í miðborginni en 
í fórum hans fannst varningur 
sem hann gat ekki gert grein 
fyrir. Unglingsstúlka var staðin 
að hnupli í Smáralind í gær og 
karlmaður á miðjum aldri var 
gripinn við sömu iðju í matvöru-
verslun annars staðar á höfuð-
borgarsvæðinu.

Þjófar gómaðir
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Moshe Katsav, for-
seti Ísraels, baðst í gær lausnar 
frá embætti um stundarsakir. 
Sífellt fleiri krefjast þess þó að 
hann segi einfaldlega af sér vegna 
ásakana fjögurra kvenna um að 
hann hafi áreitt þær kynferðislega 
og misnotað völd sín.

Á þriðjudaginn tilkynnti Meni 
Mazuz, aðalsakóknari Ísraels, for-
setanum það á þriðjudag að hann 
yrði ákærður fyrir nauðganir og 
fyrir að misnota völd sín. Ákæra 
verður þó ekki lögð fram fyrr en 
forsetinn hefur fengið tækifæri til 
að svara ásökunum á hendur sér. 
Hann hefur jafnan neitað sekt og 
sagt kærurnar lið í pólitísku sam-
særi gegn sér.

Katsav sagðist í gær ófær um 
að gegna embætti meðan mál hans 
væri fyrir dómstólum og bað þing-
ið um að veita sér tímabundna 
lausn úr embætti, allt upp í þrjá 
mánuði. Fjórar konur sem allar 
hafa starfað hjá Katsav, ýmist eftir 

að hann varð forseti eða áður, 
þegar hann gegndi veigalitlu ráð-
herraembætti, hafa kært hann 
fyrir nauðganir og kynferðislega 
áreitni.

Tzipi Livni, utanríkis- og dóms-
málaráðherra, bættist í gær í hóp 
þeirra sem krefjast þess að Katsav 
segi af sér. Í gær höfðu þrjátíu 
þingmenn undirritað beiðni til 
þingnefndar um að kanna hvort 
rétt væri að kæra hann til 
embættismissis, en alls þurfa 90 
þingmenn að krefjast afsagnar 
forseta til þess að honum verði 
vikið úr embættinu.

Livni sagði að vissulega teldist 
Katsav saklaus þangað til sekt 
sannaðist, en bætti við að „hann 
ætti ekki að berjast fyrir því að 
sanna sakleysi sitt frá forseta-
skrifstofunni“.

Ákærur kvennanna urðu fyrst 
heyrinkunnar síðastliðið sumar og 
Katsav hefur lítið komið fram 
opinberlega síðan.

Sífellt fleiri 
vilja afsögn
Forseti Ísraels bauðst í gær til að víkja tímabundið 
úr embætti meðan dómstólar fjalla um ákærumálin.

 Karlmaður á fer-
tugsaldri var handtekinn á mánu-
dag þegar hann sótti póstsend-
ingu, stílaða á verslun í hans eigu, 
sem innihélt rúmlega 13.000 stera-
töflur. Tollverðir í Reykjavík 
fundu töflurnar við reglubundið 
eftirlit síðastliðinn föstudag. 
Verslun mannsins er á Suðurnesj-
um og því var lögregluembættinu 
þar falin umsjón með málinu. 

Að sögn Eyjólfs Kristjánsson-
ar, fulltrúa lögreglustjórans á 
Suðurnesjum, var ákveðið að bíða 
með að handtaka manninn þar til 
eftir að maðurinn næði í sending-
una, en töflurnar komu með pósti 
frá Taílandi.

Eyjólfur segir að talið sé nokkuð 
víst að maðurinn hafi staðið einn að 
innflutningnum. Hann vildi ekki 
útiloka að maðurinn hefði áður flutt 
inn svona efni þar sem rannsókn 
málsins væri ekki lokið að fullu, en 
taldi það þó ekki líklegt. „Við erum 

að vinna í því að greina hvaða efni 
þetta eru í töflunum og styrkleika 
þeirra. En þetta er óvenjumikið 
magn. Ég man ekki eftir svona 
stóru steramáli í fljótu bragði. Það 
eru því líkur á því að þetta hafi 
verið ætlað til dreifingar.“ 

Til samanburðar lagði tollgæsl-
an á Keflavíkurflugvelli hald á 
eina sendingu af sterum allt árið í 
fyrra og var þar um 700 töflur að 
ræða.

15% handbolta-
afsláttur til 5. febrúar
Fataskápar fyrir fötin þín,
tilsniðnir eftir máli án aukakostnaðar.

www.innval.is
Hamraborg 1 Kópavogi s: 554 4011

Opið laugardag
Rýmingarsala

 Kolbeinn Hreinsson, 
sem situr í atvinnumálanefnd 
sveitarfélagsins Voga, segir 
ekkert vera því til fyrirstöðu að 
dæla heitu vatni út í litla vík 
undir Stapanum og búa þar til 
útivistarparadís sem heitið gæti 
Paradísarvogur.

Hugmynd Kolbeins var sett 
fram á síðasta fundi atvinnu-
málanefndarinnar. Sagði 
Kolbeinn að við Stapa væri hægt 
að koma upp hernaðarminja-
safni þar sem hersjúkrahúsið var áður.

Á fundinum ræddi Jón Elíasson um að fá Vegagerðina til að malbika 
gamla þjóðveginnn um Vatnsleysuströnd frá Vogum yfir í Njarðvík og 
að nefna veginn Útsýnisveg. Einnig vill Jón að svæðið undir Vogastapa 
verði merkt á aðalskipulagi sem tjaldstæði og útivistarsvæði með 
ferðatengdri starfsemi.

Heitt vatn í Paradísarvog





Fimmtán ára útskriftar-
árgangur Menntaskólans við 

Sund afhenti 
veglega bóka-
gjöf þegar 
skólinn var 
settur síðastlið-
ið haust. 

Bókagjöfin
var til minning-
ar um bekkjar-
bróður þeirra, 
Friðrik Ásgeir 
Hermannsson,

sem lést í september árið 2005. 
Við val á gjöf var litið til 

áhugasviðs Friðriks; hún var 
valin í anda hans. 

Móðir og fjölskylda Friðriks 
vilja koma á framfæri kærum 
þökkum fyrir þá virðingu og 
hlýju sem skólafélagar Friðriks 
sýna látnum vini með gjöfinni. 

Afhentu veg-
lega bókagjöf

Biðlistar eftir félags-
legu húsnæði á vegum Félags-
bústaða hafa lítið styst frá árinu 
2005 þó að hundrað íbúðir hafi bæst 
í eignasafn Félagsbústaða í fyrra og 
teknar hafi verið upp sérstakar 
húsaleigubætur árið 2004. Tekjulitl-
ir ráða illa við húsaleigu á almenn-
um markaði. 

Leiga á almennum markaði hefur 
hækkað verulega undanfarið og því 
er ekki auðvelt fyrir fólk með lágar 
tekjur að standa undir því, að mati 
Sigurðar Friðrikssonar, fram-
kvæmdastjóra Félagsbústaða. Hann 
segir að ekki auðveldi það tekjulitlu 
fólki að borga þrjá til fimm mánuði í 
leigu fyrirfram. 

Í janúar 2005 voru 772 menn á 
biðlista eftir félagslegu húsnæði á 
vegum Félagsbústaða. Í janúar í 
fyrra var biðlistinn kominn niður í 
643 en í janúar í ár voru aftur 730 á 
biðlista þó að þjónustumiðstöðvar 

borgarinnar hafi byrjað að veita 
sérstakar húsaleigubætur árið 2004 
og veita styrki til að fólk kæmist í 
leiguíbúð.

Hjá Leigulistanum má sjá að 
leigan á tíu fermetra herbergi getur 
numið allt frá fimmtán þúsund krón-
um fyrir herbergi í Hafnarfirði upp 
í fjörutíu þúsund krónur í 101 

Reykjavík. Leigan á þriggja her-
bergja íbúð kostar frá hundrað upp í 
135 þúsund krónur. Leiga á fjögurra 
herbergja íbúð í nýju hverfi í Hafn-
arfirði kostar um 140 þúsund krón-
ur og fimm herbergja íbúð í 108 
Reykjavík kostar 150 þúsund krón-
ur. Þetta eru raunveruleg dæmi sem 
gefa þó ekki tæmandi mynd. 

„Fólk talar um að það sé mjög 
dýrt að leigja og að leiga fari hækk-
andi auk þess sem það sé erfitt að fá 
íbúðir á markaðnum,“ segir Ingi-
björg Sigurþórsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Þjónustumiðstöðvar 
Grafarvogs og Kjalarness, og telur 
ástandið erfitt, ekki sé mikið af 
íbúðum í boði sem geri það að verk-
um að markaðsverðið hækki. Hún 
bendir á að fólk geti verið áfram á 
biðlista hjá Félagsbústöðum þótt 
það þiggi sérstakar húsaleigubæt-
ur.  

Sigurður kannast við að leiga á 
almennum markaði hafi hækkað 
verulega og segir illgerlegt fyrir 
fólk með lágar tekjur að standa 
undir leigu. Hann segir að Félags-
bústaðir kaupi hundrað íbúðir í ár 
og sama verði gert næstu árin. 
Félagsbústaðir eigi nú tæplega 1.700 
íbúðir fyrir utan þjónustuíbúðir 
aldraðra.   

Bið eftir félagslegri íbúð styttist lítið

Ökumaður sem 
handtekinn var á Akranesi um 
helgina er talinn hafa ekið undir 
áhrifum kannabisefna og 
kókaíns. Tæp tvö grömm af hassi 
fundust í bílnum þegar maður-
inn var handtekinn. 
Þetta kemur fram í tilkynningu 
frá lögreglu.

Við yfirheyrslu sagði maður-
inn að efnið sem fannst í bílnum 
hefði verið til einkaneyslu. 

Blóðsýni voru tekin úr honum 
til frekari rannsóknar, en 
prófanir lögreglu benda til þess 
að maðurinn hafi verið á 
kannabisefnum og kókaíni þegar 
hann keyrði bílinn.

Ók um á kanna-
bis og kókaíni

Ban Ki-moon, sem í 
desember tók við af Kofi Annan 
sem framkvæmdastjóri Samein-
uðu þjóðanna, lýsti í gær stuðn-
ingi við tillögu Ítala um að efna til 
heimsátaks gegn dauðarefsing-
um.

Ban lét þessi orð falla í fyrstu 
heimsókn sinni í höfuðstöðvar 
Evrópusambandsins og Atlants-
hafsbandalagsins í Brussel. Hann 
skoraði á alþjóðasamfélagið að 
„virða og hlíta öllum … alþjóðleg-
um mannréttindalögum,“ einkum 
og sér í lagi að stöðva beitingu 
dauðarefsinga.

„Mannhelgi hvers manns ber 
að virða og vernda,“ sagði hann á 

blaðamannafundi eftir viðræður 
við fulltrúa ESB. 

Fastlega er reiknað með að hin 
26 ESB-ríkin muni fylkja sér að 
baki ítölsku tillögunni að heims-
átaki gegn dauðarefsingum og að 
hún verði rædd á vettvangi SÞ 
næstu mánuði. Búast má við því 
að ráðamenn í Bandaríkjunum og 
Kína muni setja sig upp á móti til-
lögunni en í báðum þessum lönd-
um er fjöldi dauðadæmdra fanga 
líflátinn á ári hverju.

Vill átak gegn dauðarefsingum



 Stefnuræða 
George W. Bush Bandaríkjafor-
seta í gær hlaut blendnar viðtökur. 
Það sem hann sagði um nauðsyn 
þess að draga verulega úr notkun 
á olíu og bensíni hlaut þó mun 
betri viðtökur heldur en áform 
hans um að fjölga í bandaríska 
herliðinu í Írak. Það á bæði við 
meðal þingmanna á Bandaríkja-
þingi og hjá stjórnmálamönnum 
víða um heim. 

„Hugmyndin um loftslags-
breytingar er loksins komin á 
varir hans,“ sagði Barack Obama, 
ein helsta stjarna Demókrata-
flokksins og einn þeirra sem ætla 
að bjóða sig fram í forsetakosn-
ingunum árið 2008. „Það var löngu 
orðið tímabært,“ bætti hann við.

Tony Blair, forsætisráðherra 
Bretlands, sagðist hafa fyllst 
bjartsýni á þróun umhverfismála 
eftir að hafa hlýtt á Bush flytja 
ræðuna, en ýmsir sögðu Bush þó 
engan veginn hafa talað nægilega 
skýrt. „Þetta hefði getað verið enn 
betra ef hann nefnt hvað banda-
rísk heimili og fyrirtæki þurfa að 
gera,“ sagði til dæmis Connie 
Hedegaard, umhverfisráðherra 
Danmerkur.

Íraksáformin mættu hins vegar 

sterkri andstöðu, einkum frá 
demókrötum á Bandaríkjaþingi, 
sem vinna að því að fá þingið til að 
samþykkja ályktun gegn því að 
fjölga hermönnum í Írak. Jafnvel 
repúblikaninn Chuck Hagel, sem 
hefur lýst stuðningi sínum við 
þessa ályktun, sagði í gær: „Við 
verðum öll að vita hvað við erum 
að gera áður en við sendum 22 
þúsund Bandaríkjamenn í viðbót í 
þessa kvörn.“

Í stefnuræðunni hvatti Bush 
þingmenn til þess að gefa Íraks-
áformum sínum tækifæri áður en 
þeir hafni þeim. Í staðinn bauð 
hann demókrötum samvinnu í 
innanlandsmálum. Með ræðunni 
tókst honum þó ekki að sannfæra 
demókrata um Íraksmálið en þeir 
vildu meira tala um það heldur en 
hitt sem þeim fannst jákvætt í 
ræðunni.

„Þótt forsetinn haldi áfram að 
horfa framhjá vilja þjóðarinnar 
munum við ekki horfa framhjá 
misheppnaðri stefnu þessa for-
seta,“ sögðu demókratarnir Nancy 
Pelosi, þingforseti fulltrúa-
deildarinnar, og Harry Reid, sem 
er leiðtogi demókrata í öldunga-
deildinni, í sameiginlegri yfirlýs-
ingu sinni.

Stefnuræðan 
hlýtur blendn-
ar viðtökur
Bush tókst ekki að sannfæra andstæðinga sína um 
nauðsyn þess að senda fleiri hermenn til Íraks. Yfir-
lýsingar hans um orkumál og andrúmsloftið hlutu 
mun betri viðtökur, bæði heima fyrir og erlendis.

 Forseti Íslands, herra Ólafur 
Ragnar Grímsson, átti í gær og fyrradag 
fundi með forseta Indlands, dr. A.P.J. 
Kalam, og Soniu Gandhi, leiðtoga Kong-
ress-flokksins.

Á báðum fundunum sögðu Kalam og 
Gandhi að það væri ríkur vilji þeirra að 
efla og styrkja tengslin við Ísland og efna 
til samvinnu á mörgum sviðum, svo sem í 
orkumálum, vísindum, tækni og viðskipt-
um.

Forseti Íslands þakkaði forseta Indlands 
fyrir þann ríka og einlæga áhuga sem hann 
sýndi samstarfi Íslendinga og Indverja. 
Sonia Gandhi þakkaði Ólafi Ragnari fyrir vináttu hans við Indland.

Forseti fundaði með 
Indlandsforseta 

Björgunarsveitin Dag-
renning á Hólmavík var kölluð út 
um klukkan fjögur í gærdag vegna 
þakplatna sem voru að losna af 
skemmu við bæinn Fell í Kollafirði. 
Bálhvasst var á svæðinu og þegar 
björgunarsveitarmenn komu á stað-
inn var þakið fokið af skemmunni 
og hafði lent um 150 metra frá bygg-

ingunni. Skemman sjálf sprakk 
síðar í veðurofsanum. 

Björgunarsveitarmenn komu í 
veg fyrir fok með aðstoð bænda, 
auk þess sem þeir rifu niður veggi 
sem eftir stóðu. Á Felli í Kollavík er 
ekki búskapur en þar er rekið heim-
ili fyrir fatlaða einstaklinga. Þeir 
voru að heiman.

Skemma fauk í Kollafirði
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ALLT Á SINN STAÐ
Dagana 25. janúar til 4. mars 
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Katrín Edda Svansdóttir
- sölumaður í þjónustuveri RVR
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Skrifstofuvörur
á janúartilboði

Bréfabindi A4, 
5cm og 8cm kjölur.

148kr.

Mopak ljósritunarpappír,
5x500 blöð í ks.

1.240kr. ks.

Á tilboði
í janúar 2007

Bréfabindi, ljósritunar-pappír, merkipennar,
töflutússar og

veggklukka

Merkipennar,

898kr. pk.

bláir, svartir, rauðir 
og grænir, 12 stk í pk.

Við minnum ríkisstofnanir og sveitarfélög á eftirtalda rammasamninga: 
RK 02.15: Ritföng og skrifstofuvörur. RK 02.01: Ljósritunarpappír.

ÚTSALA70
Allt að 

afsláttur
%

Opið virka daga frá kl. 9-18 og laugardaga frá kl.11-16

Úrval ljósa á frábæru verði!

„Til þess að þetta 
gangi þyrfti upphæðin að vera 
tífalt hærri, en við erum ekki til-
búnir að gefast upp fyrr en í fulla 
hnefana,“ segir Guðmundur Hall-
dórsson, formaður Hekluskóga, 
sem stofnaðir voru með því mark-
miði að draga úr gríðarlegri jarð-
vegseyðingu sem orðið hefur í 
nágrenni Heklu. Verkefnið hefur 
staðið yfir í tvö ár og segir Guð-
mundur að ríkið hafi styrkt það 
um fjórtán milljónir á ári. Það sé 
þó engan veginn næg upphæð. 
Hann segir svæðið við Heklu sér-
lega viðkvæmt, uppblástur sé 
mikill og vikurstrókar sem þar 
myndist í hvassviðri geti valdið 
miklum skaða. Eftir að skógur 
hvarf af svæðinu fyrir tæpum 
tveimur öldum hefur uppblástur 
verið mikill og er nú eyðimörk að 
myndast á svæðinu og segir Guð-
mundur þetta ógna öllu vistkerfi 
svæðisins. Ef gjóskufall verði úr 
Heklu séu birki- og víðiskógar það 
sem helst verndi landið fyrir frek-
ari skaða en hann segir þegar orð-
inn. Því telur hann afar brýnt að 
landgræðslunni við Heklu verði 
haldið áfram.

Til þess að svo megi verða hefur 
Guðmundur farið af stað með 
nýstárlega hugmynd. Hann segir 
að vonir standi til að fyrirtæki geti 
komið að landgræðslunni með 
styrkjum. Útbúnir yrðu trjálundir, 
merktir fyrirtækinu, sem þau 
gætu svo nýtt sér og hlúð að. Trjá-

lundirnir gætu svo sáð sér og 
grætt sár landsins með tímanum.

„Við viljum endurheimta gamla 
birkiskóginn sem þarna var, farið 
hefur verið í svipuð verkefni ann-
ars staðar í heiminum en Heklu-
skógar eru langstærsta verkefni 
sinnar tegundar í Evrópu. Upp-

hæðin frá ríkinu dugir því fyrir 
fáu öðru en stofnkostnaði,“ segir 
Guðmundur. 

Eysteinn Jónsson, aðstoðar-
maður Guðna Ágústssonar land-
búnaðarráðherra, segir að vilji sé 
fyrir því að styrkja verkefnið enn 
frekar hjá ráðuneytinu og unnið 
sé að því.

Sveinn Runólfsson, land-
græðslustjóri ríkisins, segir mjög 
brýnt að hefta gróðureyðinguna. 
„Ég held að allir séu sammála sem 
þekkja til hve brýnt það er að 
halda þessu starfi áfram en til 
þess að svo megi verða er ljóst að 
mun hærri upphæð þarf að veita í 
verkefnið,“ segir Sveinn.

Eyðimörk um-
hverfis Heklu
Tífalda þarf það fjármagn sem nú er veitt í Heklu-
skóga. Verkefnið er sagt afar brýnt til að binda jarð-
vegsfok við Heklu, sem ógnar lífríkinu á svæðinu. 

Hekluskógar eru lang-
stærsta verkefni sinnar 

tegundar í Evrópu. Upphæðin frá 
ríkinu dugir því fyrir fáu öðru en 
stofnkostnaði.

 Gunnar I. Birgisson, 
bæjarstjóri í Kópavogi, hyggst 
fara ítarlega yfir Glaðheimamálið 
svokallaða á næsta bæjarstjórn-
arfundi. Guðríður Arnardóttir, 
oddviti Samfylkingarinnar í 
bæjarstjórninni, hefur sakað 
fulltrúa meirihlutans um að hafa 
brotið stjórnsýslulög með því að 
hafa leynt gögnum sem bárust til 
bæjarins frá bæjaryfirvöldum í 
Garðabæ og vörðuðu meintar 
alvarlegar afleiðingar áætlaðrar 
uppbyggingar í Glaðheimum á 
umferðarmál.

Á bæjarstjórnarfundi í 
fyrrakvöld sagði Gunnar bæjar-
stjóri Guðríði „forherta“ í að 
„halla réttu máli“ um Glaðheima 
og boðaði langa ræðu um efnið á 
næsta bæjarstjórnarfundi, sem 
halda á 6. febrúar.

Löng ræða um 
Glaðheimamál

Kínversk stjórnvöld 
segjast ekki munu hvika frá hinni 
svonefndu einbirnisstefnu, þrátt 
fyrir að ráðherra fjölskyldumála 
viðurkenndi að stefnan ætti að 
hluta sök á þeirri óheillaþróun að 
mun fleiri sveinbörn fæðast í 
landinu en stúlkur. 

Ráðherrann, Zhang Weiqing, 
sagði að fjölmennir árgangar 
væru nú komnir á barneignaraldur 
og því gæti stefnt í mannfjölgun-
arsprengingu ef slakað yrði á 
barneignatakmörkunum. Í 
aldarfjórðung hafa borgarbúar í 
Kína ekki mátt eignast fleiri en 
eitt barn og sveitafólk ekki fleiri 
en tvö.

Ekki hvikað frá 
einbirnisstefnu

 Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir, formaður Samfylking-
arinnar, segir að Samfylkingin 
hafi tekið þá skýru afstöðu að 
virkja ekki jökulárnar í Skaga-
firði. Þetta kom fram á opnum 
stjórnmálafundi á Kaffi Króki á 
Sauðárkróki á þriðjudagskvöld 
sem fréttavefurinn Skagafjordur.
com greinir frá.

Ingibjörg lét í ljós þá skoðun 
sína á fundinum að ekki væri ráð-
legt að fara í meiri stóriðjufram-
kvæmdir á næstu árum og að hag-
kerfið þyrfti tækifæri til þess að 
kæla sig niður eftir þenslu síðustu 
ára. Ingibjörg varaði Skagfirðinga 
við því að setja virkjun inn á aðal-
skipulag. „Samfylkingin hefur 
tekið afstöðu til þess að ekki verði 
ráðist í það að virkja jökulárnar í 
Skagafirði. Það á ekki að virkja 

hér til þess eins að selja orkuna 
áfram yfir á stóriðjusvæði. Komi 
til sértækra úrræða sem kalli á 
aukna raforku heima í héraði má 
alltaf taka málið upp að nýju. Sé 
hins vegar virkjun sett inn á skipu-
lag er erfitt ef ekki ómögulegt að 
snúa til baka“, sagði Ingibjörg Sól-
rún.

Tillaga skipulags- og byggingar-
nefndar Skagafjarðar, um að virkj-
unarsvæði í jökulám Skagafjarðar 
væri tilgreint í aðalskipulagi, var 
samþykkt af fulltrúum Samfylk-
ingar í sveitarstjórn haustið 2006. 
Þeir segja afstöðu Ingibjargar Sól-
rúnar ekki koma á óvart, enda sé 
hún í samræmi við stefnu flokks-
ins. Samfylkingarfólk hafi ekki 
viljað útiloka virkjun ánna en ekki 
sé sértaklega sóst eftir því.

Vill ekki virkja 

 Náttúruverndarsam-
tökin Greenpeace fullyrða að hval-
kjöt seljist ekki í Japan og dæmi 
séu um að það sé selt sem hunda-
matur. Birgðir af hvalkjöti hafa 
aukist um tvö þúsund tonn frá 
árinu 2004, samkvæmt tölum sem 
Greenpeace hefur aflað sér frá 
japönskum stjórnvöldum.

Frode Pleym, talsmaður 
Greenpeace, segir að birgðasöfn-
unin sanni að öll rök fyrir hval-
veiðum Íslendinga séu brostin. 
Markaðurinn sé mjög takmarkað-
ur og kjötið sé selt í skólamötu-
neyti og einnig í hundamat. Hann 
telur engin rök fyrir því að halda 
hvalveiðum áfram og sala hvala-

afurða skili því einungis smá-
aurum miðað við tapið af því að 
hefja hvalveiðar. Samtökin benda 
á mótmæli hvalaskoðunarfyrir-
tækja og mögulegan skaða sem 

hvalveiðar geta valdið slíkri 
ferðaþjónustu. 

Jón Gunnarsson, formaður 
Sjávarnytja, segir það þvætting 
að hvalkjöt sé óseljanlegt og fari í 
hundakjöt. „Við höfum skoðað 
markað fyrir hvalkjöt í Japan 
mjög vel og þessi vara selst þar á 
háu verði.“ Jón bendir á að tvær 
vertíðir séu í hvalveiðum í Japan 
og þá séu veiðar stundaðar af stór-
um verksmiðjuskipum sem séu 
lengi á sjó. „Þá er mikið til af kjöti 
og á þeim stutta tíma er kílóverð 
afar hátt, svipað og á túnfiski. 
Ekkert bendir til annars en að auð-
velt verði að selja hvalkjöt héðan.“
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Landspítalinn þarf 
á næstu árum aukið fjármagn til 
kaupa á nýjum lyfjum og tækja-
búnaði. Tækniþróun innan lækn-
isfræðinnar hefur fleygt svo 
hratt fram að á næstu árum þarf 
að hugsa fyrir stórauknum lyfja-
kostnaði og endurnýjun tækja 
sem þegar eru komin í notkun 
erlendis. Einstök lyf geta kostað 
allt að tólf milljónir króna við 
meðferð eins sjúklings á ári. 

Jóhannes Gunnarsson, 
lækningaforstjóri Landspítalans, 
segir að árið 2000 hafi heilbrigð-
is- og tryggingamálaráðuneytið 
(HTR) ákveðið að Trygginga-
stofnun hætti að greiða fyrir 
sjúkrahúsmerkt lyf (s-merkt lyf) 
og fjárveiting fyrir lyfjunum 
flutt til LSH. Það var gert með 
því fororði að HTR myndi beita 
sér fyrir því að nauðsynlegt fjár-
magn fengist vegna þessa kostn-
aðar og þeirrar aukaumsýslu sem 
fyrirkomulaginu fylgdi. „Hingað 
til hefur ekki verið sett í þetta 
fjármagn umfram verðlags-
bætur á milli ára. Í rauninni 
höfum við flutt fjármagn úr ann-
arri starfsemi til að mæta lyfja-
kostnaði og því eru takmörk sett 
hvað hægt er að halda því lengi 
áfram.“ Jóhannes segir að spítal-
inn sé vel í stakk búinn til að fara 
með lyfjamál. „En það þarf að 
vera sanngirni í því hvernig 
spítalinn er meðhöndlaður í tilliti 
til fjármuna til þessa mála-
flokks.“ 

„Ekki má heldur gleyma að 
það sama á við um tækjabúnað. 
Þar er tækniþróunin jafn hröð og 
því þurfum við einnig að svara,“ 

segir Jóhannes, sem tekur dæmi 
af myndgreiningartæki sem 
hefur verið þróað á síðustu tíu 
árum. „Þetta er spurning um 
ákvörðun um að taka þetta upp 
en við erum að tala um fimm 
hundruð milljónir króna í tækja-
búnaði og sérhannaða byggingu. 
Þetta er þó aðeins eitt dæmi.“ 

Sigurður B. Þorsteinsson, for-
maður lyfjanefndar Land-
spítalans, sér fyrir sér margföld-
un á notkun nýrra líftæknilyfja. 
„Um 150 til 200 krabbameinslyf 
eru komin í klínískar rannsóknir 
og þá eru allir aðrir lyfjaflokkar 
ótaldir. Þau lyf sem enda á 
markaði munu kosta sitt. Ég 
fagna því að þessi umræða fari 
fram í þjóðfélaginu svo menn 
geri sér grein fyrir þeim upp-
hæðum sem um er að ræða.“ Sig-
urður segir að sum þessara lyfja 
gagnist fáum sjúklingum en ekki 
þurfi nema sjö til tíu sjúklinga til 
að ná hundrað milljónum í kostn-
aði fyrir eitt lyf. „Það er mjög 
hröð þróun á lyfjum og öðru sem 
lýtur að lækningum og enginn 
vafi að það mun kosta umtals-
verðar fjárhæðir að fylgja því 
eftir.“

En það þarf að vera 
sanngirni í því hvernig 

spítalinn er meðhöndlaður í tilliti 
til fjármuna til þessa málaflokks.

 Átta hjúkrunarfræðingar 
á hjartadeild háskólasjúkrahúss-
ins í Haukeland í Noregi hafa 
verið greindir með krabbamein. 
Ástæðan er talin vera geislun á 
vinnustað. Haukeland-sjúkrahúsið 
er það stærsta og fullkomnasta í 
Noregi. Að mati sérfræðinga í 
vinnutengdum sjúkdómum við 
Háskólann í Björgvin bendir allt 
til að ófullnægjandi umgengni um 
geislun hafi haft þessar afleiðing-
ar í för með sér fyrir starfsfólkið. 

Stjórnendur deildarinnar hafa 
alls skráð sextán tilfelli krabba-
meina meðal starfsfólksins. Í 
skýrslu er því slegið föstu að fyrir 
átta þessara starfsmanna séu 

mestar líkur á að vinnuumhverfið 
á deildinni sé orsök sjúkdómsins. 
Þrír þeirra eru þegar látnir.

Hjúkrunarfræðingarnir sem 
greinst hafa með krabbamein 
unnu við röntgenrannsóknir á 
Haukeland-sjúkrahúsinu á tíma-
bilinu 1980 til 1995. Tækjabúnaður 
sjúkrahússins hefur síðan verið 
endurnýjaður. 

Bente Slaatten, formaður Félags 
norskra hjúkrunarfræðinga, segir 
ábyrgð stjórnenda spítalans mikla 
og hjúkrunarfræðingar spyrja 
hvort tæki á norskum sjúkrastofn-
unum séu fullnægjandi. Einnig er 
gagnrýnt að þrjú ár liðu frá því að 
grunur vaknaði fyrst á tengslum 

krabbameins við geislameðferð 
sjúkrahússins og þar til skýrsla um 
málið var birt. 

Veiktust vegna geislunar
Kínverskur þjófur skilaði 

farsíma og þúsundum yuan sem 
hann hafði stolið frá konu, eftir að 
hún sendi honum 21 hjartnæmt 
SMS-smáskilaboð þar sem hún 
taldi hann á að skila þýfinu. Þetta 
kemur fram á fréttavef Reuters.

Konan, sem er kennari, ætlaði 
fyrst að tilkynna þjófnaðinn til 
lögreglu en ákvað í staðinn að 
senda þjófnum skilaboð. „Þú 
hlýtur að eiga erfitt, ég áfellist 
þig ekki,“ var meðal þess sem 
konan, Pan Aying, skrifaði 
manninum. „Fyrirgefðu mér, ég 
gerði mistök. Ég mun bæta mig,“ 
stóð í bréfi sem hún fann ásamt 
hlutunum sem stolið var. 

Iðraðist eftir 21 
SMS-skilaboð

Jack McConnell, 
forseti skoska þingsins, var 

yfirheyrður af 
lögreglu í tengsl-
um við rannsókn 
á fjáröflunar-
málum breska 
Verkamanna-
flokksins vegna 
gruns um að 
auðkýfingar
hafi hlotið 
lávarðartign, og 

þar með sæti í lávarðadeild 
breska þingsins, í skiptum fyrir 
fjárstuðning við flokkinn.

Fjórir menn hafa verið 
handteknir í tengslum við 
rannsóknina, nú í síðustu viku einn 
af nánustu aðstoðarmönnum Tony 
Blairs forsætisráðherra. Allir hafa 
þeir þó verið látnir lausir meðan 
rannsókn stendur yfir og enginn 
hefur verið ákærður.

Þingforseti var 
yfirheyrður

Stóraukið fé 
þarf í lyfja- 
og tækjakaup
Stjórnvöld hafa ekki staðið við samninga við Land-
spítala um aukið fjármagn til lyfjakaupa. Hundruð 
dýrra líftæknilyfja á markað á næstu árum. Endur-
nýjun tækjabúnaðar mun kosta hundruð milljóna.

