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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 550 5000

Glæfrasigling stórra flutningaskipa við Ísland algeng
Tvö flutningaskip sýndu vítavert athæfi í siglingum við landið nýlega. Mörg tilfelli eru um siglingar of
nærri ströndum á undanförnum mánuðum. Gæslan kallar eftir að siglingaleiðir verði færðar fjær landi.

MENNING 32

Gefur lítið fyrir
Ómarsrúntinn
Kolbrún Halldórsdóttir
vill færri bíla og fleira
fólk.
FÓLK 34

Stórfiskaleikur
„Stjórnskipulag íþróttahreyfingarinnar, sérstaklega KSÍ, endurspeglar kynjaskekkju sem er jafnvel
ýktari en í samfélaginu í heild,“
segir Þorgerður Einarsdóttir.

ÖRYGGISMÁL
„Þetta er algjör
glæfrasigling og með ólíkindum
að þeir hafi siglt þessa leið. Það
mætti halda að annað skipið hefði
ekki verið með sjókort. Það mátti
ekkert bregða út af og þá hefðu
þeir farið upp í klettana,“ segir
Georg Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslu Íslands, um siglingar
tveggja erlendra flutningaskipa
við landið á síðustu vikum.
Hér vísar Georg til siglinga
flutningaskipanna Danica White,
sem er 1.088 brúttótonn og 67
metra langt, og Wilson Brake, sem
er 2.447 brúttótonn og 88 metra
langt, frá landinu 21. desember og
6. janúar síðastliðinn. Bæði skipin

sýndu, að mati Landhelgisgæslunnar, vítavert athæfi.
Siglingaleið Danica White yfir
Syðra-Hraun, sem er grunn í miðjum Faxaflóa, telur Landhelgisgæslan „hreint með ólíkindum
miðað við veður og sjólag og verður umrædd áhöfn að getað talist
heppin að hafa komist þarna yfir
þetta svæði án áfalla“, eins og
segir í álitsgerð vegna siglinga
skipanna.
Varðskipið Týr var á norðurleið
undan Reykjanesi 6. janúar og tók
þá eftir flutningaskipinu Wilson
Brake sem var á suðurleið mjög
grunnt undan Stafnesi. Ákveðið
var að hafa samband við skipið

vegna þess hversu nálægt skipið
var landi í mjög vondu veðri. Skipið var kallað uppi og bent á að leið
þess lægi hættulega nærri landi
en skipstjórnarmenn töldu leið
sína eðlilega og fóru ekki að tilmælum um að setja stefnuna
dýpra. Eðlileg leið fyrir Stafnes er
að lágmarki tvær sjómílur undan
landi og allt að fimm sjómílum frá
landi ef sjólag er slæmt og vindur
stendur á land eins og þarna var.
Wilson Brake var vel fyrir innan
tvær mílur frá landi.
Verði skip fyrir vélarbilun, stýrisbilun eða öðru óhappi þannig að
skipið verði stjórnlaust svona
nærri landi í álandsvindi er tíminn

naumur til að bregðast við og reyna
aðstoð. „Viðbragðstími þyrluáhafnar er 30 mínútur og flugið tekur
svipaðan tíma. Í álandsvindi rekur
skip upp í fjöru á mun skemmri
tíma og brotnar á skömmum tíma í
hrauninu,“ segir Georg Lárusson.
Hann segir jafnframt að leiðarlínur margra skipa á undanförnum
mánuðum sýni að algengt er að
flutningaskip sigli of nálægt landi.
Í skýrslu nefndar til samgönguráðherra um siglingar skipa við
suðvesturströnd Íslands frá janúar árið 2001, kemur fram að tíðni
ferða flutningaskipa á þessari leið
valdi því að hættan á óhappi sé
veruleg.
- shá / sjá síðu 4
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Eiður Smári Guðjohnsen hefur ekki
skorað á síðustu 455
mínútum sem hann
hefur spilað með
liði Barcelona.

Innbrotagengið á Akureyri:

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Markalaus í meira en
mánuð

Struku úr haldi
lögreglunnar
LÖGREGLUMÁL Þrír gæsluvarðhaldsfangar struku úr haldi
lögreglunnar á Akureyri í
gærkvöldi.
Fangarnir höfðu fyrr um
daginn verið úrskurðaðir í
gæsluvarðhald til föstudagsins 2.
febrúar í Héraðsdómi Norðurlands eystra, vegna gruns um
bílþjófnað, innbrot og greiðslukortasvik.
Í fimm manna hópnum sem
upphaflega var handtekinn var
fimmtán ára piltur, en ekki er
vitað hvort hann var meðal
strokufanganna.
Máli þeirra tveggja ungmenna
sem ekki voru úrskurðuð í
varðhald í gær er lokið og hefur
þeim verið sleppt úr haldi.
Lögreglan á Akureyri varðist
allra frétta af strokinu í gærkvöldi.
- kóþ

ÍÞRÓTTIR 42

VEÐRIÐ Í DAG
2
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VAXANDI VINDUR - Í dag verður

vaxandi suðaustanátt, 10-15 m/s
vestan til eftir hádegi með rigningu
eða slyddu, úrkomulítið lengst af
á landinu norðaustan og austanverðu. Hlýnandi og víða 1-7 stig
síðdegis, svalast á Austurlandi.
VEÐUR 4

> Markaðurinn
Sögurnar ... tölurnar ... fólkið ...
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Framtíðarsýn Actavis
Framtíðars

Þróun olíuverðs

Bala Murughan Kamallakharan
Kam

Stefnt á ystu
sjónarrönd
sjónarr

Á taflborði
alþjóðamarkaðar

Leitar fjárfest
fjárfestingartækifæra fyrir Glitni

8

Hrósar
bönkunum
Jónas Fr. Jónsson, forstjóri
Fjármálaeftirlitsins, segir bankana hafa unnið vel
úr þeirri erfiðu
stöðu sem kom upp í
kjölfar neikvæðrar
umræðu um stöðu
þeirra síðastliðið
vor. „Við hjá FME
vissum að staða *«.!3 &2
bankanna
væri *«.33/.
&/234*«2)
&/234*
4 «2)
traust og hvöttum &-%
þá því til að halda
ró sinni, koma sjónarmiðum
sínum á framfæri og láta verkin
tala, sem þeir gerðu.“
Jónas segir ánægjulegt að sjá
að tekjur af grunnstarfsemi bankanna fari vaxandi. Tekjugrunnur
bankanna sé orðinn fjölþættari,
arðsemi eigin fjár sé góð og
eiginfjárhlutföll bankanna séu
sterk.
Bankarnir þurfa að mati
Jónasar að huga betur að innlánshlutföllum sínum þar sem
þeir séu mjög háðir alþjóðlegum
skuldabréfamörkuðum með fjárr
mögnun sína. Einnig þurfi þeir að
gæta að kostnaðarhlutföllum þar
sem þau hafi hækkað frá árinu
2005.
- hhs
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FRÉTTIR VIKUNNAR

Hátt metnir | Stærstu bankar
Norðurlanda eru of hátt verðmetnir að mati Morgan Stanley.
Hækkun þeirra hefur verið keyrð
áfram af auknum umsvifum í fjárr
málalífinu og getgátum um frekari
samþjöppun í geiranum.
Skipt upp | Ákveðið hefur verið að
skipta upp fyrirtækinu Kreditkort
hf. og færa útgáfu greiðslukorta og
þjónustu við þau yfir í nýtt dótturr
félag. Kreditkort er í eigu Glitnis,
Landsbankans og sparisjóðanna.
Meiri evrubréf | Glitnir hefur
gengið frá samningum um útgáfu
skuldabréfa að upphæð 500 milljónir evra, um 45 milljarðar íslenskra
króna, á föstum vöxtum sem nema
4,375 prósentum.
Undirbúa slag | Róbert Wessman,
forstjóri Actavis, hefur staðfest
að félagið hafi áhuga á að kaupa
samheitalyfjahluta lyfjafyrirtækisins Merck KGaA. Kaupverðið
gæti numið 360 til 450 milljörðum
króna.

Metið slegið | Landsbankinn skil-

Glitnir fær
skatt í hausinn
Glitni hefur verið gert að greiða
589 milljónir króna í skatt að
meðtöldum sektum vegna samruna gamla Íslandsbanka og
Framtaks fjárfestingarbanka
árið 2004. Forsvarsmenn Glitnis
töldu þá að skattaskuldbinding
vegna þeirrar sameiningar hefði
fallið niður.
Ríkisskattstjóri var ósammála
túlkun Glitnis og úrskurðaði
fyrir áramót að bankanum bæri
að greiða skatt sem myndaðist
við kaupin auk álagningar.
„Við erum búin að áfrýja þessu
og munum sækja rétt okkar til
dómstóla. En engu að síður er
greiðsluskyldan skýr og þar af
leiðandi er búið að gjaldfæra
þetta í reikningum félagsins,“
segir Bjarni Ármansson, forstjóri Glitnis.
- eþa

Stjórn Actavis undirbýr skráningu hlutafjár í evrum. Róbert
Wessman, forstjóri félagsins, telur að ekki þurfi sérstaka
heimild fyrir breytingunni frá öðrum en hluthöfum.
Hólmfríður Helga Sigurðardóttir
skrifar
Actavis undirbýr nú að skrá hlutafé sitt í evrum.
Tillaga um að stjórn verði heimilað að vinna að
undirbúningi breytinganna verður lögð fyrir hluthafafund í næstu viku. Stjórnendur fyrirtækisins hafa þegar átt fundi með Kauphöll Ísland og
Verðbréfaskráningu.
Actavis hefur fært bókhald sitt í evrum frá því
árið 2003. Segir Róbert Wessman, forstjóri Actavis,
breytinguna rökrétt framhald af því. „Okkar tekjur
eru 99 prósent í erlendum gjaldmiðlum. Það er
óheppilegt að stöðugar sveiflur séu á heildarverðmæti félagsins út af sveiflum á krónunni. Okkur
finnst því eðlilegt að hafa bréfin í evrum.“ Actavis
þarf ekki að sækja formlega um leyfi fyrir breytingunum til annarra en hluthafa sinna, að mati
Róberts. „Það er ekkert þessu til fyrirstöðu hjá
Kauphöllinni. Þetta snýst fyrst og fremst um tæknilega útfærslu.“
Stjórnendur Actavis gera ráð fyrir að breytingin
geti gengið í gegn um mitt árið. Litlar sem engar
breytingar þarf að gera í Kauphöll Íslands til að
mögulegt verði að kaupa og selja hlutabréf í evrum.
Það sem helst tefur er að Verðbréfaskráning þarf
að taka nýtt greiðslumiðlunarkerfi í gagnið sem
getur tekið nokkra mánuði. Þá á eftir að koma í ljós

| Novator íhugar að
selja alla hluti félagsins í búlgarska símafyrirtækinu Bulgarian
Telecommunications Company,
BTC, sem var einkavætt fyrir
þremur árum.

Hvergi
g meiri | Landsframleiðsla á
mann á Íslandi var 29 prósentum yfir
meðaltali Evrópusambandsríkja
árið 2005 samkvæmt bráðabirgðaniðurstöðum alþjóðlegs samanburðar sem Hagstofan birti í vikunni.

Leiða kaup | Kaupþing fer fyrir
hópi fjárfesta sem hefur keypt
bresku tískuvöruverslunina Phase
Eight. Kaupverðið var 51,5 milljónir punda sem nemur tæpum sjö
milljörðum króna.

Eignir bankanna þrefalt hærri en verðmæti allra hlutabréfa í Kauphöllinni.
Hagnaður viðskiptabankanna
nam samanlagt 163,7 milljörðum króna á síðasta ári samanborið við 93,2 milljarða króna
árið 2005. Þetta gefur um 75,6
prósenta aukningu á milli ára og
er tæplega fjórfalt meiri hagnaður en árið 2004 þegar afkoma
bankanna var 41,8 milljarðar.
Árið 2003 nam hagnaður viðskiptabankanna 16,4 milljörðum
króna sem er lægri upphæð en
hagnaður Kaupþings (18,1 milljarður) á fjórða ársfjórðungi.
Gjaldfærður tekjuskattur var
27,1 milljarður króna á síðasta ári
og jókst um 28 prósent á milli ára.

ISK

OTT FÓLK McCANN

Örugg ávöxtun
í ﬂeirri mynt
sem ﬂér hentar
Peningabréf
Landsbankans

13,3%*
Markmið
Peningabréfa er
að ná hærri ávöxtun en
millibankamarkaður og
gjaldeyrisreikningar. Enginn
munur er á kaupog sölugengi.

hvort Seðlabanki Íslands verður áfram uppgjörsaðili félagsins eftir að breytt hefur verið yfir í evrur.
Seðlabankinn hefur séð um slík uppgjör í íslenskum
krónum. Ekki er talið ólíklegt að erlendur banki
taki það hlutverk að sér.
Róbert segir tvennt hafa fælt erlenda fjárfesta
frá því að eiga viðskipti á íslenska markaðnum.
Annars vegar smæð hans og hins vegar sveiflur
á gengi íslensku krónunnar. Samruni Kauphallar
Íslands við OMX hafi því verið gæfuspor fyrir
íslenska markaðinn. Það muni fyrst fara að sýna
sig um mitt árið þegar allir þeir 150 kauphallaraðilar sem skráðir eru á OMX munu geta átt
viðskipti með þau félög sem skráð eru hér. Hann
telur að þetta, ásamt því að Actavis skrái hlutafé
sitt í evrum, muni laða fleiri erlenda fjárfesta að
Actavis. Þeir muni ekki lengur þurfa að verja sig
gagnvart krónunni með tilheyrandi kostnaði. Hann
segir áhuga erlendra fjárfesta þegar mikinn. Þrír
erlendir bankar greini félagið og von sé á einum til
tveimur til viðbótar á næstu mánuðum.
Breytingin á skráningu hlutafjárins mun að
mati Róberts koma sér vel fyrir íslenska fjárfesta
og hluthafa í Actavis. „Þetta mun gera íslenskum
fjárfestum kleift að fjármagna sig í auknum mæli í
evrum á móti bréfunum í sömu mynt. Fjármögnun í
evrum kostar um tíu prósentum minna en í íslenskum krónum.“

Hagnaður bankanna
fjórfaldast frá árinu 2004

Skoða sölu

Heildareignir bankanna uxu
mjög hratt á síðasta ári og stóðu
í 8.475 milljörðum króna í árslok. Til samanburðar námu þær
5.418 milljörðum við lok árs 2005
og hækkuðu því um 56 prósent.
Þetta samsvarar sjöfaldri áætlaðri landsframleiðslu síðasta árs,
nærri sexfaldri heildareign líf-

eyrissjóðakerfisins í lok nóvember og rúmu þreföldu markaðsvirði allra hlutabréfa í Kauphöll
Íslands í árslok sem var um 2.596
milljarðar króna.
Eigið fé viðskiptabankanna
þriggja var 614 milljarðar króna
og hækkaði um nærri 58 prósent
á milli ára.
- eþa

HAGNAÐUR BANKANNA 2003-2006
Kaupþing
Landsbankinn
Glitnir
Alls

2006
85,3
40,2
38,2
163,7

2005
49,3
25
18,9
93,2

2004
17,7
12,7
11,4
41,8

2003
7,5
3,1
5,8
16,4

GBP

5,7%*
USD

5,3%*

EUR

3,2%*

Slagar í útflutningstekjurnar

Róbert Wessman segir skráningu hlutafjár í evrum laða að erlenda fjárfesta:

VIÐSKIPTI Samanlagður hagnaður
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Hlutafé Actavis í evrur

aði methagnaði upp á 40,2 milljarða króna á síðasta ári. Hagnaður
bankans á fjórða ársfjórðungi var
14,1 milljarður króna, sem var
langt umfram spár.

fyrir þeim í átta liða úrslitum á heimsmeistaramótinu í handknattleik í gærkvöldi. Leikurinn var æsispennandi og þurfti að lokum
framlengingu til að knýja fram úrslit, 42-41 fyrir Dönum. Íslendingar leika á morgun við Rússa í baráttu um 5. til 8. sæti í mótinu.

Actavis færir hlutafé í evrum

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
-IÈVIKUDAGUR 
 JANÒAR  p  TÎLUBLAÈ p  ¹RGANGUR

Bankahagnaður 209 milljarðar:
GRÍÐARLEG VONBRIGÐI Sigfús Sigurðsson liggur örmagna fyrir framan fagnandi Dani en íslenska landsliðið tapaði naumlega

Peningabréf ISK/EUR/USD/GBP eru fjárfestingarsjó›ir í skilningi laga nr.
30/2003, um ver›bréfasjó›i og fjárfestingarsjó›i. Sjó›irnir eru reknir af
Landsvaka hf., rekstrarfélagi me› starfsleyfi FME. Landsbankinn er
vörslua›ili sjó›anna. Athygli fjárfesta er vakin á ﬂví a› fjárfestingarsjó›ir hafa r‡mri fjárfestingarheimildir skv. lögunum heldur en
ver›bréfasjó›ir. Um frekari uppl‡singar um sjó›ina, m.a. hva› var›ar
muninn á ver›bréfasjó›um og fjárfestingarsjó›um og fjárfestingarheimildir sjó›anna, vísast til útbo›sl‡singar og útdráttar úr útbo›sl‡singu sem nálgast má í afgrei›slum Landsbankans auk uppl‡singa
á heimasí›u bankans, landsbanki.is.
* Nafnávöxtun á ársgrundvelli frá 11. desember 2006 - 3.
3 janúar 2007.
2007

VIÐSKIPTI Actavis undirbýr skrán-

ingu hlutafjár síns úr krónum í
evrur. Tillaga um að stjórn verði
heimilað að vinna að undirbúningi
breytinganna verður lögð fyrir
hluthafafund á næstu vikum.
Stjórnendur fyrirtækisins hafa
þegar átt fundi með Kauphöll
Íslands og Verðbréfaskráningu.
Actavis hefur fært bókhald sitt
í evrum frá því árið 2003. Róbert
Wessman, forstjóri Actavis, segir
breytinguna rökrétt framhald af
því. „Okkar tekjur eru 99 prósent í
erlendum gjaldmiðlum. Það er
óheppilegt að stöðugar sveiflur
séu á heildarverðmæti félagsins út

af sveiflum á krónunni.“ Actavis
þarf ekki að sækja formlega um
leyfi fyrir breytingunum til annarra en hluthafa sinna, að mati
stjórnenda Actavis. Málið snúist
fyrst og fremst um tæknilega
útfærslu.
Gert er ráð fyrir að breytingin
geti gengið í gegn um mitt árið.
Það sem helst tefur er að Verðbréfaskráning þarf að taka nýtt
greiðslumiðlunarkerfi í gagnið
sem getur tekið nokkra mánuði. Þá
á eftir að koma í ljós hvort Seðlabanki Íslands verður áfram uppgjörsaðili félagsins. Hann hefur
séð um uppgjör í íslenskum krón-

um vegna viðskipta í Kauphöllinni.
Ekki er talið ólíklegt að erlendur
banki taki það hlutverk að sér.
Róbert telur að sú breyting að
Actavis skrái hlutafé sitt í evrum
muni laða fleiri erlenda fjárfesta
að Actavis. Þeir muni ekki lengur
þurfa að verja sig gagnvart krónunni með tilheyrandi kostnaði. Þá
muni breytingin einnig koma sér
vel fyrir íslenska fjárfesta og hluthafa í Actavis. Þeim verði gert
kleift að fjármagna sig í auknum
mæli í evrum á móti bréfum í sömu
mynt. Það sé hagstætt enda vextir
í evrum mun lægri en í íslenskum
krónum.
- hhs / sjá Markaðinn

viðskiptabankanna og StraumsBurðaráss Fjárfestingarbanka
nam 209 milljörðum í fyrra. Til
samanburðar var allur vöruútflutningur þjóðarinnar frá janúar
til desember í fyrra 213 milljarðar samkvæmt Hagstofu Íslands.
Reiknaður tekjuskattur í
ársreikningum bankanna
fjögurra nemur rúmum 30
milljörðum króna, eða um 100
þúsund krónum á hvert mannsbarn í landinu. Hagnaðurinn
nemur um 750 þúsund krónum á
hvern Íslending.
Meirihluti tekna bankanna
kemur nú af erlendri starfsemi
og nema heildareignir þeirra
9.000 milljörðum króna sem er
hátt í áttföld landsframleiðsla
þjóðarinnar.
- hh / sjá síðu 6 og Markaðinn
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TLAÈIR BARNANÅÈINGAR

Fjórða kæran á Guðmund

Hafa allir fjórir
gefið sig fram

,®'2%',5-, Fjórar ungar konur
hafa nú kært Guðmund Jónsson,
fyrrum forstöðumann Byrgisins,
fyrir kynferðislega misbeitingu á
meðan þær voru skjólstæðingar
meðferðarheimilisins.
Síðasta
kæran barst að kvöldi föstudags.
Þetta staðfestir Ólafur Helgi
Kjartansson, sýslumaður á Selfossi.
Kærur þær sem lagðar hafa
verið fram lúta allar að því að forstöðumaðurinn fyrrverandi hafi
misnotað traust kvennanna til
þess að eiga við þær kynferðislegt
samband. Fyrsta konan kærði upp
úr miðjum desember, önnur 15.
janúar og hin þriðja síðastliðinn

Davíð, er Jesús þriðji Radíusbróðirinn?
b.EI EN HANN ER N¹TTÒRLEGA EINKA
VINUR OKKAR BEGGJA Å HVERRI ÖRAUTm
$AVÅÈ ¶ËR *ËNSSON GRÅNISTI OG ÖÕÈANDI
PREDIKAÈI Å GUÈSÖJËNUSTU Å .ESKIRKJU
¹ SUNNUDAG (ANN SKIPAR TVÅEYKIÈ
2ADÅUSBR¾ÈUR ¹SAMT 3TEINI RMANNI
-AGNÒSSYNI

3IGURLÅN -ARGRÁT 3IGURÈARDËTTIR

Varaþingmaður
utan flokka
34*«2.-, Eftir úrsögn úr Frjálslynda flokknum er Sigurlín Margrét Sigurðardóttir orðin varaþingmaður utan
flokka. Sigurlín
var önnur á lista
flokksins í Suðvesturkjördæmi,
á eftir Gunnari
Erni Örlygssyni
sem gekk í Sjálf3)'52,¥.
stæðisflokkinn
-!2'2¡4
3)'52¨!2$«44)2 fyrr á kjörtímabilinu.
Sigurlín útilokar ekki framboð
fyrir annan flokk í kosningunum
í vor. „Komi boð um það sem vert
er að skoða mun ég gera það af
opnum huga,“ segir hún í samtali
við Fréttablaðið. Sigurlín vill þó
ekkert segja til um hvort eitthvað
liggi í loftinu í þeim efnum.
BÖS

'R¹ÈUGUR ÎRN Å "ANDARÅKJUNUM

Flaug á raflínur
með dádýrshaus
í gogginum

föstudag. Að kvöldi þess dags
kærði svo fjórða konan eins og
fyrr sagði.
„Það hefur verið unnið sleitulaust að þessu máli síðan það kom í
okkar hendur 11. janúar,“ segir
Ólafur Helgi. „Þetta er afar viðkvæmt mál og það hefur einfaldlega tekið þennan tíma að ná til
vitna. Auk þess sem kærendur
hafa verið að koma í skýrslutökur.“
Guðmundur hefur verið boðaður til skýrslutöku hjá sýslumannsembættinu í vikunni. Hann hefur
boðað í fjölmiðlum að hann muni
kæra þá konu, er fyrst kærði hann,
fyrir nauðgun.
JSS  SJ¹ SÅÈU 

,®'2%',5-, Allir mennirnir,

'5¨-5.$52 *«.33/.  AÈ M¾TA Å

SKÕRSLUTÎKU ¹ MORGUN

Götuhópurinn tók
kannabisverksmiðju
Á fjórða hundrað kannabisplantna reyndust vera í atvinnuhúsnæði í austurborginni sem götuhópur fíkniefnalögreglunnar gerði húsleit í á föstudagskvöld.
Karlmaður var handtekinn en látinn laus að lokinni skýrslutöku hjá lögreglu.
Götuhópur fíkniefnadeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu kom upp um stórfellda ræktun á kannabisplöntum í
atvinnuhúsnæði í austurborg
Reykjavíkur á föstudagskvöldið.
Við leit í húsnæðinu fundust á
fjórða hundrað kannabisplöntur,
sem margar hverjar reyndust
vera hátt í annan metra á hæð.
Samtals vó ræktunin vel á annan
tug kílóa.
Einn karlmaður var handtekinn
í kjölfar fundarins. Hann var látinn laus að lokinni skýrslutöku hjá
lögreglu. Málið telst að mestu upplýst, að sögn Ásgeirs Karlssonar,
yfirmanns fíkniefnadeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu,
sem telur afar ólíklegt að ræktandinn hafi ætlað þetta magn til
eigin nota.

„Það hefur yfirleitt verið
talið að það marijúana
sem er hér á markaði sé framleitt
hér“
3'%)2 +!2,33/.
9&)2-!¨52 &¥+.)%&.!$%),$!2

Þetta er með stærri ræktunarmálum sem upp hafa komið hér á
landi. Á undanförnum árum hafa í
flestum fundist frá fáeinum plöntum upp í um það bil 200 stykki.
Undantekning er til dæmis er lögregla fann á sveitabæ í Ölfusi árið
2005 670 kannabisplöntur í haughúsi undir fjósi á bænum. Þá má
minna á mál sem er nú fyrir Héraðsdómi Suðurlands þar sem
maður er ákærður fyrir að hafa í
gamla sláturhúsinu í Laugarási

JSS

-4452 4), 0%+).' $ANIEL 'LASER
ERINDREKI "ANDARÅKJASTJËRNAR M¾TTUR TIL
0EKING TIL VIÈR¾ÈNA VIÈ FULLTRÒA . +ËREU
-9.$!0

+JARNORKUM¹L .ORÈUR +ËREU

Ný viðræðulota
í næstu viku

,®'2%',5-,

"!.$!2¥+). !0 Um tíu þúsund

íbúar Juneau í Alaska-ríki
Bandaríkjanna urðu rafmagnslausir seinasta sunnudag þegar
skallaörn með dádýrshaus í
gogginum flaug á nálægar
rafmagnslínur.
Örninn fann höfuðið af
dádýrinu í moldarhaug og reyndi
að fljúga í burtu með það, en
komst ekki lengra en á rafmagnslínurnar. Viðgerðarmenn fundu
hræ arnarins ásamt dádýrshausnum rétt hjá.
„Svona gerist bara í Alaska,“
sagði Gayle Wood, talsmaður
rafveitunnar. „Þetta er saga af
erni sem ofmetnaðist og tók
aðeins of stórt upp í sig.“
Rafmagninu var komið á um
45 mínútum eftir að það fór. SÖS

fjórir að tölu, sem gengu í gildru
fréttaskýringaþáttarins Kompáss þegar þeir héldu sig vera að
fara á fund þrettán ára stúlku,
hafa gefið sig fram við lögregluna á höfuðborgarsvæðinu.
Mennirnir fóru allir inn í
kjallaraíbúð sem tekin hafði
verið á leigu, þar sem þeir töldu
sig vera að fara að hitta stúlkuna.
Lögreglan hefur tekið skýrslu
af mönnunum fjórum og safnað
öðrum gögnum.
Málið verður síðan væntanlega sent ríkissaksóknara til
ákvörðunar, að sögn lögreglu.

+!..!")36%2+3-)¨*! -IKIL GRËSKA VAR Å R¾KTUNINNI HJ¹ KARLMANNI SEM VAR MEÈ

HEILA KANNABISVERKSMIÈJU Å ATVINNUHÒSN¾ÈI Å AUSTURBORGINNI 'ÎTUHËPUR FÅKNIEFNA
LÎGREGLUNNAR GERÈI ¹ FJËRÈA HUNDRAÈ PLANTNA UPPT¾KAR OG HANDTËK MANNINN

ræktað og haft í vörslu sinni 163
kannabisplöntur, 1,3 kíló af marijúana og 4,3 kíló af kannabislaufum.
Samkvæmt bráðabirgðatölum
frá embætti ríkislögreglustjóra
var lagt hald á 1.203 kannabisplöntur hér á landi á síðasta ári.
Þessi fundur götuhópsins á föstudagskvöld er því um það bil fjórðungur alls þess magns sem tekið
var þá. Af tölum embættis ríkislögreglustjóra yfir magn tekinna
fíkniefna á síðari árum má einnig

sjá að fjöldi kannabisplantna sem
lögreglan hefur lagt hald á hefur
farið hraðvaxandi milli ára frá
1999. Á sama tíma hefur orðið
mikill samdráttur í innflutningi á
kannabisefnum ef tekið er mið af
því sem haldlagt er af tollvörðum
og lögreglu.
„Það hefur yfirleitt verið talið
að það marijúana sem er hér á
markaði sé framleitt hér,“ segir
Ásgeir. „Menn virðast ekki vera
að reyna að flytja það í miklum
mæli inn.“
JSS FRETTABLADIDIS

0%+).' !0 Svonefndar sex-veldaviðræður um kjarnorkuáform
Norður-Kóreu munu hefjast á ný í
næstu viku, að því er talsmenn
kínverskra stjórnvalda greindu
frá. Forsenda fyrir þessu eru
framfarir í viðræðum NorðurKóreumanna og fulltrúa Bandaríkjastjórnar um fjármál.
Síðustu lotu sex-velda-viðræðnanna, sem Japanar og Rússar eiga
aðild að auk Kóreuríkjanna
tveggja, Kína og Bandaríkjanna,
lauk án árangurs og það var fyrst
nú sem dagsetning var sett á
upphaf nýrrar viðræðulotu, 8.
febrúar.
Shinzo Abe, forsætisráðherra
Japans, varaði Norður-Kóreumenn við að koma ekki tómhentir
að samningaborðinu; ef þessi nýja
lota skilaði ekki árangri yrðu þeir
að reikna með „stórauknum
alþjóðlegum þrýstingi“.
AA

2!..3«+.)2
2ANNSAKA KVIÈVERKI
0ERSËNUVERND HEFUR VEITT SEX NÕ
LEYFI TIL L¾KNISRANNSËKNA SEM FELA Å
SÁR NOTKUN ¹ PERSËNUUPPLÕSINGUM
-EÈAL ÖESS SEM ¹ AÈ RANNSAKA ER
VERKUN TVEGGJA MISMUNANDI EFNA ¹
SJÒKLINGA MEÈ V¾GAN TIL Å MEÈALLAGI
SL¾MAN NAGLASVEPP Å T¹NÎGLUM
%INNIG AFDRIF SJÒKLINGA SEM ÒTSKRIFAST
AF BR¹ÈAMËTTÎKU MEÈ ËÒTSKÕRÈA
KVIÈVERKI

BÍLL DAGSINS

«LAFUR & -AGNÒSSON BORGARFULLTRÒI FER Å VEIKINDALEYFI ¹ N¾STUNNI

NISSAN D-CAB

-ARGRÁT SEST Å BORGARSTJËRN
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34*«2.-, Margrét Sverrisdóttir

Verð

2.190.0
00,NOTAÐIR BÍLAR
Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

sest í borgarstjórn á næstu dögum
fyrir Ólaf F. Magnússon, en Ólafur
mun eiga við veikindi að stríða.
Margrét staðfesti þetta í viðtali við
Fréttablaðið í gær.
Búist er við því að Ólafur og
borgarstjórnarhluti
Frjálslynda
flokksins segi sig úr flokknum á
næstu dögum og gerist óháðir. Ekki
náðist í Ólaf F. Magnússon til að
staðfesta þetta í gær, en Guðrún
Ásmundsdóttir leikkona hefur nú
þegar sagt sig úr flokknum. „Maður
á ekkert erindi í þennan flokk, ekki
eins og hann er núna,“ sagði Guðrún í gær.
Guðrún bætti við að hún væri
ánægð með viðskilnaðinn: „Ég held
þetta séu bara góð mál. Þetta
hreinsar og nú veit maður hvar
maður stendur.“
Aðspurð hvernig hún taki

«,!&52 & -!'.²33/. /' -!2'2¡4
36%22)3$«44)2 -ARGRÁT MUN LEYSA «LAF

AF Å VEIKINDUM HANS (ÒN HEFUR EKKI
¹KVEÈIÈ SÅN N¾STU SKREF AÈ ÎÈRU LEYTI
(ÒN SEGIST EKKI HAFA ¾TLAÈ AÈ H¾TTA Å
&RJ¹LSLYNDA FLOKKNUM OG ÖVÅ ÖURFI HÒN AÈ
HUGSA R¹È SITT
&2¡44!",!¨)¨%«,

ummælum Guðjóns Arnars Kristjánssonar, formanns Frjálslynda
flokksins, að það sé „frekar leitt“
að hún hafi sagt skilið við flokkinn,
segist Margrét Sverrisdóttir undrandi á þætti hans í málinu. „Ég er

bara yfir mig bit.“
Margrét telur að það „sé að
renna upp fyrir [Guðjóni] ljós að
hann hafi misst tökin á flokknum
og honum líði ekkert vel með það.
Hann hefur leikið eintóma afleiki í
langan tíma, enda valdi hann sér
meðreiðarsveinana. Ég ráðlagði
honum að fá mig með sér,“ segir
Margrét og hlær. „En mér finnst
verst að hann er búinn að svíkja
fullt af fólki, gamla vini og félaga.“
Margrét hefur enn ekki sagt sig
formlega úr flokknum en gerir ráð
fyrir því að senda bréf til að tilkynna úrsögn sína „með pomp og
prakt“ á næstunni.
Formlegar úrsagnir sem flokknum bárust í gær voru alls 26, en sex
skráðu sig í hann á móti, samkvæmt
upplýsingum framkvæmdastjóra
Frjálslyndra, Magnúsar Reynis
Guðmundssonar.
KËÖ

ATH
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Skránin
gu lýku
r
á morg
31. janú un,
ar 2007

Þarftu að breyta þér
í Símaskránni 2007?
Móttöku auglýsinga og skráninga í Símaskrána 2007 fer senn að ljúka.
Ef þú vilt breyta skráningu þinni eða fyrirtækis þíns hafðu þá samband
við þjónustufulltrúa okkar í síma 522 3200 eða sendu tölvupóst á ja@ja.is.
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Vara Líbana við
olíuleit við Kýpur
492+,!.$ !0 Tyrklandsstjórn
varaði í gær Líbani og Egypta við
því að láta reyna á samninga um
olíuleitarréttindi sem þeir hefðu
gert við Kýpurstjórn, þar sem
Tyrkir og Kýpur-Tyrkir hefðu líka
slík réttindi á svæðinu.
Stjórnvöld í Líbanon og á Kýpur
gerðu nýlega samning um efnahagslögsögumörk á hafsbotninum
í sundinu á milli eyjarinnar og Líbanonstrandar. Samningurinn er
forsenda fyrir olíuleit þar, en talið
er að umtalsverðar olíulindir sé
þar að finna. Tyrkir viðurkenna
ekki stjórn kýpur-gríska lýðveldisins, aðeins lýðveldi KýpurTyrkja á norðurhluta eyjarinnar
sem ekkert annað ríki heims er í
stjórnmálasambandi við.
AA

2ANNSËKNIN ¹ "ETSSON

Snýst um hvort
auglýsendur
verði kærðir
,®'2%',5-, Jón H. B. Snorrason,

aðstoðarlögreglustjóri hjá
lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir að rannsókn embættisins á sænska veðmálafyrirækinu
Betsson, sem auglýsir þjónustu
sína í nokkrum íslenskum
fjölmiðlum, snúist eingöngu um
það hvort hægt sé að kæra þá
fjölmiðla sem birt hafa auglýsingar fyrirtækisins.
Samkvæmt íslenskum happdrættislögum er bannað að auglýsa fjárhættuspil í fjölmiðlum ef
fyrirtæki hefur ekki leyfi til að
reka starfsemi sína hér á landi
eins og í tilviki Betsson.
Jón segir að hins vegar hafi
embættið ekki refsilögsögu gagnvart fyrirtækinu sjálfu því það sé
staðsett á Möltu.
Hann segir rannsókn lögreglunnar vel á veg komna.
IFV
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0ERSËNUVERND SEGIR ,ANDSPÅTALANN HAFA BROTIÈ ¹ KONU SEM SAGT VAR UPP STÎRFUM

TÎKIN MEÈAL &RJ¹LSLYNDRA

Máttu ekki segja frá uppsögn

Sverrir verður
enn í flokknum

0%23«.56%2.$ Landspítalinn braut
á konu sem sagt var upp störfum á
spítalanum með því að miðla upplýsingum um uppsögnina til ráðgjafarfyrirtækis. Þetta er niðurstaða Persónuverndar.
Konan var ein fimm starfsmanna sem sagt var upp í lok september vegna skipulagsbreytinga.
Með uppsagnarbréfinu fékk konan
bréf um að Landspítalinn hefði
samið við fyrirtækið Capacent til
að aðstoða hana við atvinnuleit. Ef
hún setti sig ekki í samband við
fyrirtækið innan tíu daga yrði haft
samband við hana.
Í kæru til Persónuverndar segir
konan að tíu dögum eftir að starf

,!.$30¥4!,).. 2¹ÈNINGARFYRIRT¾KI FÁKK

NÎFN STARFSFËLKS SEM ,ANDSPÅTALINN SAGÈI
UPP STÎRFUM ¹N ÖESS AÈ STARFSFËLKIÈ
SAMÖYKKTI
&2¡44!",!¨)¨'6!

hennar var lagt niður hafi verið
hringt til hennar frá Capacent.
„Þar með varð mér ljóst að LSH
hafði afhent Capacent ráðningum
upplýsingar um mig og uppsögn

mína, að mér forspurðri. Sjálf óskaði ég ekki eftir aðstoð frá ráðningarþjónustunni og þaðan af síður
að upplýsingar um mig væru
afhentar,“ er haft eftir konunni í
umfjöllun Persónuverndar.
Konan telur spítalann sekan um
trúnaðarbrot: „Sérstaklega í ljósi
þess að allar líkur eru á að Capacent hafi fengið upplýsingar um
uppsögn mína áður en mér var tjáð
frá henni,“ segir hún. Í skýringum
Landspítalans segir að til þess að
spítalinn gæti staðið við samning
við Capacent hefði verið nauðsynlegt að fyrirtækið gæti innan tíu
daga haft samband við starfsmennina sem sagt var upp.
GAR

34*«2.-, Sverrir Hermannsson,

stofnandi Frjálslynda flokksins,
verður enn um sinn í flokknum,
þótt dóttir hans hafi sagt skilið
við flokkinn. „Ég er í ábyrgð
fyrir flokkinn og ég þarf að
ganga frá ýmsum málum áður en
ég geng úr honum,“ segir
Sverrir.
Á nýafstöðnu landsþingi var
Sverrir endurkjörinn í fjármálaráð flokksins. „Ég hef verið í
fjármálaráði flokksins frá
byrjun og ég var kosinn í það
áfram. [...] Það var vegna þess að
það fannst enginn í nýju fylkingunni með nógu gott sakavottorð
til þess að fara þar inn.“
KËÖ

Siglingaleiðir skipa
uppi í harða landi
Flutningaleiðir skipa með olíu og önnur hættuleg efni liggja nálægt ströndum.
Landhelgisgæslan vill að skipaleiðir séu færðar fjær landi. Wilson Muuga var
1,6 mílur frá landi þegar stjórntæki biluðu og skipið strandaði mínútum síðar.
6)+4/2 *²3*%.+« /' &%2%.# '952#
3!.9 !NDLIT *ÒSJENKË AFMYNDAÈIST VEGNA

®29'')3-, Hefðbundin siglinga-

leið allra tegunda flutningaskipa
sem hingað koma til lands liggur
aðeins í tveggja til þriggja sjómílna fjarlægð frá landi þegar
farið er norðan Vestmannaeyja og
fyrir Reykjanes. Í góðu veðri er
venjuleg siglingaleið fyrir Reykjanes aðeins 800 metra frá landi.
Skipin sem um ræðir fluttu rúm
800 þúsund tonn af olíu og öðrum
hættulegum efnum til landsins
árið 2000. Þau stærstu höfðu burðargetu upp á 25-30 þúsund tonn.
Í skýrslu um niðurstöður nefndar um takmörkun siglinga skipa
við suðvesturströnd Íslands frá
janúar árið 2001 kemur fram að
tíðni ferða flutningaskipa á þessari leið valdi því að hættan á óhappi
sé veruleg. Ekki er gerður greinarmunur
á
flutningaskipum
almennt og olíuflutningaskipum
þar sem öll flutningaskip hafa svo
mikið eldsneyti innanborðs að
hætta á mengunarslysi er alltaf
metin sem mikil þegar slík skip
eiga í hlut. Halldór Nellet, framkvæmdastjóri aðgerðasviðs Landhelgisgæslunnar, segir í viðtali við
Fréttablaðið í gær að hann telji
það glapræði að siglingar skipa

7),3/. -55'! &LUTNINGASKIPIÈ VAR  

MÅLUR FR¹ LANDI ÖEGAR ÖAÈ BILAÈI EN VAR
Ö¹ ¹ HEFÈBUNDINNI SIGLINGALEIÈ ¶AÈ RAK
UPP Å FJÎRU ¹   MÅNÒTUM
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Fetaðu létta leið

Veldu létt og mundu eftir ostinum!

EITRUNARINNAR OG HEFUR EKKI ORÈIÈ SAMT
AFTUR -YNDIN ER TEKIN NÒNA Å JANÒAR

4VÎ ¹R LIÈIN FR¹ MORÈTILRAUN
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Eitrun minnkar
í blóði Júsjenkó
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sem bera allt að 25 þúsund tonn af
olíu sigli svokallaða innri leið, 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 svokölluðu hér suðvestanlands.
Flutningaskipið Wilson Muuga
steytti niður í fjörunni við Hvalsnes á Reykjanesi aðeins fáeinum
mínútum eftir að stjórntæki skipsins biluðu. Inntur eftir því hvort
reglur um afmörkun siglingaleiða
hefðu gefið svigrúm til að bregðast
við biluninni segir Georg Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunnar. „Wilson Muuga var 1,6 sjómílur
frá landi þegar stjórntæki skipsins

biluðu. Það er okkar mat að ef skipið hefði verið 30 sjómílur frá landi
þá trúi ég ekki öðru en þeir hefðu
áttað sig á hvað var að gerast áður
en skipið kom upp í fjöruna. Ef
skipið hefði verið á ytri leiðinni
hefði það dregið verulega úr líkunum á að skipið strandaði.“
Nefnd um neyðarhafnir, sem
starfar á vegum samgönguráðuneytisins, vinnur nú að því að
greina umferð við landið, gera tillögur að skipulagi siglingaleiða og
hvort að takmarka þurfi siglingar.
Eins hvernig veita á skipum í
neyðartilfellum afdrep og hvaða
búnaður þarf að vera fyrir hendi
til að bregðast við mengunarslysi.
SVAVAR FRETTABLADIDIS

Viktor Júsjenkó, forseta Úkraínu,
hefur minnkað um 80 prósent
rúmlega tveimur árum eftir að
Júsjenkó afmyndaðist og var nær
dauða en lífi vegna eitrunar, að
sögn talskonu forsetans.
Júsjenkó veiktist hastarlega í
kosningabaráttu fyrir forsetakosningarnar í Úkraínu árið 2004
og greindist með alvarlega
díoxíneitrun.
Yfirvöld í Úkraínu hafa
úrskurðað eitrunina sem morðtilraun. Júsjenkó segir einkennin
hafa komið fram eftir kvöldverð
með háttsettum embættismönnum öryggismála. Enginn hefur
verið ákærður og gagnrýnendur
segja saksóknara draga fæturna í
rannsókn málsins.
SDG

¥2!+
R¹SIR ¹ SJÅA BANA TUGUM
Sprengjuárásir bönuðu minnst 36
manns á helgum stöðum sjíamúslima í Írak í gær, en svonefnd
Ashoura-hátíð sjía hefst í dag.
Síðdegis var sprengjum einnig
varpað á torg í hverfi sjía í
Bagdad, og dóu þar minnst fimm
manns og tugir særðust.
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KAPPI er skrásett vörumerki Vífilfells hf. © Vífilfell, Reykjavík 2007

Ný kraftmikil
kakómjólk með ekta
súkkulaðibragði

Kappi er ný íslensk kakómjólk sem er framleidd af Vífilfelli úr íslenskri úrvalsmjólk
frá Mjólku. Kappi er 15% fituminni en leiðandi kakómjólk á markaðinum og er
kröftug og skemmtileg nýjung á íslenskum mjólkurvörumarkaði.
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KVÎRÈUNAR UM ÒTG¹FU LEYFIS TIL LEITAR RANNSËKNA OG VINNSLU ¹ OLÅU AÈ V¾NTA

&RUMLEGUR INNBROTSÖJËFUR

Áhugi á olíuleit við Ísland

Borar sig inn í
gegnum veggi

34*«2.-, Nokkur erlend fyrir-

Finnst þér að prestar eigi að
kynna þjónustu sína í skólastofum?
*¹
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Ætlar þú að fá þér Windows
Vista á næstunni?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

tæki hafa sýnt áhuga á olíuleit við
Ísland og aflað sér upplýsinga þar
um í iðnaðarráðuneytinu og hjá
Orkustofnun. Þá hafa erlendar
sendinefndir frá Indlandi, Kína og
Angóla sýnt áhuga á möguleikum
til olíuleitar og -vinnslu í íslenskri
lögsögu.
Þetta kemur fram í svari iðnaðarráðherra við fyrirspurn Guðmundar Hallvarðssonar Sjálfstæðisflokki.
Ekki hefur verið sótt um leyfi
til olíu- og gasleitar á síðustu
tveimur árum en síðast var slíkt
leyfi veitt árið 2002 til leitar á svokölluðu Drekasvæði, suður af Jan

Photoshop grunnur
Adobe Photoshop er yfirburðaforrit til alhliða myndvinnslu,
myndlagfæringa, litleiðréttinga og myndasamsetningar fyrir
skjá og prentmiðla, skapandi myndvinnslu og grafískrar
hönnunar.
Á þessu námskeiði er farið í helstu grunnþætti, áhöld tæki
og valmyndir forritsins svo þátttakendur öðlist skilning á
myndvinnslu í tölvum og geti orðið sjálfbjarga við helstu
aðgerðir í forritinu sem almennir notendur þurfa að kunna
skil á.
Þátttakendur þurfa að hafa góða almenna tölvuþekkingu.
Kennt er þriðjudaga og fimmtudaga kl. 18 - 21.30.
Kennsla hefst 6. febrúar og lýkur 15. febrúar
Lengd 21 std. Verð kr. 24.000,-

FAXAFEN 10
108 REYKJAVÍK

GLERÁRGATA 36
600 AKUREYRI

WWW.TSK.IS
SKOLI@TSK.IS

SÍMI: 544 2210

Tölvunámskeið
infoSec.is fyrir foreldra
421 4025

Hringdu núna!!!

Haldið í samstarfi við:

tölvuskóli
suðurnesja

Túngötu 1
Reykjanesbær
Sími 421 4025
www.tss.is
skoli@tss.is

Þetta námskeið er ætlað fyrir foreldra til þess að tryggja
öryggi barna og unglinga. Á því er farið yfir ýmsar leiðir til
að fylgjast með hvað börnin eru að gera í tölvunni og á
netinu, sett eru upp forrit og farið yfir leiðir til að fyrirbyggja
ranga notkun og farið yfir ýmsa fræðslu fyrir börn varðandi
hættur á netinu og hvernig best er að fræða börn á
hættunum.
Námskeiðið innifelur meðal annars:
Hvernig þú getur stjórnað hversu mikinn tíma börnin
mega vera í tölvunni.
Hvernig þú getur stjórnað tölvu- og netnotkun.
Hvernig þú getur fylgst með hvaða vefsíður eru skoðaðar
með ýmsum leiðum.
Hvernig þú getur fylgst með notkun á skilaboðaforritum
eins og messenger.
Hvernig þú getur komið í veg fyrir uppsetningu á forritum
án þín leyfis.
Hvernig þú getur læst aðgangi og komið í veg fyrir að
börnin skoði þín gögn.
Þá verður farið yfir gerð notkunarsamnings, þ.e. þar sem
foreldrar og börn eru sammála um notkun á tölvunni.

ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 35911 01/07

SKIPTIR ÞÚ
REGLULEGA UM
TANNBURSTA?

Lágmúli - Smáratorg - Laugavegur - Smáralind - Spöngin - Garðatorg - Setberg - Keflavík - Grindavík - Selfoss - Laugarás
Borgarnes - Stykkishólmur - Grundarfjörður - Búðardalur - Ísafjörður - Bolungarvík - Patreksfjörður - Sauðárkrókur
Blönduós - Hvammstangi - Skagaströnd - Húsavík - Kópasker Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstaðir - Seyðisfjörður
Fáskrúðsfjörður - Höfn - Neskaupstaður - Reyðarfjörður - Eskifjörður

www.lyfja.is

- Lifið heil

Mayen-hrygg.
Nokkrar rannsóknir og athuganir hafa verið gerðar á landgrunni Norðurlands og segir í
svari ráðherra að þótt ekki hafi
fundist nýtanleg auðlind hafi að
líkindum verið sýnt fram á að gasog jafnvel olíumyndandi ferli geti
fundist úti fyrir Tjörnesi.
Þá kemur fram að nú á fyrstu
mánuðum ársins sé stefnt að því
að birta skýrslu um olíuleitarmál
á Jan Mayen-hryggnum og í kjölfar þess verði tekin ákvörðun um
hvort hefja eigi ferli fyrir útgáfu
sérleyfa til leitar, rannsókna og
vinnslu olíu á svæðinu.

"!.$!2¥+). Lögreglan í Georgíu-
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LEGT ER AÈ LEYFI TIL OLÅULEITAR ¹ *AN -AYEN
HRYGGNUM VERÈI VEITT Å BR¹È
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ríki Bandaríkjanna leitar hátt og
lágt að innbrotsþjófi sem brýst
inn í hús með því að bora sig í
gegnum veggi þeirra. Með því
móti kemst hann hjá því að setja
viðvörunarkerfi í gang, sem
oftast eru tengd hurðum og
gluggum. Þetta kemur fram á vef
fréttastofunnar ABC.
Yfir tíu innbrot hafa verið
tilkynnt til lögreglu þar sem farið
var inn með svipaðri aðferð.
Fulltrúi lögreglunnar segist
aldrei hafa séð annað eins.
Yfirleitt brjótist menn bara inn
um glugga.
SÖS

Hagnaður Straums
langt umfram spár
Hagnaður Straums-Burðaráss nam 45,2 milljörðum króna í fyrra. Hagnaður síðasta ársfjórðungs var 24 milljarðar sem er þrefalt meira en spár gerðu ráð fyrir.
6)¨3+)04)
Hagnaður StraumsBurðaráss
Fjárfestingarbanka
fór langt fram úr væntingum
greiningardeilda
bankanna.
Hagnaður síðasta ársfjórðungs
nam 24 milljörðum króna, en
meðalspá greiningardeilda fyrir
fjórðunginn nam ríflega átta
milljörðum króna. Árshagnaður
Straums-Burðaráss nam því ríflega 45 milljörðum króna eftir
skatta og ýtti heildarhagnaði
banka sem birt hafa uppgjör yfir
200 milljarða króna.
Hagnaður bankans árið 2005
nam 26,7 milljörðum og er hagnaðaraukningin 69 prósent milli
ára. Arðsemi eiginfjár bankans
nam 42 prósentum sem er afar há
ávöxtun eiginfjár, sérstaklega
þegar litið er til þess að eiginfjárhlutfall bankans er hátt eða 37,59
prósent á CAD grunni. Eiginfjárhlutfall viðskiptabankanna er um
15 prósent sem er hátt fyrir
þeirra starfsemi. Möguleikar
bankans til frekari vaxtar eru því
verulegir, án þess að sækja þurfi
meira eigið fé. Vöxtur í gegnum
kaup erlendis verða því að teljast
líklegri en ekki.
Friðrik Jóhannsson, forstjóri
bankans, segist afar ánægður
með afkomuna. „Þetta er glæsileg afkoma á ári sem hefur einkennst af arðsömum vexti, útrás
og uppbyggingu innviða.“
Straumur-Burðarás
hafði
verulegar tekjur af óskráðum
eignum á fjórðungnum, en hagnaður af þeim nam 7,4 milljörðum.
Í því er söluhagnaður af CRa
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Þetta er glæsileg afkoma
á ári sem hefur einkennst af arðsömum vexti, útrás
og uppbyggingu innviða.
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símafyrirtæki sem Björgólfur
Thor Björgólfsson, stjórnarformaður Straums, fór fyrir sölu á.
Auk þess nýtur bankinn gengishagnaðar á fjórðungnum af fjárfestingum sínum, en bankinn

hefur fjárfest talsvert á mörkuðum á Norðurlöndum.
Friðrik segir ánægjulegt að
þóknunartekjur bankans af fyrirtækjaverkefnum hafa fjórfaldast
á milli ára og segir stefnuna setta
á að auka þær ásamt því að auka
vaxtatekjur
bankans.
„Við
munum eftir sem áður fjárfesta á
mörkuðum sem við störfum á.“
Þar hafa Norðurlönd verið mest
áberandi, en fjárfesting á íslenskum hlutabréfamarkaði nemur nú
einungis tíund af eign bankans í
skráðum bréfum.
HAFLIDI FRETTABLADIDIS

2¹ÈUNEYTISSTJËRI UTANRÅKISR¹ÈUNEYTIS OG FORSETARITARI

+ÅNA STYRKIR TENGSL VIÈ !FRÅKU

(YGGJAST EFLA SAMR¹È
EMB¾TTANNA BEGGJA

Kínaforseti til
átta Afríkulanda

34*«2.-, Grétar Már Sigurðsson, ráðuneytisstjóri í utanríkisráðuneytinu, segist vilja efla og
bæta samráð milli forsetaskrifstofunnar og ráðuneytisins. Hann
fundaði með Örnólfi Thorssyni
forsetaritara í gær þar sem meginumræðuefnið var samstarf
embættanna tveggja.
Forsetaskrifstofan tilkynnti
fyrir viku að forseti Íslands hefði
tekið sæti í þróunarráði Indlands.
Þorsteinn
Pálsson,
ritstjóri
Fréttablaðsins, sagði í leiðara um
helgina að þar virtist vera um
utanríkispólitískt mál að ræða
sem utanríkisráðherra hefði átt
að kynna utanríkisnefnd Alþingis. Utanríkisráðherra skuldaði
skýringar.
„Við fórum yfir verkferla á
milli okkar og vorum báðir sammála um að það bæri að efla og
bæta samráð á milli embættanna

0%+).' !0 Hu Jintao, forseti Kína,
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tveggja. Við ákváðum jafnframt
að hittast eftir viku til þess að
ræða framhaldið,“ segir Grétar.
Halldór Blöndal, formaður
utanríkismálanefndar Alþingis,
segir að forseti Íslands eigi ekki
að taka að sér opinber trúnaðarstörf fyrir önnur ríki og eigi að
gæta hófs í metnaði sínum. Hann
telur koma til greina að utanríkismálanefnd Alþingis ræði setu
forsetans í þróunarráði Indlands.
SÖS

hóf tólf daga heimsókn sína til
Afríku í gær þar sem hann mun
ferðast til átta ríkja. För Jintao
markast af auknum áhrifum Kína
í Afríku, ásókn
í eldsneyti til að
kynda undir
miklum
hagvexti í Kína
og að fylgja
eftir loforðum
um aðstoð til
Afríkuríkja.
Sameinuðu
þjóðirnar hafa
beðið Jintao um
(5 *).4!/
að beita
áhrifum sínum
í Súdan til að þrýsta á um lausn á
ófremdarástandinu í Darfurhéraði. Kína hefur staðið gegn
tilraunum SÞ til að þvinga
stjórnvöld í Súdan til að leyfa
friðargæslulið í landinu. Vonir
standa til að Kína sé að breyta um
stefnu.
SDG
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3T¾RSTA FARÖEGAÖOTA HEIMS ¾FIR LENDINGAR ¹ ¥SLANDI

3AMSTARFSMAÈUR 4ONYS "LAIR

(LIÈARVINDUR EFTIRSËTTUR

Handtekinn
í annað sinn

&,5' Risaþotan Airbus A-380 kom
til Íslands í gær til æfinga, í annað
sinn á skömmum tíma. Prófað var
hvernig þessi stærsta farþegaþota
heims stendur sig í lendingum þar
sem hliðarvindur er mikill.
Vélin tók á loft og lenti nokkrum sinnum en æfingin tók alls um
eina og hálfa klukkustund. Hún
kom í nóvember síðastliðnum í
sama tilgangi, að prófa lendingar í
miklum hliðarvindi.
Airbus A-380 er 560 tonn og
hefur um áttatíu metra vænghaf.
Hún rúmar 850 farþega á tveimur
hæðum. Áætlað er að vélin verði
tekin í notkun í almennu flugi
næsta haust.

