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ÞRIÐJUDAGUR
30. janúar 2007 — 29. tölublað — 7. árgangur

Eirdís Heiður Chen Ragnarsdóttir ferð-ast um heiminn endilangan til að sinna sínu helsta áhugamáli, tennis.„Ég fór að æfa tennis þegar við fjölskyldan 
bjuggum í tvö ár í Japan,“ segir Eirdís Heið-
ur Chen Ragnarsdóttir, 13 ára, sem leikur 
tennis með Víkingi. Eirdís segist uppruna-
lega hafa æft fimleika, en móðir hennar, afi 
og amma eru öll þekktir fimleikaþjálfarar í 
föðurlandinu Kína. Síðan hafi komið í ljós að 
fimleikar hentuðu Eirdísi einfaldlega ekki.

„Ég ákvað þá að prófa tennis hjá atvinnu-
þjálfara sem mamma kannaðist við,“ heldur 
Eirdís áfram. „Þá áttaði ég mig strax á því að 
þarna var eitthvað skemmtilegt á ferð.“

Eirdís hélt áfram að æfa tennis eftir að 
fjölskyldan flutti til Íslands, þar sem hún bjó
upphaflega áður en stefHú

Vill æfa
í Kína

VEÐRIÐ Í DAG

Af hverju málþóf?
„Mér fannst málþófið svokallaða 
gott hjá stjórnarandstöðunni og 
gef lítið fyrir hneykslan fjölmiðla 
og fréttamanna. Þetta var vont 
frumvarp og þetta verða vond 
lög,“ segir Valgerður Bjarnadóttir.

Í DAG 18

SÖGUSTUNDIR STYRKJATENGSLIN
Lestur fyrir börn á hverjum degi venur þau á virka hlustun og eflir málþroskann. BLS. 2

REIFAR OG POKAR ÚR FLÍSEFNIFlís-reifarnar úr versluninni
Skírn þykja 
góðar til að 
róa ungabörn og fylla þau 

öryggiskennd og vellíðanBLS. 2

SKRAUTLEG
MIÐBÆJARKRÍLIFalleg barnaföt í miðbæ Reykjavíkur BLS. 4

ÖRUGG NETNOT

EFNISYFIRLIT

SÖGUSTUNDIRSTYRKJA TENGSLÞórir S. Guðbergsson SJÁ BLS. 2

SKRAUTLEGMIÐBÆJARKRÍLIfallegar barnaflíkur SJÁ BLS. 4

Börn og foreldrar
[ SÉRBLAÐ UM BÖRN  – ÞRIÐJUDAGUR 30. JANÚAR 2007 ]

BÖRN OG FORELDRAR

Sögustundir 
styrkja tengslin
Sérblað um börn

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

EIRDÍS HEIÐUR 

Spilaði tennis í sex 
tíma á dag í Kína
• Heilsa

          Í MIÐJU BLAÐSINS

ÖRYGGISMÁL „Það er algjört glap-
ræði að hleypa stórum flutninga-
skipum hér nánast upp í fjöru,“ 
segir Halldór Nellet, fram-
kvæmdastjóri aðgerðasviðs Land-
helgisgæslunnar, og að löngu sé 
orðið tímabært að setja sérstakar 
siglingaleiðir við landið. „Við 
höfum lagt til að stórum skipum 
og þeim sem hafa hættulegan 
farm sé beint ytri leiðina svoköll-
uðu hér suðvestanlands, sem er 
djúpur áll á milli Fuglaskerja og 
Eldeyjarboða.“

Í hafnarríkiseftirliti Siglinga-
stofnunar  á síðasta ári voru skoð-
uð 102 erlend kaupskip frá 32 lönd-
um. Þrjú skip voru kyrrsett vegna 
ágalla við skoðun. Athugasemdir 
voru gerðar við 61 flutningaskip. 

Hermann Guðjónsson siglinga-
málastjóri segir að skip séu kyrr-
sett í höfnum hérlendis á hverju 
ári. „Þá er það mikið að skipinu að 
það fær ekki að fara fyrr en búið 
er að gera nauðsynlegar lagfær-
ingar. Skoðað er hvort skipið sé 
sjóklárt en ekki síður hvort skipið 
sé rétt mannað eða hvort skip-
stjórnarmenn séu með tilskilin 
réttindi.“ Hermann lítur svo á að 
mest hætta stafi af skipum sem 
eru að koma til hafnar á Íslandi í 
fyrsta skipti og menn þekkja ekki 
aðstæður. Hann tekur þó fram að 
það sé mjög sjaldan sem gerðar 
séu alvarlegar athugasemdir 
varðandi þau skip sem hingað 
koma.

Fjögur hundruð flutningaskip 

komu til hafnar hérlendis árið 
2006 og vel á annað hundrað risa-
olíu- og gasflutningaskip sigldu 
um íslensku landhelgina á leið 
sinni frá olíuvinnslusvæðum í 
Múrmansk til Bandaríkjanna. 
Alls voru skipakomurnar um 
1.600. 

Inntur eftir því að þrjú skip 
voru kyrrsett í höfn hérlendis og 

athugasemdir voru gerðar við 61 
skip til viðbótar, segir Halldór 
Nellet að Íslendingar eigi alveg 
eftir að koma þessum málum í 
viðunandi farveg og bendir á að í 
Noregi verði teknar í notkun 
reglur á þessu ári um að öll skip 
stærri en 5.000 tonn og olíuskip, 
þurfi að halda sig fjær landi en 
30 mílur. „Það er ábyrgðarhluti 
að leyfa skipum með allt að 20.000 
tonn af olíu innanborðs að sigla 
hér reglulega upp við landstein-
ana. Þau geta siglt hvar sem er og 
svo eru risaolíuskipin með marg-
falt þetta magn. Eins þarf að hafa 
í huga að flutningaskipin okkar, 
sem hingað koma til hafnar oft á 
ári, eru með mörg hundruð tonn 
af olíu innanborðs.“  - shá

Þrjú flutningaskip kyrrsett 
eftir skoðun í íslenskri höfn
Siglingastofnun gerði athugasemd við 61 flutningaskip sem skoðað var í fyrra. Alls voru skipakomur flutn-
ingaskipa 1.600 talsins. Beina þarf flutningaskipum frá landinu að mati framkvæmdastjóra aðgerðasviðs 
Landhelgisgæslunnar sem segir glapræði að hleypa skipum upp í landsteina með stóran olíufarm. 

LÁTTU DRAUMINN
RÆTAST 2007

Hin árlega stórsýning á
fasteignum á Spáni:

Í Perlunni 3–4. febrúar kl. 12–18

Síðumúla 13 – Simi 530-6500

www.heimili.is 

Síðumúla 13 – Sími 517-5280

www.gloriacasa.is 

Það er ábyrgðarhluti að 
leyfa skipum með allt 

að 20.000 tonn af olíu innanborðs 
sigla hér reglulega upp við land-
steinana.

HALLDÓR NELLET
LANDHELGISGÆSLUNNI

Vefari af 
hugsjón
Bandaríski myndlist-
armaðurinn James 

Koehler heim-
sótti Ísland.

MENNING 30

Hótel Glymur 
vinsælt
Emma Thompson og 
fleiri Hollywood-stjörn-
ur sækja í Hvalfjörð 
eftir friði og ró.

FÓLK 46

VINDASAMT -  Í dag verða yfirleitt 
vestan eða suðvestan 8-18 m/s, 
hvassast með ströndum. Rigning 
eða skúrir á landinu sunnan og 
vestanverðu, snjókoma eða slydda 
norðan til en skýjað með köflum 
austast. Hiti 0-6 stig.
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VIÐSKIPTI Úrvalsvísitalan endaði í 
7.000 stigum í Kauphöllinni í gær, 
en hafði farið hærra um stund í 
viðskiptum dagsins. Vísitalan 
hefur ekki áður farið hærra.

Líklegt má telja að vísitalan 
slái enn met í dag þar sem búist 
er við góðum niðurstöðum í 
uppgjörum banka í dag. Uppgjör 
Landsbanka Íslands fyrir helgi 
var hátt yfir væntingum, en í dag 
birta Kaupþing, Glitnir og 
Straumur-Burðarás Fjárfesting-
arbanki ársuppgjör sín.

Gróði þessara þriggja banka 
nemur 146,4 milljörðum króna á 
síðasta ári ef tekið er mið af 
meðalspám greiningardeilda 
banka hér á landi.  - óká / sjá síðu 25

Vísitalan náði 7.000 stigum:

Búist við góð-
um uppgjörum

LÖGREGLUMÁL Fimm ungmenni 
voru handtekin á Akureyri 
aðfaranótt mánudags og í gær, 
grunuð um innbrot og fjársvik.
Þar af voru tveir piltar, fimmtán 
og átján ára, handteknir á bíl sem 
þeir höfðu stolið í Laugardalnum í 
Reykjavík. Piltarnir höfðu brotist 
inn í hús á meðan heimilisfólk 
svaf aðfaranótt sunnudags og haft 
á brott með sér heimabíó kerfi og 
aðra muni. Þeir gerðu sér lítið 
fyrir og komu þýfinu fyrir í jeppa 
heimilisins og óku sem leið lá til 
Akureyrar. Á leiðinni keyptu þeir 
mat og greiddu með greiðslukorti 
úr veski sem þeir stálu úr húsinu.

Um hádegi í gær voru stúlka 
og tveir piltar handtekin þegar 
þau reyndu að senda þýfi til 
Reykjavíkur. Talið er að ung-
mennin tengist innbyrðis og hafa 
flest þeirra komist í kast við lögin 
áður.   - sþs

Fimm ungmenni handtekin:

Fylltu heimilis-
bílinn af þýfi

Vinnum með 
góðri vörn

Alfreð Gíslason er 
hæfilega bjartsýnn 
fyrir stórleikinn 
gegn Dönum í 
dag.
ÍÞRÓTTIR 38 & 40

STJÓRNMÁL Margrét Sverrisdóttir 
hefur ákveðið að segja skilið við 
Frjálslynda flokkinn. Þetta ákvað 
Margrét á fundi með sínu nánasta 
stuðningsfólki í gærkvöldi. Guð-
jón Arnar Kristjánsson, formaður 
flokksins, segir leitt að hún hafi 
tekið þessa ákvörðun.

„Forysta Frjálslynda flokksins 
sneri baki við sínum dyggu flokks-
mönnum til margra ára,“ segir 
Margrét, sem segir forystuna hafa 
greitt leið Nýs afls inn í flokkinn. 
„Ég treysti mér alls ekki til að 
vinna með þeim mönnum sem 
þarna eru komnir til forystu.“

Margrét segir að í ljósi vinnu-
bragðanna sem viðhöfð voru á 
flokksþinginu um síðustu helgi 
hafi hún ekki talið sér fært að 

vinna innan vébanda flokksins 
lengur. 

„Framtíð mín er algerlega óráð-
in eins og er, ég er ekki með neitt á 
prjónunum,“ segir Margrét, sem 
segist þó ekki hætt í pólitík. Hún 
beinir því til stuðningsmanna 
sinna að opna augun fyrir því hvað 
gerðist á flokksþinginu um helg-
ina, en segist þó aðeins taka 
ákvarðanir fyrir sjálfa sig. Flokks-
menn taki eigin ákvarðanir.

Margrét er varaborgarfulltrúi 
frjálslyndra, og borgarstjórnar-
flokkurinn hefur staðið að baki 
henni. Hún segir flokkinn hafa 
boðið fram undir merkjum Frjáls-
lyndra og óháðra, og hún reikni 
með að starfa sem óháður borgar-
fulltrúi. Það geti aðrir gert líka. 

„Þetta er svolítið leitt,“ sagði 
Guðjón Arnar Kristjánsson, for-
maður Frjálslynda flokksins, 
þegar blaðamaður bar honum tíð-
indin. Hann hafnar því algerlega 
að þingmenn flokksins og félagar í 
Nýju afli hafi markvisst unnið að 
því að bola Margréti úr flokknum. 
„Hún fer með rangt mál þegar hún 
segir þetta.“

Sverrir Hermannsson, stofn-
andi Frjálslynda flokksins, segir 
að Margrét hafi ekki haft annað 
úrræði. Með þessari flokksforystu 
hafi hún ekki getað starfað. 
Aðspurður um nafn flokksins og 
merki, sem eru skráð á hann, segir 
Sverrir að hann hafi ekki tekið 
neina ákvörðun um framhaldið.

 - bj

Margrét Sverrisdóttir segir skilið við frjálslynda eftir fund með stuðningsfólki sínu: 

Ætlar að halda áfram í pólitík

FUNDAÐI MEÐ STUÐNINGSMÖNNUM Sverrir Hermannsson og Gréta Kristjánsdóttir eiginkona hans komu til fundar með Margréti 
og öðrum stuðningsmönnum hennar. „Maður getur ekki harmað þessa niðurstöðu eins og komið er fyrir flokknum undir stjórn 
þessara manna. Þeir munu aldrei ná neinum árangri þessir menn,“ sagði Sverrir eftir fundinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



Geir H. Haarde for-
sætisráðherra segir niðurstöður 
nýlegrar skýrslu um fátækt 
barna sýna að fátækt virðist mjög 
tímabundið hlutskipti hjá flest-
um og sé það staðfesting á hve 
Íslendingum virðist í blóð borið 
að bæta stöðu sína eftir því sem 
tíminn líður. Máli sínu til stuðn-
ings benti hann á að athugun 
hefði leitt í ljós að þrír fjórðu 
þeirra fjölskyldna sem töldust 
fátækar árið 2000 voru það ekki 
lengur árið 2004.

Skýrsla sem unnin var fyrir 
forsætisráðherra að beiðni Helga 
Hjörvar Samfylkingunni og ann-
arra, og var kynnt í desember, var 
til umræðu á Alþingi í gær.

Geir H. Haarde sagði að með 
aðferðafræði OECD til mælingar á 
fátækt – sem notuð var við skýrslu-
gerðina – myndu alltaf einhverjir 
teljast fátækir. Mikil hækkun 

tekna og kaupmáttaraukning leiði 
til hærri fátæktarmarka. „Af því 
leiðir að ráðstöfunartekjur þeirra 
sem flokkast fátækir eru miklu 
hærri í dag en ráðstöfunartekjur 
þeirra sem töldust fátækir hér á 
landi fyrir tíu árum. Hins vegar 
helst hlutfallsleg fátækt nánast 
óbreytt hér á landi á þessu tíma-
bili.“ Jafnframt sagði Geir það 
annmarka á aðferðafræðinni að 
mæla fátæktina á aðeins einum 
tímapunkti. Ábyrgðarmenn barna 
gætu verið nýkomnir inn á vinnu-
markað eða hafa lent í tímabundn-
um áföllum. Mælingin gæfi því 
rangar upplýsingar um raunveru-
lega fátækt til lengri tíma. 

Geir sagði það meginniður-
stöðu skýrslunnar að Ísland væri í 
hópi þeirra OECD-ríkja þar sem 
fátækt barna mældist hvað 
minnst.

Helgi Hjörvar gaf lítið fyrir 

þessa túlkun forsætisráðherra og 
sagði rangt að bera Ísland saman 
við OECD-ríkin, rétt væri að bera 
okkur saman við Norðurlöndin. 
„Þegar hæstvirtur forsætisráð-
herra segir að við séum í fremstu 
röð í OECD-ríkjunum þá er það út 
af fyrir sig rétt, í samanburði við 
Mexíkó og Tyrkland og svo fram-
vegis. En í samanburði við lönd 
sem við erum vön að bera okkur 
saman við – hin Norðurlöndin – þá 
erum við aftast. Hér er staða 
fátækra barna verst.“ Helgi gerði 
jafnframt athugasemdir við að 
skýrslan hefði borist seint og í 
henni væri ósvarað hluta þeirra 
spurninga sem óskað var svara 
við.

Fjölmargir þingmenn tóku til  
máls og höguðu málflutningi 
sínum ævinlega í takt við hvort 
þeir tilheyrðu stjórn eða stjórnar-
andstöðu.

Aron Pálmi, hvernig líst þér á 
að vera bundinn við skólabekk 
næstu tíu árin?

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

NOTAÐIR BÍLAR

BÍLL DAGSINS

CHEVROLET TRAIL BLAZER LT
Nýskr. 09.04 - Sjálfskiptur - Ekinn 48 þús. km.  -  Allt að 100% lán.

Verð áður: 3.380.000-

Tilboð:

2.980.000.-

Ekið var á gangandi vegfar-
anda á Frakkastíg í Reykjavík um 
fimm leytið í gær. Hann var 
fluttur á slysadeild Landspítalans 
en er að sögn fulltrúa lögreglunn-
ar ekki alvarlega meiddur. .

Ökumaður bílsins stakk af eftir 
ákeyrsluna en annar vegfarandi sá 
bílnúmerið og skrifaði það niður. 
Lögregla hafði uppi á bílnum um 
hálftíma síðar og fór með öku-
manninn ásamt farþega niður á 
lögreglustöð. 140 grömm af hassi 
fundust í fórum farþegans þegar 
leitað var á honum. 

Keyrði á mann 
og stakk af 

Viðamikil hvalataln-
ing verður í Norður-Atlantshafi í 
sumar og gæti orðið sú viðamesta 
frá upphafi. Talningin er hluti af 
fjölþjóðlegu rannsóknarverkefni.

Rannsóknaskipið Árni Friðriks-
son mun telja hvali samhliða 
karfarannsóknum, auk þess sem 
talið verður úr lofti á landgrunn-
inu. Unnið er að því að talninga-
menn verði líka á karfarannsókna-
skipum Þjóðverja og Rússa hér við 
land. Hafrannsóknastofnunin 
ætlar að fá til samstarfs eitt til tvö 
íslensk skip til að aðstoða við 
talninguna.

Gott mat hefur fengist á fjölda 
langreyða og hrefnu við Ísland úr 
talningum sem þessum. Niðurstöð-
ur benda ennfremur til verulegrar 
fjölgunar hnúfubaks hér við land 
auk nokkurrar fjölgunar í öðrum 
tegundum.

Fjölþjóðlegt 
átak í sumar

 Björn Bjarnason 
dómsmálaráðherra staðfesti 
sameiningu lögregluembættanna 
á Keflavíkurflugvelli og í 
Keflavík í gær. Hann heimsótti 
lögregluvarðstofuna í Reykjanes-
bæ í gær og skrifaði undir 
staðfestingu nýs skipurits sem 
sameinar embættin tvö.

Embætti lögreglunnar á 
Suðurnesjum tók til starfa um 
seinustu áramót. Það er nú orðið 
næststærsta lögregluembætti 
landsins með yfir 220 starfsmenn. 
Jóhann R. Benediktsson, lög-
reglustjóri á Suðurnesjum, kynnti 
nýjar áherslur embættisins, 
meðal annars aukinn sýnileika og 
eflingu teymis lögreglumanna í 
fíkniefnamálum.

Skrifaði undir 
nýtt skipurit

Fátækt virðist mjög 
tímabundið ástand  
Tekist var á um aðferðafræði í umræðum um fátækt barna á Alþingi í gær. For-
sætisráðherra segir stöðu Íslands með því besta sem gerist innan OECD en Helgi 
Hjörvar segir rétt að miða við Norðurlöndin og Ísland standa þeim að baki.

 Staða efnahagsmála 
verður rædd utan dagskrár á 
Alþingi í dag. Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir, formaður Samfylk-
ingarinnar, verður málshefjandi 
en til andsvara verður forsætis-
ráðherra Geir H. Haarde, 
formaður Sjálfstæðisflokksins. 

Af dagskrármálum þingsins í 
dag má nefna lokafjárlög ársins 
2005 sem er mál fjármálaráð-
herra og vegalög og fjarskipti 
sem heyra undir samgönguráð-
herra. Þá er í starfsáætlun gert 
ráð fyrir að þingmannamál verði 
tekin til umræðu.

Efnahagsmálin 
utan dagskrár

 Tvítugur Palestínu-
maður, Mohammed Saksak frá 
Gaza-borg, sprengdi sjálfan sig í 
loft upp í gær og varð um leið 
þremur öðrum að bana í bakaríi í 
ferðamannabænum Eilat, sem er 
syðst í Ísrael. 

Þetta er í fyrsta sinn í níu mán-
uði sem Palestínumaður gerir 
sjálfsmorðsárás í Ísrael. Aldrei 
fyrr hefur slík árás verið gerð í 
Eilat.

Ráðamenn í Ísrael fordæmdu 
árásina og segja hana stofna 
vopnahléi á Gaza-svæðinu í hættu. 

„Það er greinilegt að öfgahópar 
gera allt sem þeir geta til að stöðva 
vopnahléð,“ sagði Amir Peretz 

varnarmálaráðherra, og kallaði 
saman yfirmenn öryggismála á 
neyðarfund til að ræða hver við-
brögðin ættu að vera.

Tveir herskáir hópar Palestínu-
manna, Heilagt stríð íslams og Al 
Aksa skæruliðasveitirnar, lýstu 
yfir ábyrgð sinni á árásinni.

Báðir hóparnir sögðu tilgang-
inn með árásinni vera þann að 
binda enda á innbyrðis átök milli 
Hamas og Fatah, tveggja helstu 
hreyfinga Palestínumanna. 

„Aðgerðin gefur andstæðum 
hópum Palestínumanna skýr skila-
boð. Það er nauðsynlegt að hætta 
innbyrðis átökum og beina byss-
unum að hernáminu sem hefur 

skaðað palestínsku þjóðina,“ segir 
á vefsíðu Heilags stríðs íslams.

Meira en fjórða hvert 
barn í Fellaskóla í efra Breiðholti 
er af erlendum uppruna. Börnin 
eiga það öll sameiginlegt að 
íslenska er þeirra annað tungu-
mál. Um 60 prósent þessara barna 
hafa búið skemur en í fjögur ár 
hér á landi og segir Þorsteinn 
Hjartarson, skólastjóri Fella-
skóla, nauðsynlegt að líta til 
breyttra kennsluhátta fyrir þann 
stóra hóp sem hefur íslensku sem 
annað tungumál. Hefðbundin 
móðurmálskennsla dugi ekki fyrir 
þau.

Til þess að auðvelda samskipti 
og kennslu við skólann hefur Þor-
steinn meðal annars ákveðið að 
láta nær alla upphæð sem Símennt-
un veitir til námskeiðshalds í fjöl-

menningarlegri kennslu.
„Hlutfall erlendra barna hefur 

hækkað mjög hratt síðustu ár. Til 

að mynda held ég að aðeins 15 pró-
sent hafi verið af erlendu bergi 
brotin hér árið 2002. Það reynir 
auðvitað á þegar margir og ólíkir 
menningarheimar mætast en hluti 
af námskeiðinu felst í því að við 
temjum okkur jákvætt hugarfar 
svo við náum að nýta reynslu og 
þekkingu þessa ólíku hópa,“ segir 
Þorsteinn.

Hann segir samsetningu hóp-
anna mjög margvíslega en Filipps-
eyingar séu þeirra fjölmennastir. 
Þegar hafi verið ráðinn kennari 
sem talar filippseysku við skólann 
en hann segir nauðsynlegt að 
stundakennarar með þekkingu á 
tungumálum algengustu hópanna 
verði ráðnir til skólans.  

Meira en fjórði hver nemandi 
er af erlendum uppruna

„Það er ekki spurning um 
að útrás íslensku drauganna gengur 
vel enda hljómar Djákninn á Myrká 
afskaplega vel á kínversku,“ segir 
Benedikt Gunnarsson, forstöðu-
maður Draugasetursins á Stokks-
eyri. Þar hefur verið brugðist við 
síaukinni fjölgun kínverskra 
ferðamanna með því að þýða 
draugasögur á kínversku. Benedikt 
segist vonast til þess að þetta muni 
verða öðrum til eftirbreytni þar 
sem afþreyingarefni fyrir þessa 
fjölmennu þjóð sé af skornum 
skammti hér á landi. 

Sögurnar hafa verið þýddar á 
japönsku, rússnesku, þýsku, ensku, 
Norðurlandamál og frönsku.

Íslensku draug-
arnir í útrás
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Njóttu ávöxtunarinnar og stofnaðu netreikningana 
SPRON Vaxtabót og SPRON Viðbót á spron.is

14,5%

Frábær ávöxtun sparnaðarreikninga SPRON á síðasta ári 
endurspeglaðist m.a. í hávaxtanetreikningunum SPRON
Vaxtabót og SPRON Viðbót. Nú hafa vextir þeirra reikninga 
verið hækkaðir enn frekar!

SPRON innlánsreikningar

Á meðfylgjandi samanburðartöflu, sem birtist í Morgunblaðinu 18. janúar 2007, 

má sjá að ávöxtun innlánsreikninga SPRON árið 2006 var hreint út sagt frábær

enn eitt árið í samanburði við ávöxtun annarra banka og sparisjóða.

Morgunblaðið 18. janúar 2007

Frábær ávöxtun

innlánsreikninga SPRON 2006

Upplýsingar í næsta útibúi SPRON í síma 550 1200, í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is
*Samkvæmt gildandi vaxtatöflu SPRON 21. janúar 2007

14,5%

6%

SPRON Vaxtabót  – allt að 14,5% vextir*

Óverðtryggður sparnaðarreikningur á Netinu.

SPRON Viðbót – allt að 6% vextir*

Verðtryggður sparnaðarreikningur á Netinu.



Líðan mannsins sem lenti í 
snjóflóði í Hrappsstaðaskál í 
Hlíðarfjalli sunnudaginn 21. 
janúar fer batnandi að sögn 
læknis á Fjórðungssjúkrahúsinu 
á Akureyri. Honum er enn haldið 
í öndunarvél en hann verður 
vakinn á næstu dögum.

Maðurinn var í vélsleðaferð 
með félögum sínum þegar flóðið 
féll á hann. Hann barst um 
hundrað metra með því og var á 
tveggja metra dýpi þegar 
félagar hans grófu hann upp. 
Hann var fluttur með þyrlu 
Landhelgisgæslunnar á sjúkra-
hús.

Í öndunarvél 
en á batavegi

Þrír af þeim fjórum 
mönnum sem gengu í gildru 
fréttaskýringaþáttarins Kompáss 
þegar þeir héldu sig vera að fara 
á fund þrettán ára stúlku, hafa 
gefið sig fram við lögreglu.

Kompás setti inn auglýsingu á 
vefinn Einkamal.is í nafni þrettán 
ára stúlku. Í þættinum, sem 
sýndur var í fyrradag, sjást fjórir 
menn koma á fund stúlkunnar en 
hittu fyrir einn þáttastjórnenda 
Kompáss ásamt myndatöku-
manni. Andlit mannanna voru 
hulin í þættinum. Fulltrúi 
lögreglunnar segir mennina hafa 
verið yfirheyrða og framhaldið 
verði ákvarðað á næstunni. 

Þrír af fjórum 
gefið sig fram

 Sækjandi í Baugsmálinu 
gerði athugasemdir við að verj-
endur sakborninga legðu fram 
talsvert magn af nýjum gögnum 
þegar málið var tekið fyrir í Hér-
aðsdómi Reykjavíkur í gær, í síð-
asta skipti áður en aðalmeðferð 
hefst 12. febrúar. 

Sagði sækjandinn að það væri 
fremur seint að leggja fram sjö 
möppur með gögnum tveimur 
vikum fyrir aðalmeðferðina. 

Um er að ræða þann hluta 
Baugsmálsins sem varð til eftir að 
Hæstiréttur vísaði frá dómi 32 af 
40 ákæruliðum í upprunalegri 
ákæru. Gefin var út endurákæra í 
19 liðum, en fyrsta ákæruliðnum 
síðan vísað frá. Þeir 18 liðir sem 
eftir standa snúa að meintum bók-
haldsbrotum og fjárdrætti. 
Ákærðir eru þeir Jón Ásgeir 
Jóhannesson, Tryggvi Jónsson og 
Jón Gerald Sullenberger.

„Fannst einhverjum á gagna-
magnið bætandi?“ spurði Arn-
grímur Ísberg dómari viðstadda 
þegar hann fór yfir nýju möpp-
urnar, en honum virtist blöskra 
það magn gagna sem lagt hefur 
verið fram. Honum virtist ekki 
heldur skemmt þegar möppu-
stæða á borði hans hrundi á vatns-
könnu svo vatn flæddi yfir borðið. 
Gögnin virtust þó sleppa við flóð-
ið.

„Þetta mál er orðið ótrúlega 
stórt,“ sagði Arngrímur, og benti á 
að ef ákæran í málinu sé lesin 
megi ætla að dómurinn þyrfti um 
tvo daga til að fara yfir málið. Í 
dag er reiknað með að málið verði 
í réttarsal í um sjö vikur.

Ætla má að um eða yfir 100 

möppur þurfi til að halda utan um 
öll gögnin sem lögð hafa verið 
fram. Til gamans má því áætla að 
sækjendur og verjendur geti vitn-
að í um 50 þúsund síður af gögn-
um. Enda hafa verjendur farið 
fram á að fá að hafa fartölvur í 
réttarsal til að auðvelda uppflett-
ingar.

Sigurður Tómas Magnússon, 
settur ríkissaksóknari í málinu, 
hefur nú lagt fram lista með nöfn-
um 115 vitna sem hann mun kalla 
fyrir dóminn. Til viðbótar við það 

munu verjendur kalla fyrir 10-20 
vitni, og því endanlegur fjöldi á 
bilinu 125 til 135.

Arngrímur dómari benti sækj-
anda og verjendum á að kalla 
aðeins þau vitni fyrir sem hefðu 
eitthvað um málsatvik að segja, en 
sagði jafnframt að hann sem dóm-
ari gæti ekki metið fyrirfram 
hvaða vitni væru mikilvæg og 
hver ekki. Því væri það ekki hans 
hlutverk að skera niður langa 
vitnalista.

Baugsmálið líklega 
sjö vikur í réttarsal
Allt stefnir í að réttarhöldin í Baugsmálinu verði þau umfangsmestu hér á landi til 
þessa. Dómarinn gagnrýndi í gær umfang málsins og sagði að hægt ætti að vera 
að fjalla um það á tveimur dögum í stað þeirra sjö vikna sem áætlaðar eru. 

Undanfarna daga hafa 
sjía-múslímar í Pakistan, Afganist-
an, Írak og víðar minnst dauða 
Husseins, sonarsonar Múhameðs 
spámanns, með ýmsum helgiat-
höfnum. Meðal annars hafa 
heittrúaðir sjíar stundað það að 
húðstrýkja sjálfa sig með hnífum. 

Hámarki náðu þessi blóði 
drifnu hátíðahöld á þriðjudaginn, 
tíunda dag sorgarmánaðarins 
muharram, sem er fyrsti mánuður-
inn í tímatali múslíma. Þann dag er 
sagt að Hussein hafi fallið árið 680 
í valdabaráttu sem leiddi til 
klofnings múslíma í tvær megin-
fylkingar sjía og súnnía.

Blóði drifin 
sorgarhátíð

Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir, formaður Samfylk-
ingarinnar, hafnar þeim orðum 
Jóns Baldvins Hannibalssonar að 
allt bendi til að Samfylkingunni 

hafi mistekist 
það ætlunar-
verk sitt að 
verða valkostur 
við Sjálfstæðis-
flokkinn.
Ingibjörg segir 
dóm Jóns 
Baldvins
ótímabæran því 
Samfylkingin
hafi komið þétt 
upp að hlið 

Sjálfstæðisflokksins í síðustu 
kosningum. Hún er sannfærð um 
að svo verði einnig í kosningun-
um í vor. Að mati Ingibjargar 
hefur verið nægilega mikil 
sundrung á þeim væng stjórn-
málanna þar sem Samfylkingin 
er, og því sé mikilvægt að fólk 
standi saman þó að á móti blási.

Segir dóm Jóns 
ótímabæran  Þrátt fyrir hryðju-

verkaógn, fuglaflensu og 
hækkandi olíuverð hafa aldrei 
fleiri ferðamenn verði á þeytingi 
heimshorna milli heldur en á 
síðasta ári.

Alls lögðu 842 tvær milljónir 
manna upp í ferðalög út fyrir 
landamæri sín á árinu 2006, en 
það er 5,4 prósentum fleira fólk 
en árið áður. Það ár hafði þó 
ferðamönnum fjölgað um 5,5 
prósent frá árinu 2004.

Ferðaþjónustustofnun
Sameinuðu þjóðanna skýrði frá 
þessu í Madrid í gær. Jafnframt 
spáði stofnunin því að á þessu ári 
yrði vöxturinn aðeins fjögur 
prósent.

Aldrei fleiri á 
faraldsfæti





 Eimskipafélag Íslands ætlar 
að styrkja Neistann, styrktarfélag 
veikra barna, um hálfa milljón 
króna fyrir hvert mark sem Eiður 
Smári Guðjohnsen, fyrirliði 
íslenska landsliðsins og leikmaður 
Barcelona, skorar í spænsku deild-
arkeppninni. Fyrirtækið mun einn-
ig styrkja Umhyggju, félag til 
styrktar langveikum börnum, um 
eina milljón króna fyrir hvert mark 
sem Eiður skorar í meistaradeild 
Evrópu. Þetta kemur fram í sam-
starfssamningi sem Eiður og Magn-
ús Þorsteinsson, stjórnarformaður 
Eimskipafélags Íslands, undirrit-
uðu í Barcelona á sunnudaginn. 

Samstarfssamningurinn er á 
sviði markaðs- og kynningarmála 
og gildir í þrjú ár. Samkvæmt 
honum er Eimskipafélagi Íslands 
heimilt að nota nafn og ímynd Eiðs 
Smára til að kynna fyrirtækið, 

meðal annars í auglýsingum og 
kynningum.

Í fréttatilkynningu frá Eimskip 
kemur fram að slagorð fyrirtækis-

ins, „Íslensk sókn um allan heim“, 
tengist Eiði Smára því hann sé í 
fremstu röð knattspyrnumanna í 
heiminum í dag og að Eimskip sé 
leiðandi fyrirtæki á sviði hita-
stýrðra flutninga í N-Evrópu.

Magnús Þorsteinsson segir að 
Eiður setji slagorð fyrirtækisins í 
nýja merkingu. „Ég er stoltur af 
því að ganga til samstarfs við Eið 
Smára og vona að þessi tvö óska-
börn þjóðarinnar muni saman ná 
miklum árangri,“ segir Magnús. 
Hann bætir því við að með samn-
ingnum vilji fyrirtækið einnig láta 
gott af sér leiða með því að styrkja 
íslensk börn sem eigi við veikindi 
að stríða.

Eiður Smári segir að samning-
urinn sé spennandi fyrir hann og að 
hann sé stoltur af því að Eimskip 
vilji nota ímynd hans til að kynna 
fyrirtækið.

Mörk Eiðs styrkja veik börn

Fylgist þú með undankeppni 
Eurovision?

Finnst þér að prestar eigi að 
kynna þjónustu sína í skólastof-
um?

Arftaki Windows XP stýr-
ikerfisins, Windows Vista, fer í 
almenna sölu í dag. Meðal helstu 
nýjunga er einfaldað viðmót, 
bætt leit og fjölbreyttari tengi-
möguleikar fyrir margmiðlunar-
tæki á borð við tónlistarspilara.

Stýrikerfið, sem hefur verið 
í þróun hjá Microsoft í sex ár, 
kemur út í sjö útgáfum og er hver 
þeirra ætluð mismunandi not-
endahópum. Sú ódýrasta, Home 
Basic, mun kosta rúmar tuttugu 
þúsund krónur hér á landi. Sé 
stýrikerfið keypt með nýrri tölvu 
lækkar verðið niður í um það bil 
tíu þúsund krónur.

Ekki geta þó allar tölvur notað 
stýrikerfið. Lágmarkskröfur eru 
512 megabæti af innra minni og 
fimmtán gígabæta pláss á hörð-
um diski.

Windows Vista 
í almenna sölu

Guðjón Ólafur 
Jónsson, þingmaður Framsókn-
arflokks, sagði framkvæmd 

flokksþings
frjálslyndra
skrumskælingu
lýðræðisins við 
upphaf þing-
fundar í gær. 
Bað hann 
ennfremur
formann
flokksins,
Guðjón Arnar 
Kristjánsson,
um að beygja af 
stefnu Frjáls-
lynda flokksins 
í málefnum 
útlendinga.

Guðjón
Arnar sagði 
flokksþing
Frjálslynda
flokksins hafa 
farið vel fram 
og kvað flokk 

sinn bæði opinn og lýðræðisleg-
an. Las Guðjón Arnar ennfremur 
upp ályktun þingsins um málefni 
útlendinga og lauk máli sínu á að 
afhenda nafna sínum málefna-
handbók Frjálslynda flokksins.

Guðjón færði 
Guðjóni mál-
efnahandbók

 Enn eru 44 þekkt 
sprengjusvæði á Íslandi frá tímum 
seinna stríðs lítt eða ekkert könn-
uð. Upplýsinga um 27 svæði til 
viðbótar er beðið.

Þetta kemur fram í svari utan-
ríkisráðherra við fyrirspurn Jóns 
Gunnarssonar Samfylkingunni.

Jón spurðist fyrir um hvar 
þekkt sprengjusvæði væru á land-
inu, hve stór þau væru, hvort hægt 
væri að áætla magn skota og 
sprengna á hverju svæði og hvort 
sprengjuleit og hreinsun hefði 
verið framkvæmd. 

Í svarinu kemur fram að vitað 
er um 73 svæði sem Bandaríkja-
menn notuðu til sprengju- og 

skotæfinga frá 1940. Af þeim eru 
til greinargóðar upplýsingar um 
29 svæði og hefur sprengjuleit og 
-eyðing  þegar farið fram á nokkr-
um þeirra.