Miele ryksugur
á einstöku tilboðsverði

Tilboð:

Kr. 15.990
Fáanlegir fylgihlutir t.d.:

AFSLÁTTUR
35%

 Kaup Íslandspósts hf. á 
Samskiptum ehf. voru til þess fall-
in að hindra eðlilega samkeppni á 
prentmarkaði, sagði Björgvin G. 
Sigurðsson, þingmaður Samfylk-
ingarinnar, í fyrirspurnartíma á 
Alþingi í gær. 

Guðjón Ólafur Jónsson, þing-
maður Framsóknarflokksins, 
spurði samgönguráðherra um 
kaupin, en Íslandspóstur er að fullu 
í eigu ríkisins.

Fyrirspurn Guðjóns var í þrem-
ur liðum; spurt var um tilganginn 
með kaupunum, kaupverðið og 
greiðslufyrirkomulag og hvort 
ríkið hygðist auka umsvif sín á 
prentmarkaði.

Sturla Böðvarsson samgöngu-
ráðherra sagði í svari sínu að starf-

semi Samskipta 
væri á sviði sem 
póstfyrirtæki í 
Evrópu og 
Bandaríkjunum 
færðu sig á í 
auknum mæli, 
en Samskipti 
starfa meðal 
annars við prent-
un á ýmsu efni. 

Með kaupunum 
væri Íslandspóstur að mæta kröf-
um viðskiptavina sinna um aukna 
þjónustu og hagræði í rekstri.

Sturla sagði kaupverðið trúnaðar-
mál, enda Íslandspóstur rekinn sem 
hlutafélag. Sturla sagði ríkið ekki 
stefna á auknar fjárfestingar á 
prentmarkaðinum.

Hindra samkeppni 
á prentmarkaði
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UNGNAUTASTRIMLAR
TEX MEX / ÚR KJÖTBORÐI kr.

kg1.698
500

kr. kg

Þú sparar

NÓATÚNS LAMBALÆRI
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FRESCHETTA  PIZZA
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MÓA KJÚKLINGALÆRI
MAGNKAUP

449kr.
kg

30%
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Tilboð
á kjúklingalærum!
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Hafliði Skúlason stundar 
nám í golfvallarfræðum 
við Elmwood College í 
Skotlandi. Í síðustu viku 
hlaut hann viðurkenningu 
frá The Royal and Ancient 
Golfclub of St. Andrews 
sem er einn virtasti golf-
klúbbur heims. 

Fyrir skömmu ákvað félagsfræð-
ingurinn Hafliði að breyta aðeins 
til. Hann sagði upp starfi sínu við 
útflutning og markaðsmál, stóð 
upp frá tölvunni og skellti sér í 
nám til Skotlands. Í dag sér hann 
ekki eftir þeirri ákvörðun enda 
blómstrar hann í golfvallarfræð-
unum. Svo mikið að á dögunum 
hlaut hann hæstu viðurkenningu 
sem Royal and Ancient golf-
klúbburinn veitir á hverju ári. 

„Þetta er náttúrlega golfklúbb-
ur golfklúbbanna og þar af leið-
andi mikill heiður að hljóta viður-
kenningu þaðan,“ sagði Hafliði 
þegar blaðamaður Fréttablaðsins 
sló á þráðinn til Skotlands. Klúbb-
urinn styrkir ýmis verkefni víða 
um heim sem tengjast golfíþrótt-
inni og á hverju ári hljóta útvaldir 
nemar í golfvallarfræðum styrk. 
„Allir nemendur fá umsóknar-
eyðublöð og geta sótt um styrk-

inn. Í umsókninni þarftu að svara 
alls kyns flóknum spurningum og 
leggja fram 500 orða greinargerð. 
Svo er valið úr umsóknunum og 
nokkrir boðaðir í viðtal í klúbb-
num hjá þriggja manna nefnd,“ 
segir Hafliði, sem var heldur 
betur hissa þegar í ljós kom að 
hann hefði hlotið styrk og ekki 
bara einhvern styrk heldur 
stærsta styrkinn sem í boði var. 
„Það voru veittir tveir svokallaðir 
UK-styrkir upp á 1.500 pund sem 
komu í hlut Íra og Skota en styrk-
urinn sem ég hlaut var upp á 2.500 
pund og kallast European schol-
arship,“ segir Hafliði og 
viðurkennir að hann sé dálítið 
montinn með sig. „Ég er rosalega 
ánægður með þetta. Þeir sem ég 
hef talað við hamast við að benda 
mér á að peningarnir séu algjört 
aukaatriði í þessu. Royal and 
Ancient golfklúbburinn er mjög 
virtur og þetta er viðurkenning 
sem ég á eftir að búa að lengi, 
mun lengur en peningarnir end-
ast. Þarna liggur líka heilmikil 
vinna að baki. Það er ekki eins og 
ég hafi unnið þetta í happdrætti 
eða þeir hafi séð aumur á mér af 
því ég er blankur Íslendingur,“ 
segir Hafliði og hlær.

Viðurkenningarathöfnin fór 
fram um síðustu helgi í einu helg-
asta musteri golfsins – Klúbbhúsi 
Royal and Ancient golfklúbbsins 
í St. Andrews. Hafliði segir að 
það hafi verið afar sérstakt að 
koma inn í bygginguna enda fær 
ekki hver sem er að stíga fæti 
þar inn. „Aðeins meðlimir klúbbs-
ins fá að koma inn í húsið svo 
þetta var svona eins og að fá inn-
göngu í Páfagarð. Klúbburinn 
hefur verið starfræktur frá árinu 
1754 og þarna inni er að finna 
sögu golfsins næstum eins og hún 
leggur sig. Þetta er klúbburinn 
sem setti golfreglurnar sem allir 
klúbbar í heiminum fara eftir,“ 
segir Hafliði, sem klæddist að 
sjálfsögðu skoskum búningi við 
viðurkenningarathöfnina. „Ég 
leigði mér dress fyrir tilefnið,“ 

segir hann og bætir því við að 
skotapilsið sé einstaklega þægi-
legur klæðnaður. „Ég held að 
þróun síðbuxna hafi verið mikið 
feilspor og skil ekki hvers vegna 
karlmenn létu hafa sig út í að 
taka þátt í henni.“

Hafliði er ánægður með námið 
í Elmwood College enda er skól-
inn einn sá besti í heiminum 
þegar kemur að golfvallarfræð-
um. „Skotarnir kunna þetta og 
námið hefur verið mjög skemmti-
legt. Við lærum í rauninni allt 

sem hægt er að læra um golfvelli, 
allt frá fræðum um áburð og jarð-
veg upp í sögu golfvallanna,“ 
segir Hafliði, sem sér fram á 
starfsframa á þessum vettvangi 
þegar heim er komið. „Það eru 
ekki margir Íslendingar með 
þessa menntun og ég held áfram 
að vinna fyrir Golfklúbb Kópa-
vogs og Garðabæjar þegar ég 
kem heim. Það er alveg nauðsyn-
legt að breyta til annað slagið og 
það væri óskandi að fleiri hefðu 
kjark til að gera eitthvað svona.“

Hlaut hæstu viðurkenningu klúbbsins

Hjá LCN naglaskólanum er ekki 
einungis boðið upp á nám í nagla-
ásetningu á íslensku heldur geta 
erlendir nemendur einnig fengið 
kennslu á rússnesku, þýsku og 
ensku. „Það er mikið af útlending-
um í landinu og við höfðum áhuga 
á að bjóða þeim upp á kennslu í 
þessu fagi,“ segir Linda Sig. Aðal-
björnsdóttir, framkvæmdastjóri 
skólans og eigandi snyrtistofunn-
ar Heilsa og fegurð. 

Hugmyndin að kennslu fyrir 
erlenda nemendur er komin frá 
Anastasiu Pavlova sem starfar á 
stofunni hjá Lindu. Anastasia er 
rússnesk en hefur búið hér á landi 
í þrettán ár. Hún er snyrti-, nagla- 
og förðunarfræðingur og ekki nóg 
með það heldur talar hún líka 
íslensku, þýsku, ensku og rúss-
nesku reiprennandi. „Mig langaði 
að gefa fleira fólki tækifæri á að 
læra þetta fag. Ég þekki margar 
erlendar konur hér á landi og veit 

að margar hafa áhuga á að læra 
eitthvað gagnlegt en koma sér 
ekki í það vegna þess að kennslan 
er á íslensku,“ segir Anastasia, 

sem þekkir það vel sjálf að flytja á 
milli landa. „Pabbi minn var sendi-
herra og ég hef búið í ýmsum lönd-
um. Ég er rússnesk en er fædd í 
Austurríki. Við bjuggum líka í 
þýskalandi í mörg ár og ég hef líka 
búið í Bandaríkjunum. Svo kom ég 
hingað til Íslands þegar pabbi 
gerðist sendiherra hér,“ segir 
Anastasia, sem er nú þegar komin 
með tvo rússneska nemendur.

Eftir útskrift frá naglaskólan-
um hefur nemandinn rétt á að 
kalla sig naglafræðing og Linda 
segir að námið gefi mikla mögu-
leika. „Nemendur útskrifast með 
diplóma sem er viðurkennt um 
allan heim. Með það í höndunum 
færðu vinnu sem naglafræðingur 
á hvaða snyrtistofu sem er eða 
getur sett upp þitt eigið fyrirtæki. 
Þetta er því gott tækifæri fyrir 
erlendar konur sem langar að 
koma sér af stað í atvinnulífinu,“ 
segir Linda.

Naglaásetning á rússneskuMARKAÐURINN

Hafliði Helgason
í hádegisfréttu
Stöðvar 2
alla virka daga

Fjölgum 
útlendingum

Hvar skyldu þau nú 
vera?

Vökulir laganna 
verðir

Fyrsta sinn í splitt á báðum





fréttir og fróðleikur

Auka um-
burðarlyndi Um áramótin fjölgaði opin-

berum tungum Evrópusam-
bandsins í 23. Þessi mikli 
fjöldi tungumála íþyngir 
stjórnsýslu sambandsins og 
veldur stöðugri togstreitu.

Þegar Evrópusambandið var 
stofnað fyrir fimmtíu árum voru 
opinber tungumál þess fjögur – 
franska, þýzka, hollenzka og 
ítalska. Aðalvinnutungumál ESB-
stjórnsýslunnar var franska. Síðan 
Bretland bættist í raðir sambands-
ins á fyrri hluta sjöunda áratugar-
ins hefur enskan síðan rutt sér æ 
meir til rúms sem aðalvinnutung-
an, á kostnað frönskunnar. Inn-
ganga tíu nýrra aðildarríkja árið 
2004 – átta fyrrverandi austan-
tjaldslanda og Miðjarðarhafs-
eyríkjanna Möltu og Kýpur – fjölg-
aði opinberum tungum 
sambandsins úr ellefu í tuttugu og 
styrkti enn stöðu enskunnar sem 
aðalvinnumálsins.

Nú um áramótin bættust síðan 
við rúmenska, búlgarska og írska. 
Fyrrnefndu málin tvö vegna inn-
göngu Rúmeníu og Búlgaríu í sam-
bandið, en um áramótin gekk líka í 
gildi samkomulag um að írska yrði 
eitt opinberra tungumála sam-
bandsins sem öll plögg eru þýdd 
á.

Ýmis vandamál fylgja þessari 
miklu fjölgun tungumála. Reiknað 
er með að þýðing á öllum skrifleg-
um gögnum, þar með talið á 90.000 
blaðsíðna lagasafni sambandsins, 
á tungur nýjustu aðildarríkjanna 
muni kosta sambandið 830 millj-
ónir evra á ári, andvirði yfir 76 
milljarða króna. 

Við þetta bætist túlkunarkostn-
aður á fundum á vegum sambands-
ins, en á bilinu 700-800 túlkar eru 
að öllu jöfnu að störfum í fundar-
sölum Brussel og öðrum aðsetrum 
stofnana sambandsins (aðallega 
Lúxemborg og Strassborg). Við 
fjölgunina nú er gert ráð fyrir að 
túlkunarkostnaðurinn hækki í 238 
milljónir evra, andvirði hátt í 22 
milljarða króna. 

„Auðvitað verður kostnaðurinn 
meiri, en það er réttur hvers ESB-
borgara að hafa aðgang að öllum 
gögnum á sínu eigin tungumáli,“ 
hefur AP eftir Frederic Vincent, 
talsmanni framkvæmdastjórnar 
ESB í Brussel. 

Sí og æ eru að koma upp mál í ESB-
stjórnkerfinu sem rekja má til 
tungumálatogstreitunnar. Í síðustu 
viku kvartaði Franco Frattini, sem 
fer með dóms- og innanríkis-
öryggismál í framkvæmdastjórn 
ESB og er jafnframt varaforseti 
hennar, opinberlega yfir því að 
þýðingarþjónustan stæði sig ekki í 
stykkinu að þýða hátíðarheimasíðu 
framkvæmdastjórnarinnar, þar 
sem 50 ára afmælis Rómarsátt-
málans er minnzt, á ítölsku. 

Í fyrra lýsti forseti þýzka þings-
ins áhyggjum af stöðu þýzkunnar í 
ESB-kerfinu. Hann skrifaði for-
seta framkvæmdastjórnar ESB 
bréf þar sem hann tilkynnti að 
þýzka þingið myndi neita að taka 
til umræðu ESB-gögn, sem ekki 
lægju fyrir á þýzku, málinu sem 
þriðjungur allra ESB-borgara 
talar. Auk þess birtu þýzkir þing-
menn, í félagi við þingmenn á 
franska þjóðþinginu, sameigin-

lega ályktun um hina „óviðunandi 
þróun í átt að eintungukerfi“ í 
ESB, þar sem enskan tröllriði 
öllu.

Þegar ljóst var að í það stefndi 
að opinberum tungum ESB fjölg-
aði svona mikið kom upp sú hug-
mynd um aldamótin að stefna að 
því að endurvekja latínu sem sam-
eiginlegt vinnumál sambandsins. 

Þegar Finnar gegndu formennsk-
unni í ESB seinni helming ársins 
1999 riðu þeir á vaðið með því að 
birta vikulega samantekt á latínu 
af því sem helzt bar til tíðinda í 
sambandinu þá vikuna („conspect-
us rerum latinus“). Fáum þykir 
þessi hugmynd þó raunhæf, þótt 
latína hafi um aldir verið það mál 
sem menntamenn úr allri álfunni 
notuðu í samskiptum sínum og 
skrifum.

Samkvæmt nýlegri Eurobarometer-
viðhorfskönnun segist hátt í helm-
ingur borgara ESB, 44 prósent, 
aðeins kunna sitt eigið móðurmál. 
Þetta eru ráðamönnum aðildarríkj-
anna vonbrigði, enda settu þeir sér 
það markmið á „Ári tungumálanna 
í Evrópu“ árið 2001 að helzt allir 
fullorðnir borgarar sambandsins 
kynnu að minnsta kosti eitt annað 
tungumál en sitt eigið fyrir árið 
2010.

Þýðingarþjónusta ESB snaraði 
á árinu 2005 um 1,3 milljónum 
blaðsíðna á þáverandi 20 tungur 
sambandsins.

Fjöltyngin veldur Evrópusam-
bandinu fjölbreyttum vanda

© GRAPHIC NEWS

Babelsturn Evrópusambandsins
Um áramótin bættust rúmenska, búlgarska og írska/gel-
íska í hóp opinberra tungumála Evrópusambandsins, 
sem þar með eru orðin 23 talsins. Sumir segja fjöltyngið 
endurspegla jákvæða fjölbreytni sameinaðrar Evrópu en aðrir
halda því fram að stjórnsýslan í Brussel sé orðin að Babels-
turni þar sem fjöltyngið stendur ákvarðanatöku fyrir þrifum.
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Heimild ESB *tekur ekki til mála nýbúa

Flatir pakkar frá Ingvari Kamprad
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hagur heimilanna

 Heitar sítrónur eru heppilegar þegar 
þarf að þrífa örbylgjuofninn, segir 
Lára Ómarsdóttir.

Keypti tjörn með húsi

Þorramaturinn sem margir 
gæða sér á um þetta leyti 
samanstendur af ýmiss 
konar mat. Súrmatur þykir 
hefðbundnastur auk harð-
fisks og rófustöppu en 
undanfarin ár hefur færst 
í vöxt að fólk telji hangi- og 
saltkjöt einnig til þessara 
kræsinga. 

„Hollusta þorramats er breytileg 
eins og maturinn er misjafn. Það 
sem helst þykir slæmt við hann er 
að fitumagnið í honum er frekar 
hátt,“ segir Grímur Ólafsson, sér-
fræðingur á Matvælasviði 
Umhverfisstofnunar. Hann segir 
kosti súrmetisins helst vera þá að 
hann inniheldur nánast ekkert 
salt. Súrsunin sem notuð er við 
vinnslu hans er gömul varðveislu-
aðferð sem var Íslendingum afar 
mikilvæg þegar saltskortur var í 
landinu. Í stuttu máli fer hún 
þannig fram að soðin matvæli eru 
sett í súrsunarmysu í þrjá til sex 
mánuði. Þegar sýrustigið í mat-
vælunum er hæfilegt geta sjúk-
dómsvaldandi örverur ekki fjölg-
að sér og maturinn verður öruggur 
til neyslu.

Grímur segir mysuna hafa 
verið afar mikilvæga í matarhefð-
um þjóðarinnar þar sem hún inni-
heldur bætiefni, svo sem b og c 
vítamín, kalk og góð prótín. 

„Fitan í matnum eru helsti 
ókosturinn. Hún hefur auðvitað 
verið fólkinu góð í kuldanum fyrr 
á tímum en við þurfum lítið á 
henni að halda. Þess ber þó að geta 
að hrútspungar innihalda mjög 
litla fitu þannig að fólk þarf litlar 
áhyggjur að hafa af henni á meðan 
það borðar þá,“ segir Grímur en 
viðurkennir að þeir séu ekki í 
uppáhaldi hjá sér heldur sviða-
sultan. Hann veitir svo súrmetinu 
blessun sína svona einu sinni á 
ári.  

Kosturinn við súrmetið 
er lítið sem ekkert salt

Yfir hundrað þúsund Íslend-
ingar hafa fengið, eða munu fá á 
næstu mánuðum, auðkennislykil í 
pósti frá bankanum sínum.

Lyklinum er ætlað að auka 
öryggi í bankaviðskiptum með því 
að láta notendur slá inn auðkennis-
númer, sem lykillinn sýnir þegar 
ýtt er á takka á honum, auk not-
endanafns og aðgangsorðs til þess 
að fá aðgang að bankanum. En 
hvernig virkar þessi lykill?

„Hvert tæki er útbúið með raf-
rænum lykli inni í sér, sem er ein-
stakur fyrir það tæki,“ segir 
Sverrir Bergþór Sverrisson, sér-

fræðingur hjá Auðkenni, fyrir-
tækinu sem framleiðir lyklana. 

„Tækið notar síðan rafræna 
lykilinn til að búa til slembitölu, sem 
notandinn slær inn. Hjá bankanum 
er tölva sem tengir auðkennislykil-
inn við notandann og útbýr tölu út 
frá sömu forsendum og lykillinn 
hefur. Ef talan er sú sama og talan 
sem tækið bjó til er hún samþykkt 
og notandanum veittur aðgangur.“ 

Sverrir segir dreifingu á lykl-
unum hafna og að henni ljúki á 
næstu mánuðum. Á sama tíma 
verður byrjað að skylda notendur 
til þess að nota lyklana.

Tala sem tryggir aukið öryggi

– Vel lesið

Vertu inní 
Fréttablaðinu

með þitt
kynningarefni

Áhugasamir auglýsendur vinsamlegast hafið samband
í síma 5505844 | orn.geirsson@365.is

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

Vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni

Notaðu mest lesna* blað landsins til að 
dreifa kynningarefni til þinna viðskiptavina

*Gallup maí 2006
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Birt með fyrirvara um texta- og myndabrengl.

Daxara 107, ver› áður 43.900 kr.

á Daxara-kerrum

Nú 32.900 kr.

Daxara 147, ver› áður 79.900 kr.

Nú 59.900 kr.

Daxara 127, ver› áður 59.900 kr.

Nú 44.900 kr.

Daxara 158, ver› áður 98.900 kr.

Nú 73.900 kr.

Daxara 198, ver› áður 159.900 kr.

Nú 119.900 kr.

Daxara 218, ver› áður 197.900 kr.

Nú 147.900 kr.

Risaú

Stærstu bankar Norðurlanda eru 
of hátt verðmetnir um þessar 
mundir að mati Morgan Stanley 
og hefur hækkun þeirra verið 
keyrð áfram af auknum umsvif-
um í fjármálalífinu og getgátum 
um frekari samþjöppun í geiran-
um. 

Sérfræðingar Morgan Stanley 
telja að þótt rými sé fyrir frekari 
hækkun á gengi bankanna, ef 
væntanleg uppgjör þeirra reyn-
ast umfram væntingar, styðja 
afkomuspár á næstu misserum 
ekki við núverandi verðmæti 
bankanna.

Bandaríski fjárfestingarbank-
inn, sem nýlega gat út jákvæða 
greiningu á Kaupþingi þar sem 

kom fram að bankinn muni taka 
þátt í samrunaferlinu, segir að 
vel horfi til fyrir afkomu Kaup-
þings á fjórða ársfjórðungi þó að 
kostnaður hafi aukist. Er Kaup-
þingi spáð 13.825 milljóna króna 
hagnaði á síðasta ársfjórðungi. 
Þóknunartekjur hafi vaxið hratt 
með aukinni markaðshlutdeild, 
einkum í Danmörku, og þá hafi 
stórir eignarhlutir bankans í 
Sampo og Storebrand hækkað 
hressilega á fjórðungnum: Sampo 
um fjórðung en Storebrand um 
fimmtán prósent. 

Stjórnendur Kaupþings hafa 
ekki greint frá því opinberlega að 
bankinn eigi bréf í finnska fjár-
málafyrirtækinu Sampo. 

Norrænir bankar 
metnir í hærra lagi
Kaupþing græðir á talsverðum hlut í Sampo. 

Heimsmarkaðsverð á hráolíu fór 
niður fyrir 55 Bandaríkjadali á 
tunnu á helstu fjármálamörkuðum 
í gær eftir um 5 prósenta hækkun 
á þriðjudag. Ástæðan var vænt-
ingar um að olíubirgðir hefðu auk-
ist á milli vikna í Bandaríkjunum 
vegna minni eftirspurnar. 

Ástæðan fyrir hækkuninni á 
þriðjudag var tilkynning banda-
ríska orkumálaráðuneytisins þess 
efnis að stjórnvöld vestanhafs ætl-
uðu að auka olíubirgðir landsins 
um 100.000 olíutunnur á dag í vor.

Hráolíuverðið lækkaði um 55 
sent á markaði í Bandaríkjunum 
og fór í 54,67 dali á tunnu á meðan 
verð á Norðursjávarolíu fór niður 
um 43 sent og endaði í 54,67 dölum 
á tunnu á markaði í Lundúnum í 
Bretlandi.

Olían lækkarPeningaskápurinn...

Líklegt má telja að tillaga um að 
færa allt hlutafé Straums-
Burðaráss Fjárfestingarbanka úr 
krónum yfir í evrur verði lögð 
fyrir hluthafa á aðalfundi bankans 
sem haldinn verður í febrúarlok 
eða byrjun mars.

Á morgunverðarfundi Félags 
viðskiptafræðinga og hagfræð-
inga um gjaldmiðilsmál á Nordica 
hóteli í gær kom fram í máli Frið-
riks Jóhannssonar, forstjóra 
Straums-Burðaráss, að evruskrán-
ing hlutabréfa kynni að vera eðli-
legt skref í framhaldi af því að 
bankinn hefur fært eigið fé sitt 
yfir í evrur og hætt að gera upp í 
krónum. Breyting í þessa veru 
segir Friðrik að myndi styrkja 
bankann á alþjóðlegum fjármála-
mörkuðum, enda séu lánveitendur 
þar vanir evrum en ekki krónum 
og telur að þeir kunni að horfa á 
krónuna sem áhættuþátt. „Það er 
ljóst að þetta eykur mjög líkurnar 

á því að við getum laðað að erlenda 
fjárfesta auk þess sem það eykur 
möguleika á sameiningum við 
erlend fyrirtæki að vera í evrum.“ 
Vísar hann meðal annars til þess 
möguleika að greiða fyrir smærri 
fyrirtæki með hlutabréfum í 
Straumi-Burðarási. „Með því 
tengjum við svo vel hagsmuni 
okkar og hagsmuni þeirra sem við 
erum að fá til liðs við okkur.“

Friðrik áréttar hins vegar að 
ákvörðunin um að fara þá leið að 
færa hlutabréf bankans í evrur sé 
í höndum hluthafa bankans og 
verði ekki tekin nema á fundi 
þeirra. „Og ég reikna með því að 
þetta verði borið upp á aðal-
fundi.“

Friðrik segist telja að í breyt-
ingunni felist einnig ávinningur 
fyrir smærri hluthafa, jafnvel 
þótt viðskiptakostnaður geti fylgt 
því að skipta í evrur, enda muni 
breytingin efla bankann, auk þess 

sem hluthafar geti fjármagnað 
bréf sín í evrum og losnað þar með 
við gjaldeyrisáhættu vegna 
skammtímasveiflna.

Evruhlutabréf eru rökrétt skref



Ákveðið hefur verið að skipta upp 
fyrirtækinu Kreditkort hf. og 
færa útgáfu greiðslukorta og 
þjónustu við þau yfir í nýtt dóttur-
félag. Breytingin verður kynnt 
nánar af hálfu fyrirtækisins í 
dag.

Samkvæmt heimildum blaðsins 
er ákvörðunin tekin að frumkvæði 
eigenda fyrirtækisins og gerð með 
hliðsjón af samkeppnisreglum. 

Sérstaða Kreditkorts hf. meðal 
greiðslumiðlunarfyrirtækja hefur 
verið útgáfa eigin greiðslukorta, 
en eftir breytinguna keppir fyrir-
tækið ekki lengur við bankana og 
fleiri í útgáfu þeirra. Bankastofn-
anir hafa um árabil gefið út kort 

sjálfar. Þannig gefur Visa ekki út 
greiðslukort.

Samkeppnisyfirvöld eru með 
greiðslukortamarkaðinn til skoð-
unar og þá sérstaklega yfirburða-
stöðu Kreditkorts hf., sem er með 
MasterCard á sínum snærum og 
Greiðslumiðlunar hf, sem er með 
Visa, en ekki er vitað hvernær 
henni muni ljúka.

Kreditkort hf. er í eigu Glitnis  
banka sem á yfir helming í fyrir-
tækinu, Landsbanka Íslands sem á 
um fimmtung og svo sparisjóð-
anna. Glitnir og Kaupþing sömdu í 
sumar um skipti á eignarhlut 
sínum í Greiðslumiðlun og Kredit-
korti.

Kreditkorti hf. verður skipt upp
Stofnað verður dótturfélag til að annast útgáfu og þjónustu vegna greiðslukorta.

Glitnir hefur gengið frá samning-
um um útgáfu skuldabréfa að 
upphæð 500 milljónir evra, sem 
jafngildir tæplega 45 milljörðum 
íslenskra króna, á föstum vöxtum 
sem nema 4,375 prósentum, með 
gjalddaga árið 2010. 

Fram kemur í tilkynningu 
bankans til Kauphallar að þetta 
sé fyrsta opinbera skuldabréfa-
útgáfa Glitnis í evrum frá því í 
júní 2005. Íslensku bankarnir 
hafa til þessa að mestu látið vera 
að  sækja fjármagn á Evrópu-
markað með þessum hætti eftir 
þær sviptingar sem urðu á mörk-

uðum fyrri hluta síðasta árs, utan 
tæplega 12 milljarða króna útgáfu 
Kaupþings í Sviss fyrr í þessum 
mánuði.

Umsjón með skuldabréfa-
útgáfu Glitnis var að þessu sinni í 
höndum ABN Amro og Deutsche 
Bank, en nær tvöföld umfram-
eftirspurn var eftir bréfum í 
útboðinu. „Í viðtökunum sem 
þetta skuldabréfaútboð fær felst 
mikil hvatning,“ segir Tómas 
Kristjánsson, framkvæmdastjóri 
fjármálasviðs Glitnis, og telur 
umræðu um íslenskt efnahagslíf  
í meira jafnvægi en áður.

Glitnir gefur aftur 
út bréf í Evrópu

Novator, fjárfestingarfélag í eigu 
Björgólfs Thors Björgólfssonar, 
hefur fengið bandaríska fjárfest-
ingarbankann Lehman Brothers 
til ráðgjafar um hugsanlega sölu á 
öllum hlutum félagsins í búlg-
arska símafyrirtækinu Bulgarian 
Telecommunications Company, 
BTC, sem var einkavætt fyrir 
þremur árum. Ákvörðun liggur 
ekki fyrir um hvort hluturinn 
verði seldur. 

Áhugi fjárfesta á BTC mun 
hafa aukist eftir að Búlgaría gekk 
í Evrópusambandið um síðustu 
áramót en við það var fjármögnun 
til fyrirtækjakaupa í landinu auð-
veldari en áður.

Novator á hluti í fjölda síma-
fyrirtækja víða í Evrópu, meðal 
annars í Póllandi, Grikkland og í 
Finnlandi. Þá átti félagið tékk-

neska símafélagið Ceske Radio-
kommunicace, CRa, en seldi hann 
undir lok nóvember í fyrra. 

Hluturinn í BTC, sem Novator 
tryggði sér fyrir tveimur árum, 
er stærsta eign fjárfestingafé-
lagsins í símafyrirtækjum í Evr-
ópu. Verðmæti þess hefur fimm-
faldast frá einkavæðingu og 
nemur markaðsvirði þess nú um 
1,7 milljóna evra, jafnvirði 152 
milljarða íslenskra króna.  Gera 
má ráð fyrir að verðmæti hlutar 
Novators í símafyrirtækinu hlaupi 
á tæpum 99 milljörðum íslenskra 
króna.

Novator skoðar sölu á BTC
Fjárfestingarbankinn Lehman Brothers gefur Novator ráð varðandi tilboð.Króatíska samheitalyfjafyrir-

tækið Pliva hefur lagt fram kæru 
á hendur HANFA, fjármálaeftir-
liti Króatíu. 

Pliva upplýsti um málið í gær 
og segir kæruna lagða fram í 
kjölfar athugasemdar HANFA 
um að fyrirtækið hafi haldið 
verðmyndandi upplýsingum frá 
hluthöfum á tímabilinu 13. til 17. 
mars síðastliðinn. Upplýsingarnar 
vörðuðu bréf Actavis til fyrir-
tækisins sem þá stefndi að 
kaupum á því, sem Pliva segir að 
hafi ekki falið í sér formlegt til-
boð og því ekki borið að upplýsa 
um það strax. Formlegt boð hafi 
borist 17. mars og þá frá því 
greint ásamt þeirri staðreynd að 
stjórninni þætti það óviðunandi.

Pliva segist fylgja tilmælum 
HANFA og upplýsa þá sem kunna 
að hafa selt bréf sín á umræddu 
tímabili um niðurstöðu eftirlits-
ins.

Actavis reyndi fjandsamlega 
yfirtöku á Pliva, en laut í lægra 
haldi fyrir bandaríska lyfjarisan-
um Barr Pharmaceuticals í slagn-
um.

Pliva kærir HANFA
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Mótorhjólakerra 751, ver› áður 89.900 kr.

Nú 67.900 kr.

Daxara 238, ver› áður 238.000 kr.

Nú 177.900 kr.

Daxara 239X4, ver› áður 339.379 kr.

Nú 253.900 kr.aútsala



Heimilin um landið hafa á 
löngum tíma komið sér upp 

einfaldri reglu um húsnæðismál: 
til langs tíma litið er betra að eiga 
en leigja. Átta af hverjum tíu 
íslenzkum fjölskyldum búa undir 
eigin þaki; hinar búa í leiguhús-
næði. Almenn sátt ríkir um 
sjálfseignarstefnuna. Réttlæting 
hennar hvílir öðrum þræði á 
þeirri hugsun, að eigendur fari 
jafnan betur með húsnæði en 
leigjendur og haldi því betur við. 
Flestir kjósa með líku lagi að eiga 
bílana sína frekar en að leigja þá 
af öðrum nema í neyð. Í öðrum 
löndum er þeirri röksemd 
stundum bætt við, að húseigendur 
hafi eignarrétt að verja og séu að 
því leyti traustari ábúendur og 
síður líklegir en leigjendur til 
uppreisnar gegn ríkjandi þjóð-
félagsskipan. Í nálægum löndum 
er leiguhúsnæði hlutfallslega 
algengara en hér, en almenna 
reglan er eigi að síður hin sama. 
Flesta leigjendur dreymir um að 
komast í eigið húsnæði.