,5.$².)2 !0 Levy lávarður, sem

2)3!¶/4!. 6ÁLIN GENGUR EINNIG UNDIR

NAFNINU 3UPERJUMBO SEM ER VÅSUN Å
ST¾RÈ HENNAR

Vélin, sem einnig gengur undir
nafninu Superjumbo, tekur við af
Boeing 747-400 sem stærsta farþegaþota heims, en Boeing-vélin
tekur mest sex hundruð manns í
sæti.
SÖS

sá um fjármögnun kosningabaráttu breska Verkamannaflokksins, var handtekinn í annað sinn í
gær. Levy var yfirheyrður vegna
rannsóknar á hvort heiðurstitlar
hefðu verið veittir gegn fjárframlögum í kosningasjóði.
Levy er tennisfélagi Tonys
Blair, forsætisráðherra Bretlands, og gerir stjórnarandstaðan
sér mat úr hneykslinu.
Þingmaður frjálslyndra
demókrata segir til að mynda að
málið minni á Watergatehneykslið, sem kom Nixon,
fyrrverandi forseta Bandaríkjanna, frá völdum.
KËÖ
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Fylkingar Palestínumanna hvíla vopnin
Enn var mikil spenna í lofti á Gaza í gær, fyrsta dag nýs vopnahlés milli stríðandi
fylkinga Palestínumanna. Sádiarabískir ráðamenn brýna leiðtoga Hamas og Fatah
að þekkjast boð um sáttafund í Mekka. Rússar vilja slaka á einangrun stjórnarinnar.
!0 Viðkvæmt vopnahlé á
milli stríðandi fylkinga Palestínumanna í Hamas-samtökunum og
Fatah-hreyfingunni tók gildi í
gærmorgun. Ismail Haniyeh, forsætisráðherra palestínsku heimastjórnarinnar og einn helsti leiðtogi Hamas, skoraði á alla
Palestínumenn að hindra að
bræðravígin hæfust á ný, en
minnst 34 manns hafa látið lífið í
átökunum á síðustu dögum.
Saud al-Faisal, utanríkisráðherra Sádi-Arabíu, hvatti Mahmoud Abbas, forseta Palestínumanna og helsta leiðtoga Fatah, og
forystumenn Hamas til að þiggja
boð Sádi-Araba um að halda sáttafund í hinni helgu borg Mekka.
Talsmenn beggja fylkinga hafa
tekið vel í boðið, sem Abdullah,
konungur Sádi-Arabíu, kynnti á
sunnudaginn.
Á Gaza-svæðinu, þar sem harðast var barist síðustu daga, virtist
vopnahléð ætla að halda í gær. En
reynslan af fyrri slíkum vopnahléssamningum er ekki góð; þeir
hafa jafnan farið fljótt út um
þúfur. Fátt benti til að aðilar væru
nú reiðubúnir að fara að öllum
skilmálum nýja samkomulagsins,
svo sem að framselja í hendur lögmætra lögregluyfirvalda þá sem
tekið hafa þátt í mannvígum.
Alexander Saltanov, aðstoðarutanríkisráðherra Rússlands sem
fer með málefni Miðausturlanda,
hvatti í gær til þess að alþjóðleg
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Fjörður • Hafnarﬁrði • 565 7100

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
MCSA
Aðalmarkmið MCSA námskeiðsins er að gera þátttakendur hæfa til
að starfa sem sérfræðingar og umsjónarfólk Microsoft netkerfa og
veita þeim jafnframt eftirsótta alþjóðlega vottun því til
staðfestingar.
Nám á þessari braut hentar því vel
þeim sem þurfa að styrkja stöðu
sína og samkeppnishæfni á
vinnumarkaði með aukinni
þekkingu, færni og alþjóðlegum
prófgráðum.

Námsbrautin samanstendur af námskeiðunum:
• Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows
XP Professional
• Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003
Environment
• Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft
Windows Server 2003 Network Infrastructure
• Implementing and Managing Microsoft Exchange Server 2003
Kennt er mánudaga og miðvikudaga kl 17.30 - 21.30 og að auki
síðasta laugardag (4X) í hverjum mán. kl. 9 -13
Kennsla hefst 5. feb og lýkur 18. júní. Lengd 60 std.
Verð kr. 266.000,- Allt kennsluefni og 4 próf innifalin.

Fengu vinnu meðan á námi stóð
„Mjög praktískt nám sem hefur margborgað sig fyrir mig.
Metnaðarfullt nám með frábærum kennara í skemmtilegum
hópi.“
Rúnar Páll Rúnarsson, kerfisfræðingur hjá Anza

„Nám sem stóð undir öllum mínum væntingum. Þetta nám
skapaði mér aukin tækifæri á vinnumarkaði og opnaði fyrir
mig leiðir í starf kerfisfræðings hjá stóru fyrirtæki.“
Teitur Hjaltason kerfisfræðingur hjá Þekkingu

MCDST
Kennsla hefst 20. feb. og lýkur 26. apríl.
Lengd 108 std. Verð kr. 137.900,Allt kennsluefni og 2 próf innifalin
Nánari upplýsingar á www.tsk.is

FAXAFEN 10
108 REYKJAVÍK

GLERÁRGATA 36
600 AKUREYRI

WWW.TSK.IS
SKOLI@TSK.IS

SÍMI: 544 2210

¶).'-!..! -)..34 &ULLTRÒAR ¹ PALESTÅNSKA LÎGGJAFARÖINGINU R¾ÈA S¾TTIR (AMAS OG

&ATAH Å G¾R -YNDIRNAR ERU AF ÖINGMÎNNUM SEM HALDIÈ ER Å ÅSRAELSKUM FANGELSUM
&2¡44!",!¨)¨!0

einangrun Hamas-stjórnarinnar
yrði rofin. Saltanov sagðist myndu
leggja þetta til á fundi Kvartettsins svonefnda í Washington í lok
vikunnar, það er með fulltrúum
Evrópusambandsins, Bandaríkjanna og Sameinuðu þjóðanna, auk
Rússlands. Á fundinum á að leita
leiða til að endurvekja hinn svonefnda Leiðarvísi til friðar, sem
ætlað var að stuðla að varanlegum

friðarsamningum milli Palestínumanna og Ísraela og leiða til stofnunar sjálfstæðs ríkis Palestínumanna í framhaldinu.
Hina alþjóðlegu einangrun er
til þess að rekja, að Hamas hefur
ekki viljað viðurkenna tilvistarrétt Ísraelsríkis eða sverja af sér
beitingu ofbeldis til að ná fram
pólitískum markmiðum.
AUDUNN FRETTABLADIDIS

0ERSËNUVERND SEGIR ËSKIR FORSTJËRA 3JËV¹R STANGAST ¹ VIÈ LÎG OG STJËRNARSKR¹

Tryggingafélög ekki upplýst
um umferðarbrot ökumanna
Samkvæmt áliti
Persónuverndar á ekki að veita
tryggingafélaginu Sjóvá-Almennum aðgang að gögnum lögreglu
um umferðarlagabrot ökumanna.
„Skráning á upplýsingum um
umferðarlagabrot manna fer fram
í þágu starfsemi ríkisins á sviði
refsivörslu. Í samræmi við það
hefur aðgangur að upplýsingunum
fyrst
og
fremst verið takmarkaður við þar
til bær stjórnvöld til þess að
þau geti sinnt
lögboðnu
hlutverki sínu. SjóváAlmennar leggja
hins vegar til að
¶«2 3)'&²33/.
tryggingafélög
fái aðgang að þessum upplýsingum til útreikningar iðgjalda. Sú
notkun er augljóslega önnur og
ósamrýmanleg
þeim
tilgangi
skráningarinnar sem lesa má út úr
0%23«.56%2.$

5-&%2¨!23,93 &ORSTJËRI 3JËV¹R TELUR NAUÈSYNLEGT AÈ TRYGGINGAFÁLÎG F¹I AÈGANG AÈ
UPPLÕSINGUM LÎGREGLU UM UMFERÈARLAGABROT

ákvæðum fyrrnefndra laga,“ segir
meðal annars í niðurstöðu Persónuverndar sem einnig vísaði til
ákvæða stjórnarskrárinnar um
friðhelgi einkalífs manna.
Þór Sigfússon, forstjóri SjóvárAlmennra, hafði skrifað samgönguráðuneytinu bréf og lýst því
sjónarmiði að æskilegt væri að

láta þá sem brjóti alvarlega af sér
í umferðinni greiða hærri iðgjöld
af ökutækjatryggingum en aðra
ökumenn. Slíkt hefði bæði varnaðaráhrif og leiddi til eðlilegri dreifingaráhættu. Því væri nauðsynlegt að tryggingafélög fengju
aðgang að upplýsingum um
umferðarlagabrot.
GAR

Flug til Færeyja
- brú milli bræðra og góðra granna

Viðskiptatækifæri - ferðaævintýri
Færeyjar eru heillandi heimur rétt við bæjardyr okkar
Íslendinga. Þar sem þær rísa úr hafi bíður okkar gestrisin
og vingjarnleg þjóð, litskrúðugt mannlíf, stórbrotin
náttúra og þróttmikið samfélag með ótal möguleikum og
opið fyrir nýjum hugmyndum.

mánudögum og föstudögum. Frá 25. mars er flogið
þrisvar í viku, á mánudögum, miðvikudögum og
föstudögum.

Verð frá
Í samvinnu við Atlantic Airways býður Flugfélag Íslands
reglubundnar flugferðir milli Íslands og Færeyja allan
ársins hring. Fram til 24. mars er flogið tvisvar í viku, á

23.470 kr., báðar leiðir með sköttum.

Færeyjaflug í samvinnu við Atlantic Airways.

ÍSLENSKA SIA.IS FLU 35984 01.2007

flugfelag.is
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&J¹RM¹LAR¹ÈHERRAFUNDUR %VRËPUSAMBANDSINS

"¾JARSTJËRN (AFNARFJARÈAR

&RÎKKUM VEITT SYNDAAFLAUSN

Aukafundur í
dag um álverið

"2533%, !0 Fjármálaráðherrar Evru-landanna, það
er Evrópusambandslandanna þrettán sem eiga aðild
að efnahags- og myntbandalaginu, vottuðu í gær að
frönskum stjórnvöldum hefði tekist að koma fjárlagahalla franska ríkisins niður fyrir tilskilin mörk,
þrjú prósent af landsframleiðslu, „á trúverðugan og
sjálfbæran hátt“.
Ráðherrarnir vöruðu í ályktun sinni þó við því að
enn væru opinberar skuldir Frakka aðeins yfir mörkum stöðugleikasáttmála myntbandalagsins, og horfur væru á að það breyttist ekki fyrr en í fyrsta lagi á
þarnæsta ári.
Að Frakkar og Þjóðverjar, stærstu þjóðhagkerfin
á evrusvæðinu, skyldu ekki geta haldið sig innan
marka stöðugleikasáttmálans síðustu ár hefur verið
álitshnekkir.
En Þjóðverjar eru taldir einnig munu ná inn fyrir
mörkin í ár. Þýska stjórnin hefur lagt metnað sinn í

(!&.!2&*®2¨52 Umræður áttu sér

2¨(%22!30*!,, 0EER 3TEINBRÔCK FR¹ ¶ÕSKALANDI LENGST TH

Ö¹ 4HIERRY "RETON FR¹ &RAKKLANDI 'ORDON "ROWN FR¹ "RETLANDI
OG 7ILHELM -OLTERER FR¹ !USTURRÅKI
-9.$!0

það, enda fer hún nú með formennskuna í ESB og er
að undirbúa fjármálaráðherrafund sjö mestu iðnvelda heims, G-7 hópsins svonefnda, sem fram fer í
Essen í lok næstu viku.
AA

stað um deiliskipulagstillöguna og
málsmeðferðartillögurnar í
Hafnarfirði á bæjarstjórnarfundi í
gær. Auka bæjarstjórnarfundur
verður í dag til að ganga til
atkvæða um málið. Engar
afdrifaríkar ákvarðanir voru því
samþykktar í gær.
Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, bæjarfulltrúi Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs, lét bóka
mótmæli á bæjarstjórnarfundi í
gær og benti á að í staðinn fyrir að
bíða með að auglýsa deiliskipulagstillöguna væri eðlilegra að
senda hana strax í auglýsingu. GHS

&ORSETI ¥SLANDS ¹ 3KOTLANDI

Átti fund með
Bill Gates í gær
(,*«¨-®. 2¥3 VIÈ 3ILFURTÒN Å 'ARÈAB¾

+OSTNAÈUR VEGNA HLJËÈMANA

Ríkið borgi ef
vegi er valinn
staður við byggð
34*«2.-, Ef þjóðvegur er lagður
um svæði þar sem byggð hefur
verið skipulögð skal Vegagerðin
kosta gerð hljóðmana. Ef byggð
er skipulögð að þjóðvegi ber
sveitarfélag kostnað við gerð
hljóðmana. Hafi umferð um veg
aukist verulega umfram það sem
áætlað var – og hávaðinn þar með
– bera Vegagerð og sveitarfélag
kostnað að jöfnu.
Kveðið er á um þetta í frumvarpi til vegalaga.
Í greinargerð þess segir að
umferðarhávaði sé vaxandi
vandamál og að erfið álitamál um
ábyrgð á aðgerðum hafi risið. Er
ákvæðinu ætlað að stuðla að sátt
um kostnaðarskiptingu.
BÖS

(ALLBJÎRN Å ÒTVARPI +¹NTRÅB¾

Þakkar styrk
frá hreppnum
-%..).' Hallbjörn Hjartarson

hefur sent Höfðahreppi þakkarbréf vegna fjárstyrks sem
hreppsnefndin veitti honum til að
reka Útvarp
Kántríbæ á
Skagaströnd.
Hreppsnefndin
sagði að með því
að samþykkja
tillögu oddvitans
um að veita
Hallbirni styrkinn
væri verið að
(!,,"*®2.
styðja við bakið á
(*!24!23/.
þeirri menningarog kynningarstarfsemi sem
Útvarp Kántríbær standi fyrir.
Rekstur útvarpsstöðvarinnar
mun hafa verið þungur að
undanförnu. Styrkurinn frá
hreppnum nemur 250 þúsund
krónum.
GAR

522)¨!&/33 ¥ ¶*«23 4VEIR ÖINGMENN 3AMFYLKINGARINNAR TELJA AÈ AFSAL RÅKISTJËRNARINNAR ¹ LANDSV¾ÈI SEM SKILGREINT HEFUR VERIÈ

SEM ÖJËÈLENDA GETI HAFT FORD¾MISGILDI UM HVAÈ GERT VERÈUR VIÈ ÖJËÈLENDURNAR

34*«2.-, Ólafur Ragnar
Grímsson, forseti Íslands,
fundaði í gær með Bill Gates,
stofnanda Microsoft. Fundurinn
var haldinn í Edinborg í tengslum
við leiðtogaráðstefnu sem haldin
er í skoska þinginu.
Gates er áhugasamur um að
Ísland verði tilraunavettvangur
fyrir nýjan hugbúnað og minntist
á þá hreinu orku sem hér er að
finna; hún geri fýsilegt að þróa
hér ýmsa tækni. Hann tók vel í
boð forsetans um að koma til
Íslands að kynna sér þetta betur.
Forsetanum var afhent nýtt
stýrikerfi frá Microsoft, Vista, en
íslensk útgáfa af því mun
væntanleg á markað.
KË¶

Vill að þjóðlenda
verði að einkaeign
Ríkisstjórnin vill samþykkja frumvarp sem í felst afsal þjóðlendu. Tveir þingmenn
Samfylkingarinnar vilja ákvæði í stjórnarskrá um að ríkið afsali sér ekki þjóðlendum. Ekkert í þjóðlendulögum segir að ríkið geti ekki afsalað sér þjóðlendum.
¶*«¨,%.$5-, Íslenska ríkið vill

afsala sér landsvæði sem skilgreint
er sem þjóðlenda. Þetta kemur
fram í frumvarpi til laga um heimild til að afsala landi og vatnsréttindum til Landsvirkjunar vegna
Búrfellsvirkjunar, sem tekið var til
umræðu á Alþingi á mánudag og
var vísað til 2. umræðu og allsherjarnefndar í gær eftir atkvæðagreiðslu.
Með frumvarpinu vill ríkisvaldið afsala sér eignarrétti á 25 ferkílómetra landsvæði, sem er einkum í Búrfells- og Skeljafellslandi,
og vatnsréttindum í Þjórsá fyrir
virkjun Landsvirkjunar við Búrfell.
Þegar Landsvirkjun var stofnuð
árið 1965 lagði íslenska ríkið fram
lands og vatnsréttindi á svæðinu,
sem það keypti af Fossafélaginu
Titan árið 1951, í sameignarsamningi sem það gerði ásamt Reykjavíkurborg. Ríkið átti 50 prósent í

Landsvirkjun og Reykjavíkurborg
50 prósent. Með úrskurðum
óbyggðanefndar, árin 2002 til 2004,
var landsvæðið skilgreint sem
þjóðlenda og að þar með ætti ríkisvaldið land- og vatnsréttindin á
því. Ríkisstjórnin vill því að landsvæðið og vatnsréttindin, sem
metin eru á 500 milljónir króna,
verði aftur eign Landsvirkjunar.
Mörður Árnason og Jóhann
Ársælsson, þingmenn Samfylkingarinnar, gagnrýndu frumvarpið á
mánudag því þeir telja að afsal ríkisins á landi sem óbyggðanefnd
hefur úrskurðað að sé þjóðlenda,
geti skapað fordæmi um hvað verði
gert við þjóðlendurnar í framtíðinni.
„Það er hvergi talað um það í
þjóðlendulögunum með hvaða
hætti það ætti að koma til að ríkið
selji eða afsali sér eignarrétti á
þjóðlendum,“ segir Jóhann. Hann
telur að það þurfi að liggja fyrir

stefnumörkun um hvað eigi að gera
við þjóðlendurnar en ekki að „ríkið
hlaupi til og afsali sér eignarréttinum án þess að sú umræða hafi farið
fram“.
Undir þetta sjónarmið tók Kolbrún Halldórsdóttir, þingmaður
Vinstri grænna, í umræðunum.
Jóhann sagði þetta fyrsta skrefið í
þá átt að selja þjóðlendurnar.
Ekkert í þjóðlendulögunum
kveður á um að löggjafinn geti ekki
afsalað sér eignarrétti á þjóðlendum. En til þess þarf löggjafinn að
samþykkja sérlög sem kveða á um
að ríkið afsali sér eignarréttinum;
það er markmið þessa frumvarps.
Til þess að koma í veg fyrir afsal
ríkisins á þjóðlendum þarf að vera
kveðið á um það í stjórnarskrá og
töluðu Jóhann og Mörður fyrir því
að það yrði gert.
Ekki náðist í Geir H. Haarde í
gær vegna málsins.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS

"+52  "+52 /&!. "ËKMENNTA
SJËÈUR ¹ AÈ EFLA ÅSLENSKA MENNINGU

"ËKMENNTASJËÈUR STOFNAÈUR

Þremur sjóðum
slegið í einn
34*«2.-, Nýjum sjóði, Bókmenntasjóði, er ætlað að taka við
hlutverki Bókmenntakynningarsjóðs, Menningarsjóðs og
Þýðingarsjóðs.
Samkvæmt frumvarpi
menntamálaráðherra á Bókmenntasjóður að styrkja útgáfu
íslenskra skáldverka og vandaðra
rita sem eru til þess fallin að efla
íslenska menningu, styrkja
útgáfu vandaðra erlendra
bókmennta á íslenskri tungu og
stuðla að kynningu á íslenskum
bókmenntum á Íslandi og í útlöndum.
Bókmenntasjóði eru ætlaðar
um 50 milljónir króna á fjárlögum ársins.
BÖS

%FTIRLIT MEÈ RÅKISSTYRKJUM ER ENN TIL MEÈFERÈAR ¹ VETTVANGI !LÖINGIS

Lög hugsanleg fyrir þinglok
34*«2.-, Fjárlaga- og félags-

málanefndir Alþingis luku á
mánudag sameiginlegri yfirferð
sinni yfir eftirlit með styrkjum
til aðila utan ríkiskerfisins.
Tilefnið var meðferð forsvarsmanna Byrgisins á opinberum
peningum en auk þess að skoða
það mál sérstaklega hafa nefndirnar fjallað almennt um hvernig
betur megi hátta slíku eftirliti.
Birkir Jón Jónsson, formaður
fjárlaganefndar, segir áfram
unnið að málinu á vettvangi
nefndarinnar og reynt sé að
hraða þeim störfum. „Við munum
skoða þetta með ráðuneytum og

ríkisendurskoðun og það mun
koma í ljós hvort breyta þurfi
reglum eða lögum.“ Aðspurður
útilokar Birkir ekki að frumvarp
um breytt vinnulag verði lagt
fyrir þingið fyrir slit þess, sem
áætluð eru um miðjan mars. „Ég
vil alls ekki útiloka það enda ljóst
að úrbóta er þörf.“
Hvað Byrgismálið varðar
segir Birkir að ábyrgð á því liggi
víða enda hafi fjölmargir lýst
yfir að þeir beri hluta ábyrgðar
við framkvæmd og eftirlit fjárlaga. Sjálfur er hann í þeim hópi.
„Það er komið í sinn farveg í
kerfinu og menn verða bara að

")2+)2 *«. *«.33/.

&ORMAÈUR FJ¹RLAGA
NEFNDAR SEGIR ¹BYRGÈ
¹ "YRGISM¹LINU LIGGJA
VÅÈA -¹LIÈ SÁ KOMIÈ Å
FARVEG Å KERFINU OG NÒ
SÁ AÈ BÅÈA OG SJ¹ HVER
NIÈURSTAÈAN VERÈUR

bíða og sjá hver niðurstaðan
verður,“ segir Birkir en efnahagsbrotadeild
ríkislögreglustjóra hefur málið til rannsóknar.
BÖS

-)¨6)+5$!'52  JANÒAR 



&ORMAÈUR "LAÈAMANNAFÁLAGSINS

5MHVERFISSTOFNUN SENDI ,ANDHELGISG¾SLUNNI BRÁF EFTIR STRAND 7ILSON -UUGA

Ráðuneytið
hunsar tilnefningar félagsins

Vildi endurnýja samstarf við Gæsluna

&*®,-)¨,!2 Arna Schram, formaður Blaðamannafélagsins, krefst
skýringa á því að menntamálaráðuneytið hafi hunsað tilnefningar félagsins um fulltrúa í stjórn
Norræna blaðamannaskólans í
Árósum. Þetta kemur fram í
harðorðu bréfi sem hún sendi
ráðuneytinu á dögunum.
Í bréfinu segir að stjórn
Blaðamannafélagsins lýsi undrun
sinni á því að menntamálaráðuneytið hafi skipað aðra fulltrúa í
sérfræðinganefnd norræna
blaðamannaskólans NJC í Árósum
en stjórn félagsins tilnefndi.
SÖS

5-(6%2&)3-, Umhverfisstofnun
hefur verið í samstarfi við Landhelgisgæsluna í gegnum tíðina en
strand Wilson Muuga í Hvalsnesfjöru í Sandgerði hvatti Umhverfisstofnun til að taka upp þráðinn
og endurnýja samstarfssamninginn milli þessara stofnana.
Umhverfisstofnun sendi Landhelgisgæslunni bréf í byrjun ársins, þakkaði fyrir samstarfið eftir
strandið og óskaði eftir viðræðum
um að tryggja enn betur en fyrr
samstarf stofnananna um eftirlit
með mengun sjávar við Ísland og
viðbrögð við bráðamengun hafs
og stranda.
Í bréfinu segir að sívaxandi
fjöldi olíuflutningaskipa og ann-

arra kaupskipa leggi enn meiri
skyldur á hendur íslenskum
stjórnvöldum um eftirlit, viðbúnað og viðbrögð við bráðamengun.
Í því ljósi sé óskað eftir viðræðum um endurnýjun samstarfssamnings um eftirlit með mengun
sjávar, sérstaklega úr lofti, verkáætlun um samstarf vegna yfirvofandi bráðamengunar, mengunarvarnabúnaði í nýtt varðskip og
nauðsynlegan búnað til eftirlits og
viðbragða í flugvélum og þyrlum.
Davíð
Egilson,
forstjóri
Umhverfisstofnunar, segir að
lögum samkvæmt eigi að vera
samstarf milli þessara stofnana
en verið sé að endurnýja samstarfssamninginn, uppfæra hann

342!.$ 7),3/. -55'! 5MHVERFISSTOFNUN SENDI Å ¹RSBYRJUN BRÁF TIL ,ANDHELGISG¾SL
UNNAR OG ËSKAÈI EFTIR VIÈR¾ÈUM UM AÈ TAKA UPP ÖR¹ÈINN Å SAMSTARFI

og færa til nútímalegs horfs.
Áður hafi verið samstarf, til
dæmis sameiginlegar æfingar,
eins og lögboðið sé en síðan hafi

margt gerst, stofnanirnar skipt
um nafn og því hafi verið ástæða
til að gera samstarfið formlegra
og bæta það.
GHS

(5"",% '%)-3*«.!5+).. 6IRKAR
¹FRAM EN VÅSINDAMENN REIDDU SIG MEST
¹ MYNDAVÁLINA SEM BILAÈI UM HELGINA
./2$)#0(/4/3!&0

FALL FYRIR GEIMVÅSINDIN

Bilun í Hubblesjónaukanum
"!.$!2¥+). !0 Aðalmyndavél
Hubble-geimsjónaukans bilaði
um helgina og útlit er fyrir að
einungis verði hægt að gera við
hana að hluta nú að því er kemur
fram í tilkynningu Geimvísindastofnunar Bandaríkjanna (NASA).
Hubble-geimsjónaukinn, sem
var skotið á loft árið 1990, hefur
haft gífurlegt mikilvægi fyrir
geimvísindi í heiminum og meðal
annars sent til jarðar skýrustu
myndir sem teknar hafa verið af
myndun vetrarbrauta.
NASA áætlar að senda
geimfara á næsta ári til að gera
við og uppfæra Hubble.
SDG

%)¨52 3-2) /' -!'.²3 ¶/234%).3
3/. ,ANDSLIÈSFYRIRLIÈINN OG STJËRN

ARFORMAÈUR %IMSKIPS Å "ARCELONA ¹
SUNNUDAGINN -9.$¶/26!2¨52 "*®2'²,&33/.

Gefa ekki upp
launagreiðslur
&«,+ Laun Eiðs Smára Guðjohn-

sen, fyrir nýgerðan þriggja ára
samstarfssamning við Eimskip,
eru trúnaðarmál að sögn Eggerts
Skúlasonar, talsmanns landsliðsfyrirliðans. Samningurinn er á
sviði markaðs- og kynningarmála
og er Eimskip heimilt að nota
nafn og ímynd Eiðs til að kynna
og auglýsa fyrirtækið.
Eggert segir að Eiður fái eina
fasta greiðslu fyrir samninginn.
„Eimskip er að kaupa aðgang að
nafni hans og ímynd til að kynna
fyrirtækið,“ segir Eggert og
bætir því við að Eiður megi að
sjálfsögðu leika í auglýsingum
fyrir aðra á tímabilinu.
Talsmaðurinn segir að laun Eiðs
fyrir samninginn þyki umtalsverðir peningar hér á landi en
ekki úti í hinum stóra heimi.
IFV
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3TJËRNARMYNDUN Å 3ERBÅU

Formlegar þreifingar hafnar
3%2"¥! !0 Boris Tadic, forseti

Serbíu, hélt í gær áfram undirbúningsviðræðum að myndun
nýrrar ríkisstjórnar eftir
þingkosningarnar sem fram fóru
fyrir rúmri viku. Hann ræddi í
gær við fulltrúa íhaldsflokks
Vojislavs Kostunica, fráfarandi
forsætisráðherra. Í fyrradag hitti
hann fulltrúa flokks þjóðernissinna, sem fékk flest atkvæði í
kosningunum, og fulltrúa eigin
flokks, Lýðræðisflokksins.
Það flækir mjög horfurnar á
stjórnarmyndun að sérlegur
erindreki Sameinuðu þjóðanna
mun í vikunni kynna áætlun um
framtíð Kosovo, sem Serbar eru
einhuga um að skuli áfram verða

"/2)3 4!$)# 3ERBÅUFORSETI ¹ FUNDI MEÈ

FULLTRÒUM FLOKKS ÖJËÈERNISSINNA -9.$!0

hluti af Serbíu en Kosovoalbanski meirihlutinn vill að verði
sjálfstætt ríki.
AA

&ERÈAST UM Å RAFKNÒNUM HJËLASTËL

Yone er elst í heimi
%LSTA MANNESKJA Å HEIMI

9ONE -INAGAWA VINSTRI  ¹RA
GÎMUL JAPÎNSK KONA ER ORÈIN ELSTA
MANNESKJA Å HEIMI EFTIR AÈ HIN
BANDARÅSKA %MMA &AUST 4ILLMAN SEM
EINNIG VAR  ¹RA LÁST ¹ SUNNUDAG
4ILLMAN BAR TITILINN EKKI LENGI EN HANN
FÁKK HÒN  JANÒAR ÖEGAR HINN 
¹RA GAMLI %MILIANO -ERCADO DEL 4ORO
FR¹ 0ÒERTË 2ÅKË H¾GRI LÁST
9ONE -INAGAWA &¾DD  JANÒAR
 SAMA ¹R OG -AË :EDONG HEFUR
HÒN LIFAÈ FJËRA JAPANSKA KEISARA
-YNDIR !SSOCIATED 0RESS

© GRAPHIC NEWS

*!0!. !0 Hin 114 ára Yone Min-

agawa er elsta manneskjan í
heiminum samkvæmt heimsmetabók Guinness, eftir að hin
bandaríska Emma Faust Tillman,
einnig 114 ára, lést á sunnudaginn.
Minagawa, sem fæddist árið
1893, er veikburða en ern að
sögn starfsfólks hjúkrunarheimilisins sem hún dvelst á. Yfirleitt
liggur hún í rúminu en fer þó
stundum á flakk um húsakynnin í
rafknúnum hjólastól og spjallar
við vini.
Japanar hafa einar bestu
lífslíkur í heimi og elsti karlmaður heims, 111 ára, er einnig
Japani. Fjöldi Japana sem lifa
fram yfir hundrað árin hefur
næstum fjórfaldast síðasta
áratuginn og verður bráðlega
kominn í 28.000.
Minagawa hefur lifað öll fimm
börn sín en á 21 afkomanda. SDG

6)¨ 0¥2!-¥$!.! 6ERÈA ÖEIR EITT HINNA

SJÎ bNÕJU UNDRA VERALDARm

&2¡44!",!¨)¨!0

3JÎ UNDUR VERALDAR

Egyptar óttast
um píramídana
+!¥2« !0 Egyptar óttast nú að

píramídarnir frægu, sem frá alda
öðli hafa talist eitt af sjö undrum
veraldar, verði ekki á skrá yfir
„hin sjö nýju undur veraldarinnar“.
Almenningur hefur undanfarið
átt þess kost að greiða atkvæði í
heljarmikilli netkosningu um hin
nýju undur. Samkeppnin hófst
árið 1999 og voru þá nærri 200
tilvonandi undur í boði, en nú eru
tvö eftir í úrslitakeppninni.
Auk píramídanna í Egyptalandi má þar nefna Frelsisstyttuna í New York, Eiffelturninn í
París og Machu Picchu í Perú.
Niðurstaðan verður gerð
opinber við hátíðlega athöfn í
Portúgal hinn 7. júlí í sumar.
GB

,®'2%',5&2¡44)2
-ILLI JARÈÕTU OG G¹MABÅLS
+ARLMAÈUR KJ¹LKABROTNAÈI OG HLAUT
SKURÈI ¹ ANDLITI Å VINNUSLYSI ¹ !KUREYRI
Å G¾R -AÈURINN SEM ER STARFSMAÈUR
G¹MAFYRIRT¾KIS KLEMMDIST ¹ MILLI
JARÈÕTU OG G¹MABÅLS ¹ ÎSKUHAUGUNUM
¹ !KUREYRI ÖEGAR HANN VAR AÈ REYNA
AÈ LOSA ANNAÈ T¾KIÈ
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-IÈSKËGAR  Å B¾JARSTJËRN

6IÈSKIPTAR¹ÈHERRA HEFUR UNDIRRITAÈ FRÅVERSLUNARSAMNING VIÈ %GYPTA

¶URÅÈUR "ACKMAN 6'

Tilgangur enn
dreginn í efa

4OLLFRJ¹LST GR¾METI FR¹ %GYPTALANDI

Talaði í tvígang
utan dagskrár

36%)4!234*«2.!2-, Fulltrúar Sjálf-

6)¨3+)04) Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra

stæðisflokks á Álftanesi sögðust á
síðasta bæjarstjórnarfundi vera
andvígir gerð nýs deiliskipulags á
svæðinu í kring um Miðskóga.
„Langstærsti hluti svæðisins er
þegar byggður og eini tilgangurinn virðist vera að koma lóðinni
Miðskógar 8 út af deiliskipulagi,“
bókuðu sjálfstæðismenn og vísa
þar til fullyrðinga um að forða eigi
Kristjáni Sveinbjörnssyni, forseta
bæjarstjórnar, frá því að byggt
verði á sjávarlóð framan við hús
hans. Fulltrúar Álftaneshreyfingarinnar sögðu sjálfstæðismenn
hafa verið búna að samþykkja
endurskoðun deiliskipulagsins. GAR

hefur undirritað fríverslunarsamning milli EFTAríkjanna og Egyptalands. Samningurinn nær fyrst og
fremst til vöruviðskipta.
Egyptar fella niður tolla á vörur aðrar en landbúnaðarvörur í áföngum. Samningurinn felur í sér tollkvóta fyrir mikilvægustu sjávarafurðir Íslendinga
sem stækka eftir ákveðnu fyrirkomulagi sem leiðir
til fullrar fríverslunar eftir sex ár.
Tollar á landbúnaðarvörum eru lækkaðir eða felldir niður. Á móti fær Ísland markaðsaðgang fyrir lifandi hross og 2.000 tonna tollkvóta fyrir lambakjöt.
Ísland veitir tollfrjálsan aðgang fyrir ávexti, grænmeti, plöntur og unnar landbúnaðarvörur.
„Þessi samningur hefur ekki mikla þýðingu fyrir
okkur því að við flytjum ekki mikið inn frá Egyptalandi nema kannski döðlur og fíkjur en við fögnum
öllum fríverslunarsamningum,“ segir Sigurður Þ.

6!,'%2¨52
36%22)3$«44)2

3EGIR MIKILS
VIRÈI AÈ N¹
SAMNINGI SEM
ÖESSUM

34*«2.-, Þuríður Backman,
þingmaður VG, tók tvisvar til
máls í utandagskrárumræðum
um efnahagsmál á Alþingi í gær.
Er þetta ekki einsdæmi en þó
harla óvenjulegt.
VG hafði rétt á að flytja tvær
ræður við umræðurnar og flutti
Þuríður þær báðar. „Við vorum
bara tvær í salnum, ég og Lilja
Rafney Magnúsdóttir, sem var
nýkomin í salinn og hafði því ekki
tök á að undirbúa sig,“ sagði
Þuríður.
Hún kveðst ekki áður hafa
þurft að tala í tvígang við sömu
utandagskrárumræðuna en orðið
vitni að slíku.
BÖS

3)'52¨52 ¶
*«.33/.

&AGNAR ÎLLUM
FRÅVERSLUNAR
SAMNINGUM

Jónsson, framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og
þjónustu, SVÞ.
„Þetta er kannski ekki mikilvægasti samningur
Íslendinga sem EFTA-þjóð en það er alltaf mikils
virði að ná svona fríverslunarsamningum. Þar sem
fjórar þjóðir eru í EFTA er mismunandi hvaða samningar eru mikilvægastir fyrir hverja þjóð. Við erum
búin að gera tuttugu fríverslunarsamninga og ýmislegt í farvatninu,“ segir Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra.
GHSBG
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VIÈ ²LFARSFELL

¥ÖRËTTA OG TËMSTUNDAR¹È

Vatnaparadís
í Úlfarsárdal
undirbúning að „vatnaparadís“ og
sundlaug í Úlfarsárdal. Tillaga
þessa efnis frá framsóknarmönnum og sjálfstæðismönnum í
Íþrótta- og tómstundaráði
Reykjavíkur var samþykkt
samhljóða eins og tillaga þeirra
um að óska eftir viðræðum við
menntamálaráðherra, Sundsamband Íslands, Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands og ÍBR um
samning um rekstur Sundmiðstöðvar Íslands og Þjóðarleikvangs í sundi í Laugardalslaug.
Strax á að hefjast handa við
skipulagningu, hönnun og framkvæmdaáætlun fyrir vatnaparadísina í Úlfársárdal.
GAR

ARGUS / 07-0021

!,-%..).'3¥¶2«44)2 Hefja á

¶INGMENN 3AMFYLKINGAR

Þingið starfi
í níu mánuði
34*«2.-, Þrír þingmenn

Samfylkingarinnar, Össur
Skarphéðinsson, Margrét Frímannsdóttir og Rannveig Guðmundsdóttir,
leggja til að
Alþingi komi
saman 15.
september ár
hvert og að
þingstörfum ljúki
15. júní.
Í greinargerð
®3352 3+!20
frumvarpsins –
(¡¨).33/.
sem nú er lagt
fram þriðja sinni – segir að með
breytingunni yrði starfstími
Alþingis færður í svipað horf og
gildi á þjóðþingum annarra
Norðurlanda. Breytingin miðar
ekki að fjölgun eða lengingu
þingfunda heldur að gefa þinginu
rýmri tíma til að fjalla um mál,
einkum í nefndum þess.
BÖS

$!.-®2+
3KATTAMISMUNUN BÎNNUÈ
$ÎNSKUM YFIRVÎLDUM BER AÈ BEITA
ELLILÅFEYRIS OG LÅFTRYGGINGAGREIÈSLUR
SÎMU SKATTALEGU MEÈFERÈ HVORT SEM
SJËÈURINN SEM GREIÈSLURNAR KOMA
ÒR ER DANSKUR EÈA FR¹ ÎÈRU %VRËPU
SAMBANDSLANDI ¶ETTA ÒRSKURÈAÈI
%VRËPUDËMSTËLLINN ¾ÈSTI DËMSTËLL
%3" Å G¾R

36¥¶*«¨

Til 1. mars nk
.
fá nýir viðski
ptavinir
í DMK gjafab
réf fyrir
tvo í Borgarle
ikhúsinu.

Kreditheimild með 0% vöxtum
og engum kostnaði í DMK!
Stundum geta komið upp þær aðstæður að þörf er á láni til
skamms tíma. Þá kemur sér vel að eiga DMK Debetkort með
kreditheimild* á 0% vöxtum.

Nýttu þér þessi einstöku kjör.
Sæktu um DMK á spron.is

0ALME VERÈLAUNIN AFHENT
+OFI !NNAN FYRRVERANDI AÈALRITARI
3AMEINUÈU ÖJËÈANNA OG -OSSAAD
-OHAMED !LI MANNRÁTTINDAFRÎM
UÈUR Å $ARFUR HÁRAÈI Å 3ÒDAN HLUTU ¹
ÖRIÈJUDAGINN /LOF 0ALME VERÈLAUNIN
FYRIR ¹RIÈ  FYRIR STÎRF SÅN AÈ MANN
ÒÈARM¹LUM FRIÈI OG ÎRYGGI

Nánari upplýsingar fást í næsta útibúi SPRON, í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is
* skv. útlánareglum SPRON

Aðrir þættir
DMK þjónustunnar eru:
•
•
•
•
•
•
•

DMK Yfirdráttarheimild
DMK Tiltektarlán
DMK Léttlán
DMK 90% íbúðalán
DMK Ráðgjöf
DMK Reglulegur sparnaður
DMK Tilboð
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&J¹RM¹LAR¹ÈUNEYTIÈ TELUR AÈ H¾GT HAFI ¹ FASTEIGNAMARKAÈI Å FYRRA

      
    
     

Nýjar eignir eru óseldar
&!34%)'.!-!2+!¨52 Nokkuð er um

óseldar nýjar eignir á höfuðborgarsvæðinu eftir að framboð á nýjum
fjölbýlisíbúðum hefur aukist verulega á höfuðborgarsvæðinu undanfarin ár. Í vefriti fjármálaráðuneytisins kemur fram að í fyrra hafi
tekið að hægja á fasteignamarkaði
og draga úr eftirspurn á íbúðamarkaði.
Björn Þorri Viktorsson, formaður Félags fasteignasala, segir að
markaðurinn hafi leitað jafnvægis.
Vissulega sé nokkuð framboð á
nýbyggingum en sala þeirra hafi
samt tekið vel við sér nú í upphafi
ársins því bankarnir séu aftur
komnir inn á fasteignalánamarkað-

inn.
„Markaðurinn
er í mjög góðu
jafnvægi heilt á
litið. Vinsælar og
eftirsóttar eignir
hafa staðið sig
mjög vel í sölu og
"*®2. ¶/22)
sumar hafa haldið
6)+4/233/.
áfram að hækka í
verði en svo hefur
kannski dregið úr og dæmi um eina
og eina eign sem hefur heldur lækkað í verði,“ segir hann.
Björn Þorri metur markaðinn
nokkuð stöðugan á þessu ári, kaupgeta fólk sé góð og svo megi ekki
gleyma því að mikill fjöldi fólks

hafi flutt til landsins. Fasteign sé
frumþörf og þeir sjö til átta þúsund
Íslendingar sem höfðu flutt til
landsins um áramót þurfi híbýli.
Nafnverð íbúða hefur nánast
staðið í stað frá miðju síðasta ári en
raunverð miðað við neysluvísitölu
hefur lækkað, samkvæmt vefritinu. Verð breytist ekki jafn hratt og
áður og í desember var hraðinn á
verðbreytingum kominn undir
verðbólguhraða.
Í vefriti fjármálaráðuneytisins
er gert ráð fyrir samdrætti íbúðafjárfestinga á þessu ári sem nemur
fimm prósentum. Á næsta ári er
spáð að íbúðafjárfestingar dragist
saman um tæp tvö prósent.
GHS

Útgjöld heimilanna
aukast um 250.000
Formaður Samfylkingarinnar segir að vegna efnahagsstefnu stjórnvalda aukist
útgjöld heimilanna um 250.000 krónur á árinu. Forsætisráðherra segir stöðu ríkissjóðs gríðarsterka. Viðskiptaráðherra varar við dómsorðum stjórnarandstæðinga.
!,¶).') Greiðslubyrði heimilanna
eykst um samtals tæpa 22 milljarða króna á árinu 2007 vegna
þess að ríkisstjórninni hefur ekki
tekist að halda aftur af þenslu. Það
þýðir að meðalfjölskyldan þarf að
greiða 250 þúsund krónum meira í
afborganir og vexti á árinu en
ella.
Þetta sagði Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar, í umræðum utan dagskrár
um efnahagsmál á Alþingi í gær.
Um leið og Ingibjörg Sólrún
fagnaði góðri stöðu fyrirtækja og
þá helst gríðarlegum hagnaði
bankanna gagnrýndi hún efnahagsstefnu
ríkisstjórnarinnar
harðlega. Gerði hún skuldastöðu
heimilanna að sérstöku umtalsefni og sagði stjórn efnahagsmála
á kjörtímabilinu einkennast af
ábyrgðarleysi.
Í andsvari sínu fjallaði Geir H.
Haarde forsætisráðherra um efnahagslífið almennt og sagði það níðsterkt. Tiltók hann þrjár ástæður
fyrir því; mikinn sveigjanleika,
sterka stöðu ríkissjóðs og traust
og efnað lífeyrissjóðakerfi. Sagði
hann hafa reynt á þanþol í efnahagslífinu en kvaðst jafnframt
sannfærður um að við værum
komin fyrir vind og að rólegri
tímar væru framundan. Hvað
varðaði auknar skuldir heimilanna
og helstu aðfinnslu Ingibjargar
Sólrúnar sagði Geir rétt að skuldir
tiltekinna hópa hefðu aukist en
horfa yrði um leið til þess að eignir hefðu jafnframt aukist og það
varanlega.
Geir vísaði því til föðurhúsanna
að mistök hefðu verið gerð við

%&.!(!'334%&.!. '!'.2µ.$ )NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR KENNIR AÈGERÈUM OG
AÈGERÈALEYSI RÅKISSTJËRNARINNAR UM AÈ GREIÈSLU OG VAXTABYRÈI HEIMILANNA EYKST STËRUM ¹
¹RINU
&2¡44!",!¨)¨'6!

hagstjórnina og spurði hvort lækkun skatta, hækkun barnabóta og
aðgerðir fyrir aldraða væru mistök.
Þuríður Backman, VG, sagði
vandann ljósan og að rót hans lægi
í stóriðjustefnunni. Snúa þyrfti af
þeirri braut og gæta þess að vekja
ekki væntingar um frekari stóriðju, slíkt gæti viðhaldið þenslu.
Jón Sigurðsson, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, sagði það alla tíð
hafa legið fyrir að þensla yrði á
kjörtímabilinu. Hún hafi að vísu

aukist vegna aðgerða bankanna á
húsnæðismarkaði en þar væri
ekki hagstjórnarmistökum stjórnvalda um að kenna. Þá varaði Jón
við því sem hann kallaði vanhugsuð dómsorð stjórnarandstæðinga
um efnahagslífið.
Sigurjón Þórðarson, Frjálslynda flokknum, gagnrýndi útgjöld
ríkisins og sagði allar áætlanir
hafa farið úr böndunum. Staðreyndin væri að stjórnarstefnan
birtist í vöxtunum og verðbólgunni.
BJORN FRETTABLADIDIS

®LL BÎRN SEND HEIM ÒR "ARNASKËLA %YRARBAKKA
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-ËTM¾LA SLEIFARLAGI ¹ LËÈINNI
-%..45. Öll börn í Barnaskólanum á Eyrarbakka, um áttatíu talsins, voru send heim í fyrradag.
Kristinn Bárðarson, kennari og
varatrúnaðarmaður við skólann,
segir það hafa verið gert í mótmælaskyni við það sem hann kallar sleifarlag við framkvæmdir við
skólann.
„Verið er að ganga frá tveimur
útistofum við skólann. Frágangurinn hefur ekki verið boðlegur
starfsfólki og allra síst börnum.
Beiðnum okkar um úrbætur er
ekki svarað og því neyddumst við
til að bregða á það ráð að senda
börnin heim. Með því vonumst við
til þess að ná eyrum þeirra sem
starfa á framkvæmdasviði Árborgar,“ segir Kristinn en til
stendur að ljúka þessum framkvæmdum í byrjun janúar.
Kristinn segir elsta hluta skólans vera frá 1913 og vonast til

þess að hlutirnir verði komnir í
lag fyrir hundrað ára afmæli
skólabyggingarinnar. „Þessi skóli
er sá elsti á landinu, tók til starfa
1852, og merkilegt að við með
þessa merku sögu fáum ekki betri
þjónustu en þetta,“ bætir hann við
langþreyttur á ástandinu.
Kristinn segist ekki hafa heyrt
um viðbrögð foreldra barnanna en
segir að ekki standi til að senda
börnin aftur heim. „Ég trúi ekki
öðru en okkar röggsami bæjarstjóri taki á málinu,“ segir Kristinn að lokum.
KDK

"!2.!3+«,)..  %92!2"!++! %LSTI
HLUTI SKËLANS ER FR¹  OG VONAST FOR
R¹ÈAMENN HANS TIL ÖESS AÈ FRAMKV¾MDIR
VERÈI KOMNAR Å LAG ¹ HUNDRAÈ ¹RA
AFM¾LINU STANDIÈ NÒ SÁ EKKI BOÈLEGT
BÎRNUNUM
&2¡44!",!¨)¨%92!2"!++))3
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Club Turban

Verðdæmi: 63.158*

Hotel Faber

Verðdæmi: 49.690

Fyrsta ﬂokks hótelgisting með loftkældum
herbergjum og frábærum sundlaugagarði.

Einstaklega skemmtilegt og vel búið íbúðahótel
með ljúfu starfsfólki og góðum anda.

Kynningarverð: 63.158 á mann m.v. 2 með 2 börn í viku, 25. maí.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna: 81.610

Verðdæmi: 49.690 á mann m.v. 2 með 2 börn í viku, 25. maí.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna: 59.005

*Club Turban er „all inclusive“: morgun- hádegis- og kvöldverður eru án endurgjalds fyrir alla gesti, ásamt hressingu allan daginn og öllum
innlendum drykkjum. Þjónusta er veitt allan sólarhringinn. Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting 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.

Tyrkland verður stöðugt vinsælli áfangastaður fyrir Íslendinga sem vilja hafa það
náðugt á fallegum ströndum, leika sér í
sjónum eða kynnast ríkulegri menningarsögu
landsins. Marmaris er einn líflegasti sólarstaður Miðjarðarhafsins yfir sumar tímann
og smábærinn Içmeler hefur slegið í gegn
með fegurð sinni og þjónustu við ferðamenn.
Gist er á fyrsta flokks hótelum, loftið er
hreint og stöðugur andvari frá sjónum kælir
sólunnendur í hitanum. Komdu til Tyrklands
og sjáðu sólina í nýju ljósi.