Í svari ráðherra segir að alls 
gætu sprengju- og skotæfinga-
svæði náð yfir 24.000 ferkílómetra 
lands. Flest þeirra eru á höfuð-
borgarsvæðinu og á Reykjanesi 
en nokkur á Vesturlandi, Norður-
landi og á Austfjörðum. 

Fram kemur að erfitt sé að 
áætla hve langan tíma geti tekið 
að hreinsa öll svæðin en fyrirséð 
er að hreinsun á nokkrum þeirra 
geti lokið á næstu árum og að hægt 
verði að ljúka úttekt á ástandi ann-
arra á næstu fimm árum.

Í ljósi óvissunnar telur utanrík-
isráðherra erfitt að henda reiður á 
kostnað við leit og hreinsun.

 Blindrahesturinn 
Panda hjálpar eiganda sínum Ann 
Edie að komast á milli staða í 
New York auk þess sem hún ver 
eiganda sinn, er kattþrifin og 
elskar að sækja spýtur. 

Edie, sem er á sextugsaldri, 
segist hafa leitað að blindrahundi 
eftir að labrador-hundur hennar dó 
fyrir nokkrum árum, en ákveðið að 
prófa smáhest og hún sjái ekki 
eftir því. Panda er réttilega 
smáhestur, enda bara 74 sentimetr-
ar á hæð og er rúm fimmtíu kíló.

Þegar Panda er ekki að vinna 
kúrir hún hjá eiganda sínum, 
leggur sig á teppi eða leikur sér 
að leikföngunum sínum. 

Hestur gegnir 
hlutverki hunds

 Sjúkrarúmin á 
vegum Heilbrigðisstofnun Aust-
urlands eru teppt af öldruðu fólki 
sem hefði þurft að komast inn á 
hjúkrunarheimili og því getur 
sjúkrahúsið illa sinnt bráðveiku 
fólki sem þyrfti að liggja í sjúkra-
rúmi. Þetta segir Einar Rafn Har-
aldsson, framkvæmdastjóri Heil-
brigðisstofnunar Austurlands, 
HSA.

„Við höfum ekkert svigrúm. 
Samtals eru um níutíu sjúkrarúm 
á Heilbrigðisstofnun Austurlands, 
þar af erum við að reka rúmlega 
þrjátíu sjúkrarúm en þau hefðu 
þurft að vera um fjörutíu til þess 
að við hefðum það svigrúm sem 
við hefðum þurft. Við erum í þeirri 
kreppu að það er allt fullt hjá 
okkur og við sendum alla sjúk-
linga sem við getum á sjúkrahús 
annars staðar,“ segir hann. 

Ástandið hefur versnað hægt 
og sígandi síðustu tvö til þrjú ár. 
Íbúum hefur fjölgað um þrjátíu og 
sex prósent eftir að framkvæmdir 
hófust fyrir austan og þess vegna 
fleiri sem þurfa þjónustu stofnun-
arinnar. „Ástandið var orðið veru-
lega þrúgandi á síðasta ári og 
engar úrbætur í sjónmáli,“ segir 
Einar Rafn.

Í byrjun mars mun húsnæði 
fyrir tólf rúma hjúkrunardeild í 
Neskaupstað verða afhent en 
Einar Rafn segir að stofnunin hafi 
ekki peninga til að búa hana tækj-
um og búnaði og því sé ekki víst að 
hægt verði að opna hana. 

„Grunnbúnaðurinn kostar 30-
40 milljónir króna. Við höfum að 
sjálfsögðu óskað eftir þessu fé en 
það er ekki enn í hendi. Við bíðum 
bara eftir svari úr heilbrigðis-
ráðuneytinu.

Vonandi dregur að því að við 
fáum svar,“ segir hann.

Leifur Benediktsson, verk-
fræðingur í heilbrigðisráðuneyt-
inu, segir að um misskilning sé að 
ræða. Ekki standi á peningum. 
Spurningin sé hvenær sjúkrahús-
ið verði búið að koma sér fyrir í 
húsnæðinu og þá verði hægt að 
opna. Hugsanlega verði opnað þó 
að hluta af búnaðinum vanti, það 
sé ekkert óvenjulegt við það. 

Þörfin fyrir hjúkrunarrými er 
knýjandi fyrir austan, að mati við-
mælenda Fréttablaðsins. Fyrir 
utan hjúkrunarrýmin í Neskaup-
stað hefur lengi staðið til að byggja 
við hjúkrunarheimilið Hulduhlíð á 
Eskifirði. Hjúkrunarheimili er 
rekið á Fáskrúðsfirði og einnig 
hefur verið þrýst á viðbyggingu á 
Egilsstöðum.

Sjúkrarúm sögð 
teppt af öldruðum
Sjúkrarúm hjá Heilbrigðisstofnun Austurlands eru svo teppt af öldruðu fólki 
að sjúkrahúsin geta illa sinnt bráðveiku fólki. „Engar úrbætur í sjónmáli,“ segir 
framkvæmdastjóri HSA. Ráðuneytið talar um misskilning. 
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Portúgal er land sólgylltra stranda,

öldusorfinna kletta og hvítkalkaðra húsa.

Við bjóðum upp á ferðir til Albufeira í 

Algarve sem er sólríkasta hérað landsins. 

Á bæjartorginu er iðandi mannlíf og úrval 

af veitingastöðum, kaffihúsum og börum.

Í Portúgal mætast gamli og nýi tíminn og

kjörið er að skoða kastala, kirkjur og vind-

myllur. Ótal skoðunar- og ævintýraferðir

eru í boði fyrir alla fjölskylduna. Komdu til 

Portúgal og veldu úr ævintýrunum.

Vinsælasta íbúðahótelið á frábærum stað
í Albufeira
Verðdæmi: 44.138 á mann m.v. 2 með 2 börn í viku, brottför 
21. ágúst. Verð á mann m.v. 2 fullorðna: 51.453

Brisa Sol Verðdæmi: 44.138

Innifalið: Flug, gisting, flugvallarskattar og íslensk fararstjórn.
Verð miðast við að bókað sé á netinu. Ef bókað er á skrifstofu eða
símleiðis er bókunargjald 2.500 kr. fyrir hvern farþega.

 VELDU ÞITT HÓTEL Á WWW.UU.IS
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Suðurlandsbraut 4A

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

Veisluþjónusta
  & veislusalir

Tilboðsdagar
29. janúar til 2. febrúar

* meðan byrgðir endast

Þriðjudagur   Kleinuhringur   50 kr *

Miðvikudagur   Pekan vínarbrauð   100 kr *

Alla daga   Kaffi   150 kr

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

 Fyrirtækið Villimey 
hefur fengið alþjóðlega vottun 
Vottunarstofunnar Túns til sjálf-
bærrar söfnunar á villtum íslensk-
um plöntum. Vottunin nær til tæp-
lega 80 ferkílómetra landsvæðis í 
Tálknafirði og Arnarfirði og mun 
fyrirtækið nýta villtar plöntur af 
svæðinu til fjölþættrar fram-
leiðslu á lífrænum heilsuvörum, 
græðikremum og snyrtivörum. 
Fréttavefurinn Tíðis segir frá.

Vottunin markar tímamót að 
því leyti að aldrei fyrr hefur jafn 
stórt landsvæði á Íslandi verið 
vottað til lífrænnar framleiðslu. 
Nú þegar safnar Villimey um tíu 
algengum tegundum villtra 

plantna, þar á meðal baldursbrá, 
brenninetlu, blóðbergi, mjaðurt 
og vallhumli. 

Villimey fær vottun

 Hámarksbætur vegna 
skipsstrands eru miklu lægri á 
Íslandi en í Noregi. Norðmenn 
breyttu siglingalögum sínum fyrir 
nokkrum árum og hækkuðu fjár-
hæðina verulega eftir að nokkur 
skip strönduðu við Noreg. Norð-
menn telja sig hafa lært af reynsl-
unni.

„Þau tilvik sem höfðu komið 
upp voru það kostnaðarsöm að 
Norðmenn töldu nauðsynlegt að 
hækka þessar fjárhæðir til að 
kostnaður gæti ekki lent eftir 
atvikum á hinu opinbera,“ segir 
Guðmundur Sigurðsson, prófess-
or við Háskólann í Reykjavík.

Guðmundur fjallaði nýlega um 
strand Wilson Muuga í Hvalsnes-
fjöru og fór meðal annars yfir tak-
markanir bóta í  siglingareglum á 
Íslandi og í Noregi. Fram kom að 
bætur hefðu verið hækkaðar veru-
lega í norsku siglingalögunum 
árið 2005. 

Guðmundur tók nokkur dæmi, 
ný og gömul, um skipsströnd við 
Noreg sem hefðu kennt Norð-
mönnum lexíu. Guðrún Gísladótt-
ir KE-15 sökk við Lófóten í júní 
2002. Hún var 2.600 brúttótonn. 
Kröfurnar námu 36 milljónum 
norskra króna. Fjárhæðin nam 

12,5 milljónum norskra en væri 52 
milljónir samkvæmt núgildandi 
lögum. Samkvæmt íslenskum sigl-
ingalögum væri hún 5 milljónir 
norskra króna. 

Um miðjan janúar 2007 strand-
aði flutningaskipið Server, tæp 20 
þúsund tonn. Bótafjárhæðin er 
samkvæmt norskum siglingalög-
um tæpar 2.600 milljónir íslenskra 
króna en væri 351 milljón króna 
samkvæmt íslenskum lögum. 
Rocknes strandaði við Noreg í árs-
byrjun 2004. Kröfurnar námu 110 
milljónum norskra króna. Bóta-
takmörkunarfjárhæðin var um 73 
milljónir. Samkvæmt núgildandi 
lögum væri hún 240 milljónir 
norskra króna en samkvæmt 
íslenskum lögum væri hún 30 
milljónir króna. 

Lögfræðingar samgönguráðu-
neytisins og Siglingamálastofnun-
ar hafa verið að fara yfir siglinga-
lög og lög um verndun gegn 
mengun hafs og stranda og vinna 
að tillögum um breytingar á 
lögum. Samkvæmt upplýsingum 
úr ráðuneytinu má búast við frum-
varpi en ekki hefur verið ákveðið 
hvorum lögunum verði breytt. 
Búist er við að það skýrist síðar í 
vikunni.

Hærri bóta-
takmörkun
Norðmenn hafa miklu hærri bótatakmörkunarfjár-
hæðir en Íslendingar. Þeir lærðu af reynslunni og 
hækkuðu fjárhæðirnar fyrir nokkrum árum. Frum-
varp er í bígerð.





Eyjamenn boða til mót-
mælastöðu á Básaskersbryggju við 
Herjólf klukkan 16 á morgun. 
Ástæðan er hækkanir á gjaldskrá 
ferjunnar, bæði á far- og farmgjöld-
um.

„Þessi hækkun á eftir að skila 
sér í vöruverð Vestmannaeyinga 
þar sem dýrara verður að flytja 
vörur til eyjarinnar heldur en til 
annarra staða sem geta notað hefð-
bundna þjóðvegi,“ segir Páll 
Scheving, oddviti Vestmannaeyja-
listans og framkvæmdastjóri ÍBV. 

Hann segir gjaldskrárhækkun-
ina nema 11,5 prósentum að meðal-
tali, slíkt eigi Vestmannaeyingar 
ekki að sætta sig við. „Við viljum 

árétta að leið Herjólfs er þjóðveg-
urinn okkar, hver einasti þingmað-
ur sem hingað hefur komið í heim-
sókn hefur sýnt þessu máli skilning 
en því miður virðast efndirnar 
engar,“ bætir Páll við.  

Mótmæla hækkun

 Karlmaður á fimmtugs-
aldri hefur verið ákærður í Hér-
aðsdómi Reykjavíkur fyrir þjófn-
að og rán og fyrir að hafa ógnað 
með hafnaboltakylfu og hamri.

Maðurinn hótaði tveimur lög-
reglumönnum sem voru að sinna 
skyldustörfum í íbúð í Yrsufelli. 
Hann gekk að þeim með hafna-
boltakylfu á lofti. Sú háttsemi var 
til þess fallin að vekja með lög-
reglumönnunum ótta um líf sitt og 
heilbrigði. Þetta telst brot gegn 
valdstjórninni.

Þá er manninum gefið að sök að 
hafa í maí brotist inn í verslunina 

Gull og demantar á Skólavörðu-
stíg. Þar braut hann rúðu og stal 
demantsarmbandi og hvítagulls-
hring með demanti, samtals að 
verðmæti 370 þúsund krónur.

Síðar sama dag framdi maður-
inn rán í söluturni við Hafnar-
stræti þar sem hann ógnaði 
afgreiðslustúlku með hamri og 
skipaði henni að afhenda sér fimm 
þúsund krónur. 

Ákæruvaldið krefst þess að 
maðurinn verði dæmdur til refs-
ingar. Eigandi Gulls og silfurs 
krefst bótagreiðslu upp á tæpar 
500 þúsund krónur.

 Þróunarsam-
vinnustofnun Íslands (ÞSSÍ) bygg-
ir ellefu þjónustuhús á hafnar-
svæðum á sex stöðum á vestur- og 
suðurströnd Sri Lanka. Um er að 
ræða fiskmarkaðshús, fjarskipta-
hús og salerni fyrir sjómenn og 
fiskverkendur sem nýta löndunar-
staðina. Ráðgert er að bygginga-
framkvæmdum ljúki í maí á þessu 
ári.

Árni Helgason, umdæmisstjóri 
ÞSSÍ á Sri Lanka, segir að bygg-
ingarnar verði að framkvæmdum 
loknum afhentar heimamönnum 
til eignar og reksturs. Í nokkrum 
byggðarlögum eru starfandi fiski-
mannafélög eða samvinnufélög 
sem ráða við slíkt en annars stað-
ar er slíku ekki til að dreifa að 
sögn Árna. Því er Þróunarsam-
vinnustofnun í viðræðum við 
frjáls félagasamtök á Sri Lanka 
sem heita SEWALANKA, en þau 
vinna að margvíslegum félagsleg-
um viðfangsefnum í fiskimanna-
samfélögum eyjarinnar. 

„Ef af samvinnu verður, mun 
SEWALANKA aðstoða við að koma 
fiskimannafélögum á laggirnar. 
„Samtökin hafa ef til vill ekki getu 
eða þekkingu í dag til að stunda 

rekstur á mannvirkjum en við 
væntum árangurs á þessu sviði 
samhliða byggingarframkvæmd-
um þannig að þegar þeim lýkur 
verði heimamenn tilbúnir til að 
taka við“, segir Árni. 

Einnig er verið að skoða þrjátíu 
staði á austurströnd landsins með 
það í huga að byggja þar þjónustu-
hús með ýmiss konar aðstöðu. 
Árni segir að héruðin sem um 
ræðir hafi öll orðið illa úti í flóð-
bylgjunni (tsunami) árið 2004 og 
að héruðin séu jafnframt á 
umdeildum svæðum í borgara-
styrjöldinni á Sri Lanka. Um er að 
ræða fyrsta áfanga framkvæmda 
eftir flóðin sem kostaðar eru af 
sérstakri 50 milljóna króna fjár-
veitingu sem ríkisstjórnin veitti 
til uppbyggingastarfa á Sri Lanka 
og fól ÞSSÍ að sjá um. 

ÞSSÍ er einnig að athuga með 
meltuframleiðslu úr fiskúrgangi. 
Meltan er notuð sem lystauki í 
svínafóður og er eftirsótt af svína-
ræktendum.

Að sögn Árna er unnið að verk-
efninu með heimamönnum og til-
raunir reyndar á einum til tveim-
ur löndunarstöðum á þessu ári.

Byggja ellefu 
þjónustuhús
Þróunarsamvinnustofnun Íslands annast uppbygg-
ingu hafnaraðstöðu á Sri Lanka sem verður afhent 
heimamönnum til eignar. 

PENINGAMARKAÐSSJÓÐURINN

Hæsta
ávöxtun
2006

575 4400
www.vsp.is

Engin kaup- eða söluþóknun

Peningamarkaðssjóðurinn er rekinn af Rekstrarfélagi Sparisjóðanna 

hf.  Verðbréfaþjónusta Sparisjóðanna hf. er vörsluaðili sjóðsins. 

Peningamarkaðssjóðurinn er fjárfestingarsjóður sem starfar skv. 

lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði.

Fjárfestingarsjóður telst vera áhættusamari fjárfesting en 

verðbréfasjóður skv. lögunum.  Meiri áhætta fjárfestingarsjóðs er 

m.a. fólgin í rýmri fjárfestingarheimildum sem geta leitt til minni 

áhættudreifingar en í verðbréfasjóði. Frekari upplýsingar um 

sjóðinn má finna í útboðslýsingu og útdrætti útboðslýsingar sem 
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Búddistafélag Íslands hefur óskað 
eftir því við Björn Bjarnason, dóms- og kirkju-
málaráðherra, að hann beiti sér fyrir því að 
búddíski söfnuðurinn fái lóð undir hof við Vífils-
staði.

Að sögn Páls Júlíussonar, fyrrverandi for-
manns Taílensks-íslenska félagsins, hefur auð-
maður í Taílandi lofað fjármagni til að reisa 
hofið. Páll segir að um nokkrar bygggingar yrði 
að ræða. Hann ítrekar að málið sé allt á byrjun-
arstigi varðandi staðsetninguna í Garðabæ.

Lóðin við Vífilsstaði er í eigu ríkisins og á for-
ræði fjármálaráðuneytisins. Björn Bjarnason 
segir í bréfi til Gunnars Einarssonar, bæjarstjóra 
í Garðabæ, að Páll hafi, fyrir hönd Búddistafé-
lagsins, beint þeim tilmælum til sín að beita sér 
gagnvart fjármálaráðuneytinu þannig að Garða-

bæ yrði afhent umrædd lóð. Bærinn myndi síðan 
ráðstafa lóðinni til Búddistafélagsins.

Páll hefur einnig rætt við Gunnar bæjarstjóra 
og nú vill dóms- og kirkjumálaráðherra heyra 
sjónarmið bæjarstjórans í málinu. „Þetta er ekki 

í fyrsta sinn sem Páll hreyfir þessu máli við mig 
með lóð í huga. Áður en ég aðhefst frekar vegna 
þessara síðustu tilmæla Páls þætti mér æskilegt 
að fá viðhorf yðar milliliðalaust til málsins,“ 
skrifar ráðherra til bæjarstjóra.

 Sænskir fjölmiðlar segja 
að forsætisráðherrahjónin Fredrik 
og Filippa Reinfeldt hafi haft 
barnfóstru sem hafi unnið svart í 

Svíþjóð, meðal 
annars á hjúkrun-
arheimili fyrir 
aldraða, á sama 
tíma og hún bjó 
inni á heimili hjón-
anna.

Konan kom til 
Svíþjóðar í 
desember 2003, 
að sögn Express-

en. Hún sótti um hæli og fékk 
vinnu sem barnfóstra hjá 
Reinfeldt fjölskyldunni. Hún 
hafði atvinnuleyfi fram í sept-
ember 2005 þegar hælisumsókn-
inni var hafnað. Hún átti þá að 
hætta að vinna en hélt áfram í sex 
vikur.

Fredrik Reinfeldt, forsætisráð-
herra Svíþjóðar, heldur því fram 
að barnfóstran hafi farið strax 
heim til Serbíu þegar hælisum-
sókn hennar var hafnað og komið 
svo til baka og farið að vinna á 
hjúkrunarheimilinu.

Barnfóstran tal-
in vinna svart

Eimskip hefur keypt alla 
hluti í Norðurfrakt ehf. á 
Siglufirði, en fyrir átti félagið 52 
prósenta hlut í fyrirtækinu. 
Seljendur eru Árni Helgason á 
Ólafsfirði og Ásmundur H. 
Einarsson á Siglufirði. 
Ásmundur stofnaði fyrirtækið 
fyrir átta árum og hefur verið 
framkvæmdastjóri þess frá 
upphafi. Í lok árs 2005 var 
flutningarekstur Árna Helgason-
ar á Ólafsfirði færður inn í 
Norðurfrakt. Samhliða varð Árni 
hluthafi í félaginu. 
Guðmundur Nikulásson, fram-
kvæmdastjóri innanlandssviðs 
Eimskips, segir að kaupin séu 
liður í áframhaldandi uppbygg-
ingu innanlandsstarfsemi 
félagsins.

Á alla hluti 
í fyrirtækinu

 Önd sem lifði af 
tveggja daga ísskápsvist eftir að 
hafa verið skotin af veiðimanni 
var við dauðans dyr á skurðar-
borði dýralæknis í Flórída í 
Bandaríkjunum á dögunum. Hún 
hætti að anda í miðri aðgerð þar 
sem átti að gera við skotsár á 
væng hennar, en náði andanum á 
ný eftir lífgunartilraunir dýra-
læknisins Davids Hale.

Öndin, sem heitir Perky, varð 
fræg í seinustu viku þegar 
eiginkona veiðimannsins opnaði 
ísskáp sinn og sá öndina reisa 
hausinn upp. Perky mun senni-
lega ekki gangast undir fleiri 
aðgerðir og er nú á batavegi. 

Önd endurlífguð 
í skurðaðgerð

 Leiðtogi í starfi 
KFUM og KFUK hefur kært 
birtingu myndar af sér á vef þar 
sem því var haldið fram að hann 
hefði reynt að eiga kynferðisleg 
samskipti við 14 ára stúlku.

Vegna vinnureglu hjá KFUM 
og KFUK hefur maðurinn tekið 
sér frí frá störfum fyrir félagið 
þar til niðurstaða fæst í málinu.

Maðurinn sem um ræðir heitir 
Arnmundur Kr. Jónsson. Á vef 
KFUM & KFUK segir að hann 
hafi gegnt mörgum trúnaðar-
störfum fyrir félagið. Þar segir 
að hann fullyrði að andlitsmynd 
af sér hafi verið skeytt saman við 
mynd af neðri hluta líkama 
annars karlmanns.

Myndbirting 
á vefnum kærð



 Þingsályktunartillaga hefur verið lögð fram á 
Alþingi um að kosningaaldur verði lækkaður úr 18 
árum í 16 ár. Að tillögunni standa tveir þingmenn 
Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs; Hlynur 
Hallsson og Kolbrún Halldórsdóttir.

Í greinargerð með tillögunni segir að kominn sé 
tími til að auka enn þátttöku ungs fólks í lýðræðinu. 
Með því að lækka kosningaaldurinn megi auka ábyrgð 
ungs fólks og gera því kleift að taka þátt í mótun sam-
félagsins.

Helstu rökin fyrir því að 16 ára fái að kjósa eru 
þau að það leiði til breyttra áherslna í landsmálum 
þar sem kjörnir fulltrúar landsins muni leitast við að 
verja hagsmuni stærri hluta þjóðarinnar, segir í 
greinargerðinni. Kosningaréttur hefði auk þess 
þroskandi áhrif á ungt fólk. 

Rökin gegn slíkri breytingu séu til dæmis þau að 
börn og unglingar búi ekki yfir vitsmunaþroska til að 

taka afstöðu í þjóðmálum, og láti tilfinningar ráða 
frekar en dómgreind. Slík rök lýsi vantrausti á ungt 
fólk, og hafi í gegnum tíðina verið notuð til að koma í 
veg fyrir að konur, eignalausir, undirokaðir kynþætt-
ir og jafnvel almenningur hljóti kosningarétt, segir 
ennfremur í greinargerðinni.

Sakavottorð sem menn 
skila til vinnuveitanda við atvinnu-
umsókn, krefjist hann þess, inni-
heldur ekki endilega allar upplýs-
ingar um sakaferil viðkomandi. 
Brot sem varða fangelsisvist þurrk-
ast út á fimm árum á þessum vott-
orðum, og brot sem varða sekt 
þurrkast út á þremur árum.

Fréttablaðið sagði á dögunum 
frá fyrrverandi öryggisverði Secu-
ritas sem dæmdur var nýlega fyrir 
þjófnað í starfi. Hann hafði áður 
gengist undir sátt vegna ölvunar-
aksturs árið 1997 og greitt sekt 
fyrir líkamsárás árið 2002. Þrátt 
fyrir það skilaði hann inn hreinu 
sakavottorði þegar hann sótti um 
starf hjá Securitas í ágúst 2005.

„Allt sem fer á sakaskrána er 
alltaf þar inni, en það eru til nokkr-
ar gerðir af vottorðum,“ segir Sig-
ríður Friðjónsdóttir, saksóknari hjá 
ríkissaksóknaraembættinu.

„Á vottorðum sem einstaklingar 
skila til vinnuveitanda eru aðeins 
upplýsingar um sektardóma sein-
ustu þriggja ára og fangelsisdóma 
seinustu fimm ára.“ Hún segir að 

þessar reglur hafi verið settar til 
þess að gefa mönnum annað tæki-
færi.

Í reglugerð um sakaskrá ríkisins 
segir að ríkissaksóknari geti í sér-
stökum tilvikum veitt undanþágu 
frá þessum tímamörkum. Sigríður 
segir að þessi undanþága sé sjaldan 
veitt, reglugerðin sé túlkuð á mjög 
þröngan hátt.

Árni Guðmundsson, forstöðu-
maður gæslusviðs hjá Securitas, 
segist kannast við þessa reglu. „Við 
vitum af því að einhver mál fyrnast 
á vottorðinu eftir eðli þeirra, en við 
höfum á voðalega litlu öðru að 

byggja þegar við ráðum fólk til 
starfa.“

Hann segist vona að hér verði 
farið eins að og í nágrannalöndun-
um þar sem ákveðin fyrirtæki geta 
fengið staðfestingu á því hvort ein-
staklingur sé með hreina sakaskrá 
eða ekki, og er þá um að ræða fulla 
sakaskrá viðkomandi.

„Við höfum látið reyna á þessa 
undanþágugrein í reglugerðinni en 
án árangurs. Því hefur verið hafnað 
í ljósi þess að það eru margir sem 
hafa áhuga á þessu, og vinnan væri 
einfaldlega of mikil,“ segir Árni.

Fimm ára brot sjást 
ekki á sakavottorði
Þegar starfsumsækjandi skilar inn sakavottorði sjást þar aðeins fangelsisdómar 
sem eru fimm ára eða yngri. Reglurnar eru settar til að gefa mönnum annað 
tækifæri, segir saksóknari. Öryggisfyrirtæki vilja undanþágu frá þessari reglu.

 Sumarbústaður í landi 
Höskuldsstaða í Eyjafirði 
skemmdist töluvert eftir að 
kviknaði í honum aðfaranótt 
mánudags. Enginn var í bústaðn-
um þegar eldurinn kom upp, en 
fólk hafði verið í honum daginn 
áður. Eldsupptök eru ókunn.

Nokkur eldur var í bústaðnum 
þegar slökkvilið var kallað á 
staðinn um fjögurleytið en gekk 
að sögn vel að slökkva eldinn. 
Bústaðurinn er ekki talinn vera 
ónýtur. Málið er í rannsókn hjá 
lögreglunni á Akureyri. 

Sumarbústaður  
skemmdist í eldi

Fyrirtækjasamsteypan
Alcoa er á lista hundrað sjálfbær-
ustu fyrirtækja heims. Þetta var 
tilkynnt á heimsviðskiptaráð-
stefnunni, World Economic 
Forum, í Davos í Sviss, og er 
þetta í þriðja skipti sem Alcoa 
kemst á listann. 

Listinn er unnin af kanadísku 
fyrirtækjunum Innovest Strategic 
Value Advisors og  Corporate 
Knights. Hann byggist á ítarleg-
um úttektum á 1.800 stærstu fyr-
irtækjum heims og inn á hann 
komast aðeins þau fyrirtæki sem 
sýna fram á yfirburða árangur, 
ábyrga umhverfis- og samfélags-
stefnu og víðtæk efnahagsleg 
áhrif.

Fyrirtækið hefur starfsemi í 44 
löndum og hjá því starfa um 
124.000 manns.

Alcoa fær hrós 
fyrir sjálfbærni

Leikskólar á 
Akureyri hafa allir opinbera 
uppeldisstefnu og skólanámskrá. 
„Hér voru allir búnir að setja sér 
uppeldisstefnu áður en farið var 
að tala um skólanámskrá,“ segir 
Sesselja Sigurðardóttir, leikskóla-
ráðgjafi hjá Akureyrarbæ. „Ég 
hef grun um að leikskólarnir á 
Akureyri hafi verið með þeim 
fyrstu sem framkvæmdu þetta,“ 
segir hún. 

Leikskólar hafa ákveðið 
sjálfstæði til að móta eigin 
uppeldisstefnu eða skólanámskrá, 
samkvæmt reglugerð um 
aðalnámskrá. Menntamálaráðu-
neytið hefur sent sveitarfélögum 
bréf og óskað eftir skýringum ef 
leikskólarnir hafa ekki sett sér 
slíka stefnu og námskrá. Listi yfir 
leikskólana hefur ekki verið 
birtur en hann á að fylgja bréfi 
ráðuneytisins.

Hafa allir 
skólanámskrá

Júrí Lúskov, borgar-
stjóri í Moskvu, segist aldrei 
nokkurn tímann ætla að leyfa 
samkynhneigðum að koma saman 
og efna til gleðigöngu í borginni. 

Hann kallar viðburði af því tagi 
„sataníska“ og sakar Vesturlönd 
um siðferðislega spillingu. 

„Sumar Evrópuþjóðir leyfa 
hjónabönd samkynhneigðra og eru 
með kynlífsleiðbeiningar í skólum. 
Slíkt er dauðans siðferðiseitur fyrir 
börn,“ sagði hann. Á síðasta ári 
bannaði hann einnig samkynhneigð-
um að halda göngu í Moskvu, en 
bannið var hunsað. Þátttakendur 
urðu hins vegar fyrir aðkasti og 
sumir hnepptir í fangelsi.

Borgarstjórinn 
gefur sig ekki

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

Foreldrar SKO-ungmenna eiga oft erfitt með að skilja 
hvað vakir fyrir þeim. Einkum vekja grunsamlega lágir 
símreikningar ungmennanna furðu, enda á fólk ekki að
venjast þessum upphæðum. „Þetta er ekki einleikið,“ 
sagði áhyggjufull móðir við blaðamann í gær. „Dóttir 
mín virðist alltaf getað talað við vini sína, en samt er
símreikningurinn hennar ekkert hærri en áður. Hún 
segir að það sé vegna þess að það sé ókeypis að hringja í 
aðra SKO-síma, en hvernig getur það staðist? Ókeypis
að hringja?“ segir móðirin og hlær.

Strámaður ársins 2006
Þrjátíu og átta ára gamall Hafnfirðingur, Sigurgeir Björgvinsson, 
var í gær kosinn Strámaður ársins 2006. Á fimmta þúsund 
kjósenda greiddi atkvæði í símakosningu að þessu sinni og hlaut 
Sigurgeir yfirburða- kosningu en alls voru yfir 100 manns
tilnefndir. Sigurgeir hefur verið ötull strásafnari um árabil og vann 
hann hug og hjörtu þjóðarinnar þegar hann safnaði ríflega hálfum
kassa af stráum á síðasta ári. Stráin verða geymd í sérstöku
strásafni sem hann hefur komið sér upp á heimili sínu í 
Smárahverfinu. Sigurgeir var hinn kátasti þegar fréttamaður 
heimsótti hann í gær. „Þetta er mikil hvatning fyrir mig til að halda 
áfram strásöfnuninni. Þetta er vissulega mikil vinna en mjög
gefandi,“ sagði Sigurgeir.

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

Hringt í SKO GSM-síma Hringt í aðra GSM- og heimasíma í alla GSM-síma á Íslandi
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„Ég get til dæmis farið oftar á kaffihús og í bíó. Ég 
get einfaldlega leyft mér svo miklu meira,“ segir 
hún. Alls hafa um 5.000 Íslendingar skráð sig í 
þjónustu SKO síðan í apríl á síðasta ári og ekkert
lát virðist vera á æðinu.

„Þetta er allt 
annað líf “
Ung stúlka í Reykjavík segir líf
sitt hafa breyst eftir að hún
fékk sér SKO.

„Ég er alsæl,“ segir ung námsmær í Reykjavík.

 Tony Blair, forsætis-
ráðherra Breta, skýrði forsvars-
mönnum kaþólsku kirkjunnar í 
Bretlandi frá því að engin 
trúfélög fengju undanþágu frá 
reglum um að samkynhneigðir 
eigi að koma jafnt og aðrir til 
greina með að ættleiða börn.

Reglunum er ætlað að koma í 
veg fyrir að samkynhneigðum sé 
mismunað, en í síðustu viku fór 
kaþólska kirkjan fram á undan-
þágur fyrir trúfélög sem reka 
ættleiðingaskrifstofur.

Blair hafnaði því, og sagði 
„ekkert pláss fyrir mismunun í 
samfélagi okkar“.

Samkynhneigð 
ekki fyrirstaða



Pólski blaðamaðurinn 
og rithöfundurinn Ryszard 
Kapuscinski lést í Varsjá fyrir 
réttri viku, 75 ára að aldri, eftir 
að hafa gengist undir hjartaað-
gerð. Hann hefur oft verið nefnd-
ur til sögunnar á síðustu árum 
sem líklegur viðtakandi Nóbels-
verðlaunanna.

Kapuscinski er ekki mikið 
þekktur hér á landi en nýtur mik-
illa vinsælda í mörgum Evrópu-
löndum. Hann skrifaði á þriðja 
tug bóka á ferli sínum sem hófst 
á seinni hluta sjötta áratugarins 
þegar hann var fréttaritari 
pólsku fréttastofunnar PAP í 
Afríku. Þekktasta verk hans 

fjallaði um fall stjórnar Haile 
Selassies í Eþíópíu og kom út 
árið 1978. 

Árið 1998 gaf hann út greina-
safn um Afríku þar sem lesand-
inn fær óvenjulega innsýn inn í 
samfélög margra landa álfunnar. 
Hann segir meðal annars sögu af 
því þegar hann kom í þorp eitt í 
Afríku þar sem lítil börn þyrptust 
að honum. Kapuscinski taldi að 
börnin væru að biðja hann um 
peninga eða mat. Svo var ekki 
því þau vildu biðja hann um rit-
föng svo þau þyrftu ekki að 
skrifa með fingrunum í sandinn. 
Slíkar lýsingar lituðu skrif hans 
afar innilegum blæ og urðu til 

þess að einn þekktasti heimspek-
ingur Spánar, Fernando Savater, 
kallaði hann „mikinn mannvin“.

Kapuscinski varð vitni að 27 
stjórnarbyltingum á ferli sínum 
sem blaðamaður, var við víglín-
una í tólf stríðum og var fjórum 
sinnum dæmdur til dauða.

Vitni að 27 stjórnarbyltingum 

 Hagnaður tölvuleikja-
fyrirtækisins Nintendo hefur 
stóraukist, og er góð sala á 
leikjatölvunni Nintendo Wii sögð 
helsta ástæðan. Leikjatölvan, sem 
kom út í lok seinasta árs, hefur 
selst í rúmlega þremur milljónum 
eintaka um allan heim.

Hagnaður fyrirtækisins 
seinustu níu mánuði ársins 2006 
var tæplega helmingi meiri en á 
sama tíma á seinasta ári. Wii 
hefur notið þess orðspors að vera 
„skemmtileg“ leikjatölva, en 
leikjum hennar er stjórnað með 
stýripinna sem skynjar hreyf-
ingu. Spilarar sveifla honum um 
eins og veiðistöng, hafnabolta-
kylfu, sverði eða tennisspaða allt 
eftir því sem við á. 

Vinsældir Wii 
auka hagnað

Tveir
grímuklæddir menn óku á 
fleygiferð inn um aðalinngang 
stórverslunarinnar Illum í 
Kaupmannahöfn, stefndu þar 
rakleiðis að skartgripadeildinni 
og gerðu tvær tilraunir til að aka 
þar á öryggisgrind en óku síðan, 
þegar það mistókst, beina leið út 
úr versluninni hinum megin í 
húsinu. Engu var stolið en 
skemmdir urðu töluverðar.

Þetta gerðist á sunnudags-
kvöldið. Skömmu síðar fann 
lögreglan skemmdan bíl í 
nokkurra kílómetra fjarlægð, en 
mennirnir tveir voru ófundnir í 
gær.

Óku bifreið inn 
í verslunina

 Efnt verður til þinghalds 
á vegum sprotafyrirtækja á 
föstudag þar sem fulltrúar allra 
þingflokka, bæði þingmenn og 
ráðherrar, ræða framtíð íslenskra 
sprota- og hátæknifyrirtækja. Á 
þinginu verður fjallað um stöðu 
og starfsskilyrði sprota- og 
hátæknifyrirtækja. Sprotaþing 
2007 markar upphaf Sprotavett-
vangs sem hefur störf í kjölfarið.

Á þinginu verður fylgt verklagi 
Alþingis, tillögur kynntar, ræddar 
í þingnefndum sem skipaðar verða 
fulltrúum þingflokka til nánari 
umfjöllunar eða afgreiðslu. Þing-
nefndirnar skila svo endanlegum 
tillögum í formi lagafrumvarps, 
þingsályktunar eða reglugerðar-
breytinga áður en þingheimur 
greiðir um þær atkvæði.

Þinghald eins 
og á Alþingi



Víða um heim búa börn við 
neyðarástand án vitundar 
flestra annarra jarðarbúa. 
Því minna sem viðkomandi 
svæði er í fréttum, því 
erfiðara er að finna það fé 
sem þarf til að koma þeim 
til aðstoðar.

Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna 
þarf rúmlega 43 milljarða til að 
aðstoða börn og konur á neyðar-
svæðum víða um heim. Þetta 
kemur fram í nýrri skýrslu Barna-

hjálparinnar, Humanitarian Action 
Report 2007, sem kynnt var í gær.