Líku máli gegnir um fyrirtæki. 
Ætli þau sér langa lífdaga eins og 
annað fólk yfirleitt, kjósa þau 
jafnan að starfa í eigin húsnæði, 
ef fjárhagurinn leyfir. Eigið 
húsnæði er jafnan ódýrara til 
langs tíma litið. Það er engin 
tilviljun, að bankar kjósa næstum 
alltaf að halda til í eigin húsnæði. 
Landsbankinn er að byggja yfir 
sig nýjar höfuðstöðvar í Reykja-
vík. Sama regla á við um flesta 
innanstokksmuni á heimilum. 
Flestir vilja helzt eiga ísskápana 
sína sjálfir og uppþvottavélarnar. 
Það er jafnan hagfelldara og 
þægilegra en að leigja þessi 
heimilistæki. Sama máli gegnir 
um flest einkafyrirtæki og 
ríkisstofnanir. Þeim finnst 
yfirleitt auðveldast að eiga 
vinnuvélarnar sínar: faxtækin, 
fiskiskipin, færiböndin, innrétt-

ingarnar, mjaltavélarnar, tölvurn-
ar. Samt getur stundum verið 
hagkvæmt að leigja tæki og tól af 
öðrum til ýmissa íhlaupaverka, en 
það er annar handleggur. 

Almenna reglan er þessi: fólk 
og fyrirtæki telja jafnan bezt að 
búa og starfa í eigin húsnæði og 
eiga jafnframt flesta innanstokks-
muni og rekstraráhöld. Þó eru til 
veigamiklar undantekningar frá 
þessari reglu. Flugfélög kjósa 
ýmist að eiga vélarnar sínar eða 
láta þær frá sér og leigja þær af 
öðrum. Þessi undantekning stafar 
einkum af því, að flugrekstur 
hefur víða verið erfiður mörg 
undangengin ár af ýmsum 
ástæðum. Nokkur stærstu 
flugfélög Bandaríkjanna hafa 
lengi rambað á barmi gjaldþrots; 
PanAm lagði upp laupana. Hin 
félögin eru sum í greiðslustöðvun 
sem kallað er; eitt þeirra, 
Continental, er nýsloppið fyrir 
horn. Flugleiðir, nú Icelandair, 
hafa undangengin ár ýmist átt eða 
leigt sínar vélar. Greiðslustöðvun 
veitir skuldunautum tímabundna 
lagavernd gegn lánardrottnum. 
Henni er ætlað að gefa skuldu-
nautunum ráðrúm til að endur-
skipuleggja reksturinn með því að 
aftra lánardrottnunum frá því að 
ganga að skuldunautunum og 
knýja þá í gjaldþrot. 

Þessi sjónarmið skipta máli, 

þegar mat er lagt á ástand og 
horfur sumra þeirra fyrirtækja, 
sem mikið hefur kveðið að hér 
heima undangengin ár. Þau hafa 
sum snúið gömlu reglunni við. 
Þau kaupa fyrirtæki, selja utan af 
þeim húsnæðið, taka það síðan á 
leigu til að geta haldið starfsem-
inni áfram á sama stað og nota 
féð, sem þau losuðu með eigna-
sölunni, til að kaupa ný fyrirtæki 
og bréf og þannig koll af kolli. 
Þetta er einföld leið til að taka lán 
og losa fé og getur verið vænleg 
með lækkandi vöxtum, en hún er 
vafasöm eins og nú háttar með 
hækkandi vöxtum. Þessi lausa-
fjáröflunaraðferð þætti ekki 
heldur vænleg í venjulegum heim-
ilisrekstri. Fæstir myndu selja 
húsið sitt upp úr þurru, taka það 
síðan á leigu til að geta búið þar 
áfram og festa féð, sem þeir 
losuðu við söluna, í álitlegum 
fyrirtækjum og hlutabréfum. 
Framsýnt fólk hættir helzt ekki 
meira fé en það hefur efni á að 
tapa. Fæstir hafa ráð á að missa 
húsið sitt, en þeir geta braskað 
með sumarbústaðinn eins og þeim 
sýnist. Bankar varast jafnan að 
veita þeim húsakaupalán, sem 
ætla sér að braska með lánsféð, 
enda eru veðin í húsunum þá ekki 
lengur til staðar. Hvers vegna 
lána bankar þá fyrirtækjum, sem 
stunda tvísýn verðbréfaviðskipti? 
Eru þeir þá ekki í reynd að veita 
lán til áhættusamra hlutabréfa-
kaupa? Hvernig er veðum háttað í 
slíkum viðskiptum? Kannski eru 
þessi fyrirtæki bara að braska 
með fé, sem þau mega við að 
missa. Kannski ekki. Bankarnir 
mættu gera meira að því að 
upplýsa almenning um starfs-
hætti sína. Þeir mættu byrja á að 
skýra fyrir viðskiptavinum sínum, 
hvers vegna gamla varúðarreglan 
um eignarhald á húsnæði fyrir-
tækja er ekki lengur í fullu gildi.

Eiga eða leigja?

greinar@frettabladid.is

Frumvarpið um ríkisútvarpið hefur nú 
verið samþykkt sem lög frá Alþingi. 

Umræðan um það er einhver sú lengsta 
sem um getur. Ég sat löngum stundum í 
forsetastól á Alþingi á síðkvöldum og 
hlustaði á málflutning þingmanna. Það 
mætti margt um þessa umræðu segja og 
þann plagsið sem virðist fara vaxandi 
með árunum að halda uppi maraþonum-
ræðum um mál á öllum stigum þinghaldsins. Sú 
umræða bíður betri tíma, en skylt er að geta þess að 
stjórnarandstaðan tók þann skynsamlega kost að 
sameinast um að ljúka maraþonræðum.

Það var mjög athyglisvert í þessari umræðu 
hvað stjórnarandstöðunni var uppsigað við Fram-
sóknarmenn. Teknar voru langar lotur um sviksemi 
þeirra og flokksþingssamþykktir lesnar fram og 
aftur og aftur og fram. Það versta var að vitlausar 
og villandi ályktanir voru dregnar af öllu saman. Ég 
vil því koma mínum skilningi á málinu á framfæri í 
stuttu máli svo hann liggi fyrir.

Árið 2005 var samþykkt á flokksþingi Fram-
sóknarflokksins eftirfarandi um Ríkisútvarpið:

„Mikilvægt er að ríkisútvarpið verði áfram í 
þjóðareign og sjálfstæði þess eflt. Hraða ber endur-

skoðun laga þar sem m.a. stjórnskipulag 
stofnunarinnar verður endurskilgreint 
og mið tekið af nýju fjölmiðlaumhverfi. 
Skoðaðar verði leiðir til þess að standa 
undir rekstrarkostnaði. Uppbygginu og 
rekstri landshlutaútvarps verði haldið 
áfram og reksturinn tryggður. Rekstur 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands verði skil-
inn frá Ríkisútvarpinu.“

Í þessum anda hefur verið unnið og 
allt tal um svik er út í bláinn og eins það 
að vinna eigi eftir eldri samþykktum 
flokksins. Ríkisútvarpið verður áfram í 

þjóðareign og rekstur þess verður styrkari eftir 
breytinguna. Endurskoðunin tekur einfaldlega mið 
af þeim breytingum sem orðið hafa á fjölmiðlaum-
hverfinu í landinu.

Þessi törn stjórnarandstöðunnar á Framsóknar-
flokknum er mjög athyglisverð, í ljósi þess að flest-
ir töldu sig hafa mjög mikinn skilning á afstöðu 
Sjálfstæðisflokksins. Þetta er auðvitað gegnsætt. 
Enginn stjórnarandstöðuflokkurinn vill loka dyrum 
að stjórnarsamstarfi með Sjálfstæðisflokknum. 
Einfaldri spurningu minni hvort það mundi verða 
gert að skilyrði um samstarf með honum eftir kosn-
ingar að afnema lögin var ekki svarað...

Ég endurtek því spurninguna.

Höfundur er alþingismaður.

Eftir maraþonumræðu
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 MUDDER
      dekkin 
        komin aftur.

Þessi einu 
         sönnu !!
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H
ér er spurning: Hvað eiga svo ólík fyrirbrigði sem 
íslenska þjóðkirkjan, Ríkisútvarpið og sala ríkisins á 
bjór og léttvíni sameiginlegt? Svar: Um tveir þriðju 
þjóðarinnar vilja losa um tök hins opinbera á þessari 
starfsemi með einum eða öðrum hætti. 

Sem sagt, nánast upp á prósentustig vill sama hlutfall Íslend-
inga aðskilnað ríkis og kirkju, að léttvín og bjór verði seld í mat-
vöruverslunum og að Ríkisútvarpið hætti að keppa við einkarekin 
fyrirtæki á auglýsingamarkaði. Viðhorfið til þjóðkirkjunnar hefur 
komið fram ár eftir ár í könnunum Gallups, um afstöðu þjóðarinnar 
til meira frelsis í sölu áfengis má lesa í tæplega tveggja ára gamalli 
könnun sama fyrirtækis og álit landsmanna á samkeppni RÚV á 
auglýsingamarkaði kemur fram í skoðanakönnun sem Fréttablaðið 
gerði um síðustu helgi.

Það er verðugt rannsóknarefni að komast að því hvort skoðanir 
fólks falli almennt í svipaðan eða sama farveg í þessum ólíku mála-
flokkum. Ein vísbending í þá átt er að samkvæmt gögnum Gallups 
vill yngra fólk frekar en hinir eldri draga úr afskiptum ríkisins. Til 
dæmis eru um 75 prósent fólks á aldrinum 18 til 34 ára hlynnt sölu 
bjórs og léttvíns í matvöruverslunum og er enginn munur á þeirri 
afstöðu eftir stjórnmálaskoðun. Svipað gildir um viðhorf þjóðar-
innar til kirkjunnar.

Það eru engin tíðindi að yngra fólk sé frjálslyndara en þeir sem 
eldri eru. Það er hins vegar athyglisvert að meirihluti þjóðarinn-
ar styður samdrátt á umfangi ríkisrekstrar á þessum sviðum óháð 
stjórnmálaskoðunum. Hver hefði til að mynda trúað því að óreyndu 
að fleiri stuðningsmenn Vinstri grænna vildu sjá Ríkisútvarpið 
hverfa af auglýsingamarkaði en stuðningsmenn Sjálfstæðisflokks, 
eins og kemur fram í könnun Fréttablaðsins?

Neikvæð afstaða til ríkisafskipta er fylgifiskur breytinga sem 
eru að eiga sér stað á heimsvísu á lífsháttum og valda því að fólk 
lætur verr að stjórn en áður. Til dæmis er hægt að versla í matinn 
á nóttunni, raða sínum eigin fréttatíma saman á netinu og horfa 
þegar manni sýnist. Eigið val einstaklingsins skiptir þannig sífellt 
meira máli.

Dr. Gunni, tónlistarmaður og bloggari, fangar þessa afstöðu í 
hnotskurn á vefsíðu sinni með þessum orðum: „...það er sífellt aug-
ljósara, amk í mínu hlustunarmynsturstilfelli, að tími albúmsins 
er liðinn. Staðreyndin er þessi: Ég er hættur að hlusta á albúm! Ég 
hlusta bara á lög og eiginlega glætan að ég nenni að hlusta á 10-15 
lög með sama listamanninum í röð.“

Á sama hátt og doktorinn hafnar miðstýringu plötufyrirtækj-
anna og velur eigið safn laga með þeim tónlistarmönnum sem hann 
langar til að hlusta á er fólk almennt að verða afhuga því að aðrir 
en það sjálft ákveði hvað því er fyrir bestu. 

Hér með er ekki verið að spá endalokum samfélagsins en nútím-
inn kallar á stjórnmálaafl sem er í takt við þennan nýjan veruleika. 
Eins og staðan er nú bendir margt til að þjóðin sé orðin mun frjáls-
lyndari en stjórnmálamenn hennar.

Gat á stjórnmála-
markaðinum



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Einn áhrifamesti fata-
hönnuður þessarar og 
síðustu aldar fagnar tíu 
ára starfsafmæli með 
Chistian Dior.

Það er óhætt að fullyrða að 
spænskættaði fatahönnuð-
urinn John Galliano sé 
meðal þeirra áhrifamestu í 
sínu fagi í dag. 

John Galliano, eða Juan 
Carlos Antonio Galliano, 
fæddist á Gíbraltar en 
flutti ungur til London og 
ólst þar mestmegnis upp. Í 
London stundaði hann nám 
við Wilson´s skólann í Wall-
ington áður en hann hélt í 
St. Martins School of Arts 
þaðan sem hann útskrifað-
ist sem hönnuður árið 
1984. 

Galliano var sannkallað 
undrabarn. Fyrstu hönnun 
sína, línu sem hann kallaði 
Les Incroyables og byggði 
á frönsku byltingunni, 
seldi hann í heilu lagi til 
Browns sem er virt versl-
un í London. Slíkt er afar 
fátítt en algengast er að 
ungir, nýútskrifaðir hönn-
uðir þurfi að hafa mikið 
fyrir því að komast áfram. 

Fljótlega fór hann af 
stað með línu undir eigin 
nafni og hóf feril sinn sem 
fagmaður í tískuiðnaðin-
um. Tveimur árum eftir 
útskriftina var hann kos-
inn hönnuður ársins í Bret-
landi og aftur árin 1994 og 
1995 en árið 1997 deildi 
hann heiðrinum með Alex-
ander McQueen. Það sama 
ár byrjaði hann að hanna 
vörur fyrir Christian Dior, 
er enn starfandi við það 
tískuhús og fagnar því tíu 
ára starfsafmæli sínu þar 
um þessar mundir, en 
fyrsta sýning hans á vegum 
Dior var í París, 20 janúar 
1997.

Fleiri myndir af nýjustu 
sköpunarverkum Gallian-
os má sjá á síðu 2. 

Leikhúsið 
og kvenleg 

fegurð



Tískuhönnuðurinn John Galliano hefur greinilega verið undir 
asískum áhrifum þegar hann hannaði nýjustu hátískulínu sína.

Vor- og sumarlína Johns Galliano fyrir Christian Dior vakti að venju 
mikla athygli þegar hún kom fyrir sjónir manna á tískusýningu í 
París í vikunni. Galliano er þekktur fyrir sköpunarverk sín og sveik 
engan nú frekar en fyrri daginn með íburðarmiklum búningum með 
skírskotun til Asíu.

Undir asískum áhrifum

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

Nýtt á Íslandi!   NO STRESS

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

NÝTT
Fáðu fæturnar mjúkar

og fínar á aðeins
2 vikum með nýja

, Lyfja, Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur
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Marc Jacobs sem oft er nefnd-
ur „grunge“-gúrúinn, opnar 
nýja þemaverslun í London í 
byrjun tískuvikunnar í London 
sem hefst 12. febrúar.

Samtímis verður dömulínan ásamt 
fylgihlutum, kynnt til sögunnar í 
verslunarkeðjunni Selfridge á 
meðan öll hönnunarlína Jacobs er 
á boðstólum í þemaverslununni. 

Marc Jacobs er kannski þekkt-
astur fyrir sinn sérstaka „grunge“-
stíl í bland við stílhreinan einfald-
leika ásamt því að endurskapa 
hönnun Louis Vuitton tískuhússins 
árið 1997. 

Marc Jacobs er mikið uppáhald 
stórstjarna á borð við Stellu Tenn-
ant, Liv Tyler, Charlotte Ramp-
ling, Sophiu Coppola og Jennifer 
Lopez.

Hann er fæddur í New York 
árið 1963 og ólst upp hjá ömmu 
sinni sem kenndi honum að prjóna. 
Amma hans prjónaði lokaverkefn-
ið hans frá Parsons School of 
Design árið 1984, en með þeirri 
línu vann hann hin þekktu hönnun-
arverðlaun Perry Ellis Golden 
Thimble Award. 

Hann byrjaði strax að hanna 
undir eigin nafni og var ekki lengi 
að ná toppnum í hönnunarheimin-
um.

Árið 1988 var hann ráðinn af 

Perry Ellis og fékk þar gælunafn-
ið „grunge“-gúrúinn fyrir hönnun 
sína árið 1992. 

Jacobs hætti hjá Ellis ári síðar 
og hóf að hanna undir eigin nafni á 
ný árið 1994. Árið 1997 endurskap-
aði hann hönnun Louis Vuitton, en 
einbeitir sér nú að eigin línu.

www.marcjacobs.com

Marc Jacobs opnar 
búð í London

Sígild litasamsetning í heldur óvenjulegum 
útsetningum.

Portúgalski fatahönnuðurinn Felipe Oliveira Baptista 
var meðal þeirra sem sýndu verk sín í París nú á dög-
unum, en þar fer fram hver tískusýningin á fætur ann-
arri um þessar mundir. 

Felipe er meðal rísandi stjarna í tískuheiminum um 
þessar mundir, en hönnun hans þykir óvenjuleg og 
áræðin. Hann leikur sér mikið með form og setur 

þannig saman flíkur sem virka einfaldar 
í fyrstu sýn en eru það ekki þegar betur 
er að gáð. 

Hestar virðast hafa átt sinn þátt í að 
veita þessum framúrstefnulega hönnuði 
innblástur fyrir næstu vor- og sumarlínu 
hátískunnar í París, en undarleg höfuð-
föt og skófatnaður sem minnir á hófa 
var meðal þess sem fyrirsætur á hans 
vegum báru þegar þær tipluðu niður 
pallana síðastliðinn mánudag.

Svarthvítar hetjur

NÝ SENDING

GLÆSIBÆ S: 553 7060

Skór &
fylgihlutir

GLÆSIBÆGLÆSIBÆ



Verð 4.200 kr.

Verð

5.900 kr.

Ný sending
      af töskum

Frískandi og mildir hreinsiklútar 
fyrir augn- og andlitsfarða.

Fást í verslunum um land allt.

Líflegar barnahúfur fást víða.

Nú þegar daginn er farið að lengja aftur léttist lundin og 
um að gera að ýta enn frekar undir lífsgleðina með lit-
ríkum flíkum. Þó að styttist í sól og sumaryl er ennþá 
frekar kalt úti og ekki tímabært að leggja húfunum 
strax. Lítil eyru þurfa góða vörn gegn kuldanum en ef 
þeim er skýlt með líflegum húfum er auðvelt að 
muna að betri tíð er 

Litríkir litlir kollar
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Fjörður • Hafnarfirði • 565 7100



Myndlist var notuð á nýstárleg-
an hátt í tískusýningu Romeos 
Gigli.

Fatahönnuðurinn Romeo Gigli 
hélt sýningu á haust- og vetrarlínu 
sinni 2007 í Mílanó á dögunum. 
Sviðssetningin vakti töluverða 
athygli enda hafði Gigli látið end-
urgera myndir eftir sextándu 
aldar málarann Mantegna. Fyrir-
sæturnar röltu framhjá málverk-
unum og virtu vel fyrir sér mál-
verkin meðan áhorfendur veltu 
fyrir sér og skoðuðu nýjustu tísku 
meistarans Gigli.

Listræn tískusýning
Dýrar og flottar töskur eru 
stöðutákn.

Í tískuheiminum hefur mikilvægi 
áberandi fylgihluta aukist á 
síðustu árum og margar 
konur láta til dæmis 
aldrei sjá sig nema með 
einhverja flotta tösku 
á arminum. Glæsi-
legar töskur eru 
greinilega orðn-
ar stöðutákn og 
miklu máli 
virðist skipta 
að merkið sé 
þekkt.

Hjá mörg-
um í hópi fína 
og fræga fólks-
ins er vægi tösk-

unnar orðið svo mikið að oft má 
sjá skærustu stjörnurnar klæðast 
flíkum lítið þekktra hönnuða á 

sama tíma og þær skarta rán-
dýrum töskum þekktustu 

tískuhönnuða heims.

Taskan mikilvægust

Ú T S A L A

Nýbýlavegi 12 • Kópavogi
Sími 554 3533

Nýjar
vörur



STERKAR
NEGLUR
Sterkar neglur, stöðugar
neglur og neglur sem eru í
jafnvægi glíma við eitt van-
damál - þær geta orðið of
harðar. 
NailSpa Manicure býður upp
á öfluga meðferð fyrir allar
gerðir af nöglum og einnig
vernd við að halda náttúrule-
gri fegurð naglanna.
Ennfremur býður
NailSpa Manicure upp á 
fullkominn grunn fyrir
sterkar og stöðugar neglur
sem skortir oft raka.

BROTHÆTTAR 
NEGLUR
Brothætt nögl er bitlaus og
hefur oft glærar rákir lang-
sum og táknrænan
lóðréttan klofning sem
aðskilur ólík lög naglarinnar. 
Náttúrulegt vax úr mangó og
karite, rósavatn og nýr 
keratín rakagjafi úr sjónum
dekra við neglurnar með ein-
stakri samsetningu virkra
innihaldsefna í nagla-
snyrtivörum.

Smooth Cuticle Remover Gel
Gel sem fjarlægir naglabönd

Ilmmeðferð með lótusblómi + aloe vera. Aloe
vera heldur þeim mjúkum og sléttum og ver

gegn ertingu og roða.

Sugar Almond Nail Peeling
Nærandi naglamaski. Ilmmeðferð með lótusblómi og

möndlum. Gagnleg naglameðferð og fullkomin
hreinsun samtímis: Fínustu kristallar möndlusykurs
hreinsa neglur og naglabönd,hrein möndluolía veitir

húð og nöglum vítamín og nærandi fitusýrur og skilur
eftir frábæra marspanlykt. Er undanfari þeirrar

meðferðar sem á eftir kemur.

Naglalakkahreinsir
Án acetone

Nail Grow Cream
Ilmmeðferð með rós + shea butter + ceramium +

mangósmjöri + rósavatni. Virkt rakagefandi krem með
feitu shea butter fyrir neglur undir álagi, brothættar

neglur og þær sem klofna. Eykur teygjanleika naglanna
og stuðlar að auknum vexti. 

Elskaðu neglurnar þínar

Hátískusýningarnar hófust með látum á mánudag 
þegar tískuhús Christians Dior sýndi hönnun Johns 
Galliano sem nú fagnar tíu ára starfsafmæli sínu hjá 
Dior. Um leið er tískuhúsið sextíu ára. Stundum er 
talað um tískusýningar sem ferð eða tilraun til að 
láta áhorfendur dreyma og víst er að tískusýning 
Dior olli ekki vonbrigðum. Sýningin öll var japansk-
ur draumur, ferð til horfins tíma. 

Ferill Gallianos er engu líkur. Þrátt fyrir það 
hefur hann ekki alltaf haft heiminn við fætur sér. 
Þessi 46 ára sonur ensks pípulagningamanns og 
spænskrar konu vann fyrir sér við að strauja leik-
búninga í National Theatre meðan hann var við nám 
í Saint Martin´s School of Arts í Lundúnum. Útskrift-
arhönnun hans seldist strax en hann var ekki ánægð-
ur í Lundúnum og flutti til borgar hátískunnar 1993. 
Hann byrjað með tveimur aðstoðarmönnnum að 
hanna og sauma. Fyrstu tískusýningarnar einkennd-
ust af vanefnum en tískupressan tók hann strax upp 
á arma sína. Árið 1995 kom eigandi LVMH (Louis 
Vuitton Moet Hennessy), Bernard Arnault, auga á 
þennan efnilega unga mann og fól honum fyrst list-
ræna stjórnun Givenchy og síðan tók hann við tísku-
húsi Dior 1996. Bernard Arnault er frægur fyrir að 
hafa viðskiptanef og hann hafði vissulega rétt fyrir 

sér þar sem Galliano var annars vegar. Velta Dior 
hefur fjórfaldast síðan John Galliano tók við hinum 
listrænu stjórnartaumum. Tískusýningar hans hafa 
verið stórfenglegar, hver annarri áhrifameiri og 
trúar leikhúsuppruna hönnuðarins. Hann hefur jafn-
vel hneykslað, til dæmis með sýningunni árið 2000 
sem byggði á rusli og klæðnaði heimilislausra.

Hátískusýning Dior fyrir sumarið 2007 stóð undir 
nafni. Hún fór fram í stóru tjaldi í Boulogne-skógi 
fyrir utan París þar sem umgjörðin var eftirlíking af 
sölum tískuhúss Dior þar sem Christian Dior sjálfur 
sýndi við opnun hússins 1947. Boðsgestir voru ein-
ungis 300 en oft hafa þeir verið nær þúsund. Hönn-
unin var undir japönskum áhrifum með tónlist úr 
Madame Butterfly eftir Puccini og fyrirsæturnar 
með hvíta andlitsmálningu og hárauðar varir að 
hætti geisja. Skórnir eru fyrir vikið þykkbotna og 
hælarnir breiðir. Kjólarnir og jakkarnir eru með jap-
önsku órigamí-fléttingum. Litirnir mjúkir, hvítt, 
ólífugrænt, lillablátt og fölbleikt. Dragt handsaumuð 
úr heilum krókódíl var nánast það eina sem ekki var 
úr silki. Hátíska sem aðeins er að finna hjá örfáum 
frönskum tískuhúsum þar sem tíska er list.

bergthor.bjarnason@wanadoo.fr  

Græna kistan er ný vefverslun 
með fatnað á alla fjölskylduna 
sem framleiddur er með tilliti 
til umhverfisins og manneskj-
unnar.

Allar flíkurnar sem seldar eru á 
vef Grænu kistunnar eru búnar 
til úr lífrænni bómull sem þýðir 
að engin eiturefni eru notuð við 
framleiðslu hennar auk þess sem 
hún er handtínd. Lífræn bómull 
er talin mýkri, fallegri og anda 

meira en venjuleg bómull og 
hentar því til dæmis mjög vel í 
barnafatnað. Flíkurnar koma 
allar frá fyrirtækjum sem eru 
með starfsemi sína á svokölluð-
um „fair trade“ svæðum sem 
þýðir að vinnuaflinu eru boðin 
sanngjörn kjör fyrir vinnu sína. 

Á heimasíðu Grænu kistunnar, 
www.graenakistan.is má skoða 
myndir af fatnaðinum sem er til 
sölu auk þess sem hægt er að 
panta tíma í heimakynningar og 
fyrirtækjakynningar.

Barnvæn bómull



NailSpa er fyrsta byltingarkennda varan sem sameinar framúrskarandi naglaumhirðu
og þekkingu á ilmmeðferð. Þessi einstaka blanda sérfræðiþekkingar, verðmætrar 
samsetningar virkra efna og upplifunar á frábærum ilmi, ilmkjarnaolíu og áferð sem 
sléttir, breytir handsnyrtingu í vellíðan sem gerir þig fullkomlega ánægða.

Anti - Aging Ridge Filler
Ilmmeðferð með lótusblómi + hvítu tei + aloe vera
Grunnlag til verndar til að slétta ójöfnur og rákir í
nöglinni. Innihaldsefni gegn öldrun vernda gegn

rakatapi og auka mótstöðuafl naglarinnar. 

Mango Nail Serum - Öflugt naglaserum.
Blanda fyrir neglur með framandi ilmi itkatrés og mangó

fyrir öfluga naglasnyrtingu og örvun á vexti nagla.
Lótusblómakraftur hreinsar húðina og verndar sprungin

naglabönd. Ilmkjarnaolíur sem og endurnærandi og
nærandi innihaldsefni halda teygjanleika naglanna og gera

þær um leið sterkari.

Coco Mango Nail Butter
Öflugt naglakrem

Ilmmeðferð með lótusblómi + grænu tei.
Mangósmjör, shea butter, jojoba olía. Feit, kraftmikil

naglameðferð fyrir neglur sem hafa verið undir
álagi. Frábær kókoshnetu-mangóilmur. Verndar
gegn ofþornun og sprungum í naglaböndum.

Biotin Nail Hardener
Naglaherðir fyrir jafnvægi

Ilmmeðferð með rós + biotin
Bætir upp skort í næringarefnum í brothættum nöglum

og stuðlar að stöðugum vexti nagla með fegrunar-
vítamíns biotin. Með fjölda fitusýra, kemur

rósaberjaolía jafnvægi á náttúrulegt fituinnihald 
naglanna og dregur úr tapi á mikilvægum raka. 

COMB &CARE

Fæst í apótekum um land allt.

Sjampó og næring til varnar flóka
• Mild formúla sem svíður ekki undan.
• Sterkt flókavarnarefni fyrir sítt hár.
• Hárið verður hreint, mjúkt
    og viðráðanlegt.
• Endingargóður ilmur. 

Flókasprey
og flókahárkrem
• Verndar raka hársins
    með B5 vítamíni.
• Fjarlægir flóka, auðveldar greiðslu
    og verndar hreinlæti hársins.
• Endingargóður ilmur.

Auðvelt í notkun – frábær árangur
(Lúsaforvörn) Lúsin helst síður í vel hirtu hári. Inniheldur rósmarín sem fælir lúsina frá.

Bread and Butter sumartísku-
hátíðin heppnaðist einkar vel 
í ár. Gestir hafa aldrei verið 
fleiri.

Bread and Butter tískuhátíðin er 
sölusýning þar sem þeir tísku-
hönnuðir sem hanna fyrir almenn-
an markað sýna vörur sínar. Sýn-
ingin fer fram tvisvar á ári, í 
janúar og júlí, og má þar sjá til-
vonandi tísku sumars og vetrar. 
Aðaláherslan er lögð á föt sem 

almenningur hefur efni á, gengur 
í, og er í raun mun meira áberandi 
í hinu daglega lífi en glamúrföt 
hátískuhúsanna.

Hátíðin hefur hingað til verið 
haldin í Berlín en í fyrra var söðl-
að um og hún flutt til Barcelona. 
Sú breyting hefur mælst vel fyrir 
og í ár var aðsóknarmetið slegið. 
Um 83.000 gestir lögðu leið sína á 
sýninguna til að fylgjast með því 
sem bæði þekktir og óþekktir 
hönnuðir höfðu upp á að bjóða.

Bread and Butter
í Barcelona



Arnar Jónsson leikari á nokkra 
uppáhaldshluti á sínu heimili. 
Meðal þeirra er forláta skápur 
sem keyptur var á fornsölu.

Arnar segir að skápurinn sé eitt af 
alfyrstu húsgögnunum sem hann og 
Þórhildur Þorleifsdóttir eiginkona 
hans keyptu sér. „Einhvern tímann 
vorum við alveg óskaplega blönk, 
eins og gjarnan á árum áður, og þá 
stóð valið um það að kaupa sér bíl-
druslu eða þennan skáp á fornsölu. 
Við létum bílinn flakka og löbbuð-

um bara það sem við þurftum en 
keyptum skápinn og ég held að við 
höfum aldrei séð eftir því,“ segir 
hann.

Skápurinn er handsmíðaður og 
telur Arnar að hann hafi verið smíð-
aður af dönskum klerki átján hundr-
uð og eitthvað. „Þetta er mjög fal-
legur skápur sem er notaður undir 
betra stellið og allt það auk þess 
sem hann er mikil stofuprýði.“

Arnar segir að það séu ein þrjá-
tíu ár síðan þau hjónin keyptu skáp-
inn. „Að minnsta kosti það. Skápur-
inn hefur fylgt okkur síðan en við 

höfum reyndar ekki flutt nema einu 
sinn. Við fórum þá af Óðinsgötunni 
hingað á Skólavörðustíginn sem er 
reyndar ekki mjög langt, sennilega 
ekki nema hundrað metrar, en ég 
gat ekki komið lífsförunautnum 
lengra en þetta og nú er ég hér og 
skápurinn líka.“

Arnar er alls ekkert ósáttur við 
að hafa þurft að sleppa því að kaupa 
bíl á sínum tíma til þess að geta 
eignast skápinn. „Ég held að það 
gefi honum bara gildi og geri hann 
verðmætari fyrir vikið.“

Keypti skáp í stað bíls
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Pottablómin geta verið 
eymdarleg á þessum árstíma 
þegar dagsbirtan hefur verið af 
skornum skammti svo mánuð-
um skiptir. Þá koma silkiblóm-
in sterk inn. 

Silkiblóm eru býsna raunveruleg 
að sjá enda kemst silkið næst því 
að líta út eins og lifandi blóm. Það 
liggur við að maður fari að vökva!

Í Soldis í Blómavali og Euro-
pris er úrval af silkitrjám og silki-
blómum til að prýða með bæði 
heimili og fyrirtæki. Fyrir utan 
afskorin blóm og greinar til að 
láta standa í vösum og skálum má 
fá pálma, fíkustré, drekatré, 
burkna og hengiplöntur. Blómstr-
andi pottablóm eins og pelargón-
íur, alparósir og ástareldur geta 
fært lit og líf inn á heimilið og fyllt 
upp tómið sem hið nýhorfna jóla-
skraut skapaði.