ÚRVAL ÚTSÝN ~ LÁGMÚLA 4 ~ 108 REYKJAVÍK ~ SÍMI 585 4000 ~ FAX 585 4065 ~ INFO@UU.IS
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„ ORÐRÉTT“
Afhommun möguleg

Í nauðungarvist

b¶VÅ YNGRA SEM FËLKIÈ ER
SEM LEITAR SÁR HJ¹LPAR ÖEIM
MUN AUÈVELDARA ER AÈ LOSNA
FR¹ ÖESSU +ANNSKI EINS OG
MEÈ ALKËHËLISMA ÖËTT ÖAÈ
SÁ KANNSKI EKKI GOTT D¾MIm

b(VER VILL EYÈA SÅÈUSTU
¹RUNUM Å VIST MEÈ ËKUNN
UGU FËLKI Å NAUÈUNGARVIST ¹
ÎLDRUNARSTOFNUN %NGINN
¶ETTA ¹STAND ER TIL SKAMMAR
OG ¹ EKKI AÈ ÖEKKJAST (VAÈ
Ö¹ LÅÈASTn
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&RÁTTABLAÈIÈ  JANÒAR

nær og fjær
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Ekki
tímabært
b-ÁR FINNST
AÈ ÖAÈ EIGI
EKKI AÈ L¾KKA
KOSNINGAALD
URINN NIÈUR Å
 ¹R m SEGIR
*ËNAS -ARGEIR
)NGËLFSSON
FRAMHALDS
SKËLANEMI
OG FORSETI
NEMENDAFÁ
LAGS -( b%F
ÁG MIÈA BARA
VIÈ SJ¹LFAN
MIG Ö¹ FINNST
*«.!3 -!2'%)2
MÁR ÁG HAFA
).'«,&33/.
ÖROSKAST ALVEG &RAMHALDSSKËLANEMI
OFBOÈSLEGA
MIKIÈ ¹ ¹RUN
UM MILLI 
OG  ¹RA OG HELD EINMITT AÈ MÅN
SKOÈUN ¹ STJËRNM¹LUM HAFI MYNDAST
¹ ÖEIM TÅMA ÖAÈ ER AÈ SEGJA EFTIR
 ¹RA ALDURINN ¡G HUGSA AÈ MAÈUR
SÁ MEIRA INN Å ÖEIM M¹LUM SEM ERU
Å DEIGLUNNI ÖEGAR MAÈUR ER  ¹RA
OG EIGI KANNSKI AUÈVELDARA MEÈ AÈ
MYNDA SÁR SKOÈUN ¹ ÖEIM m SEGIR
*ËNAS EN B¾TIR ÖVÅ VIÈ AÈ VISSULEGA
SÁ ÖETTA M¹L SEM ÖURFI AÈ VELTA
UPP OG SKOÈA b¡G ÖEKKI SJ¹LFUR
MARGA EINSTAKLINGA SEM HAFA EKKI
KOSNINGARÁTT EN HAFA MJÎG STERKAR
SKOÈANIR OG ¹HUGA ¹ AÈ L¹TA Å SÁR
HEYRA 6ISSULEGA ER ËSANNGJART AÈ
ÖESSIR EINSTAKLINGAR F¹I EKKI AÈ
KJËSA -ÁR FINNST SJ¹LFSAGT AÈ AUKA
Ö¹TTTÎKU UNGS FËLKS Å STJËRNM¹LUM
EN ÁG ER EKKI VISS UM AÈ L¾KKUN
KOSNINGAALDURSINS SÁ EINHVER LAUSN
5NGLINGAR UNDIR ¹TJ¹N ¹RA ALDRI HAFA
ÖROSKA TIL AÈ MYNDA SÁR SKOÈANIR
EN ÁG HELD SAMT AÈ ÖAÈ SÁ BEST
AÈ MIÈA KOSNINGAALDURINN BARA VIÈ
 ¹R ÖVÅ HJ¹ FLESTUM BREYTIST MJÎG
MARGT ¹ ÖESSUM ¹RUM m SEGIR *ËNAS

"LAÈIÈ  JANÒAR

Hætt að kalla mig perra á götu
b¶AÈ ERU ENGIN STËRM¹L EN GAMAN AÈ FINNA FYRIR
ÖVÅ AÈ RUGLINGURINN MEÈ MIG OG 'UMMA Å "YRG
INU ER AÈ LENDA &ËLK ER H¾TT AÈ KALLA MIG PERRA
ÒTI ¹ GÎTU ¶AÈ ER ALLTAF GOTT m SEGIR 'UÈMUNDUR
4ÕR ¶ËRARINSSON FORSTÎÈUMAÈUR 'ÎTUSMIÈJUNN
AR b!NNARS ER NÒ KANNSKI HELST AÈ FRÁTTA ÖETTA
HEFÈBUNDNA AMSTUR DAGSINS OG
BAR¹TTAN FYRIR 'ÎTUSMIÈJUNNI OG
ÖAÈ ALLT SAMAN ¶ETTA ER EIG
INLEGA ALLT MEÈ HEFÈBUNDNU
SNIÈIm
'UÈMUNDUR SEGIR
BAR¹TTUNA FYRIR M¹LEFNUM
'ÎTUSMIÈJUNNAR TAKA SINN
TOLL ¹ ÖESSU ¹RI LÅKT OG
ALLTAF SÅÈAN HÒN VAR SETT ¹
LAGGIRNAR b.Ò ER BYRJAÈ
NÕTT ¹R OG VIÈ ERUM N¹TT

ÒRLEGA AÈ BERJAST SVOLÅTIÈ ¹ SVIÈI STJËRNM¹LANNA
NÒNA TIL AÈ F¹ ¹HEYRN EITT ¹RIÈ ENN ¶AÈ ER BARA
VENJULEGUR HLUTI AF MÅNU STARFI OG BÒIÈ AÈ VERA Å
TÅU ¹R ¶ANNIG AÈ ÖETTA ERU SVOLITLAR ENDURTEKN
INGAR ALLTAF ¹RLEGA %N VIÈ ERUM AUÈVITAÈ MEÈ
FULLT HÒS AF UNGLINGUM Å VANDA Å LEKU HÒSN¾ÈI
OG Å BAR¹TTU FYRIR ÖVÅ AÈ F¹ HÒSN¾ÈISM¹LIN OKKAR
LEIÈRÁTTm
'UÈMUNDIR SEGIR MEIRI VENJULEGHEIT VERA
FRAM UNDAN ¹ NÕJU ¹RI b(J¹ 'ÎTUSMIÈJUNNI ERU
BARA FLEIRI UNGLINGAR AÈ KOMA INN EINHVERJIR
UNGLINGAR AÈ ÒTSKRIFAST OG ALLTAF SAMA BAR¹TTAN
¡G SJ¹LFUR BÕ BARA Å SVEITINNI MEÈ K¾RUSTUNNI
BARNINU OG HUNDINUM OG HORFI ¹ RJÒPUNA SEM
M¹ EKKI SKJËTA +ONAN ER REYNDAR AÈ FARA AÈ
SYNGJA Å ¥SLENSKU ËPERUNNI OG LEIKUR ÖAR EIN
HVERJA LAUSGIRTA GLYÈRU !NNARS ER ROSALEGA LÅTIÈ
AÈ FRÁTTA EN ÖAÈ ERU VENJULEGA GËÈAR FRÁTTIRm
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N 3¹ TÎLVULEIKUR SEM ALLRA LENGST
HEFUR VERIÈ Å ÖRËUN ER $UKE
.UKEM &OREVER SEM FRAMLEIDDUR
ER AF TÎLVULEIKJAFYRIRT¾KINU $
2EALMS ,EIKURINN SEM ER FRAM
HALD SKOTLEIKSINS VINS¾LA $UKE
.UKEM $ HEFUR VERIÈ Å ÖRËUN
SÅÈUSTU TÅU ¹R ²TG¹FUDEGI HANS
HEFUR VERIÈ SEINKAÈ ËTAL SINNUM
EN HANN ¹TTI UPPHAFLEGA AÈ
KOMA ÒT  -IKIL EFTIRV¾NTING
VAR EFTIR LEIKNUM ÖEGAR HANN VAR
UPPHAFLEGA TILKYNNTUR EN NÒ TÅU
¹RUM SEINNA ER HANN LÅTIÈ ANNAÈ
EN BRANDARI Å TÎLVULEIKJAHEIM
INUM &INNST MÎRGUM NAFNIÈ
b&OREVERm SÁRLEGA VIÈEIGANDI ¹
LEIK SEM KEMUR ALDREI ÒT

Í hópi þeirra bestu í heimi
Á dögunum setti sænska
Aftonbladet saman lista yfir
tíu bestu jaðaríþróttamenn
heims. Snjóbrettakappinn
Eiríkur Helgason frá Akureyri hafnaði í sjötta sæti
listans.
Eiríkur, eða Eiki eins og hann er
jafnan kallaður, hefur stundað
snjóbrettaíþróttina árum saman.
Fyrst í Hlíðarfjalli á Akureyri og
nú í Svíþjóð þar sem hann stundar
nám í menntaskóla með snjóbrettalínu. Hann var að vonum
ánægður með að komast á lista
Aftonblaðsins en var samt hógværðin uppmáluð þegar Fréttablaðið sló á þráðinn til Svíþjóðar.
„Það er náttúrlega mikill heiður
að komast á þennan lista og flott
að hafa nafnið sitt þar með ekki
ómerkilegri mönnum en Shaun
White,“ segir Eiríkur en listinn
var unninn í samstarfi við fjölmarga jaðarsportljósmyndara.
Allur frítími Eiríks fer í brettin
enda stefnir kappinn ótrauður á
atvinnumennsku í bransanum.
„Það er auðvitað draumurinn að
geta stundað þetta á fullu í framtíðinni,“ segir Eiríkur og fræðir
því næst fáfróðan blaðamanninn

um að snjóbrettabransinn sé mun
stærri en Íslendingar geri sér
almennt grein fyrir. „Fólk veit
ekki mikið um þetta heima á
Íslandi og það er mjög mikill
munur á Íslandi og Svíþjóð þegar
kemur að snjóbrettaíþróttinni.
Þeir sem eru í atvinnumennsku
keppa á mótum og koma fram í
snjóbrettamyndböndnum og þess
háttar,“ segir Eiríkur. Hann hefur
þegar komið fram í nokkrum snjóbrettamyndböndum og er einmitt
þessa dagana að vinna að tökum
fyrir tvö myndbönd, öðru fyrir
fyrirtækið Rome Snowbords.
Brögðin sem Eiríkur leikur á
brettinu eru ekki fyrir hvern sem
er að leika eftir. „Ég held að síðasti vetur hafi verið fyrsta árið,
frá því ég byrjaði, sem ég kemst í
gegnum án þess að slasa mig.
Maður venst þessu og lærir að
bjarga sér út úr vandræðum. Þetta
er auðvitað hættulegt og það getur
alltaf eitthvað klikkað,“ segir
Eiríkur, sem lætur sér ekki nægja
að renna sér í snjónum – handrið,
húsþök og grösugar brekkur verða
stundum fyrir valinu. „Maður er
alltaf að prófa eitthvað nýtt og
reynir að gera betur en næsti
maður. Það er alltaf hægt að púsla
saman brögðum og ganga aðeins
lengra,“ segir Eiríkur.
THORGUNNUR FRETTABLADIDIS

34%&.)2  !46)..5-%..3+5 3ÅÈUSTU
ÖRJ¹ VETUR HEFUR %IRÅKUR DVALIÈ Å 3VÅÖJËÈ
ENDA AÈSTAÈA TIL SNJËBRETTAIÈKUNAR MUN
BETRI ÖAR EN HÁR ¹ LANDI

%&.),%'52 %IRÅKUR ER AÈEINS  ¹RA
GAMALL EN HEFUR VERIÈ ¹ KAFI Å SNJËBRETTA
MENNSKUNNI Å ¹TTA ¹R &2¡44!",!¨)¨4«4)&/4/

 3.&%,,3*®+,) %IRÅKUR SVÅFUR UM LOFTIN BL¹
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Frábært tilboð

Rauðmagi
(hreinsaður)

399 kr./kg

Ævintýralegar fiskbúðir
FISKISAGA Hamraborg 14a / Skipholti 70 / Höfðabakka 1 / Nesvegi 100 (Vegamótum) / Sundlaugavegi 12 / Háaleitisbraut 58–60 / fiskisaga.is
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 &JÎLDI ÅÖRËTTASLYSA SEM TILKYNNT VAR UM TIL 4RYGG
INGASTOFNUNAR RÅKISINS ¹ ¹RUNUM  

Hugmyndir að starfsemi í skoðun
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&YRIRT¾KI UM ÖRËUN OG BREYTINGAR ¹ FYRRUM
VARNARSV¾ÈINU ¹ +EFLAVÅKURFLUGVELLI FR¹
HERNAÈARLEGUM TIL BORGARALEGRA NOTA HEFUR
TEKIÈ TIL STARFA OG HEFUR ÖEGAR AUGLÕST EFTIR
HUGMYNDUM UM STARFSEMI ¹ SV¾ÈINU 6INN
AN ER RÁTT HAFIN OG ER VERIÈ AÈ GERA ÒTTEKT ¹
SV¾ÈINU BYGGINGUNUM ÖAR OG ÖRËUNAR OG
VAXTARMÎGULEIKUM

(VAÈ ER UM AÈ R¾ÈA
5M ER AÈ R¾ÈA SAMTALS UM  BYGGINGAR
ÅBÒÈIR AUK ÖJËNUSTUBYGGINGA AF MARGVÅSLEGU
TAGI ¥ RAUN ER UM FASTEIGNIR HEILS B¾JARFÁ
LAGS AÈ R¾ÈA !UK ÅBÒÈA ER ÖJËNUSTU OG
IÈNAÈARHÒSN¾ÈI LEIKSKËLAR OG SKËLAR KIRKJA
ÅÖRËTTAHÒS YFIRBYGGÈ SUNDLAUG SJÒKRAHÒS OG
MARGT FLEIRA 6ERIÈ ER AÈ SKIPULEGGJA SV¾ÈIÈ OG
Å FRAMTÅÈINNI M¹ BÒAST VIÈ AÈ ÖAR RÅSI NÕBYGG
INGAR ÖAR SEM FASTEIGNIRNAR ERU SVO DREIFÈAR

(VERT ER ¹STANDIÈ
(ÒSN¾ÈIÈ ER YFIRLEITT Å MJÎG GËÈU ¹STANDI
¶RËUNARFÁLAG +EFLAVÅKURFLUGVALLAR SÁR LÅKA UM
REGLUBUNDIÈ VIÈHALD 3TËR HLUTI FASTEIGNANNA
HEFUR VERIÈ ENDURBYGGÈUR ¹ SÅÈUSTU ¹RUM

(VAÈA STARFSEMI
KEMUR TIL GREINA
¶RËUNARFÁLAGIÈ
HEFUR FENGIÈ YFIR
 HUGMYNDIR UM
NÕTINGU SV¾ÈISINS
ALLT FR¹ NÕTINGU
EINSTAKRA BYGGINGA
Å VÅÈT¾KAR HUG
MYNDIR UM ÖRËUN
SV¾ÈISINS ¶EKKINGARSETUR FYRIR ALÖJËÈLEGAN
H¹SKËLA ER HUGMYND SEM ER STERKLEGA TIL
SKOÈUNAR OG SÎMULEIÈIS ÕMSAR ÖEKKINGAR

OG RANNSËKNARSTOFNANIR OG STARFSEMI SEM
TENGIST ALÖJËÈAFLUGVELLINUM ¶¹ ER EINNIG
VERIÈ AÈ SKOÈA HUGMYNDIR AÈ NÕTINGU VERK
TAKASV¾ÈISINS EN MARGIR SM¾RRI VERKTAKAR
HAFA LÕST ¹HUGA SÅNUM ¹ ÖVÅ AÈ NÕTA SV¾ÈIÈ
UNDIR STARFSEMI
SÅNA
(VERSU LANGT ER
ÖRËUNIN KOMIN
HUGASAMIR
HAFA SENT INN
HUGMYNDIR
OG TILLÎGUR OG
STARFSMENN
¶RËUNARFÁLAGS
INS HAFA TEKIÈ
¹ MËTI ¹HUGASÎMUM OG SÕNT ÖEIM SV¾ÈIÈ
&ORMLEGAR VIÈR¾ÈUR ERU EKKI HAFNAR 'ERT ER
R¹È FYRIR ÒTBOÈUM

Byrgið frá upphafi til endaloka
Framlög íslenska ríkisins til Byrgisins námu rúmlega 300
milljónum króna á tímabilinu 1999 og þangað til þeim var
hætt í desember síðastliðnum. Á undanförnum vikum hafa
komið fram í dagsljósið fjölmargar aðfinnslur og athugasemdir við starfshætti Byrgisins, vegna fjármála sem og
faglegrar vinnu. Margar þessara athugasemda voru settar
fram löngu áður en rannsókn á málefnum Byrgisins hófst
og hefðu átt að hringja viðvörunarbjöllum hjá yfirvöldum.
Opinber rannsókn á málefnum Byrgisins hófst hins vegar
ekki fyrr en í árslok 2006.
&2¡44!3+µ2).'

Getum öll
miðlað
3TARFSFËLK &ELLASKËLA HEFUR SËTT N¹M
SKEIÈ Å FJÎLMENNINGARKENNSLU Å VETUR
¶ORSTEINN (JARTARSON SKËLASTJËRI
&ELLASKËLA SEGIR MIKLAR KRÎFUR GERÈAR
TIL KENNARA OG ÖVÅ MIKILV¾GT AÈ VERA
MEÈ STÎÈUGA SÅMENNTUN
(VAÈ ER FJÎLMENNINGARKENNSLA
6IÈ KÎLLUM ÖETTA SMIÈJU FYRIR KENN
ARA ÖAR SEM ÖEIR VINNA ALLS KONAR
PRAKTÅSK VERKEFNI SEM ÖEIR GETA NÕTT
Å KENNSLUNNI ¶ETTA SNÕR EINNIG AÈ
FRAMSETNINGU N¹MSEFNIS OG KYNN
INGUM MEÈ TILLITI TIL ÖESS AÈ HÁR ERU
NEMENDUR AF ERLENDUM UPPRUNA OG
MISMUNANDI MENNINGARHEIMUM
¶AÈ ER VERIÈ AÈ SKOÈA ÖÕÈINGARVÁLAR
¹ NETINU SEM VIÈ GETUM NÕTT OKKUR
MIKIÈ VIÈ KENNSLUNA %INNIG NÕTUM
VIÈ OKKUR UPPLÕSINGAT¾KNI OG GRAFÅK
VIÈ MYNDR¾NA ÒTF¾RSLU ¹ N¹MSEFNI
SEM VIÈ ÖURFUM VIRKILEGA AÈ LEGGJA
OKKUR FRAM UM AÈ NOTA
(VERNIG GENGUR ÖETTA
¶ETTA HEFUR LAGST VEL Å KENNARANA
SEM FINNST N¹MSKEIÈIÈ MJÎG PRAKT
ÅSKT 6IÈ ERUM AUÈVITAÈ MEÈ FLEIRA
Å GANGI Å SÅMENNTUN 3KËLASTARF ¹
ÎLLUM SKËLASTIGUM GENGUR ÒT ¹ ÖAÈ
AÈ VERA ALLTAF AÈ L¾RA ¶AÈ ERU MIKL
AR KRÎFUR GERÈAR TIL OKKAR KENNARA OG
STJËRNENDA OG GRÅÈARLEGA MIKILV¾GT
AÈ VERA MEÈ STÎÈUGA SÅMENNTUN
SEM H¾FIR SKËLANUM
&JÎLMENNINGARLEGUR SKËLI GENGUR
ÒT ¹ ÖAÈ AÈ VERA EKKI BARA MEÈ
EINHLIÈA MIÈLUN FR¹ INNF¾DDUM TIL
INNFLYTJENDA HELDUR AÈ VIÈ SÁUM LÅKA
AÈ L¾RA AF REYNSLU OG ÖEKKINGU INN
FLYTJENDA 6IÈ HÎFUM ÎLL EINHVERJU
AÈ MIÈLA OG FJÎLMENNINGIN GENGUR
ÒT ¹ ÖAÈ

¶«2¨52 3.2 *²,¥533/.
THORDUR FRETTABLADIDIS
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 DESEMBER  "YRGIÈ STOFNAÈ
-EÈFERÈARHEIMILI ÖESS HEFUR STARF
SEMI SÅNA Å (AFNARFIRÈI STUTTU SÅÈAR
-ARS  3AMNINGUR GERÈUR MILLI
UTANRÅKISR¹ÈUNEYTISINS OG "YRGIS
INS ÖAR SEM R¹ÈUNEYTIÈ HEIMILAR
"YRGINU AFNOT AF MANNVIRKJUM Å
2OCKVILLE
 "YRGIÈ FER ¹ FJ¹RLÎG 0¹LL
0ÁTURSSON ER FÁLAGSM¹LAR¹ÈHERRA ¹
ÖESSUM TÅMA !ÈSTOÈARMAÈUR HANS
ER "IRKIR *ËN *ËNSSON NÒVERANDI
FORMAÈUR FJ¹RLAGANEFNDAR
*ANÒAR  ²TTEKT ¹ STARFSEMI
"YRGISINS GERÈ FYRIR VARNARM¹LA
SKRIFSTOFU UTANRÅKISR¹ÈUNEYTISINS
¶AR SEGIR ORÈRÁTT AÈ bFJ¹RM¹LASTJËRN
"YRGISINS ER AUGLJËSLEGA Å MOLUM
SKAMMTÅMASKULDIR ERU MIKLAR OG
UPPLÕSINGAR UM FJ¹RHAGSLEG M¹LEFNI
¹ VEIKUM GRUNNIm ¶AR KEMUR EINNIG
FRAM AÈ TEKJUR UPP ¹ RÒMLEGA 
MILLJËNIR KRËNA VANTI Å REKSTRAR
REIKNING OG AÈ LAUNAGREIÈSLUR HAFI
AUKIST UM  PRËSENT MILLI ¹RA
3KÕRSLUHÎFUNDUR SEGIR ÖAÈ VERA
GRUNDVALLARATRIÈI AÈ "YRGIÈ R¹ÈI SÁR
FJ¹RM¹LASTJËRA OG FORSENDA ÖESS AÈ
"YRGIÈ NJËTI ¹FRAM STYRKJA FR¹ RÅKINU
SÁ AÈ "YRGIÈ SKILI UPPGJÎRI ¹ H¹LFS
¹RS FRESTI 3LÅKUM UPPGJÎRUM VAR
EKKI SKILAÈ 3KÕRSLAN BERST ALDREI
RÅKISENDURSKOÈANDA ÖR¹TT FYRIR ALVAR
LEGAR AÈFINNSLUR
 OKTËBER  9FIRLÕSING SEND
ÒT UM GREIÈSLU ¹ STYRK FR¹ FÁLAGS
M¹LAR¹ÈUNEYTINU TIL "YRGISINS ¶AR ER
TILTEKIÈ AÈ R¹ÈUNEYTIÈ OG RÅKISENDUR
SKOÈUN HAFI ËTVÅR¾ÈA EFTIRLITSSKYLDU
MEÈ STARFSEMINNI "YRGIÈ SKRIFAR
HINS VEGAR ALDREI UNDIR YFIRLÕSINGUNA
VEGNA ÖESS AÈ ÕMIS ATRIÈI HENNAR
VORU ¹KVEÈIN EINHLIÈA AF SAMN
INGANEFND R¹ÈUNEYTISINS 3AMT ER
HALDIÈ ¹FRAM AÈ VEITA FJ¹RMUNUM
TIL "YRGISINS RNI -AGNÒSSON ER
FÁLAGSM¹LAR¹ÈHERRA
 NËVEMBER  -AGNÒS 3TEF
¹NSSON FÁLAGSM¹LAR¹ÈHERRA ËSKAR
EFTIR ÖVÅ AÈ 2ÅKISENDURSKOÈUN BEITI
SKOÈUNARHEIMILD SINNI TIL AÈ TAKA ÒT
FJ¹RM¹L "YRGISINS ¶ETTA GERIST Å KJÎL
FAR FUNDAR MEÈ 'UÈMUNDI *ËNSSYNI
ÖAR SEM HANN ËSKAÈI EFTIR NÕJUM
ÖJËNUSTUSAMNINGI VIÈ RÅKIÈ
 DESEMBER  +OMP¹S
SÕNIR Ö¹TT UM 'UÈMUND Å "YRGINU
¶AR ERU MEÈAL ANNARS RANNSÎKUÈ
FJ¹RM¹L "YRGISINS OG VITNAÈ Å SKÕRSLU

VARNARM¹LASKRIFSTOFU UTANRÅKISR¹ÈU
NEYTISINS &J¹RM¹LIN SÎGÈ VERA Å
MIKLUM ËLESTRI OG AÈ STARFSMENN
NOTI FJ¹RMUNI TIL EINKANEYSLU
 DESEMBER  &ÁLAGSM¹LA
R¹ÈUNEYTIÈ SENDIR "YRGINU FYRIRSPURN
MEÈ SJÎ SPURNINGUM UM FJ¹RM¹L
ÖESS
-AGNÒS 3TEF¹NSSON ER FÁLAGSM¹LA
R¹ÈHERRA ÖEGAR FYRIRSPURNIN ER SEND
 DESEMBER  3KRIFLEGT SVAR
BERST FR¹ "YRGINU VARÈANDI FYRIRSPURN
R¹ÈUNEYTISINS ¶AR KEMUR FRAM AÈ
'UÈMUNDUR *ËNSSON OG L¾KNARNIR
«LAFUR «LAFSSON OG -AGNÒS 3KÒLA
SON BERI FAGLEGA ¹BYRGÈ ¹ STARFSEMI
"YRGISINS «LAFUR OG -AGNÒS NEITA Å
KJÎLFARIÈ AÈ BERA ¹BYRGÈ ¹ REKSTRIN
UM HELDUR EINUNGIS ¹ L¾KNISFR¾ÈI
LEGRI STARFSEMI Å "YRGINU
 DESEMBER  'REIÈSLUR TIL
"YRGISINS STÎÈVAÈAR AÈ BEIÈNI 2ÅK
ISENDURSKOÈUNAR &ÁLAGSM¹LAR¹ÈU
NEYTIÈ UPPLÕSIR AÈ FRAMLÎG TIL "YRG
ISINS HAFI NUMIÈ   MILLJËNUM
¹ TÅMABILINU   !UK ÖESS
VAR HÒSN¾ÈI AÈ %FRI "RÒ KEYPT UNDIR
STARFSEMINA ¹  MILLJËNIR KRËNA
 JANÒAR  3KÕRSLA 2ÅKIS
ENDURSKOÈUNAR UM FJ¹RM¹L OG
BËKHALD "YRGISINS ¹ ¹RUNUM 
OG  BIRT (ÒN DREGUR UPP
MJÎG DÎKKA MYND AF REKSTRINUM OG
SEGIR FJ¹RMUNI SEM RUNNIÈ HAFI TIL
STJËRNENDA OG STARFSMANNA "YRGISINS
VERA LANGT UMFRAM ÖAÈ SEM KEMUR
FRAM Å BËKHALDI OG ¹RSREIKNINGUM
FÁLAGSINS ¶¹ ER BENT ¹ AÈ GREIÈSLU
KORT FÁLAGSINS HAFI VERIÈ NOTUÈ TIL
EINKANOTA AF STARFSMÎNNUM ÖESS !F
  MILLJËNUM SEM TEKNAR VORU ÒT
MEÈ KORTUNUM ¹ ¹RINU  ER TALIÈ
AÈ   MILLJËNIR KRËNA SÁU VEGNA
EINKAÒTGJALDA %INNIG VORU ÖRJ¹R
BIFREIÈAR LEIGÈAR Å NAFNI "YRGISINS
TVEIR JEPPAR OG SENDIBÅLL !UK ÖESS
HAFÈI DËTTIR FORSTÎÈUMANNSINS BIF
REIÈ TIL UMR¹ÈA SEM "YRGIÈ GREIDDI
KOSTNAÈ AF 3AMANLAGÈUR KOSTNAÈUR
VEGNA BÅLAFLOTANS VAR   MILLJËNIR ¹
¹RINU  EÈA UM  PRËSENT AF
¹RLEGUM HEILDARÒTGJÎLDUM "YRGISINS
OG ENGIN MERKI FUNDUST UM AÈ HANN
HEFÈI VERIÈ DREGINN AF LAUNUM 'UÈ
MUNDAR *ËNSSONAR LÅKT OG MUNNLEG
UR SAMNINGUR HAFÈI KVEÈIÈ ¹ UM
-AGNÒS 3TEF¹NSSON SEGIR Å KJÎLFARIÈ
AÈ VEL KOMI TIL GREINA AÈ FRAM
KV¾MA VIÈLÅKA ATHUGUN ¹ FJ¹RM¹LUM
"YRGISINS AFTUR TIL ¹RSINS 

'5¨-5.$52 *«.33/. ¥ "92').5 (EFUR VERIÈ BORINN ÖUNGUM SÎKUM ¹ UNDANFÎRN
UM VIKUM ¥ SAMANTEKT &RÁTTABLAÈSINS KEMUR FRAM AÈ FJÎLMÎRG TILEFNI HAFI SKAPAST
¹ UNDANFÎRNUM ¹RUM TIL AÈ RANNSAKA REKSTUR OG STARFSEMI "YRGISINS 3LÅK RANNSËKN
HËFST HINS VEGAR EKKI FYRR EN Å ¹RSLOK 
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$ESEMBER  ,ANDL¾KNISEMB
¾TTIÈ SENDIR FR¹ SÁR SKÕR SKILABOÈ TIL
(EILBRIGÈISEFTIRLITS (AFNARFJARÈAR UM
AÈ "YRGIÈ HAFI EKKI LEYFI FYRIR ÖVÅ AÈ
STUNDA AFEITRUN ÖAR SEM ÖAÈ SÁ EKKI
SJÒKRASTOFNUN
 MARS  3AMSTARFSSAMNINGUR
GERÈUR MILLI &ANGELSISM¹LASTOFNUNAR
OG "YRGISINS UM AÈ VEITA ÖREMUR
DËMÖOLUM HEIMILD TIL AÈ AFPL¹NA
REFSINGU ÖAR MEÈ SAMFÁLAGSÖJËNUSTU
Å Ö¹GU "YRGISINS
*ANÒAR  ²TTEKT ¹ STARFSEMI
"YRGISINS FRAMKV¾MD AF !ÈAL
STEINI 3IGFÒSSYNI FÁLAGSM¹LASTJËRA Å
+ËPAVOGI FYRIR VARNARM¹LASKRIFSTOFU
UTANRÅKISR¹ÈUNEYTISINS ¶AR SEGIR ¶ËR
ARINN 4YRFINGSSON YFIRL¾KNIR ¹ 6OGI
UM VISTMENN ¹ "YRGINU AÈ HANN HAFI
b¹HYGGJUR AF ÖVÅ AÈ STAÈIR SEM EKKI
HAFA ÖEKKINGARLEGAR FORSENDUR V¾RU
AÈ TAKA AÈ SÁR ÖETTA FËLK !LMENNT
UM FÅKN OG MEÈFERÈ SAGÈI HANN AÈ
UM HEILBRIGÈISVANDAM¹L V¾RI AÈ
R¾ÈA SEM ÖJËÈFÁLAGIÈ YRÈI AÈ TAKA
¹BYRGÈ ¹ ÒT FR¹ FAGLEGUM FORSENDUM
OG STAÈUR EINS OG "YRGIÈ ST¾ÈIST
EKKI SLÅKAR FORSENDURm ²TTEKTIN GERIR
EINNIG ATHUGASEMDIR VIÈ AÈ 'UÈ
MUNDUR *ËNSSON STARFI B¾ÈI SEM
FORSTÎÈUMAÈUR OG STJËRNARFORMAÈUR
Å "YRGINU
 JANÒAR  ,ANDL¾KNISEMB
¾TTINU BERST BRÁF FR¹ GEÈL¾KNI ÖAR
SEM HANN SEGIR FR¹ ÖVÅ AÈ HANN HEFÈI
ÅTREKAÈ HEYRT FR¹SAGNIR AF ¹STARSAM
BÎNDUM OG KYNFERÈISSAMBÎNDUM
STARFSMANNA "YRGISINS B¾ÈI YFIR
MANNA OG MEÈFERÈARAÈILA VIÈ VIST
MENN OG SJÒKLINGA SEM ÖAR DVÎLDU
%MB¾TTIÈ BR¹ST EKKI VIÈ BRÁFINU
ÖAR SEM ÖAÈ TALDI "YRGIÈ EKKI HEYRA
UNDIR SIG HELDUR FÁLAGSM¹LAR¹ÈU
NEYTIÈ ¶AÈ S¹ HINS VEGAR EKKI TILGANG
Å ÖVÅ AÈ SENDA BRÁFIÈ TIL ÖESS AÈILA
SEM M¹LIÈ VARÈAÈI OG BRAUT ÖAR
MEÈ ¹KV¾ÈI STJËRNSÕSLULAGA UM
LEIÈBEININGARSKYLDU ¶ETTA STAÈFESTIR
0¹LL (REINSSON LAGAPRËFESSOR OG
SÁRFR¾ÈINGUR Å STJËRNSÕSLURÁTTI Å
&RÁTTABLAÈINU  JANÒAR 
 DESEMBER  3JËNVARPSÖ¹TT
URINN +OMP¹S SÕNIR Ö¹TT ÖAR SEM
FRAM KOMA ALVARLEGAR ¹SAKANIR ¹
HENDUR 'UÈMUNDI Å "YRGINU VEGNA
MISNOTKUNAR ¹ TRAUSTI SKJËLST¾ÈINGA
SINNA TIL AÈ F¹ Ö¹ Å KYNFERÈISLEGAR
ATHAFNIR MEÈ SÁR 'UÈMUNDUR L¾TUR

Å KJÎLFARIÈ AF STÎRFUM SEM FORSTÎÈU
MAÈUR "YRGISINS EN NEITAR ÎLLUM
¹SÎKUNUM Å SINN GARÈ OG SEGIST ¾TLA
Å MEIÈYRÈAM¹L VEGNA UMFJÎLLUNAR
INNAR
 DESEMBER  &ANGELSISM¹LA
STOFNUN VITJAR ÖRIGGJA FANGA SEM DVAL
IÈ HÎFÈU Å "YRGINU HLUTA AFPL¹NUNAR
SINNAR +EMUR Ö¹ Å LJËS AÈ TVEIR ÖEIRRA
D¾MDIR OFBELDISMENN VORU FJARVER
ANDI OG HÎFÈU VERIÈ BURTU YFIR NËTT
HIÈ MINNSTA 'RUNUR LEIKUR ¹ AÈ ÖAÈ
SÁ EKKI Å FYRSTA SINN SEM ÖAÈ GERIST
 DESEMBER  «LÎF «SK
%RLENDSDËTTIR  ¹RA LÕSIR ÖVÅ Å
SJËNVARPSVIÈTALI AÈ HÒN HAFI ¹TT Å ¹ST
ARSAMBANDI VIÈ 'UÈMUND *ËNSSON
FR¹  NËVEMBER  EN HÒN VAR
Ö¹ Å MEÈFERÈ Å "YRGINU (ÒN SEGIR
SAMBANDIÈ HAFA STAÈIÈ YFIR Å TVÎ ¹R
'UÈMUNDUR NEITAR ÖVÅ ENN STAÈ
FASTLEGA AÈ HAFA NOKKURN TÅMA ¹TT
KYNFERÈISLEGT SAMNEYTI VIÈ STÒLKUNA
 DESEMBER  «LÎF «SK LEGG
UR FRAM K¾RU ¹ HENDUR 'UÈMUNDI
*ËNSSYNI FYRIR KYNFERÈISLEGA MISBEIT
INGU MEÈAN HÒN VAR SKJËLST¾ÈINGUR
Å "YRGINU 3ÕSLUMAÈURINN ¹ 3ELFOSSI
STÕRIR RANNSËKNINNI
  DESEMBER  !LLIR ÖEIR
AÈILAR SEM KOMU AÈ EÈA HEFÈU ¹TT
AÈ KOMA AÈ REKSTRI OG EFTIRLITI MEÈ
"YRGINU KALLAÈIR ¹ FUND Å FÁLAGSM¹LA
R¹ÈUNEYTINU VEGNA ÖESSARA M¹LA
 JANÒAR  ®NNUR KONA LEGGUR
FRAM K¾RU ¹ HENDUR 'UÈMUNDI FYRIR
KYNFERÈISLEGA MISNOTKUN 3AGÈI HÒN
MISBEITINGUNA HAFA ¹TT SÁR STAÈ UM
NOKKURRA ¹RA SKEIÈ
  JANÒAR  -YNDBAND SEM
SÕNIR 'UÈMUND *ËNSSON Å "$3KYNLÅFSATHÎFNUM VIÈ FYRRVERANDI
SKJËLST¾ÈING SINN ÒR "YRGINU FER
SEM ELDUR UM SINU UM NETHEIMA
'UÈMUNDUR SEGIR AÈ SÁR AÈ SÁR
HAFI VERIÈ NAUÈGAÈ OG HANN HYGGIST
K¾RA 3Ò K¾RA HEFUR ENN EKKI VERIÈ
LÎGÈ FRAM 3TÒLKAN SEGIR AÈ HÒN HAFI
UNDIR HÎNDUM ARAGRÒA SANNANA
UM SAMBAND ÖEIRRA OG Ö¾R SÕNI AÈ
HONUM HAFI EKKI VERIÈ NAUÈGAÈ
 JANÒAR  4V¾R KONUR LEGGJA
FRAM K¾RU ¹ HENDUR 'UÈMUNDI Å
"YRGINU FYRIR KYNFERÈISLEGA MISBEIT
INGU HANS GAGNVART SÁR MEÈAN Ö¾R
VORU SKJËLST¾ÈINGAR HANS Å "YRGINU

www.icelandexpress.is/afangastadir

Þjóðlagatónlist, fjallaklifur, kengúrur,
Roquefort, Sound of Music, West Ham,
vatnsrennibrautir, Sherlock Holmes,
munkaklaustur, Châteauneuf-du-Pape,
sashimi, Arsenal, Piña Colada, Les Halles,
Covent Garden, sólstólar og vindsængur,
nígerískur skyndibiti, Champs-Elysées,
Tate Modern, L'Escargot,
ÞEIR
BEST FYRSTU
BÓKAA VERÐ FÁ
jeppasafarí, rússíbanar...
IÐ
ÐU N
ÚNA !
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Leikhús, leikhús, leikhús...og náttúrulega söngleikir.
Sumir segja að París sé skemmtilegasta,
áhugaverðasta og fallegasta borg Evrópu.
Aðrir segja að París sé skemmtilegasta,
áhugaverðasta og fallegasta borg heims.

Sól, hlýr sjór og strendur, mekka sóldýrkenda.
Mikið úrval sumarhúsa til leigu fyrir fjölskyldur.
Klúbbar sem virðast alltaf vera opnir fyrir
seinþreytta.

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.

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.

Ljósin, fólkið, umferðin, gosbrunnarnir, sagan,
andrúmsloftið. Þú veist hvenær þú ert í París.
Brauðið. Ostarnir. Vínið. Þú bara verður að prófa.
Ahhh, París...

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.

Evrópa hefur upp á margt skrítið og skemmtilegt að bjóða. Á Alicante fá sóldýrkendur allt sem þeir þrá, nú þegar vetur stendur sem hæst – og svo miklu
meira. Þeir sem eru meira fyrir að þræða götur stórborga geta hins vegar skellt sér til London eða Parísar og látið heimsborgirnar koma sér á óvart, eins
og þær gera alltaf! Nánar um áfangastaðina á www.icelandexpress.is/afangastadir
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-EÈFERÈ OPINBERS FJ¹R ER STËRPËLITÅSKT M¹L

Lausatök í skugga
kynlífshneykslis
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eningar, kynlíf og trúarbrögð geta orðið magnaður
bræðingur eins og við höfum orðið vitni að í óþægilega miklum smá-atriðum í máli og myndum sem hafa
streymt frá Byrginu undanfarnar vikur. Allt er það
mikið ógæfumál fyrir helstu persónur og leikendur. Og
enn er verið að bæta við línum á syndaskrá forstöðumannsins.
Í öllum gusuganginum hefur hins vegar sú hlið sem snýr
að lausatökum fjárlagavaldsins á fjármunum almennings ekki
fengið verðskuldaða athygli. Er þó sá flötur ærið tilefni til að
velta fyrir sér hversu frjálslega stjórnvöld fara með þá peninga
sem þeim er treyst fyrir.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar,
gerði þennan þátt Byrgismálsins að umræðuefni á aðalfundi
Samfylkingarfélagsins í Reykjavík síðastliðna helgi og benti á
að stjórnvöld hefðu brugðist eftirlitsskyldu sinni með meðferð
opinbers fjár.
„Í öðrum löndum væri einhver gerður ábyrgur í Byrgismálinu, aðrir en starfsfólk Byrgisins og skjólstæðingar þess,“ sagði
Ingibjörg Sólrún.
Ísland er hins vegar ekki eins og önnur lönd í þessum efnum.
Viðbrögð formanns fjárlaganefndar Alþingis, framsóknarmannsins Birkis Jóns Jónssonar, við gagnrýni Ingibjargar komu
því ekki á óvart þegar hann sagði, aðspurður í fréttum ríkissjónvarpsins, að honum fyndist það á „lágu plani“ að ætla að gera
þetta pólitískt mál.
En með leyfi að spyrja: Ef meðferð opinbers fjár er ekki pólitískt mál, hvað er það þá?
Nú skiptir það ekki litlu varðandi stöðu og störf Alþingis að
ekkert gjald má greiða úr ríkissjóði nema samkvæmt lögum, eins
og þar er skrifað.
Ábyrgð framsóknarmanna á Byrginu hlýtur að vera allnokkur.
Byrgið komst á fjárlög 1999 þegar Páll Pétursson var félagsmálaráðherra og árið 2003 sat flokksfélagi hans, Árni Magnússon, í
sama stól þegar ráðuneytið sendi frá sér yfirlýsingu um að það
hefði ótvíræða eftirlitsskyldu með Byrginu. Ekki þarf að fara
mörgum orðum um hvernig ráðuneytið rækti þá skyldu sína.
Illgerlegt er að láta þá félaga Árna og Pál svara fyrir málið,
enda báðir horfnir á önnur mið. Söguleg arfleifð þriðja framsóknarráðherrans sem nú er í félagsmálaráðuneytinu hlýtur þó
að vera töluverð.
Umfram allt er þó ábyrgð fjárlaganefndar Alþingis mikil þótt
hún sitji sem fastast.
Þar á bæ virðast menn þó gera sér grein fyrir því að málið er
pólitískt og eru nú með til skoðunar hvort breyta þurfi lögum um
eftirlit með ríkisstyrkjum til aðila utan ríkiskerfisins.
Auðvitað er það svo laukrétt hjá formanni Samfylkingarinnar
að í öðrum löndum væri einhver innan opinbera kerfisins gerður
ábyrgur. Það er hins vegar ekki stíll íslenskra stjórnmálamanna
að játa mistök, viðurkenna að þeir hafi haft rangt fyrir sér, eða
axla ábyrgð. Undantekningarnar í stjórnmálasögu landsins eru
svo fáar að þær rísa eins og Herðubreið upp úr Ódáðahrauni.
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b¶AÈ ER ALVEG LJËST AÈ EF 3AMFYLKINGIN
ER HUGSUÈ Å SAMSTARF VIÈ 3J¹LFST¾È
ISFLOKKINN HEFUR HÒN MISST UPPRUNA
HLUTVERK SITT SEM VAR AÈ MYNDA
MËTV¾GI VIÈ ÖANN FLOKK AÈ BJËÈA UPP
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FLOKKUM ILLA EINS OG MENN SJ¹
EF LITIÈ ER YFIR FERIL ÖEIRRA FLOKKA
SEM HAFA UNNIÈ MEÈ 3J¹LFST¾È
ISFLOKKNUM Å UNDANGENGNUM
RÅKISSTJËRNUM m SEGIR 3VANFRÅÈUR
*ËNASDËTTUR ¹ HEIMASÅÈU SINNI

2ÒNTURINN
b¶AÈ VAR SANNARLEGA SÁRKENNI
LEGT AÈ SJ¹ KYNDILBERA
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ABC-kort
Hjálpaðu bágstöddum börnum og njóttu afsláttar í leiðinni
Með ABC-kortinu færðu 10% afslátt í verslunum
Hans Petersen um land allt og 1% af upphæðinni
rennur beint til ABC-barnahjálpar.

Þú sækir um ABC-kortið
hjá Netbankanum á www.nb.is
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2EYKJAVÅKUR "ÅLAR Å B¹ÈAR ¹TTIR ¹ B¹ÈAR
HENDUR AKANDI ¹N MARKMIÈS HRING
EFTIR HRING BL¹SANDI OG SPÒANDI -EIRI
ÒTBL¹STUR MEIRA SVIFRYK MEIRI HLJËÈ
MENGUN /G MINNA PL¹SS FYRIR GANGANDI
VEGFARENDUR 4ÎKUM AF GANGSTÁTTUNUM
OG BREIKKUM GÎTUNA %NDURVEKJUM
RÒNTINN SAGÈI KYNDILBERINN &ORTÅÈAR
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EKKI TIL ÖEIRRA VERKA SEM HENNI V¾RU
¾TLUÈ 3VO KOM 3TEF¹N *ËN (AFSTEIN
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Stórfiskaleikur
Þ

að jafnast ekkert á við
fótbolta. Samstilltan og
útsjónarsaman kappleik sem
einkennist af sjálfsöryggi, lipurð
og leikgleði. Íþróttahreyfingin er
sannarlega hreyfing okkar allra
þótt allir séu ekki beinir þátttakendur. Hún er nefnilega valdamikil stofnun, teygir anga sína víða
og hefur óteljandi kima sem
reynst hafa stjórnmálamönnum
mikilsvert bakland. Þetta á ekki
síst við um Knattspyrnusamband
Íslands (KSÍ), langstærsta
sérsambandið með yfir 22.000
iðkendur, ríflega þrisvar sinnum
fjölmennara en Körfuknattleikssambandið og Handknattleikssambandið. KSÍ er líka afar
fjársterkt samband með hagnað
upp á 27 milljónir króna árið 2005.
KSÍ er því stórveldi í íþróttaheiminum og forystukeppnin sannkallaður stórfiskaleikur.
Þótt íþróttahreyfingin sé
hreyfing okkar allra eiga hinir
ýmsu hópar misgóðan aðgang að
gæðum hennar. Mikil umræða
hefur átt sér stað um börn frá
efnaminni heimilum og bága stöðu
þeirra gagnvart tómstundastarfi
og íþróttum. Þá er hlutfall kvenna
talsvert lægra en karla og
brottfall þeirra meira. Konur eru
um fjórðungur iðkenda innan KSÍ,
talsvert færri en bæði í körfuboltanum og handboltanum. Ekki
er langt síðan mikill munur var á
verðlaunafé til karla- og kvennaliða í Landsbankadeildinni. Eftir
ósk frá Landsbankanum hækkaði
KSÍ féð til kvennaliðanna til jafns
við karlaliðin. Í haust kom svo
upp dagpeningamálið þar sem í
ljós kom að kvennalandsliðið fékk
einungis lítið brot af greiðslum
karlalandsliðsins. KSÍ maldaði í
móinn, bar við tapi á kvennaliðunum og að svona gerðu menn líka í
útlöndum. Nú í aðdraganda
formannskjörsins hefur þetta
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engu að síður verið leiðrétt og
skýring fráfarandi formanns er
að þetta hafi verið „gáleysi“.
Rannsóknir sýna að íþróttir eru
gjarna samofnar hefðbundnum
karlmennskuhugmyndum. Það
gerist þannig að orðfæri og
táknmyndir um íþróttamenn
renna saman við hugtök sem
notuð eru til að lýsa karlmennsku,
svo sem hugrekki, þor, líkamlegan
styrk, færni og virkni. Þetta gerir
það t.d. að verkum að fatlaðir
karlar sem ekki standast þessi
viðmið upplifa sig oft útilokaða
frá heimi íþróttanna og karlmennskunnar. Á sama hátt getur
þessi orðræða virkað útilokandi
fyrir konur.
Þetta endurspeglast skýrt í
frétta- og fjölmiðlaefni um
íþróttirnar. Í fjölþjóðlegu
könnuninni „Sports, Media,
Stereotypes“ sem Ísland tók þátt í
og kynnt var í fyrra, kom í ljós að
körlum er gert hærra undir höfði
en konum bæði í íþróttum og í
íþróttaumfjöllun. Konur eru
sjaldséðar í íþróttafréttamennsku
og fjölmiðlaumfjöllun um konur
er ekki í neinu samræmi við
íþróttaiðkun þeirra eða árangur.
Kvennalandslið Íslands í fótbolta
er t.d. í 21. sæti á styrkleikalista
FIFA en karlalandsliðið í 93. sæti
(af fleiri liðum þó). Fjölmiðlaumfjöllun er í engu samræmi við
þetta. Þessum umframsýnileika
karla fylgir svo ýmislegt fleira,

svo sem hugmyndir um að þeir
séu betri, þar með meira áhorf,
athygli, peningar, hvatning og svo
koll af kolli.
Stjórnskipulag íþróttahreyfingarinnar, sérstaklega KSÍ, endurspeglar kynjaskekkju sem er
jafnvel ýktari en í samfélaginu í
heild. Ein kona situr í 16 manna
stjórn KSÍ, karlar eru í yfirgnæfandi meirihluta í nefndum
sambandsins, þjálfarar eru karlar
í meirihluta og í dómstól og
áfrýjunardómstól KSÍ sitja
eingöngu karlar. Heita má að
íþróttahreyfingunni sé stjórnað af
körlum, íþróttum miðlað af
körlum um íþróttir karla. Þetta er
hvorki „gáleysi“ né samsæri
nokkurra manna heldur kerfisbundið einkenni á valdamisræmi
kynjanna á samfélaginu.
Eftir allt þetta má spyrja hvort
Halla Gunnarsdóttir eigi nokkurn
möguleika í formannskjörinu? Þar
gilda flóknar reglur um atkvæðavægi og fulltrúafjölda og strax
þar er líkast til nokkur kynjaskekkja. Og svo má spyrja hvort
ekki sé eðlilegt að karlar séu í
forystu í samtökum þar sem
karlar eru í meirihluta? Þeir sem
hugsa þannig reikna með að fólk
kjósi eingöngu einstaklinga af
sínu eigin kyni. Ef þetta væri
reyndin væri forysta fjölmargra
félagasamtaka allt önnur en
raunin er. Þá væri karlmaður ekki
formaður BSRB því þar eru konur
í meirihluta, og því síður í félagi
bankamanna. Það er því fullkomlega raunhæft hjá Höllu Gunnarsdóttur að skella sér í stórfiskaleikinn og sækjast eftir
formennsku í KSÍ. Á sama hátt og
konur geta kosið karla til forystu
fyrir sína hönd, geta karlar vel
kosið konu í forystuhlutverk. Það
kostar bara pínulítið hugmyndaflug – en svo lítið að flestir karlar
ættu að ráða við það.

Ráðherra og efling vísinda
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enntamálaráðherra skrifaði grein í Fréttablaðið sl. föstudag þar sem hún virðist líta svo á að
stuðningur við samkeppnissjóði sem helstu leið til
fjármögnunar vísindarannsókna jafngildi andstöðu
við að efla Háskóla Íslands. Við undirrituð, sem erum
starfandi vísindamenn við Háskólann í Reykjavík,
erum ósammála þessari röksemdafærslu og viljum
hér koma á framfæri sjónarmiðum okkar í málinu.
Vísinda- og tækniráð – sem í sitja, auk annarra,
ráðherrar menntamála, iðnaðar og fjármála, ásamt
forsætisráðherra – á að móta stefnu hins opinbera í
vísindamálum. Ráðið birti sl. vor stefnu fyrir tímabilið 2006-2009. Þar er lögð áhersla á mikilvægi þess
að efla samkeppnissjóði, og m.a. sagt orðrétt:
„Vísinda- og tækniráð hvetur til þess að [...] hækkun beinna fjárveitinga til rannsókna renni að stærstum hluta til samkeppnissjóða og áætlana sem úthluta
fé á grundvelli umsókna og faglegs mats.“
Undir þetta tökum við heilshugar. Hins vegar
gefur auga leið að samningur menntamálaráðherra
við Háskóla Íslands, um þriggja milljarða króna
aukin framlög á ári til rannsókna við skólann, fer
þvert gegn ofangreindri stefnu Vísinda- og tækniráðs, sem ráðherra átti þátt í að móta.