Neyðarsvæðin eru 33 talsins, 
ýmist vel þekkt svæði eins og Darf-
ur og hins vegar lönd á borð við 
Haítí, Eritreu og Mið-Afríku-lýð-
veldið, sem ekki er fjallað mikið 
um í fjölmiðlum.

Náttúruhamfarir og átök taka 
sinn toll af lífi barna og kvenna 
víða um heim og í mörgum tilvik-
um vantar sárlega fjármagn til að 
sinna brýnni neyðaraðstoð. Gert er 
ráð fyrir að rúmlega fimmtungur 
af umbeðnu fé til neyðaraðstoðar 
verði varið til verkefna í Súdan, 

þar á meðal til Darfur-héraðs. 
Ótryggt ástand og átök ógna lífi 
um fjögurra milljóna manna, þar 
af 1,8 milljónum barna. Helmingur 
af þeim tveimur milljónum sem 
hafa þurft að flýja heimili sín í 
Súdan eru börn. Nærri tveimur 
þriðju fjárins verður varið til neyð-
araðstoðar í Afríku.

Skýrslan vekur athygli á svo-
kallaðri falinni neyð barna. Í Kól-
umbíu eru börn þvinguð af heimili 
sínu með ofbeldi eða þau látin berj-
ast. Há tíðni HIV/alnæmis og við-
varandi fátækt veldur því að börn í 
Sambíu búa við fátæklegustu 

aðstæður í heimi. Fleiri börn í Chad 
flýja nú til nágrannaríkja í leit að 
betra lífi. Ofbeldi og átök á Haítí 
veldur því að dánartíðni barna þar 
er ein sú hæsta í Rómönsku Amer-
íku.

„Mörg neyðartilfellanna þar 
sem UNICEF starfar eru gleymd 
og grafin vegna þess að þau eru 
ekki lengur talin neyð samkvæmt 
skilningi almennings,“ sagði Dan 
Toole, yfirmaður neyðaraðstoðar 
UNICEF, þegar skýrslan var kynnt 
í New York í dag. „Neyðinni er ekki 
lokið þó svo umfjöllun fjölmiðla sé 
lokið, hvort sem það er í Darfur 

eða á Haítí. Eins lengi og börn búa 
við neyðarástand, þá mun UNICEF 
hjálpa.“

Á árinu 2006 aflaði UNICEF 513 
milljónum dala (tölur frá 1. nóv.) til 
neyðaraðstoðar á 53 svæðum. 
Skyndileg og óvænt neyð nær að 
fanga athygli almennings fremur 
en sú neyð sem er viðvarandi eins 
og greint er frá í skýrslunni. Því 
fengu svæði sem búa við viðvar-
andi falið neyðarástand aðeins 37% 
fjármagnsins. Allt í allt gat UNI-
CEF fjármagnað 49% af því sem 
samtökin þurftu til neyðaraðstoðar 
á árinu 2006. 

Falin neyð barna víða um heim

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

www.innval.is
Hamraborg 1 Kópavogi s: 554 4011
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„ORÐRÉTT“
Á móti stelpum? Skynjar líðan páfa-

gauka

Tónlistin aftur orðin að áhugamáli

Höldum óhreinindum 
á mottunni 
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Sigþóra Gunnarsdóttir
Sölumaður í verslun RV

…fjarlægir óhreinindi og vætu af skóm

…hindrar að gólfið innandyra verði hált

…heldur anddyrinu hreinu og snyrtilegu

         gólfmottukerfið

Úti- og innimottur 
fyrir íslenskar aðstæður

Margt býr 
í Margréti

Það má búast við spennandi 
leik í dag þegar íslenska 
landsliðið í handknattleik 
mætir því danska í átta liða 
úrslitum á HM í Þýska-
landi. Danir búsettir hér 
á landi halda með sínum 
mönnum og úti í Danmörku 
undirbúa Íslendingafélögin 
sig fyrir leikinn. 

Danir og Íslendingar hafa löngum 
eldað grátt silfur saman þótt vissu-
lega sé stutt í vinskapinn. Gremja 
í garð Dana eftir áralanga einokun 
virðist seint ætla að eldast af 
Íslendingum og að sama skapi 
eiga Danir erfitt með að horfa upp 
á umsvif íslenskra kaupsýslu-
manna innan helgustu véa Dana. Í 
dag verður spennan í hámarki 
milli þjóðanna sem þó þykjast 
vera vinir inn við beinið.

Ernst Hemmingsen ræðismaður 
Dana á Íslandi var heldur betur 
kominn í keppnisskap fyrir leik-
inn þegar blaðamaður sló á þráð-
inn í danska sendiráðið. „Ég er nú 
búinn að búa á Íslandi í rúm 30 ár 
en að sjálfsögðu held ég með 
mínum mönnum í leiknum,“ segir 
Ernst og bætir því við að hann 
verði ekkert voðalega tapsár þótt 
Íslendingarnir vinni. „Íslenska 
liðið leikur vel svo það er enginn 
skömm fyrir Dani þótt þeir tapi. 
Þetta eru í rauninni lík lið og ég á 
von á að leikurinn verði spenn-
andi. Þessi lið spila hraðan og 
skemmtilegan handbolta og það er 
erfitt að gera upp á milli þeirra 
þótt ég haldi að sjálfsögðu með 
Dönunum.“

Ernst segir að ekki sé mikill 
samgangur milli Dana búsettra á 
Íslandi og á því ekki von á að þeir 
hópi sig saman til að fylgjast með 
leiknum. „Danir eru svo góðir 
vinir Íslendinga að þeir horfa bara 
á leikinn með þeim. Ég hef ekki 
orðið var við að það sé mikill rígur 
milli þjóðanna. Ég hugsa að sam-
bandið sé bara gott enda erum við 
frekar lík,“ segir Ernst sem sjálf-
ur ætlar að horfa á leikinn heima í 
stofu. „Konan mín er íslensk og 
börnin halda með Íslandi en samt 
á ég ekki von á neinum slagsmál-
um fyrir framan sjónvarpið,“ 
segir Ernst og hlær. 

Ernst spáir því að Danir vinni 
leikinn naumlega. „Ætli þetta fari 
ekki 28-29 eða 30-31 fyrir mínum 
mönnum,“ segir hann bjartsýnn 
og bætir því við að Danir séu með 
betri taugar og nái líklega að vinna 
Íslendingana á því.

Fjölmargir Íslendingar eru búsett-

ir í Danmörku og búast má við því 
að hrópin „Áfram Ísland“ heyrist 
víða um landið. Dagmar María 
Hrólfsdóttir, formaður Íslend-
ingafélagsins í Sönderborg, á von 
á skemmtilegri stemningu þar á 
bæ enda ætla Íslendingarnir á 
svæðinu að hittast og horfa á leik-
inn saman. „Við erum með hús-
næði hérna og ætlum að hittast 
þar og fylgjast með leiknum,“ 
segir Dagmar. „Það er mikil 
stemning fyrir þessum leik og 
þegar okkur varð ljóst að við 
myndum mæta Dönum datt okkur 
auðvitað fyrst í hug að skella 
okkur bara í hópferð á leikinn í 
Þýskalandi enda örstutt að skreppa 

þangað. Svo kom í ljós að það var 
uppselt svo við ákváðum að að rífa 
upp smá stemningu hérna heima,“ 
segir Dagmar og bætir því við að 
einnig sé mikill áhugi fyrir leikn-
um meðal Dana. „Mér hefur verið 
strítt svolítið í vinnunni í dag og 
Danirnir þykjast vera búnir að 
vinna þetta fyrirfram. Annars er 
rígurinn ekki mikill og þetta er 
allt í góðu,“ segir Dagmar sem er 
bjartsýn á að Íslendingar vinni 
leikinn. „Ég held þetta verði 
spennandi leikur og það á örugg-
lega eftir að vera mjótt á munun-
um. Ætli við vinnum þetta ekki 
bara með einu eða tveimur mörk-
um.“

Bræður munu berjast

Gremju Íslendinga í garð Dana 
má að sjálfsögðu rekja til þeirra 
ára þegar Ísland var undir danska 
stjórn komið. Fullveldi fengum 
við árið 1918 og árið 1944 vorum 
við með öllu laus við danska 
stjórn. Sögur af möðkuðu mjöli 
lifa þó enn meðal þjóðarinnar 
sem leit á það sem stórsigur að 
heimta handritin heim úr danskri 
helju árið 1971. Tilhugsunin um 
að íslenski þjóðararfurinn væri 
geymdur á danskri grund var 
óbærileg.

Danir hafa löngum viljað eigna 
sér íslenska listamenn. Þannig 
vill ekki nokkur Dani viðurkenna 
að myndhöggvarinn Bertel Thor-
valdsen sé í raun bóndasonur úr 
Skagafirði og íslensku ætterni 
Edvards C.J. Eriksen, sem gerði 
styttuna af litlu hafmeyjunni, 

hefur aldrei verið haldið á lofti. 
Hin síðari ár hafa 
Danir og Íslend-
ingar mýkst í 
þessum málum 
og deila nú sam-

eiginlegum eignarrétti á lista-
manninum Ólafi Elíassyni sem er 
bæði íslenskur og danskur. 

Íslensk skólabörn 
hafa kynslóð eftir 
kynslóð bölvað því 
að þurfa að læra 
dönsku í skóla. 
Námið virðist þó 
gagnlegt því mikill 
fjöldi Íslendinga 
sækir sína 

framhaldsmenntun til 
Danmerkur. Í dag búa um 
8.000 Íslendingar í Dana-
veldi og þar af eru um 
3.000 í námi. Þar að auki 
fljúga bæði Icelandair og 
Iceland Express 
með fullar flugvél-
ar af Íslendingum 
til Kaupmanna-
hafnar á hverjum 
degi. Danmörk er 
því kannski ekki 
svo slæm eftir 
allt saman.
Umsvif Íslendinga
Danskt þjóðarstolt 

var sært og kramið þegar íslensk-
ir kaupsýslumenn réðust inn í 
danskt viðskiptalíf og hrifsuðu til 
sín öll helstu verðmæti Dana. Ill-
ums og Magasin Du Nord eru nú í 
eigu Íslendinga og aldrei að vita 
hvenær Tívolíið og konungshöll-
in bætast í hópinn.

Spennan milli þjóðanna 
tveggja hefur oft fengið 
útrás í ýmsum kapp-
leikjum. Mörgum er 
ekki liðinn úr minni 
knattspyrnuleikurinn á 
Parken árið 1967 sem 
lauk með tölunum 14-2 
Dönum í vil. Niðurlæg-

ingin var algjör fyrir 
Íslendinga.

Eilífðarbarátta milli þjóðanna



Takmarkað magn!
Fyrstur kemur - fyrstur fær!

King Koildýnusett og grindQueen size
(153x203 cm)

Twinn XL size
(97x203 cm)

King size
2x(97x203 cm)

King Koil hefur framleitt hágæða rúm
í Bandaríkjunum síðan árið 1898 
og framleiðir í dag einu dýnurnar 

sem eru bæði með vottun frá FCER 
(alþjóðarannsóknasamtök kíropraktora) 

og Good housekeeping, stærstu
neytendasamtök í Bandaríkjunum.

Comfort solutions

- Amerískar heilsudýnur
í hæsta gæðaflokki.

by King Koil

- fjölstillanleg amerísk rafmagnsrúm

... Queen size
      höfðagaflar frá 14.900
              og náttborð frá 9.900

Svefnsófar frá 29.900... 

... gestarúm frá 19.900...



fréttir og fróðleikur

Eiga rætur að rekja til Nóa

Til háborinnar 
skammar

Með inngöngu Rúmeníu 
og Búlgaríu í Evrópusam-
bandið um nýliðin áramót 
bættust rúmlega 30 milljón-
ir fátækra Suðaustur-Evr-
ópumanna inn í raðir þess. 
Þetta veldur ótta – verð-
skulduðum eða óverðskuld-
uðum – um að ný flóðbylgja 
ódýrs vinnuafls sé í þann 
mund að skella á ríkari 
löndum álfunnar.

Eftir inngöngu landanna tveggja 
við Svartahafið hafa öll eldri aðild-
arríkin fimmtán, nema Svíþjóð og 
Finnland, lokað á frjálsa för vinnu-
afls frá þessum löndum. Ísland og 
Noregur hyggjast einnig gera það, 
en samningum um EES-aðild ESB-
nýliðanna er enn ólokið og því 
gilda enn sömu reglur um atvinnu-
réttindi Rúmena og Búlgara á 
Íslandi og fyrir inngöngu þeirra í 
ESB.

Hin fyrrverandi Austantjalds-
löndin sem gengu í sambandið árið 
2004 – Eistland, Lettland, Litháen, 
Pólland, Tékkland, Slóvakía, Sló-
venía og Ungverjaland – hafa öll 
opnað sinn vinnumarkað fyrir 
Rúmenum og Búlgörum. Þó hafa 
stjórnvöld í Ungverjalandi, næsta 
grannríki Rúmeníu, sett vissar 
takmarkanir á frjálsa för fólks 
yfir landamærin fyrst um sinn 
eftir að þau urðu að innri landa-
mærum ESB. Kýpverjar hafa látið 
allar takmarkanir falla, en Malt-
verjar halda í þær með sama hætti 
og vesturevrópsku eldri aðildar-
ríkin þrettán sem áður eru nefnd.

Nú þegar er það svo að yfir tvær 
milljónir Rúmena og Búlgara 
dvelja og starfa í öðrum Evrópu-
sambandslöndum. Við ESB-inn-
gönguna hefur vaknað ótti um að 

enn meiri straums ódýrs vinnu-
afls sé að vænta frá hinum fátæka 
suðausturjaðri álfunnar. „Pólski 
pípulagningarmaðurinn“ og „lett-
neska þjónustustúlkan“ hafa á síð-
ustu árum getið sér góðan orðstír í 
hinum ríkari löndum álfunnar. En 
eftir því sem þeim fjölgar vaxa 
efasemdir um að þessi straumur 
fólks að austan sé æskilegur. 

Þessi umræða hefur verið sérstak-
lega lífleg í Bretlandi á síðustu 
vikum. Gula pressan hefur ekki 
látið sitt eftir liggja og birt risa-
forsíðufyrirsagnir á borð við: „See 
EU soon“ („Sjáumst ESBrátt“) og 

„You can‘t stop us coming“ („Þið 
getið ekki aftrað okkur frá að 
koma“).

Þessi ótti, sem alið er á með 
fréttum af þessu tagi, er þó 
ástæðulaus með tilliti til þess að 
Bretar hafa í þetta sinn nýtt sér 
fyrirvara sem lokar í bili á frjálsa 
för launafólks frá nýjustu aðildar-
ríkjunum tveimur, ólíkt því sem 
Bretar ásamt Írum, Svíum og 
Finnum gerðu við síðustu stækk-
un ESB árið 2004. Rúmenar og 
Búlgarar geta því ekki komið í 
atvinnuleit til Bretlandseyja nema 
vera fyrst búnir að útvega sér 
atvinnuleyfi. Ástæðan fyrir því að 
svo auðvelt er að ala á þessum ótta 

er reynslan sem fengist hefur af 
opnun vinnumarkaðarins fyrir 
íbúum Mið- og Austurevrópuríkj-
anna sem gengu í sambandið vorið 
2004. Yfir hálf milljón manna frá 
þessum löndum hefur komið til 
Bretlands í atvinnuleit á þessu 
tímabili, flestir frá Póllandi. 

En er svo fjölmennur straumur 
viljugs vinnuafls góður eða slæm-
ur fyrir landið sem í hlut á? Marg-
ir hagfræðingar segja að slíkt 
aðstreymi sé af hinu góða, þar sem 
það geri vinnumarkaðinn skilvirk-
ari og stuðli að auknum hagvexti. 
En hagsmunasamtök launþega – 
og stjórnmálamenn – sjá í aðkomu-
fólkinu keppinauta sem þrýsta 
launum niður og grafa undan 
áunnum réttindum launþega. 

Ótti Breta – og allra hinna 
„gömlu“ ESB-þjóðanna – við hugs-
anlegan straum ódýrs vinnuafls 
frá Rúmeníu og Búlgaríu er hluti 
af víðtækari umræðu um hnatt-
væðinguna, þar sem kjarnaspurn-
ingin er: Þjónar aukið efnahags-
legt frelsi hagsmunum allra í 
raun?

Hægrisinnaða hugveitan 
Migrationwatch ýtti á dögunum 
við umræðunni í Bretlandi með 
rannsóknarskýrslu, þar sem kom-
izt er að þeirri niðurstöðu að inn-
flytjendur skiluðu þegar á allt 
væri litið nær engum ávinningi 
fyrir hinn almenna borgara sem 
fyrir væri í landinu. 

„Innflytjendur geta skilað sam-
félaginu áþreifanlegum ávinningi, 
en eingöngu ef rétt stjórn er höfð 
á aðstreyminu,“ sagði David 
Davis, skuggaráðherra Íhalds-
flokksins í innanríkismálum. 

Samkvæmt skýrslu Migration-
watch næmi sá hagræni ávinning-
ur sem hver Breti hefði af inn-
flytjendastraumnum andvirði eins 
Mars-súkkulaðistykkis á mánuði. 
„Þeir sem fyrst og fremst hagnast 
á aðflutningnum eru innflytjend-
urnir sjálfir, sem eru færir um að 
senda um tíu milljónir sterlings-
punda (andvirði 1.370 milljóna 
króna) á dag til heimalanda sinna, 
en þetta fé streymir þar með út úr 
brezku hagkerfi og kemur því ekki 
til góða.“

Þessu sjónarmiði andmælir 
Susan Anderson hjá brezku vinnu-
veitendasamtökunum CBI. 
„Aðflutt vinnuafl kemur með dýr-
mæta hæfni og hugmyndir með 
sér inn í brezkt hagkerfi og á þátt 
í að fylla í stöður sem Bretar geta 
eða vilja ekki þiggja. Þeir greiða 
hér skatta og skyldur og hjálpa 
með því að halda uppi velferðar- 
og lífeyriskerfi okkar, löngu eftir 
að margir hinna aðfluttu eru aftur 
fluttir heim til sín,“ segir hún. 
„Þátttaka þeirra á líka þátt í að 
halda verðbólgu lágri á tímum þar 
sem margt í hagkerfinu þrýstir í 
hina áttina.“

Ný flóðbylgja ódýrs vinnuafls?

© GRAPHIC NEWS

Morgunverður frá
kl. 9:00 - 11:00

195,-195,-
Þú átt allt gott skilið!

mánudaga - laugardaga
verslun opnar kl. 10:00



www.icelandexpress.is/afangastadir

Eiffel-turninn, klúbbar fyrir 
seinþreytta, ljósir lokkar 
og blá augu, Checkpoint
Charlie, paradís hjólreiða-
mannsins, Bodensee, besta 
bruggið í bransanum, 
Taj Mahal, drengjasveitir...

Evrópa hefur upp á margt skrítið og skemmtilegt að bjóða og Iceland 
Express færir þig í fjörið. Næsta sumar verða áfangastaðirnir orðnir 
þrettán og því um að gera að skipuleggja draumafríið til Evrópu sem fyrst. 
Nánari upplýsingar um áfangastaðina á www.icelandexpress.is/afangastadir

ALICANTE

Sól, hlýr sjór og strendur, mekka sóldýrkenda.

Mikið úrval sumarhúsa til leigu fyrir fjölskyldur.

Klúbbar sem virðast alltaf vera opnir fyrir 
seinþreytta.

Aðeins 20 mínútna ferð til Benidorm.

Skemmtilegar verslunargötur þegar þú hefur 
fengið nóg af bakstrinum.

Costa Blanca ströndin er 200 km löng.

90 mínútna akstur til Valencia og u.þ.b. 5 klst. til 
Barcelona.

Afþreying fyrir alla fjölskylduna, sundlaugar,
skemmti- og dýragarðar og golfvellir.

Una Paloma Blanca... Vertu frjáls eins og fuglinn og 
skipuleggðu sólarferðina sjálfur.

Tilvalið að fá sér bílaleigubíl og skoða sig um, enda 
nóg að sjá.

S p á n n

ÓSLÓ

Karl Johan, er aðalgatan, skrepptu þangað, þá 
veistu líka að þú ert í miðbænum.

Akershus höllina og virkið verða allir að skoða. 

Akersbryggja er með allar flottu búðirnar.

Holmenkollen, 62 m upp í loftið, skjálfandi á 
beinunum.

Norðmenn eru íþróttamenn. Skíðastökkpallur inni í 
miðri borg!

Það er gott að borða í Ósló, bragðaðu á síld úr 
norsk-íslenska stofninum eða glænýrri rækju. 

Og söfnin: Munch-safnið, spurning hvað sé inni hjá 
þeim? Víkingatíminn, nútímalist, Ibsen-safnið, þetta 
er allt að finna í Ósló.

Grieg eða leifar af Aha!, djass eða þjóðdansar, allur 
pakkinn.

Nóbelinn ... norskur! Árleg athöfn í ráðhúsinu.

N o r e g u r

FRIEDRICHSHAFEN
OG FRANKFURT HAHN

Þ ý s k a l a n d

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

Tilvalið að leigja bíl og láta ímyndunaraflið ráða för.

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

Ekki langt til Lúxemborgar, Belgíu, Frakklands og 
Hollands.

Friedrichshafen
Lítil og hugguleg borg í Suður-Þýskalandi.

Stendur við Bodensee, stærsta stöðuvatn 

meginlandsins.

Stutt til Sviss, Austurríkis og Ítalíu.

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

Friedrichshafen hefur slegið í gegn sem 
áfangastaður fyrir skíðafólk.

EINDHOVEN

Falleg og fjölskylduvæn borg í hjarta Evrópu.

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

Nýlistasafnið Van Abbemuseum og menningarsafn 
borgarinnar, Museum Kempenland.

Stationplein og Wilhelminaplein-torgin og 
Dommelstraat iða af mannlífi.

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

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

Hið sögufræga De Bergen-listamannahverfi.

Aðgengileg borg og flest í göngufjarlægð.

Paradís hjólreiðamannsins, hellingur af 
reiðhjólabrautum.

Golfvellir og skemmtigarðar fyrir alla fjölskylduna.

H o l l a n d

PARÍS

F R A K K L A N D

Sumir segja að París sé skemmtilegasta, 
áhugaverðasta og fallegasta borg Evrópu. 

Aðrir segja að París sé skemmtilegasta, 
áhugaverðasta og fallegasta borg heims.

Hefurðu komið upp í Eiffel-turninn? Skoðað Mónu 
Lísu á Louvre? Eða siglt niður Signu? Ef svarið er 
nei, drífðu þig. Ef svarið er já, drífðu þig aftur.

Iss. Þú þarft ekkert að kunna frönsku. Þú bjargar
þér bara með höndunum – og brosinu.

Allir verða listamenn í París. Taktu með þér 
trönurnar og stílabókina.

Ljósin, fólkið, umferðin, gosbrunnarnir, sagan, 
andrúmsloftið. Þú veist hvenær þú ert í París.

Brauðið. Ostarnir. Vínið. Þú bara verður að prófa.
Ahhh, París...

BERLÍN

Ein af mest spennandi borgum heims.

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

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

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

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

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

Mikil gróska í nýsköpun í myndlist, bókmenntum og 
tónlist.

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

Þ ý s k a l a n d

NÝR
ÁFANGASTAÐUR!

NÝR
ÁFANGASTAÐUR!

NÝR
ÁFANGASTAÐUR!

STOKKHÓLMUR

OG GAUTABORG

S v í þ j ó ð

Stokkhólmur
Borg áhyggjuleysis og lífsnautna – ekki of heit, ekki 
of köld. Passleg.

Ef þér þykir full stutt að fara til Óslóar og nennir 
ekki alla leið til Helsinki, þá er Stokkhólmur rétti 
staðurinn fyrir þig. 

Ljósir lokkar, blá augu, kjötbollur og kóngafólk. 

Hvað gæti hugsanlega farið úrskeiðis?

Grúsk í Gamla Stan, miðnætti í miðbænum eða 
kannski bara rólegheit í Rinkeby?

Gautaborg
Vinalegasta stórborg heims, eða svo segja þeir.

Taktu sporvagninn, skoðaðu styttuna af Póseidoni 
og skelltu þér svo á safn.

Verslaðu eins og þú lifandi getur. Nordstan, 
Arkaden, Kompassen hafa að geyma allt sem 
hugurinn girnist.

BASEL

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

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

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

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

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

Svo verður þú að sjá Münster dómkirkjuna.

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

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

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

S v i s s
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NÝR
ÁFANGASTAÐUR!

Kaupmannahöfn

og Billund

D a n m ö r k

Kaupmannahöfn
Endalaust úrval í verslunum á Strikinu.
Veitingahús, barir og kaffihús á hverju götuhorni, 
svona næstum því.
Tívolí, tívolí, tívolí-hí-hí.
Nútímalistasafnið Louisiana, Glyptoteket og fleiri 
góð söfn fyrir listhneigða.
Nýja óperan, djassbúllur, tónleikastaðurinn Vega o.fl.
Besta bruggið í bransanum.

Billund
Fríríkið Lególand er í Billund.
Vinalegt fólk, sk. legókallar og -konur.
Taj Mahal og Frelsisstyttan o.fl., í smækkaðri mynd.
Fjölskylduvænn bær, allt fyrir krakkana.

Stutt í safarí- og dýragarðinn Løveparken. Ekta dýr,
engir legókubbar.
Tilvalinn staður til að leigja sumarhús.

LONDON

Leikhús, leikhús, leikhús...og náttúrulega söngleikir.

London Eye – Besta útsýni á Bretlandseyjum.

Pöbbar og vínbarir út um alla borg – og svo 
klúbbar fyrir þá sem finnst svefn vera tímaeyðsla.

British Museum, Tate söfnin, Imperial War
Museum, The Natural History and Science 
Museums o.fl.

Þú ferð ekki til London til að borða enskan mat. 
Fáðu þér frekar kínverskt, franskt, indverskt, 
argentískt eða... nígerískt?

Og hér eru freistingarnar margar: Oxford Street, 
Regent Street, Bond Street, Tottenham Court Road, 
Carnaby Street, Piccadilly og Covent Garden.

Endalausir möguleikar á tengiflugum út í heim.

Það vex eitt blóm fyrir West Ham... London er 
Akranes þeirra Englendinga. Mikill fótboltabær.

Ópera, pönk, rokk, djass, þjóðlagatónlist, 

drengja-sveitir, strengjasveitir og allt þar á milli.

E n g l a n d

BEINT FLUG FRÁ

AKUREYRI OG

EGILSSTÖÐUM

TIL KÖBEN:

1. JÚNÍ–31. ÁGÚSTST

NÝRÁFANGASTAÐUR!



greinar@frettabladid.is

Eftir mikið andóf minnihlutans 
á Alþingi var frumvarpið um 

RÚV ohf. (úff) samþykkt. 
Stjórnarandstaðan notaði einu 
leiðina sem hún getur til að 
mótmæla svo eftir yrði tekið, 
þingmennirnir töluðu þess vegna 
gegn frumvarpinu klukkustundum 
saman. Það fór því ekki fram hjá 
neinum að stjórnarandstaðan var 
mótfallin frumvarpinu.

Mér fannst málþófið svokallaða 
gott hjá stjórnarandstöðunni og 
gef lítið fyrir hneykslan fjölmiðla 
og fréttamanna. Þetta var vont 
frumvarp og þetta verða vond lög. 
Það á að leggja á nefskatt, sem 
þýðir að allir borga til Ríkisút-
varpsins hvort heldur þeir hlusta 
eða horfa nokkurn tíma á það eður 
ei. Að vísu eru þeir sem greiða 
fjármagnstekjuskatt undanþegnir, 
(það má reikna með því að það sé 
fólkið sem hefur helst efni á að 
borga skattinn). Menntamálaráð-
herrann segir að það sé of flókið 
að hafa það ekki þannig en ætlar 
að laga lögin að raunveruleikanum 
einhvern tímann í framtíðinni. Ef 
hún segir það þá hlýtur það að 
vera skynsamlegt! 

Ríkisútvarpið sem allir verða 
skyldugir að borga til mun svo 
keppa við einkafyrirtæki um 
auglýsingar og það sem kallað er 
kostun. Algjört fornaldar fyrir-
komulag sem samrýmist engan 
veginn nútíma hugsun um 
samkeppni fyrirtækja. Ég styð 
hugmyndir um að ríkið reki gömlu 
gufuna en láti aðra um sjónvarps-
rekstur og Rás tvö. Mismuninn 
ætti að nota til íslenskrar þátta-
gerðar. En frumvarpið sem 
samþykkt var er í anda þess 
pilsfaldakapítalisma sem Sjálf-
stæðisflokkurinn fordæmir á 
flokksþingum en stundar við hvert 
tækifæri sem honum  gefst. 
Tækifærin sem ekki gefast er 
þegar EES- samningurinn bannar 
beinlínis háttarlagið.

Stjórnarmeirihlutinn kærir sig 
kollóttan þegar stjórnarandstaðan 

efnir til svo kröftugra mótmæla 
sem raun bar vitni. Það kom svo 
sem ekki á óvart því stjórnar-
meirihlutanum er margt betur 
gefið en bera virðingu fyrir 
skoðunum þeirra sem ekki kusu 

þá. Þeir sögðu því digurbarkalega 
„nú skal þingræðið ráða“. Í hugum 
þeirra er þingræði það sama og að 
meirihlutinn valti yfir minnihlut-
ann. Í lýðræðisríkjum sem við 
berum okkur saman við, felur 
þingræði yfirleitt ekki í sér 
flokksræði eða meirihlutaofbeldi. 
Ríkisstjórnir á Íslandi hafa 
undanfarið kært sig kollóttar um 
það.

Í Danmörku háttar t.d. þannig 
að 30% þingmanna geta krafist 
þjóðaratkvæðagreiðslu um 
lagafrumvörp. Þetta ákvæði 
veldur því að hin þingbundna 
ríkisstjórn þarf í aðgerðum sínum 
að taka tillit til þessa og veður 
þess vegna ekki áfram á þann hátt 
sem við eigum að venjast  með rík-
isstjórnir hér á landi.

Það ætti að vera og hefði átt að 
vera eitt af verkefnum stjórnar-

skrárnefndarinnar að taka á 
þessu. Verkefni hennar hefði átt 
að vera að leggja til eitthvað  kerfi 
sem gerði valdhöfum erfiðara og 
helst ókleift að taka ekki tillit til 
annarra en sjálfra sín. Allar 
horfur eru hins vegar á að 
árangur af starfi nefndarinnar 
verði lítill sem enginn. Véfréttir 
eru um að eitthvert samkomulag 
hafi náðst. Eftir því sem næst 
verður komist er i burðarliðnum 
tillaga um að 2/3 þingmanna geti 
samþykkt að stjórnarskrárbreyt-
ingar fari í þjóðaratkvæðagreiðslu 
og ef 25% þjóðarinnar taka þátt í 
slíkri atkvæðagreiðslu þá er hún 
gild annars ekki. Þetta er allavega 
það sem ég les út úr véfréttinni.

Enn einu sinni kemur á daginn 
að það er tóm vitleysa að láta 
alþingismenn fjalla um stjórnar-
skrána. Þeir eru alltaf í naflaskoð-
un og hugsa aldrei um neitt annað 
en flokkshagsmuni og í besta falli 
eigin hagsmuni. Ef véfréttin um 
tillögugerðina er rétt virðist sem 
tilraun til að koma til móts við þá 
sem stjórnarskráin á að þjóna, þ.e. 
alla landsmenn, hafi misheppnast, 
hafi einhvern tímann í starfi 
þessarar nefndar verið vilji til að 
taka tillit til hagsmuna þess fólks. 
Þingmenn eiga nefnilega mikilla 
hagsmuna að gæta þegar þeir 
fjalla um stjórnarskrána. 

Stjórnarskráin er lagabálkur-
inn sem tryggir grunnverðmæti 
samfélags okkar og á að vernda 
okkur fólkið, borgarana, fyrir 
valdníðslu, hvort heldur það felst í 
ofbeldi meirihlutans eða ofurvaldi 
skriffinna og embættismannakerf-
is. Við, fólkið, eigum þess vegna 
að fjalla um stjórnarskrána og 
samþykkja hana en alls ekki 
þingmennirnir sem eins og fyrr 
segir hafa orðið vísir að því að 
hugsa fyrst og fremst um sjálfa 
sig og flokkshagsmuni. Þingmenn 
eiga ekki frekar en aðrir að vera 
dómarar í eigin sök. Auk þess legg 
ég til að eftirlaunaósóminn verði 
afnuminn með lögum

Af hverju málþóf?

Ég sá frétt um daginn að menntamálaráðu-
neytið myndi ráðstafa 70 milljónum króna 

í styrki til íslenskukennslu fyrir útlendinga í 
ár. Að mörgu leyti eru það víst góðar fréttir, 
en í nóvember lofaði ráðuneytið 100 milljón-
um fyrir næsta ár, og því að námskeiðin yrðu 
ókeypis.

Hvað kom þá fyrir? Og ætlar ráðneytið að lækka 
styrki ennþá meira? Og þá koma fleiri spurningar: 
Stefán Stefánsson, deildarstjóri í menntamálaráðu-
neytinu, sagði í Fréttablaðinu að „Verkefnisstjórn 
hefði verið sett á laggirnar og unnið stíft. Vinna við 
námskrárgerð og námsefnisgerð sé þegar hafin og 
svo verði farið í það að kanna menntun kennara.“ 
Gott að heyra. En ætlar ráðneytið að spyrja þá útlend-
inga sem hafa stundað íslenskukennsluna hérlendis 
um þeirra ráð? Hvernig verður menntun og reynsla 
kennara könnuð? Hver verður staðallinn fyrir þessi 
námskeið og kennara? Ætlar ráðuneytið að búa til 
fleiri námskeið, bæði fyrir þá sem búa innan og utan 
höfuðborgsvæðisins? Eins og ég hef bent á, þá er 
nógu erfitt að finna tíma til að fara í nám og læra 
heima á meðan maður þarf að sinna 100% starfi og 

sjá um fjölskylduna. Þess vegna myndi ég 
gera kröfu um að þessi námskeið væru 
hluti af vinnutíma, til dæmis 4 klukku-
stundir á viku, eins og gert er hjá Svæðis-
skrifstofu Reykjaness um málefna fatl-
aðra. Eru nokkra áætlanir í gangi um að 
hafa íslenskunámskeið sem hluta af vinnu-
tíma?

Ég myndi gera eftirfarandi kröfur: 
1) Að þessi námskeið séu ókeypis (þar á 

meðal að menntamálaráðuneytið standi við 
fyrsta loforð sitt um 100 milljóna króna styrk). 2) Að 
þessi námskeið fylgi eftir einhverjum reglum um 
hvernig íslenska er kennd, eins og er í öðrum nám-
skeiðum. 3) Að menntamálaráðuneytið heyri frá 
nemendunum sjálfum hvað virkar best í kennslu, til 
þess að finna út hvaða staðall er bestur. 4) Að þessi 
námskeið verði hluti af vinnutíma. 5) Að mennta-
málaráðuneytið búi til fleiri námskeið, bæði fyrir þá 
sem búa innan og utan höfuðborgarsvæðisins. 

Mér finnst þessar spurningar bara eðlilegar og 
sanngjarnar. Íslenskunámskeið á ekki vera skylda, 
heldur réttindi. Ef ríkisstjórnin er sammála, þá væri 
gott að sjá að hún taki það alvarlega.

Höfundur skipar þriðja sætið á lista vinstri grænna 
í Reykjavík norður.

Hvernig verður íslenskukennslan?

Frumvarpið sem samþykkt var 
er í anda þess pilsfaldakapítal-
isma sem Sjálfstæðisflokkurinn 
fordæmir á flokksþingum en 
stundar við hvert tækifæri sem 
honum gefst.

E
nginn þarf að ganga að því gruflandi að afstaða til 
umhverfismála hefur vaxandi þýðingu í stjórnmálum. 
Þeir hörðu árekstrar sem orðið hafa milli sjónarmiða um 
nýtingu orkulinda og verndun náttúrugæða bera glöggt 
vitni þar um.

Reiptog milli sjónarmiða og hagsmuna af þessu tagi verður 
aldrei leyst í eitt skipti fyrir öll með því að annar hópurinn beri 
hinn ofurliði. Reyndar eru formælendur þess háttar öfga æði fáir. 
Eigi að síður lýstur þessum hagsmunum saman með harkalegum 
hætti.

Að einhverju leyti má skrifa þá árekstra á kostnað aðferða-
fræðinnar við framkvæmd virkjana. Á það hefur verið bent á 
þessum vettvangi að ekki hefur verið skilið nægjanlega vel á milli 
verðmats á réttindum og kostnaðar við virkjanir. 

Ein af ástæðunum fyrir mikilli raforkueftirspurn til álfram-
leiðslu hér á landi síðustu ár gæti verið sú að virkjanaréttindin 
hafi ekki verið réttilega metin til fjár. Sé svo endurspeglast sá 
kostnaður ekki í raforkuverðinu. Þá hallar aðferðafræðin á nátt-
úruverndarsjónarmiðin. Lausnin getur að sönnu verið vandasöm.

Í raforkulögum hafa virkjanafyrirtækin, sem öll eru reyndar 
í opinberri eigu, eins konar sjálfsafgreiðslurétt til eignarnáms á 
orkuréttindum og eignarlöndum.

Veruleg þrenging eða afnám sjálfsafgreiðslu í þessum efnum 
gæti verið einn þáttur í að koma á betra jafnvægi milli stríðandi 
hagsmuna nýtingar og náttúruverndar.

Í viðtölum við þetta blað fyrr í þessum mánuði tóku þeir Atli 
Gíslason, forystumaður vinstri grænna í Suðurkjördæmi og 
Björgvin Sigurðsson, forystumaður Samfylkingarinnar í því kjör-
dæmi, afdráttarlausa afstöðu um að skilyrði eignarnáms varðandi 
samninga Landsvirkjunar við landeigendur að neðri hluta Þjórsár 
væru ekki fyrir hendi.