Vökvun allsendis óþörf

Allt of margir eiga allt of mikið af rúmfötum.

Af ókunnri ástæðu eiga margir það til að halda fast í 
gömul rúmföt. Rúmfötin taka þar með skápapláss 
sem væri betur varið til geymslu á öðru. Brún og 
appelsínugul rúmföt frá 1978 liggja enn innan um 
barnasængurver af sæng barns sem í dag er orðið 23 
ára, koddaverin eru horfin yfir í aðra vídd og þetta 
gerir lítið annað en að skapa óþarfa óreiðu á heimil-
inu.

Til að átta sig á því hversu mörg rúmföt við þurf-
um í raun og veru, er nægilegt að telja þau rúm sem 
eru í reglulegri notkun á heimilinu og bæta við einu 
rúmfatasetti á hvert rúm. Fyrir gesti dugar að hafa 
eitt auka sett á hvert gestarúm. Ef það eru til dæmis 
þrjú rúm sem eru notuð á hverri nóttu heima hjá þér, 
og tvö gestarúm, þá áttu að eiga fimm sett af rúmföt-
um í rúmfataskápnum. 

Í stað þess að vera með ósamstæð rúmföt er því 
tilvalið að fjárfesta í góðum rúmfötum úr þínu uppá-
haldsefni (t.d. damask) og henda svo öllum gömlu 
rúmfötunum út í tunnu eða gefa til góðgerðasamtaka. 

Rúmföt frá 1985

w w w . u n i k a . i s

Fákafeni 9    Sími: 568 6700
mán-fös. 10-18, laug. 11-16 og sun 13-16

afsláttur af nýjum vörum
aðeins til föstudags

®

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

ÚTSALA!
ÚTSALA!



Kartöfluættin er í þriðja sæti þeirra plöntuætta sem mannkynið 
ræktar til matar. Í fyrsta sætinu er grasættin með allar sínar korn-
tegundir og í annað sætið fer ertublómaættin með ótal baunategund-
ir. Korn, baunir og kartöflur er undirstaða hins daglega brauðs fyrir 
meginþorra alls fólks í heiminum og um 98% alls ræktunarlands fer 
undir þennan jarðargróða. En það eru ekki bara kartöflur sem máli 
skipta í kartöfluættinni. Til hennar teljast líka mikilvægar matjurtir 
eins og eggaldin, paprika og tómatar. Og reyndar mun fleiri tegundir, 
svo sem tóbak, sem ekki verða gerðar hér að umtalsefni. Hér fara á 
eftir nokkur orð um tómata í framhaldssöguformi, því rýmið er tak-
markað.

Þegar Spánverjar gerðu sig heimakomna í Nýja-heiminum gættu 
þeir grannt að lifnaðarháttum heimamanna þar og ekki síst að því 
hvað innfæddir lögðu sér til munns. Fyrr en varði hafði Spánverjun-
um tekist að ná saman góðum lista af matjurtum sem óþekktar voru 
Evrópumönnum á þeim tíma. Og það var ekki nóg með það, heldur 
fengu þeir sýnishorn af öllu og fluttu til ræktunar í heimalandinu 
austan Atlantshafs. Eina af þessum jurtum fengu þeir hjá Aztekum, 
jurtkenndan hálfrunna með rauðum berjum á stærð við þrastaregg. 
Aztekar kölluðu plöntuna „xitomatl“ en berin „tomatl“ – svona skrif-
að án þess að „ellið“ sé borið fram. Azteka-nafnið þýðir eiginlega 
bara „þessi frískandi safaríku“ og forskeytið „xi“ – framborið „sjí“ er 
tilvísun á plöntuna sem tómatarnir vaxa á. Flóknara er það ekki! 
Tómat-nafnið eins og við notum það er sem sagt komið úr aztekamáli, 
nánar tiltekið Nahuatl-mállýskunni, og hefur fleytt kerlingar inn í 
flest tungumál veraldar og mun líklega sitja fast í íslenska orðaforð-
anum það sem eftir er, öllum að meinalausu vonandi.

Uppruni tómataræktunar er ekki alveg augljós. Eins og kartaflan og 
paprikan voru tómatar til í mörgum gerðum þegar Spánverjar komu 
að. Margt virðist benda til að ræktun á tómötum hafi byrjað á ýmsum 
stöðum, nokkurn veginn sjálfstætt. Útbreiðsla tegundarinnar sem er 
meginuppistaðan í genamengi ræktaðra tómata nær frá Mexíkó til 
háfjalladala í Perú og fer í gegn um útbreiðslusvæði annarra 
náskyldra tegunda sem hún blandast auðveldlega. En upprunalega er 
um tvær deilitegundir að ræða. Á norðursvæðinu, þ.e. í Mexíkó, bera 
tómatplönturnar stóra klasa með smágerðum, allt að því hnöttóttum 
tómötum. Þaðan eru „kirsiberjatómatar“ komnir. Í Perú bera klasarn-
ir stærri og ögn ílengri tómata, þeir eru af „plómugerðinni“. Um allt 
svæðið þarna á milli voru til tómatar af margvíslegri stærð, lögun og 
lit. En stórir tómatar sem líktust „bufftómötum“ munu líka hafa verið 
komnir fram sem stökkbreyting í ræktuðum tómötum á því svæði 
sem nú er Panama og Hondúras áður en Spánverjar komu til sögunn-
ar, en þessir tómatar komu ekki inn í ræktunarsögu alls heimsins 
fyrr en öldum síðar.

Tómatarnir sem Spánverjar komu fyrst með til Evrópu árið 1520 
voru „kirsiberjatómatar“ og í fyrstu voru þeir einkum ræktaðir til 
skrauts og sýningar, enda þótt vel væri staðið að því að kynna þessa 
nýju guðsgjöf. Fólk var tregt til að borða framandi ávöxt af plöntu 
sem hafði orð á sér að vera vera ögn eitruð eins og þær tegundir 
sömu ættkvíslar sem menn þekktu í Gamla-heiminum. En í nýlendum 
Spánverja var tómötunum tekið höndum tveim umsvifalaust. Ítalir 
höfðu orðið sér úti um tómatfræ strax í upphafi sextándu aldar og 
fóru lengri leiðina, því þeir fengu fyrst gula tómata frá Tyrklandi, 
hvernig svo sem Tyrkirnir komust yfir þá. Á Ítalíu ríkti ekki sami ótt-
inn við hið ókunna. Ítalirnir nefndu tómatana „pomi di oro“, gullepli, 
eftir gula litnum og síðan hafa allir tómatar heitið „pomodoro“ á 
ítölsku, hinn tyrkneski uppruni hafði slitið tengsl við tómatnafnið. 
Ítalir voru orðnir meistarar í tómatamatseld á tiltölulega stuttum 
tíma. Og að sjálfsögðu bárust þeim líka rauðir tómatar vestan frá 
Spáni ásamt uppskriftum að því hvernig væri best að matreiða þá: 
Fyrsta matreiðslubókin með tómatréttum kom svo út í Napólí árið 
1692 og er sögð undir sterkum spænskum áhrifum. Við þessi tímamót 
má segja að saga tómatanna í nútímanum hefjist. Meira um það í 
næsta pistli.

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

Útsala
10-70% afsl. 

39.900 kr 13.500 kr Frá 16.900 kr 34.000 kr

PARKET & GÓLF 

ÁRMÚLI 23

108 REYKJAVÍK

SÍMI: 568 1888

FAX: 568 1866

WWW.PARKETGOLF.IS

PARKET@PARKETGOLF.IS

ÁRATUGA ÞEKKING, ÞJÓNUSTA OG RÁÐGJÖF

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Lítið þarf til að lífga upp á 
baðherbergið.

Er tannburstaglasið úr sér gengið 
og kannski notast við aflóga glas 
úr eldhúsinu sem löngu ætti að 
vera búið að syngja 
sitt síðasta? 
Skemmtilegt getur 
verið að lífga upp á 
baðherbergið með 
nokkrum grunn-
hlutum eins 
tannburstaglasi,
sápudælu og 
klósettbursta. Með 
því að hafa þetta 
þrennt í stíl er 
hægt að breyta 
leiðigjörnu
baðherbergi í 
sjarmerandi
vistarveru.

Smátt og 
smart á 
salernið
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SPURÐU FASTEIGNASALANN...
...HVORT ÞAÐ SÉU
   GLUGGAR Í DRAUMAÍBÚÐINNI

Því það skiptir máli.

OFNAR AÐ HVERFA AF
HEIMILUNUM
Gólfhiti BLS. 2

FÓÐRAÐIR VEGGIR
Blóm og skýjahnoðrar BLS. 2

HLÝJAR KVÖLDSTUNDIR
 Sérsmíðaður arinn BLS. 4

LÝSING Í NÝBYGGINGAR
Fagleg ráðgjöf frá Lumex
BLS. 6

ROFAR FYRIR
NÚTÍMAHEIMILI
Fjölbreytni í efni 
og litavali BLS. 12

EFTIRSPURN EYKST
Húsnæði á Húsavík
BLS. 12

NÝTT HVERFI FÆÐIST
Norðlingaholtið
BLS. 14

EFNISYFIRLIT
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Sífellt er að aukast að fólk hiti upp 
hús sín með gólfhita í stað hins 
hefðbundna ofnakerfis. Gólfhitun 
hefur ýmsa kosti fram yfir ofna-
kerfið.

„Þú færð miklu betri hitanýt-
ingu úr gólfhitanum með þessu 
móti. Þá minnkarðu orkukostnað-
inn í gólfhitanum miðað við heita 
vatnið sem fer á ofnana um einhver 
sextíu prósent. Það sem gólfhitinn 
hefur aðallega fram yfir ofninn er 
að ofnarnir eru venjulega staðsettir 
við glugga. Svo myndast hringrás í 
herberginu, loftið er þá mun heit-
ara í efsta hluta rýmis en hitastig-
ið verður minna eftir því sem nær 
dregur gólfinu,“ segir Heimir Freyr 
Heimisson sem starfar hjá Vatni og 
hita sem er í eigu Vatnsvirkjans.

„Manni er oft kalt á tánum í 

heimahúsum sem aðeins eru með 
ofnakerfi. Þegar maður hefur gólf-
hita þá byrjar hitinn hins vegar 
augljóslega á gólfinu sem gerir það 
að verkum að varmagjöfin í hverju 
rými fyrir sig er alltaf jöfn og stöð-
ug í öllum hlutum þess,“ sagði 
Heimir. Það er þó alls ekkert nýtt að 
verið sé að hita heimilin í gegnum 
gólfin.

„Við komum með þetta fyrst á 
markaðinn fyrir átta árum eða svo 
og síðan hefur verið 60-80 prósenta  
aukning í þessum geira á hverju ári. 
Til að byrja með var gólfhiti tek-
inn með ofnalagningu, en núna er 
gólfhitinn bara orðinn alls ráðandi. 
Kostnaðurinn við að fá hitakerfi í 
gólf er hlutfallslega meiri þegar 
maður er að byrja og er að koma 
þessu öllu í gang,“

„Þó að kostnaðurinn sé kannski 
40 prósenta meiri þá skilar þetta 
sér á næstu árum þegar kemur að 
varmaleiðni. Svo fer þetta náttúru-
lega eftir því hvernig þú verðleggur 
hlutina sjálfur. Án alls vafa þá má 
segja að þetta sé það sem er móð-
ins í dag eins og unga fólkið orðar 
það,“ sagði Heimir sem segir að 
gólhitinn sé þegar almennt tekinn 
við af gamla ofnakerfinu.

Gólfhitakerfi hafa komið hvað 
best út úr rannsóknum um þægindi 
hitakerfa en minna ryk er í loftinu 
á þeim heimilum sem hafa þannig 
kerfi. Iljarnar á fótunum eru mjög 
næmar og því finnur fólk oft fyrir 
miklum mun þegar skipt er yfir í 
gólfhita. Þá hefur sýnt sig að þetta 
kerfi er mjög endingargott.

- egm

Ofnarnir eru að hverfa af 
heimilum landsmanna
Það hefur færst gríðarlega mikið í aukana síðustu ár að fólk láti leggja gólfhitakerfi í 
íbúð sína í stað ofnakerfis. Heimir Freyr Heimisson segir aukningu mikla milli ára.

Í örfá ár þegar einfaldleikinn réði 
ríkjum og litagleði sjöunda og átt-
unda áratugarins var víðs fjarri 
þótti veggfóður lítið smart. Annað 
er uppi á teningnum í dag. Vegg-
fóður er aftur í tísku og úrvalið 
hefur sjaldan verið jafn mikið. 
Hvort sem einfalt munstur eða 
gróft er á óskalistanum þá er hægt 

að finna flott fóður á vegginn. 
Að ýmsu er þó að huga þegar 

veggfóður er valið, til dæmis 
hvernig það passar við húsgögn 
og aðra hluti á heimilinu. Flott 
getur verið að veggfóðra einung-
is einn til tvo veggi í herbergi og 
mála hina. Afar smart er að velja 
gardínuefni í stíl við veggfóðrið. 

Fóðraðir veggir

MARKAÐURINN

Hafliði Helgason
í hádegisfréttu
Stöðvar 2
alla virka daga
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Eins og staðan er núna er lítið um 
lóðaframboð á höfuðborgarsvæðinu 
en flest bæjarfélög eru nýbúin að 
hafa útboð. Í Hafnarfirði er þó ýmis-
legt í undirbúningi og ekki langt í 
næsta útboð. „Eins og er eru engar 
lóðir lausar, en mikið í byggingu sem 
nýlega hefur verið úthlutað. Stefnt er 
að því að úthluta u.þ.b. 150 einbýl-
ishúsalóðum, 100 raðhúsalóðum og 
lóðum fyrir um  160 íbúðir í fjölbýli 
með vorinu. Siðar á árinu er stefnt að 
úthlutun u.þ.b. 150 einbýlishúsalóða, 
120 raðhúsalóða og lóðum fyrir u.þ.b. 
50 íbúðir í fjölbýli. Auk þess erum 
við að úthluta lóðum fyrir atvinnu-
húsnæðí á stórum iðnaðarsvæðum 
í suðurhluta bæjarins,“ sagði Bjarki 
Jóhannesson, sviðsstjóri skipulags- 
og byggingarsviðs Hafnarfjarðar.

Í Reykjanesbæ hefur úthlutun 
verið mikil síðustu ár, og úthlutað 
lóðum undir 1800 íbúðir. Samkvæmt 
upplýsingum frá bæjaryfirvöldum er 
verið að ljúka uppbyggingu þriggja 
hverfa. Enn eru um 40 lóðir lausar 
í þeim hverfum. Í skipulagningu er 
hins vegar 700 íbúða hverfi og verður 
lóðum þar úthlutað á þessu ári. Stefna 
bæjarins er að hafa ávallt nægt fram-
boð af lóðum. - egm

Mikið í bygg-
ingu í Hafn-
arfirði og í 
Reykjanesbæ

„Þetta er rosalega vinsælt og fleiri með arin 
á heimili sínu en margir halda,“ segir Magn-
ús Böðvarsson sem starfar hjá Ákasti. „Þó að 
hús sé ekki steypt upp með skorstein er alltaf 
hægt að setja arin í það eftir á og það halda 
áfram að koma arnar í gömul hús.”

Aðspurður segir Magnús að í langflest-
um tilfellum sé það ekki mikið vandamál að 

finna leið til að setja upp arin á heimilum. 
„Það þarf náttúrulega að vera hægt að koma 
upp skorsteini og ef það er ekki önnur hæð 
á húsinu þá er það ekki mikið mál. Settur 
er upp stál-skorsteinn ef ekki er skorsteinn 
fyrir. Ég hef enn ekki lent í þeim vandamál-
um að ekki sé hægt að finna leið til að koma 
arni fyrir,“ segir Magnús.

„Svo er það spurningin hvernig arinn það 
er sem fólk vill, inni í eldhólfinu er aðeins 
um tvennt að velja. Það er gamli múrstein-
ninn eða grásteinn sem er íslenskur svart-
ur náttúrusteinn. Fólk þarf að velja á milli 
þessara tegunda en í 90 prósent tilfella í dag 
velur fólk grásteininn. Hann er hins vegar 
mikið dýrari en múrsteinninn. Fólk hefur 
sínar hugmyndir um hvernig arin það vill en 
ég sé um að hanna innvolsið, ef fólk hefur 
hugmyndir sem ekki eru mögulegar þá segi 
ég því það hreint út.“

Ákast tekur að sér að smíða arna eftir 
teikningum arkitekta, verkkaupa eða eigin 
hönnun. Fyrirtækið sér um að útvega allt 
það efni sem þarf í arininn og gerir föst til-
boð. Hægt er að kaupa alls konar aukahluti 
fyrir arnana, meðal annars í versluninni 
Arinvörum á Krókhálsi. Meðal aukahluta 
sem þar fást má nefna neistagrindur, ösku-
skúffur, hreinsiefni, trekkspjaldastillingar 
og kubbagrindur í eldhólf. Ákast mælir á 
heimasíðu sínni með öskuskúffum. Þær gera 
það að verkum að arinninn er notaður miklu 
meira. Fyrirtækið býður annars vegar upp á 
skúffu á hjólum sem rennur undir arininn 
og hins vegar öskufötu sem sett er ofan í 
arininn og sést ekki.

Það eru ýmis atriði sem gott er að hafa í 
huga þegar kveikt er upp í arni. Gæta þarf 
þess að kalt loft streymi ekki niður skor-
steininn þegar kveikja skal upp. Ekki skal 
nota vökva af neinu tagi við uppkveikju, 
aðeins dagblöð. Nota á þurrkaðan við en ef 
óþurrkaður viður er notaður fer mikil orka 
í að losa rakann úr honum sem nýtist ekki 
til upphitunar. Ef reykur stígur upp úr skor-
steini ber það vott um kunnáttuleysi eigand-
ans þar sem vanur kyndari kyndir án reyks.

- egm

Fleiri með arin en margir halda 
Múrarameistarinn Magnús Böðvarsson starfar hjá Ákasti ehf. en fyrirtækið sérhæfir sig í arinsmíði og arinhönnun. Hann segist ekki 
enn hafa lent í því að ekki sé hægt að setja arin upp á heimili.

Við tilkynnum til vina og viðskiptavina okkar að
við höfum unnið verðlaunin í ár, “Q” fyrir gæði í
ferðamannageiranum . Við viljum þakka okkar
virðulegu viðskiptavinum fyrir tryggðina.
Starfsfólk okkar á veitingastaðum Bali,
á Kanaríeyjum viljum óska öllum gleðilegs
nýs árs. Sjáumst á Kanarí.

Avd. de Tirajana, Esq. Avd. Bonn, 23
Apartamentos Tinache
35100-Playa del Ingles
Gran Canaria- España
Reservas: 0034 928 763 261
www.restaurantebali.com
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Lýsingin á heimilinu skiptir mjög 
miklu máli og er eitt af því sem 
huga þarf að þegar nýtt hús er 
byggt. Lumex er lampaverslun og 
ráðgjafafyrirtæki þar sem ráðgjöfin 
felst í þekkingu á þeim lömpum sem 
fyrirtækið hefur til sölu. Starfsmenn 
Lumex hafa mikla reynslu í hönnun 
lýsingar.

„Algengustu spurningarnar varð-
andi lýsingu í dag eru annars vegar 
um innfellda halogen-lýsingu, 
díóðu-lýsingu sem er oft notuð 
sem næturlýsingu eða ratlýsingu 
og óbeina lýsingu þar sem notast 
er við flúrperur eða díóður,“ segir 
Charlotta Björk Steinþórsdóttir sem 
er tækniteiknari hjá Lumex.

Hún segir talsvert hraða þróun 
hafa átt sér stað í stýringum sem 

tengjast m.a. lýsingu heimila. „Þar 
efst á baugi má nefna kerfi sem 
heitir Funk bus. Einnig starfrækjum 
við hjá Lumex teiknistofu sem tekur 
við stærri verkum,“ segir Charlotta.

Fyrirtækið býður upp á hönn-
un á úti- og innilýsingu en þetta á 
bæði við um nýbyggingar  sem og 
eldri byggingar. „Það sem við þurf-
um til að geta unnið okkar vinnu 
eru annars vegar grunnmyndir af 
húsunum eða íbúðunum. Best er að 
fá þær á tölvutæku formi en ef þær 
eru ekki fáanlegar er hægt að notast 
við útprentaðar grunnmyndir,“ segir 
Charlotta þegar spurt er um það ferli 
sem viðskiptavinir gagna í gegnum.

„Viðskiptavinurinn getur annars 
vegar komið á staðinn og farið yfir 
byggingu hússins með sölumanni, 

lofthæð og óskir um lýsingu. Sölu-
maðurinn kemur þeim skilaboðum 
síðan til teiknara sem gerir grunn-
inn kláran fyrir lýsingarhönnuðinn. 
Næsta skref er síðan að lýsingar-
hönnuður hannar lýsinguna eftir 
óskum og þörfum hvers og eins.“

Þegar þessu er síðan lokið tekur 
sölumaður teikninguna og gerir 
sölutilboð sem viðskiptavinurinn 
fær með teikningunni. „Teiknari 
klárar að útfæra teikninguna og 
hefur samband við kúnnann,“ segir 
Charlotta.

Viðskiptavinurinn fær sent ein-
tak í tölvupósti eða getur komið 
og fengið útprentun á verkinu. Allt 
þetta ferli tekur að meðaltali tíu 
virka daga og kostnaður vegna þess 
er allt frá 7.345 krónum. - egm

Lýsing í nýbyggingum 
Fyrirtækið Lumex býður upp á hönnun á úti- og innilýsingu. Charlotta Björk Stein-
þórsdóttir tækniteiknari segir talsverða þróun hafa átt sér stað í þessum efnum.

Sífellt eru gerðar meiri kröfur til 
ljósastýringa á heimilum en Funk-
Bus kerfið nýtur mikilla vinsælda. 
Einfalt er að forrita Funk-Bus og allar 
breytingar eftir að kerfið er komið upp. 
Funk-Bus hefur margt að bjóða og má þar 
meðal annars nefna að hægt er að slökkva 
öll ljós á heimilinu á leiðinni út og kveikja á 
mismunandi ljósum þegar heim er komið.
Í kerfinu eru sendar og móttakarar. Sendar eru 
hreyfiskynjarar, veggsendar og handsendar í 
formi fjarstýringar eða lyklakippu.

Upplýsingar af reykjafell.is

Eins og úrvalið og möguleikarn-
ir eru núna ættu allir að fá þann 
eldhúsvask sem þeim hentar best. 
Algengastir eru þeir úr stáli, enda 
eru þeir sterkir og endingargóðir. 
Ný efni hafa þó verið að ryðja sér 
til rúms, eins og silgranít og corian. 
Silgranít er sterkara efni en stálið 
og er framleitt í nokkrum litum. 
Corian er efni sem hægt er að móta 
hvernig sem er, og algengt er að 
fólk láti smíða vask og borðplötu 
úr Corian-efninu. Alltaf eru það 

einhverjir sem sækjast eftir að hafa 
vaskana undir borðplötunni til að 
vaskurinn  verði ekki eins áberandi, 
á meðan aðrir sækjast eftir stórum 
vaski sem lætur mikið fyrir sér fara. 
Postulínsvaskar sem notaðir voru 
hér mikið áður fyrr eru að mestu 
leyti horfnir, og eru sérpantaðir 
að utan ef fólk sækist eftir þeim. 
Gallinn við postulínsvaskana er sá 
að það brotnar mikið upp úr þeim, 
enda eldhúsvaskar oft undir miklu 
álagi.

Búið vel um uppvaskið

Hvað er 
Funk-Bus?
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Söluaðili:
Verslanir Húsasmiðjunnar um land allt
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Stórhöfða 33 • 110 Reykjavík
Sími: 577-4100 • Fax: 577-4101

GSM: 898-0860 • altak@altak.is • www.altak.is

Valsað báruál
Litað valsað báruál í 0,7 mm þykkt á svipuðu verði 
og stálÁltak valsar báruál og afgreiðir pantanir í 
réttum lengdum með 2-4 daga fyrirvara. 

Eigum eftirfarandi liti fyrirliggjandi á lager:

Ólitað ál
RAL 3002 Rautt
RAL 3009 Rautt
RAL 5009 Blátt
RAL 7016 Dökkgrátt
RAL 9006 Silfurmetalic
RAL 9010 Hvítt
RAL 9007 Dökkur Metalic

Horfðu til himins
Gæða þakgluggar á sérstöku 
tilboði út október.

Margar stærði til á  lager.

55 x 78 • 55 x 98 • 66 x 118 • 78 x 98
78 x 140 • 94 x 118 • 114 x 118 • 94 x 140

Stallað
þakefni
Áltak á til á lager, 
stallað þakefni úr
áli í eftirfarandi litum:

RAL 3009   RYÐRAUTT
RAL 9005   SVART
RAL 9010   HVÍTT







 { húsbyggjandinn } 10

Hægt er að fara að ýmsar leiðir til að lífga upp á bað-
herbergið. Egill Árnason hf. hefur opnað nýja og stærri 
baðdeild þar sem hægt er að fá innblástur fyrir baðher-
bergið. Fréttablaðið skoðaði ýmsa skemmtilega hluti sem 
í boði eru í versluninni.

Lífgað hressilega upp á baðherbergið 

Nýbyggingalán eru lán þar sem 
lánað er frá lóðarkaupum að 
fullbúinni fasteign. Á heimasíðu 
Frjálsa fjárfestingabankans eru 
þessi lán útskýrð nánar en þar segir 
að þau hafi þróast á síðastliðnum 
árum í takt við kröfur viðskipta-
vina. Lánin eru ekki háð skilyrð-
um um önnur bankaviðskipti. 
Lánað er allt að 100 prósentum af 
verði úthlutaðra lóða en hægt er 
að greiða upp lánið hvenær sem er 
án uppgreiðslugjalds. Eingöngu er 
lánað gegn fyrsta veðrétti.

Ekki er greitt af nýbyggingar-

lánum fyrr en við sölu á eign-
unum. Viðskiptavinum Frjálsa 
fjárfestingabankans bjóðast verð-
tryggð lán og óverðtryggð lán í 
íslenskum krónum eða í erlendri 
mynt. Ef um úthlutaða lóð frá 
sveitarfélagi er að ræða er nægj-
anlegt að koma með staðfestingu 
á úthlutun til að fá lán fyrir lóðar-
kaupum en annars þurfa gögn að 
fylgja. Þau gögn eru áætlað verð-
mat fullbúinnar eignar frá löggilt-
um fasteignasala, verk-, tíma- og 
kostnaðaráætlun fyrir stærri verk 
og teikningar.

Nýbyggingalán
Þök, svalir, svalagarðar og sundlaugar
Við sérhæfum okkur í lagningu
á þakdúk fyrir stór og smá hús
þar sem fólki líður vel.
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„Það er mjög merkjanleg aukning 
á byggingu íbúðarhúsnæðis hér á 
Húsavík og ég held að það sé fyrst 
og fremst vegna bjartsýni íbúa hér 
á svæðinu,“ segir Þórólfur Aðal-
steinsson, framkvæmdastjóri verk-
takafyrirtækisins Norðurvíkur á 
Húsavík.

„Fólk hefur miklar væntingar 
vegna umræðu um atvinnuupp-
byggingu hér í bænum og sú bjart-
sýni skilar sér í aukinni eftirspurn 
eftir húsnæði.“

Norðurvík hefur nýlega reist stórt 
raðhús í bænum og segir Þórólfur að 
þær íbúðir hafi selst á mjög skömm-
um tíma. Fyrirtækið fæst þó ekki 
bara við smíði íbúðarhúsnæðis held-
ur sér fyrirtækið um alhliða smíða-
vinnu. „Við erum núna að vinna 
að byggingu Gljúfrastofu í Ásbyrgi 
fyrir Umhverfisstofnun. Þar er verið 
að endurbyggja fjárhús og hlöðu 

sem verða upplýsingamiðstöð og 
sýningarsalur.“ Norðurvík er einn-
ig að reisa nýtt pósthús á Húsavík 
sem tekið verður í notkun 17. júní 
næstkomandi. „Þetta er gjörbreytt 
aðstaða fyrir Póstinn hér í bænum. 
Aðgengi fyrir póstbíla er allt betra 
og starfsmannaaðstaða rýmri.“

Það starfa um 25 manns hjá fyr-
irtækinu og segir Þórólfur fjölgun 
starfsfólks hafa haldist í hendur við 
aukin verkefni. 

„Við höfum auk þess að vinna 
hér á nærsvæðinu einnig unnið 
töluvert á Austurlandi,“ segir Þór-
ólfur. Hann segir að fyrir utan húsa-
smíðar bjóði fyrirtækið einnig upp á 
smíði eldhúsinnréttinga og sé hægt 
að koma með eigin hugmynndir til 
Norðurvíkur sem framkvæmi þær. 
„Við höfum smíðað mikið úrval eld-
húsinnréttinga og erum að selja um 
allt land.“ -öhö

Aukin eftirspurn
Þórólfur Aðalsteinsson, framkvæmdastjóri Norðurvíkur 
á Húsavík, segir aukna eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði á 
Húsavík og ástæðan sé bjartsýni fólks á svæðinu. Fyrir-
tækið vinnur nú að byggingu nýs pósthúss í bænum sem 
tekið verður í notkun í sumar.

Metnaðarfull hönnun virðist teygja 
sig inn á öll svið heimilisins og er 
áhersla lögð á minnstu smáatriði. 
Rofar og innstungur eru meðal þess 
sem tekið hefur miklum stakka-
skiptum hvað hönnun varðar og er 
ekki lengur bara um hvítt plast að 
ræða fyrir rofana. 

S. Guðjónsson í Kópavoginum 
selur vörur frá Gira sem er í senn 
einföld rofahönnun og tæknilegur 
rafbúnaður fyrir heimilið í heild 
sinni. Tæki og einingar í Gira-vöru-
línunni eru til í miklu úrvali og eru 
yfir 40 gerðir til. Gira-kerfið getur 
samhæft allt rafkerfi hússins, bæði 
innandyra og utan og til að mynda 

er hægt að kveikja öll ljós í húsinu 
með einum takka. Samsetningar-
möguleikar virðast vera endalausir 
og með uppsetningu einnar mið-
stöðvar hægt að stýra öllu í húsinu, 
og þegar farið er úr húsi er hægt að 
slökkva öll ljós, slökkva á eldavél, 
ræsa þjófavörn og jafnvel draga 
fyrir gluggana eða setja upp sólar-
vörn, allt með einu handtaki. Aftur 
á móti er Gira líka fyrir þá sem 
vilja einfaldlega hafa fallega rofa 
á veggjunum eða skipta um ítölsku 
innstungurnar (ticion) sem leynast 
víða í húsum og eru til vandræða 
vegna þess að til þess að nota þær 
þarf millistykki. - keþ

Rofar fyrir nútímaheimili

laugavegi 47 opið mán.-fös. 10-18, lau. 10-16     www.kokka.is         kokka@kokka.is

Brauðristar-
gæðaeftirlit
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       Framleiðendur bresku Rowlett brauðristanna hafa aldrei verið sammála 
því að brauðristar eigi að vera ódýrar, ónákvæmar og ónýtar alltof snemma. 
Rowlett ristar hratt, vel og nákvæmlega og er fljót að borga sig upp því 
þú kaupir eina og átt hana svo alla ævi. Rowlett brauðristar fást í mörgum 
stærðum, með og án samlokugrindar. Þær hafa verið handsmíðaðar í 60 ár
og hvert einasta tæki er prófað áður en það fer úr húsi. Það hlýtur að vera
öfundsvert starf að sjá um gæðaeftirlitið með öllu þessu ristaða brauði.
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Í Norðlingaholti er nú unnið hörðum höndum enda er nýtt hverfi að myndast þar með 
miklum hraða. Það er þó alveg ljóst að enn er mikið verk fyrir höndum en ljósmyndar-
inn Gunnar V. Andrésson skellti sér í Norðlingaholtið og tók þessar myndir.

Nýtt hverfi að fæðast 
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Skemmtilega hannaður bekkur.

Hann hefur haft unaðinn í fyrir-
rúmi hönnuðurinn sem skapaði 
þennan nýstárlega bekk sem var 
til sýnis á listsýningu úti í hinum 
stóra heimi fyrir nokkru. Að 
minnsta kosti virðist stúlkunni 
líka það ljómandi vel að láta strúts-
fjaðrir líða yfir líkamann á færi-
bandi. Spurning að fá sér einn 
svona í svefnherbergið?