Við erum síður en svo mótfallin því að rannsóknir
við Háskóla Íslands séu efldar. Það er hins vegar
ástæða fyrir þeirri áherslu sem Vísinda- og tækniráð
leggur á að auknar fjárveitingar til rannsókna fari að
stærstum hluta gegnum samkeppnissjóði. Hún er
orðuð svo í stefnu ráðsins: „Samkeppnissjóðir eru
eitt virkasta stýritækið til að vísinda- og þróunarstarf beri árangur.“
Skilvirkasta leiðin til að efla rannsóknir á Íslandi
er að láta fé til þeirra renna gegnum samkeppnissjóði. Það tryggir að peningarnir fari í bestu verkefnin, og til bestu vísindamannanna, hvar sem þeir
starfa. Miðað við styrk HÍ í rannsóknum í dag er ljóst
að skólinn myndi, svo lengi sem hann dregst ekki
aftur úr í samkeppninni, fá 75-80% af því fé sem sett
yrði í slíka sjóði.
Sá munur yrði þó á, miðað við þá beinu fjárveitingu sem ráðherra samdi um, að tryggt yrði að bestu
verkefnin og bestu vísindamennirnir innan HÍ yrðu
styrkt. Það myndi efla HÍ á mun skilvirkari hátt en
sá samningur sem ráðherra gerði. Að auki myndi sú
leið efla uppbyggingu allrar vísindastarfsemi á
Íslandi, og þannig verða öllu vísindasamfélaginu – og
um leið öllu samfélaginu – til hagsbóta.
Anna Ingólfsdóttir, Björn Þór Jónsson, Einar
Steingrímsson og Luca Aceto. Höfundar eru
starfandi vísindamenn við HR.
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Gröndalshús á heljarslóð? Opið Heppin eða óheppin
bréf til borgarstjóra
því að flytja þau á safnið.
Nú eru allt aðrir tímar! Hver gæti til
dæmis hugsað sér að vera án Grjótaþorpsins og Bernhöftstorfunnar?
Gröndalshús verður að fá að standa. Ég
skora á þig, Vilhjálmur borgarstjóri, að
bakgarði við Vesturgötu 16b leynist dýrtaka upp veskið og sjá um að myndarlega
gripur. Hann liggur ekki í alfaraleið og
verði staðið að viðhaldi og notkun hússins
til þess að finna hann þarf að kíkja inn í
á sínum stað. Það er viðeigandi gjöf til
undirgöng og þá blasir hann við; skemmtiReykvíkinga í tilefni af 50 ára afmæli
legt og skrýtið hús. Þetta er Gröndalshús.
Árbæjarsafns í ár og gæti verið fyrsta
Þarna bjó skáldið og náttúrufræðingurinn
skrefið í breyttu hlutverki safnsins að
Benedikt Gröndal og þarna skrifaði hann
meðal annars ævisögu sína Dægradvöl. *«.¥.! «3+!23$«44)2 gera því kleift að viðhalda gömlum húsum
í sínu rétta umhverfi.
Þar segir hann frá samferðamönnum og
Ég kom við á Árbæjarsafni um jólin og var þá að
koma við sögu margir þekktustu Íslendingar 19. aldreyna að lýsa því fyrir dóttur minni að þarna væri
arinnar og eru sýndir í allt öðru ljósi en í skólabókarÍR-húsið sem stóð við Túngötuna vestur í bæ þar sem
sögunni. Í þessu húsi eru ótæmandi möguleikar fyrir
ég var í leikfimi og dansi þegar ég var í Öldugötumenningarmálanefnd Reykjavíkur að tengja okkur
skólanum og þarna við hliðina væri prófessorsbúog erlenda gesti okkar við söguna með bókmennta-,
staðurinn innan af Kleppi sem var austur í bæ þegar
sagnfræði- og náttufræðidagskrá. Sögu Benedikts
ég vann þar fyrir 20 árum. Þarna stóðu húsin hlið við
hér á landi má rekja um miðbæ Reykjavíkur og víðar.
hlið rétt eins og þau væru rammvillt og dóttir mín
Ekki veit ég þó til þess að hann tengist Árbæjarhverfi
var engu nær.
á neinn hátt.
Við þurfum að gæta þess sem við eigum eftir af
Ástæða þessara hugleiðinga minna er að til stendmenningarsögu í miðbænum okkar eins og sjáaldurs
ur að flytja Gröndalshús á Árbæjarsafn! Gröndalsaugna okkar. Vilhjálmur, Dagur, Svandís, Ólafur F. og
hús sem er falin gersemi, leyndardómurinn í bakBjörn Ingi og þið öll sem hafið með stjórn borgarinngarðinum sem ég uppgötvaði þegar ég bar út
ar að gera hvar í flokki sem þið standið; nú bið ég
Alþýðublaðið á þessum slóðum sem barn.
ykkur að taka höndum saman og stöðva væntanlegan
Til stendur að byggja stórhýsi bak við Gröndalsflutning Gröndalshúss og frekara niðurrif gamla
hús og sá víðtæki misskilningur virðist ríkja að húsið
miðbæjarins.
sé fyrir í skipulagi. Eina vandamálið er að húsið er
Reykvíkingar, Íslendingar, þetta er höfuðborgin
lóðarlaust og því þyrfti að semja við húseigendur
okkar allra. Látið frá ykkur heyra ef ykkur stendur
framhússins um sanngjarna leigu fyrir umferð að
ekki á sama! Bregðumst við!
húsinu.
Borgir með sögu laða að og ef við litumst um í
Mér skilst að hér í Reykjavík fari húsafriðun
gömlu höfuðborginni okkar, Kaupmannahöfn, þá er
þannig fram að varðveislugildi einstakra húsa sé
sagan eitt af því sem gerir hana aðlaðandi; sagan sem
metið og sérstaklega valin hús síðan flutt á Árbæjarmaður skynjar þar á hverju götuhorni.
safn ef þau eru talin vera fyrir í skipulagi. Ég spyr,
Við höfum tækifæri til að vernda sögu Reykjavíkhvers konar skipulag er það sem tekur ekki tillit til
ur eða rífa og glata.
húsa eins og Gröndalshúss?
Torfusamtökin eru nú vöknuð aftur og héldu fjölHvað er borg án bakgarða og þeirra leyndardóma
mennan fund fyrir skömmu í Iðnó þar sem á annað
sem þeim fylgja? Mér finnst þetta eins og að henda út
hundrað manns gengu í samtökin. Þar flutti Pétur
ómetanlegum ættargrip fyrir Ikeasófa og hver sér
Ármannsson arkitekt athyglisvert erindi þar sem
ekki eftir því?
hann lagði áherslu á að verndun byggingararfsins
Árbæjarsafn er barn síns tíma frá því við vorum
þurfi ekki að stangast á við uppbyggingu í borginni
nýrík og skömmuðumst okkar fyrir timburhjallana.
því „verndun er uppbygging“.
Þá hefur það líklega orðið ýmsum húsum til „lífs“ að
Höfundur er bókavörður.
þeim var bjargað frá eyðileggingu og niðurrifi með

5-2¨!.
(ÒSAFRIÈUN

Í

af að eiga börn. Þegar
barn einstæðs foreldris
er í leikskóla fær það
einhvern afslátt. Að
minnsta kosti í Reykjag er mjög heppin
vík. Það er eitthvað miskona. Ég er í
jafnt eftir sveitarfélöggóðu sambandi við
um hvort þau viðurkenni
fjölskylduna.
Ég
réttlætið í því að láta
fékk tækifæri til að
fjölskyldu sem hefur
mennta mig og noteinfaldar tekjur borga
aði það. Ég er í
minna fyrir leikskólann
öruggu starfi. Launen fjölskyldu sem hefur
in gætu að vísu verið
tvöfaldar tekjur. En það
hærri, en ég lifi af
er svo skrítið að í
og hef jafnvel efni á ¶52¥¨52 "*®2' ¶/2
Reykjavík
var
það
að fara til útlanda af '2¥-3$«44)2
þannig eftir að nýr
og til. Efnislega
meirihluti tók við stjórninni að
skortir mig ekkert. Til þess þarf
fyrst lækkuðu leikskólagjöldin
ég að vísu að vinna eins og þræll.
um 25% en fjórum mánuðum
Ég á hús því ég var svo heppin að
síðar hækkuðu þau aftur um
hin íbúðin í gamla timburhúsinu
8,8%. Hvenær hækka leikskólaþar sem ég keypti fyrst íbúð losngjöldin næst? Eða þá gjaldið fyrir
aði á réttum tíma. Ég var heppin
frístundaheimilin sem einnig
að þá voru vextir á húsnæðishækkaði um áramót? Þegar barnlánum í lágmarki. Ég var líka
ið hættir í leikskóla og byrjar í
heppin að ættingjar mínir gátu
aðstoðað mig fjárhagslega.
Ég á sjö ára gamlan, heilÞegar barnið hættir í leikbrigðan son. Heppin þar. En ég á
ekki mann. Óheppin. Þar sem ég
skóla og byrjar í grunnskóla
á ekki mann er ansi dýrt fyrir
myndi maður ætla að kostnmig að lifa. Það þarf að borga
aðurinn lækkaði. Skólinn
jafnmikið af húsinu eins og ef ég
ætti mann. Það þarf að borga
er ókeypis, er það ekki? En
jafnmikið í reikninga, m.a. hita,
kostnaðurinn fyrir einstæða
rafmagn, afnotagjöld RÚV og
afborganir af húsnæðislánum og
foreldra lækkar ekki. Hann
fasteignagjöld eða húsaleigu. Það
hækkar.
þarf að eyða jafnmiklu í barnið:
föt, mat, lækniskostnað, tómgrunnskóla myndi maður ætla að
stundir, frístundaheimili, skólakostnaðurinn lækkaði. Skólinn er
máltíðir, o.s.frv. Eini kostnaðurókeypis, er það ekki? En kostnaðinn sem er lægri fyrir einstakling
urinn fyrir einstæða foreldra
en hjón með barn er símakostnlækkar ekki. Hann hækkar.
aður og matur. Þó er þessi kostnHver er eiginlega ástæðan?
aður ekki helmingi lægri eins og
Jú, einstæðir foreldrar þurfa
sumir gætu freistast til að halda.
nefnilega að borga jafnmikið og
Það þarf að borga fastagjald af
hjón fyrir bæði hádegismatinn
símanum, sem er stór hluti uppog frístundaheimilið. Með öðrum
hæðarinnar, og einstaklingur
orðum, kostnaðurinn við það
hendir mun oftar mat en hjón þar
þegar barn hættir í leikskóla og
sem hann þarf mjög oft að kaupa
byrjar í grunnskóla lækkar um
hann í jafnstórum umbúðum.
tæp 10% á mánuði, miðað við átta
Auk þess er rekstur bifreiðar
tíma vistun, fyrir hjón með tvöeilítið lægri, eða sem nemur misfaldar tekjur, en hækkar um rúm
mun á notkun einstaklings og
36% á mánuði fyrir einstætt forhjóna á eldsneyti. Samt er 60%
eldri með einfaldar tekjur.
munur á viðmiðunarfjárhæðar
Ég er einstæð móðir með barn
til framfærslu einstaklings og
í grunnskóla. Óheppin.
hjóna, burtséð frá því hvort börn
eru á heimilinu eða ekki.
Höfundur er varaformaður
Síðan er hægt að fá sérstaka
Félags einstæðra foreldra.
aðstoð við kostnaðinn sem hlýst
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Hlífum náttúruperlum okkar
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Grindavík og Sandgerði
munu fá að súpa seyðið af
því ef af verður.
Það vill gleymast að
ferðaþjónustan er aðal
ndarleg er sú árátta
vaxtarbroddur atvinnulífs
bæjarstjórnar
á Íslandi auk þekkingarReykjanesbæjar að vilja
iðnaðar. Í þessum greinsetja risastórt og mengum skapast miklu fleiri
andi álver við dyr millistörf en í áliðnaði og þær
landaflugvallar
okkar.
eru í sátt við landið og
Getur þeim ekki dottið
hagkerfið.
neitt betra í hug?
¶/26!,$52 ®2.
Margir Vogabúar horfa
Þó það skapist nokkur 2.!3/.
til slíkra atvinnugreina
hundruð störf þá kemur
fyrir sig og börnin sín og geðjast
þetta álver til með að hindra
myndun mun fleiri starfa en það
skapar – nýrra starfa sem höfða
Það vill gleymast að ferðaþjónmeira til uppvaxandi kynslóða. Ég
á við störf sem byggja meira á
ustan er aðal vaxtarbroddur
hugviti en orkusóun og krefjast
atvinnulífs á Íslandi auk
það lítils fjármagns að eignarhald
þekkingariðnaðar. Í þessum
þeirra verður að miklu leyti í héraði. Arðvænlegri og meira spenngreinum skapast miklu fleiri
andi störfum verður rutt til hliðar.
störf en í áliðnaði og þær eru í
Það er bara rugl.
Verst af öllu er þó allt það rask
sátt við landið og hagkerfið.
og náttúrueyðilegging sem verður
um allan Reykjanesskagann og
alls ekki að því að fá tröllslegar
fellir hann í verði sem náttúruháspennulínur yfir fegurstu hluta
djásn hér við bæjardyr þorra
landsins okkar. Við viljum eiga
Íslendinga og við dyrnar inn í
náttúruperlur okkar í friði fyrir
landið. Þar á ég við jarðvarmaokkur, afkomendur okkar og
virkjanir með tilheyrandi bygggesti.
ingum, vegarslóðum, borplönum,
Ég vona að nógu margir átti sig
risarörum og ekki síst risavöxná því í tíma að hér er vá fyrir
um háspennulínum sem skera í
dyrum og stoppi þessa vitleysu
augu.
áður en það er of seint.
Til stendur að leggja að minnsta
kosti tvær 30 metra háar háspennuHöfundur er formaður svæðisfélínur að álverinu og stórskemma
lags Vinstri grænna á
með þeim dýrlegt útsýni um skagSuðurnesjum.
ann þveran og endilangan. Vogar,
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Metsölubók
um allan heim síðan
1952

Verð
1.299 kr.
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3IGURÈUR 0¹LMASON TËNLISTAR
MAÈUR HEFUR EINSTAKT D¹L¾TI
¹ H¹KÎRLUM OG HEFUR KAFAÈ
MEÈAL ÖEIRRA VÅÈA UM HEIM

-ÕKT KRAFTUR OG FALLEGAR LÅNUR ERU ÖAÈ
SEM EINKENNA FLAGGSKIP 3UBARU
" 4RIBECA
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3AGNAFËLK Å SAMTÅMA SÅNUM
ER FYRIRLESTUR SEM )NGIBJÎRG
'ESTSDËTTIR OG 2ËSA ¶ORSTEINS
DËTTIR ÖJËÈFR¾ÈINGAR HALDA Å
OPINNI DAGSKR¹ (¹SKËLA ¥SLANDS
FIMMTUDAGINN  FEBRÒAR KLUKK
AN  Å HÒSI 3ÎGUFÁLAGSINS VIÈ
&ISCHERSUND
.¹NARI UPPLÕSINGAR WWW
AKADEMIAISTHJODFRAEDINGAR
&ËLKSBÅLAR ¹ HÎFUÈBORGARSV¾È

INU VORU Å ¹RSBYRJUN UM 
ÖÒSUND ¶AR ER
HLUTFALL MET
ANBÅLA  
PER 
ÅBÒA
¥ 3TOKKHËLMI ER HLUTFALLIÈ  
PER  ÅBÒA -EIRA UM
METANBÅLA WWWSORPAIS
!UGLÕST EFTIR TILNEFNINGUM TIL

3CANDINAVIAN 4RAVEL !WARD ÖAR
SEM LEITAST ER VIÈ AÈ VERÈLAUNA
NÕJUNGAR Å FERÈAMENNSKU
¹ NORÈURSLËÈUM 4IL GREINA
KEMUR NÕST¹RLEG VARA NÕST¹RLEG
MARKAÈSSETNING NÕST¹RLEG
ÖJËNUSTA VIÈSKIPTAVINATENGSL
EÈA T¾KNILEG NÕJUNG .¹NARI
UPPLÕSINGAR WWWFERDAMALA
STOFAIS
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Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

b¡G HEF ENDURUPPGÎTVAÈ SJ¹LFAN MIG OG ENDURSKOÈAÈ ¹HUGA MINN ¹ LISTFORMINU OFT SÅÈAN ÁG BYRJAÈI m SEGIR &RIÈGEIR UM N¹MIÈ &R¾ÈI OG FRAMKV¾MD VIÈ ,ISTAH¹SKËLA ¥SLANDS
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Endalausar tilraunir
Friðgeir Einarsson lærir Fræði og framkvæmd við Listaháskóla Íslands. Hann
segir að námið fái hann stöðugt til að
hugsa allt upp á nýtt.
Fræði og framkvæmd er nýtt nám í Listaháskólanum og Friðgeir Einarsson er í fyrsta
hópnum sem nú er á öðru ári.
„Þetta er leiklistarnám sem er ólíkt leikaranámi af því við einbeitum okkur ekki að
aðferðum við leiktúlkun heldur reynum frekar að nálgast fyrirbærið leiklist á fræðilegum forsendum og framkvæmum með því að
gera tilraunir með formið.“
Námið er mjög fjölbreytt að sögn Friðgeirs. „Við erum annars vegar í fræðilegum
áföngum og hins vegar verklegum áföngum
og það er mjög skýr skipting þar á milli. Í
fræðilegu áföngunum stúderum við til

dæmis leiklistarsögu og hugmyndir og viðhorf almennings til leiklistar. Í verklegu
áföngunum förum við út í að prófa okkur
áfram með aðferðir og tækni á þessum gagnrýnu forsendum og sjá hvaða vinkil það
gefur okkur.“ Friðgeir segir að margt sé
hægt að gera með námið að því loknu. „Annaðhvort er hægt að finna upp sitt eigið hjól
eða nota það sem maður hefur lært til að
skrifa eða leikstýra eða þá að gera eitthvað
allt annað. Þetta nám nýtist einnig sem góður
grunnur fyrir framhaldsnám í leikstjórn eða
leikritun ef maður vill fara lengra í námi.“
Friðgeir segist vera mjög ánægður í náminu. „Ég hef rosalega gaman af þessu og hef
enduruppgötvað sjálfan mig og endurskoðað
áhuga minn á listforminu oft síðan ég byrjaði. Þó að fræðilegi þátturinn sé svona ríkur
gefur námið mér mikið hvað varðar sköpun.“
EMILIA FRETTABLADIDIS

.ÕJAR HUGMYNDIR UM
¥SLAND OG 2EYKJAVÅK
6EFSÅÈAN OG B¾KLINGURINN 'ET THE
IDEA ER HLUTI AF MARKAÈS¹TAKI &ERÈA
M¹LASTOFU OG (ÎFUÈBORGARSTOFU ÖAR
SEM MARKMIÈIÈ ER AÈ KYNNA 2EYKJA
VÅKURBORG OG ¥SLAND SEM ¹KJËSANLEGAN
KOST FYRIR R¹ÈSTEFNUGESTI OG FUNDI
TAKIÈ MIÈAR AÈ SKÎPUN ÅMYNDAR
MEÈAL ERLENDRA GESTA ÖAR SEM 2EYKJAVÅKURBORG OG ¥SLAND ER
KYNNT TIL SÎGUNNAR SEM VAGGA NÕRRA HUGMYNDA FYRIR ERLEND
FYRIRT¾KI OG STOFNANIR
¶AÈ ER TILVALIÈ AÈ TAKA MEÈ SÁR B¾KLINGINN Å N¾STU FERÈ UTAN
OG KYNNA FYRIR VIÈSKIPTAVINUM OG FÁLÎGUM ERLENDIS %ÈA BENDA
¹ VEFSÅÈUNA "¾KLINGURINN HEFUR VERIÈ GEFINN ÒT ¹ ENSKU EN
MUN EINNIG KOMA ÒT ¹ ÖÕSKU DÎNSKU OG FRÎNSKU OG ER H¾GT
AÈ N¹LGAST HJ¹ EFTIRFARANDI AÈILUM 2¹ÈSTEFNUSKRIFSTOFU ¥SLANDS
,¾KJARGÎTU   2EYKJAVÅK SÅMI  
&ERÈAM¹LASTOFU ,¾KJARGÎTU   2EYKJAVÅK SÅMI  
(ÎFUÈBORGARSTOFU  6ISIT 2EYKJAVÅK !ÈALSTR¾TI   2EYKJAVÅK
RH
SÅMI   WWWGET THE IDEAIS

Útsala
30% afsláttur af rúmum
rafstillanleg og hefðbundin.

Nýtt kortatímabil

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

20-50% afsláttur

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

;
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,ÎGREGLAN Å 2EYKJAVÅK FÁKK NÕJA BÅLA FYRIR
SKÎMMU ,ÎGREGLAN ÖARF AÈ ENDURNÕJA BÅLAFLOTANN REGLU
LEGA Å TAKT VIÈ BÅLAFLOTA ALMENNINGS OG KANNSKI M¾TA ÖEIR
N¾ST ¹ SPORTBÅLUM EINS OG ÖÕSKA LÎGREGLAN GERÈI ¹ DÎGUNUM
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SÉRHÆFÐ ÞJÓN USTA FYRI R

BIFREIÐAVERKSTÆÐI
Smiðjuvegi 34 - gul gata Kópavogi • Sími 544 5151 • biljofur@biljofur.is

3UBARU 4RIBECA ER KRAFTMIKILL OG LIGGUR VEL ¹ VEGI
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Kraftur og hönnun
Ökunám í fjarnámi !!!!

Mýkt, kraftur og fallegar línur
er það sem einkennir flaggskip
Subaru, B9 Tribeca.

Ekill ökuskóli er eini ökuskólinn á landinu sem býður upp
á ökunám í fjarnámi. Þú getur unnið námskeiðin
í tölvunni heima þegar þér hentar.

Subaru B9 Tribeca er stærsta bifreiðin sem komið hefur frá framleiðandanum til þessa og fyrsti sjö
manna bíllinn. Það sem vekur fyrst
athygli við bílinn er sérstæð hönnun hans. Ytra byrði bílsins þykir
ekki öllum smart þótt maður venjist því vel. Grillið er þó flott enda
fengið að láni úr flugsögu framleiðandans. Þegar sest er inn í bílinn líður bílstjóranum líkt og í sæti
flugstjóra enda er mælaborðið
straumlínulagað með fjölmörgum
og fjölbreyttum mælum. Kirsuberið á rjómakökunni er síðan vel
heppnuð lýsing.
Hönnun Tribeca sver sig ekki
fullkomlega í japanska hefð.
Ástæðan er líklega sú að Subaru
fékk Andreas Zapatinas til að fara
fyrir hönnunarliðinu en hann er
löngu orðinn þekktur fyrir störf
sín hjá ítalska bílarisanum Alfa
Romeo.
Subaru Tribeca er útbúinn
þriggja lítra sex sílindra vél sem
stjórnað er af fimm gíra sjálfskiptingu með sportstillingu. Hann er
fjórhjóladrifinn sem skilar honum
ágætlega í gegnum snjóskafla í
borginni. Hestöflin eru yfrið næg í
Tribeca en 250 hestöfl keyra hinn
tæplega tveggja tonna bíl vel
áfram. Togið er ekki jafn gott en
þrátt fyrir það kemst bíllinn vel
áfram.
Sjálfskiptingin er mjúk og grípur vel á þægilegum tíma. Bíllinn
lætur vel að stjórn, hann er léttur í
stýri, yndislega mjúkur undir bossann og líður yfir hraðahindranir
líkt og þær væru varla til. Hann er
með gott veggrip og liggur því vel
á veginum. Hann er einstaklega
hljóðlátur svo maður verður varla
var við að það sé vél í bílnum.
Þrátt fyrir að innri útlitshönnun
Tribeca sé nær óaðfinnanleg má
finna nokkra hnökra á hagkvæmni
í hönnun aftursæta. Aukasætin aft-

Skoðaðu þennan frábæra kost á ekill.is
Námskeið sem hægt er að taka nú þegar eru fyrra námskeið
til almennra ökuréttinda (Ö1) og bifhjólanámskeið.
Fleiri námskeið eru væntanleg á næstu mánuðum
Ö2 námskeið / Aukin ökuréttindi / Fyrir lesblinda oﬂ.
Ekill ökuskóli. Sími 461-7800 www.ekill.is ekill@ekill.is

(ÎNNUN M¾LABORÈSINS ER EINSTAKLEGA SMEKKLEG OG STRAUMLÅNULÎGUÈ

ast falla niður í gólfið í skottinu en
uppsett henta þau aðeins fyrir
börn. Miðsætin eru einnig nokkuð
þröng, sérstaklega þegar þau hafa
verið færð fram um nokkra sentímetra til að rýma fyrir hjá þeim
sem aftast sitja. Tribeca er þó sannur fjölskyldubíll þegar kemur að
örygginu enda búinn öllum nauðsynlegum öryggistólum. Þriggja
punkta beltum, skriðvörn og loftpúðum. Hægt er að hafa barnastól í
farþegasæti fremst þar sem loftpúðinn þar slekkur sjálfkrafa á sér
þegar þyngslin í sætinu fara niður
fyrir ákveðin mörk.
Tribeca er greinilega hannaður
með fjölskyldur í huga. Þær þurfa
hins vegar að hafa nóg á milli handanna enda er hann Tribeca lúxusbíll eins og verðið gefur til kynna,
tæpar fimm milljónir. Eins og slíkum bíl sæmir er hann útbúinn
ýmsum búnaði líkt og sóllúgu,
tölvustýrðri loftkælingu, hraðastilli, leðursætum, lituðu gleri, hita
í sætum og fleira sem of langt mál
væri að telja upp.
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SOLVEIG FRETTABLADIDIS

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

Smiðjuvegi 1 • s. 544-5700 • www.polyhudun.is

¥TALINN !NDREAS :APATINAS S¹ UM HÎNN
UN 4RIBECA

,ÒXUSINN ER Å FYRIRRÒMI Å 4RIBECA

4RIBECA ER SJÎ MANNA EN ÎFTUSTU S¾TIN
HENTA ÖË N¾R EINGÎNGU FYRIR BÎRN
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Regluleg ryðvörn nauðsynleg
„Við sérhæfum okkur í að ryðverja undirvagna bifreiða, það er
að segja burðarvirkið, holfrúm og
inn í hurðar,“ segir Baldur Jónsson, hjá Bílahöllinni Bílaryðvörn,
á Bíldshöfða 5.
„Við notum sænskt efni á undirvagninn sem kallast Dinitrol,“
útskýrir hann. „Það hefur verið
nýtt í nokkurn tíma og fengið góða
einkunn, enda efnin í stöðugri
þróun. Misjafnt er þó eftir ryðvarnarstöðvum hvers lags ryðvörn er notuð. Annars konar efni
frá sama framleiðanda er síðan
sprautað inn á hurðir, holrúm og
sílsa. Svo bætum aukalega við efni
á botninn sem eykur á endingu
ryðvarnarinnar og er hljóðeinangrandi.“
Ryðvarnarferilinn tekur í það
heila rúman sólarhring. Fyrst er
botn bifreiðarinnar hreinsaður vel
með háþrýstidælu á ryðvarnarstöðinni. Hún er þvínæst látin
þorna yfir nóttina. Daginn eftir er
síðan ryðvörnin borin á bifreiðina.
Að svo bún má keyra bílinn eftir
nokkra tíma en það getur tekið

nokkra daga fyrir vörnina að ná
fullum styrk.
„Gefið er út ábyrgðar skírteini
á ryðvörnina fyrir nýja bíla sem
gildir í átta ár,“ segir Baldur.
„Hana þarf að endurnýja á um það
bil tveggja ára fresti fyrir undirvagninn, en fjögurra ára fresti
fyrir holrúmin. Ástæðan er sú að
efnin á botninum endast styttra en
efnin á holrúmunum vegna
álags.“
Að sögn Baldurs er á bilinu 8090 prósent þeirra bíla sem koma
hingað til lands sérstaklega ryðvarðir miðað við ríkjandi aðstæður. „Einhverjar tegundir hafa ekki
verið ryðvarðar í byrjun. Þá er
treyst á verksmiðjuryðvörn framleiðanda, sem miðar yfirleitt við
meginland Evrópu en nægir þá
ekki fyrir íslenskar aðstæður. Þar
fer nefnilega ekki nærri eins
mikið fyrir seltunni og drullunni
sem hér eru allsráðandi á veturna.“
Baldur segir tilkynningu sem
segi til um ryðvörn yfirleitt fylgja
með í bílakaupum. „Umboðin láta
annað hvort merkja bílana eða tilkynna kaupanda hvort bíllinn sé
ryðvarinn. En þótt bifreiðin sé
þegar ryðvarin er ekki þar með
sagt að ekki þurfi að ryðverja

hana eftir það. Bílar þurfa að vera
vel ryðvarðir, sérstaklega á þessum árstíma þar sem selta og drulla
eru mikil og eru náttúrulega
algjört eitur fyrir stál. Um leið og
sár eru komin á undirlag eða lakk
bílsins sest saltdrullan í þau. Segja
má að verið sé að bjóða hættunni
heim, ef bíllinn er ekki ryðvarður.“
Baldur segir ennfremur máli
skipta að ryðverja bílinn reglulega. „Misjafnt er hversu oft þarf
að gera það. Það fer meðal annars
eftir notkun bifreiðarinnar. Hvar
bíllinn hefur verið ekinn og hversu
mikið hann er notaður. Til að
ganga úr skugga um hvort endurnýja þurfi ryðvörn, er tilvalið að
láta skoða botninn næst þegar
farið er með bílinn í almenna skoðun.
Við mælum líka með að fólk sé
duglegt að bóna bílana sína eða
láti húða þá með sérstakri húð, til
dæmis tefflon-húð, til að vernda
lakkið. Það er nefnilega alltaf
ákveðin hætta á að steinköst brjóta
upp úr lakkinnu. Þá er betra að
snúa sér til bónstöðva, þar sem
ryðvarnarstöðvar einblína meira
á að ryðverja undirvagna bifreiða.“
ROALD FRETTABLADIDIS

 ¶RÅFA ÖARF BIFREIÈINA EFTIR AÈ BÒIÈ ER AÈ SETJA ¹ HANA RYÈVÎRN
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-ERCEDES "ENZ 3,2 -C,AREN  VAR
FRUMSÕNDUR ¹ BÅLASÕNINGUNNI Å 0ARÅS
"ÅLLINN ER MIKIÈ BREYTTUR EN BÒIÈ ER
AÈ SKIPTA ÒT YFIR  HLUTUM MIÈAÈ
VIÈ VENJULEGAN 3,2 (EIÈURINN AÈ
ÖESSUM BREYTINGUM EIGA HÎNNUÈ
IR & LIÈS -C,AREN OG EIGA Ö¾R AÈ
GEFA Ö¾R BÅLNUM AUKINN KRAFT MEIRI
STÎÈUGLEIKA MINNKA LOFTMËTSTÎÈU OG
AUÈVITAÈ GERA HANN FLOTTARI AÈ INNAN
SEM UTAN
.AFNIÈ  ER TIL MINNINGAR UM SÎGU
FR¾GAN SIGUR 3TIRLING -OSS OG $ENIS
*ENKINSON Å -ILLE -IGLIA KAPPAKSTR
INUM ¹RIÈ  +APPAKSTURINN VAR
¾TLAÈUR OFURSPORTBÅLUM OG ¹TTI STËRAN
Ö¹TT Å AÈ AUKA VEG OG VIRÈINGU -ECED
ES "ENZ -OSS OG *ENKINSON ËKU 
3,2 OG VAR KEPPNISNÒMER FÁLAGANNA
 EN ÖAÈ GAF TIL KYNNA HVEN¾R ÖEIR
HËFU KAPPAKSTURINN KL  
 ER ÎLLU ÎFLUGRI EN  MËDELIÈ
"ÅLLINN ER  HESTÎFL OG KEMST HANN
FR¹  UPP Å  KMKLS ¹   SEK ¶AÈ
TEKUR BÅLINN EINUNGIS   SEK AÈ N¹
 KMKLST OG EFTIR  SEK KEMST
HANN Å  KMKLST (¹MARKSHRAÈI ER

 "IFREIÈIN ER HREINSUÈ VEL OG VANDLEGA
MEÈ H¹ÖRÕSTIVATNSD¾LU ¹ÈUR EN RYÈVÎRN
ER SPRAUTAÈ ¹ HANA

 %FTIR AÈ BIFREIÈIN HEFUR VERIÈ HREINSUÈ
ER RYÈVÎRN SPRAUTAÈ ¹ UNDIRVAGN HENNAR
®ÈRU EFNI ER SPRAUTAÈ Å HOLRÒM HENNAR
,OKS ER SÁRSTÎKU EFNI B¾TT VIÈ ¹ UNDIR
VAGNINN SEM EYKUR ENDINGU RYÈVARNAR
INNAR OG ER HLJËÈEINANGRANDI

Bílavarahlutir
Ásþétti
Hjöruliðir

Keilulegur

Hemlahlutir

Einn tveir og þrír 31.297

Nauðsynlegt er að bílar séu
vel ryðvarðir hérlendis vegna
sérstakra aðstæðna.

Viftu- og tímareimar
Kúlu- og rúllulegur

Kúluliðir

Hjólalegusett

Kúplingar og höggdeyfar

- Það borgar sig að nota það besta

w w w. f a l k i n n . i s
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Sýnd í Suður-Kóreu
Íslensk ímyndarauglýsing fyrir
Volkswagen Passat er nú sýnd
á sjónvarpsstöðvum í SuðurKóreu og Ungverjalandi.
Íslensk auglýsing fyrir Volkswagen Passat hefur ratað á markaði í
Austur-Evrópu og í Asíu. Auglýsinguna gerðu Hvíta húsið og Saga
film fyrir bifreiðaumboðið Heklu.
Auglýsingin var tekin á 35 mm
filmu á völdum stöðum í Reykjavík og á Nesjavöllum þar sem
Volkswagen Passat líður um í
svart-hvítum draumaheimi. Leikstjóri var Sævar Guðmundsson og
Barði Jóhannsson í Bang Gang
samdi tónlist sérstaklega fyrir
þetta verkefni.
Passat-auglýsingin barst frá
Íslandi til Suður-Kóreu og Ungverjalands fyrir tilstilli auglýsingastofu Volkswagen í Evrópu,
DDB International, en þeir hafa
yfir að ráða öflugum gagna- og
auglýsingabanka fyrir umboðsaðila VW um allan heim.

¥SLENSK 0ASSAT AUGLÕSING HEFUR VERIÈ AÈ
GERA ÖAÈ GOTT ÒTI Å HINUM STËRA HEIMI

Fyrirspurnir hafa einnig borist
frá Taívan vegna auglýsingarinnar þannig að ekki sér fyrir endann
á þessum óvenjulega anga íslensku
útrásarinnar.
TG



 



     
 

   

      
  

4OYOTA 9ARIS ER MEST SELDI BÅLL ¹RSINS  ¹ ¥SLANDI

Íslendingar eru Yarisþjóð
Toyota ber höfuð og herðar yfir keppinauta sína á Íslandi.
Mikið selt af jeppum og jepplingum.
Alls voru 19.516 jeppar og fólksbílar nýskráðir á síðasta
ári. Árið 2005 voru þeir 18.058 og því voru átta prósentum fleiri nýir bílar á götunni á 2006 en árið 2005.
Þegar litið er yfir nýskráningar einstakra framleiðanda kemur yfirburðastaða Toyota bersýnilega í ljós.
Af lista tíu söluhæstu bifreiðategundanna á Toyota
fimm tegundir, þar á meðal þær sem verma þrjú efstu
sætin.
Á síðasta ári seldust 4.919 Toyota-bílar. Svo miklir
eru yfirburðir merkisins að séu sölutölur bílaframleiðenda í öðru til fimmta sæti yfir söluhæstu bifreiðar á árinu lagðar saman nær sú tala ekki að skáka Toyota. Þessir framleiðendur
eru Ford og Volkswagen með 1.288 selda bíla. Þar á eftir koma
Hyundai og Honda með 1.106 og 951 seldan bíl 2006 en
samanlagt eru þetta 4.633 bílar, 286 bílum færri en Toyota.
Langsöluhæsta fólksbílategundin árið 2006
var Toyota Yaris. Á árinu seldust 1.186 slíkir
bílar, eða 3,2 eintök á dag. Þar á eftir kom Toyota
Corolla með 984 selda bíla á árinu og í þriðja sæti
var Skoda Octavia með 818 selda bíla. Í fjórða
sæti var Toyota Avensis og í fimmta sæti Subaru
Legacy.
Toyota átti einnig tvær söluhæstu jeppabifreiðarnar. Toyota Land Cruiser seldist í 987 eintökum
og Toyota Rav4 í 611 eintökum. Hyundai Santa Fe
seldist í 471 eintaki og þar á eftir komu Honda
CR-V með 414 selda bíla og Kia Sorento
með 364 selda bíla.
TRYGGVI FRETTABLADIDIS

,EXUS )3 VAR VALINN BÅLL ¹RSINS
HÁRLENDIS (ANN SELDIST HINS VEGAR
EINUNGIS Å  EINTÎKUM
&2¡44!",!¨)¨'6!

.¾STA N¹MSKEIÈ HEFST  FEBRÒAR

&2¡44!",!¨)¨¶®+

,AND #RUISER ER SÎLUH¾STI JEPPINN HÁRLENDIS %NGIN FURÈA AÈ
FORSETINN AKI UM ¹ EINUM SLÅKUM EÈA BÅLSTJËRI HANS ÎLLU HELD
UR 
&2¡44!",!¨)¨(!2)

Gæði á góðu verði Daewoo lyftarar

Partur-Spyrnan-Lyftarar • Eldshöfða 10 • 110 Reykjavík • Sími: 585-2500 • Fax: 567-9557

3ANTA &E ER N¾STMEST
SELDI JEPPINN EN HANN
VAR ANNAR Å VALI ¹ BÅL
¹RSINS ¹ ¥SLANDI

3KODA /CTAVIA ER FYRSTUR TIL AÈ KOMAST ¹ BLAÈ YFIR
SÎLUH¾STU FËLKSBÅLANA
SEM EKKI ERU
FRAMLEIDDIR AF
4OYOTA

3UMAR BÅLATEGUNDIR SELDUST
Å EINU EINTAKI *AGUAR 8+ ER
EINN AF ÖEIM EN ÖAÈ ER SAMI
BÅLL OG !USTIN 0OWERS KEYRÈI
UM ¹

TTUNDA KYNSLËÈ #OROLLA KEMUR ¹ ¹RINU OG ¾TTI ÖAÈ AÈ VIÈHALDA
VINS¾LDUM BÅLSINS
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Snákurinn selst á 5,5 milljónir dala á uppboði
Shelby Cobra sportbíll seldist
á 5,5 milljónir dala á uppboði
sem er hæsta verð fyrir bandarískan bíl á uppboði.
800 hestafla Shelby Cobra var boðinn upp í Scottsdale í Arizona-ríki
í Bandaríkjunum á dögunum. Bíllinn var eitt sinn í eigu hönnuðar
hans Carroll Shelby. Bíllinn seldist á 5,5 milljónir dala sem er met
fyrir bandarískan bíl. Fullt var út
úr dyrum þegar sportbíllinn af
árgerðinni 1966 var boðinn upp.
Carroll Shelby er goðsögn í
bílaheiminum. Hann hefur átt farsælan feril sem ökumaður, liðsstjóri, framleiðandi og hugsjónamaður.

Snemma á ferlinum gat Shelby sér
góðs orðs sem ökuþór. Til að
mynda náði hann að slá hraðamet
á landi á Bonneville árið 1954 og
sigraði í 24 tíma Le Mans kappakstrinum árið 1959 ásamt félaga
sínum Roy Salvadori. Hann starfaði einnig sem liðsstjóri og var því
hluti af sigri Ford GT á Le Mans.
Þegar heilsan varð til þess að
hann hætti beinum afskiptum af
kappakstri árið 1960 klifraði Shelby úr ökumannssætinu og gerðist
hönnuður. Draumur hans var að
búa til kappakstursbíl með léttum
evrópskum undirvagni og bandarískri V8 vél. Hugmyndin varð að
veruleika með Shelby Cobra, sem
er af mörgum álitinn einn besti
sportbíll heims.
SGI

3HELBY #OBRA VAR EITT SINN Å EIGU HÎNNUÈARINS #ARROLL 3HELBY (ÁR ER HANN ¹ UPPBOÈ
INU Å !RISONA
&2¡44!",!¨)¨!0

#ARROLL 3HELBY ER  ¹RA Å DAG OG HVERGI
AF BAKI DOTTINN

8 HEFUR ST¾KKAÈ OG ÖROSKAST MEÈ
¹RUNUM

.Õ KYNSLËÈ
"-7 8
.µ +9.3,«¨ 8 %2 3422) %.
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.ÕJA KYNSLËÈ "-7 8 ER NOKKUÈ
ST¾RRI EN SÒ FYRRI OG HEFUR BÒN
AÈARSTIGIÈ EINNIG VERIÈ UPPF¾RT
b"ÒNAÈARSTIGIÈ ER ORÈIÈ AFAR
SAMB¾RILEGT  LÅNUNNI 8 VERÈUR
ÖANNIG F¹ANLEGUR MEÈ b(EAD UP
DISPLAYn FRAMRÒÈUSKJ¹ SEM VARPAR
MA HRAÈA OG SNÒNINGSM¾LI UPP
¹ FRAMRÒÈUNA SEM OG LYKLALAUSU
AÈGENGI m SEGIR +ARL «SKARSSON
SÎLUSTJËRI "-7 HJ¹ ",
+YNSLËÈASKIPTUNUM FYLGIR EINNIG
AUKINN STAÈALBÒNAÈUR OG NEFNIR
+ARL ÖAR SEM D¾MI NÕJA RAFSTÕRÈA
SJ¹LFSKIPTINGU SJ¹LFVIRKT LOFTFRÅSK
UNARKERFI UPPHITAÈA FRAMRÒÈU OG
I$RIVE BÒNAÈINN
.ÕJA 8 KYNSLËÈIN VERÈUR ALMENNT
F¹ANLEG Å VOR EÈA Å KRINGUM
M¹NAÈAMËTIN MARS APRÅL EN VONIR
STANDA ÖË TIL AÈ FYRSTU BÅLARNIR
VERÈI KOMNIR NOKKUÈ ¹ÈUR

Sýnum verðlaunabílinn frá

GM Chevrolet Silverado 1500
Valinn Truck of the year af MotorTrend
Frábær hönnun
Meiri dráttargeta
V8 vél 5,3L sem skiptir yfir í V4 undir litlu álagi
315 hestöfl

Nýtt áhorfendamet
Ný sería af Top Gear hófst á
BBC síðasta sunnudag. Fyrsti
þátturinn sló fyrra met í áhorfi.

Eyðsla frá einungis 10,51 lítar í langkeyrslu
Spól- og skriðvörn
Ekki hraðatakmarkari
Þarf ekki meirapróf

Eigum til örfáa nýja dísel
pallbíla án hraðatakmarkara!

Top Gear er einn vinsælasti bílaþáttur í heimi. Vegna slyss Richard
Hammonds var framtíð þáttanna
hins vegar óviss um tíma en nú
hefur þetta slys skilað mesta
áhorfi á þáttinn sem mælst hefur.
Í fyrsta þætti nýjustu seríunnar, sem frumsýndur var síðasta
sunnudag, var slysið sýnt og
útskýrt. Alls 8,3 milljónir áhorfenda horfðu á þáttinn, en það eru
2,8 milljónum fleiri en nokkurn
tíma hafa horft á þáttinn.
Þrátt fyrir þetta kemst þátturinn ekki með tærnar þar sem vinsælustu þættir sögunnar hafa
hælana. Metið eiga auðvitað
Bandaríkjamenn, en 106 milljónir
manna
horfðu
á
lokaþátt
M*A*S*H.
TG

verslun
verkstæði
%INS DAUÈI ER ANNARS BRAUÈ ¥ TILVIKI 4OP
'EAR VAR N¾RRI DAUÈI EIGIN BRAUÈ

sérpantanir
smurstöð.
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'03 T¾KI GETA VERIÈ ANSI FLËKIN FYRIR LEIKMENN
(J¹ -ÅMI ERU MÎRG MISMUNANDI N¹MSKEIÈ Å BOÈI OG HINN 
FEBRÒAR ER H¾GT AÈ L¾RA ¹ '03 T¾KIN SEM ER GAMAN AÈ HAFA
MEÈ ¹ FERÈ HVORT SEM ER Å BORG EÈA ¹ H¹LENDINU

Ráðist að rót vandans
Heimspekilegt
samræðusamfélag
Kristbjörg Elín Kristmundsdóttir rekur blómadropaskóla
og jógaskóla sem hún segir að
fari vel saman.

Catherine McCall heldur
erindi um heimspekilegt samræðusamfélag í skólum.
Föstudaginn 2. febrúar mun Catherine McCall halda erindi á vegum
Heimspekistofnunar.
Erindið,
sem hún kallar „Heimspekilegt
samræðusamfélag
í
skólum:
Kenningar og ástundun“, byrjar
klukkan 16.00 í stofu 313 í Aðalbyggingu Háskóla Íslands og fer
það fram á ensku. Aðgangur er
ókeypis og allir velkomnir.
Í erindi sínu mun Catherine
McCall lýsa heimspekilegum undirstöðum aðferðafræði hins heimspekilega
samræðusamfélags
(HS), skýra ástundun HS, ræða
leiðir og listina við að koma á
heimspekilegu samræðusamfélagi og sýna myndefni með börnum og fullorðnum sem taka þátt í
slíkum samræðum. Dr. Catherine
McCall er forseti samtakanna
Stichting SOPHIA: The European

%NSKI HEIMSPEKINGURINN #ATHERINE
-C#ALL HELDUR ERINDI Å (¹SKËLA ¥SLANDS
UM HEIMSPEKILEGT SAMR¾ÈUSAMFÁLAG Å
SKËLUM KENNINGAR OG ¹STUNDUN

Foundation for doing Philosophy
with Children, framkvæmdastjóri
EPIC og heimspekiráðgjafi. Hún
er menntuð í heimspeki og sálfræði frá Trinity-háskóla í Dublin,
UWIST Wales og Manchesterháskóla en þess má einnig geta að
McCall verður með námskeið um
heimspeki í skólum á vegum Endurmenntunar nú um helgina, 3. og
4. febrúar.
MHG

-ARKMIÈIÈ MEÈ STYRKJUNUM ER AÈ ÎLLUM SEM BÒSETTIR ERU ¹ ¥SLANDI GEFIST F¾RI ¹
AÈ ÎÈLAST Ö¹ F¾RNI Å ÅSLENSKU AÈ ÖEIR GETI ORÈIÈ VIRKIR SAMFÁLAGSÖEGNAR

3TYRKIR TIL N¹MSKEIÈA Å ÅSLENSKU
5- 3*®4¥5 -),,*«.)2 +2«.! 4), &2¨3,5!¨),!

 HEIMASÅÈU MENNTAM¹LAR¹ÈUNEYTIS
ER AUGLÕST FYRSTA ÒTHLUTUN STYRKJA
TIL FR¾ÈSLUAÈILA OG FYRIRT¾KJA SEM
BJËÈA N¹M Å ÅSLENSKU SEM EKKI ER
HLUTI AF ALMENNU N¹MI ¹ GRUNN
EÈA FRAMHALDSSKËLASTIGI ¹RIÈ 
3TYRKVEITINGARNAR BYGGJA ¹ SAMÖYKKT
RÅKISSTJËRNARINNAR FR¹  NËVEMBER
SÅÈASTLIÈNUM ÖAR SEM ¹KVEÈIÈ
VAR AÈ FELA MENNTAM¹LAR¹ÈUNEYTI
FRAMKV¾MD VERKEFNIS UM ÅSLENSKU
KENNSLU FYRIR ÒTLENDINGA OG VERJA TIL
ÖESS  MKR ¹RIÈ  !F ÖEIRRI
UPPH¾È VERÈUR AMK  MKR VARIÈ
TIL STYRKJA VEGNA N¹MSKEIÈAHALDS
-ARKMIÈIÈ MEÈ STYRKJUNUM ER
AÈ GEFA ÎLLUM SEM BÒSETTIR ERU ¹
¥SLANDI F¾RI ¹ AÈ ÎÈLAST Ö¹ F¾RNI
Å ÅSLENSKU AÈ ÖEIR GETI ORÈIÈ VIRKIR
SAMFÁLAGSÖEGNAR &R¾ÈSLUAÈILAR OG

%RT ALLT
TIL REIÈU
FYRIR NÕTT ¹R

FYRIRT¾KI SEM BJËÈA STARFSMÎNNUM
SÅNUM UPP ¹ SKIPULAGÈA KENNSLU
Å ÅSLENSKU OG ERU ¹ FYRIRT¾KJASKR¹
GETA SËTT UM STYRKI EN FYRIRT¾KI SEM
EKKI ERU FR¾ÈSLUAÈILAR ÖURFA AÈ HAFA
SAMNING VIÈ H¾FAN FR¾ÈSLUAÈILA ER
ANNAST KENNSLUNA
3TYRKJUM ER ÒTHLUTAÈ TVISVAR TIL
ÖRISVAR ¹ ¹RI EFTIR ATVIKUM OG VAKIN
ER SÁRSTÎK ATHYGLI ¹ AÈ UMS¾KJEND
UM ER GERT AÈ S¾KJA UM ¹ RAFR¾NU
FORMI
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ OG AÈRAR
UPPLÕSINGAR ERU AÈGENGILEGAR UNDIR
FLOKKNUM SJËÈIR OG EYÈUBLÎÈ ¹ VEF
MENNTAM¹LAR¹ÈUNEYTIS MENNTA
MALARADUNEYTIIS 5MSËKNIRNAR
SKAL SENDA ¹ POSTUR MRNSTJRIS OG
UMSËKNARFRESTUR ER TIL  FEBRÒAR


m ÖRIGGJA VIKNA N¹MSKEIÈI FIMMFALDAÈI ÁG
LESTRARHRAÈA MINN 4AKK FYRIR MIGn
+ARËLÅNA &INNBJÎRNSDËTTIR  ¹RA
LAGANEMI
m,OKSINS SÁ ÁG FRAM ¹ AÈ GETA
KL¹RAÈ B¾KUR FYRIR PRËFn
%LÅN "JÎRK *ËNSDËTTIR  ¹RA NEMI
m.¹MSKEIÈIÈ HVETUR MANN ¹FRAM %YKUR
SJ¹LFSTRAUST %YKUR ¹HUGA ¹ N¹MIn
2AKEL ¶ORLEIFSDËTTIR  ¹RA (¹SKËLANEMI

(VAÈ SEGJA NEMENDUR OKKAR UM N¹MSKEIÈIÈ
&R¹B¾RT MARKVISST HNITMIÈAÈ ¾VI¹BYRGÈ NYTSAMLEGT KREFJANDI
SKEMMTILEGT MJÎG GOTT SKIPULAGNING EINBEITING J¹KV¾ÈNI MIKIL AÈSTOÈ
GËÈUR KENNARI SPENNANDI ¹RANGURSRÅKT HVETJANDI GËÈ ÖJËNUSTA
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3KR¹NING ¹ HRAÈLESTRARN¹MSKEIÈ ER HAFIN
¹ WWWHIS OG Å SÅMA  

62 OG FLEIRI STÁTTARFÁLÎG STYRKJA Ö¹TTTÎKU FÁLAGSMANNA SINNA ¹ N¹MSKEIÈINU

Í blómadropaskóla Kristbjargar
læra nemendurnir fyrst og fremst
að þekkja jurtir og hvernig þær
virka sem blómadropar að sögn
Kristbjargar. „Ég kenni líka
hvernig jurtirnar geta hjálpað
fólki með alls konar líðan og
hvernig á að velja dropa fyrir
hvern og einn,“ segir hún.
Kristbjörg fer af stað með námskeið einu sinni til tvisvar sinnum
á ári og næsta námskeið byrjar
núna í febrúar. Hvert námskeið er
þrír til fjórir mánuðir og allir
nemendurnir þurfa að vera með
nokkra skjólstæðinga sem þeir
taka í blómadropameðferð meðan
á náminu stendur. „Nemendurnir
byrja oftast á að nota blómadropana á börnin sín, sjálfa sig og fólkið sitt en síðan þurfa þeir að taka
að minnsta kosti sjö skjólstæðinga
í meðferð sem þeir þekkja ekki
náið og skila skýrslum um meðferðina sem ég fer yfir.“
Blómadropana fá nemendurnir
hjá Kristbjörgu en hún býr þá til
sjálf. „Ég kynntist blómadropum
fyrir hátt í þrjátíu árum síðan og
fann hvað þeir gerðu mér gott. Þá
var hvergi hægt að læra neitt um
blómadropa þannig að ég reyndi
að ná mér í þær bækur sem ég gat
og notaði erlenda blómadropa sem
ég flutti inn sjálf. Svo var bannað
að flytja inn dropa því ríkið hafði
einkaleyfi á innflutningi á öllu
sem innhélt áfengi. Ég og vinkonur mínar sem voru líka að nota
blómadropa fórum því að velta því
fyrir okkur hvort að við gætum
ekki búið til dropa úr íslenskum
jurtum.“
Til að byrja með reyndi Kristbjörg að nota sömu jurtir og voru
notaðar í breska blómadropasettinu sem hún hafði verið með. „Á
Hallormsstað fann ég til dæmis
lerki sem var af réttri tegund en
þegar ég bjó til dropa úr því varð
það miklu kraftmeira og betra en
lerkið sem ég hafði flutt inn. Þá

fór ég prófa aðrar jurtir í staðinn
fyrir þessar ensku jurtir og nú er
ég orðin mjög fljót að átta mig á
virkni hverrar jurtar fyrir sig. Í
raun og veru kom það sér bara
vel að geta ekki flutt inn erlenda
dropa því þá varð ég að læra að
bjarga mér með íslenskar jurtir.“
Blómadropar eru venjulega
teknir inn en að sögn Kristbjargar

+RISTBJÎRG NOTAR ÅSLENSKAR JURTIR Å BLËMA
DROPANA SÅNA

+RISTBJÎRG BÕR SJ¹LF TIL ALLA BLËMADROPANA
SEM HÒN NOTAR

+RISTBJÎRG KYNNTIST BLËMADROPUM FYRIR H¹TT Å ÖRJ¹TÅU ¹RUM SÅÈAN
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

er líka hægt að bera þá á sig þó að
það sé sjaldgæfara. „Blómadroparnir fara ekki beint inn á líkamann heldur ráðast að rót hins raunverulega vanda. Þó að tvær
manneskjur séu með magasár
gætu þær því þurft ólíka dropa.
Magasár annarrar manneskjunnar gæti verið sprottið af kvíða en
hinnar af stressi og álagi í vinnunni. Fyrri manneskjan fær þá
blómadropa sem vinna gegn kvíða
en sú seinni dropa sem vinna gegn
stressi. Það eru ekki einkennin
sem við erum að meðhöndla, við
látum lækna um það, heldur orsakirnar.“
Miklu máli skiptir að þeir sem
meðhöndla aðra með blómadropum séu í góðu jafnvægi sjálfir að
sögn Kristbjargar.
„Ég fer fram á að allir nemendurnir ástundi einhverja ræktunarleið meðan á náminu stendur eins
og að hugleiða tvisvar á dag. Ef
maður ætlar að geta hjálpað
öðrum þarf maður fyrst að geta
hjálpað sjálfum sér. Það er svona
grundvallaratriði að kyrra sinn
eigin huga, læra að þekkja sjálfan
sig, læra að hemja sitt lægra eðli
og lifa í hærri orku til þess að geta
verið góð fyrirmynd og hjálpað
öðrum.“
EMILIA FRETTABLADIDIS

4ÎLVUN¹MSKEIÈ FYRIR ELDRI BORGARA
EINNIG FR¾DDIR UM HVERNIG ¹ AÈ LEITA AÈ
UPPLÕSINGUM OG HVERNIG ER H¾GT AÈ VERSLA
¹ NETINU !È LOKUM ER KENNT HVERNIG ¹ AÈ
-ÅMIR SÅMENNTUN STENDUR FYRIR MARGS
NOTA RITVINNSLUFORRITIÈ 7ORD
KONAR N¹MSKEIÈUM UM ALLT MILLI HIMINS
-ARKMIÈIÈ MEÈ N¹MSKEIÈINU ER AÈ KENNA
OG JARÈAR EN ÖAR GETA ELDRI BORGARAR MEÈAL
FËLKI ALLT ÖETTA ¹ SKEMMTILEGAN H¹TT EN
ANNARS L¾RT AÈ F¾RA SÁR TÎLVUNA Å NYT 
KENNSLAN FER FRAM Å LITLUM HËPUM
N¹MSKEIÈI SEM FORR¹ÈAMENN -ÅMIS KALLA
+ENNSLUSTUNDIR ERU ALLS FJËRT¹N OG KENNT ER
b4ÎLVAN ÖÁR TIL ¹N¾GJUm ER ELDRI BORGURUM
M¹NUDAGA MIÈVIKUDAGA OG FÎSTUDAGA FR¹
KENNT AÈ NOTA TÎLVU FR¹ GRUNNI &ARIÈ ER YFIR
  ALLS FIMM SKIPTI
LYKLABORÈIÈ OG HVERNIG KVEIKT OG SLÎKKT ER %LDRI BORGARAR GETA MEÈAL
.¾STA N¹MSKEIÈ HEFST  FEBRÒAR OG
¹ TÎLVUNNI +ENNT ER ¹ TÎLVUPËSTINN HVERN ANNARS L¾RT AÈ NOTA TÎLVUPËST STENDUR TIL ÖRIÈJA MARS EN KENNSLAN FER
IG HANN ER OPNAÈUR HVERNIG ¹ AÈ SENDA
OG RITVINNSLUFORRIT ¹ N¹MSKEIÈI FRAM ¹ ®LDUGÎTU  OG N¹MSKEIÈIÈ KOSTAR
PËST OG OPNA MYNDIR SEM SENDAR ERU MEÈ SEM HEFST HJ¹ -ÅMI  FEBRÒAR  KRËNUR +ENNARI ER ¥VAR 0¹LL "JART
MHG
TÎLVUPËSTI  N¹MSKEIÈINU ERU NEMENDUR N¾STKOMANDI
MARSSON
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'OLFFERÈIR TIL ÒTLANDA ERU ALLTAF JAFNVINS¾LAR
&ERÈAÖJËNUSTA B¾NDA ER MEÈ ¹HUGAVERÈAR FERÈIR B¾ÈI INN
ANLANDS OG UTAN OG ERU Å FORSVARI FYRIR GOLFFERÈUM TIL 4ÒNIS Å VOR
ÖAR SEM 3IGURÈUR 0ÁTURSSON GOLFKENNARI ER VIÈ FARARSTJËRN

London býður í te
Í London er fjöldinn allur af
fallegum testofum sem bjóða
upp á gamla góða síðdegisteið.