Síðastliðinn sunnudag greindi Illugi Gunnarsson, frambjóðandi 
Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, frá því hér í blaðinu að hann 
hefði hreyft þeirri hugmynd innan flokksins að skoðað yrði sér-
staklega hvort rétt væri að þrengja ákvæði í lögum um möguleika 
raforkufyrirtækja til eignarnáms þegar verið væri að virkja fyrir 
einn aðila svo sem til þess að selja raforku til stóriðju.

Vel má vera að mismunandi sjónarmið liggi að baki afstöðu 
þessara stjórnmálamanna. En þeir eiga alltént það sameiginlegt 
að telja ónóg rök fyrir eignarnámssjálfsafgreiðslu orkufyrirtækj-
anna.

Það athyglisverða er að hér sjá stjórnmálamenn bæði af hægri 
og vinstri vængjum stjórnmálanna að virðing fyrir eignarréttind-
um getur verið þáttur í að tryggja betra jafnvægi á þessu sviði. 
Það bendir eindregið til þess að í breyttri aðferðafræði geti falist  
nýr pólitískur snertiflötur á þessum viðkvæma vettvangi. 

Hér þarf einnig að huga að því að þau vatnsréttindi eða jarð-
hitaréttindi sem ríkið á séu metin hæfilega til fjár. Þetta á sér-
staklega við um neðri hluta Þjórsár. Þar á ríkið mikil vatnsrétt-
indi. Hefur Landsvirkjun verið gert að greiða nægjanlega hátt 
verð fyrir þau? Vera má að svo sé. Fyrir því hefur þó ekki verið 
gerð skilmerkileg grein. 

Nýr pólitískur 
snertiflötur 

Suðurströnd 4
Sími 561 4110Vagnhöfða 23 - S: 590 2000
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AUGA er stuðningssjóður stofnaður af samtökum og fyrirtækjum í auglýsingaiðnaðinum,
með það hlutverk að styðja gerð og birtingar auglýsingaherferða fyrir góð málefni. Þessi
herferð er fyrsta verkefni AUGA. Nánari upplýsingar á www.sia.is/auga

SAFT (samfélag, fjölskylda og tækni) vinnur markvisst að almennri
vakningu um örugga og ábyrga notkun á Netinu og tengdum miðlum.
Kynntu þér örugga netnotkun og heilræði SAFT á www.saft.is



Átæplega 12 ára valdatímabili núver-
andi stjórnarflokka hefur tekjuskipt-

ing á Íslandi breyst verulega til hins verra 
fyrir allan almenning í landinu. Munur á 
hæstu og lægstu launum hefur aukist svo 
gríðarlega að með ólíkindum verður að 
teljast. Samfara þeirri breytingu hafa 
stjórnvöld lagt áherslu á að rýra kaupmátt 
þeirra lægst launuðu með því að halda 
skattleysismörkunum niðri í stað þess að 
leyfa þeim að hækka í takt við launaþróunina í land-
inu. Þessi stöðugu afskipti hafa orðið þess valdandi 
að skattbyrðin hefur með síauknum þunga flust frá 
hátekjufólkinu niður á lágu kauptaxtana, örorku-
bæturnar og ellilaunin, mest á þá sem minnst hafa. 
Laun, sem duga ekki fyrir brýnustu nauðsynjum, 
eru nú skattlögð sem um hátekjur væri að ræða.

Af hræðslu við fylgistap í alþingiskosningunum í 
vor hækkuðu stjórnarflokkarnir skattleysismörkin 
um síðustu áramót úr kr. 79.055 í kr. 90.000 á mán-
uði. Þessi hækkun er þó langt frá því að vera nóg. Til 
að gefa þeim sem eru á lágmarkslaunum einhvern 
möguleika til þess að ná endum saman í heimilis-
rekstri sínum hefðu þau þurft að hækka a.m.k. í  kr. 
125.000. Sú hækkun væri samt ekki nóg til þess að 
bæta fyrir það sem upp á vantar að skattleysismörk-
in fylgi launaþróun frá 1988 þegar staðgreiðsla 
skatta var tekin upp. Til þess þurfa þau að hækka í 
kr. 133.000.  Það er nöturleg staðreynd að í raun hafa 
skattleysismörkin lækkað hlutfallslega, þó svo að 
þau hafi hækkað í krónutölu. 

Á liðnum árum hafa skattar hátekjufólks lækkað 
verulega, en hækkað á lágu laununum. Fyrir nokkr-
um árum var t.d. 4% hátekjuskattur felldur niður. 
Þetta var sérstaklega gert fyrir hátekjufólk, án þess 
að hliðstæð skattalækkun kæmi á lágmarkslaunin. 
Þessu til viðbótar hafa stjórnvöld með skipulegum 
hætti lækkað tekjuskattinn um 4 prósentustig. Með 
þeirri aðgerð, án hækkunar skattleysismarka, var 
sköttum létt af þeim tekjuháu og þeir færðir yfir á 
fólk sem er með laun á bilinu frá kr. 90.000 og upp í 
kr. 160.000 á mánuði. Samt ætlar ríkisstjórnin ekki 
að hækka skattleysismörkin nema í kr. 90.000 á mán-

uði. Þegar rætt er um lægstu kauptaxtana 
þá skulum við ekki gleyma því að til eru 
opinberar tölur sem sýna að tekjur ein-
staklings þurfa að vera yfir kr. 165.000 á 
mánuði svo að hann geti lifað eðlilegu lífi í 
íslensku þjóðfélagi. Núverandi lágmarks-
laun eru því langt frá því að geta talist líf-
vænleg og fjarri öllu réttlæti að skattleggja 
þau.

Ávallt þegar samið er um kaup og kjör 
verkafólks og annara lágtekjuhópa byrja 
ráðherrar og þingmenn stjórnarflokkanna 

að vara við of miklum kauphækkunum og segja að 
framleiðslugreinar þjóðarinnar þoli þær ekki. Jafn-
vel hafa stjórnvöld gengið svo langt að vera með 
hótanir í garð láglaunafólks undir þessum kringum-
stæðum. Svo þegar búið er að semja við þá lægst 
launuðu og í ljós kemur að kauphækkanir eru litlar 
og vel innan þolmarka efnahagslífsins þá þagna 
þessar raddir. En nokkru síðar kemur úrskurður frá 
kjararáði, kjaranefnd eða hvað sem þetta heimatil-
búna óskabarn þeirra heitir, þar sem tilkynnt er að 
mánaðarlaun hvers ráðherra hækki sem svarar 
mánaðarlaunum verkamanns. Og í kjölfar þess 
hækka mánaðarlaun bankastjóra, forstjóra, fram-
kvæmdastjóra, seðlabankastjóra og annarra 
hátekjumanna um ein, tvenn eða þrenn mánaðar-
laun verkamanns, án þess að athugasemd komi frá 
stjórnvöldum. Og það skrítna er að nú minnist engin 
á þenslu í efnahagslífinu eða stöðu atvinnuveganna 
eða hver eigi að greiða öll þessi ósköp.

Ég ítreka þá skoðun mína að strax á þessu ári eigi að 
hækka skattleysismörkin upp í kr. 125.000 og þau 
verði síðan látin fylgja launaþróun í landinu. Með 
þeirri hækkun fengi almennt launafólk síðbúna en 
nauðsynlega leiðréttingu á skattgreiðslum sínum. 
Ég spyr: Eru núverandi stjórnarflokkar á móti því 
að láglaunafólki, ellilífeyrisþegum og öryrkjum 
verði gert jafn hátt undir höfði og þeim sem eru með 
hærri laun? Ef ekki þá eiga þeir að hækka skattleys-
ismörkin því sú aðgerð skilar sér jafnt til allra, bæði 
þeirra tekjulágu og þeirra sem hafa milljónir í mán-
aðarlaun, en það gerir lækkun á skattprósentu ekki.

Sjáumst á kjörstað í vor! 

Höfundur er fyrrverandi formaður verkalýðsfélagsins 
Hlífar.  

Veruleikinn er ljótur

Íhaust var sýnd í frétt-
um sjónvarpsins gömul 

mynd af því þegar hvalur 
var veiddur með skutli án 
sprengjuhleðslu. Þurfti 
að sögn þrjá skutla til 
þess að drepa hvalinn. 
Því var bætt við fréttina að nú væri 
notaður sprengiskutull og hvalur-
inn dræpist strax í 80% tilfella. 
Mér varð hugsað til stórra, 
íslenskra landdýra – hesta. Gerum 
okkur í hugarlund að hestar væru 
felldir þannig að þeir væru eltir á 
fjórhjóli um holt og móa. Þegar 
nógu nærri væri komið væri skotið 
skutli í hestinn sem kræktist ein-
hvers staðar í búk hans og spryngi. 
Síðan væri hesturinn dreginn með 
spili að farartækinu og hann skot-
inn í hausinn væri hann ekki dauð-
ur. Ég hef grun um að landsmenn 
yrðu ekki sáttir við þessa aðferð 
þótt það væri fullyrt að það væri 
aðeins í 20% tilfella sem hestarnir 
dræpust ekki strax. Það er ekki 
meðaldánartíminn sem skiptir máli 
heldur fjöldi þeirra dýra sem ekki 
deyr samstundis eða innan nokk-
urra sekúndna eftir að hafa fengið 
sprengiskutulinn í sig. Staðreyndin 
er sú að það getur tekið 10, 15 eða 
20 mínútur að drepa hval með 
sprengiskutli – jafnvel enn lengri 
tíma.

Fulltrúar hvalveiðiþjóða hafa 
viðurkennt að aðalvandamálið væri 
að hæfa hvalinn þannig að skutull-
inn skemmdi heilann eða spryngi í 
efri hluta brjóstholsins. Jafnvel 
skot beint í brjóstholið orsakar ekki 
tafarlaust meðvitundarleysi vegna 
hæfileika hvalsins til að lifa í lang-
an tíma án þess að anda. Heili hvals-
ins er umluktur æðakerfi sem getur 
séð honum fyrir súrefni í margar 
mínútur eftir að blóðstreymi frá 
hjartanu er hætt. 

Eftir stendur því sú staðreynd 
að enn hefur ekki verið fundin upp 
nein leið til þess að drepa hvali á 
mannúðlegan hátt jafnvel þótt hval-
veiðimaðurinn sé allur af vilja 

gerður, fær í sínu fagi og 
búinn „bestu“ vopnum. Og 
ekki er fyrirsjáanlegt að sú 
aðferð finnist. Þegar bráðin 
er svona miklu stærri en 
veiðimaðurinn og bæði eru 
á hreyfingu er útilokað, með 
þeirri tækni sem nú þekk-
ist, að drepa dýr úr mikilli 
fjarlægð, á mannúðlegan 
hátt. Siðferðilega er því 

ekki hægt að réttlæta dráp hvala. 
Stjórnvöld hafa varið stórum 

upphæðum af almannafé til þess að 
reyna að sannfæra umheiminn um 
að við höfum rétt á því að veiða 
hvali og ráðamenn tala gjarnan um 
hvali sem „auðlind“ okkar Íslend-
inga. Þessi ætlaða „auðlind“ hefur 
reyndar aldrei skilað þjóðarbúinu 
miklu – fór ekki upp fyrir 1% af 
þjóðartekjum þegar veiðarnar voru 
í hámarki. Höfum við efni á því að 

kosta áfram stórfé til þess að reyna 
að breyta viðhorfi heimsbyggðar-
innar til hvalveiða þegar útséð er 
að það mun aldrei takast? Þrjóskan 
hefur svoleiðis blindað íslenska 
ráðamenn að þeir sjá ekki það sem 
blasir við. Hvalurinn er hluti af líf-
ríki jarðarinnar allrar en ekki prí-
vat auðlind eins né neins. Fólk um 
víða veröld hefur samúð með hvöl-
um og sættir sig ekki við að þeim sé 
miskunnarlaust slátrað en vill aftur 
á móti gjarnan borga fyrir að fá að 
sjá þá lifandi í hafinu.  Hvað þarf til 
svo að við Íslendingar hættum að 
veiða hvali? Ég veit það ekki. Ríkis-
stjórnin hefur hingað til ekki tekið 
neinum skynsemisrökum. Von mín 
er bundin við þær þjóðir sem vilja 
ekki láta okkur Íslendinga komast 
upp með að veiða hvali, að þær 
finni þau ráð sem duga. 

Höfundur er kennari.

Engar hvalveiðar

Sigurjón Þórðarson, 
alþingismaður, ritaði 

stutta grein í Fréttablaðið 
í desember sl. þar sem 
hann fjallar um veiðálag á 
þorski. Sigurjón byggir 
umfjöllun sína á nýlegri 
skýrslu Hafrannsókna-
stofnunarinnar (Sigfús A. Schopka, 
Jón Sólmundsson, Vilhjálmur Þor-
steinsson 2006. Áhrif svæðafrið-
unar á vöxt og viðgang þorsks. 
Niðurstöður úr þorskmerkingum 
út af norðanverðum Vestfjörðum 
og Húnaflóa sumurin 1994 og 
1995. Fjölrit Hafrannsóknastofn-
unarinnar # 123) og vitnar til þess 
að hlutfall þorsks sem endur-
heimtist á 5 ára tímabili hafi verið 
14%. Sigurjón ber þessa stærðar-
gráðu saman við 25% aflareglu og 
telur að þessi mismunur verði 
ekki skýrður með merkjadauða 
eða merkjatapi og telur sýnt að 
um 80% af þorski drepist af öðrum 
orsökum en fiskveiðum. Rétt er að 
taka það fram hér að 25% afla-
reglan miðast við þyngd veiði-
stofns en endurheimtuhlutfall er 
reiknað út frá fjölda fiska. Að öllu 
jöfnu er talið að 25% aflareglna 
jafngildi veiðihlutfalli í fjölda upp 
á um 30%. Sigurjón byggir álykt-
anir sínar um veiðiálag á endur-
heimtuhlutfalli merkja, aðferð 
sem er vel þekkt innan stærð-
fræðilegrar fiskifræði. Í góðum 
bókum eru dregnir fram ýmsir 
vankantar við aðferðafræðina 
vegna merkjadauða, merkjataps, 
merkjaskila sem og annarra þátta. 
Sigurjón vísar til þessara ann-
marka þegar hann tilgreinir að 

mismunurinn á milli 14% 
og 25% verði ekki skýrður 
með „tapi á fiskmerkjum 
eða dauða sem verður við 
merkingar“.

Í umræddri skýrslu er 
fjallað nokkuð um þessa 
þætti, m.a. vegna þess að 
mikill munur var á endur-

heimtum eftir tegund 
merkja sem notuð voru. 
Þannig voru meðalend-

urheimtur plötumerkja 9,5% en 
endurheimtur slöngumerkja mun 
hærri eða 17,6%. Lausleg greining 
undirritaðs á merkingargögnum 
Hafrannsóknastofnunarinnar frá 
síðastliðnum árum, sýna að endur-
heimtuhlutfall hefðbundinna 
slöngumerkja fyrir þorska stærri 
en 60 cm sé í kringum 20%. End-
urheimtuhlutfall rafrænna merkja 
frá sama tíma er hins vegar mun 
hærra, eða um  30% og þar af um 
25%  á fyrsta árinu. Líklega má 
rekja helmingi hærra endur-
heimtuhlutfall á rafeindamerkj-
um til betri skila á þeim merkjum 
þó svo að aðrir þættir geti einnig 
skýrt þennan mun. Merkingar-
dauði, merkjatap og endurheimtu-
skil hafa hins vegar ekki verið 
rannsökuð og því er ekki hægt að 
álykta að 25% merkjaskil séu 
ígildi 25% veiðihlutfalls. Slíkar 
rannsóknir væru hins vegar mjög 
æskilegar, þar sem aðferðafræðin 
býður upp á mat á veiðihlutfalli 
sem er óháð öðrum aðferðum. En 
á meðan slíkt liggur ekki fyrir eru 
ályktanir Sigurjóns Þórðarsonar 
um að veiðihlutfallið sé í raun mun 
lægra en metið er með hefðbundn-
um aðferðum markleysa.

Höfundur er fiskifræðingur hjá 
Hafrannsóknastofnun.

Endurheimtur fisk-
merkja og veiðihlutfall

Höfum við efni á því að kosta 
áfram stórfé til þess að reyna 
að breyta viðhorfi heimsbyggð-
arinnar til hvalveiða þegar 
útséð er að það mun aldrei 
takast?
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MENNTAÁÆTLUN EVRÓPUSAMBANDSINS
til ársins 2013 var ýtt úr vör í janúar 2007.  Markmið áætlunarinnar er að stuðla að þróun 
öflugs þekkingarsamfélags í Evrópu. Sérstök áhersla er lögð á samstarf og samnýtingu 
reynslu og þekkingar um menntun og þjálfun í 31 Evrópulandi. 

OPNUNARRÁÐSTEFNA MENNTAÁÆTLUNARINNAR
verður haldin í Borgarleikhúsinu fimmtudaginn 1. febrúar klukkan 13:00 

DAGSKRÁ
13.00-13.10 Tónlistaratriði og setning 

13.10-13.20 Ávarp menntamálaráðherra, Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur

13.20-13.50 Ávarp fulltrúa Evrópusambandsins

13.50-14.05 Ný Landskrifstofa - hlutverk og skipulag, 
  Karítas Kvaran, forstöðumaður Alþjóðaskrifstofu háskólastigsins

14.05-14.10 Opnun nýrrar heimasíðu Landskrifstofu Menntaáætlunar ESB

14.10-14.30 Reynslusögur tveggja þátttakenda úr fyrri menntaáætlunum

14.30-15.00 Kaffi

15.00-16.30 Málstofur - Comenius, Erasmus, Grundtvig og Leonardó áætlanirnar

16.30 Móttaka í boði menntamálaráðuneytis

Ráðstefnustjóri: Ágúst Hjörtur Ingþórsson, 
  forstöðumaður Rannsóknaþjónustu Háskóla Íslands 

Allir sem starfa að menntun og hafa áhuga á kynna sér möguleika til styrkja í gegnum 
Menntaáætlun ESB eru hvattir til að taka þátt.

Vinsamlegast staðfestu þátttöku með skráningu á 
www.leonardo.is, www.ask.hi.is eða í síma 525 4311

LANDSKRIFSTOFA MENNTAÁÆTLUNAR ESB.
Leonardó áætlunin: Dunhaga 5 | 107 Reykjavík | Sími: 525 4900
Erasmus, Comenius, Grundtvig: Neshagi 16 | 107 Reykjavík | Sími: 525 4311





Svokölluð Vinaleið þjóðkirkjunnar hefur vakið 
sterk viðbrögð í samfélaginu. Sitt sýnist hverjum 

og ljóst er að ekki ríkir sátt um aðkomu trúarstofnun-
ar á borð við þjóðkirkjuna inn í grunnskólana. Þar 
sem ég er áhugamaður um trúmál og samfélag hlust-
aði ég með athygli á þáttinn Ísland í bítið en séra Jóna 
Hrönn Bolladóttir var viðmælandi þáttarins. Mig rak 
í rogastans við málflutning Jónu Hrannar enda sjald-
an sem ég hef heyrt ómálefnalegri svör við ágætum 
spurningum. Mér blöskraði þegar hún tiltók nýlega 
líkamsárás þriggja pilta sem dæmi um nauðsyn á því 
að koma á Vinaleið. Þarna er Jóna Hrönn að nota 
hræðilega árás og harmleik máli sínu til stuðnings. 
Ég ákvað í framhaldi að hripa niður nokkra punkta 
sem ég tel að eigi erindi við sem flesta sem áhuga 
hafa á vinaleiðinni.

1: -Trúarstofnanir eiga ekkert erindi inn í grunn-
skóla landsins! Að mínu mati skiptir engu máli þótt 
um 85% landsmanna tilheyri þjóðkirkjunni. Yfir 
50.000 manns á landinu tilheyra öðrum söfnuðum. 
Það eru u.þ.b fjórir nemendur í hverjum bekk. 

2: -Ef trúarstofnun á borð við þjóðkirkjuna er 
gefið færi á að vera með starfsmann inni í skólunum, 
þá er útilokað að banna öðrum trúfélögum hið sama. 
Það sést vel hvað Vinaleið er vond hugmynd ef við 
ímyndum okkur að eitthvað annað trúfélag en þjóð-
kirkjan standi fyrir henni. Hvernig líst fólki á að full-
trúi mormóna leitist eftir trúnaðarsamtölum við 
börnin okkar? 

3: -Fylgjendur Vinaleiðar hafa bent á að ekki sé 
um trúboð að ræða heldur þjónustu sem er valkvæð. 
Þetta er ekki rétt. Biskup sjálfur hefur bent á að í 
vinaleið felist „stórkostlegt sóknarfæri“. Margir 
prestar hafa einnig viðurkennt það enda skilgreinir 
þjóðkirkjan sig sem boðandi kirkju. Ef vinaleið er 
ekki trúboð, má þá ekki hver sem er sinna vinaleið?

4:  -Vinaleiðir hafa alltaf staðið til boða í öllum 
kirkjusóknum landsins! Kirkjurnar eru miklu eðli-
legri staður fyrir Vinaleiðir en inni í skólunum. Hvers 
vegna að færa þessa þjónustu inn í skólana með þeirri 
ólgu sem því fylgir? Er þetta það sem þjóðkirkjan 
vill? Að sundra og kljúfa?

5: -Það er afar óþægileg staða fyrir foreldra að 
þurfa að mótmæla einhverju í skólastarfinu. Ég á 
dóttur á grunnskólaaldri sem býr í Garðabæ og fer í 
Flataskóla á næsta ári. Það setur hana strax í óþægi-
lega aðstöðu að ég andmæli Vinaleiðinni. Það er 

óþverraverk að setja okkur feðg-
inin í þessa stöðu. 

6: -Það starf sem skóladjákni á 
að inna af hendi er þegar til stað-
ar! Skólasálfræðingar, kennarar 
og annað starfsfólk skólanna hafa 
unnið þetta starf með sóma. Jóna 
Hrönn sagði að guðfræðingar og 
prestar hefðu mikla menntun á 
þessu sviði og tiltók trúarlífsfé-
lagsfræði sem dæmi. Nú er það 
svo að ég er með BA-próf í guð-
fræði (með fyrstu einkunn) og 
lauk við trúarlífsfélagsfræði 
fyrir tveimur árum. Í þessum 

áfanga er ekkert sem viðkemur sáluhjálp eða vinnu 
með börnum. Trúarlífsfélagsfræði fjallar m.a. um til-
gang og virkni trúarbragða í samfélögum og hefur 
ekkert að gera með sáluhjálp. Það sætir furðu að 
Jóna Hrönn tiltekur þennan áfanga sem réttlætingu 
fyrir Vinaleið.

7: -Þau lönd þar sem fulltrúar trúfélags eru inni í 
menntastofnunum eru aftarlega á merinni í fjölmörg-
um efnum. Gott dæmi um svona kerfi er Íran! Svona 
lagað finnst ekki neins staðar nema hugsanlega í 
einkaskólum.

8: -Í siðareglum kennara kemur fram að kennarar 
mega ekki mismuna nemendum vegna trúarbragða. 
Ég get ekki séð að Vinaleið samræmist þessari grein. 
Hvernig á kennari að geta horft upp á það þegjandi 
að fulltrúi eins trúfélags, einnar kirkjudeildar, starfi 
innan um nemendur sína? Vinaleið setur starf kenn-
ara í uppnám.

Vinaleiðin á heima í kirkjunum og söfnuðunum og 
þar sem Vinaleiðar er óskað. Trúaruppeldi á ekki að 
vera hlutverk grunnskóla, það er bannað með lögum 
og það er siðlaust. Samt fetar þjóðkirkjan þá leið að 
stíga inn í skuggann, inn á gráa svæðið. Það er óskilj-
anlegt að virðuleg stofnun á borð við þjóðkirkjuna 
skuli ryðjast inn í skólana og valda usla og óeiningu. 
Það er mér gersamlega óskiljanlegt.

Höfundur er BA í guðfræði frá Háskóla Íslands.

Í siðareglum kennara kemur fram að kennarar 
mega ekki mismuna nemendum vegna trúar-
bragða. Ég get ekki séð að Vinaleið samræmist 
þessari grein.

Siggi er 17 ára og er í 
menntaskóla. Hann 

er rosalega mikill syk-
urfíkill.

Um níuleytið á 
morgnana fer hann að 
verða órólegur ef hann 
hefur ekki fengið sykur í 
einhverju formi. Verður orkulaus 
og geðvondur, jafnvel örlar á höf-
uðverk ef það dregst fram að 
hádegi að fá eitthvað sem inniheld-
ur sykur. „Sykur, sykur“ hvíslar 
sykurpúkinn á öxlinni á honum. 
Best finnst Sigga að fá sér gos-
drykk strax kl. átta áður en hann 
fer í fyrsta tíma og ekki seinna en 
í fyrstu frímínútunum um níuleyt-
ið. Umm, yndisleg tilfinning þegar 
gosið leikur um tennurnar og renn-
ur mjúklega niður hálsinn. „Rop, 
rop, ahhh.“ Eftir að hafa hangið í 
tölvunni fram eftir í gær og vakn-
að dauðþreyttur í morgun hressist 
hann allur við. Finnur hvernig 
orkan streymir um líkamann. Syk-
urpúkinn er sæll og glaður. Siggi 
hefur aldrei verið mikið fyrir að 
borða morgunmat, hefur ekki lyst 
svona snemma dags, er að borða 
snakk fram eftir á kvöldin. Löngu-
frímínútur. Farinn að finna fyrir 
smáhungri. Best að fá sér gos og 
snúð enda ódýrari en samlokan. 
Mjúkur og sætur, ætti að duga 
fram að hádegi. Siggi brosir til 
Möggu sem gengur framhjá. Tenn-
urnar eru súkkulaðibrúnar eftir 
glassúrinn og hann skolar honum 
niður með gosinu. „Rop rop ahh.“  
Siggi er hættur að geispa og hann 
og strákarnir tala saman um nýj-
ustu myndina sem þeir „download-
uðu“ og World of Warcraft sem 
þeir spila á netinu. Í hádeginu er 
Siggi orðinn svangur en það er 

lítið inni á debetkortinu. 
„Shit.“ Tvö snickers og 
hálfs lítra gosdós bestu 
kaupin. Helmingi ódýrara 
en langloka. Siggi situr í 
setustofunni með strákun-
um og snickers-in renna 
ljúflega niður með gosinu 
og sykurpúkinn strýkur á 
sér magann alveg að 
springa. Tíminn flýgur og 
bjallan hringir inn í tíma. 

Siggi stendur upp og gengur í átt 
að skólastofunni. Skyndilega finn-
ur hann fyrir verk í kjálkanum. 
Það er eins og sé verið að stinga 
prjón í gegnum höfuðið á honum 
og inn í tennurnar. Siggi hættir við 
að fara í tíma. Verkurinn ágerist 
og Siggi er ráðþrota en smám 
saman rennur upp fyrir honum 
ljós.  Hann tekur upp gemsann og 
hringir. „Mamma, þetta er Siggi. 
Ég held ég sé kominn með tann-
pínu.“

Kæra ungmenni. Hann Siggi er 
ekki í góðum málum og neyslu-
venjur hans eru slæmar. Tennur 
okkar eru dýrmætar og engar 
tannlækningar trompa hönnun 
skaparans. Þær þurfa að endast 
alla ævi og ekki er sjálfsagt að 
gera við þær eða skipta út eins og 
varahlut í bíl. Sælgætisneysla og 
gosdrykkja er skaðleg tönnunum 
og ávísun á tannskemmdir. Þú 
tapar tönnum, peningum og  fal-
legu brosi. Segðu sykurpúkanum 
stríð á hendur. Sveltu hann í hel. 
Ekki láta hann stjórna lífi þínu. 
Farðu reglulega til tannlæknis og 
láttu skoða tennur þínar. Fáðu 
kennslu í munnhirðu og leiðbein-
ingar um mataræði.Tannlæknirinn 
og tannfræðingurinn taka vel á 
móti þér og fræða þig um allt sem 
þú þarft að vita til að halda tönnum 
þínum heilum og heilbrigðum.

Höfundur er tannfræðingur.

Íslenski unglingur-
inn og sykurpúkinn                 

Eitt helsta kosninga-
loforð Sjálfstæðis-

flokksins fyrir borgar-
stjórnarkosningarnar
vorið 2006 var, að bæta 
ætti aðbúnað og aðstöðu 
aldraðra. Það skýtur því 
nokkuð skökku við, 
þegar fréttir berast af því í upp-
hafi nýs árs, að Reykjavík undir 
stjórn Sjálfstæðisflokksins sé að 
hækka öll þjónustugjöld aldraðra. 
Þetta eru hrein svik á kosningalof-
orði. Gjöld vegna félagsstarfs, 
fæðis, veitinga og þjónustugjalda í 
þjónustuíbúðum aldraðra hækkuðu 
að jafnaði um 8,8 prósent 1. janúar 
2007. Jafnframt hækkaði verð á 
frístundastarfi eldri borgara um 
tæp tíu prósent. Þessi hækkun er 
meiri en verðbólguhækkunin. Eldri 
borgara munar verulega um 8,8 til 
tíu prósenta hækkun, þegar haft er 
í huga hve lífeyrir eldri borgara er 
lágur. Þessi hækkun á þjónustu-
gjöldum getur því hæglega leitt til 
þess, að það dragi úr þátttöku aldr-
aðra í félagsstarfinu í Reykjavík. 
Ef Sjálfstæðisflokkurinn hefði 
ætlað að  efna kosningaloforð sitt 
við aldraða hefði átt að lækka þjón-
ustugjöldin og auðvelda með því 
öldruðum að taka þátt í félagsstarf-
inu. En Sjálfstæðisflokkurinn fer í 
öfuga átt. Hann hækkar þjónustu-
gjöldin.

Á sama tíma berast fréttir af því 
utan úr heimi, að matarverð hér á 
landi sé 62 prósentum hærra en 
nemur meðaltali í löndum Evrópu-
sambandsins. Er þetta meiri munur 
en áður var talað um. Munurinn á 
verði kjöts og brauðs er enn meiri, 
eða sjötíu til áttatíu prósent! En nú 

er ljóst, að væntanleg lækk-
un matvælaverðs hér, sem 
taka á gildi 1. mars nk., 
hrekkur skammt til þess að 
brúa þetta mikla bil á mat-
vælaverði hér og í löndum 
ESB. Verslunin segir, að 
verð matvæla hér muni 
aðeins lækka um tíu pró-
sent. Undanfarið hefur verð 
innfluttra matvæla hækkað 
í matvöruverslunum. Inn-

flytjendur segja, að verðið hafi 
hækkað við innkaup erlendis. 
Margir óttast hins vegar, að kaup-
menn séu að hækka vörurnar nú 
vegna væntanlegrar lækkunar 1. 
mars!

Hið háa matvælaverð hér og hækk-
anir á því bitna þungt á öllu lág-
launafólki og ekki síst á öldruðum. 
Um þriðjungur aldraðra eða um tíu 
þúsund manns hafa aðeins rúmar 
hundrað þúsund krónur í tekjur á 
mánuði. Hið geysiháa matvæla-
verð hér á landi bitnar þungt á 
þessum hluta aldraðra. Verulegur 
árangur í því að lækka matvæla-
verðið næst ekki án mikillar lækk-
unar landbúnaðarvara. Það þarf að 
lækka verulega tolla á innfluttum 
landbúnaðarvörum og auka sam-
keppni á þessu sviði. Einnig þarf 
að lækka verð á lyfjum. Hið geysi-
háa lyfjaverð bitnar þungt á öldr-
uðum. Undanfarið hefur verð á 
ýmsum nýjum lyfjum, svo sem 
krabbameinslyfjum, stórhækkað. 
Hefur þessi hækkun komið mjög 
illa við aldraða.

Höfundur er viðskiptafræðingur.

Borgin hækkar þjón-
ustugjöld aldraðra

Vinaleið setur skólastarf í uppnám

Ef Sjálfstæðisflokkurinn hefði 
ætlað að efna kosningaloforð 
sitt við aldraða hefði átt að 
lækka  þjónustugjöldin.

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

Íslenskt stjórnborð
Ný og betri tromla
Verð frá kr. 114.800

Hreinn sparnaður

1.
verðlaun

í Þýskalandi
W2241WPS



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Eirdís Heiður Chen Ragnarsdóttir ferð-
ast um heiminn endilangan til að sinna 
sínu helsta áhugamáli, tennis.

„Ég fór að æfa tennis þegar við fjölskyldan 
bjuggum í tvö ár í Japan,“ segir Eirdís Heið-
ur Chen Ragnarsdóttir, 13 ára, sem leikur 
tennis með Víkingi. Eirdís segist uppruna-
lega hafa æft fimleika, en móðir hennar, afi 
og amma eru öll þekktir fimleikaþjálfarar í 
föðurlandinu Kína. Síðan hafi komið í ljós að 
fimleikar hentuðu Eirdísi einfaldlega ekki.

„Ég ákvað þá að prófa tennis hjá atvinnu-
þjálfara sem mamma kannaðist við,“ heldur 
Eirdís áfram. „Þá áttaði ég mig strax á því að 
þarna var eitthvað skemmtilegt á ferð.“

Eirdís hélt áfram að æfa tennis eftir að 
fjölskyldan flutti til Íslands, þar sem hún bjó 
upphaflega áður en stefnan var sett á Japan. 
Hún segist hafa fundið fyrir ákveðnum mun 
á þjálfuninni hér og erlendis. „Japanar æfa 
miklu meira heldur en Íslendingar. Sömuleið-
is Kínverjar. Þegar ég fór í eins og hálfs mán-
aðar langar æfingabúðir í Wuhan í Kína í 
fyrra æfði ég daglega í sex klukkutíma sex 
daga vikunnar í allt að 40 stiga hita. Hér æfi 
ég ekki nema þrisvar sinnum í viku, einn og 
hálfan tíma í hvert skipti. Kennslan er samt 
sem áður mjög góð.“

Eirdísi dreymir nú um að komast aftur í 
æfingabúðir í Kína. „Þetta fer allt eftir því 
hvort mamma leyfir mér að fara,“ segir hún. 
„Vellirnir þarna úti eru svo góðir. Á höfuð-
borgarsvæðinu eru nefnilega engir tennissal-
ir. Eins og er æfum við í leikfimishúsi Fjöln-
ishúss. Kópavogsbær ætlar reyndar að bæta 
úr því með byggingu tennishúss sem verður 
opnað í mars. Ég hlakka til að sjá útkomuna.“ 

Vill æfa
í Kína



Rotvarnarsýrur í gosdrykkjum 
valda alvarlegri glerungseyð-
ingu.

Á hverju ári stendur tannverndar-
ráð fyrir svokallaðri tannverndar-
viku, en hún hófst í gær og stendur 
til 2. febrúar. 

„Nýlega komu fram niðurstöður 
úr landsrannsókn á tannheilsu 
barna, sem leiddu í ljós að um þrjá-
tíu prósent fimmtán ára unglinga 
eru haldin sjúkdómnum glerungs-
eyðingu og því lá það ljóst fyrir að 
megináhersla þessarar viku þarf 
að vera á þetta mál,“ segir dr. Inga 
B. Árnadóttir, tannlæknir og sér-
fræðingur um glerungseyðingu. 
„Tannverndarvikunni er ætlað að 
minna fólk á að það þarf að gæta að 
tönnunum, ekki bara í þessari viku 
heldur á hverjum degi, svo lengi 
sem við erum tennt. Áhersluefni 
tannverndarviku eru mismunandi 
eftir því hvað við vitum að er brýn-

asta vandamálið hverju sinni en í 
ár viljum við leggja áherslu á að 
fólk drekki vatn í stað gosdrykkja 
til þess að koma í veg fyrir gler-
ungseyðingu,“ segir Inga og bendir 
um leið á að  drengir virðast vera 
með helmingi meiri glerungseyð-
ingu en stúlkur. 

„Stelpur drekka frekar gosvatn 
og það er lítil hætta af þeim drykkj-
um miðað við aðra gosdrykki. Í 
gosdrykkjum, og svokölluðum 
sportdrykkjum, eru rotvarnarsýr-
ur sem eiga að auka geymsluþol 
drykkjanna, en þessar sýrur eru 
það súrar að þegar þær leika um 
tennurnar oft á dag þá leysist ysta 
lag glerungsins upp og þannig 
flettist hann af lag fyrir lag. Til að 
koma í veg fyrir að þetta gerist 
viljum við hvetja ungt fólk til að 
drekka frekar vatn en gosdrykki. 
Slíkt ætti ekki að vera mjög erfitt 
því á Íslandi eigum við besta vatn 
sem til er í heiminum.“

Yngsta barn sem Inga hefur 

fengið til meðferðar með allar 
tennur skemmdar var aðeins 
þriggja ára gamalt og hún tekur 
fram að slíkt sé vissulega ekki á 
ábyrgð barnsins heldur foreldr-
anna. 

„Tannlæknaþjónusta er heil-
brigðisþjónusta sem kostar pen-
inga og fólk þarf að sækja í einka-
rekstur en ekki til hins opinbera. 
Sum börn eiga foreldra sem passa 
upp á að þau komi reglubundið í 
skoðun, en þó má ætla að um 
tuttugu prósent barna á Íslandi 
hafi ekki komið til tannlæknis síð-
ustu átján mánuði,“ segir hún og 
tekur fram að börn ættu að koma í 
fyrsta sinn til tannlæknis um 
tveggja ára aldur, eða jafnvel fyrr. 