Unaðslegar strútsfjaðrir

Börn hafa gaman af krítar-
litum og því tilvalið að mála 
slíka töflu upp á vegg.

Nýlega buðu málningarvöruverslan-
ir upp á skemmtilegan varning. Um 
er að ræða svokallaða krítarmáln-
ingu, en með henni er hægt að setja 
krítartöflu nánast hvar sem er. Með 
krítarmálningu er til dæmis hægt að 
mála heila krítartöflu á dyrnar á 
barnaherberginu, eða jafnvel á heil-
an vegg og þannig geta börnin litað 
stórar myndir á veggina án þess að 
foreldrarnir fái taugaáfall. 

Krítarmálning er fáanleg í 
ýmsum litum og því er einnig hægt 
að nota hana annars staðar í íbúð-
inni. Til dæmis er sniðugt að mála 
eina skáphurð í eldhúsinnrétting-
unni með krítarmálningu og þar á 
getur öll fjölskyldan skrifað skila-
boðin, innkaupalistann og fleira.

Krítartafla 
hvar sem er



Baujan er aðferð til að stjórna 
eigin líðan. Nú er komin út 
bók um hana eftir Guðbjörgu 
Thoroddsen.

Guðbjörg hefur sjálf byggt upp og 
þróað aðferðir sem hún nefnir 
Baujuna og kennt þær um alllangt 
skeið. Bókin sem hún hefur nú 
gefið út er framhald af þeirri 
vinnu og nafnið er táknrænt því 
baujur eru leiðarljós og vegvísar. 
Með lestri bókarinnar getur hver 
og einn tileinkað sér þá þekkingu 
sem þarf til að styrkja sjálfsör-
yggi sitt og vellíðan að sögn Guð-
bjargar. Vegna mikillar eftirspurn-
ar segir hún fyrirhugað að þýða 
Baujuna á ensku svo hún verði til-
tæk fleirum en Íslendingum. 

Guðbjörg er leikaramenntuð og 

segir það hafa komið sér til góða 
við að finna upp Baujuna. „Leikar-
inn þarf andlega og líkamlega slök-
un til að geta kastað sér í hvaða 
hlutverk sem er og jafnframt að 
vera í stöðugu sambandi við til-
finningaróf sitt. Þetta lærði ég að 
heimfæra upp á daglega lífið. 
Þegar hugurinn er í jafnvægi og 
við erum í góðum tengslum við til-
finningar okkar kemur innbyggt 
lækningakerfi okkur til hjálpar ef 
eitthvað bjátar á,“ útskýrir hún.

Guðbjörg dvelur nú í Kenía í 
Afríku. Þar hefur hún haldið 
kennslufyrirlestra um Baujuna og 
einnig tekið að sér einstaklinga 
sem þurfa á hjálp að halda. „Fólk 
hér í Afríku er áfjáð í sjálfsstyrk-
ingu enda eru erfiðleikar þess 
meiri en nokkrum manni eru holl-
ir,“ segir hún og nefnir sem dæmi 
munaðarlausa 12 ára stúlku á heim-
ilinu Diani Childrens Village sem 
hefur búið við afar erfið skilyrði á 
sinni stuttu ævi. „Foreldrar hennar 
og bróðir dóu úr eyðni og hún 
hraktist stað úr stað. Stundum í 
stöðugri límvímu til að gleyma 
sorgum dagsins, ofbeldi og vanlíð-
an,“ segir Guðbjörg og heldur 
áfram. „Eftir kennslufyrirlestur 
fyrir starfsfólk heimilisins var ég 
beðin að setjast niður með stúlk-
unni til að kanna hvort Baujan gæti 
orðið henni til hjálpar. Eftir fimm 
stutta fundi með henni er hegðun 
og líðan hennar gjörbreytt og hún 
horfir nú glöð og vongóð til fram-
tíðarinnar.“ 

Baujan sjálfshjálparbók verður 
til sölu í allnokkrum bókabúðum en 
fólki er einnig bent á heimasíðu 
Baujunnar, www.baujan.is.

Baujan virkar á 
Íslandi og í Afríku

Tvær mínútur í örbylgjuofni 
drepa 99 prósent sýkla á upp-
þvottaburstum.

Matareitrun er algengari en marg-
ir telja. Hún er sjaldnast alvarleg 
en þeim mun oftar óþægileg. Ein 
af uppsprettum baktería sem 
valda matareitrun eru uppþvotta-
burstar og -svampar.

Tveggja mínútna bakstur í 
örbylgjuofni drepur 99 prósent 
sýkla sem lifa á þessum áhöldum. 
Frá þessu er greint á vef breska 
ríkisútvarpsins.

Það eru ekki örbylgjurnar sem 
valda dauða bakteríanna heldur 
hitinn. Best er að hafa áhöldin 
örlítið blaut til að auka áhrifin og 
minnka líkur á að kveikja í þeim.

Hitunin drepur meðal annars 
saurgerla á 30 sekúndum og drep-
ur algjörlega ýmsar Bacillus-bakt-
eríur sem erfitt getur reynst að 
losna við.

Eldhúsáhöld 
í örbylgjuna

Hvernig mannslíkaminn 
stjórnar hreyfingum sínum er 
ráðgáta. Nú hafa frændur vorir 
Danir flækt þessa gátu enn 
frekar.

Danskir vísindamenn hafa komist 
að því að í mænunni fyrirfinnast 
handahófskennd boð. Hingað til 
héldu vísindamenn að slík boð 
væri einungis að finna í heilanum 
sjálfum.

Vöðvum er stjórnað af þúsund-
um taugafrumna sem með rafboð-
um gera nákvæmnishreyfingar 
okkar mögulegar. Þrátt fyrir að 
sama hreyfingin sé endurtekin 
nákvæmlega eru allt önnur tauga-
boð í gangi í hvert skipti. Það að 
boð í mænu séu ekki mekanísk 
heldur handahófskennd vekur upp 

spurningar um hvort einhvers 
konar hugsun sé að finna í 
mænunni.

Hugsun í mænunni

90% heimila ná Sirkus TV á ADSL kerfinu, Breiðbandinu, Digital Ísland en einnig er hægt að ná Sirkus TV með venjulegu UHF loftneti

www.minnsirkus.is/tv



Samkvæmt niðurstöðum nýrrar 
rannsóknar sem framkvæmd 
var við Northwestern Univer-
sity stendur valdhöfum alveg á 
sama um skoðanir annarra. 

Völd breyta fólki og hafa áhrif á 
hæfileika fólks til að setja sig í 
spor annarra að því er kemur fram 
á vefnum LiveScience. 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt 
fram á að valdamikið fólk sem og 
þeir sem eru algjörlega vanmátt-
ugir bregðast við á svipaðan hátt.  

Adam Galinsky, einn rannsókn-
armanna sem tók þátt í verkefn-
inu, notaðist við 57 nema sem var 
sagt að hugsa um atburð þar sem 
þeir hefðu haft vald yfir öðrum 
eða atburð þar sem þeir voru undir 
hælnum á öðrum aðila. Síðan var 

nemendunum sagt að skrifa bók-
stafinn E á ennið á sér. Rannsókn-
in virkar kannski kjánaleg en það 
sem vísindamennirnir reyndu að 
fá fram var að þeir sem skrifuðu 
bókstafinn speglaðan svo hann 
sneri rétt fyrir þá sjálfa en öfugt 
fyrir öðrum, hvorki láta sig aðra 
varða né létu sig máli skipta hvort 
aðrir sæju bókstafinn réttan.

Nemendurnir sem skrifuðu 
bókstafinn réttan fyrir aðra höfðu 
þarfir annarra að leiðarljósi og 
vildu sýna tillitsemi. 

Þannig var bókstafurinn góð 
leið til að sjá hvað gekk á í höfðinu 
á tilraunadýrunum.

Það kom á daginn að nemendur 
sem höfðu hugsað um atburði þar 
sem þeir höfðu völdin, voru þri-
svar sinnum líklegri til að snúa 
bókstafnum rétt fyrir sjálfa sig. 

Tillitssemin fjarar 
út með auknu valdi

Lyfið er sagt þrefalda líkur þeirra sem reyna að 
hætta að reykja.

Lyfið kallast Varenicline og virkar á nikótínviðtaka á 
frumum líkamans. Reykingar eru ávanabindandi 
meðal annars vegna þess að nikótín sest í þessa við-
taka og við það losnar dópamín, en dópamín veldur 
vellíðan.

Er Varenicline binst viðtökunum kallar það fram 
einhverja losun dópamíns og vinnur þannig bug á 
fráhvarfseinkennum. Um leið hindrar það aðgang 
nikótíns að viðtökunum og dregur úr vellíðan sem 
fylgir reykingum.

Rannsóknir sýna að notkun lyfsins þrefaldar lík-
urnar á því að reykingamanninum takist að hætta. 
Miðað við þunglyndislyf sem gefin eru í sama til-
gangi virkar Varenicline um 150 prósent betur.

Nýtt reykingalyf á markað

Hópur vísindamanna telur 
sig hafa fundið príón-prótein. 
Fundurinn vekur vonir um að 
hægt verði að lækna Creutz-
feldt-Jacob sjúkdóminn.

Príónur eru prótein sem geta 
fjölgað sér og valdið sjúkdómum 
líkt og veirur og bakteríur. Príón-
ur hafa hins vegar ekkert DNA 
eða RNA og hafa hingað til verið 
ein helsta ráðgáta líffræðinnar.

Nú hefur lið bandarískra vís-
indamanna fundið eitt þeirra prót-
eina sem nauðsynleg eru príónum 
ef þær eiga að valda sjúkdómum. 
Án próteinsins, sem kallast 
Hsp104, fjölga príónur sér ekki.

Fundurinn vekur vonir um að 
einn daginn verði hægt að búa til 
lyf sem hindrar virkni Hsp104. 
Það ætti að stoppa framgöngu prí-

ónu-sjúkdóma eins og Creutzfeldt- 
Jacobs, kúrú og riðu. Lyfið gæti 
einnig nýst Alzheimer- og Parkin-

son-sjúklingum en margir telja þá 
sjúkdóma vera af völdum príóna.

Príón-prótín fundið

Forvarnir í styrktarþjálfun
Námskeið

Laugardaginn 3. febrúar kl. 09.00 – 17.00
Sunnudaginn 4. febrúar kl. 09.00 – 17.00

Verð 34.900

Leiðbeinendur:

Haraldur Magnússon
Osteópati B.Sc. (hons), NST Þerapisti,
CFT ISSA, Golf Biomechanic,
Body Intellicence Concept.

Helgi Jónas Guðfinnsson
CHEK Practitioner level 1,
CHEK Exercise coach, NASM  
Performance Enhancement Specialist,
NASM Certified Personal Trainer
Advandced Metabolic typing Advisor,
ISSA Certified Fitness Trainer, NASM
Corrective Exercise Specialist.

Skráning í síma 420 5500 og á 
akademian@akademian.is

Ertu þú að þjálfa einhvern sem á við eymsli að 
stríða?  Ertu að þjálfa einhvern sem þarf að bæta
líkamsstöðu sína?  Eða viltu koma í veg fyrir að 
viðskiptavinir þínir meiðist? Ef að svarið er JÁ við 
þessum spurningum þá er þetta námskeið fyrir 
þig.

Rannsóknir hafa sýnt að það sé allt að 
40% aukning á meiðslum þegar fólk byrjar 
styrktarþjálfun, hvort sem það æfir undir umsjón 
einkaþjálfara eður ei. Hvað veldur þessu?

Rannsóknir eru nokkuð sammála um að 
hefðbundin styrktarþjálfun og teygjur hafa ekki
fyrirbyggjandi áhrif á bakmeiðsl. Hver er þá
lausnin?

Þróun styrktarþjálfunnar erlendis seinustu
ár hefur verið á þá vegu að leggja áherslu á 
meiðslaforvarnir með því að styrkja djúpu 
vöðvakerfi líkamans og tryggja rétta hreyfiferla. 
Styrktarþjálfarar og þjálfunarsamtök hafa
í síauknum mæli tekið til sín það besta úr
endurhæfingahugmynda-fræði og nýtt sér það til 
að koma í veg fyrir meiðsl.

Áhersla verður lögð á bak-, hné og
axlarvandamál.

Það sem þú munt læra á þessu námskeiði er:

• Fræðilegur grundvöllur meiðsla.
• Hvernig vitneskja á tonic og phasic vöðvakerfum 

líkamans getur hjálpað þér að velja æfingar og
teygjur til að leiðrétta rangar líkamsstöður og
koma í veg fyrir meiðsl.

• Hvernig á að aðlaga líkamsstöðu kúnna að 
æfingum.

• Hvernig á að byggja upp æfingaáætlanir með 
meiðslaforvarnir í huga.

• Hvernig margar algengustu æfingarnar valda
meiðslum og hvernig hægt er að aðlaga þær til 
að forðast meiðsl.

• Fjölda æfinga. Þar með talið æfingar til að 
virkja djúpu vöðvakerfin og fá þau til að virka í 
æfingum.

Námskeiðið hentar sérstaklega vel
fyrir þjálfara, íþróttakennara og 
einkaþjálfara.

Athugaðu hvort stéttarfélagið þitt
geti ekki endurgreitt námskeiðið.



















Þrjár borgir urðu að einni

F
í

t
o

n
/

S
Í

A



Hnattvæðingin hefur 
valdið auknum hag-

vexti og velmegun, en 
hún hefur jafnframt 
orðið til þess að hagnað-
ur vegna framleiðni-
aukningar hefur flust 
frá launamönnum til 
fjármagnseigenda. Fjár-
magnið leitar þangað 
sem vinnuaflið er ódýr-
ast. Samtök launamanna eru 
frjálshyggjumönnum til trafala. 
Þetta kom glögglega fram hér á 
landi í viðbrögðum frjálshyggju-
manna, þegar innflutningur 
erlendra launamanna hófst í stór-
um stíl og stéttarfélögin reyndu 
að verja réttindi þeirra og laun-
kjör. Frjálshyggjumenn úthrópuðu 
trúnaðarmenn stéttarfélaganna 
sem rasista. 

Í vestrænum löndum þar sem 
stéttarfélög eru veik hafa sumir 
stjórnmálamenn reynt að vinna 
gegn þessari þróun með því að 
lögsetja lágmarkslaun og setja 
skorður á viðskipti við þau lönd 
þar sem lágmarkslaunin eru lág. 
Vestræn verkalýðshreyfing hefur 
talið best að bregðast við þessu 
með því að efla stéttarfélög í þess-
um heimshlutum með því að leggja 
umtalsverða fjármuni í að efla 
starfsmenntun í þessum löndum 
og þjálfa upp forystumenn.

Streymi launamanna til Vestur-
landa og svo heim aftur hefur leitt 
til þess að þeir hafa flutt með sér 
þekkingu og skilning á þeim mis-
mun sem er á vestrænni verka-
lýðshreyfingu og þeirri sem þeir 
þekkja í Austur-Evrópu frá valda-
tímum kommúnista, sem ekki kom 
nálægt ákvörðunum um kaup og 
kjör. Það var einhliða ákvörðun 
valdamannaklíkunnar sem jafn-
framt stjórnaði fyrirtækjunum. 
Sjónarmið og vinnubrögð þeirra 
voru ótrúlega lík og framangreind 
sjónarmið frjálshyggjumanna, 
sem eru í raun kommúnistar 
nútímans.

Evrópuþjóðir stofnuðu til 
stærri markaðs til að bæta stöðu 
fyrirtækja og fjölgun starfa. Evr-
ópskir stjórnmálamenn sáu upp úr 
miðri síðustu öld, að þeir urðu að 
gera eitthvað til þess að Evrópa 
gæti staðist BNA og eins Asíu-
löndum snúning. Þetta hafa mál-
svarar frjálshyggjunnar hér á 

landi kallað afsal full-
veldis, sem er óskilj-
anleg fullyrðing. 
Norðurlöndin voru 
fyrirmyndin, engin 
þjóð í Evrópu hefur 
notið þessa samstarfs 
í jafnríkum mæli og 
Ísland. Það höfum við 
séð á þróun íslensks 
efnahagslífs. Umtals-
verður hluti þeirra 
reglugerða sem eru 
samþykktar í sam-
starfi fullvalda Evr-

ópuríkja öðlast þegar gildi hér og 
hafa gert um langt árabil. Okkar 
þjóðfélagsgerð kallar vitanlega á 
svipaðar reglugerðir og tíðkast 
annarsstaðar í Evrópu. Það eru 

reyndar nokkrar reglugerðir sem 
ekki hafa fengið náð hjá ríkis-
stjórn Íslands. Þær eiga sér það 
sammerkt að auka réttindi launa-
manna.

Við opnun vinnumarkaðarins 
var ákveðið að treysta allt reglu-
verk og eftirlit á vinnumarkaði. 
Tryggja með því að kjör og rétt-
indi erlendra starfsmanna séu 
sambærileg við þá íslensku. Áður 
var töluverður ólestur á þessu og 
ný lög áttu að gera erlendum þjón-
ustu- og verktakafyrirtækjum 
skylt að veita upplýsingar um 
starfsemi sína og virða kjara-
samninga og lög hér á landi. Sett 
voru lög um að skrá yrði allar 
starfsmannaleigur og þeim var 
jafnframt gert að senda Vinnu-

málastofnun yfirlit yfir alla starfs-
menn nöfn, heimilisföng í heima-
ríki, ríkisfang og starfsréttindi. 
Við hefðum ekki ráðið við það 
mikla álag sem hefur verið hér á 
vinnumarkaði án erlendra launa-
manna. Efnahagsþróun hefði ekki 
verið eins góð og verðbólga hærri. 
Grundvöllur friðar felst í því að 
fyrirtækin fari að settum reglum, 
sama við hvern eigi, að öðrum 
kosti er verið að samþykkja að 
lækka laun. Laun fyrir þau störf 
þar sem þau eru lægst fyrir og 
stéttarfélögin hafa verið með sér-
stakt átak um að hækka og orðið 
nokkuð ágegnt.

Í vaxandi mæli eru að koma 
upp dæmi um að ríkissjóður hafi 
orðið að greiða lækniskostnað 

vegna ótryggðra erlendra launa-
manna því engin tryggingargjöld 
hafi verið greidd. Hinir erlendu 
launamenn eru fullkomlega ósjálf-
bjarga í höndum manna sem nýta 
sér aðstöðu þeirra. Það er engin 
lausn að banna erlendu launafólki 
að koma hingað, það leiðir einfald-
lega til þess að neðanjarðarkerfið 
stækkar. Erlendir launamenn sem 
koma hingað þurfa að hafa aðgang 
að einum stað þar sem þeir geta 
fengið allar upplýsingar um 
íslenskan vinnumarkað og kjör á 
honum. Skráningar og upplýsing-
ar um viðurkenningar á starfs-
réttindum sínum. 

Höfundur er formaður Rafiðnaðar-
sambandsins.

Málefni útlendinga á vinnumarkaði

Við hefðum ekki ráðið við það 
mikla álag sem hefur verið hér 
á vinnumarkaði án erlendra 
launamanna.
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nám, fróðleikur og vísindi

Munnleg saga þykir áhrifa-
rík aðferð innan sagnfræði. 
Frásagnir og endurminn-
ingar óbreytts fólks þykja 
ljúka sagnfræðingum upp 
nýjar gáttir að skilningi að 
sögunni en ritaðar heim-
ildir þykja fremur horfa til 
sögu valdastéttanna. 

„Við erum að fara af stað með 
þessa miðstöð því okkur hefur 
fundist brotalöm á ákveðnum 
þætti í okkar menningu. Við 
höfum lagt mikla áherslu á að 
varðveita ritaðar heimildir en 
þær munnlegu hafa fengið að 
sitja á hakanum,“ segir Guðmund-
ur Jónsson sagnfræðingur, einn 
þeirra sem koma að opnun Mið-
stöðvar munnlegrar sögu. Mið-

stöðin verður opnuð við hátíðlega 
athöfn í Landsbókasafni Íslands á 
morgun um klukkan þrjú. 

Guðmundur segir miðstöðina 
ætla að beita sér fyrir söfnun, 
varðveislu, rannsóknum og miðl-
un á munnlegum heimildum sem 
snerta sögu lands og þjóðar. Hann 
segir munnlegar sögur helst ólík-
ar þeimrituðu að því leyti að þær 
miðli fremur sögu alþýðunnar en 
valdhafanna. Munnlegar heimild-
ir gefi fólki tækifæri til að nálg-
ast söguna á nýjan og oft óvæntan 
hátt, því í henni fái raddir alþýðu-
fólksins að hljóma, sem allt of 
sjaldan heyrist í opinberum 
sagnaritum.

„Mikil vakning varð meðal 
sagnfræðinga í kringum 1970 á 
munnlegri sögu og hefur hún 
notið hylli víða um lönd síðan. 
Einhverra hluta vegna hefur hún 
þó aldrei náð almennilegri fót-

festu hér á landi,“ segir Guð-
mundur en nefnir sem líklega 
skýringu að lítið hafi verið lagt 
stund á samtíma sögu hér á landi. 

Guðmundur hvetur fólk til að 
senda upptökur sem það telur 
eiga erindi við miðstöðina. Upp-
tökurnar verði færðar yfir á staf-
rænt form og frumeinktakið sent 
til eigendanna aftur. 

Við opnunina verður tekin í 
notkun vefsíðan munnlegsaga.is. 
„Okkar von er að þetta megi 
verða til þess að rödd alþýðufólks 
og skilningur þess á sögunni fái 
frekar að heyrast,“ segir Guð-
mundur.

Í tilefni af opnun Miðstöðvar-
innar verður haldið norrænt mál-
þing um munnlegar heimildir í 
húsnæði Odda, Háskóla Íslands, á 
laugardaginn. Nánari upplýsing-
ar má finna á vefsíðu Háskólans.

Alþýðuraddirnar hljóma

„Það hefur ekki verið horft á kenn-
ara sem leiðtoga á námskeiðum 
hér á landi og því fannst okkur 
áhugavert að snerta á þeim fleti. 
Báðar erum við nefnilega sann-
færðar um að þessi stétt gegni 
leiðtoga hlutverki þótt það sé van-
metið,“ segja Eiríksína Kr. 
Ásgrímsdóttir og Edda Kjartans-
dóttir, verkefnisstjórar SRR 
símenntun hjá Kennaraháskóla 
Íslands.

Eiríksína og Edda hafa báðar 
starfað við kennslu og stjórnun og 
segja þær reynslu sína af þeim 
störfum ýta enn frekar undir þá 
kenningu þeirra að kennarastarfið 
sé vanmetið leiðtogastarf. Úr 
þessu vilja þær bæta og í samræð-
um þeirra á milli kviknaði hug-
myndin að námskeiðinu „Býr leið-
togi í þér“ sem þær eru nú að fara 
af stað með. 

Eiríksína segir að dregið hafi 
úr áhrifum kennara á eigin störf 
að undanförnu þar sem þeir séu 
undir stöðugum kröfum og leið-

beiningum frá margs konar sér-
fræðingum sem telji sig hafa fund-
ið upp leiðarvísi að skólastarfi.

Þær Edda og Eiríksína segja 
námskeiðinu ætlað að efla áhrifa-
mátt kennara og gera þá að frekari 
gerendum í starfi sínu. „Við erum 

ekki að hnýta í þau störf sem kenn-
arar vinna nú þegar heldur viljum 
við einfaldlega gera fólki og kenn-
urum ljóst að kennarastarfið er 
leiðtogastarf og á að vera metið 
sem slíkt,“ segir Eiríksína að 
lokum.

Kennarar vanmetir leiðtogar

Umbætur í innflytjendamálum

Gítarnámskeið - Einkatímar
 r  Sími   581-1281

gitarskoli@gitarskoli.is • www.gitarskoli.is



              

                            



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

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

„Ég held að Íslendingar og 
Japanar eigi tölvert sameiginlegt. 

Fyrir utan það að vera frá 
eldfjallaeyjum þá eru báðar 

þessar þjóðir svolítið klikkaðar og 
tæknióðar en trúa samt á gamlar 

þjóðsögur.“

Dr. Halldór Björn Runólfs-
son var nýlega skipaður í 
embætti forstöðumanns 
Listasafns Íslands. Halldór 
Björn lauk doktorsprófi frá 
sjónlista- og fagurfræðideild 
við Sorbonne-háskóla í París 
á síðasta ári og starfar sem 
lektor og yfirmaður list-
fræða við Listaháskóla 
Íslands. Hann mun taka við 
starfinu, sem veitt er til 
fimm ára, þann 1. mars næst-
komandi.

Listasafn Íslands er þjóð-
listasafn og leggur meginá-
herslu á 19. og 20. aldar list, 
íslenska og erlenda. Það á 

merkasta safn íslenskra 
verka hér á landi eftir helstu 
myndlistarmenn þjóðarinn-
ar sem og vaxandi safn 
erlendra verka eftir 
heimskunna listamenn.

Halldór segist meta 
helstu sóknarfæri Lista-
safns Íslands í hlutverki 
þess sem upplýsingaveita 
um myndlist. „Nú þegar er 
búið að vinna töluvert í því 
að gera safnskost safnsins 
aðgengilegan. Búið er að 
mynda safnið og koma því á 
tölvutækt form og það er í 
farvatninu að gera safnið 
aðgengilegt á netinu,“ 
útskýrir Halldór og vísar til 
Sýndarsafnsins sem er raf-
rænn gagnagrunnur um 
listaverkaeignina sem nú 
má fá aðgang að í Fræðslu-
miðstöð safnsins við Frí-
kirkjuveg en stefnt er að því 
að koma efni þess á netið. 

„Það væri einnig frábært 
ef að hægt yrði í framtíðinni 
að miðla sýningum á netinu,“ 
bætir hann við.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

María Guðmundsdóttir

lést á Heilbrigðisstofnun Siglufjarðar aðfaranótt
mánudagsins 22. janúar. Jarðsungið verður frá
Siglufjarðarkirkju laugardaginn 27. janúar kl. 11.

Halldóra Ragnarsdóttir   Frímann Gústafsson
    Einar Júlíusson
María Lillý Ragnarsdóttir Haukur Jónsson
Guðmundur Ragnarsson Herdís Sæmundardóttir
Kristín Ragnarsdóttir   Jón Ásgeirsson
Ragnar Ragnarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson

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

Svavar Svavarsson
múrarameistari, Austurvegi 16, Grindavík,

andaðist á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja þann 
22. janúar. Útförin fer fram frá Grindavíkurkirkju mið-
vikudaginn 31. janúar kl. 14.00.  Þeim sem vilja minnast 
hins látna er bent á orgelsjóð Grindavíkurkirkju. 

Sæbjörg M. Vilmundsdóttir
Kristín Þorsteinsdóttir               Hallur Gunnarsson
Lárus Svavarsson
Svavar Þór Svavarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

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.

60 ára
er í dag 25. janúar 

Ámundi Jökull
Játvarðsson

vélfræðingur.
Í dag rekur Ámundi Regnbogann leikskóla
ásamt konu sinni Lovísu Hallgrímsdóttur 

leikskólastjóra. Þau taka á móti ætting jum
og vinum næsta laugardag  27. janúar milli

kl. 17 og 19 í sal Regnbogans að 
Bleikjukvísl 10, Reykjavík.

Útför ástkærs eiginmanns míns, föður
okkar, sonar, bróður og tengdasonar,

Jóhanns Pálmasonar

fer fram frá Dómkirkjunni föstudaginn 26. janúar kl 13.

Ragnheiður Gísladóttir
Hlynur Jóhannsson
Egill Þór Jóhannsson
Askur Jóhannsson
Alfa Jóhannsdóttir
Pálmi Sveinsson         Alfa Malmquist
Kristrún Pálmadóttir
Sveinbjörg Pálmadóttir
Gísli Jónsson Jóna Birta Óskarsdóttir

Þeim sem vildu minnast Jóhanns er bent á minningarsjóð
nr. 0513-14-607272 hjá Glitni.

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

Alexía Margrét Ólafsdóttir
Skipholti 6, Reykjavík, 

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.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Sigríður Sigurgeirsdóttir
frá Súðavík, síðast til heimilis í
Tjarnarlundi 17b, Akureyri,

verður jarðsungin frá Súðavíkurkirkju laugardaginn
27. janúar kl. 14.00. Blóm og kransar afþakkaðir en
þeim sem vilja minnast hennar er bent á minningarsjóð
Súðavíkurkirkju. Upplýsingar í símum 450 4621,
456 4912 og 456 4959.

Daníela Guðmundsdóttir Sigurjón Þorvaldsson
Grétar Geir Guðmundsson Agnes Eymundsdóttir
Sævar M. Birgisson  Svanhvít Leifsdóttir
Ólafur Guðmundsson
ömmu- og langömmubörn.

Ástkær eiginmaður minn,

Snjólfur Björgvinsson
frá Borgargerði,  Djúpavogi, Vestursíðu 10,
Akureyri,

lést á Hjúkrunarheimilinu Seli mánudaginn
22. janúar.  Útförin auglýst síðar.

Fyrir hönd barna hins látna og annarra ástvina,

Hulda Friðriksdóttir.

Þökkum innilega fyrir auðsýnda samúð
við andlát og útför móður, tengdamóður,
ömmu, langömmu og langalangömmu
okkar,

Sigurlaugar Gísladóttur

sem lést á hjúkrunarheimilinu Garðvangi, Garði,
sunnudaginn 14. janúar síðastliðinn.



Halldór Björn segir að lands-
menn séu ekki nægilega meðvitað-
ir um þennan fjársjóð sinn. „Ég 
hugsa að þjóðin viti af safninu en 
það er ekki nægilega mikið hugað 
að kynningu þess. Fráfarandi for-
stöðumaður dr. Ólafur Kvaran 
hefur gert mikinn skurk í kynning-
armálum þess, til dæmis með því 
að semja um ókeypis aðgang að 
safninu sem er ein frumforsenda 
þess að almenningur kynnist því 
betur. Það má því segja að hann 
hafi hafið þessa sókn.“

Nýi forstöðumaðurinn kveðst 
einnig vilja vinna að því að bæta 
sýningaraðstöðu safnsins. „Það 
hefur lengi verið rætt um að 
stækka sýningarrými þess. Erlend-
um gestum sem vilja gjarnan kynn-
ast íslenskri list finnst til dæmis 
bagalegt að hvergi sé hægt að sjá á 
einu bretti sögulegt yfirlit um 
íslenska myndlist. Að því hefur 
ekki verið  hugað hjá neinu safn-
anna enda hefur ekki verið aðstaða 
til þess. Að þessu verður að vinna 
og myndi ég gjarnan vilja beita 
mér fyrir því.“

Svala Guðmundsdóttir
í Selsundi,

verður kvödd og jörðuð að Odda á Rangárvöllum laug-
ardaginn 27. janúar 2007 kl. 14. Þeim sem vilja minnast
hennar er bent á endurhæfingarstöðina á Reykjalundi, 
eða elli- og hjúkrunarheimilið Lund á Hellu.

Sverrir Haraldsson,
börn, tengdabörn, barnabörn,
barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur vináttu og hlýhug við fráfall og útför
ástkærs eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

Jóns Kristins Þorsteinssonar
Bollatanga 16, Mosfellsbæ.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk Gjörgæsludeildar
Landspítalans - háskólasjúkrahúss í Fossvogi.

Þórey Ásthildur Kolbeins
börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Hugheilar þakkir fyrir auðsýnda samúð,
vináttu og hlýhug við andlát og útför okkar
ástkæra

Péturs Traustasonar,
augnlæknis, Miðleiti 1, Reykjavík.

Theodóra Smith
María Pétursdóttir
Anna Guðrún Pétursdóttir
Trausti Pétursson Dagmar Lúðvíksdóttir
Óskar Smith Grímsson Þrúður Gunnlaugsdóttir.

AFMÆLI

Kringlunni  sími 553 3536

 Útsölulok

Nú á 
allt að 
seljast



Um daginn fékk 
ég senda lesn-
ingu í formi 
reglugerðar
fyrir húsfreyj-
ur á sjötta ára-
tugnum. Þó að 
ég ímyndi mér 

ekki að sömu 
reglur séu enn 

við lýði gat ég 
hugsað mér að 

þarna færi ágætis áminning um 
hvernig dekra mætti við sambýl-
inginn á tyllidögum.

Efst á blaði var eðli málsins 
samkvæmt að hafa kvöldmatinn 
tilbúinn á réttum tíma, svo kauða 
fyndist hann velkominn heim. 
Einnig er mikilvægt að púðra 

nefið og koma sér í gírinn, svo 
maður (kona, öllu heldur) sé nú 
sætur og hress þegar bóndi snýr 
heim. Nefpúðrun má þó ekki hefj-
ast fyrr en búið er að snyrta íbúð 
og börn. 