Breska
tesafnið:
bramahmuseum.
co.uk

Teið hefur alltaf verið í uppáhaldi
hjá Bretunum. Í London úir og
grúir af fallegum testofum sem
bjóða upp á óteljandi tegundir af
tei og meðlæti, gjarnan skonsur,
kökur og bollur sem er gott að
drekka með teinu.
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.OTTING (ILL
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Oftast fá Bretarnir sér svart te
með mjólk og sykri, en færst hefur
í vöxt að þeir fái sér ýmis græn te
og ávaxtate án mjólkur og sykurs.
Sjá nánari upplýsingar hjá
breska teráðinu: www. tea.co.uk.
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KAUPMANNAHÖFN – LA VILLA
Heimagisting á besta stað í bænum.
Býður alla Íslendinga velkomna.
Geymið auglýsinguna.
www.lavilla.dk. S.0045 3297 5530. GSM. 0045 2848 8905

Skólahópar!
Fljótasiglingar - Klettaklifur
Hestasýningar - Gönguferðir - Gisting
Veitingar - Ratleikir - Hestaleiga
Hafið samband og við gerum tilboð

Verið velkomin! bakkaflot@islandia.is
Sími 453-8245 & 899-8245 • Ferðaþjónustan Bakkaflöt
560 Varmahlíð, Skagafirði – www.bakkaflot.is

Syndir með hákörlum
Sigurður Pálmason tónlistarmaður er einstaklega heillaður af
hákörlum. Hann hefur synt þeim
til samlætis úti um allan heim, en
núna er stefnan tekin á ívið
rólegri mið við strendur Íslands.
„Ég starfaði sem flugþjónn og
dvaldi þess vegna langtímum í
Sádi-Arabíu. Þar var lítið við að
vera svo þegar ég og félagi minn
lentum á köfunarnámskeiði fyrir
tilviljun var ekki aftur snúið,“
segir Sigurður brosandi.
Næstu tvö árin stunduðu þeir
félagarnir köfun af krafti og tóku
flest öll þau próf sem hægt er að
taka innan íþróttarinnar.
Hann lýsir tímanum í SádiArabíu sem miklu ævintýri enda
heimur sem fáir hafa séð. „Kóralrifin í Sádi-Arabíu eru nánast
ósnert. Ferðamönnum er ekki
hleypt inn í landið og þess vegna
fáir sem hafa upplifað þessa
dýrð,“ segir Sigurður.

Sigurður hefur mikinn áhuga á
hákörlum og á ferðum sínum neðansjávar við strendur Taílands, á
Bahamaeyjum, Kúbu og við Dóminíska lýðveldið hefur hann oftar
en einu sinni komist í návígi við
þá. „Hákarlar eru einstaklega
heillandi skepnur og nálægt þeim
finnur maður verulega fyrir
smæð sinni,“ segir Sigurður sem
segir jafnframt flesta hákarla
vera meinlausa en að kafarar
þurfi þó að sýna aðgát. „Það er
nauðsynlegt að fara rólega um,
ekki veifa útlimum eða hreyfa sig
hratt í kringum þá,“ og bætir því
við að aðeins örfáir hákarlar séu
svokallaðir
mannætuhákarlar.
„Flestir þeirra sem ráðast á fólk
komast að því að maðurinn er vitlaus fæða en þegar þeir reyna að
losa bitið slasast fólk oftast illa, “
segir Sigurður.
Sjálfur hefur hann aldrei verið
hræddur í fylgd hákarlanna.

Nema einu sinni „Ég var búinn að
skrifa upp á samning þess efnis
að ég tæki fulla ábyrgð á ferðum
mínum þegar ég komst í tæri við
flokk af karabískum rifhákörlum
og sleggjuhákörlum á Bahamaeyjum. Þá varð ég virkilega
hræddur, en þetta fór þó allt vel
að lokum,“ segir Sigurður brosandi.
Tónlistin hefur átt hug Sigurðar allan og nýlega sendi hann frá
sér frumraunina Stories. Nú
hefur hann hins vegar dustað
rykið af súrefnsikútunum og
stefnir neðansjávar ásamt félögum sínum í Köfunarskólanum.
„Ég hlakka óhemju mikið til að
byrja kafa upp á nýtt og það verður án efa mikið ævintýri að kanna
Ísland neðansjávar,“ segir Sigurður.
Nánar um köfun: www.kofunarskolinn.is Nánar um Sigga:
www.siggipalma.com
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Mundu

MasterCard
"LACK TIP REEF SHARK ER EINN ÖEIRRA SEM 3IGURÈUR HEFUR KOMIST Å N¹VÅGI VIÈ (ANN HEFUR
ÖË ALDREI ORÈIÈ HR¾DDUR NEMA EINU SINNI

¥SLAND NEÈANSJ¹VAR ER ALVEG NÕTT ¾VINTÕRI
FYRIR 3IGURÈ OG HANN HLAKKAR MIKIÈ TIL AÈ
TAKAST ¹ VIÈ ÖAÈ VERKEFNI MEÈ FÁLÎGUM
SÅNUM Å +ÎFUNARSKËLANUM
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(YUNDAI !CCENT .ÕSKR  CC
 DYRA SJ¹LFSKIPTUR DÎKKGR¾NN EKINN
 6ERÈ  4ILBOÈ 

(YUNDAI 3ONATA .ÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR RAUÈUR
EKINN  6ERÈ  4ILBOÈ


.ISSAN 0RIMERA .ÕSKR  CC
 DYRA  GÅRA GR¾NN EKINN 
6ERÈ  4ILBOÈ 

0EUGEOT  .ÕSKR  CC
 DYRA SJ¹LFSKIPTUR LJËSGR¾NN EKINN
 6ERÈ  4ILBOÈ 

2ENAULT ,AGUNA .ÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR GULUR EKINN
 6ERÈ  4ILBOÈ 

6OLKSWAGEN 0ASSAT .ÕSKR 
CC  DYRA  GÅRA GR¹R EKINN
 6ERÈ  4ILBOÈ 

(YUNDAI 'ETZ .ÕSKR  CC
 DYRA  GÅRA DÎKKGR¹R EKINN 
6ERÈ 

(YUNDAI 3ONATA .ÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR RAUÈUR
EKINN  6ERÈ 

(YUNDAI 4RAJET .ÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR LJËSBL¹R
EKINN  6ERÈ 

(YUNDAI 4RAJET .ÕSKR  CC
 DYRA  GÅRA GR¹R EKINN  6ERÈ


2ENAULT 3CENIC .ÕSKR 
CC  DYRA  GÅRA RAUÈUR EKINN
 6ERÈ 

4OYOTA #OROLLA .ÕSKR  CC
 DYRA  GÅRA RAUÈUR EKINN 
6ERÈ 

(YUNDAI 4USCON .ÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR LJËSGR¹R
EKINN  6ERÈ 

,AND 2OVER $ISCOVERY 3ERIES )) .ÕSKR
 CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR
GR¹R EKINN  6ERÈ 

.ISSAN 8 4RAIL .ÕSKR  CC
 DYRA  GÅRA LJËSGR¹R EKINN 
6ERÈ 

2ENAULT ,AGUNA )) .ÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR LJËSGR¹R
EKINN  6ERÈ 

2ENAULT 3CENIC )) .ÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR RAUÈUR
EKINN  6ERÈ 

2ENAULT 3CENIC )) .ÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR GR¹R EKINN
 6ERÈ 

#ITROEN "ERLINGO .ÕSKR 
CC  DYRA  GÅRA LJËSGR¹R EKINN
 6ERÈ 

#ITROEN "%2,).'/ .ÕSKR 
CC  DYRA &IMMGÅRA 2AUÈUR %KINN
 Ö 6ERÈ 

2%.!5,4 +!.'// .ÕSKR 
CC  DYRA &IMMGÅRA 'ULUR %KINN
 Ö 6ERÈ 

2%.!5,4 +!.'// .ÕSKR 
CC  DYRA 3J¹LFSKIPTUR ,JËSGR¹R
%KINN  Ö 6ERÈ 

2%.!5,4 +!.'// .ÕSKR 
CC  DYRA &IMMGÅRA (VÅTUR %KINN
 Ö 6ERÈ 

2%.!5,4 !4 -!34%2 .ÕSKR 
CC  DYRA &IMMGÅRA (VÅTUR %KINN
 Ö 6ERÈ 

íslensku
tónlistarverðlaunin
[ SÉRBLAÐ UM ÍSLENSKU TÓNLISTARVERÐLAUNIN 2006
– MIÐVIKUDAGUR 31. JANÚAR 2007 ]
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Uppskeruhátíð
tónlistarársins
2006 er í dag

¥SLENSKU TËNLISTARVERÈLAUNIN  p GL¾SI
LEGUR H¹TÅÈARDISKUR

Veglegur
hátíðardiskur
„Diskurinn hefst á munkasöng og
endar á Baggalúti,“ segir Berglind
María Tómasdóttir, framkvæmdastjóri Íslensku
tónlistarverðlaunanna,
um
veglegan geisladisk
sem gefinn er
út í tilefni af
afhendingu
verðlaunanna.
Berglind
"ERGLIND -ARÅA
segir að ákveð- 4ËMASDËTTIR FRAM
ið hafi verið að KV¾MDASTJËRI ¥SLENSKU
gefa út geisla- TËNLISTARVERÈLAUNANNA
disk á hverju
ári í tengslum við afhendingu
Íslensku
tónlistarverðlaunanna
hér eftir. Stórir tónlistarútgefendur
taka þátt í þessu framtaki og sjá um
útgáfuna. Að þessu sinni gefa 12
Tónar diskinn út.
Alls eru 19 lög á disknum. Flytjendur sem eiga lög á honum eru
Voces Thules, Áshildur Haraldsdóttir
og Atli Heimir Sveinsson, Ásgerður
Júníusdóttir, Atlantshaf, Jóel Pálsson, Ásgeir Ásgeirsson, Tómas R.
Einarsson, Skúli Sverrisson, Barði
Jóhannsson með Sinfóníuhljómsveit Búlgaríu, Ghostigital, Reykjavík!, Lay Low, Pétur Ben, Benni
Hemm Hemm, Hafdís Huld, Sálin
og Gospelkór Reykjavíkur, Hjálmar,
Bogomil og Flís og Baggalútur og
Björgvin Halldórsson.
Geisladiskur Íslensku tónlistarverðlaunanna er til sölu í öllum
betri hljómplötuverslunum.

(LJËMSVEITIN 3IGUR 2ËS HÁLT EFTIRMINNILEGA TËNLEIKA VÅÈA UM LAND Å SUMAR SUMS STAÈAR UNDIR BERUM HIMNI EINS OG SÁST ¹ ÖESSARI MYND SEM TEKIN ER Å SBYRGI

Árið var viðburðaríkt og íslenskt
tónlistarlíf sýndi og sannaði að hér
er unnið af metnaði og eldlegum
áhuga.
Tæplega 200 íslenskar hljómplötur voru gefnar út á árinu og
var rúmlega helmingur þeirra lagður fram til Íslensku tónlistarverðlaunanna. 54 frumflutt tónverk
voru lögð fram í flokki sígildrar og
samtímatónlistar.
Stjórn verðlaunanna ákvað að
fækka tilnefningum úr fimm í þrjár,
og undirstrika þannig mikilvægi
þess að hljóta viðurkenningu fagnefnda á vegum Íslensku tónlistarverðlaunanna.
Verðlaunin einskorða sig ekki
við útgáfu, og eru tónlistarflytjendur einnig tilnefndir fyrir afrek á

tónleikapallinum. Tónleikum fjölgar sífellt; árið 2005 voru taldir um
2.400 tónleikar sem var 54% aukning frá árinu áður. Talning fyrir árið
2006 stendur nú yfir og má enn gera
ráð fyrir fjölgun frá síðasta ári.
Tónlistarviðburðir ársins voru
fleiri og glæsilegri en nokkru sinni.
Listamenn héldu upp á ýmis afmæli
með stórtónleikum og nýjung var
að umfangsmiklir útitónleikar voru
haldnir bæði í Reykjavík og úti um
allt land þar sem fjölmenni naut
tónlistarflutnings í blíðskaparveðri.
Langþráður draumur rættist
þegar stofnuð var Útflutningsskrifstofa tónlistar nú í nóvember
og eru miklar vonir bundnar við
skipulagða útrás íslenskra tónlistarmanna.

Á þessu ári hillir undir sigur
í baráttumáli um lækkun virðisaukaskatts á tónlist og sífellt eykst
samstarf atvinnulífs og tónlistarlífs
með auknum skilningi á verðmætasköpun og mikilvægi þess að vera
menningarþjóð með viðskiptavit.
Þá er aðeins eitt sem við megum
ekki gleyma. Gróskan er ávöxtur uppeldis og því þurfum við að
muna að styðja við listuppeldi og
listsköpun barnanna og unga fólksins.
Þar er lykillinn að sigrum framtíðarinnar.

-ARGRÁT "ËASDËTTIR TELUR AÈ ¹ ÖESSU ¹RI
HILLI UNDIR SIGUR Å ÖVÅ BAR¹TTUM¹LI AÈ L¾KKA
VIRÈISAUKASKATT ¹ TËNLIST

Margrét Bóasdóttir,
formaður stjórnar Íslensku tónlistarverðlaunanna.

Stjórn Íslensku tónlistarverðlaunanna:
Margrét Bóasdóttir, stjórnarformaður
Björn Th. Árnson
Eiður Arnarsson
Pétur Grétarsson
Sigurgeir Sigmundsson
Framkvæmdastjóri:
Berglind María Tómasdóttir
itv@fih.is
www.iston.is

DÓMNEFNDIR: Sígild og samtímatónlist:
Bjarki Sveinbjörnsson, Elín Gunnlaugsdóttir,
Elísabet Indra Ragnarsdóttir, Selma Guðmundsdóttir, Snorri Heimisson. / Djass: Benedikt Garðarsson, Hildur Guðný Þórhallsdóttir, Hlín Lilja
Sigfúsdóttir, Vernharður Linnet, Þorsteinn Þorsteinsson. / Fjölbreytt tónlist: Andrea Jónsdóttir,
Bjarni Bragi Kjartansson, Ólafur Páll Gunnarsson, Óskar Páll Sveinsson, Ragnheiður Eiríksdóttir, Ragnhildur Magnúsdóttir, Steinþór Helgi
Arnsteinsson. / Bjartasta vonin: Elísabet Indra
Ragnarsdóttir, Guðmundur Óskar Guðmundsson, Högni Egilsson, Ólafur Páll Gunnarsson,
Vernharður Linnet. / Myndband ársins: Arnar
Þórisson, Sigríður Pétursdóttir, Stefán Jónsson. /
Plötuumslag ársins: Halla Guðrún Mixa, Sigrún
Sigvaldadóttir, Stefán Einarsson.

Samtónn er
ábyrgðaraðili
Íslensku tónlistarverðlaunanna

Þakkir: Landsbankinn, Icelandair, Fréttablaðið,
Menntamálaráðuneytið, Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, Reykjavíkurborg - Höfuðborgarstofa,
Íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkurborgar,
Hitt húsið, Tónlist.is, Vísir.is, Saga Film, Exton,
RÚV, Borgarleikhúsið, Tónastöðin, Ólafur Unnar
Kristjánsson, Jónatan Garðarsson.
Blað Íslensku tónlistarverðlaunanna: Umsjón,
hönnun og umbrot: Fréttablaðið og Berglind
María Tómasdóttir.

¥SLENSKU TËNLISTARVERÈLAUNIN ERU GL¾SILEG H¹TÅÈ ¶ESSI MYND VAR TEKIN AF ÎLLUM VERÈLAUNAHÎFUNUM Å FYRRA

Bransapartí sem
öllum er boðið í
„Mér finnst þetta líta afskaplega
vel út,“ segir Felix Bergsson sem
er kynnir á Íslensku tónlistarverðlaununum í kvöld. Afhending verðlaunanna fer fram í Borgarleikhúsinu klukkan 20.10 og er í beinni
útsendingu í Sjónvarpinu.
„Ég er svo hrifinn af svona
uppskeruhátíðum þannig að ég er
mjög ánægður og spenntur. Þetta
er náttúrulega hið eina og sanna
bransapartí en það er öllum boðið
í það. Áhorfendur fá að fylgjast
með herlegheitunum úr heiðurssæti
heima í stofu,“ segir Felix.

Íslensku tónlistarverðlaunin voru
fyrst afhent árið 1993 og síðustu ár
hefur verðlaunahátíðin sífellt orðið
stærri í sniðum. Mikið er lagt í
sjónvarpsútsendinguna. „Það hefur
farið óskaplega mikil vinna í þetta
svo ég hef trú á því að þetta verði
einkar glæsilegt,“ segir Felix sem er
nú kynnir annað árið í röð.
Fjöldi glæsilegra listamanna
kemur fram á hátíðinni, til að mynda
Stórsveit Reykjavíkur, Pétur Ben,
Lay Low, Víkingur Heiðar Ólafsson,
Voces Thules og Baggalútur ásamt
Björgvini Halldórssyni.

&ELIX "ERGSSON ER KYNNIR ¹ ¥SLENSKU TËN
LISTARVERÈLAUNUNUM Å KVÎLD (ANN LOFAR
SKEMMTILEGRI KVÎLDSTUND FYRIR ¹HORFEND
UR HEIMA Å STOFU EN H¹TÅÈIN ER Å BEINNI
ÒTSENDINGU 3JËNVARPSINS

Felix telur að Íslensku tónlistarverðlaunin í ár endurspegli vel þá
grósku og fjölbreytni sem sé nú að
finna í íslensku tónlistarlífi. „Uppskeran er með hreinum ólíkindum,“
segir Felix sem telur engan vafa
leika á að framtíðin sé afar björt.
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Flytjandi ársins

STEFÁN JÓN BERNHARÐSSON
HORNLEIKARI

FRANK AARNINK
SLAGVERKSLEIKARI

Mozartkúlur
og fleira
Hvað stóð nú upp úr á hinu svokallaða sígilda tónlistarsviði á
Íslandi árið 2006? Þegar ég lít sem
snöggvast um öxl yfir árið koma
fáir stakir viðburðir ósjálfrátt upp
í hugann. Þetta gekk svona að
mestu leyti sinn vanagang. Og
sá gangur hefur reyndar verið
það öflugur mörg undanfarin ár
að líklega er engin ástæða til að
kvarta.
Ætli stórstjarna ársins hafi
ekki bara verið Mozart gamli, hér
eins og annars staðar? Lágvaxni
kniplingaklæddi
Salzbúrgarinn
hefur einstakt lag á því að halda
sér í sviðsljósinu og það var ekki
við öðru að búast en að 250 ára
afmælis kappans yrði minnst á
veglegan hátt á hverju byggðu
bóli. Og ekkert við það að athuga.
En það má svo sem segja að
Mozart kalli fram bæði það besta
og um leið sumt af því versta í
klassískri tónlistarmenningu. Tónlist hans er óviðjafnanleg og flytur
mann í hæstu hæðir ef hún er flutt
á ferskan hátt, en þegar Amadeus
litli er smættaður í flissandi snilling með hárkollu sem gat barasta
ekki annað en samið meistaraverk
af því að guðirnir elskuðu hann
eða þegar blessuð markaðsöflin fá
frjálst spil með allar sínar Mozartkúlur og hundraðþúsund safndiska
á borð við „Mozart for babies“ eða
„Tune your brain with Mozart“
getur hæglega farið ónotahrollur um mínar fínustu taugar. Ekki
svo að skilja að mér hafi fundist
þessar „skuggahliðar“ Mozart-ársins óeðlilega áberandi hér á landi,
síður en svo.
Hins vegar verð ég að viðurkenna að Mozart-túlkun íslenskra
tónlistarmanna hreif mig sjaldan
á árinu. Oft er eins og menn taki
tónlist Mozarts einhverjum misskildum vettlingatökum. Hún er
ekki jafn viðkvæm og brothætt og
sumir virðast álíta og engan veginn sjálfspilandi. Þetta er tilfinningatónlist af bestu tegund og öðlast fyrst verulegt líf þegar hún er
spiluð „á stólbrúninni“. Sá sem sat
hvað yst á brúninni í Mozartflutningi hérlendis á síðasta ári var að
mínu mati Miklós Dalmay píanóleikari. Það þarf mikla dirfsku til
að ráðast í heildarflutning á jafn
þekktum verkum og píanósónötum Mozarts. Rauðglóandi túlkun
hans á a-moll sónötunni K. 310
í Salnum í Kópavogi er einhver
eftirminnilegasta tónleikareynsla
mín frá liðnu ári.
Annar fyrirferðarmikill einstaklingur hér á landi árið 2006 á
hinu samspyrta sviði „sígildrar og
samtímatónlistar“ var Jón Leifs.
(Hvort er hann annars sígildur eða
samtíma?) Hinn langþráði frumflutningur á Eddu I í Háskólabíói
í haust var auðvitað stórviðburður
í íslenskri tónlistarsögu. Eftir áratuga bið fengum við loks að upplifa sköpun heimsins, hvorki meira
né minna, í túlkun Jóns. (Ætli það
sé ein af ástæðunum fyrir því að

heimsendaspámenn, jafnvel innan
hinnar yfirveguðu dönsku kirkju,
sjá þess nú greinileg merki að veröldin líði brátt undir lok?)
Líklega hljómar rödd mín
hjáróma við hliðina á hinum
almenna lofkór sem mært hefur
hina miklu sköpunaróratóríu Jóns
Leifs, en ég skal viðurkenna það
hér og nú að mér fór að leiðast þófið fljótlega eftir að fyrstu
hryðjurnar gengu yfir salinn. Ég
hef sagt það áður og segi enn að
hið snilldarlega litla Requiem Jóns
geymir lífvænlegri sköpunarneista
en Edda 1 í allri sinni lengd. Jón
lyfti sannkölluðu grettistaki þegar
hann skapaði sér sinn persónulega
stíl einn og óstuddur og í raun án
fyrirmynda á fyrri hluta tuttugustu
aldar. Tónlist hans er óneitanlega
stórbrotin, enda eins og höggvin
í stein, en verður að sama skapi
fljótt stíf og oft blæbrigðalítil. Það
breytir því ekki að Jón Leifs er eitt
merkilegasta fenómen íslenskrar
tónlistarsögu og þó leitað væri
langt út fyrir landsteinana.
Það tónskáld íslenskt sem
hreif mig mest árið 2006 var hins
vegar annar Jón, hinn áttræði Jón
Nordal. Afmælistónleikarnir sem
Sinfóníuhljómsveit Íslands hélt í
Háskólabíói í mars síðastliðnum
færðu manni svo sannarlega heim
sanninn um mikilvægi Jóns Nordal í íslensku tónlistarlífi. Þar var
boðið upp á hvorki fleiri né færri
en fjóra konserta og einu verki
betur frá glæsilegum og löngum
ferli. Hvert og eitt þessara verka
samið inn í sinn sérstaka tónheim,
á sínum forsendum. Engir stælar,
engar flýtileiðir. Bara hrein og
klár tónlist. Ég get ekki hugsað
mér betri fyrirmynd ungum tónskáldum en Jón Nordal.
Að lokum örfá orð um eina af
vonarstjörnum íslenskrar tónlistar. Guðný Einarsdóttir orgelleikari
hélt glæsilega tónleika í Hallgrímskirkju hinn 9. júlí í fyrrasumar. Ég
missti að vísu af fyrri hluta efnisskrárinnar vegna óheppilegrar
framlengingar úrslitaleiks heimsmeistarakeppninnar í knattspyrnu.
Eftir hlé lék Guðný hins vegar
orgelútsetningu á meistaraverki
Mussorgskis Myndum á sýningu
svo stórkostlega að jafnvel snautleg endalok ferils snillingsins
Zinedines Zidane gleymdust um
hríð. Það var eins og maður væri
að heyra þetta margspilaða verk
fyrsta sinni og gengi með Guðnýju um sali listaakademíunnar í
St. Pétursborg og skoðaði myndir
Viktors Hartmanns undir leiðsögn
Mussorgskis. Guðný Einarsdóttir
lauk námi við Konservatoríuna í
Kaupmannahöfn síðasta vor. Hún
stundar nú nám í París og gegnir
stöðu organista við dönsku kirkjuna þar í borg. Lesendur eru hér
með eindregið hvattir til að grípa
næsta tækifæri til að heyra hana
spila. Fáar afsakanir eru teknar
gildar, allra síst beinar útsendingar
frá íþróttaviðburðum!

Frank Aarnink hefur tekið afar
virkan þátt í íslensku tónlistarlífi
á undanförnum árum með Sinfóníuhljómsveit Íslands, CAPUT,
Kammersveit Reykjavíkur, Íslensku
óperunni svo eitthvað sé nefnt og
sýnt og sannað listræna getu og
metnað. Einleikstónleikar hans í
Norræna húsinu á haustmánuðum
voru sérlega metnaðarfullir og vel
heppnaðir þar sem hann lék nýlegar tónsmíðar fyrir slagverk, þar af
verk sem var sérsamið fyrir hljóðfæraleikarann.
Kammertónleikar
í kammertónlistarröð Sinfóníuhljómsveitar Íslands þar sem Frank
gegndi stóru hlutverki voru einnig til marks um að hér er afburða
hljóðfæraleikari á ferð.

Starf Stefáns Jóns Bernharðssonar með Sinfóníuhljómsveit Íslands,
Kammersveit Reykjavíkur, Íslensku
óperunni og ýmsum kammerhópum sýnir svo ekki verður um villst
að hér er einn snjallasti hljóðfæraleikari landsins á ferð, með tæknilega yfirburði og mikið músíkalskt
næmi. Síðastliðið sumar vann hann
það þrekvirki að leika hornpartinn
í tríói Ligetis á Kirkjubæjarklaustri en sá
flutningur
fékk
frábærar viðtökur
og gagnrýni. Ekki
má gleyma árangri
hans í stærra samhengi en að undanförnu hefur Stefán
unnið til verðlauna í þremur
alþjóðlegum
hornleikarakeppnum.

Sígild tónlist }

VÍKINGUR HEIÐAR ÓLAFSSON
PÍANÓLEIKARI
Víkingur Heiðar Ólafsson hefur
sýnt það og sannað að hann er í
hópi bestu píanóleikara landsins
þrátt fyrir ungan aldur. Afköst hans
á árinu 2006 eru með ólíkindum
og hefur hann unnið hvern listsigurinn á fætur öðrum, á Kirkjubæjarklaustri, með Kammersveit
Reykjavíkur, CAPUT og Sinfóníuhljómsveit Íslands. Verkefnaskrá
hans er víðfeðm eins og sjá má af
tónleikum hans hérlendis á árinu
þar sem hann hefur spilað jöfnum höndum Mozart og Beethoven,
Ligeti og Snorra Sigfús Birgisson en
hvert verkefnið á fætur öðru hefur
hann leyst af hendi með glæsibrag
og sýnt mikinn listrænan metnað.

Tónverk ársins

HUGI GUÐMUNDSSON:
EQUILIBRIUM IV
Hugi hefur þrátt fyrir ungan aldur
þegar þróað með sér afar persónulegt og heillandi tónmál sem heyra
má í þessu verki, ferskt og klisjulaust. Lifandi og rafræn hljóð eru
afar fallega samofin og í verkinu
býr lágvær en seiðmagnaður kraftur sem nær að fanga hlustandann.

KARÓLÍNA
EIRÍKSDÓTTIR:
SKUGGALEIKUR
ÁSKELL MÁSSON:
FIÐLUKONSERT
Áskell Másson hefur verið sérlega
afkastamikill og skapandi á árinu
2006. Fiðlukonsertinn er eitt nokkurra verka hans sem frumflutt voru
á árinu en auk hans má nefna verkin Bois chantant, Quatrain og Innhverfar sýnir. Fiðlukonsertinn ber
sterk höfundareinkenni tónskáldsins, kraft og hrynræna skerpu, litauðgi og einstaka færni í að skrifa
fyrir hljóðfæri.

Sígild tónlist }

Karólínu nær á sannfærandi hátt
að halda öllum þráðum saman í
þessu stóra og mikla verki og dregur fram mjög sterka og djúpa mynd
af magnaðri sögu. Ekki má gleyma
þætti skáldsins Sjón í verkinu sem
höfundur óperutexta. Einstakt tónmál Karólínu fer ekki á milli mála
hér, gegnsætt og úthugsað, hljóðfærasamsetningin skemmtileg og
val söngradda sömuleiðis. Karólínu
tekst einstaklega vel að skrifa fyrir
þessa samsetningu.

Hljómplata ársins
Í RÖKKRI: SÖNGLÖG MAGNÚSAR BLÖNDAL JÓHANNSSONAR.

TÓNAMÍNÚTUR: FLAUTUVERK
ATLA HEIMIS SVEINSSONAR.
Flytjendur: Áshildur Haraldsdóttir, Anna Guðný Guðmundsdóttir,
Atli Heimir Sveinsson og Kristinn
H. Árnason.
Framúrskarandi flutningur Áshildar
Haraldsdóttur á öllum flautuverkum eins fremsta tónskálds þjóðarinnar. Verkin spanna mikið litróf
eins og Atla Heimi er von og vísa,
samin við ólík tækifæri og gefur
það breiða og litríka mynd af tónskáldaferli hans. Umgjörð öll eins
og best verður á kosið.

Flytjendur: Ásgerður Júníusdóttir,
Árni Heimir Ingólfsson og fleiri.
Mjög metnaðarfull útgáfa á sönglögum eins merkasta tónskálds
Íslands en fæst laganna hafa nokkru
sinni komið út áður. Að auki hljóma
rafrænar endurvinnslur nokkurra
tónskálda af yngri kynslóð á sönglögum Magnúsar og er það mjög í
anda þessa merka frumkvöðuls á
sviði íslenskrar raftónlistar. Túlkun Ásgerðar Júníusdóttur og Árna
Heimis Ingólfssonar á söngperlum
Magnúsar Blöndal er hrífandi og öll
umgjörð og hljóðvinnsla plötunnar
er afar heilsteypt.

ÞORLÁKSTÍÐIR
Flytjendur: Voces Thules
Vönduð og glæsileg útgáfa í alla
staði og einstök heimild um tónlistariðkun Íslendinga á miðöldum. Flutningur Voces Thules er
afar innlifaður og sannfærandi og
hljóðvinnsla og umgjörð eins og
best verður á kosið. Algert tímamótaverk og merkt innlegg í sögu
þjóðar.
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Er það ekki djass?
Þegar frjálsdjassarinn Han Bennink kom í heimsókn á Jazzhátíð
Reykjavíkur í haust sem leið varð
ég ákaflega hugsi. Ég varð svo
hugsi að ég varð eiginlega huxi...
sem er meira. Þetta var nefnilega merkilegt kvöld. Krzysztof
Penderecki hafði verið að stjórna
Sinfóníunni og þar var ég vegna
þess að ég vinn þar stundum undir
stjórn fólks á borð við hann, fólks
sem getur þegar best lætur svingað af alefli þeirri hlussu sem heil
sinfóníuhljómsveit er (svo notað
sé orðalag Jóns Múla heitins). Og
þá er ekki átt við sving sem eitthvert einkaástand djassins. Svo
er líka skemmtileg tilviljun að
þeir Penderecki og Bennink höfðu
spilað saman á Donaueschingenfestivalinu í október 1971 með
Eilífðarhljómsveit Don Cherry
og nú voru þeir báðir að spila í
Reykjavík, sama kvöldið.
Nú, en þar sem ég dreif mig
á milli húsa eftir tónleikana í
Háskólabíói og yfir í Víkingasal
Hótel Loftleiða þar sem Han ætlaði að spila, voru slökkt ljósin í
Reykjavík, ekki í tilefni af djasshátíðinni heldur til að halda upp
á kvikmyndahátíð. Hvort sem um
var að kenna ljósleysinu eða ekki
var ákaflega fámennt á tónleikunum í Víkingasalnum, ólíkt fyrir 20
árum þegar haldin var spunahátíð í Félagsstofnun stúdenta fyrir
troðfullu húsi mörg kvöld í röð.
Þá átti Han Bennink að spila en
komst ekki.
En ég var ekkert huxi yfir því
að fáir væru mættir þó að ég sé
reyndar á þeirri skoðun að vel
hefði mátt glæða áhuga almennra
tónlistarhlustenda á þessum hálfsjötuga karli sem spilar alltaf eins
og hann sé að spila í síðasta sinn...
eða í fyrsta sinn. Ég veit ekki
hvort er betra. Tónleikarnir voru
líka aldeilis frábærir og það var
eins og Bennink hefði alltaf verið í
hljómsveit með Flísurunum Davíð
Þór og Valda Kolla, sem voru
ekki einu sinni fæddir þegar hann
(Han) þeyttist um Evrópu með
frægustu tónlistarmönnum djasssögunnar. Mönnum sem flestir
hverjir voru fulltrúar ákveðinnar
stefnu í djasstónlist.
Yfir þessu var ég huxi þetta
kvöld. Ég hélt nefnilega að
íslenskir tónlistarmenn byggju
frekar en erlendir kollegar þeirra
yfir „breytilegri tónlistarhneigð“.
Með öðrum orðum væru íslenskir
tónlistarmenn það sem gæti kallast „bi-musical“ eða „bæ!“ Ég hef
hins vegar komist að því að þetta
er alþjóðlegt fyrirbæri og allflestir
tónlistarmenn eru „til breytings“
eins og stundum er sagt. Í músíkinni sem sagt. Það má svo velta
fyrir sér hvort þannig margbreyti-

leiki sé til góðs eða ills fyrir tónlistina sem spiluð er. Reyndar held
ég að músíkinni sjálfri sé alveg
sama og tíminn leiði hér eftir sem
hingað til í ljós hvort við geymum
hana eða gleymum.
Við stöndum áfram frammi
fyrir því að músík hleðst upp í
kringum okkur (við erum meira
að segja farin að tala um að hlaða
upp og niður músík) og nýir flytjendur og höfundar takast á við
sístækkandi drauga fortíðarinnar.
Það er því kannski eitt helsta viðfangsefni tónlistarfólks að gramsa
í þessu öllu og blanda görótta kokteila af nýju og gömlu, frumstæðu
og frumlegu, skemmtilegu og
leiðinlegu, klassík og djassi, poppi
og rokki - og staðsetja sjálft sigeða komast yfir sjálft sig - í þessari hringiðu. „Og það er sko ekki
létt!,“ eins og maðurinn sagði. Síst
á okkar post- post-tímum.
Við erum eiginlega hætt að
kippa okkur upp við nýjungar,
þær eru svo sjálfsagðar. Samt
er það sem var kallað utangarðs
(avant-garde) fyrir 50 árum, ennþá
utangarðs. Þær hafa ekkert breyst
forsendur hjarðarinnar. Hún er
ennþá á höttunum eftir sterkum
leiðtogum, en eins furðulega og
það kann að hljóma þá leggur hún
talsvert á sig hjörðin til að hlúa að
þessum utangarðs einstaklingum
sem ekki vilja allir syngja sama
lagið. Og fyrir það getum við verið
þakklát.
Hvernig sem á það er litið er
talsvert um tækifæri fyrir tónlistarfólk sem bindur bagga sína ekki
sömu hnútum og gengur og gerist.
Það er sem betur fer skilningur á
því að til að komast hjá stöðnun
í tónlistarlífi er ein leiðin sú að
hvetja til sköpunar og tilrauna.
Það er auðvitað ekki verra ef einhver er á staðnum til að heyra
þegar herlegheitin eru opinberuð,
en eins og fram hefur komið er líka
oft hægt að hlaða niður afrakstrinum og njóta hans í einrúmi. Og
þar er nú komin enn ein breytan í
tónlistarlífinu; nefnilega hlustunarhneigðir þeirra sem njóta. Hvar?
Hvernig? Hvenær? Og uppáhaldið
mitt: Til hvers?
Þessu svarar hver og einn fyrir
sig, hvar, hvernig og hvenær sem
hann kýs. Til hvers? Jú svo að
við höldum áfram að fá í eyrun
óvæntar samsuður ólíkrar tónlistar til að rugla okkur í ríminu.
Er það ekki djass?
Pétur Grétarsson

Flytjandi ársins

Djass }

KRISTJANA STEFÁNSDÓTTIR OG KVARTETT
SIGURÐAR FLOSASONAR
Kristjana Stefánsdóttir er ókrýnd drottning íslenskrar
djasssönglistar. Í ár hefur hún unnið margan listrænan sigur, ekki síst er hún hljóðritaði 24 lög Sigurðar
Flosasonar ásamt kvartetti höfundar sem skipaður er
fulltrúum þriggja kynslóða íslenskra djassleikara.

HILMAR JENSSON
Hilmar er jafnvígur á flestar tegundir djass- og spunatónlistar. Með tríói sínu Tyft hefur hann rutt nýja braut,
en hann er jafn skapandi í glæsilegum einleiksspuna
sínum á Varpi Jóels Pálssonar.

ÚTLENDINGAHERSVEITIN
Í Útlendingahersveitinni leika helstu snillingar bíboppsins á Íslandi. Þeir búa víðsvegar í veröldinni, en hafa
komið nokkrum sinnum saman til að leika tónlist sína
jafnt sem standarda. Þroskaðir listamenn með áratuga
reynslu og þekkingu á klassískum djassi.

Djass}

Lag ársins

ÁSGEIR ÁSGEIRSSON: PASSING THROUGH
Titillag nýrrar skífu gítarleikarans Ásgeirs Ásgeirssonar þar sem
honum tekst að skrifa eftirminnilega laglínu sem jafnframt er
uppspretta líflegs spuna.

JÓEL PÁLSSON: INNRI
Upphafsópus Varps Jóels Pálssonar. Rafræn
hrynjandi undirstrikar norrænar rætur höfundar sem blæs magnþrungna laglínu sína
glæsilega.

EINAR VALUR SCHEVING: LÍF
Undurfögur ballaða, sem minnir um margt
á hinar klassísku ballöður djassins, en er
fyrst og fremst íslensk í einfaldleika sínum.

Djass }

Hljómplata ársins

ATLANTSHAF: ATLANTSHAF

JÓEL PÁLSSON: VARP

Atlantshaf er fyrsta skífa samnefndrar hljómsveitar, en þeir félagar hafa numið vestan hafs og austan. Þetta er evrópskur djass eins og
hann gerist bestur með rætur í tónlist Miles Davis fyrir rafvæðinguna.

Varp er fjórða hljómsveitarskífa
tenórsaxófónleikarans og tónskáldsins Jóels Pálssonar. Á þessari
skífu heyrum við fullþroska listamann, sem hefur tekist að móta
einstaklega persónulegan stíl með
rætur í norrænum djassi, þar sem
séríslenskum tóni bregður jafnt
fyrir sem alþjóðlegum.

TÓMAS R. EINARSSON: ROMM
TOMM TOMM
Romm Tomm Tomm er þriðja skífa
Tómasar R. Einarssonar þar sem hann
leiðir saman djass og kúbanska tónlist. Þessi samruni tekst einstaklega
vel þar sem vel byggðar tónsmíðar
haldast í hendur við frábæra djasssólóa undir kúbanskri hrynjandi.

ÍSLENSKA SIA.IS ICE 33218 04.2007

ÍSLENSKA SIA.IS ICE 35967 01.2007

VIÐ FLYTJUM ÞÁ ÚT

Íslensk tónlist og íslenskir tónlistarmenn hafa vakið heimsathygli á síðustu
árum og gróskan í tónlistarlífi á Íslandi er jarðvegur sem við erum sannfærð
um að á eftir að næra góðar hugmyndir frá Íslandi, framúrskarandi listamenn
og verðuga fulltrúa þjóðarinnar á erlendri grund. Af þessum ástæðum hefur
Icelandair lagt metnað sinn í að styrkja íslenska tónlistarmenn og efla
tónlistarlíf á Íslandi.
Icelandair er stofnandi að tónlistarhátíðinni Iceland Airwaves sem hefur varpað
miklum ljóma á tónlistarflóru Íslands, og skilað sér í mikilli blaðaumfjöllun
erlendis um grósku íslensks tónlistarlífs og fjölda erlendra gesta.
Reykjavík Loftbrú er samstarfsverkefni Icelandair, Reykjavíkurborgar, STEF,
FÍH og Samband flytjenda og hljómplötuframleiðanda og hefur að meginmarkmiði að styðja framsækið íslenskt tónlistarfólk, sem hefur hug á að hasla sér
völl erlendis, við tónleikahald og/eða kynningarstarfsemi erlendis.
Icelandair hefur einnig stutt við Músíktilraunir ÍTR, Íslensku tónlistarverðlaunin
og Tónlistarhátíð XFM, svo eitthvað sé nefnt.
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Ár nýliðanna
Aðila, sem fenginn yrði til að
skrifa eins konar yfirlitsgrein
um „fjölbreytta tónlist“ á árinu
2006, yrði vandi á höndum. Nær
ómögulegt væri að súmmera upp
í eina þægilega niðurstöðu þá
gríðarlega fjölbreyttu tónlist sem
rúmast innan flokksins. Kannski
engin furða, flokkurinn heitir jú
„fjölbreytt tónlist“.
Til að byrja með gæti aðilinn
af gömlum vana sett sig í þjóðlegar stellingar, eilítið rembingslegur
og íbygginn eins og hann væri á
leið í framboð. Talað um hvað við
Íslendingar erum frábærlega frjóir – miðað við höfðatölu – að hér
hreinlega renni árlega á markaðinn tónlist að gæðum og magni
sem jafnast fyllilega á við ársframleiðslu milljónaþjóða.
Þegar þessi fullyrðing væri
komin fram gæti aðilinn sagt sem
svo að árið í fyrra hefði auðvitað
ekki verið nein undantekning á
þessari æðislegu grósku og svakalega krafti sem einkennir tónlistarlífið.
Því auðvitað kom afskaplega
mikið út af góðri tónlist í fyrra og
í raun er bara brot af henni tilnefnt
til Íslensku tónlistarverðlaunanna.
Það fagfólk sem situr í tilnefningarhópunum er ekki öfundsvert
af því að þurfa að skera niður af
hlaðborðinu.
Frystitogarar íslenska poppmeiksins lágu við festar. Ekkert
nýtt kom frá Björk, Sigur Rós eða
múm. Minni skip fengu því pláss
til að láta ljós sín skína á miðunum. Ef einhverja regnhlíf má finna
yfir árið – einhverja súmmeringu
– þá má helst segja að árið 2006
hafi verið ár nýliðanna.
Nýliðar með fyrstu plötur vöktu
athygli og slógu í gegn. Alltaf er
fengur í nýjum kvenröddum í kór
poppsins og Lovísa Lay Low og
Hafdís Huld komu sterkar þar inn.
Lay Low alveg glæný upp úr kassanum, en Hafdís Huld spriklandi
fersk eftir æskubömmera með
GusGus. Einnig spratt stórtalentinn Pétur Ben fullskapaður fram
með frábæra plötu og rokksveitinni Reykjavík! héldu engin bönd
á magnaðri plötu. Meðan önnur
eins nýliðun kemur fram á hverju
ári þarf ekki að örvænta um framtíðina.
Fáir bransar eru eins uppteknir
af nýjabruminu og tónlistarbransinn. Má jafnvel tala um nýjabrumsdýrkun. Þeim sem koma
nýir inn er veitt forskot, þeim
hampað um skeið, en síðan tekur
við þrautin þyngri að halda rétt á
spöðunum og hamra járnið. Aukið
aðgengi að tónlist á netinu gerir
það að verkum að þeir sem fylgj-

Hljómplata ársins
Popp

Dægurtónlist

HAFDÍS HULD: DIRTY PAPER
CUP

ast ákafast með eru svo mikið með
puttana á púlsinum að púlsinn er
varla byrjaður að slá fyrr en þeir
eru farnir að leita eftir enn nýrri
púlsi.
Nýjabrumsdýrkun hefur líka
sitthvað með sjónvarpsþætti eins
og Pop Idol og X-factor að gera.
Þar er stanslaus krafa um nýja
talenta, sem síðan er hent og
skipt út fyrir enn nýrri að ári. Allt
gengur út á að vera „fyrstur með
fréttirnar“.
Fátt er því eins erfitt og að vera
tónlistamaður með sína aðra plötu.
Þannig gaf Benni Hemm Hemm
út fína plötu, Kajak, mun betri
en fyrsta platan hans, en engu
að síður fékk hann mun minni
athygli en þegar hann var glænýr úr kassanum. Með sinni annarri plötu var hann strax orðinn
„gömul frétt“. Það er svo sem lítið
við þessu að gera, nema nöldra
örlítið. Kannski er eina ráðið að
koma með svo miklu betri plötu
en fyrstu plötuna að fyrsta platan gleymist hreinlega. Þetta tókst
Ghostigital með sinni margræðu
þorskaplötu og Baggalútskarlarnir
rufu grínmúrinn og læddust með
íslensku fyndninni sinni bakdyramegin að þjóðarsálinni, hressari
en nokkru sinni.
Ef menn harka af sér kemur
fyrr eða síðar að því að eins konar
nirvana er náð. Nirvanað heitir
að vera „sígildur“ Þá skiptir engu
máli þótt þú sért ekki glænýr og
frumlegur: Þú ert orðinn sígildur
og siglir þinn sjó. Sálin, Björgvin
Halldórsson, Bubbi Morthens og
Megas hafa auðvitað náð þessum
stað hver á sinn hátt fyrir löngu
síðan og birtast nú á lista tilnefndra eins og svo oft áður.
Að þessu sögðu slæ ég því föstu
að árið 2006 var gott ár í tónlistinni. Mjög gott ár. Eiginlega alveg
frábært ár – miðað við höfðatölu.
Dr. Gunni

Frábær frumraun söngkonunnar
sem byrjaði að ferðast um heiminn
með Gus Gus þegar hún var aðeins
15 ára gömul. Sólóplatan er búin að
vera lengi á leiðinni, en þeim tíma
hefur greinilega verið vel varið.
Vönduð, yfirlætislaus og skemmtileg plata.

ÝMSIR: PÆLDU Í ÞVÍ SEM
PÆLANDI ER Í
Lög Megasar fá nýtt líf í ferskum
útsetningum ýmissa og ólíkra flytjenda. Skemmtileg fjölbreytni sem
undirstrikar snilld höfundarins, sem
auðvitað er löngu orðinn klassískur.

Rokk & jaðar

REYKJAVÍK!: GLACIAL LANDSCAPES, RELIGION, OPRESSION & ALCOHOL Ein ferskasta
rokkplata sem komið hefur út á
Íslandi í langan tíma. Spilagleðin
geislar af henni og bak við kröftug
gítar „riff“ eru leiftrandi melódíur.
Grípandi rokk og ról og brakandi
ferskt. Hljómurinn kemst einnig
vel til skila, en það hefur oft verið
vandamál sem margar íslenskar
rokkhljómsveitir hafa glímt við en
Reykjavík! náð að ráða fram úr.

BENNI HEMM HEMM: KAJAK
Popp með lúðrasveitaívafi er sjaldgæft og því sérstakt og hljómsveitin
heldur sig við svipað form og er á
plötunni sem kom út í fyrra og fékk
góða dóma. Kajak er þó enn heilsteyptari og í alla staði gríðarlega
þétt. Laga- og textasmíðarnar (á
íslensku vel að merkja) halda áfram
að vera kæruleysislega skemmtilegar og afskaplega „sjarmerandi“
Góð plata og Benni Hemm Hemm á
stöðugri framfarabraut.

BOGOMIL FONT OG FLÍS: BANANAVELDIÐ Hressandi plata með
suðrænum lögum og virkilega
snjöllum textum héðan úr norðri.
Glaðleg þjóðfélagsádeila; skemmtilegt, fyndið og beitt.

SÁLIN & GOSPEL: LIFANDI Í
LAUGARDALSHÖLL

BAGGALÚTUR: APARNIR Í
EDEN Baggalútsmenn hafa náð að

Fagmennska og metnaður hefur
fylgt þessari lífseigu og sívinsælu
hljómsveit í gegnum tíðina og þeir
félagar hafa ekkert slakað á kröfunum eins og þessir glæsilegu hljómleikar með gospelkórnum sýna.

fullkomna stílinn sinn með hæfilegri blöndu af karlrembu, kántrítónlist og kímni. Þótt fyrri platan
hafi þótt góð er Aparnir í Eden,
ótrúlegt en satt, enn betri.

PÉTUR BEN: WINE FOR MY
WEAKNESS Pétur Ben er hæfileikaríkur tónlistarmaður, bæði
sem lagasmiður og gítarleikari, og
mjög fjölbreyttar lagasmíðar eru á
þessari plötu sem er metnaðarfullt
rokkverk. Þetta er vönduð plata í
alla staði og mun lifa vel og lengi.

LAY LOW: PLEASE DON´T HATE
ME Heillandi nýliði sem óneitanlega hefur vakið mikla athygli með
sinni fyrstu plötu. Frábær frumraun
rísandi tónlistarmanns og túlkunarmátinn minnir á ekki ófrægari
söngkonu en sjálfa Billie Holiday.

Ýmis tónlist

SKÚLI SVERRISSON: SERÍA
GHOSTIGITAL: IN COD WE
TRUST
Með frumlegri plötum sem komið
hafa út á Íslandi, en samt sem áður
mjög grípandi. Taktarnir eru dansvænir, söngurinn og textarnir hressilegir og húmorískir og góðir gestir
setja skemmtilegan svip á plötuna
sem er bæði hrá og kraftmikil.

BARÐI JÓHANNSSON: HAXAN
Þrátt fyrir að hér sé um að ræða
kvikmyndatónlist nær tónverkið
sjálft alveg að standa eitt og sér.
Þetta er stórt og mikið verk og
metnaðurinn skín í gegn. Útkoman
er líka eftir því, afskaplega hrífandi.
Tónlistin hefur yfir sér drungalegan og dulrænan blæ sem sveiflast á
köflum yfir í bjarta fegurð. Útsetningar eru til fyrirmyndar og hvergi
daufa stund að finna. Falleg tónlist... klassík fyrir popparana.

Ein óvæntasta plata ársins þótt hún
komi frá einum farsælasta tónlistarmanni okkar, en Skúli hefur m.a.
spilað með Blonde Redhead og
Laurie Anderson. Skúli slær á tilfinningastrengi með tónlist sinni og
smávægileg stílbrigði í viðkvæmum og brothættum laglínum hans
eru einkar áhrifamikil. Ólöf Arnalds
syngur með tærri rödd sinni eigin
texta við þrjú af lögum Skúla og
ljær þar með þessari plötu sérstakan
keim. Sería er hnökralaus frá upphafi til enda.
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ANDREA GYLFADÓTTIR
Andrea er meðal bestu söngkvenna
sem Íslendingar hafa átt. Hún er í
frábæru formi á nýju Todmobileplötunni, og hún fer líka vel með
gömlu íslensku lögin með Birni
Thoroddsen og félögum. Hún sýnir
enn á ný hversu fjölhæf söngkona
hún er og mikill listamaður.

REGÍNA ÓSK
Eftir að hafa staðið baka til á sviðinu árum saman
og sungið bakraddir með öllum helstu söngstjörnum
landsins stekkur Regína Ósk fram fyrir flesta kollega
sína á vel heppnaðri plötu.

Söngkona
ársins

LAY LOW
Ein sérstakasta gulrótin í matjurtagarðinum þetta misserið. Einstakur,
nýr og spennandi tónn, sem byggir á og blandast gömlum blús- og
djassgrunni í anda Billie Holiday og
Bessie Smith.

Popp, rokk & jaðar, dægurtónlist og ýmis tónlist deila
með sér þessum verðlaunum.

Popp, rokk & jaðar, dægurtónlist og ýmis tónlist
deila með sér þessum
verðlaunum.

PÉTUR BEN
Bæði kraftmikill og mjúkur
rokksöngvari, ein bjartasta
von íslensks tónlistarlífs.

FRIÐRIK ÓMAR

BUBBI MORTHENS

Stimplar sig sterkur inn með sinni
fyrstu sólóplötu eftir að hafa sungið
ótal bakraddir með ýmsum undanfarin ár. Eins og Regína Ósk sýnir
hann og sannar að hann á líka vel
heima í forgrunninum.

Átti enn eitt frábært árið, spilaði fyrir fimm þúsund manns í Laugardalshöll
á afmælisdaginn sinn þegar hann varð fimmtugur, og þar að auki tugi þúsunda í gegnum sjónvarpið í leiðinni. Óþarfi að segja meira.

Söngvari ársins

Flytjandi ársins

BAGGALÚTUR
Hljómsveit sem fer á kostum hvort sem er á hljómplötum eða á tónleikum; skemmtileg lög, frábærir textar
og útsetningar.

Popp, rokk & jaðar,
dægurtónlist
og
ýmis tónlist deila
með sér þessum
verðlaunum.

BUBBI MORTHENS
Hitt stóra B-ið... ótrúlegt; einn kall
með gítar og heil íþróttahöll tekur
undir fullum hálsi - með textana á
hreinu. Bubbi er kraftmikill flytjandi og sannfærandi og úthaldið
endalaust...mikill „sjómaður“.

Lag ársins

BJÖRGVIN HALLDÓRSSON
Annað af B-unum stóru sem átti glæsilegan hljómleik
á árinu. SöngvarINN! (með stórum stöfum). Og það er
ekki bara röddin sem prýðir Björgvin, heldur textameðferð og túlkun öll.

GHOSTIGITAL: NOT CLEAN
Stríðsrekstur Íslendinga (þorskastríðið) gerður upp í kraftmiklu og stórskemmtilegu
lagi. Fortíð og nútíð í framtíðarlegum hljómum. Frábær samvinna og samtvinnun texta, tónlistar og söng/tals. Hnyttinn texti og Mark E. Smith, söngvari The
Fall, kemur með skemmtilega
og óvænta vídd í lagið. Fyndni
og fagmennska fara ekki alltaf saman, en hér tekst það svo
sannarlega.