„Það er þá fyrst og fremst til að 
venja það við að vera á tannlækna-
stofu, en með því að koma snemma 
má jafnframt kanna hvort tennur 
barnsins séu með einhverja galla 
og hvort barnið sé í áhættu,“ segir 
Inga að lokum. 

Glerungseyðing algengur 
sjúkdómur hjá unglingum

Nú þegar febrúar fer að ganga í garð er hætt við að 
margir séu haldnir talsverðum kvíða. Febrúarmán-
uður hefur gjarnan verið þekktur fyrir að þá koma 
afleiðingar jólaeyðslunnar inn um póstlúguna í formi 
kreditkortareikninga. Þessi tenging febrúar við 
skuldir og há útgjöld hefur gert það að verkum að 
margir fyllast miklum kvíða við tilhugsunina eina að 
febrúar sé handan við hornið. Fyrir flestum er þetta 
þó einungis augnabliks ótti sem leysist svo til af 
sjálfu sér en fyrir öðrum einkennist lífið, að miklu 
leyti, af kvíða sem þessum.  

Kvíði er í raun náttúrulegt viðbragð mannsins við 
aðvífandi ógn. Kvíðaviðbragðið felur í sér að 
líkaminn verður undir það búinn að flýja eða berjast, 
sem getur oft á tíðum verið afar mikilvægt. En nú til 
dags hefur líkamlegum ógnum sem kalla á þessi 
viðbrögð fækkað til muna og aðrar óræðari ógnir 
tekið við. Nú til dags þurfum við að geta tekist á við 
fjölda erfiðra aðstæðna og standast samfélagslegar 
kröfur sem geta verið mjög illa skilgreindar. 
Gagnvart slíkum ógnum verður kvíðaviðbragðið, að 
miklu leyti, gagnslaust og getur orðið okkur til 
trafala ef við missum stjórn á því. Í hóflegu magni 
getur kvíðinn haldið okkur á tánum og hjálpað okkur 
að ná markmiðum okkar en þegar við missum stjórn 

á honum getur hann hæglega lamað okkur og komið í 
veg fyrir að við gerum nokkuð. 

Persónulegir þættir ráða því hvort fólk missi 
stjórn á kvíðanum og þess vegna verða sumir kvíðnir 
fyrir ákveðnum aðstæðum en ekki öðrum á meðan 
sumir eru svo til alltaf kvíðnir. Sjálfsmynd viðkom-
andi spilar stórt hlutverk í þessari þróun kvíðans en 
það hvernig fólk upplifir að aðstæður geti haft áhrif 
á sjálfsmyndina gerir það að verkum að viðkomandi 
verður kvíðinn. Þegar kvíðinn verður svo stjórnlaus 
dregur hann úr sjálfstrausti okkar og smitar þannig 
út frá sér. Með þessum hætti getur kvíði því versnað 
og einstaklingur sem var einungis kvíðinn fyrir 
ákveðnum félagslegum aðstæðum verður kvíðinn 
fyrir öllum slíkum aðstæðum.  

Til þess að takast á við svona kvíða er einna 
mikilvægast að læra að skilja hann. Kvíði hvers og 
eins er persónulegur og því er afar mikilvægt að 
læra að skilja hvaðan kvíðinn kemur, af hverju hann 
verður stjórnlaus og hvernig hann hefur áhrif á 
okkur. Þegar við höfum áttað okkur á þessu getum 
við tekist á við kvíðann og hugsanirnar sem að baki 
honum liggja. Til að takast á við kvíðann þurfum við 
oft að læra að temja okkur hæfilegt kæruleysi, slaka 
á og hugsa á lausnamiðaðan hátt. 

www.svefn.is
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Rannsóknir hafa sýnt að álag 
í sambandi foreldra á með-
göngu getur haft áhrif á þroska 
barnsins.

Tilvonandi feður gætu haft meira 
að segja um þroska barnsins en 
þeir átta sig á. Feðurnir eru ekki 
bara áhorfendur í meðgöngunni, 
heldur getur allt álag eða streita 
sem samband þeirra við mæð-
urnar veldur haft áhrif á hvernig 
heili fóstursins þroskast. 

„Hlutverk föðursins skiptir 
heilmiklu um hvernig barnið 
þroskast, jafnvel á meðgöngunni,“ 
segir Doktor Vivette Glover, frá 
Imperial College í London, en hún 
rannskaði áhrif streitu á fóstur á 
meðgöngu.

Gen og uppeldi ráða miklu um 

hvernig börnin verða en Glover 
komst einnig að því að meðgangan 
sjálf skiptir máli. Hún spurði 123 
konur út í meðgönguna og fylgdist 
með þroska barna þeirra upp að 18 
mánaða aldri. 

„Tvær tegundir af streitu voru 
til staðar. Annars vegar streita af 
völdum kvíða eða ættgengra geð-
sjúkdóma, hins vegar streita 
vegna sambands foreldrana,“ 
segir hún.

Eldri rannsóknir hafa sýnt að 
börn mæðra sem þjást af streitu á 
meðgöngu eru líklegri til að kljást 
við agavandamál, kvíða og önnur 
tilfinningaleg vandamál. Ekki er 
vitað nákvæmlega hvað veldur, en 
það er talið tengjast auknu magni 
á stresshormóninu cortisol í blóði 
móður.

Nauðsynlegt að vera góð-
ur við verðandi mæður

Ný aðferð við inngjöf sýklalyfja vekur vonir um að hægt verði að 
minnka skammtastærðir allt að fimmtíufalt.

Austurrískir vísindamenn hafa þróað aðferð sem gæti minnkað nauð-
synlega skammtastærð sýklalyfja allt að fimmtíufalt. Aðferðin byggist 
á notkun svokallaðra bakteríuvektora, en svo kallast DNA-hringir sem 
bakteríur geyma í umfrymi sínu. Þessir vektorar geta verið bakteríunni 
gagnlegir en einnig mjög skaðlegir.

Með því að nota þessa vektora eiga sýklalyf greiða leið gegnum 
frumuhimnu bakteríunnar og því þarf mun minna magn af lyfjum. Þetta 
er sérstaklega gagnlegt þegar berjast þarf við matareitrun, en þá þarf 
ekki að gefa sýklalyf í stórum skömmtum sem drepa alla eðlilega flóru 
meltingarfæranna.

Aðferðin kæmi sér einnig vel í baráttunni gegn fjölónæmum bakter-
íum sem afar fá sýklalyf vinna á og eru bráðhættulegar öllum þeim sem 
sýkjast.

Ný gerð sýklalyfja



Oddur Benediktsson greindist 
með krabbamein í blöðruháls-
kirtli fyrir rúmu ári og í kjölfar-
ið tileinkaði hann sér kínverskt 
mataræði í baráttu sinni við 
meinið. Hann er sannfærður 
um að þessi breyting hafi átt 
stærstan hluta í sínum bata og 
í dag heldur hann fyrirlestur í 
versluninni Maður lifandi um 
reynslu sína. 

„Ég komst í kynni við bók Janet 
Plant, Prostate Cancer – Under-
stand, Prevent and Overcome, um 
rannsóknir hennar á kínversku 
mataræði, stuttu eftir að ég greind-
ist með blöðruhálskrabbamein. 
Samhliða lyfjameðferð breytti ég 
gjörsamlega um mataræði sem 
mælt er með í bókinni og ég er 
sannfærður um að það átti hlut-
deild að mínum bata,“ segir Oddur 
Benediktsson, prófessor í tölvunar-
fræðum við Háskóla Íslands. 

Höfundur bókarinnar, Janet 
Plant, er prófessor í umhverfis-

efnafræði og greindist sjálf með 
brjóstakrabbamein fyrir níu árum 
síðan.

Hún starfaði fyrir Sameinuðu 
þjóðirnar við athuganir á heilsu-
farslegum umhverfisáhrifum og 
bjó því yfir þeirri þekkingu og 
reynslu sem til þurfti þegar hún 
hóf eigin rannsóknir. 

„Plant ákvað að kanna hvar tíðni 
krabbameins væri lægst í heimin-
um og uppgötvaði fljótlega að bæði 
brjósta- og blöðruhálskirtilskrabba-
mein væri margfalt sjaldgæfara í 
Kína en hjá öðrum Asíuþjóðum með 
svipað mataræði. Hún skipti gjör-
samlega yfir í kínverskt mataræði 
og náði bata,“ segir Oddur. 

Mjólkurvörur eru ein aðaluppi-
staðan í fæðu Vesturlandabúa, en 
þær finnast varla á matseðli Kín-
verja, og er Oddur þess fullviss að 
mjólkurvörur séu ekki jafn ákjós-
anlegar til manneldis eins og marg-
ir vilja meina.

„Þetta mjólkurþamb á Vestur-
löndunum á sér ekki jafn langa hefð 
og fólk heldur. Plant segir í bókinni 
að hormón í mjólkinni sem stuðla 
að hröðum vexti kálfanna séu meðal 
þeirra efna sem valda krabbameini 

í manneskjum,“ segir Oddur og 
bendir á að sojaafurðir hjá Kínverj-
um séu notaðar sem aðalprótíngjafi 
og gjarnan í stað mjólkurafurða. 

„Varla er það tilviljun að tíðni 
krabbameins sé margfalt lægri hjá 
þjóð sem neytir nánast engra mjólk-
urafurða.“

Oddur vill hvetja til árvekni um 
blöðruhálskrabbamein og vonast til 
þess að karlmenn yfir fimmtugt 
sem eru í áhættuhóp fari reglulega 
í rannsókn. Að sögn Odds er rann-
sóknin framkvæmd með mælingu á 
svokölluðu PSA-gildi í blóði sem 
gefur vísbendingu um möguleika á 
blöðruhálskrabbameini.

Í kvöld klukkan 17.30 heldur 
Oddur fyrirlestur hjá Manni lif-
andi, Borgartúni 24, um kenningar 
Janet Plant, jafnframt því sem 
hann deilir reynslu sinni af kín-
versku mataræði í baráttu sinni við 
meinið. Oddur hefur skráð alla 
reynslu sína á netsíðuna: http://
www.hi.is/~oddur/info/pc/ 

Krabbameinsfélag Íslands hefur 
einnig góðar upplýsingar um 
blöðruhálskrabbamein: www.
krabb.is/godirhalsar.

Kínverskt mataræði í bar-
áttunni gegn krabbameini

til grenningar

Opið virka daga kl. 10–20, 
laugardaga kl. 10–17.

Kókosolía
Borgartúni 24, Reykjavík og Hæðasmára 6, Kópavogi

Hágæða lífræn kókosolía frá BODE

Dæmi eru um að fólk hafi misst mörg 
kíló á skömmum tíma með því að taka 
inn 2–4 tsk. á dag.

Sjá ítarlegri upplýsingar á 
www.madurlifandi.is

Námskeiðið felur í sér:

Námskeiðið

Kæru viðskiptavinir
Verið velkomnir á stofuna mína

Hef tekið við rekstri Greiðunnar

Kveðja Lilja

Háaleitisbraut 58-60 • Sími 581 3090



Sumir eiga erfitt með svefn 
en á því má sigrast sé réttum 
aðferðum beitt. 

Sofðu unga 
ástin mín

Parkinson sjúklingum mun 
fjölga um helming hjá 15 fjöl-
mennustu þjóðunum fyrir árið 
2032.

Í nýjasta hefti vísindaritsins Neur-
ology er því haldið fram að öldr-
unarsjúkdómar eins og Parkinson 
séu stærsta heilbrigðisvandamál 
framtíðarinnar. Áætlað er að í 15 
fjölmennustu ríkjum heims muni 
fjöldi Parkinson sjúklinga tvöfald-
ast á næstu 25 árum.

Þetta kemur verst niður á 
fátækari löndum þar sem velferð-
arkerfið er ekki í föstum skorðum. 
Þetta á við um mörg af 15 fjöl-
mennustu ríkjum heims. Ríkin 

sem um ræðir eru Kína, Indland, 
Indónesía, Bandaríkin, Brasilía, 
Pakistan, Bangladess, Nígería, 
Japan, Rússland og Evrópuríkin 
Frakkland, Þýskaland, Bretland 
og Ítalía. 

Parkinson sjúklingum 
fjölgar ört

Uppspretta fíkninnar
Vísindamenn hafa fundið 
svæði í heilanum sem ber 
ábyrgð á löngun í sígarettur.

Reykingar eru ávanabindandi 
bæði líkamlega og andlega. Nú 
hafa vísindamenn fundið hvaða 
svæði það er í heilanum sem 
virðist hafa mest áhrif á löngun 
reykingafólks í sígarettur.

Svæðið sem um ræðir er einn-
ig talið ábyrgt fyrir ýmsum til-
finningum. Skaddist svæðið 
hættir fólk að reykja um leið. 
Löngunin hverfur sem og ánægj-
an sem fylgir reykingum.

Fundurinn er fyrsta beina 
sönnunin á tökum reykinga á 
heilanum sjálfum. 



Fræðsla og ráðgjöf um nýjan 
lífsstíl fyrir matarfíkla verður 
aðalefni námskeiðs sem haldið 
verður um helgina á Hótel 
Laka í grennd við Kirkjubæjar-
klaustur.

„Námskeiðið er fyrir þá sem hafa 
áhuga á eða telja sig geta átt við 
matarfíkn að stríða,“ segir Esther 
Helga Guðmundsdóttir ráðgjafi 
um námskeið sem verður haldið á 
Hótel Laka í Skaftárhreppi 2.–4. 
febrúar. Sjálf hefur Esther Helga 
reynslu af matarfíkn og einnig 
ráðgjafarþjónustu því hún stofn-
aði á síðasta ári meðferðar- og 
fræðslumiðstöð (MFM) fyrir þá 
sem hafa ánetjast mat. Á nám-
skeiðinu á Hótel Laka segir hún 
verða kynningu á leiðum til lausna, 
meðal annars verði matreiðslu-
námskeið í eldhúsi hótelsins. 
„Fráhald er orð sem mikið er notað 
í sambandi við matarfíknina. Frá-
hald krefst þess að unnið sé með 
líkamlega, huglæga og andlega 
þáttinn jöfnum höndum. Þetta er 
því ekki enn einn matarkúrinn 
heldur miklu meira. Fólk fær 
fræðslu, greiningu og kennslu í 
nýjum lífsstíl sem tekur á þessum 
vanda. Svo er mælt með því að 
þátttakendur fylgi námskeiðinu 
eftir í stuðningshópum hjá MFM 
miðstöðinni eða með 12 spora 
bataleiðinni,“ segir Esther Helga 
spurð nánar um efnið sem hún 
ætlar að kynna þarna í jöklanna 

skjóli. Hún getur þess líka 
að dýrindis 
máltíðir verði 
um helgina á 

Hótel Laka en að allur maturinn 
verði án þeirra efna sem geti 
kveikt matarfíkn. „Það er frábært 
að komast út úr bænum og í sveita-
kyrrðina til að skerpa einbeiting-
una,“ segir hún að lokum. 
Nánari upplýsingar um námskeið-
ið er að finna á síðunum www.hot-
ellaki.is og www.matarfikn.is

Orsök og afleiðing matar-
fíknar rædd í jöklanna skjóli

Megrun og hreyfing eru 
jafngóðar leiðir til að missa 
aukakílóin.

Að borða minna og hreyfa sig 
meira er hvort um sig jafngóð leið 
til að losna við aukakílóin, sam-
kvæmt nýrri bandarískri rann-
sókn sem stríðir gegn fullyrðing-
um margra líkamsræktarþjálfara 
og megrunarráðgjafa. Rannsóknir 
sem gerðar voru á of þungu fólki 
sýndu að hitaeining er bara hita-
eining og skiptir engu máli hvort 
fólk missi hitaeiningar með 
breyttu mataræði eða hreyfingu. 
Sagt er frá rannsókninni á frétta-
vef Reuters en hún var afar ítar-
leg og sýndi jafnframt að ekki er 
til nein sérstök aðferð til að losna 
við fitu á sérstökum stöðum á lík-
amanum, eins og á maga eða 
lærum. Auk þess sem ekkert bendi 
til þess að aukinn vöðvamassi 

valdi því að fólk brenni fleiri hita-
einingum.

„Hitaeiningin skiptir öllu máli,“ 
segir Doktor Eric Ravussin hjá 
Pennington Biomedical rannsókn-
arstöðinni í Louisiana. „Svo lengi 
sem hitaeininguna vantar eru 
áhrifin þau sömu. Öll fita á líkam-
anum minnkar jafnt.“ 

Ravussin sagði að rannsóknin, 
sem birt er í tímartinum Journal 
of Clinical Endocrinology & Meta-
bolism, sé ein fárra þar sem skil-
yrðum er stýrt og geti sýnt hvað 
gerist í raun í líkamanum þegar 
fólk er í megrun eða þjálfar sig. 

Ravussin og hópur hans sem 
stóðu að rannsókninni hafa jafn-
framt verið að rannsaka hvort 
færri kaloríur hjálpi fólki að lifa 
lengur. Lágmarks fæða hefur sýnt 
að hægt er að lengja líf dýra eins 
og orma og jafnvel hunda með 
þessum hætti, en lengri tíma tekur 
að rannsaka apa og menn.

Öll fita minnkar jafnt

Kynning á miðvikudaginn
31. jan. í versluninni Yggdrasil,
Skólavörðustíg 16 frá kl. 13-18
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Með því að ná tökum á sykurneyslu má 
sigrast á fitupúkanum segir Þorbjörg Haf-
steinsdóttir.

Þriðjudaginn 6. febrúar næstkomandi munu 
Þorbjörg Hafsteinsdóttir næringarþerapisti og 
Oscar Umahro Cadogan halda fyrirlestur þar 
sem fjallað verður um hvernig megi losna við 
tvo hvimleiða púka – fitu og sykurpúkana. Með 
fyrirlestrinum munu þau leitast við að leið-
beina fólki um hvernig hægt er að breyta mat-
aræðinu til betri vegar og með því ná að losna 
við aukakílóin. „Til að losna við fitupúkann er 
best að byrja á því að ná tökum á sykurpúkan-
um fyrst,“ segir Þorbjörg og bætir því við að 
sykur breytist í fitu og þar með sé skynsamleg-
ast að ráðast fyrst á þann garð. 

„Ef maður getur stjórnað sykurneyslu sinni 
þá getur maður rekið fitupúkann út og þar af 

leiðandi grennst án þess að þessir hvimleiðu 
púkar vaxi og dafni aftur,“ segir hún og hlær. Á 
námskeiðinu munu Þorbjörg og Umahro leið-
beina fólki um hvernig er hægt að breyta mat-
aræðinu á skynsamlegan hátt. Hvaða venjum 
er æskilegt að láta af og hvað á þá að borða í 
staðinn. „Margir eru hræddir við að þetta sé 
hreint ógerlegt og óskaplega leiðinlegt, en það 
er mikill misskilningur. Ef vilji er til þess að 
breyta lifnaðarháttum þá verður það skemmti-
legt viðfangsefni,“ segir Þorbjörg.

Námskeiðið verður haldið í Heilsuhúsinu 
við Lágmúla og stendur frá 19 til 22. Boðið 
verður upp á blóðsykursvænar veitingar og 
verðið á námskeiðinu er 4.900 kr. Skráning fer 
fram í síma 6928489.

Barist við sykur- og fitupúkana

Nú er hægt að vera á göngu-
skíðum í Ásbyrgi um helgar.

Um síðustu helgi voru lagðar 
skíðagöngubrautir í Ásbyrgi. 
Hægt er að fara tvo hringi, annan 
um það bil tveggja kílómetra lang-
an og hinn um það bil átta kíló-
metra langan. Brautirnar byrja 
báðar við Gljúfrastofu og er stefnt 
að því að þær verði lagðar allar 
helgar í vetur eða á meðan nægur 
snjór er til staðar. 

Í byrjun febrúar er svo fyrir-
hugað að vera með skíðagöngu-
kennslu í Ásbyrgi í samstarfi við 
Skíðasamband Íslands og verður 
hægt að fá allan búnað lánaðan á 
staðnum.

Á skíðum í 
Ásbyrgi





SÖGUSTUNDIR STYRKJA
TENGSLIN
Lestur fyrir börn á 
hverjum degi venur þau 
á virka hlustun og eflir 
málþroskann. BLS. 2

REIFAR OG POKAR 
ÚR FLÍSEFNI
Flís-reifarnar úr 
versluninni
Skírn þykja 
góðar til að 
róa ungabörn 
og fylla þau 
öryggiskennd og vellíðan
BLS. 2

SKRAUTLEG
MIÐBÆJARKRÍLI
Falleg barnaföt í miðbæ 
Reykjavíkur BLS. 4

ÖRUGG NETNOTKUN 
BARNA
SAFT er vakningarátak um 
örugga notkun íslenskra 
barna og unglinga á netinu 
og tengdum miðlum BLS. 8

BLESSUÐ BÖRNIN
Viðtöl við skemmtileg 
leikskólabörn BLS. 2, 6, 7

EFNISYFIRLIT

SÖGUSTUNDIR
STYRKJA TENGSL
Þórir S. Guðbergsson SJÁ BLS. 2

SKRAUTLEG
MIÐBÆJARKRÍLI
fallegar barnaflíkur SJÁ BLS. 4

Útsala
20-50% afsláttur

Langholtsvegi 111, 104 Rvk. Sími 568 7900
Opið virka daga 11-18, laugardaga 11-16

30% afsláttur af rúmum
Nýtt kortatímabil

Baðsloppar
20% afsláttur
Handklæði
30% afsláttur
Rúmteppasett
20-40% afsláttur
Sængurfatnaður
20% afsláttur

rafstillanleg og hefðbundin.

Börn og foreldrar
[ SÉRBLAÐ UM BÖRN  – ÞRIÐJUDAGUR 30. JANÚAR 2007 ]
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Ungbarnareifar og pokar úr flísefnni fást í versluninni 
Skírn í Listhúsinu í Laugardal. 

Flís-reifarnar úr versluninni Skírn þykja góðar til 
að róa ungabörn og fylla þau öryggiskennd og vellíð-
an. Þau eru frá ameríska fyrirtækinu Kiddopotamus 
sem hlaut verðlaun fyrir þessa vöru. Auðvelt er að 
skipta á barninu þegar með þarf því neðri hluti reif-
anna er poki sem auðvelt er að opna. Reifarnar fást í 

fjórum litum að sögn verslunarstjórans í Skírn, Önnu 
Sigurjónsdóttur. Frá sama fyrirtæki er hún með flís-
poka sem gefa barninu meira svigrúm. „Gott er að 
setja barnið í samfellu og leyfa því að sparka innan 
í pokanum með hendurnar frjálsar,“ segir Anna og 
bætir því við að erlendis séu börn látin sofa í svona 
pokum svo þau dragi ekki yfir sig sængina og sparki 
henni heldur ekki af sér. - gun

Auka öryggiskennd og ró

„Lestur fyrir börn á hverjum degi 
venur þau á virka hlustun og eflir 
málþroskann. Svo veitir hann þeim 
hlýju og nánd og styrkir samband 
þeirra og fullorðinna,“ segir Þórir 
sannfærandi en hann er kennari, 
félagsráðgjafi og þýðandi. Hann 
kveðst tala af reynslu því hann 
hafi orðið sögustunda aðnjótandi 
sem barn og síðar faðir, uppalandi 
og kennari. Einnig hafi hann kynnt 
sér rannsóknir um þessi efni og þær 
sýni fram á hversu mikilvægt það sé 
að lesa upphátt fyrir börnin. Jafn-
vel þó að þau séu orðin læs sé mælt 
með því að foreldrarnir sitji hjá 
þeim við lesturinn. „Það er sálrænt 
og félagslegt atriði að vera með 
barninu þegar það situr með bók-
ina, annað hvort að lesa með því, 

skoða með því eða tala um söguna. 
Það örvar það til að tjá eigin hugs-
anir og tilfinningar sem skapast við 
lesturinn.“

Þórir hefur verið viðloðandi 
barnabækur í 40 ár, bæði sem höf-
undur og þýðandi fyrir bókaútgáf-
una Setberg. Á síðasta ári voru bæk-
urnar 13 sem hann þýddi auk þess 
sem eiginkona hans Rúna Gísladótt-
ir og sonurinn Hlynur þýddu tvær 
bækur hvort um sig. Þórir segir 
eigin þýðingar einkum vera fyrir 
yngri börnin. „Það skapast af því 
að Arnbjörn Kristinsson, bókaútgef-
andi í Setbergi, hefur sérhæft sig í 
bókum fyrir börn á aldrinum núll 
upp í tíu ára. Hann er búinn að gefa 
út bækur í 50 ár og hans hugsjón og 
skoðun er sú að börn eigi allt það 

besta skilið,“ segir Þórir. Áherslur 
orðanna lýsa því að hann er Arn-
birni hjartanlega sammála.

Öfugt við það sem ætla mætti 
segir Þórir orðfæstu bækurnar oft 
erfiðastar í þýðingu. „Textinn þarf 
að segja svo mikið og hitta alveg 
í mark. Vera lipur og léttur en þó 
ekki of léttur heldur ögra börnunum 
þannig að þau velti aðeins vöngum 
og langi að spyrja. Það hjálpar þeim 
að auðga hugmyndaflugið og vera 
þátttakendur í því sem er að ger-
ast,“ útskýrir hann og bætir við að 
lokum.

„Lestur fyrir börn á unga aldri 
opnar þeim heim bókarinnar og 
þroskar með þeim löngun til að 
kanna þann heim nánar.“

gun@frettabladid.is

Sögustundir styrkja tengslin
Fáir hafa lesið fleiri barnabækur en Þórir S. Guðbergsson. Hann er ekki í vafa um gildi 
þeirra bókmennta fyrir börn og mælir með daglegri sögustund.

Ilmur Marí Árnadóttir er fjögurra 
ára nemi í leikskólanum Sólstöf-
um.
Rosalega ertu með fínar krullur.
Já, ég fékk þær frá ömmu minni.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera í leikskólanum?
Að búa til rennibraut með því 
að setja grænan bekk á stól. Við 
rennum okkur svo niður en ef að 
við notum ekki púða förum við 
rosalega laust.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera þegar þú ert ekki í leikskól-
anum?
Þá finnst mér skemmtilegast að 
fara með mömmu og pabba í 
kirkjuna. Mér finnst líka gaman að 

horfa á mynd og leika mér.
Hvað er uppáhaldsmaturinn 
þinn?
Pítsa. Það er alltaf á þriðjudögum.
Áttu einhver systkini?
Já, en bara tvö, stóran bróður og 
stóra systur. Systir mín er sextán 
ára og bróðir minn er nítján.
Áttu einhver dýr?
Já, ég á kisu sem heitir Skotta 
og er sjö ára. Hún átti einu sinni 
kettlinga sem eru orðnir fullorðnir 
en einn er tveggja ára ennþá og 
er heima hjá ömmu minni og afa. 
Hann heitir Loðmundur.
Loðmundur er fínt nafn, hver valdi 
það á hann?
Skotta.

Pítsa á þriðjudögum



Demparar
18 gíra Shimano 

DISCOVERY

Reiðhjólaverslun | Varahlutir | Verkstæði | Allt árið

KILDEMOES Classic Retro
7 gíra
Fótbremsa
Bretti
Bögglaberi
V-bremsur
Standari Baby Born

Felix

Bubbi byggir
kr. 
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Jafnvægishjól - best í byrjun
Stillanlegt sæti og stýri
Standari

Þríhjól með stöng
Stillanlegt sæti
Handbremsa
Stýristöng

BABY born 
Stillanlegt stýri

Hvellur | G. Tómasson ehf. | Súðarvogi 6 | 104 Reykjavík | www.hvellur.com | 577 6400

MIKIÐ

ÚRVAL 

AUKAHLUTA

30%
  afsláttur  

3
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6
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6
LÉTT

&
vaxtalausar
léttgreiðslur
í 3 - 6 mánuði
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Þrátt fyrir að veður sé fremur kalt þessa dagana þá ætti ekki að láta það 
hindra sig í að kíkja aðeins í miðbæ Reykjavíkur. Þar má finna margar 
skemmtilegar búðir með barnavörur og sem stendur eru útsölur í þeim 
öllum og vorvörurnar eru smám saman að tínast inn. Mikill afsláttur er 
af eldri vöru og oftast er að minnsta kosti 10% afsláttur af nýrri vöru. 
Gaman er að rölta dúðaður niður Laugaveginn og Skólavörðustíginn og 
skoða hvað er á boðstólum og kíkja svo kannski í kaffi eða heitt súkku-
laði á einu af kaffihúsum bæjarins og láta fara vel um sig. Búðirnar 
eru stútfullar af litríkum og skrautlegum klæðum á litlu krílin og er 
helsti vandinn fólginn í því að velja á milli. Hér er brot af því úrvali 
sem finna má á smáfólkið.

- hs

Skrautleg
miðbæjarkríli
Miðbærinn er kjörinn til að finna fallegar 
barnaflíkur.

Útsalan er í fullum 

gangi í FrönskubúðinniÚtsalan er í fullum 

gangi í Frönskubúðinni

50 %50 %
Allar útsöluvörur
     með

afslættiafslætti

Allar útsöluvörur
     með



Janusbúðin
Barónsstíg 3, 101 Reykjavík
s: 552 7499, www.janusbudin.is

Höfum opnað nýja verslun 
í Hafnarstræti 99-101 (Amarúhúsinu) 

600 Akureyri, s: 461 3006

l

Merino ull 
Má þvo í þvottavél

Hjá okkur færðu ullarfatnað 
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Flestir hafa eflaust orðið varir við 
athyglisverða auglýsingu í sjón-
varpinu þar sem ungur strákur 
kallar vin sinn fávita á netinu og 
hefur það í för með sér ýmsar miður 
skemmtilegar afleiðingar. Sjöfn 
Þórðar, annar af verkefnastjórum 
SAFT, útskýrir tilgang auglýsinga-
herferðarinnar og verkefninu sem 
hún tengist.
„SAFT er vakningarátak á vegum 
Heimilis og skóla um örugga notk-
un íslenskra barna og unglinga 
á netinu og tengdum miðlum og 
stendur skammstöfunin fyrir „sam-
félag, fjölskylda og tækni“. Mark-
mið auglýsingaátaksins er að hvetja 
til heilbrigðari samskipta á netinu 
og vekja fólk til umhugsunar um 

nauðsyn þess að nota sömu við-
mið í samskiptum okkar hvort sem 
er í hinum áþreifanlega veruleika 
eða í netheimum,“ segir Sjöfn og 
bætir við að AUGA, góðgerðarsjóð-
ur auglýsenda, auglýsingastofa og 
fjölmiðla, taki að þessu sinni hönd-
um saman við SAFT.  
„Verkefnið SAFT er unnið innan 
aðgerðaáætlunar Evrópusambands-
ins um aukið öryggi á netinu og er 
markmiðið að stuðla að öruggri og 
ábyrgri notkun á netinu og efla vit-
und um hvernig hægt er að njóta 
netsins og nýrra miðla á öruggan, 
jákvæðan, skemmtilegan og fræð-
andi hátt. Netið er góður upplýs-
inga- og samskiptamiðill með óend-
anlega möguleika og mikilvægt er 
að nýta hann á jákvæðan hátt en 
ekki til að meiða eða særa aðra,“ 
segir Sjöfn og telur brýna þörf á 
vakningarátaki af þessu tagi og þá 
ekki síst í ljósi þess sem hefur verið 
að gerast síðastliðna daga. 
Markhópur átaksins er börn og 
unglingar, foreldrar og samfélagið 
allt. Segir Sjöfn mjög mikilvægt að 
stilla ekki ungu fólki upp sem söku-
dólgum þar sem slæm netnotkun 
sé alls ekki bundin við þann hóp. 
„Foreldrar eru miðill í þeim skiln-
ingi að þeir ræði hvað góð netsam-
skipti eru við börn sín. Foreldrar 
eru fyrirmyndir barna sinna og það 
er brýnt að mínu mati að foreldrar 
setji sig inn í netheim barna sinna 
og skilji þetta völundarhús.“ segir 
Sjöfn sem hvetur foreldra eindregið 
til að kynna sér samskiptamöguleik-
ana sem eru í boði á netinu,  eins og 
t.d. msn og myspace. Aðferðin sem 
SAFT notar er að einfalda skilaboð 

með því að búa til fimm netorð sem 
ná yfir flest sem misferst í sam-
skiptum á netinu.  Þau eru:

1. Allt sem þú gerir á netinu endur-
speglar hver þú ert. 
2. Komdu fram við aðra eins og þú 
vilt láta koma fram við þig. 
3. Ekki taka þátt í neinu sem þú 
veist ekki hvað er. 
4. Mundu að efni sem þú setur á 
netið er öllum opið, alltaf. 
5. Þú berð ábyrgð á því sem þú 
segir og gerir á netinu. 

Það stendur til að færa verkefn-
ið út til skólanna á næstu dögum 
og gefur SAFT út kennsluefni 
sem sýnir börnum og unglingum 
hvernig beri að haga sér á net-
inu. Nálgast má kennsluefnið sem 
og allar frekari upplýsingar um 
SAFT-átakið á heimasíðunni www.
saft.is. Á döfinni er síðan merkileg 
ráðstefna 6. febrúar næstkomandi 
sem er Alþjóðlegi netöryggisdag-
urinn. Ráðstefnan er öllum opin og 
verður haldin í húsnæði DeCode, 
Sturlugötu 8. Þar verður meðal 
annarra fyrirlesarinn Anne Kirah 
en hún er mann- og sálfræðingur 
að mennt, starfar sem yfirhönnuð-
ur hjá Microsoft ásamt því að vera 
rektor alþjóðlegs háskóla í Kaup-
mannahöfn. Hjá Microsoft hefur 
hún stjórnað alþjóðlegu rannsókn-
arstarfi með það að markmiði að 
hafa áhrif á vöru- og þjónustuþró-
un Microsoft með notkun og þarfir 
notandans í huga, og þar m.a. borið 
ábyrgð á þróun MSN. 
Nánari upplýsingar: www.heim-
iliogskoli.is og www.saft.is.  

Örugg netnotkun barna
SAFT - samfélag, fjölskyldan og tækni er vakningarátak um örugga notkun íslenskra 
barna og unglinga á netinu og tengdum miðlum.

Grímur Nói Einarsson er fjögurra 
ára nemi í leikskólanum Sólstöf-
um.
Ertu búinn að vera lengi í þessum 
leikskóla?
Já.
Finnst þér gaman í leikskólanum?
Já, mér finnst gaman að leika mér 
með dýr.
Áttu góða vini í leikskólanum?
Já, Orra.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera þegar þú ert ekki í leikskól-
anum?
Æfa mig í íþróttaskólanum.
Hvað gerið þið í íþróttaskólan-
um?
Við gerum æfingar og klifrum upp 
á eitthvað. Það er svolítið erfitt.
Áttu systkini?
Já, ég á lítinn bróður. Ég á líka 
spólu. Bambaspólu. Ég á líka 
hundamynd og Gosamynd og 
tvær bambamyndir.

Á margar teiknimyndir

Uppeldi er vandaverk og alls ekki óal-
gengt að foreldrum verði á mistök. Ein 
þeirra eru að missa stjórn á skapi sínu.
Þegar fólk venur sig á að öskra á 
börnin sín endar það yfirleitt á því að 
þau öskra á móti. Ástæðan er sú að 
með því að öskra á barn sýnir foreldri 
að sú hegðun sé ásættanleg. Börn eru 
yfirleitt móttækilegri fyrir vinsamleg-

um beiðnum og 
leiðbeiningum frá 
foreldrum sínum. 
Það er hægt að 
vera ákveðin(n) 
án þess að vera 
reið(ur).

Uppeldismistök

Alþjóðleg fræðsla og samskipti

www.afs.is
info-isl@afs.org

552 5450

Erum a› taka á móti umsóknum

um skiptinemadvöl. Fjölmörg

lönd í bo›i. Ársdvöl, hálfsársdvöl,

3 mána›a dvöl og 4–6 vikna dvöl.
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Álfrún Tinna Guðnadóttir er fjög-
urra ára nemi í leikskólanum Sól-
stöfum.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera í leikskólanum?
Leika.
Hvað er uppáhaldsmaturinn þinn í 
leikskólanum?
Pitsa.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera þegar þú ert ekki í leikskólan-
um?
Fara í ballett. Ég á ballettskó og 
kjól.
Áttu einhver systkini?
Já, Rökkva, hann er lítill.
Fékkstu eitthvað fínt í jólagjöf?
Já, brúna tösku.

Á balletskó og kjól

Una Mist Óðinsdóttir er fimm ára 
nemi í leikskólanum Sólstöfum.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera í leikskólanum?
Ég veit það ekki.
Áttu einhver systkini?
Ég á einn bróður sem er stærri en 
ég. Hann er tíu ára.
Leikið þið ykkur saman?
Stundum. Hann leikur oftast við 
vini sína.
En átt þú einhverja vini sem þú 
leikur við?
Já, Sæsól og Sunnevu.
Ertu í einhverjum íþróttum?
Já ég er í íþróttaskóla. Það er 
gaman.
Áttu einhver dýr?
Nei, en bróðir minn á mús. Hún er í 
búri og er svona ljósbrún á litinn.
Hvað ætlarðu að gera þegar þú 
verður stór?
Ég ætla að verða kennari í skóla.
Hlakkar þú til að byrja sjálf í 

skóla?
Já, ég ætla að fara í sama skóla og 
bróðir minn.

Gaman í íþróttaskólanum

Sunneva Embla Guðrúnardóttir er 
fjögurra ára nemi í leikskólanum 
Sólstöfum.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera í leikskólanum? 
Lita, leika mér úti og leika mér inni 
og föndra og sauma. Ég sauma á 
blað í gatið og aftur í gat og aftur 
í gat og aftur í gat og það verður 
flott, segir Sunneva brosandi.
Áttu góða vini í leikskólanum?
Já, eina góða vinkonu sem heitir 
Sæsól.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera þegar þú ert ekki í leikskólan-
um?
Leira.
Áttu einhver systkini?
Já, bara eitt. Sem er lítill. Sem er 
strákur og hann heitir Ásgeir Máni. 