Þegar þessum undirbúningi er 
lokið og húsbóndi kominn inn um 
dyrnar er afar mikilvægt að stein-
halda sér saman og passa að kvart-
anir sleppi ekki út fyrir varirnar. 
Með lokaðan munn ber húsfreyju 
því næst að hlúa að bónda í þartil-
gerðum húsbóndastól, útbúa 
drykk handa kauða og klæða hann 
úr skóm. Þá má gera rifu á munn-
inn, en bara til að tala blíðlega. 
Ekki má heldur gera kröfur um í 
hvað kvöldinu skuli varið. Mark-
miðið er, að lokum, að gera heim-

ilið að stað þar sem eiginmaður-
inn getur slakað á í friðarparadís 
eftir erfiðan dag.

Það næsta sem ég kemst þess-
ari reglugerð er að á heimili mínu 
er til húsbóndastóll. Og ég held ég 
láti það alveg eiga sig að leita í 
þennan gagnabanka á næsta tylli-
degi. Ég get mögulega teygt mig 
yfir í að kaupa bjór til að eiga í 
ísskápnum, hvort að sambýlingur-
inn fái nokkuð af honum get ég 
ekki ábyrgst. Og mér finnst sam-
bandsslit töluvert vænlegri kost-
ur en að færa sveittan karlmann 
úr sokkum að loknum löngum 
vinnudegi. Mikil ósköp er ég fegin 
og glöð að vera fædd á réttum 
tíma og geta þess vegna verið jafn 
eigingjörn og ég vil. 

ÚTSALA!ÞAÐ ER ALLTAF

Hvers vegna eru 
gosauglýsingar
alltaf einhvers 

konar glansmynd af 
raunveruleikanum?

Til að 
selja

meira
gos!

Ég meina, af hverju 
þurfa allir að vera 
svona fjandi ríkir, 

grannir, eiga stórar 
villur, flottan bíl og 

falleg börn?

Til að 
selja

meira
gos!

Selur það 
meira gos að 
láta mér líða 
eins og aula? 

Já, drekktu frá 
þér kvölina með 
gosi og þá líður 

þér eins og 
sigurvegara!

Það virkar ekki, 
gos fjandans 
sull! Ég drekk 

bara Öl!

Eins og svo 
margir aular!

Ekki vera sár 
mamma,
En kannski ertu bara 
of gömul til að verða 
ein með símanum!

Það þarf sterka 
tilfinningu

Og mikla 
þekkingu á 

samskiptatækni
21stu

aldarinnar!

Þetta er skondið að Friðrik 
hringi, ég er búinn að vera að 

hugsa til hans í allan dag! 

Þetta er Friðrik, er 
pabbi þinn þarna?

Nei! Ég 
trúi þessu 

ekki

Meistari!

Góðan daginn nemendur 
góðir og velkomin í 

undraveröld galdra! í dag 
ætlum við að renna yfir 

grunninn í töfrum. 

Jæja, nú ætla ég að breiða 
út tónlistina mína, ég 

byrja á Tjörninni, fer svo á 
Miklatún og þaðan fyrir utan 

Kringluna!

Nú hefst Íslandstúrinn!

Minntu mig á að segja þér 
nýjasta slúðrið um hana 
Birgittu næst þegar við 

erum ein. 

Minntu mig á það að gleyma 
því aldrei að við erum aldrei 

ein!





Kl. 20.00
Tónleikar í Laugarborg, Eyjafjarðar-
sveit. Þórunn Ósk Marínósdóttir 
víóluleikari og Steinunn Birna Ragn-
arsdóttir píanóleikari flytja íslensk 
samtímaverk eftir Þórð Magnússon, 
Hafliða Hallgrímsson og Kjartan 
Ólafsson. Tónleikarnir verða endur-
teknir í Listasafni Íslands næstkom-
andi laugardag kl. 17.30.

!

Uppi varð fótur og fit þegar 
fjölfræðingurinn og tón-
listarmaðurinn Dr. Gunni 
fékk styrk úr leiklistarráði 
í fyrra til að vinna söng-
leik fyrir börn. Félagi hans 
í þeim ráðagerðum var 
leikarinn góðkunni Felix 
Bergsson. 

Leið og beið og kvisaðist að nýi 
söngleikurinn væri byggður á 
alræmdri barnaplötu Dr. Gunna, 
Abbababb, sem geymdi meðal 
annars Prumpulagið. Síðan frétt-
ist að nýja verkið færi á fjalirnar í 
Hafnarfirði.

Nú er hið sanna komið í ljós: 
leikflokkur Felix, Á senunni,  og 
Hafnarfjarðarleikhúsið standa 
saman að nýjum söngleik fyrir 
börn. Söngleikurinn Abbababb 
byggir á frábærri barnaplötu 
Gunnars Lárusar Hjálmarssonar, 
Dr. Gunna, sem kom út árið 1997 
og seldist í þúsundum eintaka.
Meðal þekktustu laga eru Prumpu-
lagið fyrrnefnda, Systa sjóræn-
ingi, Herra Rokk og fýlustrákur-
inn og Rauða hauskúpan.  Lögin 
eru hvert og eitt litlar sögur sem 
standa sjálfstætt en geta líka 
myndað skemmtilega heild.

Abbababb gerist í lok sumars, 
einhvern tímann í kringum 1975, 
meðan allir krakkar voru úti að 
leika sér. Aðalkarakterarnir eru 
börnin í leynifélaginu Rauðu haus-
kúpunni. Þau dreymir um að kom-

ast á forsíðu Moggans fyrir að 
koma upp um hrikalega glæpi. Þe-
gar dínamít fer að hverfa úr 
vinnuskúrum í nágrenninu fara 
dularfullir hlutir að gerast og æsi-
spennandi atburðarás fer af stað.
Þá reynir á Rauðu hauskúpuna, 
Herra Rokk og vini þeirra í hverf-
inu...

Listamenn sem koma að verk-
efninu eru þekktir: Sigurjón Kjart-
ansson leikur Herra Rokk, Jóhann 
G. Jóhannsson, Álfrún Örnólfs-
dóttir og Orri Huginn Ágústsson 
leika krakkana í Rauðu hauskúp-
unni, Atli Þór Albertsson og Sveinn 
Þór Geirsson leika stóru strákana 
og Jóhanna Friðrika Sæmunds-
dóttir leikur Systu sjóræningja.
Hljómsveitina skipa auk dr. 
Gunna, Birgir Baldursson og Elfar 
Geir Sævarsson.  Jón Skuggi skap-
ar hljóðmyndina.  Leikmynd er 
verk Lindu Stefánsdóttur, Lárus 
Björnsson hannar lýsingu og bún-
ingar eru hugarsmíð Dýrleifar 
Ýrar Örlygsdóttur og Margrétar 
Einarsdóttur.  Sigríður Rósa 
Bjarnadóttir hannar gervi. Leik-
stjóri söngleiksins Abbababb er 
María Reyndal.

Og meira er í vændum: Geisla-
diskur með tónlistinni í sýning-
unni er tilbúinn. Á plötunni eru 16 
skemmtileg lög.  Birgir Baldurs-
son og Dr. Gunni stjórnuðu upp-
tökum.   Heimasíða sýningarinnar 
er www.abbababb.is. Fram-
kvæmdastjóri Abbababb er Felix 
Bergsson. Frumsýning er ákveðin 
11. febrúar og þá er bara bíða 
spenntur.

Skáldafélagsskapurinn Nýhil 
stendur fyrir upplestrarkvöldi í 
Stúdentakjallaranum við Hring-
braut í kvöld. 

Skáldin þreyja þorrann líkt og 
aðrir landsmenn og munu nokkrir 
„súrsaðir og sviðnir kjammar“ 
troða upp og lesa ljóð sín og verða 
þar bæði óvæntir nýliðar sem og 
annálaðir góðkunningjar Nýhil-
samsteypunnar. 

Á lista afreksfólksins má finna 
Gísla Hvanndal Ólafsson, Þórdísi 
Björnsdóttur, Ingólf Gíslason, Unu 
Björk Sigurðardóttur, Örvar 
Þóreyjarson Smárason og Björk 
Þorgrímsdóttur. 

Dagskráin hefst kl. 20.30. 
Aðgangur að samkomunni er 
ókeypis og eru ljóðaunnendur og 
annað andans fólk hvatt til að 
mæta.

Þrælar þorrans

Hljómsveitirnar Vicky Pollard, 
Út-Exit, Gordon Riots og Foreign 
Monkeys leika á vegum Fimmtu-
dagsforleiks Hins hússins í kvöld. 
Foreign Monkeys eru sigurveg-
arar Músíktilrauna árið 2006. 
Tónleikarnir hefjast kl. 20 og er 
allir 16 ára og eldri velkomnir. 
Að venju er frítt inn.

Fimmtudagsforleikur Hins 
hússins er tónleikaröð sem er 
hugsuð sem vettvangur fyrir 
ungt fólk á aldrinum 16 til 25 ára 
til að koma tónlist sinni á fram-
færi jafnframt því að fá reynslu í 
því að sjá um tónleika.  Tónleika-
raðirnar byggja á þeirri hug-
myndafræði að:  útvega aðstöðu 
og tækjabúnað til tónleikahalds 
og búa með því til vettvang í sam-
starfi við ungt tónlistarfólk þar 
sem að það getur öðlast reynslu í 
því  að halda tónleika og koma 
tónlist sinni á framfæri.

Fimmtudags 
forleikurinn

Styður við menningarlífið

Stórskemmtileg sýning um kostulega konu!

Ólafía Hrönn í ham!

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

Ekki missa af...

2400 ára snilld!
Merkilegur menningarviðburður!
Stórbrotin uppsetning!

b akkyn jur





Framlag Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands til Myrkra músíkdaga að 
þessu sinni er glæsilegir tónleikar 
þar sem kynnt verða fjögur verk 
eftir jafnmörg tónskáld. Sveitin 
flytur, ásamt einleikurunum 
Guðrúnu Birgisdóttur og Marti-
al Nardeau, verk eftir Karól-
ínu Eiríksdóttur, Herbert 
H. Ágústsson, Erik 
Mogensen og Örlyg 
Benediktsson.
Hljómsveitarstjóri
er Roland Kluttig.

Tónlistarunn-

endur kannast við verk Karólínu 
Eiríksdóttur en hún hefur starfað 
ötullega að sköpun sinni um árabil. 

Nýlega frumsýndi Íslenska 
óperan verk hennar Strengja-

leiki en að þessu sinni 
verður konsert á 
efnisskránni
sem Karolína 
samdi sérstak-
lega fyrir ein-

leikarana,
hjónin
Martial
Nardeau og 
Guðrúnu
Birgisdótt-
ur. Hafa þau 
átt farsælt 
samstarf
við tónskáld-
ið sem áður 
hefur samið 
verk fyrir 

þau, bæði dúó- og einleiksverk. 
Herbert H. Ágústsson stundaði 

tónlistarnám í Graz og var horn-
leikari í Fílharmoníuhljómsveit-
inni í Graz á árunum 1945 til 1952 
en þá kom hann til Íslands og gerð-
ist fyrsti hornleikari í Sinfóníu-
hljómsveit Íslands. Verkið „Conc-
erto breve“ samdi Herbert árið 
1965 en Sinfóníuhljómsveit Íslands 
lék verkið fyrst árið 1971.

Örlygur Benediktsson hóf tón-
listarnám í Hafralækjarskóla, 
lærði síðan hjá tréblásarameistur-
um Tónlistarskólans í Reykjavík 
og að því loknu hóf hann nám í tón-
fræðadeild skólans. Framhalds-
nám sitt stundaði hann við rúss-
nesku Ríkiskonservatoríuna í St. 
Pétursborg. Tónverk hans „Eftir-
leikur“ er fyrsta verkið sem Sin-
fóníuhljómsveit Íslands flytur.

Tónleikarnir hefjast að vanda 
kl. 19.30 í Háskólabíói.

Í tilefni Myrkra músíkdaga

Fjórar ungar konur úr tveimur 
ólíkum löndum deildu vist í Arn-
hem við nám í samningu list-
dansa í ArtEZ-skólanum. Tvær 
þeirra voru íslenskar, menntaðar 
sem dansarar úr Listdansskóla 
Íslands, hinar komu frá Ísrael. 
Þeim var falið það verk að setja 
saman hugmynd að danssýningu 
og datt þá í hug að leiða saman 
tvo ólíka heima. Hugmyndinni 
var vel tekið en það var ekki fyrr 
en komið var að skilnaðarstund 
að upp rann ljós; innrásin í Líb-
anon stóð sem hæst. 

Nú eru þær komnar hingað til 
lands allar fjórar og á föstudag 
og laugardagskvöld verða þær 
með sýningu: Víkingar og gyð-
ingar kallast hún og er sett saman 
úr þremur dansverkum og einni 
stuttmynd. Sér til liðsinnis hafa 
þær stöllur ellefu unga tónlistar-

menn úr skóla FÍH. Verkin eru 
ólík: Margrét segir eitt þeirra 
afstrakt, annað hafa beina tilvís-
un í hryðjuverk. Þau standi nær 
leikverkum og myndverkum í 
rými en beinlínis dansi.

Þær stöllur, Margrét Bjarna-
dóttir, Sara Sigurðardóttir, Annat 
Eisenberg og Noa Shadur náðu 
vel saman. Þeim var ljóst hvað 
hlutskipti þeirra voru ólík: stelp-
urnar frá Ísrael rifjuðu upp þá 
daga þegar þær urðu að fara í 
skólann með gasgrímur í poka 
meðan Persaflóastríðið stóð sem 
hæst. Þó þær næðu vel saman 
var heimur þeirra ekki einn - eða 
bjuggu þær þrátt fyrir það sama 
heiminn.

Margrét segir að verkefnið 
hafi orðið til með stuðningi verk-
efnis Evrópusambandsins - Ungt 
fólk í Evrópu. Hún er hvergi 

bangin að koma heim og taka upp 
þráðinn við frekari dansasamn-
ingu þegar þessari lotu lýkur. 
Þær Saga ætla að reyna að vinna 
saman að frekari verkefnum. 
Ekki er ljóst á þessu stigi hvort 
þær komast með vinkonum 
sínum til Ísrael til að sýna þar. 
Það er erfiðara að finna fjár-
magn til sýninga þar en hér. Þær 
voru svo heppnar að komast í 
samband við Hafnarfjarðarleik-
húsið, en þar standa nú yfir 
æfingar á tveimur verkum, 
Abbababb, barnarokksöngleik 
dr. Gunna og Felix Bergssonar 
og verki sem byggir á Drauma-
landi Andra Snæs. Skammt er í 
frumsýningingu á Abbababb og 
var danssýningu þeirra vin-
kvenna skotið inn. Einungis eru 
fyrirhugaðar sýninga á föstu- og 
laugardagskvöld.

Gyðingar og víkingar

Samkeppnin eykst enn milli 
háskólanna í landinu og eru menn 
teknir að merkja sér ný svið: í gær 
var tilkynnt að Háskólinn á Bif-
röst, Íslenska óperan og Félag 
íslenskra hljómlistarmanna kæmi 
að stofnun Rannsóknaseturs í 
menningarfræðum við Háskólann 
á Bifröst. Við setrið skulu stund-
aðar rannsóknir á sviðum sem 
tengjast listgreinum og öðrum 
sviðum menningar. Á Bifröst hafa 
menn um tveggja ára skeið staðið 
fyrir meistaranámi í menningar- 
og menntastjórnun með það að 
markmiði að þjálfa stjórnendur í 
mennta- og menningarlífi. Á þeim 
tveimur árum sem liðin eru síðan 
farið var af stað með þetta nám 
hefur fjölbreyttur hópur fólks úr 
menningar- og listalífi, skólakerf-
inu og fleiri sviðum samfélagsins 

stundað þetta nám á Bifröst og 
útskrifuðust fyrstu nemendurnir í 
fyrra. Menningarstarfsemi er 
veigamikill þáttur í íslensku sam-
félagi og skilar verulegum efna-
hagslegum og andlegum verðmæt-
um og er tónlistin skýrt dæmi um 
slíkt. Hefur nýráðinn rektor á Bif-
röst, dr. Ágúst Einarsson, lagt sig 
fram um að kanna framlegð og 
umfang menningarstarfsemi og 
flutt um það erindi víða, síðast á 
aðalfundi Bandalags íslenskra 
listamanna í Borgarnesi um síð-
ustu helgi. Frekari rannsóknir á 
þessum sviðum eru nauðsynlegar 
til að efla listgreinar enn frekar. 

Stofnaðilar skuldbinda sig til 
að leggja setrinu lið eftir föngum, 
með ráðgjöf, aðstoð, kennslu eða á 
annan hátt. Segir í yfirlýsingu 
þeirra að rannsóknir skuli taka 

mið af íslenskum og erlendum 
aðstæðum og niðurstöður rann-
sókna skulu birtar á aðgengilegan 
hátt og vera grundvöllur umræðu 
um menningarmál í íslensku sam-
félagi.

Rannsóknasetur stofnað
                 

             

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR
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Það styttist í Tvíæringinn í Feneyj-
um: Steingrímur Eyfjörð Krist-
mundsson myndlistarmaður var 
valinn af fagnefnd sem mennta-
málaráðherra skipaði til að vera 
fulltrúi Íslands á þessari stærstu og 
virtustu myndlistarmessu Evrópu. 
Í vikunni var tilkynnt að Lands-
virkjun kæmi honum til stuðnings. 
Forstöðumaður Kynningarmið-
stöðvar myndlistar, dr. Christian 
Shoen, er „commissioner“ verkefn-
isins en Hanna Styrmisdóttir er 
sýningarstjóri og heldur um alla 
þræði. Sagði hún í samtali við 
Fréttablaðið að fjármögnun verks-
ins gengi vel og stefnt væri á að 
ljúka henni í mars. Steingrímur 
hefur þegar lagt verkið niður og er 
vinnsla þess langt komin. Verður 
það kynnt í smáu sem stóru við 

sama tækifæri. Nú er lokið langri 
dvöl íslenskra myndlistarmanna í 
finnska skálanum á sýningarsvæð-
inu. Shoen fór suður eftir og fann 
nýtilega jarðhæð í palazzo við 
Grand Canale, um 180 fermetra, og 
er hún leigð undir sýninguna. 

Þar er aðgengi gott, bæði frá 
götu og síkinu. Fer sendinefnd til 
Feneyja 20. maí en kynningardag-
ar eru 7.-9. júní og hin formlega 
opnun hinn 10. júní. Tvíæringur-
inn stendur svo fram á haust.

Steingrímur sagði í samtali við 
Fréttablaðið að verkefnið væri 
býsna stórt og kostnaðarsamt. Þó 
að ákvörðun hafi verið tekin um 
þátttöku hans í vor hafi ekki byrjað 
vinna af alvöru við útfærslu fyrr 
en í haust. Framlag Landsvirkjunar 
væri mikilvægt. 

Styttist í Tvíæringinn í Feneyjum

ÞAR SEM ÍSLENDINGUM
FINNST SKEMMTILEGAST AÐ DJAMMA

NÁNARI UPPLÝSINGAR

HÚSIÐ OPNAR KL. 23
ALDURSTAKMARK 20 ÁRA
MIÐAVERÐ 1500 KR.
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Á ÞESSU ÁRI MUN HLJÓMSVEITIN NÝ-DÖNSK FAGNA TUTTUGU ÁRA AFMÆLI
OG ÞVÍ ÁSTÆÐA TIL AÐ SLETTA ÚR KLAUFUNUM. MÆTA ÞEIR ÞVÍ HÉR Á NASA
Í FANTAFORMI, ÆTLA ÞEIR AÐ HEFJA LEIK UM KL 00.30 OG SPILA Í EINUM RYKK.
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STEPHEN KING
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Frábærlega leikin mynd sem kemur 
í kjölfar Barna og gefur þeirri mynd lítið eftir. 
Áhrifarík mynd sem á fullt erindi við samtímann.

Kvikmyndagerð í hæsta gæðaflokki. Krefj-
andi mynd sem lætur engan ósnortinn. Veitir 
ekkert af því að sjá hana oftar en einu sinni.

Martin Scorsese var til-
nefndur til Óskarsverð-
launa fyrir The Departed á 
þriðjudaginn. Þetta er sjötta 
tilnefning Scorsese sem 
besti leikstjórinn en þrátt 
fyrir það hefur hann aldrei 
hampað styttunni eftirsóttu. 
Hann er þó síður en svo eina 
dæmið um brenglað gildis-
mat Akademíunnar.

Óskarsverðlaunin eru og hafa allt-
af verið umdeild en í gegnum tíð-
inna hefur þó aldrei verið meira 
deilt um nokkurn verðlaunaflokk 
en besta leikstjórann. Þeir sem 
finna Óskarnum flest til foráttu 
benda iðulega á leikstjóraverð-
launin sem skýrasta dæmið um að 
verðlaunin séu stór brandari sem 
hafi ekkert með gæði eða hæfi-
leika að gera enda er það ill-
skiljanlegt að þungaviktarmenn 
eins og Alfred Hitchcock, Charlie 
Chaplin, Orson Welles og Stanley 
Kubrick, hafi farið í gröfina án 
þess að hljóta verðlaun fyrir sín 
bestu verk.

Þessir fjórir, svo einhverjir séu 
nefndir, hafa með myndum sínum 
haft ómæld áhrif á minni spámenn 
í bransanum og þegar vel er að 
gáð gefur listinn yfir þá leikstjóra 
sem ekki hafa hlotið Óskarsverð-
launin listanum yfir sigurvegar-
ana lítið eftir.

Kapalsjónvarpsstöðin Turner 
Classic Movies gerði skoðana-
könnun á meðal breskra áhorf-
enda sinna árið 2005 um hver væri 
besti leikstjórinn sem aldrei hefði 
hlotið Óskarinn. Þar leiddi 
Hitchcock listann en Scorsese 
kom í kjölfarið með Stanley 
Kubrick á hælunum. 

Hitchcock fékk sex tilnefning-
ar á árabilinu 1941 til 1961, meðal 
annars fyrir ekki ómerkari mynd-
ir en Rebecca, Rear Window og 
Psycho. Þegar horft er til risa eins 
og Hitchcock og manns sem á að 
baki jafn magnaðar myndir og 
Kubrick hlýtur allt val Akademí-
unnar að gengisfalla en á þeim 
bænum er lenska að friða sam-
viskuna með því að veita afskipt-
um meisturum heiðursverðlaun á 
gamals aldri. 

Þetta á til dæmis við um 

Hitchcock, Kubrick, Welles, How-
ard Hawks og Robert Altman. 
Scorsese er hins vegar ekki dauð-
ur enn og á því enn möguleika á 
langþráðum leikstjóraverðlaunun-
um en er þessa stundina í sporum 
Hitchcocks með sex tilnefningar. 
Hvort The Departed skili honum 
betri árangri en Psycho gerði 
Hitchcock kemur í ljós í lok febrú-
ar.

Akademían beindi blinda auganu 
að Scorsese með eftirminnilegum 
hætti árið 1991 þegar hún tók 
Kevin Costner og Dances with 
Wolves fram yfir Scorsese og 
Goodfellas. Þarna var Scorsese 
mættur með eina af sínum allra 
bestu myndum en mátti horfa á 
eftir styttunni til Costners og 
ofmetinnar myndar sem hefur 
ekki staðist tímans tönn. Costner 
var í kjölfarið hampað sem miklu 
efni og framtíð hans virtist björt. 
Það kom svo á daginn að hann er 
vonlaus leikstjóri sem hefur ekki 
skilað af sér almennilegri mynd 
frá því hann hampaði Óskarnum.

Tapið fyrir Dances with Wolves er 
eitt grófasta dæmið á seinni árum 
um vafasamt gildismat Akademí-
unnar þó að fáir hafi kippt sér upp 
við það á sínum tíma að Scorsese 
skyldi lúta í lægra haldi fyrir 
Costner. Þetta er þó hvorki í fyrsta 
né síðasta skiptið sem falsspámað-
ur er tekinn fram yfir meistara í 
faginu og þessi saga mun halda 
áfram að endurtaka sig svo lengi 
sem Óskarsverðlaunin verða veitt.

Ingjaldsfíflið er eftirminnilegt

Flestir eru á því að Martin Scorsese muni loksins hampa Óskarsverð-
laununum fyrir bestu leikstjórn þegar verðlaunin verða afhent í næsta 
mánuði. Hann er nú tilnefndur fyrir glæpamyndina The Departed.
Scorsese er minn maður og ég held með honum en samt held ég að það 
færi best á því að hann fengi verðlaunin ekki að þessu sinni. Fari svo 
að Akademían sjái loks aumur á honum væri sterkast hjá honum að 
afþakka heiðurinn. Best væri einfaldlega að hann sleppti því að mæta í 
Kodak-höllina en með því að láta sjá sig er hann að kyssa vönd þeirra 
sem hafa niðurlægt hann fimm sinnum.
Scorsese var ekki tilnefndur fyrir Taxi Driver en hlaut tilnefningar 
fyrir Raging Bull, The Last Temptation of Christ, Goodfellas, Gangs of 
New York og The Aviator. Allt stórfínar myndir ef frá er talin Gangs of 
New York, sem verðskuldaði varla tilnefningu á sínum tíma.
The Departed er fantagóð mynd en samt telst hún ekki til bestu verka 
leikstjórans og þó hann þrái verðlaunin heitt er eitthvað bogið við það 
ef hann þarf að þiggja þau fyrir mynd sem stendur Goodfellas og 
Raging Bull að baki. Þá verður ekki horft framhjá því að að þessu sinni 
etur Scorsese kappi við Alejandro González Iñárritu og Babel. Mynd 
Iñárritu er stórvirki og Scorsese hlýtur að taka við verðlaununum með 
nokkru óbragði í munni fari leikar svo að Akademían ákveði loks að 
stinga dúsu upp í hann. Babel er betri og sterkari mynd en The
Departed. Um það þarf vart að deila og eftir að hafa sjálfur þurft að 
lúta í lægra haldi, með sín bestu verk, fyrir minni spámönnum getur 
Scorsese vart hugnast að hafa verðlaunin af leikstjóra sem er líklegur 
til þess að hafa álíka mikil áhrif á kvikmyndagerð á fyrri 
hluta 21. aldar og hann hafði sjálfur á seinni hluta 
þeirrar tuttugustu.
Fái Scorsese verðlaunin nú eftir allt sem á undan hefur 
gengið, og í ljósi þess við hvern er að etja nú, er í raun 
um álíka málamyndun að ræða og að þiggja heiðurs-
óskar á áttræðisaldri. Brenglað gildismat Akademí-
unnar liggur fyrir og er öllum ljóst sem vilja 
sjá það þannig að það er miklu flottara að 
vera í flokki með Hitchcock, Kubrick og 
Orson Welles. Sagan er eini marktæki 
dómarinn í þessum málum og það er því 
ekki stórmennum sæmandi að míga utan í 
Akademíuna.
Gefðu hyskinu því bara langt nef Marty 
minn og segðu „nei, ómögulega takk“.

„Nei, ómögulega takk“

Barna- og fjölskyldummyndin 
Charlotte‘s Web verður frumsýnd 
í Sam-bíóunum annað kvöld. Mynd-
in byggir á samnefndri og víðles-
inni barnabók og fjallar um lítinn 
grís, Wilbur að nafni, sem ung 
stúlka bjargar frá slátrun og tekur 
að sér að býlinu sínu. Í hlöðunni 
kynnist Wilbur kóngulónni Char-
lotte sem tekur hann upp á sína 
arma.

Dag einn komast Wilbur og 
Charlotte að því að grísinn þykir 
ekki á vetur setjandi og hefst þá 
kapphlaup við tímann þar sem 

Charlotte reynir með vef sínum að 
stafa skilaboð til mannanna og 
forða honum frá glötun. 

Dakota Fanning leikur stúlkuna 
sem bjargar grísnum í upphafi en 
fjölmargir heimsþekktir leikarar 
ljá dýrunum á býlinu rödd sína. 
Fremst í flokki fara Julia Roberts, 
sem talar fyrir Charlotte, Steve 
Buscemi, Oprah Winfrey og Robert 
Redford.

Grísinn og kóngulóin

EKKERT GERVIGRAS!
NÝTT OG BETRA GRAS...
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Leikstjórinn Todd Field vakti mikla 
athygli með frumraun sinni In the 
Bedroom árið 2001. Myndin var 
frumsýnd á Sundance-kvikmynda-
hátíðinni þar sem gagnrýnendur 
tóku henni opnum örmum. Myndin 
var hvarvetna ausin lofi og The 
New York Times, The Wall Street 
Journal, New York Magazine og 
The New Yorker völdu hana mynd 
ársins. Þá fékk hún fimm tilnefn-
ingar til Óskarsverðlauna, þar á 
meðal sem besta myndin.

Græna ljósið frumsýnir nýjustu 
mynd Fields, Little Children, á 
föstudaginn en hún þykir ekki gefa 
In the Bedroom þumlung eftir. Hér 
fara þau Kate Winslet, Jennifer 
Connelly og Patrick Wilson með 
aðalhlutverkin en myndin fjallar 
um nokkur pör sem kynnast í gegn-
um börn sín og eiga aðallega sam-
skipti á leikvöllum, götum og í 
sundlaugum smábæjarins sem þau 
búa í. 

Líf þessa fólks fléttast saman á 
óvæntan og jafnvel hættulegan hátt 
en annars er best að hafa sem fæst 
orð um söguþráðinn enda hafa 
framleiðendur þrábeðið fjölmiðla 
um að segja sem minnst til þess að 
draga ekki úr áhrifamætti myndar-
innar.

Foreldrar og 
börn

Það er sláttur á þeim félögum 
Leonardo DiCaprio og  Djimon 
Hounsou (Gladiator, The Island, 
Eragon) í spennumyndinni Blood 
Diamond og þeir uppskáru báðir 
óskarsverðlaunatilnefningar
fyrir hlutverk sín í myndinni. 
DiCaprio að sjálfsögðu fyrir best-
an leik í aðalhlutverki en Hounsou 
fyrir aukahlutverk.

Borgarastyrjöldin í Sierra 
Leone er baksvið myndarinnar, 
sem fjallar um lífshættulega leit 
tveggja manna að stórum bleik-
um demanti. Hounsou leikur 
fiskimanninn Solomon sem hefur 
verið hrifsaður úr faðmi fjöl-
skyldu sinnar og neyddur til þess 
að leita að demöntum sem eru 

notaðir til að fjármagna stríðs-
brölt. Hann rekst fyrir tilviljun á 
risavaxinn demant og ákveður að 
hætta lífi sínu með því að fela 
fundinn enda gæti demanturinn 
bjargað fjölskyldu hans úr von-
lausum aðstæðum.

Demantasmyglarinn Danny 
Archer (DiCAprio) hefur haft 
lífsviðurværi af því að stunda 
vopnaviðskipti með demöntum. 
Hann fær fregnir af demanti Sol-
omons á meðan hann er bak við 
lás og slá en þegar hann fær 
frelsið hefur hann uppi á fiski-
manninum. Þessir ólíku einstakl-
ingar snúa svo bökum saman í 
leitinni að fjársjóðnum þó að for-
sendur þeirra séu gerólíkar. 

Solomon er einnig að leita að 
syni sínum sem hann vonast til að 
geta bjargað frá herþjónustu en 
Archer er fyrst og fremst að 
hugsa um að bjarga eigin skinni 
og ætlar að nota andvirði dem-
antsins til þess að komast burt 
frá Afríku.

Amnesty International á 
Íslandi mun dreifa kynningarefni 
um svokallaða „blóðdemanta“ á 
meðan á sýningu myndarinnar 
stendur en þetta orð er notað yfir 
demanta sem eru notaðir til að 
fjármagna vopnað ofbeldi. 

Stríðsátök í Afríku eru oftar 
en ekki háð fyrir andvirði blóð-
demanta og stríðsherrar og upp-
reisnarmenn hafa notað gríðar-

legan hagnað af slíkum 
viðskiptum til vopnakaupa. 

Samkvæmt upplýsingum 
Amnesty er talið að um 3,7 millj-
ónir hafi látist í Angóla, Kongó, 
Líberíu og Síerra Leóne í átökum, 
sem fjármögnuð voru með sölu 
blóðdemanta. Þó að stríð geisi 
ekki lengur í Angóla og Síerra 
Leóne, og átök hafi minnkað í 
Kongó, leiðir sala blóðdemanta 
enn til mannréttindabrota.