LAY LOW: PLEASE
DON´T HATE ME
Gítarleikur, söngur, laglína, texti og túlkun...
allt gengur upp. Næstum
fullkomið lag.

BAGGALÚTUR OG BJÖRGVIN HALLDÓRSSON:
ALLT FYRIR MIG
Björgvin Halldórsson sýnir okkur hvernig sá syngur sem
röddina hefur - og með húmor. Slær sjálfum sér eiginlega
við. Hann lyftir laginu með yfirvegun í háar hæðir, og fer
einkar vel með smellinn textann.

Popp, rokk & jaðar, dægurtónlist og ýmis tónlist deila með
sér þessum verðlaunum.
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Björtustu vonir
síðustu ára

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005

Orri Harðarson
Spoon/Emilíana Torrini
Botnleðja
Anna Halldórsdóttir
Subterranean
Ensími
múm
XXX Rottweilerhundar
Búdrýgindi
Ragnheiður Gröndal
Hjálmar
Benni Hemm Hemm

Lög ársins
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005

Stúlkan - Todmobile
Higher and Higher
- Jet Black Joe
Army of Me - Björk
Hausverkun - Botnleðja
Jóga - Björk
Atari - Ensími
Okkar nótt - Sálin
Á nýjum stað - Sálin
Juliette 2 - Ske
Ást
- Ragnheiður Gröndal
Murr murr - Mugison
Pabbi þarf að vinna
- Baggalútur

Flytjendur
fyrri ára
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2005

Björk
Björk
Selma Björnsdóttir
XXX Rottweilerhundar
Sigur Rós
Eivör Pálsdóttir
Jagúar
Sigur Rós

Myndbönd
ársins
2001
2002
2003
2004
2005

Sigur Rós
- Viðrar vel til loftárása
Singapore Sling - Listen
Sigur Rós - Lag 1
Björk - Oceania
Emilíana Torrini
- Sunny Road

Önnur
verðlaun }

Plötuumslag ársins
LAY LOW:
PLEASE DON’T HATE ME
Hönnun: Villi
Warén
Myndskreyting og letur
vinna mjög vel
saman. Endurspeglar gleði
og kraft en um leið visst sakleysi og
einfaldleika sem einkennir tónlistina. Myndbyggingin vísar skemmtilega í titilinn: Lay Low. Lína sem
gengur sem rauður þráður í gegnum allan pakkann og teikning af
listakonunni sem liggur á línunni.
Lágstemmd hönnun en um leið
kraftmikil vegna sterkra kontrasta
hvíts og svarts.

Önnur verðlaun }

Bjartasta vonin
Rás eitt og Rás tvö eru sérstakir samstarfsaðilar að verðlaununum Bjartasta vonin. Samstarfið felst m.a. í dagskrárgerð, hljóðritunum, kynningu á vettvangi evrópskra útvarpsstöðva (EBU)
og á vef RÚV.

ELFA RÚN KRISTINSDÓTTIR
21 árs gamall fiðluleikari sem
gerði sér lítið fyrir síðastliðið
sumar og bar sigur úr býtum
í einni virtustu tónlistarsamkeppni hins klassíska tónlistarheims, Bach-keppninni í
Leipzig. Elfa Rún hefur tekið
nokkuð virkan þátt í íslensku
tónlistarlífi þrátt fyrir að vera enn við nám í Þýskalandi – spilað
með ýmsum kammerhópum og heillað hlustendur með djúpri og
innlifaðri túlkun og óaðfinnanlegri tækni.

PÉTUR BEN
Vakti mikla athygli á árinu með frábærri
fyrstu plötu og tónlist við kvikmyndina Börn.
Afburðagóður hljóðfæraleikari með mikla
útgeislun á sviði og spennandi lagahöfundur
sem gaman verður að fylgjast með áfram.

AMPOP: SAIL TO THE MOON

JAKOBÍNARÍNA

Hönnun: Isak
Winther
Lætur
lítið
yfir sér en við
nánari skoðun
kemur
hún sífellt á
óvart. Prentunin og pappírsvalið
óvenjulegt. Áferðin á pappírnum
og munstrið vinna vel saman og
mynda eina skemmtilega heild.
Lágstemmt samspil ljóss og skugga.
Endurspeglar dulúð og vekur upp
forvitni til að skoða innihaldið
nánar. Býður upp á að maður vilji
handfjatla diskinn.

Efnilegasta hljómsveit landsins, skipuð kornungum piltum sem hafa fundið sinn einstæða
kraftmikla tón. Þeir vöktu mikla athygli öðru
sinni á Airwaves eins og sjá má af umfjöllun
innlendra og erlendra tónlistargagnrýnenda
og blaðamanna og slógu í gegn á tónlistarhátíðinni South by southwest í Austin, Texas.

Önnur verðlaun }

Myndband ársins

TOGGI: PUPPY
Hönnun: Alli Metall
Stílhrein
og
falleg hönnun.
Sterkir
kontrastar sem
skila sér utan
sem innan í
umslaginu.
Einföld
og
sterk form sem eru áleitin vegna
mikilla andstæðna á milli ljóss og
skugga. Áhugavert og stendur með
innihaldi disksins.

TRABANT: THE ONE

GHOSTIGITAL:
NORTHERN LIGHTS

HAFDÍS HULD: TOMOKO

Höfundar: Reynir Lyngdal og Trabant.
Metnaðarfullt og vel unnið. Vessar
tónlistarinnar komast vel til skila á
frumlegan hátt. Okkur er skemmt.

Höfundar: Alexander og Kristján
Zaklynsky.
Hrátt og ferskt. Fullkomlega í
anda tónlistarinnar, syndir á móti
straumnum. Gott í lognmollu.

Höfundar: Hafdís Huld, Álfrún
Örnólfsdóttir og Helen Woods.
Einfalt og skemmtilegt eins og lagið
sjálft. Hugmynd sem virkar þrátt
fyrir einn ramma. Segir sögu.

Ýmis tónlist plötur
síðustu ára

FRUMSÝNING 9. FEBRÚAR

2001
2002
2003
2004
2005

Jagúar
- Get the Funk Out
Skúli Sverrisson og
Óskar Guðjónsson
- Eftir þögn
Guðrún Gunnarsdóttir
- Óður til Ellýjar
Ellen Kristjánsdóttir
- Sálmar
Benni Hemm Hemm
- Benni Hemm Hemm

Plötuumslög
fyrri ára
2004
2005

Mugison - Mugimama
(Is This Monkey Music?)
Sigur Rós - Takk

Djassflytjendur
fyrri ára
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005

Eyþór Gunnarsson
Eyþór Gunnarsson
Sigurður Flosason
Óskar Guðjónsson
Eyþór Gunnarsson
Eyþór Gunnarsson
Sigurður Flosason
Óskar Guðjónsson
og Skúli Sverrisson
Björn Thoroddsen
Samúel Jón Samúelsson
og Jagúar
Stórsveit Reykjavíkur

Rokk/jaðarplötur fyrri ára
2004
2005

Hjálmar
- Hljóðlega af stað
Sigur Rós - Takk

Djasslög
fyrri ára
2001
2002
2003
2004
2005

Hilmar Jensson
- Serenity
Skúli Sverrisson og
Eyvind Kang Weeping Rock
Tómas R. Einarsson
- Bros
Tómas R. Einarsson og
Ólafía Hrönn Jónsdóttir
- Ástin
Cold Front - Cold Front

Djassplötur
fyrri ára
2001
2002
2003
2004
2005

Jóel Pálsson - Klif
Jóel Pálsson - Septett
Tómas R. Einarsson
- Havana
Sammi, Tómas R. &
Jagúar - Dansaðu
fíflið þitt, dansaðu!
Kvartett Sigurðar
Flosasonar
- Leiðin heim

Verðlaunaðir
söngvarar
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005

Daníel Ágúst
Haraldsson
Páll Rósinkranz
Páll Óskar Hjálmtýsson
Páll Rósinkranz
Daníel Ágúst
Haraldsson
Egill Ólafsson
Jón Þór Birgisson
Stefán Hilmarsson
Arnar Guðjónsson
Stefán Hilmarsson
Páll Rósinkranz
Bubbi Morthens

Verðlaunaðar
söngkonur
1993 Björk
1994 Emilíana Torrini
1995 Björk
1996 Emilíana Torrini
1997 Björk
1998 Björk
1999 Emilíana
Torrini
2001 Björk
2002 Hera Hjartardóttir
2003 Eivör Pálsdóttir
2004 Ragnheiður
Gröndal
2005 Emilíana
Torrini
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Molar úr íslenskri tónlistarsögu
1903-6 Fyrstu hljóðrit gerð á
Íslandi þegar Jón Pálsson frá
Stokkseyri tekur upp alþýðusöng
og talað mál á vaxhólka.
1907-9 Fyrsta íslenska lagið
kemur út á hljómplötu í Kaupmannahöfn í flutningi danskrar
hljómsveitar.
1910
Pétur Á. Jónsson syngur inn á 78 snúninga hljómplötu í
Kaupmannahöfn.
1919
Eggert Stefánsson syngur inn á sína fyrstu hljómplötu af
mörgum. Hann leggur ríka áherslu
á sönglög bróður síns, héraðslæknisins Sigvalda Kaldalóns. Þessar
upptökur eiga þátt í vinsældum
Sigvalda sem tónsmiðs, ásamt
nótnaútgáfu.
1930
Fálkinn fær breska upptökumenn til landsins í tengslum
við hátíðarhöldin af tilefni Alþingishátíðarinnar. Teknar eru upp hátt í
100 plötusíður með kórum, einsöngvurum, hljómsveitum og einleikurum, auk upplesturs. Það koma
út um 50 hljómplötur í kjölfarið og
leggur það drög að íslenskri hljómplötuútgáfu.
1932
Hreinn Pálsson hljóðritar
lagið Dalakofinn í Englandi. Platan
selst upp og er endurpöntuð nokkrum sinnum. Lagið verður gríðarlega
vinsælt og platan setur fyrsta sölumet íslenskrar hljómplötuútgáfu
sem vitað er um.
1937
Ungur söngvari úr Skagafirði, Stefán Guðmundsson, sem
hefur menntast á Ítalíu og tekið
sér ættarnafnið Íslandi, syngur

rússneska þjóðlagið Ökuljóð inn á
hljómplötu í Kaupmannahöfn með
Karlakór Reykjavíkur. Ekkert lag er
á hinni hlið plötunnar. Fáar íslenskar hljóðritanir hafa verið endurútgefnar jafn oft.
1939
Fyrsta íslenska danslagakeppnin haldin á Hótel Íslandi. Þar
slær Sigfús Halldórsson í gegn með
laginu Dagný sem hlýtur fyrstu
verðlaun, en hann hreppir einnig þriðju verðlaun fyrir lagið Við
eigum samleið.
1942
Hljóðfæraverzlun Sigríðar Helgadóttur gefur út sína fyrstu
plötur, með söng MA-kvartettsins
sem var þá hættur starfsemi.
1947
Tage Ammendrup stofnar
Íslenska tóna.
1950
Ríkisútvarpið
eignast
segulbandstæki, sem býður upp á
nýja tækni. Radíóvirkjar, útgefendur og áhugamenn um nýjustu tækni
og vísindi uppgötva að það verður
sífellt auðveldara að hljóðrita tónlist sem hægt er að fjölfalda og gefa
út á hljómplötum.
1952
Sigfús Halldórsson syngur
lagið „Litla flugan“ í útvarpsþætti og
gefur það stuttu seinna út á hljómplötu. Lagið verður á augabragði
einn helsti smellur sem komið hefur
út á íslenskri hljómplötu.
1954
45 snúninga hljómplötur
koma út í fyrsta sinn á Íslandi.
1954
Haukur Morthens hljóðritar eitt fárra laga sem hann samdi
sjálfur um ævina, Ó borg mín borg
við söngljóð Vilhjálms frá Skáholti.

ósiðlegt á milli línanna í texta lagsins Allt á floti allsstaðar.

í Hljómplötuútgáfan og enn seinna
fær það nafnið Skífan.

1961
Íslenskir tónar gefa út
fyrstu 33 snúninga 12 tommu safnplötuna sem nefnist Söngvar frá
Íslandi.

1975
Hljóðriti, fjölrása upptökustúdíó, tekur til starfa í Hafnarfirði.

1964
SG hljómplötur verða til
þegar Svavar Gests gefur út stóra
plötu með Fjórtán fóstbræðrum.

3IGFUS (ALLDËRSSON TËNSK¹LD

1954
Guðmunda
Elíasdóttir
syngur fyrst Íslendinga inn á 33
snúninga hljómplötu í Bandaríkjunum.
1955
Fálkinn gefur út fyrstu 10
tommu hæggenga (33 snúninga)
hljómplötuna á Íslandi, með píanóleik Gísla Magnússonar. Plötunni er
dreift víða um heiminn líkt og plötu
Páls Ísólfssonar.
1955
Hallbjörg
Bjarnadóttir
hneykslar broddborgara landsins
þegar hún hljóðritar Vorvísu Jóns
Thoroddsen og Björt mey og hrein
eftir séra Stefán Ólafsson við djassundirleik. Lögin fást ekki leikin
árum saman í hinu virðulega Ríkisútvarpi.
1957
Erla Þorsteinsdóttir fær
að finna fyrir andstreymi þegar
hún hljóðritar lagið Vagg og velta. Í
textanum er vitnað í ljóðlínur þjóðþekktra skálda og snúið út úr þeim
á ýmsan hátt, sem verður til þess að
lagið er bannað í Ríkisútvarpinu.
1958
Skapti Ólafsson fær svipaða útreið og Erla Þorsteins, þegar
menn telja sig geta lesið sitthvað

19

1965
Fyrsta íslenska bítlaplatan kemur út. Hljómar slá rækilega
í gegn með lögunum Fyrsti kossinn
og Bláu augun þín.
1966
Thor’s Hammer, sem er
útrásarnafn Hljóma frá Keflavík,
gerir stystu kvikmynd Íslandssögunnar og gefa út tvöfalda smáskífu
Umbarumbamba í takmörkuðu upplagi.
1969
Trúbrot verður til þegar
Flowers og Hljómar renna saman í
eina sveit.
1969
Björgvin Halldórsson er
kjörinn Poppstjarna ársins og gefur
í kjölfarið út lagið Þó líði ár og öld
á lítilli plötu.

1976
Geimsteinn verður til
þegar Hljómaútgáfan klofnar í
Geimstein og Ými.
1976
Einu sinni var – úr vísnabók Iðunnar, plata sem Gunnar
Þórðarson og Björgvin Halldórsson
gera saman, setur nýtt sölumet er
hún fer yfir 20.000 seld eintök.
1980
Alfa plötupressun tekur til
starfa í Hafnarfirði.
1981
Gramm verður til og gefur
út litla plötu með Purrki Pillnikk.
1981
Spor tekur til starfa og
gefur út fyrstu plötuna með Grýlunum.
1981-2 Friðrik Þór Friðriksson
gerir myndina Rokk í Reykjavík.
1983
Fyrsta geislaplatan með
íslenskum flytjendum kemur út.
Það er plata Mezzoforte.

1972
Megas kemur fram á
sjónarsviðið með samnefnda plötu.
Textar Megasar þykja hneykslanlegir því hann syngur meðal annars
um að Jónas Hallgrímsson hafi
verið með sárasótt.
1975
Steinar Berg Ísleifsson
gefur út hljómplötuna Sumar á Sýrlandi með Stuðmönnum og skömmu
seinna stofnar hann í félagið við
nokkra aðra fyrirtækið Steinar hf.
1975
Hljómsveitin Júdas gefur
út breiðskífu á eigin plötumerki. Ári
seinna er nafni fyrirtækisins breytt
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Eftirsóknarverður
gripur
Myndlistarmaðurinn Inga Elín er
höfundur verðlaunagripsins Ístónsins sem nú verður afhentur í sjötta
sinn.
Inga Elín útskýrir að undanfarin fjögur ár hafi gripurinn verið sá
sami. Líkt og með Óskarinn er nú
komin ákveðin hefð á Ístóninn. „Ég
lagði mikla vinnu í þennan grip
þegar hann var valinn á sínum tíma
og ég held að allir séu mjög ánægðir með hann,“ segir listamaðurinn
hæversklega en hún smíðaði milli
40-50 gerðir af fyrrgreindum verðlaunagrip áður en hún var fullsátt
við þann sem nú mun prýða hillur
tónlistarfólksins.
Listakonan Inga Elín hefur haldið allmargar einkasýningar bæði á
Íslandi og í Bretlandi og tekið þátt í
fjölda samsýninga á Norðurlöndum
sem og á Íslandi. Hún er margverð-

launaður listamaður og hlaut til
að mynda hin virtu dönsku verðlaun, Kunsthåndværkerprisen sem
Margrét Danadrottning afhendir ár
hvert.
Helstu verksvið og verkefni Ingu
Elínar eru hönnun, glerlist, postulín, steinsteypa, leirlist, glersteypa
og skúlptúr en hún vinnur jöfnum
höndum með nytjalist og skúlptúra.
Inga Elín hefur einnig hannað og
unnið ýmis verk fyrir kokkalandsliðið í fjöldamörg ár enda segir hún
að fallegt handverk setji punktinn
yfir i-ið þegar kemur að því að bera
fram ljúffenga máltíð.
Að þessu sinni verða átján gripir afhentir en að baki þeim liggur
þó umtalsverð vinna því Inga Elín
handsmíðar hvern og einn grip,
mótar steypu og sníður gler af sínu

)NGA %LÅN ER HÎNNUÈUR ¥STËNSINS -YNDLISTARKONAN GAF SÁR TËM TIL ÖESS AÈ SELJA SJ¹LFUM %LTON *OHN SKÎPUNARVERK SÅN EN HANN ER

ANN¹LAÈUR SMEKKMAÈUR

listfengi en undirbúningstíminn
tekur hátt í tvo mánuði.
Gripurinn vísar bæði til íss og
jökla landins sem og tónlistarinnar
því hann er í laginu eins og nóta.
Ennfremur segist listakonan hafa
haft íslenska stuðlabergið í huga
þegar kom að hönnun þess. Það er
hátíðleg stund þegar gripirnir eru
afhentir en Inga Elín segist alltaf
mæta til að fylgja sköpunarverki
sínu eftir.

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Þrátt fyrir annirnar sem fylgja
undirbúningi og smíð gripanna
fór Inga Elín í óvænta heimsókn á
dögunum. Þegar tónlistarmaðurinn
og glerlistasafnarinn Elton John
var staddur hér á landi var honum
bent á list Ingu Elínar og fór svo
að hún seldi honum verk. „Ég fór
með nokkur verk til hans og var hjá
honum í næstum hálftíma, sýndi
honum heimasíðuna og við náðum
aðeins að spjalla saman,“ útskýr-

"2).+

ir Inga Elín. Þar sem enska poppstjarnan var í þann mund að stíga
á svið í umtalaðri afmælisveislu
gafst þeim ekki mikið tóm til þess
að spjalla um áhuga hans á glerlist
en hann keypti þó meðal annars
verk úr sama efni og Ístónninn er
gerður, metra háan skúlptúr úr gleri
og steypu.
Nánari upplýsingar um listamanninn má finna á heimasíðunni
www.ingaelin.com.
-khh

Hvatningarverðlaun Samtóns
FL Group hlýtur hvatningarverðlaun Samtóns fyrir árið 2006
Viðurkenningin er veitt sem hvatning og
þakklæti til þeirra aðilua er standa utan tónlistarlífsins en leggja sitt lóð á vogarskálarnar
til eflingar og stuðnings íslenskri tónlist.
FL Group hefur markað sér þá stefnu að
styðja verkefni á sviði menningar og mannúðar
og hefur á skömmum tíma tekið að sér nokkur
viðamikil verkefni sem tengjast tónlist.
Á árinu 2006 var gerður samstarfssamningur við Sinfóníuhljómsveit Íslands, þar sem
FL Group verður bakhjarl hljómsveitarinnar
með 40 milljóna króna framlagi á næstu fjórum árum.
FL Group er einnig aðalfjárfestir í fyrir-

tækinu Tónvís, sem með 200 milljón króna
stofnfé verður bakhjarl og stuðningsaðili
íslenskra tónlistarmanna í útrás og markaðssetningu þeirra erlendis.
Þá studdi FL Group Sykurmolana og
útgáfufyrirtæki þeirra Smekkleysu, í tilefni af
afmælistónleikum hljómsveitarinnar í nóvember.
Það er óvenjulegt og ánægjulegt að fjárfestingafélag skuli að eigin frumkvæði beina
athygli sinni að íslenskri tónlist og tónlistarfólki í slíkum mæli sem FL Group hefur gert
á árinu.
Áhugi forstjóra FL Group, Hannesar

Smárasonar, á tónlist hefur sýnt sig undanfarin ár og minnast tónlistarmenn tvöföldunar á Reykjavík-Loftbrú sem hann tilkynnti
um á verðlaunahátíð Íslensku tónlistarverðlaunanna 2004.
Sú tiltrú sem forsvarsmenn FL Group sýna
íslensku tónlistarlífi er hvatning til að gera
stöðugt betur. Það er samstarf sem hljómar
vel!
f.h. Samtóns og
Íslensku tónlistarverðlaunanna
Björn Th. Árnason
Margrét Bóasdóttir

(ANNES 3M¹RASON FORSTJËRI &, 'ROUP SEM HLÕTUR
(VATNINGARVERÈLAUN 3AMTËNS FYRIR ¹RIÈ 

Molar úr íslenskri tónlistarsögu
1983
Íslensk hljómplötuútgáfa
og sala erlendra hljómplatna dragast
saman vegna hárra tolla og vörugjalda á hljómplötur. Það kemur
aðeins út 41 ný íslensk hljómplata
að safnplötum meðtöldum.

söluhæstu plötuna í langan tíma
þegar Dögun selst í um 18.000 eintökum.

1993
Björk gefur út plötuna
Debut og slær í gegn á alþjóðlegum
markaði.

1988
Geisli verður til á rústum
Grammsins.

1993
Íslensku
tónlistarverðlaununum ýtt úr vör.

1986
Fyrsta íslenska geislaplatan sem tekin er upp á Íslandi kemur
út með söng Kórs Langholtskirkju.

1991
P.S. músík hefur útgáfustörf en lifir ekki lengi.

1997
Sigur Rós gefur út plötuna
Von sem vekur mikla athygli.

1991-2 Geislaplötur taka völdin
á útgáfumarkaðnum en 33 snúninga vínylplötur láta undan síga og
hverfa nánast alveg sem útgáfuform.
Endurútgáfa íslenskra hljómplatna á
geislaplötum hefst af miklum krafti
og á eftir að eflast til muna.

1997-9 Stórum útgefendum fækkar og Skífan nær yfirburðastöðu á
markaðnum þegar fyrirtækið eignast útgáfurétt ýmissa eldri fyrirtækja.

1986
Taktur verður til þegar
Fálkanum er skipt upp á milli erfingja Ólafs Magnússonar. Afkomendur Haralds Ólafssonar halda
útgáfu- og hljómtækjahluta fyrirtækisins og stofna Takt.
1986
Smekkleysa tekur til starfa
og gefur út fyrstu smáskífu Sykurmolanna – mottó þeirra er: Heimsyfirráð eða dauði.
1987

Bubbi Morthens er með

1992
Japis tekur að sér dreifingu íslenskra hljómplatna og hefur
eigin útgáfu í kjölfarið.
1993
Spor yfirtekur allan rekstur Steina hf. í kjölfar gjaldþrots.

2001-4 Nýir útgefendur láta til sín
taka og smærri útgefendur eflast t.d.
Dimma og Sonet sem verður Zonet.
2005
Hátt í 200 útgefin
íslensk hljóðrit koma út þetta árið.
Samantekt: Jónatan Garðarsson

Íslensku

tónlistarverðlaunin 2006
afhent í Borgarleikhúsinu í kvöld 31. janúar 2007 kl. 20.10
í beinni útsendingu Sjónvarpsins.
Fram koma:

Stórsveit Reykjavíkur
Pétur Ben
Víkingur Heiðar Ólafsson
Lay Low
Voces Thules
Baggalútur og Björgvin Halldórsson
og fleiri...

Kynnir kvöldsins: Felix Bergsson
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Langt frá því að vera sestur í helgan stein
Ólafur Gaukur hlýtur heiðursverðlaun Íslensku tónlistarverðlaunanna
árið 2006. Ólafur hefur verið einn
ástsælasti tónlistarmaður okkar
Íslendinga um áratugaskeið auk
þess að fást við kennslu og blaðamennsku svo fátt eitt sé nefnt.
Ólafur Gaukur tók snemma ástfóstri við tónlistina og var farinn
að leika djasstónlist opinberlega á
gítar á menntaskólaárum sínum.
Eftir stúdentspróf lá leiðin í Háskóla
Íslands þar sem stefnan var tekin á
læknisfræði en tónlistin hafði betur
og Ólafur lagði út á starfsbraut
sem fáum þótti æskileg eða fallin til frama á þeim tíma. Meðfram
tónlistinni starfaði Ólafur því lengi
við blaðamennsku, en gítarkennsla
hefur verið eins konar leiðarstef á
starfsævi hans.
Ólafur hafði stýrt eigin hljómsveit um skeið þegar hann gekk
til liðs við K.K. sextettinn þar sem
hann starfaði 1950-52, 1956-59 og
1961. Auk gítarleiksins var hluti
af starfi hans fólgið í söngtextasmíð og tónlistarútsetningum fyrir
sextettinn, en sú reynsla kom að
góðum notum síðar þegar er hann
vann að hljómplötugerð og tók að
sér stjórn útvarps- og sjónvarpsþátta. Ólafur starfaði með hinum
og þessum tónlistarmönnum, fór á
milli hljómsveita eða setti saman
eigin tónlistarhópa, allt eftir efnum
og aðstæðum hverju sinni. Um
skeið starfaði hann með Hljómsveit
Björns R. Einarssonar, en veturinn
1959-60 var hann í Leiktríóinu sem
lék að staðaldri í Leikhúskjallaranum. Söngkona tríósins var Svanhildur Jakobsdóttir og í kjölfarið á
samvinnu þeirra tvinnuðust þræðirnir saman og þau gengu í hjónaband. Næstu árin kom Ólafur víða
við en 1965 stofnaði hann Sextett
Ólafs Gauks sem varð landsfrægur í
kjölfar sjónvarpsþáttanna „Hér gala
gaukar“. Þar hljómaði fjölbreytt
tónlist, Svanhildur og Rúnar Gunnarsson sungu og léku við hvern sinn
fingur og Ólafur og félagar hans
í sextettinum léku á alls oddi. Á
sjöunda áratugnum urðu fjölmargar lagasmíðar Ólafs vinsælar, auk
söngtextanna sem hann samdi fyrir
Hljóma og fleiri listamenn. Eftir að
Svavar Gests stofnaði eigið hljómplötufyrirtæki um miðjan sjöunda
áratuginn leitaði hann oft til Ólafs
og með þeim tókst farsælt samstarf.
Ólafur útsetti og stjórnaði vinnslu
fjölmargra hljómplatna og bryddaði
oft upp á nýjungum sem féllu vel í
kramið. Hann kom við sögu á einn
eða annan hátt á ógrynni hljómplatna sem mörkuðu sín spor í tónlistarsögu okkar á umbrotatímum.
Á unglingsárum sínum naut
Ólafur Gaukur leiðsagnar gítarkenn-
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arans Sigurðar Briem og stundaði
seinna fjarnám í gítarleik í dönskum bréfaskóla. Þá reynslu færði
hann sér í nyt þegar hann samdi
og gaf út Bréfaskólann í gítarleik
1961. Hann þróaði kennsluaðferðir
sínar áfram og stofnaði gítarskóla
1975 þar sem fólk á öllum aldri
fær kennslu samkvæmt aðferðum

5NGUR MAÈUR MEÈ GÅTARINN

sem hann staðfærði og skipulagði
í þessu skyni.
Ólafur hefur alla tíð lagt sig eftir
því að bæta sig sem tónlistarmaður og í nokkur ár stundaði hann
nám hluta úr ári í Bandaríkjunum.
Árið 1984 tók hann lokapróf í tónsmíðum og útsetningum frá Grove
School of Music í Bandaríkjunum,
lauk sérnámi í tónlist fyrir kvikmyndir 1988 og framhaldsnámi í
gítarleik við Guitar Institute í Hollywood 1994. Að því námi loknu var
honum boðið að gerast kennari
við skólann, sem hann þáði ekki.
Hann kaus frekar að snúa aftur til
Íslands og halda starfi sínu áfram
hér heima.
Ólafur hefur fengist við margskonar tónsköpun um árin en hann
hóf ferlinn sem djassgítarleikari á
fyrri hluta 20. aldar þegar djassinn
mætti andstreymi hér á landi. Ólafur hefur alla tíð haldið tryggð við
djassinn og stjórnað eigin djasskombóum í gegnum tíðina. Þó svo
að djassinn hafi alla tíð verið Ólafi
hugstæður var það ekki fyrr en 2002
að hann gaf út eigin djassplötu „2

(LJËMSVEIT «LAFS 'AUKS ¹RIÈ  ¶ARNA M¹ SJ¹ «LAF 'AUK 3VANHILDI *AKOBSDËTTUR *ÎRUND
'UÈMUNDSSON OG FLEIRI

jazz gítarar“. Þar leggur Jón Páll
Bjarnason gítarleikari Ólafi lið við
að töfra fram heillandi djassópusa
frá ýmsum tímum.
Ólafur Gaukur er langt frá því
að vera sestur í helgan stein þó að
hann sé kominn vel á áttræðisaldurinn. Hann er enn á fullu og sannaði svo ekki verður um villst að
hann kann vel til verka þegar hann
útsetti nokkra gamalgróna dúetta
fyrir Guðrúnu Gunnars og Friðrik
Ómar haustið 2005. Þar var slegið
á létta strengi og platan naut slíkra

vinsælda að ákveðið var að endurvekja enn fleiri slagara á liðnu ári
þegar platan „Ég skemmti mér í
sumar“ kom út. Þessi hljómplata
gekk vonum framar og nú bíða
landsmenn spenntir eftir næsta
verkefni Ólafs, sem á sitthvað forvitnilegt í handraðanum.
Ólafur Gaukur, eða Gaukur eins
og vinir hans kalla hann jafnan, er
vel að þessum heiðri kominn enda
búinn að leggja drjúgan hluta starfsævi sinnar til heilla fyrir íslenska
tónlist.
Jónatan Garðarsson

Heiðursverðlaunahafar
Íslensku tónlistarverðlaunanna
2005 Guðmundur Jónsson
2004 Helga Ingólfsdóttir
2003 Jórunn Viðar
2002 Ingibjörg Þorbergs
2001 Jónas Ingimundarson
1999 Bubbi Morthens

1998 Magnús Eiríksson
1997 Jón Múli Árnason
1996 Gunnar Þórðarson
1995 Guðmundur Steingrímsson
1994 Ragnar Bjarnason
1993 Björgvin Halldórsson

HLJÓÐKERFALEIGA S.575-4600
Exton ehf • Fiskislóð 10 • Sími :575 4600 • exton@exton.is

Rótari kvöldsins
ÍSLENSKA / SIA.IS / LBI 35833 01/07

Landsbankinn stendur baksviðs á Íslensku tónlistarverðlaununum
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!LÖJËÈLEG HUNDASÕNING
(2&¥

3P¹DËMAR

3ÕNINGIN FER FRAM Å 2EIÈHÎLLINNI
6ÅÈIDAL   MARS 
(UNDAR MEÈ ¾TTBËK FR¹ (2&¥
EÈA FÁLÎGUM VIÈURKENNDUM AF
(2&¥ HAFA Ö¹TTTÎKURÁTT
3KR¹NING OG N¹NARI UPPL ¹
WWWHRFIIS EÈA Å S  
3KR¹NINGARFRESTUR RENNUR ÒT 
FEBRÒAR

4RÁSMÅÈI
'ULLFALLEGUR  VIKNA #HIUAHUA RAKKI TIL
SÎLU (REINR¾KTAÈUR OG HEILSUFARSSKOÈ
AÈUR 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  
  

4RÁSMIÈUR
6ANTAR ÖIG TRÁSMIÈ %R KOMIÈ AÈ
ENDURNÕJUN 'ET B¾TT VIÈ VERK
EFNUM ÒTI SEM INNI 'LUGGAR OG
LAUSAFÎG 4ILBOÈ  4ÅMAVINNA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
EÈA FAX  

3MIÈUR 3ET UPP INNRÁTTINGAR HURÈIR
PARKETLAGNIR OFL 5PPL Å S  

-)¨6)+5$!'52  JANÒAR 



3-!5',µ3).'!2

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

!MERICAN 3TYLE

.¾TURVINNA (RINGBRAUT
6ANTAR FËLK ¹ N¾TURVAKTIR 
STARF ,EITUM AÈ J¹KV¾ÈU OG
LÅFSGLÎÈU FËLKI MEÈ MIKLA ÖJËN
USTULUND (¾GT ER AÈ S¾KJA UM
¹ SUBWAYIS OG ¹ STAÈNUM 'ËÈ
LAUN Å BOÈI
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR
"IRGITTA Å SÅMA  

&ERÈALÎG
3PENNANDI JA VIKNA FERÈ TIL 4AÅLANDS
PERLU 3! !SÅU -ARGT AÈ SJ¹ OG UPPLIFA
&ARIÈ UM MIÈJAN APRÅL .¹NARI UPPL Å
SÅMA   EÈA BIDDIV VISIRIS

&YRIR VEIÈIMENN
(ÒSASMIÈUR ËSKAST
(ÒSASMIÈUR ËSKAST UM ER AÈ
R¾ÈA FRAMTÅÈARVINNU EINNIG
VANTAR MANN MEÈ RÁTTINDI ¹
BYGGINGAKRANA 'ËÈ LAUN FYRIR
RÁTTA MENN
.¹NARI UPPL Å S  

"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

3TARFSMAÈUR Å ELDHÒS
ËSKUM EFTIR STARFSMANNI Å ELD
HÒS L¾RÈUM EÈA MEÈ MIKLA
REYNSLU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

¶INN EIGIN GEYMSLUBÅLSKÒR   OG 
M %INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI
IÈNAÈARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3
  WWWGEYMSLAEITTIS

¹ 4RYGGVAGÎTU  2KV LEITAR
AÈ LIÈSMÎNNUM SEM VANTAR
GËÈA VINNU Å FÎSTU VAKTAVINNU
KERFI Å FULLU STARFI
%NGA FEIMNI S¾KTU UM ¹
AMERICANSTYLEIS

(RAFNISTA 2EYKJAVÅK
3UNDLAUGARVÎRÈUR
3UNDLAUGARVÎRÈUR ËSKAST VIÈ
%NDURH¾FINGARDEILD (RAFNISTU
2EYKJAVÅK 5M ER AÈ R¾ÈA 
STARF 'ËÈ ÅSLENSKUKUNN¹TTA ER
SKILYRÈI
5PPLÕSINGAR GEFUR -AGNEA
Å   .ETFANG MAGN
EA HRAFNISTAIS

(RAFNISTA 2EYKJAVÅK
5MÎNNUN
3TARFSFËLK ËSKAST Å AÈHLYNNINGU
¹ MORGUN KVÎLD OG HELGAR
VAKTIR 3TARFSHLUTFALL OG VINNU
TÅMI SAMKOMULAG
5PPLÕSINGAR GEFUR -AGNEA
Å   .ETFANG MAGN
EA HRAFNISTAIS
²TVEGUM STARFSFËLK FR¹ 0ËLLANDI Å FLESTAR
STARFSGREINAR 5PPL Å S  

4EK AÈ MÁR ÖRIF

¶RÅF ÅBÒÈIR OG HÒSN¾ÈI AF ÎLLUM TOGA
5PPL Å SÅMA  

®RYGGISG¾SLAN EHF ËSKAR
EFTIR STARFSFËLKI

)ÈNAÈARMENN EHF
6ANTAR SMIÈI SMÅÈANEMA OG
VERKAMENN
5PPLÕSINGAR Å SÅMA S  

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

+AFFIHÒS

3TARFSFËLK ËSKAST Å HELGAR OG FRAMTÅÈAR
STÎRF 5PPL GEFUR 3AGA S  

4IL SÎLU EÈA LEIGU H¾È Å HJARTA
2EYKJAVÅKUR  RÕMI UPPL Å S 
 GESSI SIMNETIS EÈA  

!TVINNA ËSKAST

4IL LEIGU  HERB RÒMGËÈ ÅB MIÈSV¾ÈIS
Å -OSFELLSB¾ LAUS STRAX Ö PRM 3
 

+RANAÖJËNUSTA -%34 EHF

 FM HERB Å 3ELJAHVERFI TIL LEIGU
AÈGANGUR AÈ 7# OG STURTU VASKUR OG
SK¹PUR Å HERB 5PPL Å S   MILLI
 OG 

&ALLEG  HERB FM ÅB Å LITLUM ÅBÒÈA
KJARNA Å ,¾KJARSM¹RA  ÅB  Å +ËP
TIL LEIGU FR¹ FEB ,EIGA Ö PRM AUK
HÒSSJËÈS KR ¹ M¹N OG RAFMAGNS
Å SÁREIGN  M¹N TRYGGINGAFÁ ¹ BËK
/PIÈ HÒS MIÈVIKUD JAN MILLI KL 
 5PPL Å S     

«SKA EFTIR BARÖJËNUM  ¹RA OG ELDRI
«SKA EINNIG EFTIR AÈILA SEM TALAR
SP¾NSKU ÅTÎLSKU ENSKU JAPÎNSKU OG
RÒMENSKU 5PPL Å S  
!UGLÕSINGASTOFUNA 'R¾NN VANTAR FRAM
B¾RILEGA SÎLUMENN Å SPENNANDI VERK
EFNI -IKLIR TEKJUMÎGULEIKAR 6ERÈUR AÈ
HAFA BÅL TIL UMR¹ÈA HUGASAMIR SENDI
FERILSKR¹ MEÈ MYND ¹ GRAENN GRAENN
IS

!TVINNA Å BOÈI

(ERBERGI TIL LEIGU Å (FJ MEÈ HITA OG RAFM
!ÈG AÈ BAÈI SETUSTOFU OG ELDHÒSI
5PPL Å S  

6EGNA MIKILLA ANNA VANTAR KVENFËLK OG
KARLMENN ¹ ALDRINUM   ¹RA Å KVÎLD
OG N¾TURVINNU ALLA DAGA 5PPL VEITIR
"JARKI Å S   E KL 

3PENNANDI T¾KIF¾RI %NGINN ¹H¾TTA
ENGINN ÒTLAGÈUR KOSTNAÈUR #LA-AL
VANTAR NOKKRA DUGLEGA SÎLUFULLTRÒA TIL AÈ
KYNNA FALLEG OG VÎNDUÈ DÎNSK KVENFÎT
¹ HEIMAKYNNINGUM -IKLIR TEKJUMÎGU
LEIKAR GËÈUR SÎLUTÅMI FRAMUNDAN !LLAR
N¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR 3YLVÅA Å SÅMA
  EÈA INNI ¹ WWWCLAMALIS

6EGNA AUKINA VERKEFNA VANTAR
OKKUR  TIL  LAGHENTA STARFS
MENN Å KRANAÖJËNUSTU -%34
SEM SÁR UM VIÈHALD OG ÖJËNUSTU
VIÈ BYGGINGAKRANA 6IÈ LEITUM
AÈ GËÈUM MANNSKAP OG KOSTUR
EF UMS¾KJENDUR ERU MEÈ RAF
VIRKJA EÈA VÁLSTJËRAMENNTUN
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR RNI
-¹R DEILDARSTJËRI ÖJËNUSTU
VERS -%34 Å SÅMA  
5MSËKNUM SKAL SKILAÈ ¹
NETFANGIÈ UMSOKNIR MEST
IS EÈA Å PËSTI STÅLAÈ ¹ -%34
EHF &ORNUBÒÈUM  
(AFNARFIRÈI

2AFVIRKJAR ËSKAST 6 AUKINNA VERKEFNA
ËSKAR ,JËSVIRKI EHF EFTIR RAFVIRKJUM Å
ALMENNA RAFVIRKJAVINNU ¶URFA AÈ GETA
HAFIÈ STÎRF SEM FYRST 5PPLÕSINGAR GEFNAR
Å S   ,JËSVIRKI %HF
 ¹RA KARLMAÈUR MEÈ MEIRAPRËF ËSKAR
EFTIR ATVINNU 3  
+ONA ËSKAR EFTIR HLUTASTARFI SEM FYRST
5PPL Å SÅMA   EFTIR KL 

0ÅTAN 3KIPHOLTI

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
 ¹RS STÒLKA ËSKAR EFTIR HERBERGI
EÈA STÒDÅË ÅBÒÈ ¹ HÎFUÈBORGARSV
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

(RESST FËLK ¹ 0ÅTUNNI ER AÈ LEITA
AÈ LIÈSAUKA Å FULLT STARF %INNIG
KVÎLD OG HELGARVINNA Å BOÈI
5NNIÈ ER ¹ REGLULEGUM VÎKTUM Å
GËÈU FYRIRT¾KI +ÅKTU ¹ OKKUR
5MSËKNIR ¹ WWWPITANIS

'RAFARVOGUR
'RAFARHOLT 
HERB
ÅB ËSKAST TIL LEIGU SEM FYRST ÎRUGGUM
GREIÈSLUM OG GËÈRI UMGENGNI HEITIÈ
5PPL Å S  

4ILKYNNINGAR
+ÎKUHORNIÈ
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA HRESSAN OG
DUGLEGAN STARFSKRAFT Å VERSLUN
OKKAR AÈ "¾JARLIND  
5PPL Å SÅMA   3IRRÕ 
  'UÈNI

«SKAÈ ER EFTIR VITNUM AÈ ¹REKSTRI
SEM VARÈ UM H¹DEGISBILIÈ ¹ LAUG
ARDAGINN  JAN ¹ (ÎFÈABRÒNNI YFIR
6ESTURLANDSVEG 6INSAMLEGAST HAFIÈ
SAMBAND VIÈ ,ÎGREGLU

µMISLEGT

(ERBERGI ËSKAST ¹ STËR 2EYKJAVÅKUR SV¾È
INU HELST Å (AFNARFIRÈI %N ALLT KEMUR TIL
GREINA 5PPL Å S  

!TVINNUHÒSN¾ÈI
3KRIFSTOFUHERBERGI TIL LEIGU Å RMÒLANUM
'ËÈ AÈSTAÈA HAGST¾È KJÎR 3 

4IL LEIGU  FM ATVINNUHÒSN¾ÈI ¹
3TËRHÎFÈA (ENTAR VEL FYRIR VERSLUN EÈA
ÖJËNUSTU ,AUST FLJËTLEGA 5PPL Å S 

4IL LEIGU CA  FM HÒSN¾ÈI ¹ JARÈ
H¾È VIÈ $ALSHRAUN Å (FJ -ÎGULEIKI ¹
AÈ SKIPTA HÒSN¾ÈINU Å MINNI EININGAR
,AUST STRAX 5PPL Å S  

,AGERHÒSN¾ÈI TIL LEIGU
'OTT  FM LAGERHÒSN¾ÈI MEÈ
 STËRUM LAGERHURÈUM TIL LEIGU AÈ
(JALLABREKKU  Å +ËPAVOGI &REKARI UPPL
VEITIR 3NORRI Å SÅMA  

3PENNANDI STARF ¹
SKEMMTILEGUM VINNU
STAÈ
¶JËNUSTUMIÈSTÎÈ ,AUGADALS OG
(¹ALEITIS LEITAR AÈ ¹HUGASÎMU
OG DRÅFANDI FËLKI TIL STARFA VIÈ
FÁLAGSLEGA HEIMAÖJËNUSTU
3TARFIÈ KREFST F¾RNI Å MANN
LEGUM SAMSKIPTUM 3TARFAÈ ER
UNDIR HANDLEIÈSLU FÁLAGSR¹È
GJAFA 5M ER AÈ R¾ÈA DAGVINNU
STARF
%F ÖÒ HEFUR ¹HUGA HAFÈU
Ö¹ SAMBAND VIÈ ¥RISI %IK
«LAFSDËTTUR VERKEFNISSTJËRA
FÁLAGSR¹ÈGJAFA Å SÅMA  
NETFANG IRISEIKOLAFSDOTT
IR REYKJAVIKIS

3ERRANO (RINGBRAUT 
+RINGLA !FGREIÈSLA
+VÎLD OG HELGARVINNA
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSFËLK Å
AFGREIÈSLU ¹ 3ERRANO (RINGBRAUT
OG Å +RINGLUNNI 5M ER AÈ R¾ÈA
HLUTASTARF ¹ KVÎLDIN OG UM
HELGAR %INNIG ER MÎGULEIKI ¹
N¾TURVÎKTUM UM HELGAR 6IÈ
ERUM AÈ LEITA EFTIR J¹KV¾ÈU OG
LÅFSGLÎÈU FËLKI TIL AÈ VINNA ¹
SKEMMTILEGUM VINNUSTAÈ (¾GT
ER AÈ S¾KJA UM ¹ WWWSERRANO
ISATVINNA
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR ,ENA
Å SÅMA   EFTIR KLUKKAN 
¹ DAGINN

5PPSKRIFTIR

$EILDU UPPSKRIFTUM ÖÅNUM MEÈ VINUM
OG FJÎLSKYLDU WWWMATSELDIS

%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

3KOÈAÈU WWW+ENNSLACOM EF ÖÒ VILT
LOSNA VIÈ SKULDIR OG F¹ MIKLU H¾RRI
TEKJUR
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(ELGA GÒSTA 3IGURJËNSDËTTIR
DR MED SÁRFR¾ÈINGUR Å LYÚ¾KNINGUM
INNKIRTLA OG EFNASKIPTASJÒKDËMUM
OPNAR HINN  FEBRÒAR NK STOFU Å
,¾KNASETRINU ¶ÎNGLABAKKA 
 2EYKJAVÅK

Íbúð óskast til leigu
Norðurál óskar að taka á leigu vandaða og snyrtilega 3 - 4 herbergja íbúð í Reykjavík eða Hafnarﬁrði.
Æskilegt er að íbúðin sé laus sem fyrst.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 430 1000 og í tölvupósti: nordural@nordural.is

4ÅMAPANTANIR Å SÅMA  

Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is
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EIGNIR ÓSKAST!
Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Erum með ákveðna kaupendur að eftirtöldum eignum:
 IkZ\\_V]ZgWZg\_VWÂ]kZg[^&%&!
&%,!&%.ZÂV&&'#
 Ãg^\\_V]ZgWZg\_VWÂ]kZg[^&%)!
&%*ZÂV&%-#
 ;_\jggV]ZgWZg\_VWÂ]kZg[^&%)!
&%-d\&&%#
 GVÂ"ZÂVeVg]hA^cYjcjb$HVaVg]kZg[^
@e#b$Wah`gkZgÂXV#)*b^aa_c^g#

MJÓDD

 6ik^ccj]hc¨Â^XV'%%[bbZÂ\Âg^aÂ#
 IkZ\\_VWÂV]h]kZg[^&%)!&%*
ZÂV&%-kZgÂXV#+%b^aa_c^g#
 A\bVÂjgd\a\\^aijg[VhiZ^\cVhVa^
bZÂÄgVaaVaZ^Â
 =V[ÂjhVbWVcYccVhbV/
-''(+%%=Z^b^g$+.-(+%%?cVh#
Hb^ccde^ccVaaVYV\Vb^aa^%./%%d\''/%%

=Z^b^g7Zg\bVcc

?cVhygc?cVhhdc

Haj[jaaig^

A\bVÂjg

7Z^cchb^*'%".*+-

A\\^aijg[VhiZ^\cVhVa^

<HB/-''"(+%%

<HB/+.-(+%%

:"bV^a/]Z^b^g5gZbVm#^h

:"bV^a/_dcVh5gZbVm#^h

FÉLAG FASTEIGNASALA

G:$B6MB_YYÃc\aVWV``V&&%.GZn`_Vk`Hb^/*'%.*+-;Vm/*'%.**&

KELDUHVAMMUR - HF. SÉRHÆÐ
Glæsileg ný standsett 120 fm efri sérhæð í
góðu þríbýli á þessum frábæra stað. Sér
inngangur er í íbúðina, forstofa, stigi upp.
Rúmgott hol með útgangi á góðar suður
svalir. Þrjú svefnherbergi eru í íbúðinni, þar
af er rúmgott hjónaherb með góðum skáp,
annað mjög rúmgott herbergi með skáp og
þriðja er minna. Glæsileg stofa og borðstofa, góðir gluggar með glæsilegu útsýni
yfir bæinn. Eldhús er sérlega rúmgott og
fallegt með eikar innréttingum frá HTH og
AEG tækjum, góður borðkrókur. Baðherbergið er glæsilegt, flísalagt í hólf og
gólf, baðkar með sturtu, falleg innrétting, gluggi á baði. Frá forstofu er innangengt í kjallara en þar er gott sameiginlegt þvottahús og sameign, útgangur
þaðan í garð. Íbúðin er glæsileg í alla staði, allar innréttingar nýjar frá HTH, öll
gólfefni ný, parket og flísar, og allir sólbekkir nýir, vandað límtré. Gluggar og gler
nýlegt og hús nýlega málað að utan. Eign í algjörum sérflokki.
V.26,4 millj. no. 118160-1

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Þórðarsveigur 17 – 21
113 Reykjavík

Stærri íb. og sérh. Lindarvað - Norðlingah.
Nýtt á skrá 127,5 fm 4ra
herbergja sérhæðir í tvíbýlishúsum. Bílskúr fylgir efri
hæðunum. Fullbúnar að
utan og tilbúnar til innréttingar að innan. Hitalagnir í
gólfi. Að utan eru húsið
steinað í ljósum lit. Lóðin
fullbúin. Bílaplan og aðkoma hellulögð.

Suðurlandsbraut 50
Bláu húsin v/Faxafen
husid@husid.is

Frum

Sími 513 4300
Vilhjálmur Bjarnason
lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson
lögg. fast.sali
Guðný Guðmundsdóttir
sölumaður
Gunnar Magnússon
sölumaður
Hrafnhildur Helgadóttir
sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson
sölumaður
Kristinn Erlendsson
sölumaður
Ólafur H. Haraldsson
sölumaður
Ólafur M. Sævarsson
sölumaður
Vilborg G. Hansen
sölumaður
Anna María Kristjánsdóttir
móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir
bókari
Ómar Haraldsson
tölvuumsjón/frágangur
Ingvaldur Mar Ingvaldsson
framkv.stjóri

www.husid.is

Stærri íb. og sérhæðir

3ja herbergja

www.husid.is

•
•
•
•
•
•
•

Miklabraut - Rvk.

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

Rauðavað 13 - 25
110 Reykjavík

Rúmgóð 3ja herbergja 107,1 fm
kjallaraíbúð. Anddyri með korkflísum á gólfi og hengi. Rúmgott
eldhús með korkflísum á gólfi,
eldri innrétting, flísar á milli
skápa og borðkrókur. Hjónaherbergi með parketi á gólfi, rúmgott með skáp. Baðherbergi
með lökkuðum korkflísum á
gólfi, sturta og gluggi. Stofa með parketi á gólfi, rúmgóð og björt.
Svefnherbergi með parketi á gólfi. Öll rými íbúðar nema baðherbergi og geymsla snúa frá götu. Verð 19,5 m.

3ja herbergja

Höfum ávallt mikið
úrval eigna á skrá

Safamýri - Rvk

Sérlega glæsileg, falleg og rúmgóð 5 herb. 143,6 fm aðalsérhæð á fyrstu hæð með kjallara
undir og annari sérhæð yfir í
Steniklæddu og fallegu 3ja
íbúða steinsteyptu húsi á þessum eftirsótta stað ásamt sérbyggðum 27,6 fm bílskúr. Nýlega er búið að setja allar innihurðar nýjar, bæði baðherbergin eru nýgegnumtekin á glæsilegan hátt, eldhúsið er rúmgott og glæsilegt með nýrri HTH innréttingu. Laus. Verð 41,9 m.

Svöluás - Hfj.

Er þetta HÚSIÐ þitt. Sérinngangur. Virkilega falleg, björt og
vel skipulögð 3ja herbergja 86,9
fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi og góðri aðkomu og engum tröppum í litlu þriggja hæða,
viðhaldslitlu og klæddu fjölbýli
sem var byggt 2002 til 2003.
Þvottahús innan íbúðarinnar,
tvö stór svefnherbergi, rúmgott
baðherbergi með baðkari og góð og björt stofa með útgönguhurð,
breiðar viðargardínur fyrir gluggum. Verð 20 m.

•
•
•
•
•
•

2ja herbergja íbúðir með sérinngangi
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
Ísskápur og uppþvottavél fylgja
Granít á borðum í eldhúsi og baði, einnig í sólbekkjum
Geymsla og þvottahús innan íbúðar
Hagstæð áhvílandi lán
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Vilhjálmur Bjarnason – lögg. fast.sali

Húsið fasteignasala hefur verið starfrækt frá því 1992 og er
í dag 15 manna vinnustaður og fer ört vaxandi. Vinnuandi er
góður og aðstaða góð. Við óskum því eftir kraftmiklu fólki
sem tekur áskorunum í starfi fagnandi.

Frum

Sölumaður atvinnuhúsnæðis
Kröfur til starfsmanns:
• Sjálfstæður
• Skipalagður
• Nákvæmur
• Reynsla æskileg en ekki skilyrði
• Löggiltur fasteignasali (ekki skilyrði)

Sölumaður íbúðarhúsnæðis
Kröfur til starfsmanns:
• Sjálfstæður
• Skipalagður
• Nákvæmur
• Reynsla æskileg en ekki skilyrði
• Löggiltur fasteignasali (ekki skilyrði)
Vinnutími starfsmanna er sveigjanlegur
og tekjumöguleikar góðir.
Ferilskrá með mynd óskast send á Suðurlandsbraut
50, merkt „Húsið fasteignasala starfsumsókn“, eða
á tölvupóstfang ingvaldur@husid.is með subject
„starfsumsókn“.
Umsóknarfrestur er til 5. febrúar 2007
og verður öllum umsóknum svarað fyrir 9 feb.