Hann er líka með tennur, litlar. 
Hann er sætur og hann er með pínu 
hár. Ég er búin að klippa hárið mitt. 
Mamma mín klippti það.
Áttu einhver dýr?
Nei, Ásgeir Máni er hræddur við 
kisu og hund og svoleiðis og fugla. 
Hann hefur samt ekki séð fugla.
Ertu búin að ákveða hvað þú ætlar 
að verða þegar þú verður stór?
Já, fimm ára.
Langar þig að segja eitthvað að 
lokum?
Já, ég vil segja að ég á mörg föt, 
mörg glös og tvo bursta heima hjá 
mér, einn litlan og einn stóran. Svo 
á ég fullt af skálum og fullt af mat 
og fullt af nammi. Líka fullt af dóti 
handa mér og fullt af dóti handa 
Ásgeiri Mána.

Skemmtilegast að saumaSkoðar pöddur í smásjá
Kara Lind Johnsdóttir er fimm ára 
og er í leikskólanum Sólstöfum.
Ertu búin að vera lengi í þessum 
leikskóla?
Já.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera í leikskólanum?
Kannski lita.
En hvað finnst þér skemmtilegast 
að gera þegar þú ert ekki í leikskól-
anum?
Bara að bývaxa kerti.
Áttu einhver systkini?
Já tvö. Eina litla systur og eina 
stóra.
Hefurðu einhvern tímann farið í 
ferðalag til útlanda?
Já, ég held það.
Áttu einhver dýr?
Nei, en pabbi minn hefur einu sinni 
átt dýr.
Fékkstu eitthvað skemmtilegt í jóla-
gjöf?
Já, ég fékk smásjá.
Er ekki gaman að nota hana?
Jú, ég skoða pöddur og svoleiðis.

Ætlarðu kannski að verða vísinda-
kona þegar þú verður stór?
Já.

– Vel lesið

Dreift til rúmlega
80% heimila

Notaðu mest lesna* blað landsins 
til að dreifa kynningarefni til 

þinna viðskiptavina

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

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

Vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni

*Gallup maí 2006
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Copeinca hækkar mikið
Fyrsta skráning Glitnis í erlenda kauphöll er sjávarútvegsfyrirtæki frá Perú.

[Hlutabréf]

Glitnir, sem birtir ársuppgjör sitt í 
dag, skilar um 37,3 milljarða króna 
hagnaði fyrir árið 2006 ef horft er 
til meðaltalsspáa greiningardeilda 
Kaupþings og Landsbankans. Til 
samanburðar hagnaðist Glitnir um 
19,1 milljarð króna árið 2005.

Landsbankinn reiknar með að 
Glitnir hafi hagnast um 9.632 millj-
ónir króna á fjórða ársfjórðungi en 
Kaupþing telur að niðurstaðan 
verði 8.300 milljónir. Glitnir skilaði 
3,7 milljarða króna hagnaði á síð-
asta ársfjórðungi ársins 2005. 

Afkoma Glitnis 
gæti tvöfaldast

Kaupþing birtir ársuppgjör í dag 
en greiningardeildir spá bankanum 
um 79,8 milljörðum króna í meðal-
talshagnað fyrir árið 2006. Ekkert 
íslenskt fyrirtæki hefur hagnast 
eins mikið á einu rekstrarári, en 
árið 2005 nam hagnaður bankans 
tæpum fimmtíu milljörðum króna.

Glitnir reiknar með að Kaup-
þing hafi hagnast um 11.945 millj-
ónir á síðasta ársfjórðungi en 
Landsbankinn býst við að afkoman 
hafi numið 13.234 milljónum. 

Þetta eru öllu minni hagnaður 
en á þriðja ársfjórðungi 2006, besta 
fjórðungi í sögu bankans þegar 
hann hagnaðist um 35,5 milljarða 
króna. Á fjórða ársfjórðungi í fyrra 
skilaði Kaupþing tæpum 15,5 millj-
örðum.

Kaupþingi spáð 
methagnaði

Hagnaður Straums-Burðaráss 
Fjárfestingarbanka á síðasta ári 
nemur tæplega 29,3 milljörðum 
króna miðað við meðalspá grein-
ingardeilda bankanna. Uppgjör 
verður birt í dag. Til samanburðar 
nam hagnaður Straums-Burðaráss 
26,7 milljörðum króna árið 2005.

Greiningardeild Glitnis spáir 
Straumi-Burðarási tæplega 7,2 
milljarða króna hagnaði á fjórða 
ársfjórðungi 2006, Kaupþing spáir 
7,8 milljörðum og Landsbankinn 
mestu, ríflega 10 milljarða króna 
hagnaði. Straumur-Burðarás hagn-
aðist um 12,6 milljarða króna á síð-
asta ársfjórðungi ársins 2005. 

Er spáð tíu pró-
senta aukningu

Gengi hlutabréfa í Copeinca, fjórða 
stærsta fiskimjölsframleiðanda í 
Perú, hækkaði um 16 prósent frá 
útboðsgengi í desember á fyrsta við-
skiptadegi eftir að félagið var skráð í 
Kauphöllina í Ósló í Noregi í gær. 
Glitnir Securities, dótturfélag Glitnis 
í Noregi, annaðist skráninguna að 
undangengnu hlutafjárútboði til fag-
fjárfesta.

Copeinca er fyrsta suðurameríska 
fyrirtækið og jafnframt fyrsta 
erlenda sjávarútvegsfélagið sem er 
skráð í Ósló. Þetta er einnig í fyrsta 
skipti sem Glitnir lýkur við skrán-
ingu á fyrirtæki í erlendri kauphöll.  

„Það felst mikil áskorun í því að 
vera komin inn á hlutabréfamarkað 

svo við ætlum ekki að bregðast trausti 
hluthafa,“ segir Samuel D. Coriat, 
hinn þrítugi forstjóri Copeinca og 
sonur stofnanda fyrirtækisins. Mark-
mið þess er að vaxa hratt með yfir-
tökum á samkeppnisaðilum í Perú. 

Copeinca, sem rekur stóran upp-

sjávarflota og nokkrar verksmiðjur, 
er metið á 19 milljarða króna. Útboðs-
gengi félagsins í desember nam 40 
norskum krónum á hlut en fór í 45 
krónur á hlut í fyrstu viðskiptunum 
með bréf í félaginu í kauphöllinni í 
Ósló í gær.

Hvort sem þú ert sérfróður um viðskipti eða einn af þeim sem finnst viðskiptafréttir

yfirleitt of flóknar og háfleygar, getur þú fylgst með öllu því sem er að gerast í viðskiptalífinu

í gegnum Markaðinn. Við færum þér fréttirnar skýrt og skorinort.

MARKAÐURINN

EINA VIÐSKIPTABLAÐIÐ SEM ÞÚ ÞARFT

Með Fréttablaðinu alla miðvikudaga Í hádeginu kl 12:12 á Stöð 2 Viðskipti á Vísi alla daga
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Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is.

Auglýsingar á að senda á auglysingar@fret-
tabladid.is eða hringja í síma 550 5000.

„Í okkar huga snýst lýðræði 
um mannlega reisn. Og 

mannleg reisn er pólitískt 
frelsi.“

Karl I hálshöggvinn fyrir landráð

Útflutningsráð Íslands stóð fyrir þjóð-
arbási í fjórða sinn á Midem-tónlistar-
ráðstefnunni í Cannes sem lauk fyrir 
helgi.

Yfir þrjátíu Íslendingar frá sautján 
fyrirtækjum og samtökum tóku þátt í 
básnum að þessu sinni. Höfuðborgar-
stofa eða Visit Reykjavík sáu um mót-
töku þar sem Lay Low og Fabula komu 
fram. Lay Low og Reykjavík! komu 
síðan fram á tónleikum sem nefndust 
Midem Buss Bands. 

Óttar Felix Hauksson var á meðal 
þeirra sem sóttu hátíðina fyrir hönd 
útgáfufyrirtækis síns Zonet. Hann 
gerði samninga við Savph í Sjanghaí 
fyrir Robertino jafnframt því að ná 
samningum við 2 Brains Entertainment 
Group. Hann átti jafnfamt áhugaverðar 
viðræður við ítölsk og þýsk fyrirtæki. 
„Það var mjög góð þátttaka Íslendinga 
að þessu sinni. Ég held að þetta sé það 
mesta sem hefur verið undanfarin ár,“ 
segir Óttar Felix. „Það sem skipti sköp-
um var að Höfuðborgarstofa kom að 
þessu með Útflutningsráði og hélt mjög 
myndarlega kynningu á öðrum degi. 

Síðan var haldin veisla og básinn fyllt-
ist af útlendingum.“

Óttar Felix segist hafa náð góðum 
samingum um Robertino. „Ég er að 
ganga frá samningi um að gefa Robert-
ino út í Hollandi, Belgíu og Lúxemborg. 
Síðan hef ég fengið góðar viðtökur frá 
Sviss, Austurríki og Ítalíu. Ég er einnig 
búinn að gera samning í Sjanghaí um 
þriðju plötu Robertinos sem kemur út 

þar á undan Íslandi,“ segir hann.
Berglind Steindórsdóttir sem sá um 

þjóðarbásinn fyrir hönd Úflutningsráðs 
sagði að mikið hefði verið að gera alla 
fjóra dagana sem kaupstefnan stóð yfir. 
„Það er gaman að sjá hvað árangurinn 
eykst ár frá ári en ekki síður hvað þeir 
sem hafa komið hér oft eru viljugir til 
að aðstoða þá sem eru að koma í fyrsta 
sinn,“ segir Berglind.“

Systir okkar, frænka, mágkona og svilkona,

Alfa Þorbjörg Hjálmarsdóttir
lyfjafræðingur,

lést að morgni föstudagsins 26. janúar á dvalar-og
hjúkrunarheimilinu Grund. Útförin fer fram frá
Dómkirkjunni í Reykjavík, mánudaginn 5. febrúar kl. 13.

Fyrir hönd aðstandenda,

Erla H. Hjálmarsdóttir Hjálmar V. Hjálmarsson
Sigríður Gísladóttir
Áslaug Ásmundsdóttir
Ingveldur Ásmundsdóttir
Kristín Jónsdóttir

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Jónas Grétar Sigurðsson
múrarameistari, Akureyri,

andaðist á líknardeild Landakots miðvikudaginn
24. janúar. Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju
föstudaginn 2. febrúar kl. 13.30.

Fanney Rósa Jónasdóttir Jónas Jose Mellado
Ásta Hrönn Jónasdóttir
Heiðrún Hulda Jónasdóttir Sigurmar Davíð Gíslason
Lilja Margrét Jónasdóttir Guðjón Andri Gylfason
Erna Guðný Jónasdóttir Þröstur Magnússon
Jenný Edda Jónasdóttir Jón Benóný Hermannsson
Sandra Friðriks Jónasdóttir Eiríkur Ellertsson
Hulda Friðriksdóttir
afa- og langafabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samhug og hlýju vegna andláts og
útfarar,

Haraldar Leós
Hálfdánarsonar
Hábæ 33,

Ragnhildur Oddný Guðbjörnsdóttir
Jónína Haraldsdóttir
Stefanía Halldóra Haraldsdóttir
Sigurður Már Haraldsson
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.
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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.

MOSAIK Hamarshöfða 4  110 Reykjavík
sími 587 1960  www.mosaik.is

LEGSTEINAR

TILBOÐSDAGAR
allt að 50% afsláttur

af legsteinum og
fylgihlutum

Sendum myndalista

Elskuleg móðir okkar tengdamóðir,
amma og systir,

Hjördís Sturlaugsdóttir (Lolla)
Stífluseli 11,

sem lést á heimili sínu 24. janúar sl. verður jarðsungin
frá Fossvogskirkju fimmtudaginn 1. febrúar kl. 15.

Sigrún Reynisdóttir Tryggvi Guðmundsson
Anna Soffía Reynisdóttir Jónas Freyr Harðarson
Thelma Lind Ómar og Orri Freyr
Unnsteinn Freyr, Hjördís María og Dagbjört Ásta
Sigríður L. Sturlaugsdóttir Kester
Ása G. Sturlaugsdóttir
Anna Soffía Sturlaugsdóttir Donsbach
Edda Sturlaugsdóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Guðbjörg Jóhannsdóttir
Búðargerði 5, Reykjavík, 

lést á Landakotsspítala laugardaginn 27. janúar.

Ásta G. Guðbrandsdóttir              Garðar Ágústsson
Jóhanna J. Guðbrandsdóttir        S. Stefán Ólafsson
Jón Marinó Guðbrandsson           Elín Elísabet Baldursdóttir
Anna Kristín Guðbrandsdóttir    Benjamín M. Kjartansson
Guðbjörg Jóna Jóhanns,
ömmubörn og langömmubörn.

Elsku litla dóttir okkar, systir og
barnabarn,

Lísa Guðný Jónsdóttir
Tröllateigi 49, Mosfellsbæ,

sem lést á gjörgæsludeild Landspítalans að kvöldi 23. jan-
úar, verður jarðsungin frá Kópavogskirkju miðvikudaginn
31. janúar kl. 11.00.  Blóm og kransar vinsamlega afþökkuð
en þeim sem vilja minnast hennar er bent á Barnaspítala
Hringsins.

Kristín Einarsdóttir Jón Karlsson
Einar Karl
Unnar Karl
Emma Sól
Guðný Kristín Árnadóttir Einar Markússon
Unnur Óskarsdóttir                Karl Jóhannsson





Ég held að ég 
hafi lést um 

tvö kíló? Glæsilegt!

Dugleg
kjella!

Spáðu í því, það er 
kominn þriðjudagur strax!

Þriðjudagar eru 
góðir dagar!

Þriðjudagur er kannski ekki sá 
dagur vikunnar sem nýtur hvað 
mestrar hylli en það er hægt að 

vinna vel á þriðjudögum.

Þriðjudagur,
dagurinn þegar 

hlutirnir eru 
framkvæmdir.

Já, það er á þriðjudögum 
sem maður rífur sig 

upp úr ruglinu og tekur 
ærlega til hendinni!

Allt í lagi, 
ég

skil!

Virkar
alltaf!

Verður að 
kenna mér 

þetta!

Ég heiti Jónas og einu 
sinni gat ég vakað í 18 

mínútur án þess að sofna!
Stuðningshópur

fyrir fólk með 

svefntruflanir.

Það er hvegi betra að 
vera og hugleiða en úti í 

náttúrunni!

Bingó!

Solla, hvað 
vorum við búin 

að segja um 
það að borða í 

stofunni!

Að það sé 
bannað

að borða í 
stofunni!

Geturðu þá sagt mér hvers 
vegna þú ert að borða í 

stofunni?

Af því að ég ... 
er með opinn 

munninn?

Janúarmánuður virð-
ist hafa einhvern sér-
stakan blæ yfir sér. 
Fyrir utan einn ágæt-
an afmælisdag í fjöl-
skyldunni er þessi 
mánuður óvenjulega 
langur, myrkur og 

kaldur. Breskir vísindamenn hafa 
enda reiknað út að miður janúar sé 
leiðinlegasta tímabil sem fólk á 
Vesturlöndum lifir. Stutt sé síðan 
jólin voru og hétu en langt í að sum-
arið hefjist af einhverri alvöru. 

Einungis nokkrir dagar eru 
síðan ég hafði loks geð í mér til að 
taka allt jólaskrautið niður. Ljósin 
frá steindauðu trénu höfðu verið 
eina tíran í svartnættinu. Auðvitað 
reyndist það svo of stórt til að hægt 

væri að draga það niður stigagang-
inn þannig að kaupa varð sög í 
BYKO og kvöldið fór í að láta tréð 
gjalda fyrir janúarleiðindin. Jóla-
ljósin hurfu inn í geymsluna og 
eftir stóð nakin stofan. Rætt var 
um pottaplöntu eða annað sem 
myndi fylla upp í tómarúmið. Hver 
jólasveinninn á fætur öðrum var 
settur aftur ofan í kassann eftir til-
tölulega stutta dvöl og vondu bit-
arnir úr konfektkassanum sem eng-
inn hafði virt viðlits í jólagleðinni 
voru nú hey í harðindum. 

Janúar virtist hins vegar ekkert 
hafa styst í annan endann þótt jóla-
haldið hefði verið kvatt. Í pósthólf-
inu biðu ógnvænlega þykk umslög 
frá einhverjum banka og allt í einu 
var vænlegast í stöðunni að þykjast 

ekkert kannast við þennan mann 
sem bréfin voru stíluð á. Þegar 
umslögin voru loksins rist á hol 
hvarflaði sú fáránlega hugsun að 
mér að ef til vill væru bankarnir að 
svína á fólkinu í landinu með ofur-
vöxtum. En var fljótur að skipta 
um skoðun þegar ég sá starfsmann 
eins bankans í auglýsingu þar sem 
hann hreinlega hoppaði upp um 
þakið í þágu viðskiptavinarins. Það 
getur auðvitað ekki verið að bank-
arnir gefi manni hoppandi starfs-
fólk en himinháa vexti eða hvað? 
Ljósi punkturinn í bréfastaflanum 
var yfirlit frá gömlum banka sem 
upplýsti mig um að fjögur hundruð 
krónurnar á fermingarreikningin-
um höfðu ávaxtast um heila krónu 
frá síðasta ári.





Bandaríski myndlistarmað-
urinn og vefarinn James 
Koehler ferðast víða til að 
kenna list sína en nýlega 
var hann á ferð hér á land 
þar sem hann heimsótti 
meðal annars kollega sína 
sem þó fer fækkandi. 

Í eina tíð ófu menn mikið á Íslandi: 
tóvinna leiddi af sér margs konar 
vinnu með ull og hár. Þessi hluti 
menningar okkar hefur glutrast 
niður úr almennri menntun, hand-
íðir fóru halloka þegar þess var 
krafist að drengir og stúlkur 
skyldu læra hvort tveggja vinnu 
með band og tré. Jafnréttisbarátt-
an skilaði því að klippt var á þráð. 
Og það sem meira var: þegar vefn-
aður fór alfarið halloka rétt eins 
og saumar, prjón og hekl í grunn-
menntun hvarf hann alveg upp úr. 

Þegar bandaríski sendiherrann 
valdi sér á dögunum teppi til að 
hengja upp í bústað sendiherrans 
kallaði hann til amerískan veflista-
mann, James Koehler, með verk 
sitt. James hefur ofið frá því hann 
settist ungur maður á bekk hjá 
benediktín-munkum í klaustri í 
Nýju-Mexíkó. Hann er vefari af 
hugsjón, fer víða um Bandaríkin 
og kennir að vefa. Ull sína sækir 
hann eins og margir aðrir til Ástr-
alíu og Nýja-Sjálands, en silki á 
hinn alþjóðlega markað með silki. 
Eftir heimsókn sína lýsti hann 
áhuga á að fá íslenskt band til 
vinnslu en verður að láta sér 
nægja eftirhreytur í þúsund ára 
iðnhefð sem fáir hafa áhuga á 
lengur: hér áttum við efni í vef úr 
jurtum, tágum, rótum, skinni, ull, 
bæði þeli og togi, að ógleymdu 
hrosshári.

James sækir efni sitt mest í 
bylgjur náttúrunnar, litina líka. 

Hann segist vinna vefi sína á 
margs kyns stóla, mest þó á 
sænska afbrigðið sem kallað er, 
stóra vefstóla, enda eru vefir hans 
stórir og margir með geómetrísku 
munstri.

Heimsókn sína nýtti hann fleir-
um til gagns: hann heimsótti hús-
mæðraskóla og verkmenntaskóla, 
átti ekki orð til að lýsa hrifningu 
sinni með vefverkstæðið í Verk-
menntaskólanum á Akureyri. Þar 
var á síðustu öld miðstöð ullar-
vinnslu í landinu. Síðustu leifar 
þess verksmiðjukjarna voru 
brotnar niður við lágan kurr 
verndarmanna í lok síðasta árs til 
að gefa pláss fyrir verslunarmið-
stöð.

Líkt og flestir veflistamenn 
litar James sjálfur sitt band. Hann 
byggir á langri hefð vefnaðar í 
suðvestri Bandaríkjanna og segist 
ekki sækja minnst til vefnaðar-
hefða þeirra þjóða sem byggðu 
álfuna fyrir daga innrásar hvítra 
manna í landið. Hann segir mikla 
þörf í samfélagi vestanhafs að 
halda við handíðum af ýmsu tagi: 
þær eigi sér djúpar rætur og veiti 
nútímafólki styrk í neyslusamfé-
laginu.

Hann sótti líka heim íslenska 
vefara. Fór vel á með þeim Ásgerði 
Ester Búadóttur. Ekki tóku nem-
endur honum síður þegar hann leit 
til þeirra í Hússtjórnarskólanum í 
Reykjavík en í Verkmenntaskól-
anum á Akureyri.

Mörg merki eru uppi um það í 
íslensku samfélagi listanna að 
þörf sé á almennri menntun um 
vef og band: jafnvel samtímalista-
menn sækja í vefgerð og nýta 
hann með margvíslegum hætti í 
myndlist sína. 

Þá er ekki gleymd sú alþýðu-
hreyfing sem er í landinu meðal 
kvenna á öllum aldri sem geymir 
enn hefðir og kunnáttu í handíð-
um. Því var James Koehler aufúsu-
gestur hvar sem hann kom í lið-
inni viku.

Vefnaður var karlastarf

Kl. 20.00
Finnski rithöfundurinn Hannu 
Niklander les úr verkum sínum 
í kaffistofu Norræna hússins og 
segir frá ferðum um Norður-Atlants-
hafsssvæðið og dvöl meðal kanad-
ískra Finna í Québec. Erindið er 
á sænsku og eru allir áhugasamir 
velkomnir og enginn aðgangseyrir.

Fyrsta sérfræðileiðsögn þessa árs 
á Þjóðminjasafninu verður í 
hádeginu í dag þegar dr. Anna Lísa 
Rúnarsdóttir mannfræðingur leið-
ir gesti um sýninguna „Á tímum 
torfbæja: híbýlahættir og efnis-
menning í íslenska torfbænum frá 
1850“. Á sýningunni eru kynntar 
niðurstöður viðamikillar rann-
sóknar sem Anna Lísa vann að 
meðan hún gegndi rannsóknar-
stöðu Kristjáns Eldjárns árið 
2006.

Anna Lísa rannsakaði lífið í 
torfbæjunum á tímabilinu 1850 til 
búsetuloka fram yfir 1950 en ótrú-

lega stutt virðist síðan ný bygg-
ingarefni leystu hin gömlu af 
hólmi. Í tengslum við rannsóknina 
tók hún meðal annars viðtöl við 
fjölda fólks sem bjó í torfbæjum 
og beindist rannsókn hennar ekki 
síst að daglegu lífi þeirra. 

Nokkrir torfbæir eru varðveitt-
ir á landinu og eru flestir þeirra í 
vörslu Þjóðminjasafns Íslands 
sem annast viðhald ásamt húsa-
friðunarnefnd ríkisins. Þessir 
bæir eru merkilegir minnisvarðar 
um byggingargerð sem vart á sinn 
líka í veröldinni.

Á sýningunni varpa myndir og 
textar ásamt úrvali gripa ljósi á 
þær miklu breytingar sem urðu á 
þessu síðasta tímabili torfbæj-
anna. Einnig verður gengið um 
hluta grunnsýningarinnar og skoð-
að efni tengt torfbæjarlífinu. 

Ítarleg skýrsla er væntanleg 
um rannsókn Önnu Lísu í ritröð-
inni Skýrslur Þjóðminjasafns 
Íslands en hún starfar á safninu 
sem sérfræðingur í byggingar-
sögu og verkefnisstjóri varðveislu 
Núpsstaðar.

Dagskráin hefst kl. 12.10

Úr torfi og grjóti

Flóðarannsóknir

!

Vetrarhátíð verður haldin í sjötta 
sinn í Reykjavík þann 22.-24. 
febrúar næstkomandi en þá fá 
borgarbúar og gestir þeirra notið 
menningardagskrár þar sem 
áhersla lögð er á sem fjölbreytt-
asta viðburði. 

Þema hátíðarinnar þetta árið er 
tengt Frakklandi því samtímis 
hefst formlega menningarhátíðin  
„Pourquoi pas?“ sem skipulögð er 
af franska sendiráðinu á Íslandi í 
samvinnu við menntamálaráðu-
neytið.

Meðal fastra viðburða á Vetrar-
hátíð eru Safnanótt sem nú verður 
fagnað í þriðja sinn og Heimsdag-
ur barna. Að venju verður einnig 
boðið upp á fjölda tónleika, nám-
skeiða og kynninga auk þess sem 
erlendir gestir færa alþjóðlega 

menningarstrauma með sér, til 
dæmis hinn óvenjulegi belgíski 
flamengo danshópur, La Guardia 
Flamenca, sem vísast mun auka 
blóðhita áhorfenda.

Fæstir dagskrárliðanna krefj-
ast aðgangseyris og er henni ætlað 
að endurspegla fjölbreytileika 
borgarlífsins svo allir ættu að geta 
fundið eitthvað við sitt hæfi. Orku-
veita Reykjavíkur hefur verið 
bakhjarl hátíðarinnar frá upphafi 
en í ár bætist henni einnig stuðn-
ingur frá SPRON og var samning-
ur þess efnis undirritaður í gær. 

Höfuðborgarstofa sér um fram-
kvæmd Vetrarhátíðar en verkefn-
isstjóri er Sif Gunnarsdóttir. Nán-
ari upplýsingar um hátíðina 
verður að finna á heimasíður 
Reykjavíkurborgar, www.rvk.is.

Vetrarhátíð í bæ
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Síðbúin ritgerð og skrá sem henni 
fylgir eftir Svanfríði Larsen um 
þýðingar í prentmiðlum á Íslandi 
frá 1874 til 1910 kom út í ritröð 
Studia Islandica í síðustu viku. 
Ritgerðin var unnin sem meistara-
prófsverkefni í þýðingafræði við 
Háskóla Íslands á árunum 1998 til 
2003 og hefði því mátt komast fyrr 
á prent.

Betra er seint en aldrei. Grein-
argóður inngangur er ritgerðin 
fyrst og fremst: meginefni hennar 
er skráin sem tínir til úr hátt í 
fimmtíu tímaritum og blöðum 
þessa tíma þýtt efni af ýmsu tagi, 
ekki aðeins það sem telja má til 
skáldskapar, bæði í lausu og 
bundnu máli, heldur líka ýmislegt 
efni almenns eðli. 

Í ljós kemur að eftir að prent-
frelsið var gefið eftir 1856 og rit-
frelsið fengið 1874 kom mikill 
kippur í útgáfu blaða og tímarita á 
Íslandi. Útgáfa bóka var enn vand-
kvæðum háð en blöð og tímarit 
blómstruðu. Er skráin sem Svan-
fríður vinnur ítarlegri en eldri 
skrár og hún greinir efnið niður, 
birtir um það greinargóðar upp-
lýsingar frá ári til árs, auk þess 
sem hún gerir grein fyrir efninu, 
aðstæðum þýðenda, mikilvirkum 
þýðendum og hverjir eru höfund-
ar efnisins. Skráin er þó með þeim 
annmarka að úr henni eru tekin 
trúarleg rit og barnablöð – um það 
bil fimmtíu rit – sem er annað eins 
og skráin geymir. Flokkun á því 
efni er víst erfiðari en heildarút-
tekt á rituðu efni þessa tíma heimt-
aði slíkt heildaryfirlit.

Svanfríður segir í riti sínu að 
óunnið sé það verkefni að skrá 
efni blaða og tímarita fyrir tíma-
bilið frá 1911 til 1930 en það mun 
geyma um hundrað útgáfur til. 
Ljóst má því vera að hér er gífur-
leg og merkileg viðbót að koma í 
ljós við bókmenntasögu þjóðar-
innar, þýdd verk umsköpuð í 
íslenskt klæði.

Hér eru heldur engir aukvisar 
þýddir: í nafnaskrá má glögglega 
sjá hverjir eru mest þýddir: Heine, 
Maupassant, Turganieff, Twain, 
Tolstoy, Petöfí, Longfellow. Kiell-
and, Lagerlöf, Goethe svo þeir 
stærstu séu nefndir.  Og ekki er 
skrá þýðenda veigaminni: Hannes 
Hafstein, Matthías og Steingrím-
ur, Þorgils gjallandi, Þorsteinn 
Gíslason, Guðmundur skólaskáld 
– langflestir þýðendur eru karlar, 
konur í miklum minnihluta.

Almennilegar skrár eru til alls 
fyrstar í öllum rannsóknum: hafi 
menn ekki glögga sýn yfir fram-

boð texta hér á landi á tilteknum 
tímabilum hrapa þeir að röngum 
ályktunum. Það er kurteislega 
orðað hjá höfundi þá hún vitnar í 
einn slíkan dóminn (bls. 77), 
reyndar úr nýlegri fimm binda 
bókmenntasögu um þýddar bók-
menntir: „oftast var um reyfara-
bókmenntir að ræða, alþýðlegan 
skemmtiskáldskap sem átti sér 
hliðstæðu í almúgabókum 18. 
aldar,“ segir Matthías Viðar 
Sæmundsson þar. Undrar engan. 

Hafi menn í bókmenntafræðum 
íslenskum ratað áfram lengi vel án 
þess að vita hvað til var í þýðingum 
blaða, tímarita og smáprents, eins 
og sjá má af skrá Svanfríðar, er 
ekki nema von að þýðingar skyldu 
alfarið bornar frá borði í ritun 
íslenskrar bókmenntasögu. En þá 
er líka stórt gat í sögunni og allir 
dómar og hugmyndir manna um 
stefnur og strauma í sögulegri 
þróun því byggðir í sandkassa á 
róluvelli fræðanna. Niðurstaða 
Svanfríðar er enda óyggjandi: 
„Gegnum þýðingar kynntust menn 
fjölmörgum bókmenntategundum, 
meðal annars skáldsögum og urmul 
styttri sagna, með framandi inni-
hald og form. Í fyrsta sinn gafst 
almenningi tækifæri til að ganga 
inn í heim skáldsögunnar á eigin 
tungumáli.“ (77) 

Það er því full ástæða hvort ekki 
verði bætt við sjötta bindinu við 
bókmenntasöguna: Þýðingum, eins 
og fundið var að við útkomu síð-
ustu bindanna tvegga liðið haust. 

Stóri kosturinn við skrá Svan-
fríðar er að allt efnið er aðgengi-
legt á vef: skönnuð tímarit frá 
þessu tímabili gefa mönnum greið-
an aðgang að þessu efni til frekari 
rannsókna og skemmtunar. Svan-
fríður hefur stækkað bókmennta-
söguna með þessu verki. Vonandi 
hefur hún þrek og tækifæri til að 
halda vinnunni áfram: tímabilið frá 
1911 til 1930 er ekki síður spenn-
andi.

Þýðingar fyrir og eftir aldamót

Það hlaut að koma að því að hlut-
skipti millistjórnenda yrði dramat-
íserað, en á dauða mínum átti ég 
von en ekki að það yrði jafn fyndið 
og Eilíf hamingja.

Í verki þessu er tekið nokkuð 
snaggaralega á kómískum aðstæð-
um fjögurra framagosa sem starfa 
hjá markaðsdeild óskilgreinds stór-
fyrirtækis. Þrír karlar og ein kona 
keppast þar við að leysa sjálfs-
myndarkrísu fyrirtækisins, sem og 
sína eigin. Allar eru persónurnar 
mátulega steríótýpískar og ámát-
legar til þess að salurinn engdist 
um af hlátri yfir yfirborðsmennsku 
þeirra, hégómleik og einfeldning-
skap. 

Það skal ósagt látið hversu sann-
færandi mynd þetta verk dregur 
upp af íslensku viðskiptalífi eða 
aðstæðum á skrifstofum en bak-
svið þess er kunnuglegt og ádeilu-
broddurinn til staðar þótt hann sé 
síður en svo að mála hlutskipti 
fólks í ímyndariðnaði of svörtum 
litum. Fjórmenningarnir eru fólk 
úr „efri lögum“ samfélagins, fólk í 
samkeppni og vellystingum og 
jakkafötum sem á ansi bágt með 
sig. Öll burðast þau með sín leynd-
ar- og vandamál. Í þeim brýst fram 
klassísk íslensk sjálfsréttlætingar-
árátta sem sannast máski best á 
óborganlegri senu þar sem hópur-
inn „jákvæðir“ dauðasyndirnar sjö 
í þágu fyrirtækisins – allar dyggð-
irnar eru fráteknar og því verður 
að „nýta“ syndirnar.

Kynferðismálin flækja atburða-
rásina töluvert, skilnaður forstjór-
ans verður til þess að finna verður 
nýja ímynd á fyrirtækið sem einn-
ig hefur „vaxið upp úr henni“. Ást-
arflækjur valda gífurlegri tog-
streitu á vinnustaðnum og 
farsakennd framsetning þeirra 
kitlaði nokkrar hláturtauganna og 
þótt slíkt geti tæplega haldið uppi 
heilli sýningu. Verkið Eilíf ham-
ingja hverfist ekki síst um aðstöðu 
deildarstjórans (Sara Dögg 
Ásgeirsdóttir), konunnar sem eng-
inn tekur mark á – hún er Þrándur 
í götu Geira (Jóhannes Haukur 
Jóhannesson) sem ekki vill taka 

skipunum frá kvensu utan úr bæ, 
hún er vinkona Ingvars (Guðjón 
Þorsteinn Pálmarsson) sem sér í 
henni andlegan bandamann og hún 
er viðfang Ólafs (Orri Huginn 
Ágústsson) sem að lokum svíkur 
hana fyrir „buddy-bandalagið“ á 
skrifstofunni.

Þetta er skemmtilega skrifað 
verk, hnyttni höfundanna tveggja 
er augljós og hugvitsamlega 
útfærð í ofurstílhreinni leikmynd. 
Leikhópurinn stendur sig með 
stakri prýði og gerir vel úr gríninu 
og stöku alvöruþrungnum andar-
tökum. Af öðrum ólöstuðum verð-
ur að nefna frábæra takta Jóhann-
esar sem leikur hinn smekklausa 
og kvenkúgandi Geira sem gæti 
hafa selt sálu sína fyrir gulleitan 
Porche Cayenne jeppling. Hann 
leikur einnig breskan leikhúsfræð-
ing sem brýtur upp atburðarrásina 
með óvenjulegum fyrirlestrakorn-
um um lögmál „fjórða veggsins“ 
og gerir úr honum alveg drep-
hlægilega fígúru. Reyndar þurfa 
áhorfendur að skilja ensku til þess 
að meðtaka allt það grín en máski 
er það til marks um fjölþjóðleika 
landsmanna að tvær senur íslenskr-
ar leiksýningar fari nú fram á því 
tungumáli.

Sviðsetningin var í flesta staði 
til fyrirmyndar. Hópurinn nýtir 
sér rými Litla sviðsins eins og 
framast er kostur og nostrað er við 
þau fáu smáatriði sem tískumín-
ímalisminn býður upp á. Hins 

vegar hefði að ósekju mátt velja 
örlítið minni sólgleraugu á hinn 
velgifta Ólaf Thors sem varð 
hreinlega skrípalegur með þau í 
samanburði við ofurdressað sam-
starfsfólk sitt. Tónlistin samanstóð 
af velþekktum slögurum sem 
höfðu kómíska tilvísun í aðstæður 
verksins og heppnaðist það grín 
misvel að mínu mati. Lýsingin var 
haglega notuð og þrautæfð eins og 
sena leikhúsfræðingsins bar með 
sér.

Það væri langt seilst að ætla að 
verk þetta birti smækkaða mynd 
af íslenskum veruleika en ég leyfi 
mér þó að ætla að Eilíf hamingja 
verði það verk sem öll millistjórn-
endadrömu framtíðarinnar verði 
miðuð við.

Drama í dragt og jakkafötum

          

                 
          

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR



Sú frétt fer nú eins og eldur í sinu 
um helstu fjölmiðla jarðarkringl-
unnar að fyrsta finnska „smáskila-
boða-skáldsagan“ sé komin út. 
Saga þessi, sem samanstendur ein-
vörðungu af sms-textum, ber heit-
ið „Síðustu skilaboðin“ og segir 
þar af yfirmanni í upplýsinga-
tæknigeira sem segir upp starfi 
sínu og leggst í ferðalög um Evr-
ópu og Indland. Þessi tæknivæddi 
ferðalangur sendir vinafólki sínu 
og fjölskyldu skilaboð á leið sinni 
en þau, ásamt svarskeytunum, eru 
yfir þúsund talsins og rúmast á 
332 blaðsíðum bókarinnar.

Höfundurinn Hannu Luntiala 
hefur einnig gert sér far um að 
halda inni styttingum, innsláttar- 
og málfræðivillum til þess að texti 
bókarinnar sé sem sannferðugast-
ur. Haft er eftir Luntiala á frétta-
vef AP að hann trúi því að smá-
skilaboð geti afhjúpað margt í 
manneskjunni – meira en nokkurn 
grunar. Luntiala þessi er í forsvari 
fyrir fyrirtæki í Finnlandi sem 
vistar gagnabanka.

Í fréttinni kemur aukinheldur 
fram að finnska útgáfufélagið 
Tammi hyggist þýða bókina á fleiri 
tungumál. Að lokum er klykkt út 
með því að viðeigandi sé að finnsk-
ir höfundar nýti sér tækni- og vís-
anaheim farsímaiðnaðarins sem 
blómstrað hefur í þúsund vatna 

landinu og það áréttað að finnski 
forsætisráðherrann Matti Vanhan-
en hafi nýlega hætt með kærust-
unni sinni með því að senda henni 
sms.