Örvæntingarfull leit að blóðdemanti

Vectavir krem er áhrifaríkt lyf til meðferðar á frunsu af völdum Herpes Simplex. Vectavir virkar á öllum stigum frunsunnar frá sting eða æðasláttar til blöðru. Í Vectavir er virka efnið penciklóvír sem stöðvar framgang veirunnar. Vectavir er ætlað fullorðnum og börnum
eldri en 12 ára. Berið Vectavir á frunsusvæðið á 2 klst fresti í 4 daga. Berið á rétt fyrir svefn og um leið og vaknað er. Dæmigert er að frunsa komi fram við ofreynslu, kvef eða inflúensu eða í mikilli sól (t.d. á skíðum). Ekki á að nota lyfið ef að áður hefur komið fram ofnæmi
fyrir penciklóvír, famciklóvír eða öðrum innihaldsefnum. Með Vectavir grær frunsan hraðar, verkir minnka og smittími styttist. Vectavir kremið 2 g fæst án lyfseðils. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Otrivin nefúðinn og nefdroparnir innihalda xýlómetasólin sem vinnur gegn bólgu, nefstíflu og slímmyndun vegna kvefs og bráðrar bólgu í ennis- og kinnholum. Otrivin virkar fljótt og áhrifin vara í 6-10 klst. Otrivin getur valdið aukaverkunum, s.s. ertingu í slímhúð og
sviðatilfinningu. Einnig ógleði og höfuðverk.Otrivin má nota þrisvar á dag en ekki lengur en í 10 daga í senn. Varúð: Langtímanotkun Otrivin getur leitt til þurrks í nefslímhúð. Sjúklingar með gláku eða þeir sem hafa ofnæmi fyrir xýlómetasólin ættu ekki að nota Otrivin.
Kynnið ykkur vel leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Strepsils töflur eru látnar renna í munni og leysast þar hægt upp. Þannig nást fram staðbundin sótthreinsandi áhrif í munni og koki. Auk þess hafa bragðefnin væg kælandi áhrif sem slá á ertingu. Venjulega er ein tafla látin leysast hægt upp í munni á 2-3 klst fresti. Lyfið
þarf venjulega að nota í 3-4 daga og stundum í allt að eina viku. Einnig má leysa upp 1-2 töflur í heitu vatni og drekka sem heitan drykk. Notkun lyfsins hefur engin áhrif á önnur lyf sem notuð eru samtímis. Ofnæmi eða ofnæmislík viðbrögð geta komið fyrir en eru afar 
sjaldgæf. Hver pakki af Strepsils inniheldur 24 munnsogstöflur, sem eru í hentugum þynnupakkningum. Hverri pakkningu fylgja viðurkenndar leiðbeiningar á íslensku um notkun lyfsins, sem gott er að kynna sér vel. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Voltaren Dolo® (díklófenak kalíum) 12,5 mg töflur. Notaðar við vægum eða frekar vægum verkjum,svo sem höfuðverk, tannpínu og tíðaþrautum.Verkar einnig hitalækkandi. Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum,skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða hafa haft
sögu um maga- eða skeifugarnarsár eða skerta lifrarstarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyfið er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyfið ekki á meðgöngu
nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

VECTAVIR FRUNSUKREM VOLTAREN DOLO

FYRSTA
HJÁLP

STREPSILS HÁLSTÖFLUROTRIVIN NEFÚÐI



Fyrir nokkrum árum tók ég þátt í afar sérkennilegri smökkun. Prófaðar 
voru rétt um tíu áfengar gosblöndur og var markmiðið ekki einungis að 
sannreyna gæði drykkjanna heldur ekki síður að skeggræða hvaða áhrif 
þessir drykkir myndu hafa á neyslumenninguna. Þetta var á þeim árum 
sem sala á áfengum gosblöndum margfaldaðist á ári hverju og ekkert 
virtist stöðva framrás þeirra. Þeir sem tóku þátt í smökkuninni voru 
flestir komnir yfir þann aldur sem drykkirnir eru miðaðir að (lesist: 
voru ekki í markhópnum) en engu að síður kom það mér á óvart hversu 
eindregin niðurstaðan var; fólk skildi hreinlega ekki hvernig sumt af 
þessu dóti seldist því annan eins hroða höfðu menn vart smakkað. Nú 
virðist sala gosblandanna hafa náð toppnum og neysla eykst sáralítið 
milli ára. Ekki græt ég þá þróun því mér hefur alltaf verið fremur illa 
við þessa drykki sem mér hefur virst vera framleiddir í þeim eina 
tilgangi að koma áfengi ofan í þá sem annars geta vart komið því niður, 
oftast sökum aldurs og þroskaleysis bragðlauka. 

Við undirbúning greinar um hitaeiningafjölda í áfengum drykkjum 
hugsaði ég með mér að nú væri lag að benda fólki á óhollustuna í 
bölvuðum gosblöndunum! En sú Þórðargleði varði skammt því það kom 
mér á óvart að þótt vissulega séu engir hollustudrykkir þarna á ferðinni 
þá eru hitaeiningarnar ekki nema svona áttatíu prósentum fleiri en í 
sambærilegu magni af bjór! Hélt það væri margfalt en það er víst notað 
talsvert af gervisætuefnum í blöndurnar ...

Á netinu má finna ýmsar síður þar sem hitaeiningafjöldi áfengra 
drykkja er tiltekinn. Áfengir drykkir eru misjafnlega hitaeiningaríkir en 
þó sýnist mér að munurinn á milli einstakra vörumerkja í viðkomandi 
flokkum sé hverfandi. Fyrir fólk í megrun er það Bjarmalandsför að 
hefja leit að diet léttvíni eða vodka light, slíka drykki er ekki að finna. 
Veldur því sú einfalda staðreynd að jafnan koma yfir níutíu prósent af 
hitaeiningum í áfengum drykkjum úr alkóhólinu sem þeir innihalda. Og 
hingað til hefur engum tekist að búa til hitaeiningasnautt alkóhól. Önnur 
hitaeiningarík efni í áfengum drykkjum eru þrúgusafinn í vínum og 
kornmjöðurinn í bjórum. Léttvín inniheldur afgangssykur sem ekki 
breytist í alkóhól við gerjun og nemur hann frá tveimur til þremur 
grömmum í þurrum vínum og upp í tíu til tuttugu grömm í til dæmis 
sætum þýskum hvítvínum. Þau innihalda hins vegar mun minna alkóhól 
en flest hvítvín og er því heildarhitaeiningafjöldinn 
svipaður eða minni jafnvel. Hefðbundin sætvín 
(desertvín) sem eru í senn sæt og með hátt hlutfall 
af alkóhóli innihalda hins vegar mun fleiri hitaein-
ingar. 

Meiri munur er á bjórnum. Venjuleg bjórflaska 
inniheldur álíka margar hitaeiningar og vínglas. 
Svokallaðir „light“ bjórar innihalda um þriðjungi 
færri hitaeiningar og alkóhóllágur bjór allt að 
helmingi færri.

Hitaeiningar í áfengum drykkjum

Fíkjur geta verið ráðgátur fyrir 
leikmenn. Rúnar Gíslason hjá 
Kokkunum veisluþjónustu þekkir 
þó leyndardóminn og gaf Frétta-
blaðinu góð ráð um notkun ávaxt-
anna. „Fíkjur eru í raun og veru 
ekki líkar neinum öðrum ávöxt-
um,“ segir Rúnar, sem borðar þær 
eins og epli. „Það þarf ekkert að 
fletta hýðinu af, bara bíta í.“

Rúnar segir fíkjur vera 
afar vinsælan fylgifisk 

villibráðar. „Þá gerir 
maður oft marmel-

aði eða sultu úr 
þeim. Fíkjurn-

ar eru skorn-
ar í grófa 

ten-
inga,
sett-
ar í 

pott með sykri og kannski einum 
dropa af ediki. Svo er þetta soðið 
niður, bara ekki of lengi,“ segir 
hann.

Einnig má búa til afspyrnugóða 
eftirrétti úr ávöxtunum. „Það er 
hrikalega gott að gera karamellu á 
pönnu, skera fíkjurnar í báta, 
skella út í og bera fram með ís,“ 
segir Rúnar. „Svo má líka baka 
þær. Þá sker maður smá stykki 
ofan af, gerir kross í með hnífnum 
og þrýstir kjötinu aðeins upp, eins 
og maður gerir með bakaða kart-
öflu. Svo er brúnum hrásykri stráð 
í sárið og fíkjurnar bakaðar í 
ofni.“

Fíkjur geta þó verið mjög mis-
jafnlega þroskaðar, að sögn Rún-
ars. „Sumar eru grænleitar, en 
þær eru bestar svona bláleitar að 
utan,” segir Rúnar.

Með fíkjur í fyrirrúmi

Athugaðu...
...að það eru ýmis 
ráð til hafir þú 
saltað matinn of 
mikið. Prófaðu 
að setja hráa af-
hýdda kartöflu út 
í réttinn. Hún ætti 
að draga í sig saltið 
á meðan rétturinn 
eldast.

Lét ekki glepjast af lifur í dulbúningi

Birta Ósk Gunnarsdóttir 
er önnum kafin kona. Hún 
hefur þó afskaplega gaman 
af að halda matarboð þegar 
tími vinnst til.

„Ég vinn hjá 3 Sagas entertain-
ment, og er framkvæmdastjóri 
Footloose núna. Ég er líka í skóla 
að læra markaðsfræði og alþjóð-
viðskipti, og svo er ég nuddari. Ég 
sinni því svona stundum um helg-
ar,“ sagði Birta. Það er því varla að 
furða að hún kunni að meta auð-
velda og fljótlega rétti. „Mér finnst 
voða gott að fá mér salat með 
kjúklingi eða eitthvað svoleiðis 
þegar ég er ein,“ sagði Birta. „Hins 
vegar hef ég mjög gaman af að 
halda matarboð,“ bætti hún við.

Birta er hrifin af fiski, og þá 
sérstaklega lúðu. „Af þessum 
venjulegu fisktegundum finnst 
mér lúðan langbest, en svo finnst 
mér humar líka góður,“ sagði hún. 
Hún segist á stundum reyna til-

raunastarfsemi í eldhúsinu, og til 
dæmis læddust bananarnir fyrir 
slysni í uppskriftina sem hún deil-
ir hér með lesendum.

„Ég borða banana nú ekki hráa, 
mér finnst þér ekki góðir. En ein-
hvern tíma átti ég til banana og 
var að malla þennan fiskrétt. Það 
kemur svo gott sætt bragð af þeim 
sem blandast svona við þetta 
sterka,“ sagði Birta.

Hvað grænmetið í uppskriftinn 
varðar segist hún yfirleitt grípa 
það sem til er í ísskápnum. Eins er 
það smekksatriði hve lengi réttur-
inn fær að standa í ofninum. „Lúðu 
þarf bara rétt aðeins að steikja og 
hún er fljót að eldast inni í ofnin-
um. Maður fylgist bara með ostin-
um, hann á náttúrulega ekki að 
vera brenndur. Í rauninni er allt í 
fatinu tilbúið, þetta blandast bara 
saman í ofninum,“ sagði Birta. 

Réttinn má bera fram með sal-
ati og brauði, en Birta segir hann 
þó það matarmikinn að því megi 
vel sleppa. 

Sjóðið hrísgrjónin og setjið í 
eldfast mót, skerið lúðuna í bita og 
veltið upp úr hveiti með sítrónu-
pipar, salti og pipar. Steikið paprik-
una, hvítlaukinn og laukinn á pönnu 
og snöggsteikið lúðuna rétt aðeins. 
Setjið lúðubitana yfir hrísgrjónin.

Setjið smá rjómaost, hreinan 
eða með kryddblöndu, á pönnuna 
svo úr verði smá sósa og hellið 
síðan yfir fiskinn og grjónin.

Skerið bananann í þunnar sneið-
ar, raðið yfir allt saman og síðast 
en ekki síst, stráið rifnum osti yfir. 
Bakið í ofni þar til osturinn er bráð-
inn.
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Hlustendaverðlaun FM 957 
voru afhent með pompi og 
prakt í Borgarleikhúsinu í 
fyrrakvöld. Hljómsveitin 
Jeff Who? var sigurvegari 
kvöldsins með þrenn verð-
laun.

Jeff Who? fékk verðlaun sem 
hljómsveit ársins, nýliði ársins og 
fyrir lag ársins, Barfly. Magni 
Ásgeirsson fékk tvenn verðlaun; 
annars vegar sem söngvari ársins 
og hins vegar fyrir tónleika árs-
ins, Rockstar-tónleikana í Höll-
inni, sem hann hafði veg og vanda 
af.

Stúlknasveitin Nylon fékk 
tvenn verðlaun; fyrir myndband 
ársins við lagið Closer, auk þess 
sem Klara Ósk Elíasdóttir var 
kjörin söngkona ársins. Loks var 
plata Sálarinnar hans Jóns míns, 
Undir þínum áhrifum, valin plata 
ársins. Heiðursverðlaun FM 957 
hlaut skemmtikrafturinn Laddi, 
sem varð sextugur á dögunum.

Hugh Hefner, útgefandi Playboy, 
segist ekki hafa áhuga á að birta 
myndir af Kelly Osbourne í tíma-
ritinu. „Ég sé það ekki gerast í 
framtíðinni. Við breytum mynd-
unum okkar ekki nógu mikið til 
þess að það geti gerst,“ sagði 
hann.

Ekki er langt síðan Kelly sagð-
ist hafa mikinn áhuga á að láta 
taka nektarmyndir af sér fyrir 
Playboy en svo virðist sem þær 
vonir séu nú orðnar að engu.

Kelly ekki í 
Playboy

Einn af upptökustjórum rappar-
ans 50 Cent, Dave Shayman, fannst 
látinn á heimili sínu í New York. 
Talið er að hinn 26 ára Shayman 
hafi framið sjálfsvíg, enda átti 
hann við þunglyndi að stríða.

Shayman, sem var einnig þekkt-
ur sem Disco D, tók m.a. upp lagið 
Ski Mask Way á hinni vinsælu 
plötu 50 Cent, The Massacre. Hann 
hafði einnig unnið með Kevin 
Federline að hans fyrstu plötu.

Upptöku-
stjóri látinn

Clive Owen, sem síðast lék í fram-
tíðarmyndinni Children of Men, 
mun að öllum líkindum leika banda-
ríska rannsóknarlögreglumanninn 
Philip Marlowe í nýrri mynd.

Margir leikarar hafa farið með 
hlutverk skáldsagnapersónunnar 
Marlowe, þar á meðal Humphrey 
Bogart sem lék kappann í mynd-
inni The Big Sleep árið 1946. 
Einnig má nefna þá Dick Powell, 
Robert Mitchum og Elliott Gould. 
Myndin með Clive Owen verður 
byggð á einum af bókum Raym-
ond Chandler um Marlowe.

Owen leikur 
Marlowe

„Það er ekkert komið á hreint, 
ekki ennþá,“ segir Búi Bendtsen, 
annar stjórnandi morgunþáttarins 
sáluga Capone. Samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins eru hann og 
Andri Freyr Viðarsson að skoða 
þann möguleika að stofna nýja 
útvarpsstöð. „Þetta er mikið mál,“ 
bætir Búi við og vill sem minnst 
segja. „Þetta er á frumstigi“, 
útskýrir hann.

Þeim félögum var sem kunn-
nugt er sagt upp á gamlársdag 
þegar útsendingum XFM og Kiss 
FM var hætt. Búi segir að þessi 
ráðstöfun hafi komið flatt upp á þá 
og að aðdáendur þáttarins hafi 
látið vel í sér heyra. „Þeir vilja fá 
okkur sem fyrst í loftið,“ bætir 
Búi við og segir þá róa að því 

öllum árum að ráða bót á þessum 
skorti. „Þetta eru enn bara þreif-
ingar enda mikið mál að koma á 
fót heilli útvarpsstöð,“ segir Búi.

Hann fer þó ekki í felur með að 
þeir séu að athuga hvort þetta sé 
raunhæfur möguleiki og útilokar 
ekki að ef útvarpið gangi ekki upp 
komi sjónvarp til greina.

Andri Freyr sagðist vera 
spenntur fyrir þessum hugmynd-
um en vildi lítið tjá sig. „Já, hvað, 
það er ekki eins og maður hafi 
ekki gert þetta áður,“ segir hann 
kokhraustur. Bloggarinn Ómar 
Valdimarsson lét í veðri vaka á 
heimasíðu sinni að félagarnir 
væru komnir í samband við fjár-
sterka aðila en Búi vísaði því alfar-
ið á bug.

Capone í útvarpsrekstur
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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.

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

Gagnrýni. baggalútur.isGagnrýni. baggalútur.is

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

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

FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
MEÐ BEN STILLER OG ROBIN WILLIAMS

FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
MEÐ BEN STILLER OG ROBIN WILLIAMS
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The Cavern Club, klúbburinn þar 
sem Bítlarnir tróðu upp í upphafi 
ferils síns, hélt nýverið upp á 
fimmtugsafmæli sitt.

Klúbburinn var opnaður í 
Liverpool árið 1957 sem djassstað-
ur en hann varð ekki frægur fyrr 
en Bítlarnir fóru að spila þar í 
byrjun sjöunda áratugarins. 
Fyrstu tónleikar þeirra á staðnum 
voru í hádeginu árið 1961 en 
reyndar höfðu bæðið John Lennon 
og Paul McCartney spilað þar áður 
með hljómsveitinni The Quarry-
men. Ekki leið á löngu þar til plötu-
salinn Brian Epstein uppgötvaði 
þá í klúbbnum og eftir það fóru 
hjólin að snúast hjá Bítlunum.

Systir John Lennon, Julia, starf-
ar á klúbbnum og segir hún að 
Lennon hafi fundið sig vel á þar. 
„John leið eins og alvöru rokkara 
uppi á sviðinu. Hann var alltaf fúll 
yfir því að hljómsveitin var hreins-
uð upp, klædd í jakkaföt og rifin 
úr leðurklæðnaðinum,“ sagði 
Julia.

Talið er að Ringo Starr hafi 

einnig átt frumraun sína í 
klúbbnum með The Eddie Clayton 
Skiffle Group á sjötta áratugnum.

Cavern fimmtugur
Páll Óskar Hjálmtýsson er 
með tvær plötur í bígerð. 
Önnur verður fyrsta sóló-
plata hans í átta ár. 

„Hún kemur vonandi í sumar, en 
kannski í haust. Ég ætla að klára 
X-factor í friði og sé bara til,“ 
sagði hann. Plötuna segir Páll 
Óskar stefna í að verða útúrgeggj-
aða teknóplötu. „Það var nú ekki 
ætlunin, en lögin eru að fara í þá 
áttina. Ég hlakka til að leyfa fólki 
að heyra þetta, það sem komið er 
hljómar mjög vel í mínum eyrum,“ 
sagði hann. Páll Óskar og Monika 
Abendroth undirbúa einnig frek-
ari útgáfu, en samstarf þeirra 
hingað til hefur reynst afar far-
sælt. „Við erum að safna lögum. 
En ég ætla að koma þessari dans-
plötu frá mér sem fyrst,“ sagði 
Páll Óskar. 

Þó að X-factor eigi hug hans 
mestallan getur ekkert hamlað því 
að Páll Óskar komist í Eurovision-
gírinn. „Það gerist nú bara sjálf-
krafa,“ sagði hann kátur. „Ég er 
einmitt búinn að taka að mér að 
vera með eftirpartí á Nasa eftir 
íslensku keppnina 17. febrúar,“ 
sagði Páll Óskar, sem ætlar þó jafn-
framt að halda hið árlega Eurovisi-
onpartí sitt. „Við erum búin að fá 
hinn rúmenska Mihai, sem söng 
Tornero, til landsins. Hann mun 
troða upp í úrslitakeppninni á RÚV 
og svo hleypur hann bara beint yfir 
á Nasa í partíið mitt,“ sagði Páll 
Óskar, sem sér sjálfur um skífu-
þeytingar og treður upp. „Þetta 
verður alveg geggjað,“ sagði hann 
kampakátur.

Nýr orkudrykkur, Liquid Experi-
ence, er væntanlegur í 
verslanir í Bandaríkjun-
um í apríl. Drykkurinn 
er nefndur eftir hljóm-
sveitinni The Jimi 
Hendrix Experience.

„Að mynd af Jimi 
Hendrix og þær fallegu 
tilfinningar sem hann 
hefur skapað á ævi 
minni séu notaðar í 
auglýsingaskyni er 
lítillækkandi og 
veldur mér mikl-
um vonbrigðum,“ 
sagði Flea, 
bassaleikari
Red Hot Chili 
Peppers, sem 
heitir réttu 
nafni Michael 
Balzary. Flea 
hefur lengi 

verið mikill aðdáandi Hendrix og 
ofbýður greinilega auglýsinga-
mennskan í kringum hann.

Ímynd Hendrix, sem lést 
árið 1970 vegna ofneyslu lyfja, 
hefur verið notuð fyrir ýmsar 

vörur í gegnum árin, 
meðal annars fyrir 

barnaföt, ilmefni, 
lampa og jólaskraut. 

Að sögn Bruce 
Kuhlman, sem hefur 
umsjón með vöru-
merkinu Hendrix, 
hefur hluti af hagn-

aðinum ávallt runn-
ið til menntamála, 
þar á meðal til 

sjóðs fyrir þeldökka Bandaríkja-
menn.

Framkvæmdastjóri fyrirtæk-
isins sem framleiðir Liquid 
Experience ætlar að heiðra minn-
ingu Hendrix með því að gefa 
hluta af hagnaðinum til stofnun-
ar sem annast menntun tónlistar-
manna.

Hendrix-orkudrykkur á markað
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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. 8 B.i.12

THE HOLIDAY kl. 5:30 B.i. 7

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

DÉJÁ VU kl. 8 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
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Nýjasta plata Benna Hemm 
Hemm, Kajak, er nú fáanleg í 
vínylútgáfu. Með útgáfunni fylgir 
sjö tommu plata þar sem sænski 
tónlistarmaðurinn Jens Lekman 
tekur lagið með Benna Hemm 
Hemm.

Lekman, sem hefur gefið út 
tvær plötur, hefur notið töluverðra 
vinsælda undanfarið. Spilaði hann 
m.a. á síðustu Iceland Airwaves-
tónlistarhátíð. Með vínylútgáfunni 
fylgir með plakat sem var sér-
hannað fyrir útgáfuna.

Kajak hefur verið tilnefnd til 
Íslensku tónlistarverðlaunanna í 
flokki popptónlistar. Verðlaunin 
verða afhent hinn 31. janúar næst-
komandi.

Vínylútgáfa 
af Kajak

Tónlistarkonan Björk Guðmunds-
dóttir mun koma fram á Glaston-
bury-hátíðinni í Bretlandi í sumar. 
Stígur hún á svið föstudagskvöld-
ið 22. júní.

Þessi mikilsvirta hátíð er önnur 
hátíðin sem Björk hefur boðað 
komu sína á því stutt er síðan hún 
samþykkti að koma fram á 
Coachella-hátíðinni í Bandaríkjun-
um. Björk er að leggja lokahönd á 
nýja plötu þar sem hún vinnur með 
þekktum nöfnum á borð við Timba-
land og Antony úr hljómsveitinni 
Antony and the Johnsons.

Syngur á 
Glastonbury

Tónlistargagnrýnandinn 
Árni Matthíasson er að 
verða fimmtugur. Af því 
tilefni blæs hann til mikill-
ar veislu á þriðjudag þegar 
hann býður vinum og sam-
starfsmönnum upp á eyrna-
konfekt að hætti hússins. 

„Þetta er nú ekki frægasta liðið 
en þetta er fólk sem mig langaði 
til að sjá,“ segir tónlistargagn-
rýnandinn Árni Matthíasson, sem 
hyggst bjóða upp á tónlistarhlað-
borð á Nasa hinn 30. janúar. Til-

efnið er ærið. Árni 
er fimmtugur 

og tuttugu ár 
liðin síðan 
hann hóf að 
skrifa um 
tónlist
fyrir Morg-
unblaðið.

Þær hljómsveitir sem heiðra 
Árna með nærveru sinni eru 
meðal annars Ghostigital, Benni 
Hemm Hemm, Mínus og rokk-
risaeðlurnar í Ham. „Þetta verð-
ur reyndar hálfgerður tónlistar-
gjörningur enda hef ég parað 
hljómsveitirnar tvær og tvær 
saman til að heyra eitthvað nýtt,“ 
útskýrir hann.

Árna telst til að yfir sjö þús-
und greinar um tónlist liggi eftir 
hann. Og er þá aðeins dregið úr. 
„Fyrsta viðtalið sem ég tók var 
við Sykurmolana Einar Örn og 
Þór Eldon á lítilli knæpu í mið-
borg Reykjavíkur. Mjög eftir-
minnilegt því hljómsveitin hafði 
nýverið gefið út smáskífuna 
Ammæli,“ segir Árni. 

Þar að auki hefur tónlistar-
gagnrýnandinn verið formaður 
dómnefndar á Músíktilraunum 
svo lengi sem elstu menn muna. 
„Mér finnst bara ekkert skemmti-
legra en að heyra eitthvað nýtt. 
Þetta verður einhver árátta. Að 
finna nýjar hljómsveitir er ein-
hver sérstök upplifun.“

Tónlistargjörningur í fimmtugsafmælinu

Ef Norah Jones væri ekki sjálf að 
gefa út plötu þessa dagana myndi 
ég hiklaust mæla með þessari 
dömu hér með erfiða nafnið, 
Madeleine Peyroux, til þess að 
fylla upp í skarðið. 

Erfitt að segja hvort þetta sé 
létt popp undir djassáhrifum, eða 
djass undir léttum poppáhrifum. 
Tilfinningin er a.m.k. sérstaklega 
afslöppuð og útsetningar ber-
strípaðar. Einhver reyndi að 
ljúga því að mér að Madeleine 
syngi eins og Billie Holiday, en 
það er fjarri lagi. 

Hún er miklu keimlíkari 
nútíma djasssöngkonum, sem 
syngja letilega og lýtalaust. Eins 
og ég get ímyndað mér að freðin 
Idol-stjarna myndi hljóma í 
kvöldmessu á sunnudagskvöldi. 
Eitthvað sem aldrei væri hægt að 
segja um Lady Day, en það var 
akkúrat meingölluð rödd hennar 
sem færði henni sjarmann ódauð-
lega.

Madeleine syngur svo sannar-
lega fallega, sérstaklega í jóla-
lega laginu River (sem fær að 

„láni” stef úr Jingle Bells), þar 
sem hún fær skosku vinkonu sína 
K.T. Tunstall til halds og trausts. 
Ég myndi þó aldrei segja að hún 
sé með auðþekkta, hvað þá eftir-
minnilega rödd. Það er svolítill 
kántríkeimur í túlkun hennar, 
sem fer vel við þetta gítardrifna 
djasspopp.

Flest lögin á plötunni eru töku-
lög, og Madeleine vandar valið. 
Hún fer ágætlega með Tom 
Waits-lagið Looking for the Heart 
of Saturday Night sem og Serge 
Gainsbourg-lagið La Javanaise. 
Útgáfu hennar af Charlie Chapl-
in-laginu Smile fannst mér þó 
ekkert varið í. Kannski þess 
vegna sem það er síðast. Hennar 
eigin lagasmíðar falla svo vel inn 
í heildina.

Þetta er afskaplega ljúf plata 
sem ég get ekki ímyndað mér að 
geti mögulega farið í taugarnar á 
nokkurri lifandi manneskju, 
nema kannski hörðustu Waits-
aðdáendum sem vilja helst ekki 
heyra neinn annan flytja hans 
lög.

Djassað popp eða poppaður djass

Jonny Quinn, trommari Snow 
Patrol, missir af væntanlegri tón-
leikaferð sveitarinnar um Evrópu 
og Ástralíu vegna handleggs-
brots.

Quinn brotnaði þegar hann var 
að leika sér á snjóbretti í Ölpun-
um. Hefur hann fengið vin sinn 
Graham Hopkins, sem hefur spil-
að með Therapy og Cranberries, 
til að hlaupa í skarðið. Tónleika-
ferðin hefst 4. mars og er farin til 
að fylgja eftir hinni vinsælu plötu 
Eyes Open.

Brotnaði á 
snjóbretti



Króatía vann 
í gær sigur á Dan-
mörku, 28-26, í 2. riðli. 
Leikurinn var æsi-
spennandi og var jafnt, 
25-25, þegar skammt 
var til leiksloka. Sem 
fyrr reyndist Ivano 

Balic betri en enginn í þeirri 
stöðu og tryggði hann sigurinn. 

Króatía, Spánn og Ungverja-
land eru öll með fjögur stig í 
riðlinum en hin liðin þrjú án 
stiga.

Frakkland vann öruggan sigur 
á Pólverjum þrátt fyrir að hafa 
verið marki undir í hálfleik. 
Lokatölur 31-22.

Þá vann Grænland sinn fyrsta 
sigur á HM með góðum 34-25 
sigri á Áströlum.

 Ísland stendur vel að 
vígi í milliriðli HM eftir frábæran 
sex marka sigur, 36-30, á sterku 
liði Túnis. Frábær varnarleikur og 
markvarsla Rolands Vals Eradze í 
síðari hálfleik vann leikinn fyrir 
Ísland.

Logi Geirsson var frekar óvænt 
í byrjunarliðinu en hann æfði ekk-
ert daginn fyrir leik vegna togn-
unar í ökkla. Það var ekki að sjá á 
honum að ökklinn væri að pirra 
hann því Logi lék frábærlega. 
Fyrri hálfleikur byrjaði vel hjá 
íslenska liðinu sem mætti mjög 
ákveðið til leiks og tók strax frum-
kvæði í leiknum.

Túnisum óx ásmegin mjög fljót-
lega og íslensku strákarnir réðu 
mjög illa við hraðann í Túnislið-
inu. Þeir komust yfir, 6-8, eftir níu 
mínútur og þá tók Alfreð þjálfari 
leikhlé og setti í kjölfarið Roland 
Eradze í markið.

Það breytti litlu því vörn Túnisa 
var búin að skella í lás og íslensku 
strákarnir voru í verulegum vand-
ræðum með að finna göt á vörn 
þeirra. Á sama tíma var íslenska 
vörnin í miklum vandræðum.

Alfreð skipti mörgum mönnum 
af bekknum og ýmislegt var reynt 
enda Túnisarnir við það að stinga 
af. Mest náðu þeir fimm marka 
forystu, 13-18, en íslenska liðið 
kom til baka síðustu tíu mínútur 
hálfleiksins og munurinn var ekki 
nema þrjú mörk í leikhléi, 16-19.

Alfreð gerði taktískar breyt-
ingar á varnarleiknum í leikhléi 
og byrjaði að klippa miðjumann-
inn Mgannem úr leiknum í stað 
þess að einblína á skyttuna Hmam. 
Það virkaði, því fát kom á sóknar-
leik Túnisa. Strákarnir gengu á 
lagið og jafnt og þétt unnu þeir 
upp forskot Túnisa.

Vendipunktur varð þegar Guð-
jón Valur jafnaði, 24-24, en þá voru 

nítján mínútur eftir af leiknum. 
Íslenska liðið fylltist gríðarlegum 
krafti og sjálfstrausti í kjölfarið 
og breytti engu þótt liðið missti 
tvo menn af velli skömmu síðar. 
Ísland komst samt yfir, 26-25, og 
strákarnir litu aldrei til baka. 
Leikur Túnisa hrundi algjörlega 
og strákarnir okkar hreinlega 
keyrðu yfir þá og lönduðu sætum 
sex marka sigri, 36-30.

Leikur strákanna í gær var frá-
bær og liðið sýndi enn og aftur 
þann gríðarlega karakter sem ein-
kennir það. Þeir buguðust ekki við 
mótlætið og efldust við hverja 
raun. Sóknarleikurinn var yfir-
vegaður og leikmenn ótrúlega 
skynsamir í leik sínum. Allir voru 
til í að stíga upp og strákarnir 
gerðu það hver á fætur öðrum. 
Það var alltaf sjálfstraust til að 
skjóta. Strákarnir sem komu af 
bekknum lögðu einnig þung lóð á 

vogarskálarnar og breiddin sem 
lengi hefur verið kvartað yfir 
hefur svo sannarlega verið til 
staðar í síðustu leikjum.

Varnarleikurinn og markvarsl-
an í síðari hálfleik unnu þó leikinn 
og ef þetta lið nær að hafa þessa 
tvo hluti í lagi vinnur það hvaða 
andstæðing sem er enda er sóknar-
leikurinn enginn hausverkur. Þær 
stáltaugar sem liðið hefur sýnt í 
síðustu tveimur leikjum í erfiðum 
stöðum vita á gott. 

Strákarnir standa gríðarlega 
vel að vígi í riðlinum og með álíka 
frammistöðu í framhaldinu eru 
þeim allir vegir færir á þessu 
móti.