3PRENGIMAÈUR ËSKAST
EVg`^ h`VgZ[i^gYZ^aYVhi_gV^ccgii^c\V
cÅ_Vd\\a¨h^aZ\VkZghajchZbbjcdecV{9VakZ\^#
K^Âh`jbZ^cc^\Z[i^ggZncYg^hajbVccZh`_j
hZbbjch_{jb]ccjcd\hajZaY]h"d\WVÂ^ccgii^c\V#
H`^aVh`Va^ccjbh`cjb
bZÂiakjehi^{_jaa^5eVg`^#^h
Jbh¨`_ZcYjgÄjg[VVÂ\ZiV]V[^Â
hig[hZb[nghi#
Jbh`cVg[gZhijgZgi^a%*#%''%%,

9VakZ\^&-'%&@eVkd\jgHb^/*+)(*%%lll#eVg`^#^h

6EGNA MIKILLA VERKEFNA Å SPRENGINGUM VANTAR OKKUR TIL STARFA
SPRENGIMANN MEÈ RÁTTINDI TIL MEÈHÎNDLUNAR OG VÎRSLU
SPRENGIEFNA 5MSËKN M¹ FYLLA ÒT ¹ HEIMASÅÈU (¹FELLS
WWWHAFELLIS EÈA ¹ SKRIFSTOFU OKKAR AÈ 3KEIFUNNI 
5PPLÕSINGAR VEITIR 'UNNAR Å SÅMA  

Samherji er eitt
|Àugasta sjávarútvegsfyrirtæki landsins
með víðtæka starfsemi
víðsvegar um Evrópu.
Samherji hf hefur á að
skipa hæfu og framtakssömu starfsfólki og
VWMyUQHQGXP|Àugum
VNLSDÀota, miklum
DÀaheimildum og fullkomnum verksmiðjum
í landi.
Upplýsingar um
VWDU¿ð gefur Anna
María Kristinsdóttir
starfsmannastjóri
Samherja hf
(anna@samherji.is)
Sími 460-9000

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

SAMHERJI hf

Vélstjóri
Samherji hf óskar eftir
vélaverði, sem leysir af
VHP\¿rvélstjóri, á
Þorvarð Lárusson SH-129.
Menntun og hæfniskröfur
• Lágmarksréttindi VS 3
Umsækjendur er vinsamlegast
beðnir um að sækja um á heimasíðu
Samherja hf http://www.samherji.is
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Höfuðborgin í austri
4ËKÕË ER ST¾RSTA BORG *APAN OG HÎFUÈBORG LANDSINS "ORGIN ER BYGGÈ ¹ MEG
INLANDINU Å 4ËKÕË FLËA OG NOKKRUM EYJUM Å HONUM
"YRJAÈ VAR AÈ BYGGJA 4ËKÕË ¹RIÈ  OG FÁKK HÒN Ö¹ NAFNIÈ %DË RIÈ
 FLUTTIST RÅKISSTJËRNIN TIL %DË OG VARÈ HÒN ÖANNIG ËOPINBER HÎFUÈBORG
LANDSINS  ÖESSUM TÅMA VAR AÈSETUR KEISARANS HINS VEGAR Å +ÕËTË OG VAR SÒ
BORG ÖVÅ FORMLEGA HÎFUÈBORGIN RIÈ  FLUTTI KEISARINN AÈSETUR SITT TIL %DË
OG SKIPAÈI SVO FYRIR AÈ HÒN SKYLDI VERA KÎLLUÈ 4ËKÕË SEM ÖÕÈIR HÎFUÈBORG Å
AUSTRI 3ÅÈAN HEFUR ÖË VERIÈ DEILT UM HVOR BORGIN SÁ HIN EIGINLEGA HÎFUÈBORG
ÖAR SEM HÎFUÈBORGIN VAR ALDREI LAGALEGA FLUTT
¥ SEINNI HEIMSSTYRJÎLDINNI VORU GERÈAR SVO MARGAR ¹R¹SIR ¹ 4ËKÕË OG N¾STA
N¹GRENNI HENNAR AÈ ÅBÒUM ¹ SV¾ÈINU F¾KKAÈI UM HELMING %FTIR STRÅÈ VARÈ
HINS VEGAR MIKIL EFNAHAGSUPPSVEIFLA Å *APAN OG VARÈ LANDIÈ Å FARARBRODDI Å
MÎRGUM IÈNGREINUM OG ERU FLEST FYRIRT¾KI LANDSINS MEÈ HÎFUÈSTÎÈVAR Å 4ËKÕË
AUK ÖESS SEM MÎRG ALÖJËÈAFYRIRT¾KI ERU MEÈ ÒTIBÒ ÖAR
«VENJUF¹IR SKÕJAKLJÒFAR ERU Å 4ËKÕË MIÈAÈ VIÈ HVERSU STËR HÒN ER EN VEGNA
H¾TTU ¹ JARÈSKJ¹LFTUM ERU BYGGINGAREGLUR MJÎG STRANGAR (¾STA HÒS BORGAR
INNAR ER R¹ÈHÒSIÈ EN ÖAÈ ER  METRAR ¹ H¾È

-ORTON &ELDMAN
"!.$!2¥3+4 4«.3+,$

"ANDARÅSKA TËNSK¹LDIÈ -ORT
ON &ELDMAN F¾DDIST Å .EW 9ORK
 JANÒAR  4ËLF ¹RA AÈ ALDRI
HËF HANN PÅANËN¹M HJ¹ -ADAME
-AURINA 0RESS SEM DRË FRAM TËN
LISTAREÈLI &ELDMANS  MEÈAN HANN
VAR VIÈ N¹M HJ¹ HENNI BYRJAÈI HANN
AÈ SEMJA STUTT TËNVERK EN ¹RIÈ
 HËF HANN TËNSMÅÈAN¹M HJ¹
7ALLINGFORD 2IEGGER ¶REMUR ¹RUM
SEINNA VARÈ 3TEFAN 7OLPE KENN
ARI HANS EN ÖEIR ÖR¾TTU MIKIÈ UM
TËNLIST RIÈ  HITTIR &ELDMAN
LISTAMANNINN OG TËNSK¹LDIÈ *OHN
#AGE 3¹ FUNDUR REYNDIST AFDRIFARÅK
UR ÖVÅ SENNILEGA HEFUR ENGINN HAFT
JAFNMIKIL ¹HRIF ¹ TËNSMÅÈAR &ELD
MANS OG EINMITT *OHN #AGE
#AGE HVATTI &ELDMAN TIL AÈ TREYSTA
¹ INNS¾I SITT SEM SKILAÈI SÁR Å INN
BL¹SNARI TËNSMÅÈUM -ORTON &ELD
MAN SAMDI ALDREI TËNLIST EFTIR VIÈ
URKENNDUM LEIÈUM ÖAR SEM HANN
VANN FR¹ EINNI HREYFINGU TIL N¾STU
FR¹ EINU HLJËÈI TIL N¾STA 6IN
IR HANS ¹ SJÎTTA ¹RATUGNUM Å .EW
9ORK VORU MEÈAL ANNARS TËNSK¹LD
IN %ARLE "ROWN OG #HRISTIAN 7OLFF
OG M¹LARARNIR -ARK 2OTHKO 0HILIP
'USTON &RANZ +LINE OG *ACKSON
0OLLOCK
-¹LARARNIR HÎFÈU SÁRSTAKLEGA MIK
IL ¹HRIF ¹ &ELDMAN Å LEIT HANS AÈ
SÅNUM EIGIN HLJËÈHEIMI SEM HAFÈI
MUN STERKARI N¾RVERU EN HAFÈI
TÅÈKAST (ANN GERÈI TILRAUNIR MEÈ
GRAFÅSKUM NËTNASKRIFUM OG ER VERK
HANS 0ROJECTION  EITT ÖAÈ FYRSTA
ÖAR SEM HANN LEIKUR SÁR ¹ ÖENNAN
H¹TT MEÈ FORMIÈ ¥ KJÎLFARIÈ FYLGDI
HEILMIKIÈ AF VERKUM ÖAR SEM TIL
RAUNAMENNSKA HANS ÖRËAÈIST OG
GERÈI -ORTON &ELDMAN AF EINU
MERKILEGASTA BANDARÅSKA TËNSK¹LDI
SÅÈUSTU ALDAR
RIÈ  BAUÈ 5NIVERSITY OF .EW
9ORK Å "UFFALË &ELDMAN %DGARD 6AR
ÀSE PRËFESSORSSTÎÈUNA SEM HANN
SINNTI ÖAÈ SEM EFTIR VAR ¾VINNAR
 ¹TTUNDA ¹RATUGNUM FËRU TËN
VERK HANS AÈ LENGJAST OG URÈU ALLT
AÈ FIMM OG H¹LFUR TÅMI Å FLUTNINGI
(ANN SAGÈI SJ¹LFUR AÈ HANS KYNSLËÈ
V¾RI FÎST Å   MÅNÒTNA VERK
UM OG KYNNU ÖAU ORÈIÈ NOKKUÈ
VEL (ANN GERÈI Å ÖVÅ AÈ STÅGA ÒT FYR
IR Ö¾GINDAHRINGINN OG SAMDI LÎNG
VERK SEM VORU ÖË EKKI NEMA EIN
HENDING
¥ EINU AF SÅÈUSTU VERKUM HANS
0ALAIS DE -ARI FR¹ ¹RINU  ER
BRUGÈIÈ ÒT AF VANANUM ÖVÅ ÖAÈ ER
AÈEINS  MÅNÒTNA LANGT ¶AÈ VAR
SAMIÈ VEGNA BËNAR FR¹ UNNUSTU
HANS TËNSK¹LDINU "UNITU -ARCUS
OG VAR TILEINKAÈ HENNI (ÒN BAÈ
HANN UM AÈ SEMJA VERK ÖAR SEM
HANN T¾KI ALLT ÖAÈ SEM HANN GERÈI
Å LÎNGU VERKUNUM Å EINU STUTTU
(ÒN BAÈ UM TÅU MÅNÒTNA VERK VIT
ANDI AÈ ÖAÈ YRÈI LENGRA
3KÎMMU FYRIR ANDL¹T SITT GIFTIST
-ORTON &ELDMAN TËNSK¹LDINU "AR
BÎRU -ONK (ANN LÁST ¹ HEIMILI
SÅNU  SEPTEMBER  Å "UFFALË

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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Bankar auka arðgreiðslur

&JÎLDI VIÈSKIPTA 
6ELTA  MILLJËNIR
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5MSJËN

N¹NAR ¹ VISIRIS

Bankastjórn Glitnis leggur til við hluthafafund að
greiddur verði 66 prósenta arður að nafnvirði hlutafjár fyrir síðasta starfsár. Arðgreiðslan verður því 9,4
milljarðar króna gangi tillagan eftir sem svarar til
þess að 24,63 prósent af hagnaði síðasta árs renni til
hluthafa.
Hluthöfum Glitnis stendur til boða að fá helming
arðs greiddan í hlutabréfum bankans. Þetta er nokkur
aukning frá árinu 2005 þegar hluthafar fengu 38 prósenta arð.
Þá leggur stjórn Kaupþings til að hluthafar fái
10.366 milljónir króna í arð vegna ársins 2006 en það
eru fjórtán krónur á hlut sem er 140 prósenta arður.
Þetta svarar til að arður nemi 12,2 prósentum af hagnaði Kaupþings árið 2006.
Í fyrra fengu eigendur í Kaupþingi 10 krónur í arð
fyrir hvern hlut í eigu sinni.
Stjórn Straums-Burðaráss gerir það að tillögu sinni
að greiddur verði 75 prósenta arður sem svarar til
7.769 milljóna króna. Til samanburðar fengu hluthaf-
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"ANKARNIR BOÈA AUKNAR ARÈGREIÈSLUR TIL HLUTHAFA FYRIR SÅÈASTA
STARFS¹R

ar Straums 65 prósenta arð fyrir árið 2005.
Eins og komið hefur fram leggur bankastjórn
Landsbankans til við aðalfund að greiddur verði fjörutíu prósenta arður fyrir árið 2006.
EÖA

Hættir vegna
ágreinings
Þórður Birgir Bogason hefur óskað
eftir því að láta af störfum sem forstjóri MEST ehf. og hefur stjórn
félagsins gengið frá starfslokasamningi við hann.
Bjarni Gunnarsson, stjórnarformaður AGN Holding og MEST ehf.,
tekur við starfi
forstjóra
og
gegnir því tímabundið. Breytingarnar voru kynntar starfsmönnum
á fundi í gærmorgun.
Þórður segir
starfslokin eiga
¶«2¨52 ")2')2
sér nokkurn að"/'!3/.
draganda en að
lokinni
mikilli
stefnumótunarvinnu og endurskipulagningu hafi hann og eigendur fyrirtækisins verið ósammála
um stefnu til framtíðar. Þórður var
ráðinn til að leiða samruna fyrirtækjanna Merkúr og Steypustöðvarinnar sem saman urðu MEST
haustið 2005. „En þetta eru engin
leiðindi samt,“ segir hann og kveðst
vinna að því að setja eftirmann sinn
inn í daglegan rekstur.
Ekki liggur fyrir hjá Þórði Birgi
hvað við tekur, en hann segist hafa
góðan tíma til að hugsa næstu skref.
„Stjórn MEST þakkar Þórði vel
unnin störf fyrir félagið og óskar
honum velfarnaðar á nýjum vettvangi,“ segir í tilkynningu.
ËK¹

Hátt aflaverðmæti í vikunni
Meðalverð á helstu fisktegundum
var hátt á fiskmörkuðum landsins
í síðustu viku þrátt fyrir verulega
aukið framboð á milli vikna. Aflaverðmæti jókst talsvert á milli
vikna. Það nam 393 milljónum
króna í vikunni sem er 99 milljóna
króna hækkun frá vikunni á
undan.
2.277 tonn af fiski seldust á
mörkuðunum samanborið við
1.582 tonn í vikunni á undan. Meðalverðið stóð í 172,78 krónum á
kíló sem er tæplega 13 króna
lækkun á milli vikna. Hafa ber í
huga að meðalverðið fyrir hálfum
mánuði var með því hæsta sem
sést hefur, að sögn Skip.is.
JAB

Heimildir í hús
Fjármálaeftirlitið veitti á föstudag í síðustu viku fjárfestingafélaginu Milestone og Þætti eignarhaldsfélagi ehf. heimild til að fara
sameiginlega með virka eignarhluti í Glitni og Sjóvá-Almennum.
Með heimildinni fá félögin
atkvæðarétt í stjórnum Glitnis og
Sjóvá-Almennra í samræmi við
eignarhlut félaganna í bankanum.
Fjármálaeftirlitið vísar annars
vegar til laga um fjármálafyrirtæki og um vátryggingastarfsemi
hins vegar en í heimildinni felst að
félögin geta farið sameiginlega
með virka eignarhluti í allt að
fjórðungi hlutabréfa í Glitni banka
hf. og yfir helmingi bréfa í SjóváAlmennum tryggingum hf.
JAB

¹MÎQXVWXYHU
9RGDIRQHHU
RSLËDOODQ
VÎODUKULQJLQQ
DOODGDJD¼UVLQV
WLOÙMÎQXVWXUHLËXEÕLQ
ZZZYRGDIRQHLV

*UÈSWXDXJQDEOLNLËRJOLIËXQÕQD
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Heimurinn er eins og leiksvið þar sem
hver og einn leikur hlutverk.

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Guy Fawkes fyrir ætternisstapa

 &YRIRMYND $ANÅELS $EFOE

 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ  FARGAÈI 'UY &AWKES SÁR
NOKKRUM AUGNABLIKUM ¹ÈUR EN
¹TTI AÈ TAKA HANN AF LÅFI FYRIR AÈ
LEGGJA ¹ R¹ÈIN UM AÈ SPRENGJA
BRESKA ÖINGIÈ
!ÈFARANËTT  NËVEMBER 
KVÎLDIÈ ¹ÈUR EN ÖINGHEIMUR
ALLUR KOM SAMAN KOMST UPP UM
&AWKES ÖAR SEM HANN L¾DDIST
Å KJALLARA ÖINGHÒSSINS (ANN
VAR HANDTEKINN OG VIÈ N¹NARI
EFTIRGRENNSLAN FUNDUST TVÎ TONN
AF BYSSUPÒÈRI Å KJALLARANUM
6IÈ YFIRHEYRSLUR VIÈURKENNDI &AWKES AÈ VERA
Ö¹TTTAKANDI Å SAMS¾RI KAÖËLIKKA SEM ¾TLUÈU AÈ
R¹ÈA *AKOB ) %NGLANDSKONUNG OG RÅKISSTJËRNINA AF
DÎGUM EN STJËRNIN VAR SKIPUÈ KAÖËLIKKUM
 N¾STU M¹NUÈUM HÎFÈU BRESK STJËRNVÎLD HEND
UR Å H¹RI HINNA SAMS¾RISMANNANNA EN HANDTËKU
LÅKA MARGA SAKLAUSA KAÖËLIKKA PYNDUÈU OG

JAFNVEL DR¹PU %FTIR STUTT RÁTTARHÎLD VAR &AWKES
¹SAMT FÁLÎGUM SÅNUM D¾MDUR
TIL HENGINGAR OG SUNDURLIMUNAR
(INN  JANÒAR  HËFUST
AFTÎKURNAR OG DAGINN EFTIR VAR
&AWKES LEIDDUR UPP Å G¹LGANN
 LEIÈ SINNI ÖANGAÈ STÎKK HANN
HINS VEGAR ÒR STIGANUM MEÈ
ÖEIM AFLEIÈINGUM AÈ HANN
H¹LSBROTNAÈI OG LÁST SAMSTUND
IS
¥ "RETLANDI ER HALDIÈ ER UPP ¹
DAG 'UY &AWKES HINN  NËV
EMBER ¹ ¹RI HVERJU ÖEGAR RÎKKVAR ER FLUGELDUM
SKOTIÈ ¹ LOFT OG KVEIKT Å BRENNUM OG LÅKNESKJUM
AF &AWKES OG ÖVÅ FAGNAÈ AÈ HONUM MISTËKST
¾TLUNARVERK SITT











AÈ 2OBINSON +RÒSË
BRESKA SJËMANNINUM
!LEXANDER 3ELKIRK ER
BJARGAÈ EFTIR FJÎGURRA ¹RA
DVÎL ¹ EYÈIEYJU
(ARRY 4RUMAN "ANDA
RÅKJAFORSETI GREINIR FR¹ ÖVÅ
AÈ HANN HAFI FARIÈ FRAM ¹
ÖRËUN VETNISSPRENGJUNNAR
4UTTUGU MANNS FARAST MEÈ
FLUGVÁLINNI 'LITFAXA ÒT AF
6ATNSLEYSUSTRÎND ¹ LEIÈ
FR¹ 6ESTMANNAEYJUM TIL
2EYKJAVÅKUR
-JËLKURSAMSALAN H¾TTIR
REKSTRI ALLRA MJËLKURBÒÈA
UTAN EINNAR
&ERÈAMÎNNUM LEYFT AÈ
KAUPA TOLLFRJ¹LSAN BJËR VIÈ
KOMUNA TIL LANDSINS
3TOFNFUNDUR 3AMTAKA UM
KVENNAFRAMBOÈ Å 2EYKJAVÅK
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-EÈ KEIM AF 6ENESÒELA
Við þökkum innilega auðsýnda vináttu og
hlýhug við andlát og útför

Ólafs Jónssonar
fv. bæjarfulltrúa, Grænutungu 7, Kópavogi.
Anna S. Gunnlaugsdóttir
Bjarni Ólafsson
Kristín Indriðadóttir
Anna Ólafsdóttir
Björn Jónsson
Hafdís Ólafsdóttir
Guðmundur Einarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku mamma okkar, fósturmamma,
tengdamamma, amma, langamma,
langaló og systir,

Kristín Eiríksdóttir,
Jöklaseli 25, 109 Reykjavík,

verður jarðsungin fimmtudaginn 1. febrúar kl. 15.00 í
Fella- og Hólakirkju.
Jónína Þóra Sigurjónsdóttir Sveinn F. Sveinsson
Ingibjörg T. Sigurjónsdóttir Salmann Tamimi
Katrín Sigurjónsdóttir
Sölvi Guðbjartsson
Ásdís Þórðardóttir
Hallgrímur J. Jónasson
barnabörn, langömmubörn og systkini.

Henry Þór Reynisson varð
hlutskarpastur í keppni
Landssambands
bakarameistara um köku ársins
2007, sem haldin var 10. janúar síðastliðinn. Kaka ársins hefur verið valin frá
árinu 2001. „Síðastliðin tvö
ár hefur verið valin nefnd
sem bjó til köku ársins. Á
félagsfundi í haust kom í
ljós að félagsmönnum var
mikill söknuður í keppninni
og því var hún endurvakin í
ár,“ sagði Ragnheiður Héðinsdóttir hjá Samtökum iðnaðarins. Ellefu kökur bárust
til keppninnar og fór Tonka
súkkulaðidraumur Henrys
Þórs með sigur úr býtum.
Kakan verður fáanleg í
þeim bakaríum sem eiga
aðild að Landssambandi
bakarameistara frá næstu
helgi.
Henry var að vonum
ánægður með árangurinn.
„Þetta kom mér mjög á
óvart. Þetta var í fyrsta
skipti sem ég tek þátt í
þessari
keppni,“
segir
Henry, sem er nýsnúinn
heim eftir að hafa unnið
sem konditor í Harrods í
London í tvö ár. Henry er
kominn af bakaraætt og
starfar hjá Reyni bakara,
ásamt föður sínum og bróður. Hann segir keppnina
vera skemmtilegt framtak
og jákvætt að fólk sé hvatt
til að prófa eitthvað nýtt.
Henry sjálfur leitaði ein-

mitt á nýjar slóðir.
Kaka hans samanstendur
af
súkkulaðisvampbotni,
súkkulaðimús með tonkabragði, karamellumöndlum
og súkkulaðikremi. „Mig
langaði að gera eitthvað öðruvísi og prófa tonkabragðið,“
segir Henry. Tonka er krydd
frá Venesúela, en Henry
segir það vera lítið þekkt hér
á landi. „Tonka er þurrkuð
baun sem er látin liggja í
rommi í svona sólarhring. Í
gamla daga var þetta notað í
tóbak og vín, og er notað svolítið í ítalskri matargerð líka.
Ég notaði tonka í krem og
þvíumlíkt í Harrods, svo ég
ákvað að prófa að nota þetta í
músina,“ segir hann.
Kaka ársins gæti orðið
nokkuð víðförul, því Henry
heldur ásamt samstarfsmanni sínum til Flórída í
febrúar til að opna nýtt bakarí. „Það er kona sem býr
þarna sem hefur alltaf langað til að opna bakarí. Hún var
komin með fjárfesta með sér
og bauð okkur bara með. Við
slógum til og höfum verið að
vinna að þessu undanfarið
ár,“ segir Henry. Bakaríið,
sem mun heita Breads and
Buns, verður með skandinavísku sniði og mun bjóða
upp á holl brauð. „Það getur
samt vel verið að við tökum
kökuna með og sjáum hvernig hún virki,“ segir Henry.
SUNNA FRETTABLADIDIS
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¹ LEIÈ TIL &LËRÅDA TIL AÈ OPNA NÕTT BAKARÅ +AKAN GËÈA G¾TI ÖVÅ ORÈIÈ
NOKKUÈ VÅÈFÎRUL
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AFMÆLI
Móðir okkar kær,

María Guðgeirsdóttir
frá Hellissandi, lengst af búsett í Keflavík,

lést 26. janúar í Víðihlíð, Grindavík. Útför hennar
fer fram frá Keflavíkurkirkju föstudaginn 2. febrúar
klukkan 14.00.
Kristján Tjörvason
Svavar Geir Tjörvason
Sævar Tjörvason

%LÅN 0¹LMA
DËTTIR BLAÈA
MAÈUR ER 
¹RA

Systir mín, móðursystir og ömmusystur
okkar,

(ARPA
.J¹LSDËTTIR
FÁLAGSFR¾È
INGUR ER 
¹RS

Kristjana Jónsdóttir
Langholtsvegi 99,

lést á Hrafnistu 28. janúar.
Erla Jónsdóttir
Sigurlaug Erla Hauksdóttir
Jón Þór Hauksson
María Hauksdóttir
og börn.

Sveinn Þrastarson

-ARÅN
-ANDA
-AGNÒS
DËTTIR FATA
HÎNNUÈUR ER
 ¹RA

*AKOB &
SGEIRSSON
RITHÎFUNDUR
ER  ¹RA

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

Ebba Thorarensen

Elskulegur sonur minn, bróðir og mágur,

Efstaleiti 10, Reykjavík,

Valþór Sigfinnsson
Stórulág, Hornafirði,

andaðist föstudaginn 26. janúar.
Jónína Ebenezersdóttir
Böðvar Valgeirsson
Ragnheiður Ebenezersdóttir Stefán Friðfinnsson
Ásgeir Ebenezersson
og ömmubörn.

verður jarðsunginn frá Hafnarkirkju laugardaginn
3. febrúar kl. 14.00.
Sigurbjörg Eiríksdóttir
Eiríkur Sigfinnsson
Sigurður Sigfinnsson
Páll Sigfinnsson

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

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

Jóhanna S. Gísladóttir

Þorbergur
Þórðarson

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990
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Ég tók leigubíl um
daginn. Það er svo
sem ekki í frásögur
færandi en ferðin
var öll hin leiðinlegasta þar sem ég
lenti á skrafhreifum leigubílstjóra.
Þetta kom nokkuð
flatt upp á mig þar sem allt fas
mitt og framkoma sendir skýr
skilaboð: „Haltu kjafti og keyrðu“.
Kolsvarta áran sem umlykur mig
hefur, árum saman, komið í veg
fyrir að ég þurfi að halda uppi
samræðum við leigubílstjóra.
Ég er ekki einn um að vilja
þegja í leigubílum og kann ágæta
sögu af einum þjáningarbræðra
minna. Hann er þekktur þverhaus

og tók einhverju sinni leigubíl í
slagviðri, hávaðaroki og hellirigningu. Maðurinn var varla búinn að
gefa upp áfangastað þegar ekillinn
setti kjaftakvörnina í gang og malaði af miklum móð. Farþeginn hélt
þetta út í fimm mínútur en strunsaði svo út úr bílnum á rauðu ljósi
og kaus að ganga á leiðarenda,
hundblautur með vindinn í fangið.
Sjálfur er ég of sporlatur og lífhræddur til að stökkva úr leigubíl
á ferð en skildi samt ekki hvernig
á því stóð að bílstjórinn skyldi
valta yfir andfélagslegar varnir
mínar, mislesa alla framkomu
mína og álykta að ég nennti að eiga
við hann orð.
Skýringin kom þó skömmu
síðar þegar hann kom sér að efn-

inu og því sem hann virkilega vildi
ræða. Fjandans handboltann. Ég
benti manninum á það að áhugi
minn á handboltanum væri bundinn við það að hneykslast á því
hvernig heil þjóð getur farið á límingunum yfir einhverju jafn innihaldslausu og fánýtu og þessu
sporti. Eftir það ókum við í þögn.
Ég var ekki í hans liði.
Íslendingar hljóta að vera eina
þjóðin í heimi sem fagnar sigri í
leik í riðlakeppni eins og verið sé
að hampa heimsmeistarabikar.
Undarleg þjóð sem getur sameinast um eitthvað jafn lítilfjörlegt og
handbolta og Rockstar en er margklofin í velferðar-, umhverfismálum og öllu öðru sem skiptir heildina raunverulegu máli.

N 0ONDUS
Ég hef verið að
spá, ég held
að lögreglan
raði glæpum
ekki í sömu
forgangsröð og
venjulegt fólk.

%FTIR &RODE °VERLI
Það er líklega
rétt, enginn
annar en
lögreglan
væri alltaf
hangandi
fyrir utan
bandaríska
sendiráðið.

Og ef þú ert einn af Sumarbúðir
þeim fáu sem eru þar sem þú
teknir fyrir glæpi, þá
lærir að vera
eru hegningarlögin
svo götótt að þú enn meiri
lendir í fangelsi glæpamaður
sem er eins og
en áður!
sumarbúðir!

Það er kannski samfélagið
frekar en lögreglan sem ekki
er tilbúið til að taka
á glæpum á réttan Réttan
máta?
máta!

N 'ELGJAN
Hæ

Góður
Nákvæmlega, í
skammtur
hvað
eru þessir
af rafmagni í
hreðjarnar á menn að nota
þeim!
skattpening- Heilbrigðisana!?! kerﬁð?

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

H ...
Afsakaðu,
gleymdu
þessu bara.

Guð hvað er þetta
með mig, ég get
verið svo mikið fíﬂ!

Ég hefði ekki átt að
truﬂa!

Nei, gleymdu að ég
haﬁ sagt þetta!
Haltu bara áfram að
lifa þínu líﬁ eins og
ekkert haﬁ í skorist.

Nú hefurðu hitt fröken
lágt sjálfsálit!
Hérna, taktu
minturnar
mínar og þá
erum við kvitt.

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

%FTIR 4ONY ,OPES

Óli segir að þú
sért tvær vikur
á eftir með
vasapeninginn
hans, ég myndi
ekki venja mig á
að borga ekki! Er
það skilið?

N +JÎLTURAKKAR

Eigandi minn skyldi
mig aftur eftir einan!

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

Af hverju er ég ekki
með gemsanúmerið
hans.

Væææææææææl.

N "ARNAL¹N

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!

Fréttir og Íþróttir

Leikir

Skemmtun

Solla, þú ert
óþolandi
vælukjói sem
þykist vita allt!

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

Nú fer ég
og segi
mömmu!

Hvað sagði
mamma?

Sækjast sér
um líkir sagði
hún!
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Ástin er dauðans alvara

!

Kl. 11.00
Í Gerðarsafni stendur yfir samsýning Gullpenslanna svokölluðu.
Á sýningunni Indigo sýna Birgir
Snæbjörn Birgisson, Daði Guðbjörnsson, Eggert Pétursson, Helgi
Þorgils Friðjónsson, JBK Ransu,
Jóhann Ludwig Torfason, Kristín
Gunnlaugsdóttir, Sigríður Ólafsdóttir, Sigtryggur Bjarni Baldvinsson og Sigurður Árni Sigurðsson.
Sýningin stendur til 11. febrúar.

4ENËRSÎNGVARINN *ËHANN
&RIÈGEIR 6ALDIMARSSON ER
GESTUR H¹DEGISTËNLEIKA
(AFNARBORGAR ¹ MORGUN
9FIRSKRIFT TËNLEIKANNA ER
bSTIN ER DAUÈANS ALVARAm OG
SAMANSTENDUR EFNISSKR¹IN AF
H¹DRAMATÅSKUM ARÅUM EFTIR
6ERDI OG 0UCCINI
-EÈLEIKARI ¹ TËNLEIK
UNUM ER !NTONÅA (EVESI
PÅANËLEIKARI SEM HEFUR VERIÈ
LISTR¾NN STJËRNANDI TËN
LEIKARAÈARINNAR FR¹ STOFNUN
HENNAR ¹RIÈ  OG VELUR
HÒN Ö¹ LISTAMENN SEM FRAM
KOMA ¹ TËNLEIKUNUM
4ËNLEIKAR ÖESSIR FARA AÈ
JAFNAÈI FRAM EINU SINNI Å

 %KKI MISSA AF

M¹NUÈI OG STANDA ÖEIR YFIR
Å UM H¹LFA KLUKKUSTUND OG
ERU SÁRSTAKLEGA HUGSAÈIR
SEM T¾KIF¾RI FYRIR FËLK SEM
STARFAR Å MIÈB¾ (AFNARFJARÈ
AR TIL AÈ NJËTA GËÈRAR TËNLIST
AR Å H¹DEGISHLÁI 4ËNLEIKARNIR
ERU Å BOÈI (AFNARBORGAR OG
ER AÈGANGUR ËKEYPIS
4ËNLEIKARNIR HEFJAST
STUNDVÅSLEGA KL 

$2!-!4¥+ /' ,4) *ËHANN
&RIÈGEIR 6ALDIMARSSON TENËR
SYNGUR H¹DRAMATÅSKAR ARÅUR Å
(AFNARFIRÈI

3ÕNINGU ®NNU -IELDS OG
*ËNU (LÅFAR (ALLDËRSDËTTUR ¹
#AFÁ +ARËLÅNU ¹ !KUREYRI 3ÕN
INGUNNI LÕKUR ¹ FÎSTUDAG SEM
OG SÕNINGU 3NORRA SMUNDS
SONAR ¹ +ARËLÅNU 2ESTAURANT
,EIKRITINU «FÎGRU VERÎLD Å
"ORGARLEIKHÒSINU SEM ER VÅST
GEÈVEIK SÕNING Å BËKSTAFLEGRI
MERKINGU
6ETRARH¹TÅÈ Å 2EYKJVÅK
SEM HEFST  FEBRÒAR %KKI ER
R¹È NEMA Å TÅMA SÁ TEKIÈ AÈ
MERKJA Å DAGATALIÈ OG TAKA
HELGINA FR¹

MENNING FRETTABLADIDIS

Lofaður Aldingarður
Smásagnasafn Ólafs Jóhanns
Ólafssonar, Aldingarðurinn, fær
lofsamlega dóma í bandarískum
fagtímaritum um þessar mundir.
Bókin kom út samtímis hér á landi
og vestan hafs þar sem hún ber
heitið Valentines en hið virta forlag Random House annast útgáfumál Ólafs þar. Í bókinni eru tólf
samtengdar sögur þar sem fjallað
er um sambönd fólks en allar
hverfast þær um ástina og tímann.
Fjögur fagtímarit hafa birt
dóma eða umsagnir um bókina að
undanförnu, þar á meðal Publishers Weekly og Library Journal.
Öll hæla þau byggingu bókarinnar, stíl sagnanna, persónusköpun
og frásagnarhæfileikum höfund-

«,!&52 *«(!.. «,!&33/. .ÕJASTA
BËKIN SÎGÈ bSKELFILEGA HRÅFANDIm
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

ar. Í dómi Library Journal fær
bókin eindregin meðmæli og hún
sögð metnaðarfull og þrungin
sársauka. Í umfjölllun Publishers
Weekly segir að stíll Ólafs Jóhanns
sé „gífurlega áhrifamikill“ og
bókin „skelfilega hrífandi“.
Að sögn umboðsmanns Ólafs
Jóhanns
í
Bandaríkjunum,
Gloriu
Loomis
hjá
Watkins Loomis
umboðsskrifstofunni,
er það óvenjulegt að fagtímaritin fjögur séu jafn
samhljóða og í
dómum sínum
!,$).'!2¨52)..
um
bókina.
"ËKIN KOM ÒT HJ¹
„Þetta
eru
6ÎKU (ELGAFELLI FYRIR mjög
áhugaSÅÈUSTU JËL
verðar sögur
og
Ólafur
hefur óvenjulega hæfileika –
maður veit aldrei hvað kemur frá
honum en við hlökkum ávallt til
þess,“ segir Gloria Loomis. Ólafur
þýðir sjálfur sögur sínar og hælir
Loomis einnig því starfi hans og
áréttar að vitanlega sé höfundurinn ekki eins þekktur vestan hafs
og hér heima. „Viðtökur sem þessar hjálpa okkar kynningarstarfi
að öllu leyti. Hann er með reglulega góðan útgefenda og er einkar
vel liðinn. Þessar jákvæðu umfjallanir verða án efa til þess að útgefandinn leggur sig enn frekar fram
um að vekja athygli á honum.“
Loomis segir að Ólafur Jóhann
vinni nú að nýju verki. „Það er ég
viss um, hann er alltaf með eitthvað á teikniborðinu.“
KHH

Laddaafmælið
Það kom fáum á óvart að áhugi
reyndist mikill á afmælissýningu
Ladda sem komin er í sölu í Borgarleikhúsinu. Aðeins er um fjórar
sýningar að ræða og er svo til uppselt á fyrstu sýninguna og allt að
helmingur miða á hinar þrjár er
seldur.
Sýninguna kalla aðstandendur
Laddi 6 tugur og eru höfundar
hennar þeir Laddi og Gísli Rúnar.
Hún verður blanda af splunkunýju
efni og klassísku efni frá ferli
Ladda. Björn Björnsson annast
sviðsetningu og hljómsveitarstjóri
er Hjörtur Howser. Nú er staðfest
hverjir koma fram sem sérstakir
gestir. Það verða þeir Steinn
Ármann, Eggert Þorleifs og Halli
bróðir Ladda sem munu láta ljós
sitt skína ásamt Ladda sjálfum.
Frumsýningin verður eins og áður
sagði 17. febrúar í Borgarleikhúsinu og eru svo þrjár næstu sýningar sem hér segir: laugardaginn 24.
febrúar, laugardaginn 3. mars og
fimmtudaginn 8. mars.
Nokkuð er langt síðan Laddi kom
fram í sýningu af þessu tagi. Hann
hefur á þessu ári haft starfsaðstöðu
í Borgarleikhúsinu hjá Leikfélagi
Reykjavíkur. Hann og Halli tóku
síðast þátt í sýningu á vegum Einars Bárðarsonar í Loftkastalanum
sem varð hljóðlega feikivinsæl og

%INHVER VERÈUR ÖAR c
Nýr stjórnandi Listasafns
Reykjavíkur, Hafþór
Yngvason, mótaði þá stefnu
þegar hann tók við húsaforráðum þar að kalla til
yngstu kynslóð íslenskra
myndlistarmanna og hefur
þess þegar séð stað í sýningarhaldi í Listasafninu í
Hafnarhúsinu.
Á föstudag opnar ung myndlistarkona einkasýningu, þá fyrstu í
röð einkasýninga sem þar verða
næstu mánuði. Það er Birta Guðjónsdóttir sem ríður á vaðið. Sýningin er pöntuð og fær Birta þau
tilmæli ein að sníða sýningu sína
í rýmið.
Vettvangur listamannanna er Dsalur Hafnarhússins og dregur
sýningaröðin nafn sitt af honum.
Sýningaröðin er framtíðarverkefni safnsins en með henni ætlar
Listasafn Reykjavíkur að vekja
athygli á efnilegum myndlistarmönnum, sem ekki hafa áður
haldið einkasýningu í stærri söfnum landsins. Listamennirnir
vinna allir ný verk fyrir salinn og
í lok hvers árs verður sýningunum fylgt eftir með útgáfu sýningarskrár.
Birta Guðjónsdóttir kallar
sýningu sína Einhver verður þar.
Safnið kallar sýninguna innsetningu, þá er átt við að listamaðurinn gerir meira en að hengja verk
sín upp og koma þeim fyrir, hann
verður að takast á við rýmið, nýta
það og gera verkin beinlínis fyrir
það. Í innsetningu sinni notar
Birta speglun og tálsýnir til að
ögra upplifun áhorfandans af
tíma og rými. Verkin sem fylla Dsalinn að þessu sinni eru bæði
ljósmyndir og video-verk sem
eru þrjú og tengjast innbyrðis.
Birta fór til Amsterdam eftir
nám sitt hér heima í Listaháskólanum og útskrifaðist þaðan árið
2004. Birta er enginn nýgræðingur í sýningarhaldi. Hún hefur um
langt árabil haldið úti eigin sýn-

-9.$,)34 "IRTA 'UÈJËNSDËTTIR VILL EKKI KALLA SPEGLA ÖEMA Å VERKUM SÅNUM EN NOTAR
Ö¹ MIKIÈ 3ÕNING HENNAR Å $ SAL ,ISTASAFNS 2EYKJAVÅKUR Å (AFNARHÒSI VERÈUR OPNUÈ ¹
FÎSTUDAGSKVÎLD
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ingarsal í kjallara á Grundarstíg
21 í Þingholtunum. Hún hefur
sýnt víða á meginlandinu og alla
leið til Melbourne fór hún í fyrra
og setti saman þar sýningu með
verkum sínum og annarra. Hún
starfar nú sem sýningarstjóri
ásamt Pétri Arasyni í Safni á
Laugavegi og sér þar um daglegan rekstur.
Birta er af þeirri kynslóð listamanna sem starfar að list sinni
með öðru. Hún segist selja verk
nokkrum sinnum á ári en hún
hafi ekki gert sér vonir um að lifa
af list sinni. Hún hefur um langt
skeið unnið verk sín í ljósmyndir
og gengið sjálf í störf fyrirsætu.
„Vinir hjálpa svo til við tökurnar,“ segir hún. Verk hennar hafa
um nokkurt skeið verið leikur
með hugtakið latneska reflection
– speglun – í víðari skilningi orðsins en okkur er tamur. Eins og
sést á myndinni hér að ofan beitir
hún speglum í verkum sínum til
að sýna rými og opna þau. Hún
segist ekki nýta sig sem persónu
í verkunum, eins og sumir. En er

útgerð sem þessi ekki dýr? Birta
segir framleiðslu mynda alltaf
kosta sitt. Meðan hún bjó á meginlandinu segir hún að eitt sinn
hafi hún farið sérstaka ferð til
Búlgaríu til að láta vinna fyrir
sig myndir. Myndlistarmenn
verði að sæta því að fara milli
landa með stranga verka sinna í
handfarangri. Fæstir hafi efni á
að flytja verk sín milli landa í
réttum umbúðum.
Síðasta einkasýning Birtu hér
á landi var í Suðsuðvestur í
Reykjanesbæ 2005. Þá sýndi hún
með föður sínum á Seyðisfirði
sama ár. Þetta er fyrsta stóra
sýningin hennar hér í bænum.
Sýningarstjóri er Ólöf K. Sigurðardóttir. Sýning Birtu stendur til
18. mars. Sunnudaginn 4. febrúar
kl. 15 bjóða Birta og Ólöf gestum
í spjall í innsetningunni miðri –
Einhver verður þar … og er um
leið orðinn partur af innsetningunni.
Styrktaraðilar sýningarinnar
eru Morgunblaðið, Vífilfell og
Flugleiðir.
PBB

,%)+,)34 ,ADDI BÕÈUR TIL VEISLU FJÎGUR
KVÎLD Å FEBRÒAR OG MARS &2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Bacon hækkar stöðugt

þurfti ekki mikla auglýsingu, aðdáendur þeirra bræðra skiluðu sér og
gekk sýningin mun lengur en í upphafi var áætlað.
Laddi er löngu orðinn að stofnun
í íslensku skemmtanalífi, bæði sem
stakur skemmtikraftur og í félagi
við aðra. Hann þarf gjarna með sér
þann sem kallaður er „straight
man“ – hinn skynsama sem tekst á
við sprellið í trúðnum. Það sem er
óvenjulegt við feril Ladda er hversu
margar persónur hann hefur skapað og hversu lengi hann hefur haldið þeim lifandi. Þar á hann engan
sinn líka í sögu íslenskra skemmtikrafta. Þeir sem ekki hafa kynnst
honum á sviði ættu ekki að láta
þetta einstaka tækifæri framhjá
sér fara. Miðasala er í Borgarleikhúsinu, á vef hússins, www.borgarleikhus.is, og á www.midi.is
PBB

Leikkonan Sophia Loren er í þann
mund að hafa stórfelld áhrif á
listheiminn að sögn breska dagblaðsins Telegraph sem upplýsir
að hún muni í næstu viku selja
verk írska málarans Francis
Bacon, Study for Portrait II frá
árinu 1956, og áætlar jafnframt
að verkið muni seljast fyrir um
12 milljónir punda. Leikkonan
heimsfræga vildi þó ekki láta
bendla sig við sölu verksins sem
áður var í eigu eiginmanns hennar Carlo Ponti sem lést fyrir
stuttu. Heildarverðmæti næstu
uppboðsverka Christies sem nú
eru til sýnis í London hleypur á
hundruðum milljóna punda en
fyrrgreint verk er talið með þeim
merkari. Verkið er hluti af seríu
sem Bacon málaði undir áhrifum
frá velþekktri mynd Velázquez af
páfanum Jambattista Pamfili.

Ponti þessi átti einnig verk
eftir Picasso, Henry Moore og
Canaletto en var þekktastur fyrir
safn sitt af verkum Bacons en
verðmæti þeirra hefur aukist
verulega undanfarin ár. Ef svo
fer sem uppboðshaldararnir óska
selst verkið ekki undir 12 milljónum punda og verður þá dýrasta
Bacon-málverk sögunnar. Sumir
telja að verðið nái 15 milljónum
punda sem verður þá metsala
fyrir listaverk sem gert er eftir
síðari heimsstyrjöld.
Áhugasamir geta fræðst um
fleiri verðugar fjárfestingar á
heimasíðunni
www.christies.
com.
4¥-!-«4!6%2+ "!#/.3
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"JARTSÕN ¹ FRAMHALDIÈ
Á undanförnum árum hefur
farið fram endurskipulagning á starfsemi Nýlistasafnsins og nýlega skrifuðu
forsvarsmenn þess og Glitnis undir þriggja ára samstarfssamning sem tryggja
á það í sessi sem helsta
nútímalistasafn landsins.
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„DAUÐUR, SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

Safnið hefur notið stuðnings
opinberra aðila um árabil en dregið hefur hlutfallslega úr honum
síðustu ár. Samningurinn við
Glitni er til þriggja ára og nemur
styrkupphæð bankans átta milljónum á því tímabili.
Nína Magnúsdóttir, stjórnarformaður safnsins, er bjartsýn á
framhaldið en ný stjórn hefur nú
lagt upp sýningardagskrá fyrir
árið. „Þetta leggst alveg stórvel í
okkur. Það er svo margt sem hægt
er að gera en það sést vel þegar
maður leggst í einhvers konar
skipulagsvinnu hvað það er frábært að vera með svolítið meira
milli handanna.
Það eru svo mörg tækifæri í
þessu landi, hér er allt svo opið,
stórkostlegir listamenn sem við
höfum gott aðgengi að fyrir lítið
en það þarf að huga að því að eiga
fjármagn til að setja í verkefnin.“
Nína útskýrir að það sé eitt af
markmiðum Nýlistasafnsins að
komast í framtíðarhúsnæði og að
hugað sé að því eins og safnið eigi
skilið sem ein helsta nýlistastofnun landsins sem brátt á 30 ára
afmæli.
Stefna Nýlistasafnsins er nú að
gefa fleiri listamönnum tækifæri
til þess að nýta allt sýningarrými
safnins. „Okkur langar að sjá svolítið fleiri stórar og flottar sýning-
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ar eftir flotta íslenska listamenn,“
útskýrir Nína og bætir við að vitanlega skiptist árið nokkuð upp en
meira verði af stórum einkasýningum í safninu heldur en áður
þar sem áherslan hafi fremur
verið á samsýningar. Á þessu
starfsári verða til að mynda settar
upp einkasýningar á verkum
Ragnars Kjartanssonar og Heklu
Daggar Jónsdóttur.
Enn fremur verður einnig
unnið markvissar að því að opna
safnið, bæði fyrir almenningi og
atvinnulífinu. „Á næsta aðalfundi
munum við skoða möguleikann á
því að bjóða alla þá sem áhuga
hafa á starfi okkar að taka þátt en
félagsaðild hefur hingað til verið
takmörkuð við myndlistarmenn,“
segir Nína.
„Með spennandi verkefnum
munum við síðan leitast við að fá
fleiri gesti í safnið,“ segir hún og
2EGARD &AUVE Å ,ISTASAFNI ¥SLANDS
GEYMIR VERK FRÎNSKU EXPRESSJËNIST
ANNA FR¹ UPPHAFI  ALDAR 3ÕNINGIN
KEMUR FR¹ -USÁE DES BEAUX ARTS
Å "ORDEAUX Å &RAKKLANDI  VERK
EFTIR ÖRETT¹N LISTAMENN ÖAR ¹ MEÈAL
MEISTARANA 2ENOIR OG -ATISSE

F  &¾REYSKU LISTM¹LARARNIR
N N 4«.,%)+!2
F  "ARÅTONSÎNGVARINN -ICHAEL
#LARKE OG ¶ËRARINN 3TEF¹NSSON
PÅANËLEIKARI HALDA TËNLEIKA Å TILEFNI
AF -YRKUM MÒSÅKDÎGUM  EFNIS
SKR¹NNI ERU VERK EFTIR 'UNNAR 2EYNI
3VEINSSON *ËN (LÎÈVER SKELSSON
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'UNNARSDËTTIR 4ORBJÐRN /LSEN
%YÈUN AV 2EYNI OG )NG¹LVUR
AV 2EYNI SÕNA VERK SÅN Å MENN
INGARSTOFNUN (AFNARFJARÈAR Å
(AFNARBORG ,ISTAMENNIRNIR ¹
SÕNINGUNNI %INSÕNA ,IST ERU AÈ
MÎRGU LEYTI ËLÅKIR EN ÖAU EIGA ÖAÈ
SAMEIGINLEGT AÈ VERA ËHR¾DD VIÈ AÈ
GERA TILRAUNIR MEÈ T¾KNI FORM OG
MYNDBYGGINGU 3ÕNINGIN STENDUR TIL
 FEBRÒAR
SAMSÕNING 'ULLPENSLANNA SVO
KÎLLUÈU  SÕNINGUNNI )NDIGO SÕNA
"IRGIR 3N¾BJÎRN "IRGISSON $AÈI
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"ALDVINSSON OG 3IGURÈUR RNI
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F  ,JËSMYNDARINN 3ISSÒ
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2EYKJAVÅKUR Å 'RËFARHÒSI 3ÕNINGIN
BER YFIRSKRIFTINA -ENJAR TÅMANS

F  "RYNDÅS "RYNJARSDËTTIR

nefnir nýafstaðna sýningu Kolbeins Huga Höskuldssonar, „Still
drinking about you“, sem fjölmargir ungir listunnendur sóttu
sem ekki eru fastagestir á myndlistarsýningum.
Fyrr í vetur var haldin sýning á
safnkosti Nýlistasafnsins sem í
eru um 700 verk og er án efa eitt
besta samtímalistaverkasafn frá
7. og 8. áratugnum á Íslandi. Lengi
hefur verið leitað að framtíðarlausn á geymsluvanda safnsins en
Nína segir að það mál sé í vinnslu.
„Við sjáum alveg fyrir okkur að
safneignin muni í framtíðinni
eignast sjálfstætt líf í nánum
tengslum við safnið og mögulega
fleiri stofnanir eða félög.“
Nánari upplýsingar um sögu
safnsins og framtíðarhorfur er að
finna á heimasíðunni www.nylo.is.
KHH
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Blair í sjónvarpinu
HREYFING • KRAFTUR • ÁNÆGJA

FRÁBÆRIR
SKÍÐAPAKKAR
3*«.6!20 2OBERT ,INDSEY SEM 4ONY

"LAIR

einstaklinga sem staddir eru í miðjum átökum samtímans og verkum
sem skoða þá á sama stað en gera
þá að fíflum, líkt og Robert Lindsey
gerir með stríðsglæpamanninn
Blair.
Þar eru menn líka ýmsu vanir
samanber The Queen sem nú má
sjá í Reykjavík. Opinberar persónur verða að sætta sig við umfjöllun
af öllu tagi sem hér á landi yrði
aldrei leyfð. Geta menn ímyndað
sér verk í sjónvarpi þar sem fjallað
væri um þá ákvörðun Davíðs og
Halldórs að ganga í lið með hinum
staðföstu þjóðum, alvarlegt drama
um Ólaf Ragnar og Dorrit í tilhugalífinu, einkamál þeirra Baugsfeðga í aðdraganda málaferlanna?
Breska pressan fór ómildum
höndum um Réttarhaldið yfir Tony
Blair. Voru flestir á því að manngerðin væri klisja og það sem
honum væri lagt í munn stæði langt
frá því sem haft væri eftir honum
opinberlega og hann hafi í ógáti
misst út úr sér.
PBB

www.visir.is

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

ALLIR SKÍÐAPAKKAR
MEÐ 20% AFSLÆTTI

SNJÓBRETTAPAKKAR

Hinn fimmtánda janúar var sjónvarpsmynd á dagskrá More4 í
Bretlandi: Réttarhaldið yfir Tony
Blair. Hún fékk frekar slaka dóma
en þar var leikið með þá framtíðarsýn að Blair sæti enn á valdastóli
2010, Hillary Clinton væri sest í
Hvíta húsið og þá væri breski forsætisráðherrann dreginn fyrir
alþjóðlegan rétt fyrir ...stríðsglæpi. Þetta var níutíu mínútna
sjónvarpsmynd og lék Robert
Lindsey (My Family, GBH)
forsætisráðherrann. Þetta er í
annað sinn sem hann leikur Tony
en Michael Sheen hefur líka tekist
á við forsætisráðherra í tvígang,
síðast í The Queen.
Satírur þekkjum við úr sjónvarpi
hér: Spaugstofan hefur um langan
aldur gert sér mat úr skopstælingum í stuttum sketsum. Þær eru fastur þáttur af Áramótaskaupinu. Við
þekkjum engar tilraunir höfunda
lengri verka til að takast á við
nálæga viðburði og fjalla um lifandi
persónur opinskátt. Í Bretlandi hafa
menn séð talsvert mikið af leiknu
efni af þessu tagi í löngu formi. A
Very Social Secretary hét mynd
fyrir skömmu sem lýsti framgangi
og falli James Plunkett innanríkisráðherra, nú er í burðarliðnum sjónvarpsmynd um John Prescott, fyrrum
andskota
Íslendinga
í
landhelgisdeilunni og varaforsætisráðherra bresku ríkisstjórnarinnar,
sem er umvafinn hneykslismálum.
Þar í landi gera menn greinarmun á verkum sem skoða stjórnmálamenn sem alvarlega hugsandi

BARNAPAKKI

Verð frá 22.995
UNGLINGAPAKKI

Verð frá 25.995

Takm
arka
magn ð

FULLORÐINS/
STÓRIPAKKI

Verð frá 29.995

Snjóbrettapoki. Verð frá 3 .995
Snjóbrettahjálmur. Verð frá 5.995

Íslensku

ALPARNIR

Í ÞÁGU
ALDRAÐRA

Dæmi 1

Eldri borgari með 100 þúsund krónur
í atvinnutekjur á mánuði fékk 154.996 kr.
á mánuði 1. janúar 2006.
Eftir breytingarnar fær hann 196.741 kr.,
sem er 27% hækkun.
Dæmi 2

Eldri borgari með 150 þúsund krónur
í atvinnutekjur á mánuði fékk 173.061 kr.
á mánuði 1. janúar 2006.
Eftir breytingarnar fær hann 231.843 kr.,
sem er 34% hækkun.