Þess má geta að á undanförnum 
árum hafa sögur verið gefnar út 
eða gerðar aðgengilegar til lesturs 
í gegnum farsíma, þannig hafa 
komið út „bækur“ í Sviss, Indlandi 
og Kína sem hægt er að lesa með 
farsímatækni. Í Frakklandi hefur 
líka komið út smásagnasafn á 
frönsku og ensku sem skrifað er 
sem smáskilaboð en höfundur 
þeirrar bókar, Phil Marso, stærði 
sig af því að hafa aldrei notað far-
síma og  var á sínum tíma einn af 
forsprökkum „Farsímalausadags-
ins“. Ekki er öll vitleysan eins. 

SMS-skáldverk á bók
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Það er þemakvöld hjá Félagi þjóð-
fræðinga í Sögufélagshúsinu 
Fischersundi á fimmtudagskvöld 
1. febrúar kl. 20. Fyrirlesarar eru 
Ingibjörg Gestsdóttir og Rósa Þor-
steinsdóttir. Ingibjörg Gestsdóttir 
kynnir efni lokaritgerðar sinnar, 
„Ég byrja bara og svo kemur 
hitt“.

Ingibjörg vann ritgerð sína upp 
úr viðtölum og rannsókn á efniviði 
sagnamannsins Gests Friðjóns-
sonar. Hún skoðar vísur og frá-
sagnir Gests og lítur á umheiminn 
í gegnum sögurnar, í hvaða formi 
sem þær eru.

Rósa Þorsteinsdóttir nefnir 
erindi sitt „Sögukona úr  Sellátri“. 
Rósa fjallar um Kristínu Níels-
dóttur sem fæddist árið 1910 og 
ólst upp í einni af hinum óteljandi 
eyjum Breiðafjarðar. Sögur henn-
ar og kvæði voru hljóðrituð á árun-
um 1965 til 1975. 

Stóran hluta af sagnasjóði 
sínum hefur Kristín átt frá barn-
æsku og þar eiga sagnir úr fjöl-
skyldunni sér fastan stað. Þessar 
sagnir af forfeðrum sínum, sem 
oft sáu eða heyrðu eitthvað yfir-
náttúrulegt, segir hún aftur og 
aftur, í hverri upptökunni af ann-
arri. Sagnir af æskuslóðunum, 
eyjunum á Breiðafirði, eru henni 
einnig hugleiknar og hún trúir 
efni þeirra yfirleitt. Það sem 

vekur athygli er að þótt Kristín 
virðist hafa verið alin upp við 
sagnir frekar en ævintýri, hefur 
áhugi hennar á fullorðinsárum 
frekar beinst að ævintýrum. Lang-
flest fjalla þau um greindar og 
ráðagóðar stúlkur sem reynast 
oftast fremri karlkyns hetjunum 
við að ráða fram úr málum og 
birta með því oft á tíðum sömu 
lífsviðhorf og sagnirnar sem 
Kristín segir af formæðrum 
sínum.

…ég byrja bara og …

Bresku tvísöngspiltarnir Pet Shop 
Boys eru um þessar mundir helsta 
viðfangsefni sýningar í National 
Portrait Gallery í London. Dregn-
ar eru fram myndir af þeim félög-
um frá löngum ferli, ljósmyndir af 
plötuumslögum og annað ítarefni 
frá ferli þeirra. Níunda söngva-
safn þeirra er væntanlegt í vor. 
Við opnun sýningarinnar létu þeir 
þess getið að væntanleg væri á 
markað kvikmynd sem leikstjór-
inn Derek Jarman stýrði um tón-
leikaferð þeirra félaga 1989. Hún 
var lögð á hilluna á sínum tíma. 
Þeir hafa verið duglegir að þreifa 
fyrir sér á nýjum sviðum. Í fyrra 
tóku þeir þátt í söngleik og nú hafa 
þeir tilkynnt að þeir hyggist semja 
tónlist fyrir ballett.

Pet Shop Boys



Ármann Reynisson, rithöf-
undur með meiru, hefur 
sagt sig formlega úr Rit-
höfundasambandi Íslands. 
Ármann segir úrsögnina 
tilkomna vegna „sérhags-
munagæslu stjórnar sam-
bandsins fyrir sig og sína“. 

Ármann segir þetta ekki síst birt-
ast við úthlutun úr launasjóði rit-
höfunda „þar sem sama fólkið 
virðist eyrnamerkt sjóðnum og 
nýliðar og ferskir vindar illa séðir 
nema þeir séu innvígðir í áskrift-
arhópinn eftir torkennilegum 
leiðum“.

Ármann sótti um laun úr sjóðn-
um í ár en fékk ekki. Hann hefur 
gefið út sex bækur, Vinjettur I-
VI, söfn örsagna sem hann skrif-
ar í knöppu formi. Ármann gefur 
út og selur bækur sínar sjálfur og 
segist vera með rúmlega 3.000 
fasta kaupendur að hverri bók. 
Hann gerði í fyrra útgáfusamn-
ing við þýskt bókaforlag sem 
hefur þegar gefið út eina vinj-
ettubóka hans í tvítyngdri útgáfu 
á þýsku og íslensku. 

„Ef þetta er ekki nægjanlegt 
til þess að fá úthlutað úr launa-
sjóði rithöfunda Íslands einu 
sinni á sex árum þá er eitthvað 
meira en lítið að úthlutun úr 
sjóðnum,“ segir Ármann.

Ármann vandar 
stjórn RSÍ ekki kveðj-
urnar í úrsagnarbréfi 
sínu þar sem hann seg-
ist telja framkomu 
„úthlutunarnefndarinn-
ar og tengiliða hennar við 
hagsmunagæsluna hafa 
sýnt nýrri bókmenntahefð 
vanvirðingu“. Ármann telur 
vanvirðinguna ekki 
aðeins eiga við sig 
og vinjetturnar 
sínar heldur 
segir hann 
unga og efni-
lega rithöf-

unda einnig enn einu sinni hafa 
verið „hundsaða“. Í þessu sam-

bandi nefndi Ármann, í 
samtali við Fréttablaðið, 

sérstaklega rithöfund-
inn Eirík Örn Norðdahl 
sem hlaut ekki náð 
fyrir augum úthlutun-
arnefndarinnar í ár.

„Þetta er ákaflega 
þrálátt og kemur allt-

af reglulega upp í kringum úthlut-
un starfslaunanna,“ segir Pétur 
Gunnarsson, formaður RSÍ, um 
ásakanir Ármanns. „Það hefur 
verið erfitt að kveða þetta í kút-
inn en það er svo auðvelt að sýna 
fram á að það geta ekki verið nein 
tengsl milli stjórnar sambandsins 
og nefndarinnar sem úthlutar 
laununum önnur en þau að stjórn-
in velur fólk til starfans.“

Pétur segir stjórnina hins 
vegar skipta sér almennt af 
starfslaununum og þá helst með 
því að þrýsta á menntamálaráð-
herra og aðra ráðamenn að fjölga 
starfslaunum. „Þetta hefur staðið 
í stað í 10 ár og gerir alla nýliðun 
erfiða þar sem hún verður á 
kostnað einhverra sem fyrir 
eru.“

Pétur segist ekki telja úrsögn 
Ármanns einsdæmi og segist ekki 
munu elta ólar við hana. „Ég held 
að það séu fleiri dæmi um þetta 
og mér finnst það ósköp skiljan-
legt að menn sem eru langþreytt-
ir og langvonsviknir finni von-
brigðum sínum einhverja útrás. 
En hér er verið að hengja bakara 
fyrir smið.“ 

Lindsay Lohan, sem eins og kunn-
ugt er gekkst undir uppskurð 
vegna botnlangabólgu fyrir 
nokkru, hefur ekki sagt skilið við 
botnlangann að öllu leyti, því líf-
færið hvílir nú í frystikistu leik-
konunnar. Lohan ku hafa haft svo 
miklar áhyggjur af því að botn-
langi hennar kæmist í rangar 
hendur, og yrði í kjölfarið boðinn 
upp á Ebay, að hún tók hann með 
sér heim af spítalanum. Sögur 
herma að Kimberley Stewart, 
dóttir Rod Stewart og vinkona 
Lohan, reyni nú að fá leikkonuna 
til að bjóða líffærið upp sjálf og 
láta ágóðann af sölunni renna til 
góðgerðamála.

Annt um 
botnlanga

Marcheline Bertrand, móðir leik-
konunnar Angelinu Jolie, er látin 
úr krabbameini. Hún lést á sjúkra-
húsi sl. laugardagskvöld og voru 
Jolie, eldri bróðir hennar James 
Haven og kærastinn Brad Pitt 
henni þar til halds og trausts.

Bertrand, sem var á 57. aldurs-
ári, fór með lítil hlutverk í nokkr-
um kvikmyndum á ferli sínum. Ól 
hún þau Angelinu og Haven upp 
einsömul eftir að hún skildi við 
föður þeirra, leikarann Jon 
Voight. 

Móðir Jolie 
er látin

Vefur kántrígrúppunnar Baugs 
var mikið sóttur fyrir helgi þegar 
b2.is birti tengil á síðuna, baugur.
is. Þegar Fréttablaðið setti sig í 
samband við söngvarann 
Guðbjörn Dan Gunnarsson 
sagði hann að lénið hefði 
einfaldlega verið á lausu 
og því hefðu þeir gripið 
það. „Við höfðum fengið 
töluvert af allskyns pósti 
tengdum Baugi Group 
en áframsent hann með 
bestu samvisku,“ sagði 
Guðbjörn Dan á föstu-
daginn.

Á síðunni mátti sjá 
lögulega stúlku í kúreka-
fötum, heyra kántrílagið 
Þú lyftir mér hærra og 

tengil yfir á MySpace-
síðu sveitarinnar. Enginn 
Jón Ásgeir eða Jóhannes 
Jónsson. „Lénið var 

afskráð hjá þeim fyrir 
nokkru og við sáum 
að það var laust,“ 
útskýrði Guðbjörn. 
„Þeir hefðu aldrei 
gert slíkt ef þeir 
hefðu minnsta grun 
um að þeir þyrftu 
að nota þetta,“ 
sagði hann. „Þeir 
heita líka Baugur 

Group í dag,“ bætti 
Guðbjörn við. 

Seinna á föstu-
dagskvöldinu hafði 
síðunni hins vegar 
verið breytt. Stór-
fyrirtækið Baug-
ur Group blasti 
við netnotend-
um í öllu sínu 
veldi þegar 
baugur.is var 
slegið inn. 
Þegar Frétta-
blaðið hafði 
aftur upp á Guðbirni Dan sagði 
hann að Netheimar, sem sjá um 
alla netvistun fyrir Baug Group, 
hefðu sett sig í samband við hann 
aðeins korteri eftir að samtali 

hans við Fréttablaðið lauk. „Í 
ljós kom að þetta voru einhver 
mistök, lénið átti ekki að vera 
á lausu. Þeir borguðu mér 
bara skráningargjaldið og 

þar með var málið dautt,“ 
segir Guðbjörn og 

bætir því við að 
hljómsveitin leiti 
nú logandi ljósi 
að nýju léni. 

Af kántrí-
sveitinni Baugi 
er það hins vegar 
að frétta að 

hljómsveitin er komin á plötu-
samning hjá útgáfufyrirtækinu 
Andvaka og segir Guðbjörn að 
stefnt sé á útgáfu í maí. 

Stórfyrirtæki fékk lén kántrísveitar

„Þetta tókst vel. Það sem vakti 
fyrir mér var að sýna fólki fram á 
að það er valkostur fyrir hendi,“ 
segir Kristinn Ásgrímsson for-
stöðumaður Hvítasunnusafnaðar-
ins í Keflavík. 

Kristinn stóð fyrir hingaðkomu 
Alans Chambers sem hefur farið 
víða og lýst reynslu sinni. Vitnis-
burður hans er sá að hafa verið 

hommi en hafi 
frelsast frá 
því fyrir 
tilstilli trú-
arinnar. 
Chambers
kom á 
fimmtudag

og

talaði á ýmsum samkomum og 
ráðstefnum á vegum Hvítasunnu-
safnaðarins áður en hann flaug 
aftur til Bandaríkjanna í gær. 
Chambers er forstöðumaður 
Exodus International – samtaka 
sem að sögn Kristins fá yfir 400 
þúsund símtöl árlega hvaðanæva 
að úr Bandaríkjunum frá fólki 
sem vill losna frá samkynheigð 
sinni.

„Margir vilja losna út úr þessu 
og við vildum sýna fram á að það 
er valkostur. Eins og Chambers 
sagði í sínum vitnisburði þá var 
þetta ekki auðvelt fyrir hann. En 
þetta var það sem hann vildi. Eftir 
að hafa hlustað á þennan mann 
skil ég betur baráttuna sem þetta 
fólk á í. Mikil innri barátta og 
maður finnur til með þessu fólki 
sem ekki bað um þessar tilfinn-
ingar.“

Kristinn segist aðspurður 

þekkja dæmi frá Íslandi þar sem 
menn hafi afhommast fyrir til-
stilli trúarinnar og fengið lausn 
frá sinni samkynhneigð. En svo 
séu auðvitað þeir sem ekki vilja 
það.

„Þetta var nokkurra ára ferli 
fyrir Chambers. Misjafnt hversu 
langt þetta er komið. Því yngra 
sem fólkið er sem leitar sér hjálp-
ar þeim mun auðveldara er að 
losna frá þessu. Kannski eins og 
með alkóhólisma. Þó það sé 
kannski ekki gott dæmi.“

Biblían kallar samkynheigð 
synd að sögn Kristins. En Biblían 
segir líka að kynlíf utan hjóna-
bands sé synd. „Ég vil ekki gera 
upp á milli. Við erum öll breisk og 
allir hafa syndgað.“

„Það er hvorki hægt að 
afhomma né afstreita fólk frekar 
en þú breytir sóleyju í fífil án 
mikilla genabreytinga. Það er hins 

vegar hægt að bæla allt niður, 
meira að segja ást karlmanna á 
konum og öfugt,“ segir Heimir 
Már Pétursson, framkvæmda-
stjóri Hinsegin daga. 

Heimsþekktur afhommari á Íslandi
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Clap Your Hands Say Yeah 
(CYHSY) skaust upp á stjörnuhim-
in tónlistarheimsins með fraum-
raun sinni, samnefndri sveitinni, 
sem kom út árið 2005. Plötuna 
höfðu þeir félagar algjörlega unnið 
sjálfir og innihélt litríkar indí-
poppsperlur. Á annarri breiðskífu 
kappanna kveður við svolítið 
annan tón. Piltarnir fengu Dave 
nokkurn Friedman til þess að sjá 
um upptökustjórn en hann hefur 
áður gert afbragðs hluti með sveit-
um á borð við Weezer, Mercury 
Rev, Sleater-Kinney, Mogwai, Low 
og ekki síst Flaming Lips. Áhersl-
an á að þróa hljóm sveitarinnar 
virðist því CYHSY-liðum hugleik-
in.
Strax í fyrsta laginu sem heitir því 
sama og platan, Some Loud Thund-
er, kemur bersýnilega í ljós að 
áherslurnar hafa breyst. Alec 
Ounsworth, söngvarinn, virðist 
syngja í gegnum ónýtan hljóðnema 
og allt annað hljómar í meira lagi 
hrátt. Lagið er samt skemmtilegt 
og æsandi kúabjalla gerir mikið 
fyrir lagið. Næstu lög feta svipaða 
línu, örlítið drungaleg og meiri 
sækadelía í gangi en á fyrri plöt-
unni. Lögin eru hins vegar ekki 
nógu eftirtektarverð, ekki fyrr en 
kemur að Satan Said Dance sem er 
líklegast besta lag sem ég hef 
heyrt með CYHSY til þessa, ugg-
vænlega grípandi.
Því miður ná CYHSY ekki að fylgja 
eftir því frábæra lagi. Restin af 
plötunni er þó langt frá því að vera 
slor. Lög eins og Yankee Go Home 
og Five Easy Pieces er bæði metn-
aðarfull (þótt nafnið á því seinna 

gefi annað til kynna) og hljómur-
inn mikill og góður.
Tónlistargagnrýnendur eru oft 
gagnrýndir fyrir að bera tónlistar-
fólk of mikið saman við fyrri verk 
en hins vegar ætti slíkt að teljast 
einstaklega eðlilegt. Staðreyndin 
með CYHSY er líka þessi: Fyrsta 
platan er einfaldlega betri en sú 
seinni. Og jafnvel þó að Some Loud 
Thunder væri fyrsta eða jafnvel 
fimmta plata CYHSY þá væri hún 
ekki nógu eftirtektarverð. Ein-
göngu fiskur í torfu sem þó er 
bragðgóður.

Breyttar áherslur

Ógæfu Afríku hefur orðið flest að 
vopni, ekki síst í Síerra Leóne þar 
sem hart er bitist um auðugar dem-
antanámur með ömurlegum afleið-
ingum fyrir íbúa landsins. Blood 
Diamond gerist þar, rétt fyrir síð-
ustu aldamót í miðri borgarastyrj-
öld, og segir frá málaliðanum og 
demantasmyglaranum Danny 
Archer sem kemst á snoðir um risa-
stóran demant sem fiskimaðurinn 
Solomon Vandy fann og faldi þegar 
hann var þræll uppreisnarher-
manna. Solomon samþykkir að 
aðstoða Archer við að finna dem-
antinn gegn því að hann hjálpi sér 
að finna konu sína og dætur í flótta-
mannabúðum og son sinn, sem upp-
reisnarherinn nam á brott. Við 
fléttuna bætist blaðakonan Maddy 
Bowen sem er á höttunum eftir 
frétt til að knésetja gimsteinasala á 
Vesturlöndum, sem eiga sína sök á 
óöldinni.

Edward Zwick velur sér eldfimt 
efni til að fjalla um sem þarf ekki 
mikinn neista til að kveikja í. Blood 
Diamond er því að mörgu leyti 
áhrifamikil og til þess fallin að 

vekja áhorfendur á Vesturlöndum 
til umhugsunar um eigin ábyrgð á 
ömurlegu hlutskipti fólks í þessum 
hrjáða heimshluta. Hin samofna 
hasarsaga tekst verr upp; fyrir það 
fyrsta er myndin alltof löng með of 
mörgum dauðum punktum (Zwick 
sýndi líka í The Last Samurai að 
hann er mikið fyrir romsur). 

Það eru gæðaleikarar í hverju 
rúmi en því miður fá Leonardo 
DiCaprio og Jennifer Connelly úr 
litlu að moða. DiCaprio er prýðileg-
ur leikari og á góða spretti en á 
köflum gerir hann fullmikið úr 
suður-afríska hreimnum, virðist 
leggja lykkju á leið sína til að láta 
flámælið njóta sín og grettir sig til 
áhersluauka. Samband hans og 
blaðakonunnar er polldjúpt og sam-
töl þeirra um siðferðislega ábyrgð 
fleyta kerlingar á yfirborðinu. 
Djimon Hounsou skarar hins vegar 
fram úr í hlutverki fiskimannsins 
örvinglaða, betur að sinni Óskars-
verðlaunatilnefningu kominn en 
DiCaprio.

Blood Diamond situr vissulega 
eftir í manni eftir að úr bíósalnum 

er komið, fyrst og fremst vegna 
þess að efni hennar er aðkallandi 
og það bjargar henni frá meðal-
mennsku.    

Djásnin blóði drifin

Glæsileg trúbadorkeppni er 
nú í undirbúningi á Sport-
barnum við Hverfisgötu. 
Leitað er að nýjum Bubba.

„Stóra trúbadorkeppnin verður 
haldin. Tuborg kostar keppnina 
með hundrað þúsund króna verð-
launum sem deilast niður á fjögur 
efstu verðlaunasætin,“ segir Frið-
rik Indriðason, blaðamaður með 
meiru.

Hann stendur nú í ströngu við að 
undirbúa sérstaka trúbadorkeppni 
sem haldin verður á Sportbarnum 
við Hverfisgötu. Skráning er hafin 
og að sögn Friðriks geta menn 
hringt á staðinn, skilið eftir nafn og 
símanúmer og svo verður haft sam-
band við þá. Fyrsta keppniskvöldið 
er fyrirhugað 15. febrúar. Stefnt er 
að því að átta keppendur taki þátt í 
keppninni sem þýðir að alls tekur 
hún sex kvöld. Útsláttarkeppni, 
undanúrslit og svo úrslitakvöld. Er 
gert ráð fyrir því að áhorfendur 
geti hvatt sína menn, og/eða þá sem 
eru að standa sig sérstaklega vel, 
og komið þeim þannig áfram.

„Tommi Tomm hefur hótað því 
að mæta með bassa. Og mun þar 
með verða fyrsti bassatrúbador 

sögunnar,“ segir Friðrik. Er þar að 
tala um hinn geðþekka og flinka 
bassaleikara Stuðmanna, Tómas 
Tómasson. En gaman er að segja 
frá því að þeir félagar, Friðrik og 
Tómas, vinna nú að öðru bindi 
sagnabálksins Sögur Tómasar 
frænda sem greina frá ævintýrum 
bassaleikarans á flandri hans um 
heim allan með Stuðmönnum. Að 
sögn Friðriks verður Claudia 
Koestler, hinn duglegi umboðsmað-
ur Stuðmanna í Þýskalandi, sér-
stakur gestaskrifari í bókinni. Sjö 
sögur verða frá ævintýrum 
Stuðmanna í Þýskalandi.

En aftur að Stóru trú-
badorkeppninni á Sport-
barnum. Aðspurður seg-
ist Friðrik ekki vera 
orðinn skemmtanastjóri 
staðarins þó svo að hann 
hafi fengið þessa hug-
mynd. Hann hefur 
hins vegar snar-
að sér bak við 
barborðið og 
skenkir við-
skiptavin-
um bjór 
þegar svo 
ber
undir.

„Leitin að hinum nýja Bubba. 
Hann byrjaði að glamra á gítar í 
verbúð. Þá ætti Sportbarinn, þessi 
músíkalski staður, ekki að vera 
verri kostur til að koma sér á fram-
færi. Hér liggja djúpar tónlistar-
legar rætur. Til dæmis má nefna að 
þetta er þriggja bassa staður. Hér 
starfa við barinn þrír fanta bassa-
leikarar: Tommi, Arnar sem var í 
Vínyl og Stefán Gauti úr eðalgrúpp-
unni Bakkus. Sem hæfir ágæt-
lega.“

Söng- og leikkonan Jennifer Lopez 
ætlar að gefa út sína fyrstu plötu á 
spænsku hinn 3. apríl. Platan nefn-
ist Como Ama Una Mujer, eða 
How a Woman Loves.

Lagahöfundur plötunnar og 
upptökustjóri var Marc Antony, 
eiginmaður Lopez, og naut hann 
aðstoðar þeirra Estefano og Julio 
Reyes.

Lopez söng síðast á spænsku í 
kvikmyndinni Selena, sem kom 
henni á stjörnukortið í Hollwyood 
fyrir tíu árum.

Hún er einnig að vinna að plötu 
á ensku sem kemur út í lok ársins. 
„Ég hef þroskast sem söngkona,“ 
sagði Lopez. „Marc gaf mér líka 
sjálfstraust í hljóðverinu. Þegar 
einhver trúir svona mikið á mann 
þá vill maður ekki valda honum 
vonbrigðum.“

Syngur á spænsku

!óíbí.rk045
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Frábær mynd!
Óli Palli – Rás 2
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FRÁBÆR BARNA-OG FJÖLSKYLDUMYND
FRÁ HÖFUNDI STÚART LITLA.

SÝND BÆÐI MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI.

FRÁBÆR BARNA-OG FJÖLSKYLDUMYND
FRÁ HÖFUNDI STÚART LITLA.

SÝND BÆÐI MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI.

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

CHARLOTTE´S WEB ENSKT TAL    kl. 5.20 og 8
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL     kl. 5.50
NIGHT AT THE MUSEUM    kl. 5.40, 8 og 10.20
SÝND Í LÚXUS      kl. 5.40, 8 og 10.20
APOCALYPTO    kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
KÖLD SLÓÐ    kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 3.40

NIGHT AT THE MUSEUM      kl. 5.50, 8 og 10.10
APOCALYPTO      kl. 10.00 B.I. 16 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE      kl. 6 og 8 B.I. 7 ÁRA



Frumsýnd í Kína
DVD-mynddiskurinn The 
Abattoir Blues Tour með hljóm-
sveitinni Nick Cave and the Bad 
Seeds kemur út á mánudag. Á 
mynddisknum, sem er tvöfaldur, 
er efni frá tvennum tónleikum 
sveitarinnar. 

Fyrri diskurinn var tekinn upp 
í Brixton Academy í London árið 
2004 þegar Nick Cave og félagar 
fylgdu eftir tvöföldu plötunni 
Abattoir Blues/The Lyre of Orp-
heus. Síðari diskurinn inniheldur 
tónleika frá Hammersmith Apollo 
í London árið 2003 í tilefni af 
útgáfu plötunnar Nocturama.

Á mynddisknum eru einnig 
myndbönd við lög á síðustu tveim-
ur

plötum hljómsveitarinnar auk 
mynda sem voru teknar baksviðs 
af gítarleikaranum Mick Harvey.

Í viðhafnarútgáfu mynddisks-
ins fylgja einnig tvær plötur með 
lögum frá Abattoir Blues-tón-
leikaferðinni sem var farin um 
Evrópu árið 2004. Á meðal laga 
þar eru The Ship Song, Stagger 
Lee og Babe, You Turn Me On.

Tvöfalt frá Cave

Chris Walla, gítarleikari banda-
rísku indí-sveitarinnar Death Cab 
For Cutie, gefur út sína fyrstu sóló-
plötu í haust.

Platan nefnist It´s Unsustain-
able og á henni spilar Walla á öll 
hljóðfæri nema trommur. Tvö lög 
sem ekki komust á síðustu plötu 
Death Cab, Plans, verða á plötunni. 
Walla er um þessar mundir að 
leggja lokahönd á plötuna í Port-
land. Ákvað hann að taka sér frí frá 
því að stjórna upptökum á plötum 
The Decemberists og Tegan and 
Sarah vegna verkefnisins.

Sóló í haust

Daniel Craig, sem fer með hlutverk 
James Bond, var nýverið viðstadd-
ur frumsýningu Casino Royale í 
Peking. Bond-myndin er sú fyrsta í 
seríunni sem er sýnd í Kína.

Craig sagði að það væru forrétt-
indi að myndin skuli vera sýnd í 
Kína og bætti því við að hann hefði 
lengið langað að heimsækja landið.

Hingað til hafa Bond-myndirnar 
ekki hlotið náð fyrir augum kín-
verska kvikmyndaeftirlitsins. Engu 
að síður hafa þær ávallt selst vel á 
myndbands- og DVD-spólum. Cas-
ino Royale verður sýnd í rúmlega 
eitt þúsund kvikmyndahúsum, sem 
er besta dreifing sem mynd utan 
Kína fær þar í landi.

Frumsýnd 2. febrúar

Jamie Foxx Beyoncé Knowles Eddie Murphy

Viðskiptavinir SPRON geta auk þess skráð sig á
spron.is fyrir 31. janúar nk. og átt möguleika á 
að vinna miða fyrir tvo á sýningu myndarinnar 
ásamt DREAMGIRLS-varningi.

Viðskiptavinir sem greiða með SPRON-korti fá
20% afslátt af miðaverði.

... og skemmtilegur bíóleikur!

20% afsláttur 
  fyrir viðskiptavini SPRON ...
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Golden Globe-
verðlaun3 ÓSKARs-

TILNEFNINGAR8
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Frá leikstjóra The Last Samurai

GOLDE GLOBE
BESTA MYND ÁRSINS

FRÁBÆRLEGA FYNDIN OG SNIÐUG GAMANMYND... 

Stranger than Fiction
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Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood. 1
TILNEFNING
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FRÉTTABLAÐIÐ

FORELDRAR

FRÁ LEIKSTJÓRA BATMAN BEGINS OG MEMENTO

Sýnd með 
íslensku og 
ensku tali.

HJÁLPIN BERST AÐ OFAN
Frábær barna-og fjölskyldumynd 

frá höfundi Stúart litla.

Háskólabíó
THE HOLIDAY kl. 6 B.i. 7

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

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

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

FORELDRAR kl. 6 - 8 - 10 

BABEL kl. 6 - 9 B.i.16

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

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

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

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

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

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

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 4 Leyfð

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

BLOOD DIAMOND VIP kl. 8 - 10:50 

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

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

BABEL VIP kl. 5

FORELDRAR kl. 6 - 8 - 10 Leyfð

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

VEFUR KARLOTTU M/- Ísl tal. kl. 6 Leyfð

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

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

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

FORELDRAR kl. 10 Leyfð

NIGHT AT THE MUSEUM kl. 8 Leyfð

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

KÖLD SLÓÐ kl. 10:15 B.i. 12

BLOOD DIAMOND kl  8 B.i.16

VEFUR KARLOTTU m/ísl. tali kl.  6 Leyfð

BABEL kl  8 B.i.16

FRÁIR FÆTUR m/ísl. tali kl  6 Leyfð

Skráðu þig á SAMbio.is

FBLTOPP5.IS
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PANAMA.IS

EF ÞÚ VILT FÁ SKILNING .... ÞARFTU AÐ HLUSTA
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Styðst við 
raunverulega

atburði.

Ævintýraleg spenna og hasar

S.V. MBL



Mun ekki spila með Akureyri í vetur

 Spænsku dómararnir 
Breto og Huelva eru ekki 
sérstaklega vinsælir á Íslandi 
eftir dómgæslu þeirra í leik 
Íslands og Póllands þar sem 
hallaði nokkuð mikið á strákana 
okkar.

Þeir félagar eru komnir til 
Hamborgar og annar þeirra gekk 
að Alfreð Gíslasyni í gær og 
viðurkenndi að þeir hefðu gert 
tvö mistök undir lok leiksins. Svo 
bað hann Alfreð afsökunar. „Mér 
fannst það sýna mikinn karakter 
hjá þeim félögum,“ sagði Alfreð 
en hver veit nema þeir dæmi leik 
Íslands í dag. 

Viðurkenndu 
mistök

Alfreð Gíslason 
landsliðsþjálfari hefur tilkynnt 
hornamanninn Einar Örn Jónsson 
í íslenska hópinn en hann hefur 
engan þátt tekið í mótinu til 
þessa.

Ragnar Óskarsson hefur þar 
með lokið þátttöku sinni en hann 
yfirgaf hópinn fyrir nokkru til að 
vera hjá konu sinni sem á von á 
barni. Hún hefur enn ekki fætt 
frumburð þeirra hjóna. 

Einar inn 
og Ragnar út

 Íslenska landsliðið tók 
létta æfingu í Colour Line höllinni 
í gærkvöldi eftir fjögurra tíma 
akstur frá Halle. Alfreð Gíslason 
var rólegur að sjá og hann gerir 
ráð fyrir jöfnum leik í kvöld.

„Þetta verður hörkuleikur og 
vonandi skemmtilegur. Ég tel 
þessi lið mjög áþekk að getu og 
Danirnir hafa hugsanlega aðeins 
meiri breidd en ég get samt ekki 
séð á mínum mönnum að þeir séu 
eitthvað þreyttir. Boldsen hjá 
Dönunum hefur verið að spila frá-
bærlega á þessu móti og ég þykist 
nú vita að hann sé í lélegra formi 
en margir af okkar leikmönnum. 

Ég held að úrslit leiksins muni 
ráðast á stemningu, dagsforminu 
og síðan vörn og markvörslu,“ 
sagði Alfreð en Roland Eradze 
verður tæplega með íslenska 
landsliðinu en hann er með mikil 
útbrot á líkamanum sem eru 
afleiðing ofnæmis sem ekki hefur 
enn verið greint.

„Við verðum að standa vörnina 
gríðarlega vel og ef við gerum það 
þá er ég sannfærður um að við 
munum vinna þennan leik,“ sagði 
Alfreð sem hefur litlar áhyggjur 
af meiðslunum í hópnum.

„Ég hef ekkert miklar áhyggj-
ur af stöðu mála. Það eru smáatriði 

hjá mörgum en helsta áhyggjuefn-
ið á þessari stundu er Róbert en ég 
taldi rétt að láta mynda hann svo 
við værum vissir með stöðuna á 
honum,“ sagði Alfreð.

„Breiddin er að aukast hjá 
okkur og það er jákvætt og hjálp-
ar okkur í þessum leik gegn 
Dönum. Ég er bjartsýnn og er viss 
um að úrslit ráðist á smáatrið-
um.“

Alfreð Gíslason landsliðsþjálfari á von á mjög jöfnum og spennandi leik gegn 
Dönum í kvöld er liðin mætast í Hamborg í átta liða úrslitum á HM.

 Línumaðurinn Róbert 
Gunnarsson er ekki kjálkabrot-
inn eins og óttast var í gær og 
mun því spila í leiknum mikil-
væga gegn Dönum í kvöld.

Róbert fékk þungt högg í and-
litið í leiknum gegn Þjóðverjum. 
Róbert hefur áður kjálkabrotnað 
og því var óttast að hið sama 
hefði gerst gegn Þjóðverjum. 
Róbert fór í röntgenmyndatöku 
um leið og íslenska liðið kom til 
Hamborgar í gær og myndatakan 
leiddi í ljós að það er í fínu lagi 
með kappann.

Hann er nokkuð marinn og á 
erfitt með að borða en mætir 
engu að síður af fullum krafti í 
leikinn í kvöld.

Smávegis veikindi hafa herjað 
á íslenska hópinn og Ásgeir Örn 

Hallgrímsson gat ekki æft með 
liðinu í gær vegna veikinda. Hann 

ætti engu að síður að vera klár í 
kvöld.

Róbert er ekki kjálkabrotinn

 Stuðningsmenn West 
Ham fengu slæmar fréttir í gær. Í 
ljós kom að þeir Dean Ashton og 
Lucas Neill verða frá næstu 
vikurnar vegna meiðsla.

Neill er nýkominn til West 
Ham og meiddist í sínum fyrsta 
leik gegn Watford um helgina. 
Hann mun hið minnsta missa af 
næstu þremur leikjum liðsins.

Ashton hefur verið frá í fimm 
mánuði vegna ökklabrots en 
meiddist nýverið aftur á ökkla. 
Hann verður því enn lengur frá.

Meiðsli hrjá 
West Ham

Keflavík kvaddi í gær 
hina bandarísku TaKeshu Watson 
með 104-80 sigri á liði Hamars í 
undanúrslitum Lýsingarbikar-
keppni kvenna.

Leikmenn Hamars, sem eru 
nýliðar í Iceland Express deild 
kvenna, komust þó vel frá 
leiknum. Þær héldu í við Keflvík-
inga allan leikinn en fyrr í vetur 
hefur viðureignum liðanna lokið 
með stórsigri Keflavíkur.

Watson, sem er meidd, var 
stigahæst Keflvíkinga með 25 
stig en hún spilaði einungis í 23 
mínútur. Bryndís Guðmundsdótt-
ir skoraði 18 stig.

Hjá Hamar var Latreece 
Bagley 22 stig og 19 fráköst og 
hin 16 ára Hafrún Halfdánardótt-
ir skoraði 16 stig.

Keflavík í úrslit

 Alex McLeish var í gær 
kynntur sem nýr þjálfari skoska 
landsliðsins. Hann var þar til í 
haust stjóri Glasgow Rangers en 
var rekinn úr því starfi. Eftir-
maður hans þar var Walter Smith 
sem hætti sem landsliðsþjálfari 
Skota til að taka við Rangers.

Skotland hefur náð frábærum 
árangri í undankeppni EM 2008 
undir Smith og trónir á toppi B-
riðils eftir frækinn sigur á 
Frökkum. Heimsmeistarar Ítala 
eru í þriðja sæti riðilsins.

McLeish tekur 
við Skotlandi





 Ólafur Stefánsson, fyr-
irliði íslenska landsliðsins, leiðir 
ekki aðeins sína menn inn í einn 
stærsta leik í sögu handboltalands-
liðsins í dag heldur mun hann 
einnig skrifa sitt nafn á spjöld 
íslensku handboltasögunnar. Ólaf-
ur mun leika sinn 44. leik í úrslita-
keppni heimsmeistaramótsins í 
Hamburg og bæta þar með met 
Guðmundar Hrafnkelssonar sem 
hefur staðið undanfarin sex ár. 
Ólafur er aðeins fjórði maðurinn 
til að slá metið á síðustu þremur 
áratugum en hinir methafarnir 
eru Geir Sveinsson og Hjalti Ein-
arsson. Ólafur er löngu orðinn 
langmarkahæsti íslenski leikmað-
urinn í úrslitakeppni HM en hann 
hefur alls skorað 184 mörk í þess-
um 43 leikjum. Næsti maður á list-
anum er Guðjón Valur Sigurðsson 
(132 mörk) sem fór fram úr Patr-
eki Jóhannessyni (121 mark) í 
Þýskalandi.

Ólafur Stefánsson lék sinn 
fyrsta leik í úrslitakeppni HM í 
Laugardalshöllinni 7. maí 1995. 
Mótherjarnir voru Bandaríkja-
menn og íslenska landsliðið vann 
öruggan 11 marka sigur, 27-16. 

Ólafur spilaði ekki mikið í leikn-
um og klikkaði á eina skoti sínu. 
Ólafur leysti bæði af Sigurð Val 
Sveinsson í skyttunni sem og þá 
Valdimar Grímsson og Bjarka Sig-
urðsson í horninu. Hann var með í 
öllum sjö leikjunum og skoraði 11 
mörk og gaf 11 stoðsendingar. 
Ólafur nýtti skotin sín mjög vel og 
skoraði meðal annars úr 8 af 16 
langskotum sínum.