Tvö dýrmæt stig unnin

Valur Fannar á leið aftur til Fylkis

Með sigrinum á Túnis í gær 
náði íslenska landsliðið í tvö dýr-
mæt stig í baráttunni um sæti í 
fjórðungsúrslitum keppninnar. 
Stigin voru þó engan veginn auð-
sótt og var það ekki fyrr en á síð-
asta stundarfjórðungnum sem 
liðinu tókst að komast yfir og 
snúa leiknum sér í hag.

Íslenska liðið hóf leikinn á 6-0 
vörn sem kom mér nokkuð á óvart. 
Fyrir fram taldi ég skynsamlegast 
að spila 5-1 vörn með Guðjón Val 
fljótandi fyrir framan. 

Frammistaða varnarinnar var 
mjög slök í fyrri hálfleik og þá 
sérstaklega hægri vængur henn-
ar sem og miðjan. Helstu leik-
menn Túnis, Hmam og Mgannem, 

komust upp með að skora nánast 
hvenær sem þeir vildu. 

Það var oft á tíðum hálf furðu-
legt að horfa á framgang varnar-
innar í fyrri hálfleik og leikmenn 
virkuðu allt að því áhugalausir. 
Til marks um áhugaleysið fékk 
íslenska liðið ekki einn einasta 
brottrekstur og varla að leikmenn 
væru orðnir sveittir. Niðurstaðan 
því nítján mörk fengin á okkur í 
fyrri hálfleik. 

Allt annað var að sjá til 
íslenska liðsins í seinni hálfleik. 
Greinilegt var að menn hafa vitað 
upp á sig sökina enda komu þeir 
mun ákveðnari til leiks. Vörnin 
varðist framar og betur tókst að 
trufla sóknarleik Túnis. Það tók 

þó sinn tíma að komast inn í leik-
inn, ekki fyrr en á síðustu fimm-
tán mínútunum sem fyrr segir. Þá 
fyrst tókst okkur að snúa leiknum 
okkur í hag og breyttum stöðunni 
úr 25-26 í 36-30.

Erfitt er að meta frammistöðu 
einstakra leikmanna, sem var 
mjög köflótt. Góður stígandi var í 
leik Rolands eftir að hann kom 
inn á snemma í fyrri hálfleik. 
Hann varði alls fimmtán skot. 

Helstu lykilmenn liðsins, Óli, 
Guðjón, Alex, Logi og Snorri, 
stóðu sig ágætlega í sókn en þeir 
skoruðu 30 af 36 mörkum Íslands. 
Allir geta þeir þó klárlega gert 
betur en í leiknum í gær.

Enn og aftur átti Ásgeir Örn 

sterka innkomu og nýtti hann sitt 
tækifæri vel. Sömu sögu má segja 
um Róbert Gunnarsson, sem kom 
öflugur inn í síðari hálfleik. 

Niðurstaðan er því tvö mikil-
væg stig unnin. Það er þó ljóst að 
við getum ekki leyft okkur í 
næstu leikjum að spila varnar-
leikinn eins illa og framan af leik 
í gær. Annars er hætt við að verr 
muni fara enda þau lið sem við 
eigum eftir að mæta öll sterkari 
en Túnis.

Liðið er nú komið með fjögur 
stig og fjórtán mörk í plús, sem 
getur reynst afar dýrmætt þegar 
á hólminn er komið. Einn sigur í 
viðbót og við erum komin í átta 
liða úrslit.

Strákarnir okkar buðu aftur upp á skrautsýningu í gær þegar þeir skelltu Tún-
isum, 36-30. Það sýndi sig enn og aftur að vörn og markvarsla vinnur leiki. 

„Þetta kom hjá okkur í 
seinni hálfleik og þegar vörnin og 
markvarslan kemur spilum við 
frábærlega. Þetta er alltaf sama 
sagan,“ sagði fyrirliðinn Ólafur 
Stefánsson, sem átti stórleik í gær.

„Auðvitað hafði maður smá 
áhyggjur í fyrri hálfleik og það 
var nauðsynlegt að sýna að við 
getum fylgt eftir góðum sigur-
leik. Við vorum slakir í fyrri 
hálfleik en við náðum að rífa 
okkur upp sem betur fer,“ sagði 
Ólafur.

Getum fylgt 
eftir sigri

„Þetta er lið og það 
verða allir að skila einhverju og 
ég reyndi að gera það,“ sagði 
Ásgeir Örn Hallgrímsson, sem 
átti frábæra innkomu í leikinn 
rétt eins og gegn Frakklandi en 
félagarnir á bekknum hafa gefið 
öllu tali um enga breidd langt nef.

„Við vorum að svara gagnrýni 
meðal annars og svo er þetta líka 
hugarfar hjá mönnum og ég held 
að hugarfarið sé rétt hjá öllum. 
Sjálfstraust manna er í botni 
þessa dagana.“

Erum að svara 
gagnrýni

Eiður Smári Guðjohnsen 
landsliðsfyrirliði kom inn á sem 
varamaður í leik Real Betis og 
Barcelona sem lyktaði með 
jafntefli, 1-1. Souza kom Betis 
yfir í fyrri hálfleik en Marquez 
jafnaði metin í þeim síðari.

Innkoma Eiðs Smára var 
jákvæð en dugði ekki til að 
klófesta sigurinn. Varamaðurinn 
Dani fékk reyndar frábært 
tækifæri til að gera út um leikinn 
fyrir heimamenn á lokamínútunni 
en missti marks.

Eiður kom inn 
á í jafntefli

 Miðvallarleikmaðurinn 
Mads Beierholm hefur gengið til 
liðs við Fylki. Hann er 22 ára 
gamall og kemur frá Sönderjiske. 
Sextán ára gamall varð hann 
yngsti leikmaður dönsku úrvals-
deildarinnar frá upphafi er hann 
lék með Vejle og skömmu síðar 
yngsti markaskorarinn. Hann 
kemur til landsins um þarnæstu 
mánaðamót.

Nýr Dani í 
Árbæinn

Króatía vann 
Danmörk





Ólympíumeist-
arinn og heimsmethafinn í tug-
þraut, Roman Sebrle frá Tékk-
landi, var nálægt því að kveðja 
þennan heim þegar hann fékk 
spjót í sig á æfingu í Suður-Afr-
íku á dögunum. 

Sebrle, sem er orðinn 32 ára, 
fékk spjótið í öxlina og það 
munaði ekki miklu að skaðinn 
hefði orðið miklu meiri. „Ef 
spjótið hefði hitt mig 10 senti-
metrum lengra til vinstri þá hefði 
lungað farið illa en það versta 
hefði verið að fá spjótið 20 senti-
metrum ofar, í hálsinn, því þá 
hefði ég ekki staðið upp aftur,“ 
sagði Sebrle og bætti við: „Ég var 

í mínum eigin heimi að hugsa um 
mína æfingu. Ég var búinn að 
steingleyma spjótkösturunum 

sem voru að æfa á sama tíma. 
Allt í einu heyrði ég mikil öskur 
en áður en ég gat brugðist við 
fékk ég spjótið í mig. Ég horfði á 
öxlina og fékk áfall þegar ég sá 
spjótið standa út úr henni,“ sagði 
Sebrle sem játaði því að ef spjót-
ið hefði brotið bein, rifið vöðva 
eða liðbönd hefði íþróttaferli 
hans verið lokið. Sárið var tólf 
sentimetra langt og er furðulegt 
hvað Tékkinn slapp annars ótrú-
lega vel.

Sebrle stefnir áfram að því að 
keppa á Evróumeistaramótinu 
innanhúss í byrjun mars og mun 
byrja æfingar í lok vikunnar.

Sentimetrum frá því að deyja

HM í handbolta

Jóhannes Pétur Héðinsson, 
27 ára glímumaður úr KR, 
tvífótbrotnaði á glímuæfingu í 
síðustu viku og þurfti í kjölfarið 
að fara í tvær skurðaðgerðir. 
Þetta kemur fram á heimasíðu 
KR. Þar kemur enn fremur fram 
að læknar séu bjartsýnir og telji 
að hann muni ná sér að fullu. 

Slysið gerðist í lok glímuæf-
ingarinnar og vitni vilja meina að 
um sé að kenna nýrri tegund af 
glímuskóm sem Jóhannes hefur 
notað í vetur. Ákveðið hefur verið 
að taka skóna, Asics Warrior II, 
úr umferð og endurmeta þá.

Tvífótbrotnaði 
á æfingu

 Rafael Nadal tapaði í gær í 
fjórðungsúrslitum opna ástralska 
meistaramótsins fyrir Fernando 
Gonzalez frá Chile. Gonzalez 
vann auðveldan sigur,  3-0. Hann 
mætir næst Tommy Haas sem 
vann Nikolay Davidenko í gær.

Kim Clijsters og Maria 
Sharapova unnu sína leiki í gær 
og mætast í undanúrslitum 
einliðaleiks kvenna. 

Nadal tapaði

 „Það er bara allt í gúddí 
og ekki hægt að kvarta yfir 
neinu,“ sagði landsliðsþjálfarinn 
Alfreð Gíslason kampakátur í 
leikslok. „Þetta voru tveir mjög 
ólíkir hálfleikir. Vörnin var hrika-
lega léleg í fyrri hálfleik og varn-
armennirnir voru eins og skóla-
strákar. Það var alveg sama hvað 
ég prófaði. Lykillinn að þessari 
góðu vörn í síðari hálfleik var 
ekki bara breytingin á því að ég 
lét taka út miðjumanninn heldur 
að Ásgeir og Róbert komu frá-
bærlega inn og leystu af stöður 
þar sem aðrir voru ekki að standa 
sína plikt.“

Alfreð var ekki nógu sáttur við 
sóknarleikinn í fyrri hálfleik sem 
honum fannst of hægur en hann 
sagði sóknarleikinn í síðari hálf-
leik hafa verið frábæran. Vörnin 
er lykillinn að árangri liðsins segir 
Alfreð.

„Ef við spilum ekki góðan 
varnarleik á móti Slóveníu þá 
vinnum við aldrei. Það er ekki 
möguleiki. Við þurfum sárlega á 
góðum varnarleik að halda og 
hann fleytir okkur ávallt áfram,“ 
sagði Alfreð, sem var orðinn frek-
ar heitur á bekknum í fyrri hálf-
leik er hann las yfir hausamótun-
um á strákunum sínum.

„Ég var orðinn alveg brjálaður 
enda vorum við heppnir að vera 
bara þrem mörkum undir í hálf-
leik því Túnis hefði hæglega getað 
leitt með svona átta mörkum. Ég 
sagði síðan við strákana að ef við 
fengjum smá vörn í gang myndum 
við vinna með tíu mörkum,“ sagði 
Alfreð, sem er mjög feginn að liðið 
náði að fylgja eftir góðum sigur-
leik með öðrum.

„Það var gífurlega mikilvægt 
upp á sjálfstraustið, sem og að ná 
einhverjum takti. Það hefur loðað 

við íslensk landslið í gegnum tíð-
ina að klikka eftir frábæra leiki og 
það var gott að brjóta þetta munst-
ur upp og sýna að það sé engin 
regla. Ef liðið er ekki með sjálfs-
traust núna þá veit ég ekki hvenær 
menn eigi að fá sjálfstraust. Press-
an er engin nema frá leikmönnum 
sjálfum og það er frábært að sjá 
að breiddin er að aukast. Ég er 
ekki að hugsa of mikið um fram-
haldið og ég legg áherslu á að 
strákarnir séu ekki heldur að gera 
það. Við eigum að njóta hvers leiks 
og hafa gaman af mótinu og sjá 
hvert það skilar okkur,“ sagði 
Alfreð Gíslason.

Alfreð Gíslason var gríðarlega ánægður með að lið hans skyldi hafa fylgt 
Frakkaleiknum eftir með öðrum góðum sigri. Hann segir að leikmenn eigi 
fyrst og fremst að njóta sín og ekki hugsa of mikið um framhaldið.

 Alexander Petersson 
hefur hreinlega farið á kostum á 
HM og hann átti enn einn góðan 
leik í gær. Þessi hógværi leikmað-
ur var samt ekki sáttur við eigin 
frammistöðu.

„Þetta var ekki gott í dag hjá 
mér ef ég á að segja eins og er. 
Lappirnar voru eitthvað hægar í 
vörninni og ég fékk aðeins að hvíla 
mig í morgun,“ sagði Alexander, 
sem er tæpur í ökkla og svo er 
hann með sár á milli tánna sem 
hefur verið að angra hann.

„Ég finn svo mikið til í tánni að 
ég finn ekkert fyrir ökklanum,“ 
sagði Alex og brosti breitt. Hann 
segir þetta mót vera mikið ævin-
týri.

„Það er frábært að spila í þess-
ari höll en stemningin í Magde-

burg var engu lík. Það var hrika-
lega gaman,“ sagði Alexander, 
sem segist vera stoltur af því að 
spila fyrir Ísland en hann er 
fæddur og uppalinn í Lettlandi. 
„Ég er stoltur af því að spila fyrir 
Ísland og legg mig alltaf allan 
fram fyrir liðið. Ég vil sýna fólki 
að ég legg mig alltaf allan fram.“

Alex segir að liðið geti komist 
alla leið í undanúrslit. „Við getum 
það hæglega en núna einbeitum 
við okkur að því að komast í átta 
liða úrslit,“ sagði Alexander.

Stoltur af því að spila fyrir Íslands hönd

„Við þurfum ekkert að 
ræða karakterinn í þessu liði því 
hann er svo sannarlega til staðar. 
Við gefumst ekki upp,“ sagði 
leikstjórnandinn Snorri Steinn 
Guðjónsson, sem stýrði sóknar-
leik Íslands af einstakri röggsemi.

„Sóknin var fín en vörnin slök 
í fyrri hálfleik. Um leið og vörnin 
kom þá náðum við yfirhöndinni. 
Það er gríðarlega mikilvægt að 
fylgja Frakkaleiknum eftir og 
það var rætt fyrir leik hversu 
mikilvægt það væri að vinna 
þennan leik því hann er lykillinn 
að framhaldinu. Við erum búnir 
að galopna okkar möguleika núna. 
Erum með gott sjálfstraust og ef 
við höldum áfram að spila svona 
er ég bjartsýnn.“

Við gefumst 
aldrei upp

 Það vakti mikla kátínu 
Íslendinga sem fylgdust með 
leikjum Íslands í Magdeburg að 
hin klassíska íslenska perla 
„Traustur vinur“ var spiluð 
reglulega í Bördelandhalle.

Íslensk tónlist er einnig í 
hávegum höfð í Dortmund en 
tónlist Mezzoforte fékk nokkuð að 
hljóma fyrir og í leik Íslands og 
Túnis.  

Traustur vinur 
spilaður





 Iverson-Carmelo Anth-
ony samstarfið í Denver byrjar 
vel því Denver Nuggets-liðið 
hefur unnið tvo fyrstu leiki sína 
síðan Carmelo Anthony kom aftur 
úr 15 leikja banni sínu og spilaði í 
fyrsta sinn við hlið Allen Iverson. 
Denver vann Memphis í endur-
komu Melo og bætti síðan við sigri 
á Seattle SuperSonics, 117-112, í 
fyrrinótt. Anthony, sem er þrátt 
fyrir bannið stigahæsti leikmaður 

deildarinnar (31,5 stig í leik), skor-
aði 34 stig í leik tvö eftir að hafa 
sett niður 28 stig gegn Memphis. 
Iverson var með 21 stig og 11 stoð-
sendingar gegn Seattle og skoraði 
þar einnig sitt 20.000 stig á ferlin-
um.

Iverson hafði leitt Denver til 
þriggja sigurleikja í röð áður en 
Melo sneri aftur og liðið er því 
búið að vinna fimm leiki í röð.

Iverson og Anthony 
byrja vel saman

 Steve Nash og félagar 
í Phoenix Suns fóru illa með lið 
Washington Wizards í fyrrinótt 
þegar þeir tryggðu sér sinn 14. 
sigur í röð, 127-105. Washington-
liðið hefur svipaða taktík og 
Phoenix, spilar fljúgandi sóknar-
bolta og skorar mikið af stigum 
en af marka má þennan leik eiga 

Wizards-menn langt í að ná Suns. 
„Ég heyrði að þá langaði til þess 
að verða Phoenix austursins en 
það er bara eitt Phoenix Suns-lið. 
Það lið spilar í Vesturdeildinni og 
þannig verður það um sinn,“ sagði 
Amare Stoudemire en Suns vann 
þarna sinn 30 sigur í síðustu 32 
leikjum. 

Fjórtán sigrar í röð

Helena Sverrisdóttir, 
fyrirliði toppliðs Hauka í Iceland 
Express-deild kvenna, hefur 
heldur betur skilað flottum tölum 
í síðustu tveimur leikjum liðsins. 
Haukar hafa unnið stóra sigra á 
Breiðabliki (121-42) og Hamri 
(107-54) í þessum leikjum og 
Helena hefur verið illviðráðanleg.

Helena skoraði 45 stig, gaf 26 
stoðsendingar og stal 18 boltum á 
þeim 42 mínútum sem hún spilaði 
gegn Blikum og Hamarsstúlkum. 
Hún nýtti enn fremur 19 af 28 
skotum sínum (67,9%), þar af 
setti hún niður 5 af 9 þriggja 
stiga skotum sínum. 

Helena hefur leikið mjög vel 
með Haukum í vetur og er sem 
stendur í 1. sæti í bæði stoðsend-
ingum (10,7) og stolnum boltum 
(6,23), í 2. sæti í framlagi (33,6) 
og í 3. sæti yfir stigahæstu 
leikmenn deildarinnar en Helena 
hefur skorað 23,2 stig að meðal-
tali á þeim 26,8 mínútum sem hún 
hefur spilað í leik.

Helena með 
frábærar tölur

 Dimitar Karadzovski 
er 22 ára Makedóni sem er á sínu 
öðru ári í Borgarnesi. Hann er 
Skallagrímsliðinu afar mikilvæg-
ur, sem sést ekki síst á því hvernig 
gengi liðsins fer mikið eftir því 
hversu mörg stig hann skorar í 
leikjunum. Dimitar hefur leikið 46 
leiki með Skallagrími í deild og 
úrslitakeppni og liðið hefur enn 
ekki tapað þegar hann hefur skor-
að 20 stig.

Dimitar hefur brotið 20 stiga 
múrinn 13 sinnum en mikilvægi 
hans sést ekki síst á gengi Skalla-
grímsliðsins þegar hann finnur sig 
ekki og skorar minna en 10 stig. 
Það hefur gerst 11 sinnum og 
Skallagrímur hefur aðeins unnið 
27% þeirra leikja. 

„Við erum eins og í fyrra með 
gott lið og við höfum sett stefnuna 
að komast alla leið í úrslitin eins og 
í fyrra,“ segir Dimitar og hann er 
ekki mikið að skoða það hvað hann 
skorar mikið. „Stundum þarf ég að 
skora 20 stig til að liðið mitt vinni 
og stundum ekki. Ég spila ekki 
fyrir tölfræðina og er ánægður 
þegar liðið mitt vinnur.“ Hins 
vegar skiptir liðið miklu máli ef 
marka má tölfræðina. „Mitt hlut-
verk í liðinu er að spila fyrir liðið 
og það eru margir sem geta skorað 
í okkar liði,“ segir Dimitar sem vill 
spila hraðann körfubolta.

„Okkar leikur snýst um það að 
keyra upp hraðan og taka þessi 
opnu skot. Það er örugglega gaman 
að horfa á okkur spila svona bolta 
og það er mjög gaman að spila 
hann,“ segir Dimitar.

Síðasti tuttugu stiga leikur 
Dimitars var gegn KR á sunnu-
dagskvöldið. Hann var með 20 stig 
og 7 stoðsendingar í leiknum og 

Skallagrímsmenn unnu sinn annan 
sigur á KR í vetur. Dimitar var 
„bara“ með 16 stig í fyrri leiknum 
sem er þá dæmi um leik sem Borg-
nesingar vinna án þess að hann 
fylli umræddan kvóta á stigatöfl-
unni.   „Það var gott að vinna þenn-
an leik og við þurfum þessi tvö stig 
til að missa ekki af lestinni á toppn-
um,“ segir Dimitar.

Dimitar hefur ekki áhyggjur af 
því að flest önnur lið hafi bætt við 
sig leikmönnum upp á síðkastið. 
„Það eru allir að tala um að við 
séum ekki nægilega stórir. Það 
skiptir engu meðan við erum að 
spila okkar leik. Mörg lið eru að 

reyna að koma boltanum inn í teig 
á móti okkur en það er ekki að 
ganga upp hjá þeim. Við erum 
búnir að vera lengi saman, það er 
góður andi í hópnum og við vinnum 

vel saman og það skiptir ekki neinu 
þó að okkur vanti kannski nokkra 
sentimetra því við vinnum þá upp 
með baráttunni,“ segir Dimitar.

Valur Ingimundarson, þjálfari 
Skallagríms, er ánægður með 
Dimitar og segir komu hans hafa 
verið mikinn happafeng fyrir 
Borgarnesliðið. „Hann getur verið 
svolítið brokkgengur en yfirleitt er 
hann að spila vel. Hann er góður 
varnarmaður og skilur leikinn 
mjög vel þannig að hann er fljótur 
að læra allt,“ segir Valur, sem 
hefur skólað strákinn til síðustu 
tvö tímabil með góðum árangri. 
Valur veit að Dimitar þarf að hitta 
vel ætli Skallagrímsliðið að vinna 
erfiða leiki. „Hann er mikið með 
boltann og ef hann er ekki að spila 
vel og skora munar öllu að hann sé 
að setja niður skotin sín því hann 
skýtur mjög mikið,“ segir Valur. 

Dimitar kann vel við sig í 
Borgarnesi og ætlar að vera þar 
minnst eitt ár til viðbótar. Það eru 
góðar fréttir fyrir Borgnesinga.

Skallagrímsmenn hafa staðið sig vel í Iceland Express-deild karla síðustu tvö tímabil. Frammistaða liðsins 
virðist þá háð einum manni því liðið hefur unnið alla 13 leikina sem hann hefur skorað 20 stig eða meira.

edda.is

*Gildir í öllum Eymundsson verslunum.

Fyrstu 100 sem kaupa bókina fá miða á myndina í bíó!*

Verð
 1.299 kr.
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„Ég er nokkuð viss um að einhverj-
ir svitna þegar þeir frétta að ég sé 
að leggja drög að ævisögu minni,“ 
segir sjálfur Hemmi Gunn – ein-
hver skærasta sjónvarpsstjarna 
sem þjóðin hefur alið. Í samtali við 
Fréttablaðið sagðist Hemmi nú 
standa á tímamótum og allt benti til 
þess að nú yrði settur punktur aftan 
við glæsilegan sjónvarpsferil hans. 
Allra síðasti skemmtiþáttur 
Hemma, „Í sjöunda himni“, á Stöð 
tvö verður í kvöld. Áður hafði 
Hemmi stjórnað þættinum „Það 
var lagið“ sem einnig var til sýn-
inga á Stöð 2.

„Það þurfti reyndar að draga 
mig með töngum til að taka að mér 
„Það var lagið“ og ég var efins um 
að ég hefði áhuga á endurkomu á 
skjáinn með þessum hætti,“ segir 
Hemmi en bætir því við að starf við 
fjölmiðla sé ólæknandi baktería. Og 
því sé ef til vill óvarlegt af sér að 
skjóta loku fyrir það með öllu að 
hann og sjónvarp séu skilin að skipt-
um. Hemmi verður sem fyrr fasta-
gestur hjá Heimi Karls og Guðna 
Bergs í umfjöllun þeirra um Meist-

aradeildina. En nú taka við ný ævin-
týri og ný verkefni. Hemmi er nú 
að vinna að ævisögu sinni.

„Fyrir fjörutíu árum var fyrst 
komið að máli við mig og ég beðinn 
um að skrifa ævisögu mína,“ segir 
Hemmi og hlær sínum fræga hlátri. 
Og gefur til kynna að þá honum hafi 
fundist hann vera allt of ungur að 

árum – rétt rúmlega tvítugur mað-
urinn. En Hemmi hélt upp á sex-
tugsafmæli sitt í síðasta mánuði.

„Þegar ég flutti svo til Taílands 
[fyrir þremur árum] var hugmynd-
in sú að ég myndi skrifa ævisöguna 
meðan ég mundi nokkurn veginn 
hvernig í þessu liggur. Svo var ég 
plataður út í veitingarekstur og 
ekki gafst tími til skrifa. Ég punkt-
aði hins vegar nokkra hluti hjá 
mér.“

Saga Hemma yrði ekki eitthvað 
„rjómatertubox“ eins og Hemmi 
kemst sjálfur að orði. Og segir hann 
jafnframt að fara muni um mann og 
annan við þessi tíðindi. En Hemmi 
má, líkt og þjóð má vita, muna tím-
ana tvenna og er af ýmsu að taka 
þegar ævintýralegt lífshlaup hans 
er annars vegar.

„Ljósið hefur þó verið ráðandi, 
sem betur fer, og það væri ekkert 
gaman ef ég hefði ekki upplifað 
mótlætið,“ segir Hemmi. 

Fer þá á flug og vísar til Gróu á 
Leiti sem ósjaldan hefur farið á 
kreik þegar Hemmi er annars 
vegar:

„Ætli ég hafi ekki síðan bókar-
auka um alla þá hluti sem ég er 
sagður hafa gert.“ 

„Þetta var rosalega góður sátta-
fundur,“ segir sjónvarpsmaðurinn 
Hugi Halldórsson, sem hefur verið 
við tökur efnis fyrir stuðnings-
mannaklúbb íslenska hand-
boltalandsliðsins úti í Þýskalandi.

Eins og Fréttablaðið hefur 
greint frá hafa Hugi og Auðunn 
Blöndal eldað grátt silfur við 
Adolf Inga Erlingsson, íþrótta-
fréttamann RÚV. Adolf, eða Dolli, 
hélt því fram að framganga þeirra 
hefði verið hneykslanleg meðan 
þeir sögðu Dolla hafa átt sinn þátt 
í því að þeim var úthýst úr þýskri 
handboltahöll.

Þremenningarnir hafa nú form-
lega grafið stríðsöxina og ákveðið 
að standa saman í stuðningi sínum 
við íslenska landsliðið.

„Það fór bara vel á með okkur 
og við erum orðnir hinir mestu 
mátar. Ég er meira að segja kom-
inn með símanúmerið hans. Við 

gerðum smá mistök og báðumst 
afsökunar á því. Síðan var bara 
tekist í hendur og málið er dautt,“ 
segir Hugi.

Hugi og Dolli fallast í faðma

...fær strætóbílsstjórinn 
Þórhallur Sigurðsson sem lét 
slag standa og opnaði fyrstu 
opinberu málverkasýningu 
sína, sem þar að auki bar 
upp á afmælisdag nafna 
hans.

„Ingibjörg er verðugt viðfangs-
efni fyrir málara,“ segir Björn T. 
Hauksson, ljósmyndari og málari, 
en hann hefur stillt olíumálverki 
sem hann málaði af Ingibjörgu 
Sólrúnu Gísladóttur, formanni 
Samfylkingarinnar, upp í glugga á 
ljósmyndastofu sinni á Óðinsgötu. 

Bonni, eins og Björn er kallað-
ur, hefur oft tekið myndir af Ingi-
björgu Sólrúnu og málaði mál-
verkið eftir ljósmynd sem hann 
tók þegar Ingibjörg var borgar-
stjóri. „Það er svo sem engin mein-
ing á bak við þetta, ég er enginn 
sérstakur fylgismaður Ingibjarg-
ar en hún hefur sterka andlits-
drætti og er umdeildur karakter, 
þannig að mér fannst ekki úr vegi 
að mála af henni mynd. Fyrir jól 

var ég að spá í hvað ég ætti að 
gera við myndina þegar konan 
mín stakk upp á því að ég hengdi 
hana upp í glugga á ljósmynda-
stofunni, það myndi ábyggilega 
vekja athygli.“ 

Bonni segir að Ingibjörg hafi 
séð málverkið og litist vel á en 
hann hefur líka fengið athuga-
semdir frá öðrum sem eru minna 
hrifnir. „Það er greinilega kominn 
kosningaskjálfti í menn,“ segir 
hann og hlær. „Ætli ég verði ekki 
að stilla upp myndum af mönnum 
úr öllum flokkum til að gæta jafn-
ræðis.“ Spurður hvort verkið sé 
falt segir Bonni svo vera. „Það 
þyrfti að bjóða þokkalegan pen-
ing, en fyrir rétt verð er myndin 
til sölu.“   

Ingibjörg Sólrún til sölu fyrir rétt verð

Gnoðavogi 44, s. 588 8686. 
Opið alla laugardaga 11-14

SÚR HVALUR - SÚRT RENGI
HARÐFISKUR





Tímarnir eru svo sannarlega 
breyttir og það til batnaðar. 

Annar hver maður rúllar nú um í 
hvílíkum vellystingum að það slag-
ar hátt upp í Loðvík sextánda. Og ef 
einhver er með múður þá má auð-
veldlega svissa „hva, geta þau ekki 
bara étið kökur“ út fyrir „voðaleg 
forpokuð öfundsýki er þetta, má 
fólkið ekki eyða sínum eigin pen-
ingum eins og því sýnist?“

hafði bylt mér andvaka í rúminu 
um stund, veltandi því fyrir mér 
hvernig stæði eiginlega á þessari 
hrikalegu velferð. Ég var eiginlega 
búinn að ákveða að þetta væri bara 
eitt af því mörgu sem er fyrir ofan 
minn takmarkaða skilning, þegar ég 
loksins fattaði allt. Niðurstaða mín 
er að fólk er einfaldlega orðið mörg-
um sinnum klárara en það var fyrir 
nokkrum áratugum.

er annars hægt að 
útskýra það að stjórnarformaður 
skipafyrirtækis sé orðinn eins og 
Jóakim aðalönd? Ég man ekki betur 
en einu sinni hafi öll skipafyrirtæki 
endalaust verið á hvínandi kúpunni. 
Mennirnir sem þar stjórnuðu voru 
greinilega algjörir vitleysingar 
miðað við þennan klára og ríka sem 
bauð í partíið.

verð annars að þakka ríku 
körlunum fyrir þá tillitssemi að 
bjóða eingöngu upp á notaða erlenda 
skemmtikrafta sem hafa þegar spil-
að á Íslandi. Það væri fúlt ef næsti 
milljónamæringur tæki inn eitt-
hvað af viti sem maður vildi sjá, t.d. 
The Who eða Billy Joel. Drullufúlt 
ef maður þyrfti að norpa fyrir utan 
eins og litli karlinn með eldspýturn-
ar en gæti ekki verið inni eins og 
hver annar Hómer í veislu hjá Mr. 
Burns.)

sama hefur gerst í banka-
bransanum. Þar hafa miklu klárari 
menn tekið við. Ég man ekki betur 
en bankar hafi yfirleitt verið reknir 
með tapi fyrir nokkrum áratugum. 
Þetta var endalaust basl og svo fór 
allt á hausinn fyrir rest. Hvað voru 
Sverrir Hermannsson og þessir 
karlar eiginlega alltaf að gera? 
Vissu þeir það nokkuð sjálfir?

komast klárir menn 
upp með meira. Sverrir greyið mátti 
ekki fara í skitinn veiðitúr án þess 
að þjóðfélagið færi á límingunum. 
Ef hann hefði birst einn daginn á 
einkaþotu eins og Björgólfur Thor 
er aldrei að vita nema þrælslund 
Íslendinga hefði gefið sig og komið 
hefði til blóðugra átaka á götum úti.

höfum við líka miklu betri 
Bubba Morthens. Vitleysingnum sem 
trallaði um bág kjör verkafólks hefur 
verið skipt út fyrir klárara módel 
sem alltaf er fyrstur mættur með 
gítarinn í ríkukallapartíin. Húrra 
fyrir nýjum, klárari og betri tímum!

Klárara fólk

LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ ORATOR
- félag laganema við Háskóla Íslands 
                                                              

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

ADSL extra
Fyrir þá kröfuhörðustu

Komdu í næstu Vodafone verslun, smelltu þér á www.vodafone.is
eða hringdu í 1414 til að fá nánari upplýsingar.
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ADSL extra er ný leið fyrir kröfuharða viðskiptavini sem vilja enn 
meiri hraða fyrir send gögn eða allt að 2 Mb/s.

Hraði

8 Mb/s

12 Mb/s

14 Mb/s

Gagnamagn

ótakmarkað

ótakmarkað

ótakmarkað

Verð

7.990 kr.

8.990 kr.

9.990 kr.

Hámark

7.990 kr.

8.990 kr.

9.990 kr.

12 mánaða samningur skilyrði. Þessi þjónusta er eingöngu í boði fyrir búnað sem styður AnnexM staðalinn.
Hraði á ADSL tengingu getur verið háður vegalengd frá næsta ADSL tengipunkti.