Frá og með keppninni í 
Kumamoto 1997 hefur Ólafur 

verið í lykilhlutverki hjá íslenska 
landsliðinu og er nú á góðri leið 
með að gefa flestar stoðsendingar 
fimmtu heimsmeistarakeppnina í 
röð. Fyrir leikinn í kvöld hefur 
Ólafur alls gefið 255 stoðsending-
ar á félaga sína sem gefa 5,9 stoð-
sendingar að meðaltali í leik í 
úrslitakeppni HM. Hann hefur 
ennfremur átt þátt í 11,8 mörkum 
eða meira í leik á síðustu fjórum 
keppnum. Ólafur var markhæsti 

leikmaður íslenska liðsins á bæði 
HM 2001 í Frakklandi og á HM í 
Portúgal 2003 en fyrir tveimur 
árum skoraði aðeins Guðjón Valur 
Sigurðsson fleiri mörk en Ólafur.

Ólafur hefur spilað flesta HM-
leiki á móti Júgóslavíu og Rúss-
landi eða þrjá á móti hvorri þjóð. 
Hann hefur alls spilað gegn 28 
þjóðum á HM en leikurinn í kvöld 
er sá fyrsti sem hann spilar gegn 
Dönum í úrslitakeppni heimsmeist-
aramótsins. Ísland hefur ekki mætt 
Dönum á HM síðan á HM í Svíþjóð 
1993. Leikurinn í kvöld verður 
einnig fimmti HM-leikur Ólafs í 
útsláttarkeppni og vonandi gengur 
betur en áður því þrír af fjórum 
leikjum hans með landsliðinu í 16 
eða 8 liða úrslitum heimsmeistara-
mótsins hafa tapast.

Guðmundur Hrafnkelsson 
bætti leikjamet Geirs Sveinssonar 
á HM í Frakklandi 2001 og bætti 
síðan við það í HM í Portúgal 
tveimur árum síðar. Metleikurinn 
var í 22-24 tapi fyrir Egyptum. 
Það er vonandi að Ólafur nái að 
breyta út af venjunni því metleik-
ur Geirs Sveinssonar á HM 1993 
tapaðist einnig en Ísland lá þá 21-
22 fyrir Tékkum í leik um 7. sætið. 

Leikurinn gegn Dönum í 8 liða úrslitum HM í Þýskalandi verður 44. leikur Ólafs Stefánssonar í úrslita-
keppni HM. Hann tók fyrst þátt í HM á Íslandi fyrir tæpum tólf árum.

 Það mátti sjá á dönsk-
um fjölmiðlum í gær og í fyrradag 
að handboltaspekingar þar í landi 
eru afar sigurvissir fyrir leik 
Íslands og Danmerkur í fjórðungs-
úrslitum HM í handbolta í kvöld.

„Þeir eru mjög sigurvissir. Ég 
fann það strax eftir leikinn á sunnu-
dag,“ sagði Aron Kristjánsson, 
þjálfari danska úrvalsdeildarliðs-
ins Skjern. „Margir sögðu að það 
væri nánast formsatriði fyrir liðið 
að komast í úrslitaleikinn. Pólland 
og Rússland yrðu engin fyrirstaða, 
hvað þá Ísland.“ Sigurvegari leiks-
ins í kvöld mætir sigurvegara leiks 
Póllands og Rússlands sem hefst 
klukkan 16.30 í dag.

Aron sagði að þjálfurum og 
leikmönnum danska liðsins hefði 
tekist að draga aðeins úr vænting-
um landa sinna, þetta væri ekki 
alveg svo auðvelt.

„Þeir reyndu að segja að þessar 

þjóðir væru góðar líka, alveg eins 
og Spánn, Króatía og Frakkland. 
En því var samt ekki að leyna að 
þeir eru frekar sigurvissir.“

Gengi danska liðsins hefur verið 
nokkuð hliðstætt gengi Íslands á 
HM. Bæði lið töpuðu óvænt snemma 
á mótinu (fyrir Ungverjalandi og 
Úkraínu) og unnu svo sterka þjóð 
til að koma sér aftur á beinu braut-
ina (Spán og Frakkland). 

Aron segir hins vegar muninn á 
danska og íslenska liðinu liggja í 
breiddinni.

„Margir leikmenn danska liðs-
ins hafa komið við sögu til þessa 
og hefur verið misjafnt hvaða 
leikmaður dregur vagninn í hverj-
um leik. Það jákvæða við þetta er 
að leikmenn eru ekki eins þreyttir 
og leikmenn annarra liða. Á móti 
kemur að liðið hefur átt erfitt með 
að finna taktinn sinn vegna tíðra 
skiptinga.“

Hann segir að vörn og mar-
kvarsla sé mesti kostur liðsins. „Í 
síðustu leikjum hefur liðið verið 
að spila frábæra 6/0 vörn og mark-
verðirnir hafa verið mjög sterkir,“ 
segir Aron sem býst við jafnri og 
spennandi viðureign í kvöld.

„Ef leikmenn Íslands eru í góðu 
líkamlegu standi býst ég við gal-
opnum leik. Ég vona bara að 

íslenska hjartað hafi þetta á end-
anum.“

Aron þekkir vitanlega vel til 
Arnórs Atlasonar sem hefur sleg-
ið í gegn með FCK í dönsku deild-
inni í haust. Hann stóð sig einnig 
afar vel með Íslandi á EM í Sviss í 
fyrra en hefur ekki náð sér á strik 
í Þýskalandi.

„Þetta hefur komið mér mikið á 
óvart. Hann hefur verið frábær í 
deildinni í haust og hefur greini-
lega getuna. Þetta hlýtur því að 
vera spurning um sjálfsöryggi og 
sjálfstraust.“

Arnór sé því dottinn aftar í 
goggunarröðina, sérstaklega eftir 
frammistöðu Markúsar Mána 
gegn Þýskalandi þar sem hann 
skoraði tíu mörk.

„Alfreð hlýtur að velja þá menn 
í sinn hóp sem hafa verið að standa 
sig hvað best til þessa á mótinu.“

Danir búnir að bóka sæti í úrslitaleiknum

 Ríkissjónvarpið mun 
sýna alla fjóra leikina í fjórðungs-
úrslitum HM í handbolta. Tvo 
þeirra í beinni útsendingu, 
Þýskaland-Spánn og Ísland-
Danmörk.

Í dagskrárlok í kvöld verða 
síðari hálfleikir hinna leikjanna, 
Frakkland-Króatía og Pólland-
Rússland, sýndir frá kl. 23.30. 

Allir leikirnir fjórir verða svo 
sýndir í heild sinni í upphafi 
dagskrár á morgun, frá kl. 11.05.

Allir leikir 8-liða 
úrslita sýndir

Sir Alex Ferguson, 
knattspyrnustjóri Manchester 
United, telur að Ben Foster muni 
taka við af Paul Robinson sem 
aðalmarkvörður enska landsliðs-
ins. Ferguson segir Foster vera að 
komast í landsliðsklassa. Þessi 23 
ára markvörður er á lánssamningi 
hjá Watford frá United og hefur 
verið einn allra besti leikmaður 
botnliðs úrvalsdeildarinnar.

„Mánaðarlega fæ ég skýrslu 
frá Adrian Boothroyd varðandi 
Foster. Hvernig formi hann er í, 
hvernig hann stendur sig á 
æfingum og um framfarir hans. 
Hann mun snúa aftur á Old 
Trafford næsta tímabil. Það var 
frábært að fá hann hingað frá 
Stoke,“ sagði Ferguson.

Mun verja 
mark Englands

 Í gær var dregið í 16-liða 
úrslit ensku bikarkeppninnar. 
Englandsmeistarar Chelsea og 
núverandi topplið Manchester 
United fengu bæði heimaleiki. 
United mætir Íslendingaliðinu 
Reading en Chelsea annað hvort 
Blackpool eða Norwich.

Aðeins þrír úrvalsdeildarslagir 
eru á dagskrá. Auk United og 
Reading mætast Fulham og 

Tottenham í Lundúnaslag auk þess 
sem annað hvort Arsenal eða Bolt-
on tekur á móti Blackburn.

Annars getur Manchester Unit-
ed kórónað frábæra byrjun á tíma-
bilinu með sínum nítjánda sigri á 
miðvikudagskvöldið er liðið mætir 
botnliði Watford. Ef Alex Fergu-
son og hans menn vinna sigur 
verðu það besti árangur liðsins í 
fyrstu 25 leikjum tímabilsins frá 
upphafi.

Metið á reyndar Ferguson sjálf-
ur er hann krækti í 59 stig eftir 25 
leiki árið 2001. Hann á nú mögu-
leika á að bæta það met um eitt 
stig.

Manchester United mætir Reading

Það gengur ekki 
þrautalaust hjá Einari Þorvarðar-
syni, framkvæmdastjóra HSÍ, að 
fá miða á leik Íslands og Dan-
merkur í dag. Þýska handknatt-
leikssambandið hafði ekki svarað 
beiðni Einars um miða um 
kvöldmatarleytið í gær og sagði 
Einar ekki vera bjartsýnn. 
Fararstjóri liðsins sagðist vera 
búinn að fá um sex miða í 
gærkvöldi en Color Line-höllin í 
Hamborg tekur 13.800 manns í 
sæti.

Það er margt skrýtið í skipu-
laginu hér í Þýskalandi og vart til 
sá maður sem trúi því að lið sem 
eigi að spila fái ekki úthlutað 
neinum miðum á sína leiki.

Sökum miðaleysis og hand-
boltaáhuga í Hamborg hefur 
verið ákveðið sýna leiki dagsins á 
risaskjá á Kunst sem er nálægt 
rauða hverfinu í borginni.

Ísland fær fáa 
miða á leikinn

 Þjóðverjar 
hafa verið gagnrýndir 
fyrir margt á HM og 
eitt þeirra eru stanslaus 
ferðalög liðanna. Það 
þótti mjög furðuleg 
ákvörðun að hafa annan 
milliriðilinn á tveimur 

stöðum og sú ákvörðun að ferja 
lið alla leið til Hamborgar var 
heldur ekki vinsæl. Fjarlægðin 
frá búðum íslenska liðsins í Halle 
er um 400 kílómetrar.

Fjöldamörg lið hafa í mörgum 
tilfellum mátt ferðast yfir 100 
kílómetra á dag til að komast á 
leikstað. Er rætt um mótið sem 
keppni á Autobahn enda eru 
leikmenn og fjölmiðlamenn meira 
og minna á ferðalagi.

Keppni á 
Autobahn



Fyrir hverju vilt þú berjast?

UMFERÐARÖRYGGI OG UMFERÐARFLÆÐI

TVÖFÖLDUN SUÐURLANDSVEGAR

BETRI VEGUM, FLEIRI VEGRIÐUM OG HRINGTORGUM

BÆTA HRINGVEGINN OG BURT MEÐ EINBREIÐAR BRÝR

ÖRYGGIM VEGUM  Á VESTFJÖRÐUM
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FORGANGSRÖÐUN VERKEFNA OG GÖNG Á LANDSBYGGÐINNI

HEILDARSTEFNA Á ALÞINGI Í UPPBYGGINGU VEGAKERFISINS

Við styðjum grasrótarsamtökin Samtöðu:

Með SAMSTÖÐU getum við náð árangri.

Í nóvember árið 1999 var stofnaður áhugahópur um örugga Reykjanesbraut. Með samstöðu íbúa svæðisins, þingmanna

og framkvæmdaraðila tókst að hefja framkvæmdir við tvöföldun Reykjanesbrautar fyrr en áætlað var.Og nú eftir rúmlega

sjö ára baráttu og jákvæðan áróður hópsins er fyrsti áfangi brautarinnar tilbúinn og árangurinn staðreynd. Í stað allt að

sex banaslysa á ári hefur enginn látist á brautinni frá því að fyrsti áfanginn var vígður árið 2004. 

Við getum náð árangri – líka á þínu svæði. Markmiðin eru skýr. 

Gerum alla vegi landsins örugga með SAMSTÖÐU og slysalausri sýn árið 2007

Skráðu þig í þinn baráttuhóp á www.nullsyn.is



 Marco Materazzi, 
varnarmaður Inter, segist ekki 
hafa sagt neitt við Gennaro Del 
Vecchio sem ætti að hafa leitt til 
þess að hann var skallaður. 
Atvikið varð í leik Inter og 
Sampdoria á sunnudag og minnti 
á frægt atvik í úrslitaleik 
heimsmeistaramótsins síðasta 
sumar. Del Vecchio fékk að líta 
rauða spjaldið fyrir að skalla 
Materazzi.

„Ég gerði ekkert rangt, ég 
sagði honum bara að hætta 
þessu,“ sagði Materazzi eftir 
leikinn en honum fannst Del 
Vecchio fara of harkalega í 
markvörðinn Julio Cesar. „Áður 
en hann var rekinn af velli hafði 
hann farið harkalega í Adriano og 
endurtók síðan leikinn í viðskipt-
um við markvörðinn okkar þegar 
hann var með hendur á knettin-
um,“ sagði Materazzi. Inter vann 
leikinn 2-0 og hefur liðið nú unnið 
fjórtán deildarleiki í röð. 

Segist ekki hafa 
gert neitt rangt

Leikmenn Phoenix 
Suns eru ekkert að gefa eftir í 
NBA-deildinni þótt margir spek-
ingar bíði eftir að blaðran springi. 
Phoenix vann sinn 17. leik í röð 
þegar liðið sótti 115-100 sigur til 
Cleveland í fyrrinótt og vantar 
nú aðeins þrjá sigurleiki til við-
bótar til þess að geta státað af 
annarri lengstu sigurgöngu sög-
unnar.

Ekki hefur liðið aðeins unnið 
17 leiki í röð því það hafði nýlokið 
15 leikja sigurgöngu áður en það 
lagði af stað í þessa sem enn sér 
ekki fyrir endann á. Síðasta tap 
Suns var í Dallas 28. desember og 
liðið er búið að vinna 34 af síð-
ustu 38 leikjum sínum eftir að 
hafa tapað 5 af fyrstu 6 leikjum 
sínum á tímabilinu.

Steve Nash heldur áfram að 
leiða lið sitt með einstakri spila-
mennsku en að þessu sinni var 
hann með 23 stig og 15 stoðsend-
ingar. Nash hélt öllum sínum lyk-
ilmönnum inni í leiknum því 
Shawn Marion skoraði 23 stig, 
Amare Stoudemire var með 22 og  
Leandro Barbosa kom að venju 
sterkur inn af bekknum og bætti 
19 stigum. 

„Þeir eru óstöðvandi eins og 
þeir spila núna,“ sagði LeBron 
James eftir leikinn en Nash var 
ekki alveg sammála. „Fólk talar 
ekki um hvort lið hafi unnið 33 
leiki í röð heldur um það hvort lið 
hafi orðið meistarar. Okkur líður 
ekkert eins og við séum ósigr-
andi því við þurfum enn að bæta 
margt í okkar leik,“ sagði Steve 

Nash og vísaði þar í met Los Ang-
eles Lakers frá 1971-72 en liðið 
vann þá 33 leiki í röð.

Sjöunda lengsta sigurgangan

 Þær skemmtilegu 
kringumstæður eru nú komnar 
upp að tveir bræður munu þjálfa á 
móti hvorum öðrum í bikarúrslit-
um karla í körfubolta í næsta mán-
uði. „Það að komast í bikarúrslita-
leikinn lyftir þessu upp á annað 
plan,“ segir Pétur Ingvarsson sem 
mætir yngri bróður sínum Jóni 
Arnari í Höllinni en báðir hafa 
þeir verið að ná frábærum árangri 
í vetur.

„Þeir eru búnir að rústa okkur 
tvisvar í vetur og við höfum ekki 
unnið þá síðan að ég veit ekki hve-
nær. Þetta eru ekki óskamótherj-
arnir fyrir okkur. Þetta er eina 
liðið sem við höfum spilað við 
síðan ég veit ekki hvenær sem 
hefur náð að keyra upp hraðann á 
móti okkur. Við réðum ekkert við 
þá,“ segir Pétur en Jón Arnar 
hefur náð að koma ÍR á mikið flug 
síðan að hann kom í Breiðholtið. 

„Ég vissi það frá fyrstu mínútu 
að þessi hópur ætti að geta gert 
miklu betur. Þetta var spurning 
um hvort að við myndum fara vel 
af stað og ná fljótt upp sjálfs-
traustinu. Það gekk eftir og menn 
eru alltaf að átta sig betur og betur 
á hvað sé hægt að gera,“ segir Jón 
Arnar.

Jón Arnar hrósar bróður sínum 
fyrir frábært starf hans í Hvera-
gerði. „Það er eins og það komi 
mönnum alltaf á óvart hvernig 
þeir standa sig þarna. Pétri tekst 
alltaf að vinna vel úr erfiðum stöð-
um. Hann er búinn að gera það ár 
eftir ár og ég held að menn verði 
bara að fara átta sig á því að hann 
er hörku þjálfari,“ segir Jón Arnar 
sem fær líka hrós frá bróður 
sínum.

„Hann er að gera frábæra hluti 
með ÍR-liðið og þeir eru með eitt 
best mannaða liðið á landinu eins 
og staðan er í dag. Mér sýnist að 
hann sé búinn að ná að kveikja í 
þeim,“ segir Pétur og bætir við. 

„Ég er ekki með neina elítu-
menn upp til hópa í mínu liði og 
hann hefur úr fleiri slíkum mönn-
um að spila. Það sem einkennir 
þetta lið er þolinmæði og við 
getum kannski ekki gert neitt 
annað en að vera þolinmóðir,“ 

segir Pétur. Jón Arnar veit líka að 
Pétur hefur þegar farið með lið í 
bikarúrslitaleik en hann kom 
Hamar í Höllina 2001. „Hann er 
reynslunni ríkari,“ segir Jón 
Arnar. Þeir bræður hafa báðir 
orðið bikarmeistarar en þeir voru 
í aðalhlutverki þegar Haukarnir 
unnu bikarinn 1996. Jón Arnar var 
þá með 11 stig í úrslitaleiknum en 
Pétur skoraði 8 stig. 

„Við höfum algjörlega unnið 
fyrir því að spila í þessum úrslita-
leik,“ sagði Jón Arnar en ÍR hefur 

lagt Íslandsmeistara Njarðvíkur, 
silfurlið Skallagríms og svo 
Grindavík á útivelli á leið sinni í 
Höllina. „Við höfum verið mjög 
heppnir og fengið heimaleiki allan 
tímann á meðan að þeir þurftu að 
vinna Grindavík á útivelli,“ segir 
Pétur. 

Þeir bræður viðurkenna báðir 
að þeir ræði ekki íslenska boltann 
þessa daganna. „Við höfum rætt 
mikið um körfubolta en pössum 
okkur á að segja ekki neitt núna. 
Ég er með allt öðruvísi lið en hann 
og með allt aðrar áherslur. Ég held 
að við fylgjumst báðir það vel með 
að ég held að við vitum alveg jafn 
mikið um hvað hinir þjálfararnir 
eru að gera,“ segir Pétur og Jón 
Arnar er á sömu skoðun. 

„Við tölum töluvert saman um 
körfubolta og höfum báðir mikinn 
almennan áhuga á körfubolta. 
Þegar við erum báðir að keppa á 
móti hvorum öðrum þá ræðum við 
minna um deildina hér heima,“ 
segir Jón og bætir við. 

„Við höfum oft keppt á móti 
hvor öðrum þannig að það verður 
ekkert vandamál og bara gaman 
að fá að mæta honum. Þetta eru 
mjög ólík lið og það er ljóst að það 
er misjafnt hvað þjálfarnir eru að 
reyna að ná fram í leikjum þess-
arra liða. Við munum reyna að 
nota okkar styrkleika og þeir eru 
allt öðruvísi en hjá þeim,“ segir 
Jón Arnar og báðir búast þeir við 
flottum úrslitaleik.

„Þetta verður skemmtilegur 
leikur fyrir alla. Það hafa oft verið 
Suðurnesjalið í bikarúrslitunum 
og liðin í ár eru klárlega ekki 
þaðan,“ segir Pétur að lokum.

Bræðurnir Pétur og Jón Arnar Ingvarssyni ætla ekkert að ræða íslenskan körfubolta á meðan þeir eru að 
þjálfa lið í sömu deild. Á sunnudagskvöldið komu þeir sínum liðum óvænt í bikarúrslitaleikinn.

Paul Jewell, knatt-
spyrnustjóri Wigan Athletic, 
hefur fengið 
nígeríska
landsliðsmann-
inn Julius 
Aghahowa í 
sínar raðir. 
Samningar hafa 
náðst við 
leikmanninn og 
er aðeins beðið 
eftir atvinnu-
leyfi. Agahowa 
kemur frá Shaktar Donetsk og 
sagði Jewell að félagið hafi fylgst 
með honum í nokkurn tíma. 
Wigan ætlar einnig að reyna að 
klófesta Papa Bouba Diop frá 
Fulham áður en félagaskipta-
glugganum verður lokað.
Newcastle er einnig að fá nýjan 
leikmann, bandaríska varnar-
manninn Oguchi Onyewu frá 
Standard Liege. Hann er betur 
þekktur undir nafninu Gooch og 
verður lánaður út leiktíðina en 
svo fær Newcastle forkaupsrétt á 
honum.

Agahowa sem-
ur við Wigan

 Frestur 
til tilkynna fram-
boð til þeirra 
embætta sem 
kosið verður um 
á næsta ársþingi 
KSÍ rann út á 
laugardaginn.
Þingið verður 
þann 10. febrúar 
næstkomandi.

Þrír eru í 
framboði til emb-
ættis formanns sambandsins en 
Eggert Magnússon lætur af því 
starfi nú eftir átján ára formanns-
setu.

Þau eru Geir Þorsteinsson, 
framkvæmdastjóri KSÍ, Halla 
Gunnarsdóttir blaðamaður og 
Jafet Ólafsson viðskiptafræðing-
ur.

Kosið verður um fjögur sæti í 
aðalstjórn KSÍ. Þeir sem sækjast 
eftir endurkjöri eru Halldór B. 
Jónsson varaformaður, Eggert 

Steingrímsson gjaldkeri og Björn 
Friðþjófsson. Fjórir til viðbótar 
sækjast eftir kjöri: Guðjón Ólafur 
Jónsson, Guðrún Inga Sívertsen, 
Stefán Geir Þórisson og Vignir 
Már Þormóðsson. 

Allir ofantaldir eru frá Reykja-
vík nema Björn, frá Dalvík, og 
Vignir, frá Akureyri.

Allir fjórir aðalfulltrúar lands-
fjórðunga bjóða sig fram á nýjan 
leik og fá ekki mótframboð. 

Kosið er um þrjú sæti vara-

manna í aðalstjórn en allir sitjandi 
varamenn bjóða sig fram til end-
urkjörs auk eins í viðbót.

Kjörrétt á aðalþingi KSÍ hafa 
fulltrúar knattspyrnufélaganna í 
landinu. Félög í efstu deildum 
karla og kvenna fá að senda fjóra 
fulltrúa á þingið, 1. deildarfélög í 
karlaflokki þrjá fulltrúa en einn í 
kvennaflokki. Félög í 2 . deild 
karla fá tvo fulltrúa og 3. deildar-
félög einn fulltrúa á ársþinginu.

Viðar Halldórsson er formaður 
kjörstjórnar en hugleiddi um tíma 
að bjóða sig fram til embættis for-
manns KSÍ.

Geir er talinn njóta stuðnings 
fráfarandi formanns, Eggerts 
Magnússonar. Auk þess komu 
saman formenn knattspyrnufé-
laga á Suðurnesjum í upphafi jan-
úar og gáfu út sameiginlega yfir-
lýsingu til stuðnings Geirs.

Halla hefur opnað heimasíðu í 
tengslum við framboð sitt, halla-
ksi.blog.is.

Framboðsfrestur runninn út

Vagnhöfða 23 - Sími 590 2000
Seltjarnarnesi

Gerið
verðsamanburð
margar stærðir

        All Terrain

31”   13.950,- stgr.

33“   16.980,- stgr.

35”   16.990,- stgr.

Er jeppinn tilbúinn
fyrir veturinn?



Það þyrfti nauðsynlega að bæta þessum frábæru dómum á auglýsinguna okkar.
Má taka út þar sem stendur: Sýnd í SAM-bíónum 

“Nanna Kristín sýnir magnaðan leik. Nýtt viðmið í íslenskri kvikmyndagerð”
Bergsteinn Sigurðsson/Fréttablaðið

****
rnasterk. Ingvar galdrar fram einstaka persónu

Samvinna Ragnars Bragasonar og Vesturports er sannarlega gæfuspor í íslenskri kvikmyndamenningu.”
Heiða Jóhannsdóttir/Morgunblaðið

****
“Betri leikur en áður hefur þekkst í íslenskum myndum.

Foreldrar er ekkert síðri en Börn, frábær mynd sem hver Íslendingur ætti að sjá.”
Davíð Örn Jónsson/kvikmyndir.com

***1/2 Topp5
“Tónlist Péturs Ben hreint út sagt frábær.

Foreldrar eru áhrifamikið verk. Hvergi er dauður punktur og persónurnar snerta mann djúpt.”
Sigríður Pétursdóttir/Víðsjá RUV

****



Brosir breytt



HEFST Á SKJÁEINUM
Í KVÖLD KL. 20 

Grunnskólar landsins etja kappi í 
spennandi keppni. Hraði, kraftur 
og dúndrandi stemning. Undan-

keppnir um allt land og allir stefna 
á úrslitin. Fylgstu með frá byrjun.
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„Ég segi nú ekki að ég sé farin að 
troða upp í kirkjum, en ég var beð-
inn að predika á sunnudag og 

fannst ég ekki geta 
skorast undan,“ 

segir Davíð 
Þór Jónsson 
þýðandi sem 

predikaði í guðs-
þjónustu í Nes-

kirkju á sunnu-
dag.
Davíð segir að 

það sé að færast í 

aukana að leikmenn séu beðnir að 
predika í messum. „Þetta er ekkert 
einsdæmi, langt því frá. Ég ákvað 
að þekkjast boðið þar sem ég lærði 
guðfræði á sínum tíma og hugðist 
jafnvel gerast prestur.“ Hann 
kveðst þó ekki hafa átt gamla stóla-
ræðu í fórum sínum heldur frum-
samdi hann hana fyrir þetta tæki-
færi. „Ég las bara texta dagsins og 
velti honum fyrir mér. Í ræðunni 
fjalla ég um það hvernig manni 
hættir til að setja sig bara í sam-
band við guð þegar maður er í 
sparifötunum; við eigum til að 
umgangast hann frekar eins og 
bankastjóra sem við leitum til 
þegar okkur vantar eitthvað en 
ekki eins og sannan vin sem maður 

bæði leitar til og gefur eitthvað til 
baka.“

Vel var mætt í messu og segir 
Davíð að predikun sinni hafi verið 
vel tekið. Hann játar þó að lengi 
vel tóku menn síður mark á honum 
þegar hann ræddi trúmál þar sem 
hann var þekktur grínisti, og þeim 
Steini Ármanni Magnússyni í Rad-
íusbræðrum fátt heilagt í gaman-
málum sínum. „Það hefur sem 
betur fer breyst, ég held að Jón 
Gnarr hafi rutt brautina mikið að 
þessu leyti. Fólk hefur áttað sig á 
að maður getur verið að grínast 
aðra stundina og rætt um andans 
mál þá næstu.“ 

Prédikun Davíðs má finna á vef-
síðunni tru.is.

Radíusbróðir í predikunarstól

„Ég pantaði hann 
enda þekki ég vel 
hvernig hann vinn-
ur,“ segir Alfreð 
Gíslason, landsliðs-
þjálfari Íslands í 
handbolta. Íslenska 
landsliðið er eina 
liðið sem hefur 
haft sama bílstjór-
ann í gegnum alla 
heimsmeistara-
keppnina í Þýska-
landi. Sá heitir 
Thomas Bock-
elmann en gengur 
alla jafnan undir 
nafninu Bokie hjá 
„strákunum okkar“. 

Fyrst sá Bokie um 

aksturinn í Magdeburg þar sem 
landsliðið tryggði sér sigur í 
sínum riðli. Og svo fylgdi hann 
liðinu til Dortmund en þar hafa 
Strákarnir okkar tryggt sér 
sæti meðal átta bestu. „Þetta 
er einfaldlega besti dræver 
sem þú getur fengið,“ heldur 
Alfreð áfram. „Hann sér um 

allt og gerir allt,“ bætir hann 
við. „Og það er alltaf klárt 

kaffi þegar maður kemur 
inn í rútuna,“ segir Alfreð 

og ber Bokie augljóslega 
vel söguna.

Bokie er öllu hnútum kunnug-
ur innan landsliðsins enda ekki í 
fyrsta skipti sem hann situr undir 
stýri þegar það er annars vegar. 
Þegar liðið fór í keppnisferðalag 
til Póllands í fyrra fékk Alfreð 
bílstjórann Bokie til að ferja 
liðið. Og Alfreð sjálfur þekkir 
bílstjórann vel frá fornu fari. 
Bokie keyrði Magdeburgar-liðið 
undir stjórn landsliðsþjálfarans 
þegar hann stýrði því til sigurs í 
þýsku deildinni og Evrópukeppn-
inni. „Ég hef bara haft alveg 
hrikalega góða reynslu af 
honum,“ segir Alfreð en vildi þó 
ekki ganga svo langt að kalla 
Bokie lukkutröll íslenska lands-
liðsins.

Keyrir landsliðið um af stakri snilld

...fær Bjarni Þór Bjarnason, 
fyrsti íslenski presturinn sem 
settur er í embætti prests ensku 
biskupakirkjunnar, sem sinnir 
sálusorgun fyrir enskumælandi 
trúmenn á landinu. 

Enska Óskarsverðlaunaleik-
konan Emma Thompson og 
gamanleikarinn Stephen Fry 
hafa í hyggju að halda stórt 
kvikmyndahandritanám-
skeið á Hótel Glym. Þetta 
staðfestir annar eigandi 
hótelsins, Hansína B. Ein-
arsdóttir, en hún rekur 
hótelið ásamt Jóni Rafni 
Högnasyni. Ætlunin er 
að Thompson og Fry 
komi hingað í lok þessa 
árs og mun fjöldi fólks 
sitja fyrirlestra og 
vinnufundi tengda gerð 
kvikmyndahandrita.
Námskeiðið er haldið í 
nánu samstarfi við 
Icefusion.com, sam-
starfsfyrirtæki hót-
elsins í London. 

Hótel Glymur hefur 
vakið mikla athygli hér-
lendis sem erlendis og 
segir Hansína að þau 
séu markvisst að gera 
út þá ró og kyrrð sem 
er í Hvalfirðinum. Þau 
kalla þetta Working 
Week in Iceland eða 
Vinnuviku á Íslandi. 
Vegalengdirnar séu 
enda stuttar, aðeins 
níutíu mínútna akstur 

frá Keflavík. „Við 
höfum fengið einn 
þekktasta útvarps-
mann BBC, Tony 
Hawks, til að 
aðstoða okkur við 

gerð kvikmyndar 
um hótelið og svæð-
ið og Hawks las 
meðal annars 
allan textann inn 
á myndina fyrir 

okkur,“ upplýsir 
Hansína og bætir 
því að þau séu í 
góðu samstarfi við 
Icefusion.com, en nú er 
verið að leggja lokahönd á 
þrjár lúxussvítur sem taka 
á í notkun á næstunni. Þá 
eru heitir pottar hótelsins 
annálaðir fyrir þægindi og 
breska blaðið The Indipend-
ent valdi þá meðal þeirra 

fimm bestu í heiminum.
Allt starfsfólk hótelsins er 

á fullu við að undirbúa stórt 
námskeið undir Chesney 
Hawks, frægs sönglagahöf-
undar, sem haldið verður í 

apríl. Þá munu átján söngleikja-
höfundar hvaðanæva að úr heim-
inum koma til að ráða ráðum 
sínum og semja. „Stórt upptöku-
ver verður sett upp í kirkju Hall-
gríms Péturssonar í Saurbæ og 
það hlýtur að teljast spennandi 
fyrir þessa listamenn að semja á 
slóðum þessa merkasta skálds 
okkar Íslendinga,“ segir Hansína 
en meðal þátttakenda má nefna 
Sean Lennon, son John Lennon og 
Yoko Ono. Þá mun Tim Rice, nán-
asti samstarfsmaður Andrews 
Lloyd Webber, ætla að leggja hót-
elið undir sig og krikket-teymi 
þannig að í nógu verður að snúast 
hjá þeim Hansínu og Jóni í Hval-
firðinum.



Sýningin tekur 25 mínútur í flutningi. 
Miðaverð 1.450 kr. 

UPPSELT

Samstarfsaðili:

Tryggðu þér miða strax!

Sýnt í Borgarleikhúsinu.
Miðasölusíminn: 568 8000
Sala á netinu: www.borgarleikhus.is

AUKA
Í APRÍL

Á ALLAR
OG MARS!

Í FEBRÚAR
SÝNINGAR

GRÍÐARLEGRAR EFTIRSPURNAR:  SÝNINGAR

Sun. 4. feb.  kl. 13 UPPSELT,  kl. 14 UPPSELT, kl. 15 UPPSELT
Sun. 11. feb.  kl. 13 UPPSELT,  kl. 14 UPPSELT, kl. 15 UPPSELT
Sun. 18. feb.  kl. 13 UPPSELT,  kl. 14 UPPSELT, kl. 15 UPPSELT
Sun. 25. feb.  kl. 13 UPPSELT,  kl. 14 UPPSELT, kl. 15 UPPSELT
Sun. 4. mars  kl. 13 UPPSELT,  kl. 14 UPPSELT, kl. 15 UPPSELT
Sun. 11. mars  kl. 13 UPPSELT,  kl. 14 UPPSELT, kl. 15 UPPSELT
Sun. 18. mars  kl. 13 UPPSELT,  kl. 14 UPPSELT, kl. 15 UPPSELT
Sun. 25. mars  kl. 13 UPPSELT,  kl. 14 UPPSELT, kl. 15 UPPSELT

VEGNA

Aukasýningar í apríl í sölu núna:
Sun. 1. apríl  kl. 13 í sölu núna!, kl. 14 í sölu núna!, kl. 15 í sölu núna!
Sun. 15. apríl kl. 13 í sölu núna!, kl. 14 í sölu núna!, kl. 15 í sölu núna!
Sun. 22. apríl kl. 13 í sölu núna!, kl. 14 í sölu núna!, kl. 15 í sölu núna!

Fyrstir koma – fyrstir fá!

Fáanlegt í Borgarleikhúsinu: Diskurinn, bókin, 
veggspjöld og stuttermabolir.

Nú er tónlistin úr leikritinu 
komin út á geisladisk.



Munurinn á gamla tímanum 
þegar við létum selja okkur 

maðkað mjöl og nýja tímanum 
þegar við látum selja okkur hvað 
sem er á uppsprengdu verði er sorg-
lega lítill. Ennþá tuðum við yfir 
óréttlætinu í fimm mínútur og svo 
er það búið. Í tengslum við umræðu 
um himinhátt verðlag á Íslandi sem 
margir tengja ofurtollum og sígildri 
gróðafíkn seljenda hefur samt 
vaknað til nýs lífs hugmyndin um 
hinn meðvitaða neytanda.

hugsjónina um einfaldara, 
umhverfisvænna líf hefur hópur 
fólks í útlöndum nú í heilt ár lifað 
ágætu lífi án þess næstum að kaupa 
nýtt snitti, heldur aðeins notað. 
Undanskilin eru lyf, matur og lág-
marksfatnaður sem þó skal helst 
vera framleiddur í héraði úr hrein-
um efnum. Þessar dramatísku 
aðgerðir eru byggðar á því að við 
höfum val og í hvert sinn sem við 
drögum upp veskið erum við að 
greiða atkvæði.

stend ég mig að því í 
biðröðinni við búðarkassann að 
skima aftur fyrir mig í búðina og 
ofan í körfur annarra eftir ein-
hverju fleiru sem ég gæti hugsan-
lega keypt, sem mögulega gæti 
vantað. Einhvers staður á leiðinni 
hlýt ég að hafa gleymt því að 
hófsemi er dyggð og finnst helst að 
allt þurfi alltaf að vera til. Og þó 
flest mín útsöluinnkaup séu dæmd 
til að mistakast finnst mér ég vera 
að missa af einhverju þegar ég 
heyri kræsilegan afsláttinn auglýst-
an. Þannig er ég skólabókardæmi 
um ofurneytanda, meira að segja 
þótt mér finnist leiðinlegt að 
versla.

er einhver rómantík yfir hug-
myndinni um innkaupalítið líf, þó 
reyndar sé spurning um raungildi 
þeirrar rómantíkur. Eftir svona tvo 
mánuði án aðkeyptrar vöru og þjón-
ustu væri ég sennilega orðin lufsu-
legur hippi sem ræktaði rófur og 
blómkál á svölunum, klippti sjálf á 
mér hárið og gengi í endurunnum 
ullarsokkum frá Kattavinafélaginu. 

tímum þegar hinir útvöldu hampa 
ríkidæmi sínu og finnst ekkert vera 
of mikið fyrir sig og sína, væri að 
minnsta kosti snjallt hjá sumum 
okkar hinna að velta fyrir okkur 
hollustu dálítillar neyslumegrunar. 
Varningurinn sem við mokum dag-
lega úr búðum í bílinn og heim er 
stundum bara byrði. Hleðst upp í 
geymslunni og oft verðum við fegn-
ust þegar draslið er loks komið í 
Sorpu.
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