Opinn fundur í Valhöll um bætt kjör aldraðra fimmtudaginn 1. febrúar klukkan 17.15
Miklar breytingar urðu á kjörum aldraðra um áramótin. Með breytingunum var komið til móts við óskir eldri borgara
og byggt á samkomulagi ríkisstjórnarinnar og Landssambands eldri borgara frá júlí síðastliðnum. Í breytingunum felst m.a.:
• Lífeyrir, tekjutrygging og heimilisuppbót hækka

• Tekjuskerðing bóta lækkar

• Tekjur maka hafa minni áhrif á lífeyri

• Um sjö milljörðum króna verður varið árlega í breytingarnar til ársins 2010

Ræðumenn á fundinum verða:
Árni M. Mathiesen, fjármálaráðherra - Yfirlit um breytingar á kjörum aldraðra og öryrkja
Ásta Möller, alþingismaður - Bættur hagur eldri borgara
Salome Þorkelsdóttir, formaður Samtaka eldri sjálfstæðismanna - Velferðin og þriðja kynslóðin
Margrét S. Einarsdóttir, fyrrverandi forstöðumaður - Almannatryggingar – allra hagur
Fundarstjóri: Helga Þorbergsdóttir, hjúkrunarfræðingur

Léttar veitingar að fundi loknum
VELFERÐARNEFND SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS
SAMTÖK ELDRI SJÁLFSTÆÐISMANNA

www.xd.is
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7ILLIS MEIDDIST ¹ HÎFÈI VIÈ TÎKUR ¹ FJËRÈU
$IE (ARD MYNDINNI

Meiddist í
hasaratriði
Leikarinn Bruce Willis meiddist
lítillega á höfði við tökur á fjórðu
Die Hard-myndinni, sem verður
frumsýnd í sumar. Sparkað var í
höfuð Willis í miklu hasaratriði og
var hann fluttur á sjúkrahús.
Skömmu síðar var hann útskrifaður eftir að gert hafði verið að
sárum hans.
Nýjustu Die Hard-myndarinnar hefur verið beðið með mikilli
eftirvæntingu. Fyrstu þrjár myndirnar, sem fjölluðu um lögreglumanninn John McClaine, nutu
allar mikilla vinsælda.

Mikið magn af Spark-borðspilinu er að finna í grunni
gamla Hampiðjuhússins við
Þverholt sem nú hefur verið
rifið. Ungir athafnamenn
sáu sér strax leik á borði
og ætla að hagnast á fundi
sínum.
„Þetta er alveg frábært. Við
komum líka í gær og þá var miklu
meira af spilum hér,“ segja þeir
Jökull Máni Kjartansson og
Ásmundur Hjörtur Einarsson
kampakátir. Enda hljóp heldur
betur á snærið hjá þeim. Jökull og
Ásmundur voru að ná sér hvor í
sinn bunkann af Sparkspilinu og
dreifðu höfðinglegir til fjölskyldu
og vina.
Og ljóst er að þarna eru upprennandi athafnamenn á ferð því
þeir höfðu það í bígerð að taka
nokkur spil frá og selja í sumar og
þá á fimm hundruð krónur stykkið.
Í gær dreif að fólk í húsgrunn
að Þverholti 11, þar sem var gamla

Hampiðjuhúsið sem síðar hýsti
meðal annars Fréttablaðið og
Klink og Bank. Þar í grunninum
voru ókjör af Spark-borðspilinu á
víð og dreif, á brettum og af nógu
að taka.
Samkvæmt upplýsingum frá
Spark-útgáfufélagi, sem gaf út
þetta spil fyrir jólin 2005, voru
gefin út 5.000 spil og seldist prýðilega. Eða í 4.400 eintökum og
reyndist annað söluhæsta spilið
fyrir jólin það árið. Afgangur upplagsins, eða um fimm hundruð eintök, voru geymd í lagerrými í
Þverholti 11.
Sigurjón Halldórsson er eigandi SR verktaka sem sjá um að
rífa þetta fornfræga hús. Og segir
hann ýmislegt koma á daginn en
þeir hafa nú verið að störfum í að
verða þrjá mánuði.
„Það er mikið af dóti þarna
eftir
listamennina,
gömlum
Fréttablöðum og svo voru hérna
sex bretti af Spark-spilinu hér
innan girðingar hjá okkur.
Örugglega búið að hirða tvö
bretti af því eða um hundrað
spil,“ segir Sigurjón. En til stend-

ur að fara með það sem fólk ekki
hefur náð að krækja sér í af spilinu í gáma.
Höfundur spurninganna í Sparkspilinu er þekktur spurningagúrú,
Stefán Pálsson. Hann segist

34%&. 0,33/. .OKKUÈ BAR ¹ ÖVÅ EFTIR

ÒTKOMU SPILSINS AÈ MENN HRINGDU AÈ
NËTTU TIL OG VILDU F¹ SKORIÈ ÒR VAFAATRIÈ
UM

aðspurður hafa samið alveg ókjör
af spurningum í þetta mjög svo
metnaðarfulla spil. Hann segir
magnið meira en finna má í Trivial
Pursuit-spilinu og bara um fótbolta.
„Ég á góðar minningar frá sjónvarpsþætti sem var á Skjánum,
spurningaþáttur sem við Þórhallur
Dan vorum með og notuðum spurningar úr spilinu.“
Spurður hvað honum sem spurningahöfundi sýndist um það að spilið lægi í stöflum í húsgrunni dró
Stefán af því þá ályktun að spilið
hafi ekki selst eins og ráð var fyrir
gert. Það hafi sína kosti og sína
galla.
„Nokkuð bar á því að menn sátu
að sumbli yfir spilinu og ég man
eftir að hafa fengið tvö símtöl um
miðja nótt frá slíkum sem vildu fá
úr einhverjum vafaatriðum skorið.
Kannski eins gott að ekki fór meira
af þessu.“ En kemur þó á hann
þegar bent er á að hugsanlega gæti
borið á símtölum eftir þessa nýjustu dreifingu spilsins. En þó varla
frá þeim piltum Jökli Mána og
Ásmundi Hirti.
JAKOB FRETTABLADIDIS
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„Já, ég missti mig aðeins. En úr
því Ómar er kominn í pólitík þá
skal hann fá allt sem henni fylgir,“
segir Kolbrún Halldórsdóttir,
alþingismaður Vinstri grænna, í
samtali við Fréttablaðið.
Alþingiskonan sat furðu lostin
við skjáinn að kvöldi mánudags og
fylgdist með Ómari Ragnarssyni
og Vilhjálmi Þ. Vilhjálmssyni í
Kastljósinu bollaleggja um endurreisn rúntsins. Rómantíska mjög
en að viti Kolbrúnar hafa þeir ekki
hugsað málið alla leið því hugmyndir þeirra fela í sér aukna
bílaumferð um miðborgina og þar
af leiðandi aukna mengun. Ómar
vill umferð í báðar áttir niður
Laugaveg og Austurstræti þannig
að allir sjái örugglega alla. Vilhjálmi þótti þetta afbragðs hugmynd.
„Endurvekjum fortíðarlandið,“
skrifar Kolbrún á síðu sína og þykir
sem þeir séu heldur ósannfærandi
umhverfisverndarsinnar,
þessir
bíladellukarlar af gamla skólanum.
„Já, eða, mér finnst bara svo
sjálfsagt mál þegar fólk er að
reyna að opna augu annarra fyrir
umhverfismálunum og ábyrgðinni
sem hver og einn ber á umhverfinu, að þá þurfi boðskapurinn að
vera fremur tær. Allir þekkja þær
ógnir sem að umhverfinu steðja
með losun gróðurhúsalofttegunda.
Uppsprettan eru samgöngur, lesist: bílar. Þannig að í mínum huga
er ábyrgðin okkar sem erum að
boða ábyrgð í umhverfismálum;
hlutverk okkar er að leggja okkar

+/,,!  2².4).5- ¶AR VILL HÒN SJ¹ FËLK EN EKKI FLEIRI BÅLA

lóð á vogarskálarnar og draga úr
bílaumferð. Sérstaklega í miðborgum. Þetta er a- b-c í umhverfispólitík.“
Borgarstjórinn er ekki á þeirri
línunni: „Þetta eru skemmtilegar
hugmyndir hjá Ómari og allrar
athygli verðar,“ segir Vilhjálmur
en vill að öðru leyti ekki tjá sig um
gagnrýni Kolbrúnar.
Aðspurð neitar Kolbrún því
ekki að eiga einhverjar minningar
rómantískar tengdar rúntinum.
„Einhverjir bíladellustrákar í
kringum mig á unglingsárunum en
minningarnar eru samt ekki þess
eðlis að ég vilji endurvekja þær
sérstaklega fyrir börnin mín. Sem
eru að búa til sínar minningar ekki
síður spennandi.“
Umhverfismálin eru nú ofarlega á baugi víða og sérframboð í
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farvatninu. Kolbrún varar við því
og telur slík framboð til þess eins
fallin að styrkja stjórnarflokkana,
sem keyra stóriðjustefnuna, í sessi.
„Það liggur í hlutarins eðli. En þetta
ákafa umhverfisverndarfólk þarf
að átta sig á því hvað færir okkur
breytta stefnu í þessum málum. Og
það er ekki að fjölga valkostum
sem kjósendur hafa.“
JBG
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FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND FYRIR ALLA
FJÖLSKYLDUNA
MEÐ BEN STILLER OG
ROBIN WILLIAMS
FRÁBÆR BARNA-OG FJÖLSKYLDUMYND
FRÁ HÖFUNDI STÚART LITLA.
SÝND BÆÐI MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI.
Gagnrýni. baggalútur.is

Frábær mynd!
Óli Palli – Rás 2

4

TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA
m.a sem besta myndin
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TILNEFNINGAR TIL
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20% afsláttur fyrir alla viðskiptavini Kaupþings
ef greitt er með korti frá Kaupþingi

SÍMI 564 0000
CHARLOTTE´S WEB ENSKT TAL kl. 5.20 og 7.30
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL
kl. 5.20
NIGHT AT THE MUSEUM
kl. 5.40, 8 og 10.20
SÝND Í LÚXUS
kl. 5.40, 8 og 10.20
APOCALYPTO
kl. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
KÖLD SLÓÐ
kl. 5.45 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 3.40

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

LITTLE CHILDREN
NIGHT AT THE MUSEUM
KÖLD SLÓÐ
LITTLE MISS SUNSHINE
CASINO ROYALE
MÝRIN

kl. 5.30, 8 og 10.30 B.I. 14 ÁRA
kl. 5.40 og 8
kl. 5.50 og 8 B.I. 12 ÁRA
kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
kl. 10.10 B.I. 14 ÁRA
kl. 10.20 B.I. 12 ÁRA

kl. 6, 8 og 10.10
kl. 10.00 B.I. 16 ÁRA
kl. 6 og 8 B.I. 7 ÁRA

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

6ERÈLAUNAHÎFUM FJÎLGAR
Þrenn virt kvikmyndaverðlaun voru veitt um síðastliðna helgi með fjöldanum
öllum af verðlaunahöfum.
Myndirnar Little Miss
Sunshine og Padre Nuesto
voru sigursælar í Bandaríkjunum en á Spáni var
Penelope Cruz valin besta
leikkonan.

35$$%. 7%!4(%2 #(!.'% )NDÅ SVEITIN
EFNILEGA GAF NÕVERIÈ ÒT SÅNA FYRSTU STUTT
SKÅFU
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„Við erum að safna efni í nýja,
stóra plötu,“ segir Logi um framtíðaráform
Sudden
Weather
Change. „Okkur langar líka mikið
að spila á Aldrei fór ég suðurhátíðinni. Annars erum við bara
að æfa og reyna að búa til okkar
„masterpiece“.“
FB

Lauren Nelson
ungfrú Ameríka
Fegurðardísin og leikkonan upprennandi Lauren Nelson frá Oklahoma var kjörin ungfrú Ameríka

NIGHT AT THE MUSEUM
APOCALYPTO
LITTLE MISS SUNSHINE

450 kr. í bíó!

Langar til Ísafjarðar
Indí-sveitin Sudden Weather
Change gaf nýverið út sína fyrstu
stuttskífu, sem hefur að geyma
sex lög. Sveitin var stofnuð í maí
í fyrra upp úr rústum System
Failure 3550 Error Error sem tók
þátt í Músíktilraunum á síðasta
ári.
Meðlimir Sudden Weather
Change eru nítján ára, nema
bassaleikarinn, Bergur Thomas
Anderson, sem er átján. Hinir
heita Magnús Dagur Sævarsson,
sem spilar á gítar og synthar,
Oddur Guðmundsson slagverksleikari, Benjamín Mark Stacy
gítarleikari og Logi Höskuldsson,
gítarleikari og söngvari. Eru þeir
allir nemar á myndlistarbraut við
Fjölbrautaskólann í Breiðholti.
Hljómsveitin hélt þrenna tónleika í Frakklandi í desember og
gengu þeir ótrúlega vel að sögn
Loga. „Við spiluðum kannski ekki
á bestu stöðunum sem henta
okkur en við öfluðum okkur
reynslu í reynslubankann,“ segir
hann og bætir því við að þeir
félagar hafi staðið algjörlega
sjálfir að ferðinni.
Stuttskífan er einnig gefin út
af þeim sjálfum en hún fæst í 12
tónum og Smekkleysu á 500 krónur. Var hún tekin upp og hljóðblönduð af Stefni Gunnarssyni.

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

við hátíðlega athöfn í Las Vegas.
Þetta er annað árið í röð sem
stúlka frá Oklahoma verður fyrir
valinu. Nelson, sem er tvítug, er
nemandi við háskólann í Oklahoma og hefur í hyggju að næla
sér í mastersgráðu í söngleikjafræðum. „Ég hef horft á ungfrú
Ameríku síðan ég var tveggja ára
en aldrei hefði ég búist við því að
ég yrði ein af þessum stúlkum á
sviðinu og hvað þá að ég yrði valin
ungfrú Ameríka,“ sagði Nelson. Í
hæfileikakeppni sem var haldin
söng hún lagið You´ll Be In My
Heart. Hét hún því að reyna að
vernda börn á netinu ef hún yrði
valin ungfrú Ameríka.
Í öðru sæti varð Shilah Phillips,
sem er fyrsta þeldökka stúlkan
sem keppir fyrir hönd Texas.

Vegamyndin Little Miss Sunshine
var valin besta myndin á Screen
Actors Guild-verðlaununum, sem
þykja gefa góða vísbendingu fyrir
verðlaunahafa á óskarnum hinn
25. febrúar. Áður hafði myndin
verið valin best á Producers Guildverðlaununum.
Myndirnar sem urðu að lúta í
lægra haldi voru The Departed,
The Queen, Babel og Dreamgirls.

!FTUR 7HITAKER OG -IRREN
Forest Whitaker var valinn besti
leikarinn fyrir frammistöðu sína í
The Last King of Scotland og
Helen Mirren var valin fyrir hlutverk sitt í The Queen. Þau hlutu
bæði Golden Globe-verðlaunin á
dögunum og þykja líklegust til að
hreppa óskarinn.
Eddie Murphy og Jennifer
Hudson fengu verðlaun sem bestu
leikarar í aukahlutverkum fyrir
hlutverk sín í söngvamyndinni
Dreamgirls, sem er einmitt tilnefnd til flestra óskarsverðlauna í
ár.
#RUZ FÁKK 'OYA VERÈLAUN
Dramamyndin Volver og Pan´s
Labyrinth voru sigursælar á Goyaverðlaunahátíðinni sem var haldin
í Madrid. Volver var valin besta
myndin, Pedro Almodovar besti
leikstjórinn og aðalleikkonan Penelope Cruz varð fyrir valinu sem
besta leikkonan. Cruz táraðist
þegar hún tók á móti verðlaununum og þakkaði Almodovar fyrir
lífsreynsluna. Hún er einnig tilnefnd til óskarsins sem besta leikkonan í aðalhlutverki, fyrst
spænskra kvenna.

0%.%,/0% #25: 3P¾NSKA LEIKKONAN FÁKK 'OYA VERÈLAUNIN FYRIR HLUTVERK SITT Å 6OLVER

Pan´s Labyrinth, í leikstjórn
Guillermo del Toro, hlaut sjö verðlaun, þar á meðal fyrir besta handritið. Að auki var The Queen valin
besta evrópska myndin.

3 !MERÅKA EFST ¹ 3UNDANCE
Tvær myndir frá Suður-Ameríku
voru hlutskarpastar á Sundance-

kvikmyndahátíðinni í Utah. Padre
Nuestro, sem fjallar um ólöglegan
innflytjanda frá Mexíkó sem leitar föður síns í New York, fékk
dómnefndarverðlaunin sem besta
myndin og Manda Bala var valin
besta heimildarmyndin. Fjallar
hún um spillingu og glæpi í Brasilíu.

5.'&2² !-%2¥+! ,AUREN .ELSON

BROSIR Å GEGNUM T¹RIN EFTIR AÈ HAFA
VERIÈ KRÕND UNGFRÒ !MERÅKA
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:!,,! #HRISTOPHER :ALLA LEIKSTJËRI OG

HANDRITSHÎFUNDUR 0ADRE .UESTRO TEKUR ¹
MËTI 3UNDANCE VERÈLAUNUNUM
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Sýnd með
íslensku og
ensku tali.

ÓSKARSVERÐLAUNA

Frá leikstjóra The Last Samurai

TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA

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

EEEE
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FBL
GOLDE PANAMA.IS
GLOBE

EEEE
TOPP5.IS

Styðst við
raunverulega
atburði.

EEEE
FRÉTTABLAÐIÐ

BESTA MYND ÁRSINS

FORELDRAR
2 TILNEFNINGAR TIL

ÓSKARSVERÐLAUNA

EEEEE
S.V. MBL
HJÁLPIN BERST AÐ OFAN
Frábær barna-og fjölskyldumynd
frá höfundi Stúart litla.

Ævintýraleg spenna og hasar
kl. 6 - 9

FORELDRAR

kl. 6 - 8 - 10

BABEL

kl. 6 - 9

B.i.16

B.i.16

THE CHILDREN OF MEN kl. 8 - 10:10

THE HOLIDAY

kl. 6

B.i. 7

2

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 5:30

B.i. 16

THE DEPARTED

B.i. 16

kl. 8:30

TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

/ ÁLFABAKKA
BLOOD DIAMOND VIP

kl. 8 - 10:50

B.i.16

TILNEFNING

TIL ÓSKARS

3

Stranger than Fiction
FRÁBÆRLEGA FYNDIN OG SNIÐUG GAMANMYND...

kl. 5:30 - 8 - 10:50

1

TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

B.i.16

BLOOD DIAMOND

FRÁ LEIKSTJÓRA BATMAN BEGINS OG MEMENTO

5

Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

Háskólabíó
BLOOD DIAMOND

GOLDE GLOBE

BESTA MYND ÁRSINS

/ KRINGLUNNI

/ KEFLAVÍK

/ AKUREYRI

B.i.16

FORELDRAR

kl. 10

Leyfð

BLOOD DIAMOND

kl 8

B.i.16

VEFUR KARLOTTU M/- Ísl tal. kl. 6

Leyfð

NIGHT AT THE MUSEUM

kl. 8

Leyfð

VEFUR KARLOTTU m/ísl. tali

kl. 6

Leyfð

THE PRESTIGE

kl. 8:30 - 10:50

B.i.12

BLOOD DIAMOND

STRANGER THAN FICTION

kl. 5:40 - 8 - 10:20

Leyfð

kl. 8 - 10:50

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

Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

kl. 3:40

Leyfð

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

Leyfð

TENACIOUS D IN...

kl. 8

B.i. 12

BABEL

kl 8

B.i.16

BABEL

kl. 8 - 10:50

B.i.16

HAPPY FEET M/-Ensk tal.

kl. 3:30

Leyfð

THE PRESTIGE

kl. 8 - 10:30

B.i.12

KÖLD SLÓÐ

kl. 10:15

B.i. 12

FRÁIR FÆTUR m/ísl. tali

kl 6

Leyfð

BABEL VIP

kl. 5

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.

kl. 3:40

Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal.

kl. 5:50

Leyfð

FORELDRAR

kl. 6 - 8 - 10

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.

kl. 4

Leyfð

Leyfð

Skráðu þig á

SAMbio.is

*

Munið VISA tilboðið á miðvikudögum í janúar
Þeir sem greiða með VISA kreditkorti fá tvo miða á verði
eins í SAMbíóin og Háskólabíó á miðvikudögum í janúar
Góða skemmtun
*GILDIR EKKI MEÐ ÖÐRUM TILBOÐUM, EKKI Á ÍSLENSKAR MYNDIR OG EKKI Í VIP

Kynnið

ykkur
myndir
sýningar
tíma
og ﬂeira á

SAMbio.is

Bachelor-stúlka fækkar fötum á sviði
34).' "ASSALEIKARINN OG SÎNGVARINN

¾TLAR AÈ SPILA AFTUR MEÈ SINNI GÎMLU
HLJËMSVEIT

Spila á
Grammy
Breska hljómsveitin The Police
ætlar að koma saman á nýjan leik
á
Grammy-verðlaunahátíðinni
sem verður haldin í Bandaríkjunum hinn 11. febrúar.
Talið er að sveitin hyggi á fleiri
tónleika í framhaldinu og ku hún
æfa stíft þessa dagana í Vancouver í Kanada. Police var stofnuð í
London árið 1977 en hætti störfum
um miðjan níunda áratuginn. Eftir
það hóf söngvarinn Sting vel
heppnaðan sólóferil.

#!2-%. %,%#42! %LECTRA FER MEÈ HLUT

VERK Å GAMANMYNDINNI %PIC -OVIE

Epic Movie
í efsta sæti
Gamanmyndin Epic Movie fór
beint á toppinn á bandaríska
aðsóknarlistanum um síðustu
helgi. Í myndinni er gert grín að
ýmsum vinsælum myndum, þar á
meðal The Da Vinci Code og
Borat.
Glæpamyndin Smokin´ Aces
lenti í öðru sæti sína fyrstu viku á
lista og í þriðja er Night at the
Museum með Ben Stiller.

Femínistar eru æfir yfir
Supergirl, keppni sem fram
fór á skemmtistaðnum
Pravda á laugardaginn.
Þar fækkuðu ungar konur
fötum til að reyna að vinna
utanlandsferð. Bachelorstúlkan Silja Ívarsdóttir fór
úr öllum fötunum.
„Ætli ég hafi ekki farið aðeins yfir
strikið,“ segir Silja Ívarsdóttir, ein
þeirra stúlkna sem tóku þátt í
keppninni Supergirl sem haldin
var á skemmtistaðnum Pravda á
vegum vefsíðunnar superman.is á
laugardaginn. Á heimasíðunni má
sjá stúlkurnar reyna að heilla
áhorfendur upp úr skónum,
fáklæddar mjög og í eggjandi stellingum. Silja er þar á meðal en hún
tínir af sér hverja spjörina af fætur
annarri þar til hún stendur á sviðinu á evuklæðunum. Af þessu eru
teknar myndir sem síðan rata á
veraldarvefinn. „Ég fékk taugaáfall þegar ég sá þetta þarna inni
en mér skilst að það eigi að taka
myndirnar út,“ segir hún.
Silja ætti að vera sjónvarpsáhorfendum að góðu kunn en hún
var meðal þeirra
fljóða sem börðust
um hylli Steingríms Randvers
Eyjólfssonar
í
hinum íslenska
Bachelor.
„Ég
myndi vilja taka
þetta til baka, þetta
var alls ekki minn
stíll,“ segir Silja um
frammistöðu
sína
í
keppninni.
„En
mér
fannst ég þurfa að toppa
hinar,“ segir Silja sem
hafði ekki erindi sem erfiði. Stúlkan sem sigraði
heitir Helena.
Femínistafélagið
var
ekki par sátt við þessa
keppni. „Þetta er skandall,“
segir Auður Alfífa Ketilsdóttir hjá félaginu þegar hún
er innt eftir viðbrögðum sínum

við þessu uppátæki. „En þarf ekki
að koma mikið á óvart. Þrátt fyrir
hundrað ára afmæli kvenréttindabaráttunnar á laugardaginn sýnir
svona lostamenning að mikið starf
er enn óunnið,“ bætir hún við.
Auður vill samt ekki gagnrýna
stúlkurnar sem tóku þátt heldur
segir þær einfaldlega vera aldar
upp við sama kynjaumhverfi og
strákarnir sem fíla þetta. „Þær
eiga ekki skilið þessa gagnrýni
heldur kerfið sem viðheldur þessari soramenningu.
Eigandi heimasíðunnar superman.is, Sveinbjörn Gísli Þorsteinsson, segir að hann hafi vissulega
orðið var við neikvæða umræðu
um keppnina. „Þetta er fyrst og
fremst leikur og það var enginn að
hvetja fólk til þess að fara úr fötunum,“ segir hann en á heimasíðunni má sjá að keppendum er full
frjálst að gera hvað sem er til að
vinna hylli áhorfenda, þar á meðal
að fækka fötum. Spurður um utanlandsferðina sem í boði var fyrir
sigurvegarann segir Sveinbjörn:
„Hún er ekki enn þá algjörlega
komin á hreint.“

&+,$$  36)¨) ¶ESSA MYND AF "ACHELOR STÒLKUNNI 3ILJU ¥VARSDËTTUR M¹ FINNA ¹
VEFSÅÈUNNI 3UPERMANIS 3ILJA F¾KKAÈI FÎTUM ¹ SVIÈI Å VON UM AÈ VINNA UTANLANDSFERÈ

FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

6%, -44 'ESTIR

VORU FJÎLMARGIR
¹ SKEMMTI
STAÈNUM
0RAVDA
!5¨52 3UPERGIRL KEPPNIN

VAR SKANDALL ENDA HLUTI AF
ÖVÅ KYNJAUMHVERFI SEM
VIÈHELDUR SORAMENNINGU

36%)."*®2. 3EGIST HAFA ORÈIÈ
3),*! "ACHELORSTÒLKAN EINS

OG HÒN BIRTIST Å Ö¹TTUNUM
4IL VINSTRI ER HÒN ALLSNAKIN
¹ SVIÈINU ¹ 0RAVDA UM
HELGINA

VAR VIÈ NEIKV¾ÈRI UMR¾ÈU UM
KEPPNINA
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 *ËNAS TIL .OREGS
*ËNAS 'UÈNI 3¾VARSSON MIÈVALLARLEIKMAÈUR +EFLAVÅKUR
HÁLT Å G¾R TIL .OREGS ÖAR SEM HANN MUN ¾FA MEÈ
NORSKA ÒRVALSDEILDARLIÈINU 3ANDEFJORD N¾STU DAGA
*ËNAS HEFUR LENGI VERIÈ EINN BESTI LEIKMAÈUR EFSTU
DEILDAR KARLA HÁR ¹ LANDI OG HEFUR
VERIÈ LYKILMAÈUR Å LIÈI +EFLAVÅKUR
(ANN VAR Å HAUST VERÈLAUNAÈUR FYRIR
FRAMMISTÎÈUNA MEÈ ÖVÅ AÈ VERA
KALLAÈUR Å ! LANDSLIÈ ¥SLANDS FYRIR LEIK
LIÈSINS GEGN 3VÅUM Å UNDANKEPPNI %

SPORT FRETTABLADIDIS

Margrét Lára sögð sárþjáð af heimþrá
-ARGRÁT ,¹RA 6IÈARSDËTTIR HEFUR FENGIÈ SIG
LAUSA UNDAN SAMNINGI SÅNUM VIÈ ÖÕSKA
ÒRVALSDEILDARLIÈIÈ $UISBURG (ÒN SAMDI VIÈ
LIÈIÈ Å HAUST OG FÁKK NÒ FYRST UM ¹RAMËTIN
LEIKHEIMILD MEÈ FÁLAGINU Å ÖÕSKU ÒRVALS
DEILDINNI (ÒN HAFÈI ÖEGAR SPILAÈ ÖRJ¹
BIKARLEIKI OG SKORAÈ Å ÖEIM NOKKUR MÎRK
$UISBURG ER EITT ALLRA BESTA LIÈ ¶ÕSKALANDS
EN DEILDARKEPPNIN HEFST ¹ NÕJAN LEIK EFTIR
VETRARHLÁ Å N¾STA M¹NUÈI
¥ VIÈTALI VIÈ SUDURLANDIS VILDI HÒN EKKI
FARA ÒT Å ¹ST¾ÈUR ÖESS AÈ HÒN H¾TTI .Á
HELDUR HVAÈ T¾KI VIÈ
3TJËRNARFORMAÈUR $UISBURG &ERDI 3EI
DEILT SAGÈI Å SAMTALI VIÈ ÖÕSKA FJÎLMIÈLA AÈ
¹ST¾ÈA ÖESS AÈ HÒN V¾RI H¾TT HJ¹ FÁLAGINU
V¾RI MIKIL HEIMÖR¹ HENNAR (ANN SAGÈI
AÈ FÁLAGIÈ HEFÈI GERT ALLT SEM Å ÖEIRRA VALDI

ST¾ÈI TIL AÈ L¹TA HENNI LÅÈA VEL b6IÈ VILJUM
ÖË EKKI STANDA Å VEGI FYRIR HENNAR VELLÅÈ
AN OG ËSKUM ÖESS AÈ HÒN JAFNI SIG SKJËTT
HEIMA HJ¹ SÁR m SAGÈI HANN
3EIDELT OG AÈRIR FORR¹ÈAMENN $UISBURG
REYNDU AÈ L¹TA FARA VEL UM -ARGRÁTI ,¹RU
(ÒN FÁKK ÅBÒÈ OG BÅL AUK ÖESS SEM ¾SKU
VINKONU HENNAR VAR BOÈIÈ ÒT TIL ¶ÕSKALANDS
(ÒN HAFI SJ¹LF GERT SITT BESTA TIL AÈ L¹TA
SÁR LÅÈA VEL 3ÎKNUÈURINN OG HEIMÖR¹IN HAFI
HINS VEGAR SÅFELLT ORÈIÈ MEIRI MEÈ TÅMANUM
OG ¹ ENDANUM BORIÈ HANA YFIRLIÈI
3EIDELT SEGIR AÈ ALLIR Å FÁLAGINU ËSKI
HENNI ALLS HINS BESTA b¡G VONA AÈ ÖR¹TT FYRIR
ALLT HAFI DVÎL HENNAR HJ¹ $UISBURG REYNST
J¹KV¾È OG SKEMMTILEG LÅFSREYNSLAm
%F -ARGRÁT ,¹RA SPILAR HÁR ¹ LANDI N¾STA
SUMAR M¹ TELJA AFAR LÅKLEGT AÈ HÒN FARI TIL

6ALS ¹ NÕJAN LEIK
ÖAR SEM HÒN HEFUR
LEIKIÈ UNDANFARIN
TÅMABIL (ÒN VAR Å
HAUST KJÎRIN BESTI
LEIKMAÈUR ,ANDS
BANKADEILDAR
KVENNA
EFTIR AÈ
HAFA
SLEGIÈ
MARKA
MET
EFSTU
DEILD
AR
KVENNA
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(ARMLEIKUR Å (AMBORG Å G¾R
¥3,%.3+52 345¨.).'52 -UN F¾RRI
KOMUST AÈ EN VILDU ¹ LEIKINA Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨0*%452

(- ¾ÈI Å (AMBORG

Slegist um
miða á leikina
(!.$"/,4) Það ríkti örtröð fyrir

utan hina glæsilegu Colour Linehöll í Hamborg í gær. Þar var
samankominn fjöldi áhugasamra
handboltaunnenda sem vildi
komast inn og sjá Rússa mæta
Pólverjum og síðan leik Íslands
og Danmerkur.
Danir voru mikill fjöldi þeirra
sem voru að leita að miða.
Einhverjir voru að selja miða á
svörtum markaði og þeir hinir
sömu hafa fengið vel fyrir
miðann því eftirspurnin var
mikið mun meiri en framboðið.
Þrátt fyrir fjölda „hlutlausra“
áhorfenda í höllinni var stemningin engu að síður mjög góð hjá
þeim 14 þúsund áhorfendum sem
komust inn í húsið.
HBG

&RAMHALD (- Å HANDBOLTA

Mætum Rússum á morgun
(!.$"/,4) Næsti leikur íslenska
landsliðsins er gegn Rússum
klukkan 16.30 á morgun, fimmtudag. Sigurvegarinn í leiknum
spilar síðan á móti sigurvegaranum úr leik Króata og Spánverja
um 5. sætið á mótinu.
Íslenska landsliðið var eina
liðið úr okkar milliriðli sem
komst ekki áfram í undanúrslitin
en þar mæta Frakkar gestgjöfum
Þjóðverja og Danir spila við
Pólverja. Túnismenn tryggðu sér
síðan 11. sætið og Ungverjar
hrepptu það níunda eftir nauman
sigur á Slóvenum.
ËËJ

"JARNI ¶ËR 6IÈARSSON

Bournemouth
vill fá Bjarna
&«4"/,4) Kevin Bond, knatt-

spyrnustjóri Bournemouth, sagði
í gær að hann vildi fá Bjarna Þór
Viðarsson lánaðan frá Everton.
Bjarni skoraði einmitt mark fyrir
Everton gegn Bournemouth um
helgina í æfingaleik.
„Það eru 2-3 félög inni í
myndinni og þetta kemur
væntanlega í ljós á mánudaginn,“
sagði Bjarni við Fréttablaðið. „Ég
er spenntur fyrir því að fara
annað og fá að spila. Vonandi
stend ég mig vel og fæ tækifæri
hjá Everton í kjölfarið.“
Fyrst um sinn verður Bjarni
lánaður í einn mánuð og gæti svo
klárað tímabilið ef vel gengur. ES¹

Danir lögðu Íslendinga, 42-41, í framlengdum leik í 8 liða úrslitum í Hamborg í gær. Íslenska liðið var síst
lakara og niðurstaðan grátleg. Strákarnir geta þó borið höfuðið hátt.
(!.$"/,4) Danir halda áfram að

stríða Íslandi á handboltavellinum og tapið gegn þeim í átta liða
úrslitum HM í gær var mjög sárt
og mun meira en það, það var
bókstaflega grátlegt. Danir unnu
með marki á lokasekúndu framlengingar.
Fyrri hálfleikur fór rólega af
stað og leikur beggja liða bar
þess greinilegt merki að mikið
var undir. Bæði lið léku frekar
hægan bolta og leikmenn voru
ekki að ana að neinu. Skynsemin
ofar öllu.
Liðin héldust í hendur fyrri
hluta hálfleiksins og í fyrsta
skipti sem munaði meira en einu
marki á liðunum var í stöðunni 810 fyrir Dani. Þá fór Anders
Oechsler mikinn í skyttunni
vinstra megin og breytti engu
þótt hann sé rétthentur.
Það var ekki reiknað með
miklu af honum fyrir fram og var
rætt í blaðamannastúkunni hvort
nýtt Kjetil Strand-ævintýri væri
í uppsiglingu. Íslenska liðinu óx
ásmegin eftir því sem leið á hálfleikinn og komst í fyrsta skipti
yfir um hann miðjan, 12-11. Liðið
hélt áfram að keyra á Danina
með Birki Ívar í miklu stuði á
milli stanganna og mest náði liðið
þriggja marka forskoti, 15-12.
Danir réttu úr kútnum undir
lok hálfleiksins og náðu að jafna,
16-16, en síðasta mark hálfleiksins var íslenskt og strákarnir
okkar því yfir í leikhléi, 17-16.
Danir byrjuðu síðari hálfleikinn betur, skoruðu tvö fyrstu
mörkin og komust yfir á ný, 1718. Oechsler hélt áfram að fara
illa með íslenska liðið, bæði með
mörkum
og
línusendingum.
Þegar klippt var á hann tók hinn
risinn í danska liðinu, Lars Möller Madsen, upp keflið og raðaði
inn mörkum.
Þegar tíu mínútur lifðu leiks
var munurinn fjögur mörk, 25-

%2&)¨ 345.$ 6IÈBRÎGÈ LANDSLIÈSFYRIRLIÈANS «LAFS 3TEF¹NSSONAR SEGJA MEIRA EN ÖÒSUND ORÈ «LAFUR OG STR¹KARNIR G¹FU ALLT Å LEIKINN

OG VORU SVO ËTRÒLEGA N¹L¾GT ÖVÅ AÈ KOMAST Å UNDANÒRSLITIN

29, og ljóst að Ísland varð að fá
vörn og markvörslu síðustu mínúturnar ef það ætlaði að eygja
von um sigur en Kasper Hvidt
varði eins og brjálæðingur í
danska markinu á meðan Danir
tóku fram úr Íslandi.
Þá byrjuðu strákarnir að rétta
úr kútnum, vörnin varði skot sem
og Birkir, hraðaupphlaup komu
og munurinn eitt mark, 28-29,
þegar átta mínútur voru eftir.
Markvarslan stóð stutt yfir og
íslenska liðinu gekk ekkert að
jafna leikinn, var alltaf einu eða
tveimur mörkum undir.
Þegar ein mínúta var eftir af
leiknum fékk Ísland boltann í
stöðunni 33-34. Ólafur Stefánsson
fiskaði víti þegar sjö sekúndur

&2¡44!",!¨)¨0*%452

Ísland komst aftur yfir, 41-40,
þegar tvær mínútur voru eftir
með hraðaupphlaupsmarki Guðjóns Vals. Danir jöfnuðu þegar 40
sekúndur voru eftir. Ísland fór í
sókn, Alex skaut í stöng, fékk
ekki aukakast, Danir bruna upp
og Ólafur fær tveggja mínútna
brottvísun fyrir að brjóta. 15 sekúndur eftir. Oechlser tekur lokaskotið og skorar. Grátlegt. Danir
áfram eftir ótrúlegan leik.

voru eftir. Það var Snorri Steinn
Guðjónsson sem fékk það erfiða
hlutskipti að taka vítið mikilvæga. Strákurinn skoraði á snilldarlegan hátt, 34-34 en hann skoraði fjögur síðustu mörk leiksins
fyrir Ísland. Þvílík frammistaða.
Danir tóku leikhlé með fjórar
sekúndur eftir. Þeir náðu skoti en
það fór sem betur fer fram hjá
markinu. Framlenging varð raunin og taugar allra í Hamburg
þandar til hins ítrasta í þessum
ótrúlega leik.
Íslenska liðið lék fyrri hálfleik
framlengingarinnar vel og komst
yfir, 38-37, en fyrir klaufaskap
náðu Danir að jafna fyrir hlé. 3838 og fimm mínútur eftir. Hrikaleg spenna.

(- ¥ ¶µ3+!,!.$)
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SKRIFAR FR¹ $ORTMUND
HENRY FRETTABLADIDIS
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Þvílíkur handboltaleikur
Leikur Íslendinga og Dana var
nákvæmlega eins og við mátti
búast, gríðarlega jafn og spennandi þar sem liðin skiptust á að
leiða. Liðsuppstilling liðanna var
hefðbundin og bæði lið hófu leik
með 6/0 vörn.
Leikurinn fór frekar varfærnislega af stað og bar þess greinileg merki að spenna var í leikmönnum og er það skiljanlegt.
Íslenska liðinu tókst að komast
almennilega í gang í seinni hluta
fyrri hálfleiks og sneri leiknum
sér í hag.
Hvað vörnina varðar spiluðum
við ágætlega en áttum þó í miklum vandræðum á vinstri væng

varnarinnar. Danir komust upp
með að skora of mörg mörk af
þeim væng auk þess sem línumaður þeirra var okkur erfiður. Að
mínu mati lék íslenska liðið fyrri
hálfleikinn ekki nema af um 7080% styrk og í raun var það þannig
fyrstu 40 mínútur leiksins.
Þegar við lentum fjórum mörkum undir og um tuttugu mínútur
voru eftir gerði Alfreð ákveðna
breytingu á varnaruppstillingunni. Hann lét Guðjón verjast
meira hægra megin og auk þess
fórum við að beita fleiri hröðum
upphlaupum. Þá náðu leikmenn að
hrista af sér stressið og gerði
þetta það að verkum að smátt og

smátt komumst við aftur inn í
leikinn.
Þá verður að minnast á sannkallaðan stórleik Snorra Steins
sem var fínn í fyrri hálfleik en
kom síðan gríðarlega sterkur í
seinni hálfleik. Segja má að hann
hafi verið að spila leik lífs síns.
Vandræði okkar í vörninni
héldu þó áfram og við áttum í
erfiðleikum með langskot danska
liðsins. Markvarslan datt líka
niður eftir að hafa verið ágæt í
fyrri hálfleik en hinum megin
gerðist það sem ég óttaðist mest,
Kasper Hvidt komst í gang og
munaði um minna.
Leikurinn gat fallið hvernig

sem var og stangarskotið frá
Petersson undir lokin sýnir það
skýrt hve stutt er milli hláturs og
gráts. Þar vantaði bara sentimetra
upp á. Vonbrigðin eru gríðarlega
mikil og niðurstaðan er sú að við
spilum um 5.-8. sæti í stað þess að
spila um verðlaun.
Frammistaðan er eitthvað sem
við þurfum langt í frá að skammast okkar fyrir og getum við verið
gríðarlega stolt af leikmönnum.
Þeir stóðu sig mjög vel og lögðu
sig mikið fram í að reyna að landa
sigri.
Það var ekki getumunur sem
réði úrslitum í gær heldur aðeins
sentimetra spursmál.
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¥VAR LÁK ALLAN TÅMANN Å VÎRN 2EADING Å LEIKNUM
"RYNJAR "JÎRN 'UNNARSSON VAR EKKI Å LEIKMANNA
HËPI 2EADING

The Championship
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*ËHANNES +ARL 'UÈJËNSSON VAR Å BYRJUNARLIÈI "URN
LEY OG SPILAÈI ALLAN LEIKINN 3IGURMARK $ERBY KOM
STRAX ¹  MÅNÒTU LEIKSINS OG FÁLAGI *ËHANNESAR
%RIC $JEMBA $JEMBA VAR REKINN AF VELLI ¹ LOKA
MÅNÒTUM LEIKSINS

(5,, ,%%$3



'YLFI %INARSSON BYRJAÈI ¹ VARAMANNABEKKNUM HJ¹
,EEDS EN FÁKK AÈ SPREYTA SIG ¹ SÅÈUSTU FIMM MÅN
ÒTUM LEIKSINS

2EADING FÁKK ÖRJÒ STIG Å ENSKA BOLTANUM Å G¾R OG EINNIG ,IVERPOOL SEM LAGÈI 7EST (AM ¹ ÒTIVELLI

Ívar skoraði í sigurleik Reading gegn Wigan
&«4"/,4) Ívar Ingimarsson átti
góðan leik fyrir Reading í ensku
úrvalsdeildinni í gær en hann
hefur spilað hverja einustu mínútu fyrir liðið á tímabilinu. Liðið
tók á móti Wigan í gær og lenti
undir strax í byrjun leiks. Ívar
náði hins vegar að jafna metin í 11 með góðu skallamarki þegar um
hálftími var liðinn af leiknum.
Chris Kirkland, markvörður
Wigan, fór í skógarhlaup en hann
hefur gert mörg mistök sem kostað hafa mörk upp á síðkastið.
Shane Long kom Reading verðskuldað yfir og mark undir lokin
tryggði sigur liðsins þó Wigan hafi
náð að minnka muninn í 3-2 í uppbótartíma.
Liverpool er nú aðeins tveimur
stigum á eftir Chelsea en liðið
vann 2-1 sigur á West Ham á Upton
Park í gær. Dirk Kuyt kom Liverpool yfir með mögnuðu marki eftir
aðeins tíu sekúndna leik í seinni

hálfleik en heimamenn voru
hættulegri í þeim fyrri. Peter
Crouch hélt upp á afmæli sitt í
gær með því að bæta við marki sjö
mínútum síðar. Kepa Blanco, nýr
sóknarmaður West Ham, minnkaði muninn með sinni fyrstu snertingu í enska boltanum eftir að
hafa komið inn sem varamaður.
Sheffield United vann góðan
sigur á Fulham 2-0 með mörkum
frá John Stead og Michael Tonge.
Heiðar Helguson sat á bekknum
meðan bæði þessi mörk voru skoruð en hann kom inn sem varamaður á 34. mínútu. Sheffield United
færðist þar með fjær fallsætunum
en West Ham er enn í þriðja neðsta
sætinu.
Á hinum enda deildarinnar
situr Liverpool í þriðja sætinu,
tveimur stigum á eftir Chelsea
sem á leik inni. Manchester United
er á toppnum með sex stiga forEGM
skot.

¥6!2 ).')-!233/. 3PILAÈI AÈ VANDA ALLAN LEIKINN FYRIR 2EADING Å G¾R OG N¹ÈI AÈ

SKORA FYRIR LIÈIÈ
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6IÈ ERUM BETRI EN $ANIRNIR
Guðjón Valur Sigurðsson var ekki í stemningu fyrir að spila fleiri leiki á HM
eftir grátlegt tap gegn Dönum. Hann var ekki sáttur við varnarleikinn í gær.

&2"2 ,%)+52 3NORRI 3TEINN 'UÈJËNS
SON ¹TTI STËRKOSTLEGAN LEIK GEGN $ÎNUM
Å G¾R OG JAFNAÈI MARKAMETIÈ ¹ (-
&2¡44!",!¨)¨0*%452 X

«LAFUR 3TEF¹NSSON

Sjaldan eins
sárt að tapa
(!.$"/,4) „Það skiptir engu
hvernig maður tapar. Við erum
búnir að tapa og ég held að það
hafi sjaldan verið eins sárt að
tapa og núna,“ sagði niðurlútur
fyrirliði landsliðsins, Ólafur
Stefánsson.
„Við fáum ekki markvörslu og
vörn. Þetta er líka mér að kenna
en það er hlægilegt hvað við
erum daprir í vörninni. Þeir skora
í hverri einustu sókn og það er
ekki hægt að vinna svoleiðis leik.
Það var samt margt gott í þessu
en mikið svakalega er þetta
svekkjandi.“
p HBG
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-ÎRK ¥SLANDS 3NORRI 3TEINN 'UÈJËNSSON 
 ,OGI 'EIRSSON   «LAFUR 3TEF¹NS
SON   'UÈJËN 6ALUR 3IGURÈSSON  
2ËBERT 'UNNARSSON   !LEXANDER 0ETERSSON 
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(!.$"/,4) Guðjón Valur Sigurðsson var að vonum verulega svekktur í leikslok enda taldi hann að
íslenska liðið hefði átt að gera
betur í leiknum gegn Dönum.
„Mér fannst þetta alls ekkert nógu
góður leikur hjá okkur og langt
frá því að vera frábært,“ sagði
Guðjón svekktur.
„Barátta og vilji var frábært en
vörnin var ömurleg og markvarslan var líka slök. Sóknin var samt
góð. Ég er kannski svona vitlaus
og hef ekkert vit á handbolta en
mér finnst við vera miklu betri en
Danirnir.“
Vörnin og markvarslan hjá
Íslandi var lengstum slök og enn á
ný fékk liðið á sig fjölda marka
utan af velli en þegar slíkt er upp
á teningnum þá tapar íslenska
liðið alltaf. Breytir engu þó það
komist í tækifæri eins og í gær.
„Við fáum mark á okkur í hverri
einustu sókn. Ef ekki fyrir utan þá
af línunni. Okkur gekk ekkert að
stoppa rétthentan mann hægra
megin sem kemst alltaf óáreittur í
skot og ef það var stigið út í hann
þá kom línusending. Við erum ekki
nógu fylgnir okkur í varnarleiknum,“ sagði Guðjón en taldi hann að
Alexander hefði átt að fá aukakast
undir lokin?
„Ég sé það ekki nógu vel. Hann
er einfaldlega óheppinn að setja
hann í stöngina og tapið er engan
veginn honum að kenna. Eftir á að
hyggja hefði það verið mjög kærkomið að fá aukakastið,“ sagði
Guðjón sem var ekki spenntur

-!2+ ,OGI 'EIRSSON SKORAÈI SEX MÎRK

,OGI 'EIRSSON

Líður alveg
hrikalega illa
(!.$"/,4) „Mér líður alveg

36%++452 'UÈJËN 6ALUR 3IGURÈSSON VAR SKILJANLEGA S¹RSVEKKTUR Å LEIKSLOK ENDA MUN

AÈI ËTRÒLEGA LITLU AÈ ÅSLENSKA LIÈIÈ N¾ÈI Å UNDANÒRSLIT

fyrir því að leika um fimm efstu
sætin eftir að hafa tapað á svona
grátlegan hátt.
„Ef ég á að segja eins og er þá

3NORRI 3TEINN 'UÈJËNSSON ¹TTI FR¹B¾RAN LEIK Å G¾R

Allt lak inn frá Dönum
(!.$"/,4) Leikstjórnandinn

Snorri Steinn Guðjónsson átti
stórbrotinn leik í Color Line
höllinni gegn Dönum í gær.
Skoraði heil 15 mörk og þar af
fjögur síðustu mörkin í venjulegum leiktíma.
„Okkur líður öllum hræðilega
og það er ekki hægt að komast
nær því að komast í undanúrslit
en þetta. Að skjóta í stöng undir
lok framlengingar og fá svo á sig
mark. Vogun vinnur, vogun tapar
og því verður ekki neitað að þetta
eru svakaleg vonbrigði,“ sagði
Snorri niðurlútur en hann var
hógværðin uppmáluð eins og
venjulega og vildi lítið gera úr
eigin hlut þrátt fyrir stórleikinn
mikla.
„Sóknarleikurinn var fínn en
við fáum endalaust af mörkum á
okkur og það er erfitt að stilla
stanslaust upp í sókn þótt það hafi
reyndar gengið vel í dag.

Varnarleikurinn varð okkur að
falli og þeir hittu með ólíkindum
vel. Það lak hreinlega allt inn hjá
þeim eins og við sáum undir
lokin,“ sagði Snorri Steinn
Guðjónsson sem jafnaði í gær
markamet Ísland í heimsmeistarakeppni. Guðjón Valur skoraði
einnig 15 mörk í sigrunum á
Áströlum í upphafi mótsins.
Snorri Steinn skoraði 3 mörk
með langskotum, 3 úr hraðaupphlaupum, 4 úr vítaköstum, 3 með
gegnumbrotum og 2 af línunni.
Snorri klikkaði á aðeins þremur
skotum, þar af einu vítaskoti sem
fór í slána.
HBG

&2"2 ,%)+52 3NORRI 3TEINN 'UÈJËNS
SON ¹TTI STËRKOSTLEGAN LEIK GEGN $ÎNUM
Å G¾R OG JAFNAÈI MARKAMETIÈ ¹ (-
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hef ég nákvæmlega engan áhuga á
að spila fleiri handboltaleiki í
augnablikinu,“
sagði
Guðjón
HENRY FRETTABLADIDIS
niðurlútur.

hrikalega illa og það er ömurlegt
að tapa þegar við gátum unnið
leikinn,“ sagði Logi Geirsson.
„Mér fannst vera aukakast þegar
Alex skaut og mér er alveg sama
hvað aðrir segja. Ég kenni samt
ekki dómurunum um tapið. Við
gerðum helling af mistökum og
ég þar á meðal,“ sagði Logi.
„Nú verðum við að ná fimmta
sætinu því við erum búnir að
spila rosalega vel á þessu móti og
eigum það skilið í það minnsta,“
sagði Logi sem lítur björtum
augum á framtíðina. „Það hafa
verið kynslóðaskipti í þessu liði
og það býr meira í því en það
sýndi hér í dag. Það kemur að því
að við komumst í undanúrslit á
HM.“
HBG
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Muhammad lék aðeins sex leiki
+®2&5"/,4) Bandaríski leikmaður-

inn Ismail Muhammad er á heimleið eftir að hafa spilað aðeins sex
leiki með Keflavík. Keflavík hafði
aðeins unnið 2 af þessum 6 leikjum og Muhammad var með 17,0
stig og 6,3 fráköst að meðaltali í
fjórum leikjum sínum í Iceland
Express-deildinni.
Ismail hafði hins vegar aðeins
gefið samtals 6 stoðsendingar í
þessum fjórum leikjum, á móti 59
skotum og náði því greinilega ekki
að gera aðra leikmenn liðsins betri
í kringum sig. Í undanúrslitaleiknum gegn Hamar/Selfoss á sunnudagskvöldið skoraði hann hins

vegar aðeins tvö stig á síðustu 15
mínútum leiksins. Á sama leikkafla vann Hamars/Selfoss-liðið
upp 16 stiga forskot Keflvíkinga
og tryggði sér sæti í bikarúrslitunum.
Leikmannamál Keflavíkurliðanna hafa reynt á stjórnarmenn í
vetur. Karlaliðið hefur látið fjóra
erlenda leikmenn fara og eru á
leiðinni að fá sinn sjötta erlenda
leikmann og á dögunum kom í ljós
að Kesha Watson væri á leið heim
í aðgerð og að kvennaliðið þyrfti
þar með sinn þriðja bandaríska
leikmann.
Þegar nýju leikmennirnir lenda

í Keflavík verður heildarfjöldi
atvinnumanna Keflavíkur kominn
upp í níu leikmenn á þessum fjórum mánuðum sem eru búnir af
tímabilinu.
ËËJ
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%2 .)#+  ,!535 .ICK "RADFORD ER SÅÈ
ASTI BANDARÅSKI LEIKMAÈURINN TIL ÖESS AÈ
VINNA STËRAN TITIL MEÈ LIÈINU EN +EFLAVÅK
VARÈ ¥SLANDSMEISTARI  OG  MEÈ
HANN INNANBORÈS
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$!6)$3 +OMINN AFTUR HEIM TIL !JAX Å

!MSTERDAM

./2$)# 0(/4/3'%449

%DGAR $AVIDS

Aftur til Ajax
&«4"/,4) Edgar Davids hefur

snúið aftur heim til Ajax Amsterdam þar sem hann hóf knattspyrnuferil sinn. Hann skrifaði í
gær undir átján mánaða samning
við félagið.
Davids hefur fá tækifæri
fengið hjá Tottenham í haust en
hann átti ríkan þátt í velgengni
liðsins á síðasta tímabili.
ES¹
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6ARNARMAÈUR FR¹ 3VISS

%IÈUR MARKALAUS Å  MÅNÒTUR
Útlitið er ekkert alltof bjart fyrir okkar mann hjá Barcelona. Eiður Smári hefur ekki skorað í síðustu átta
leikjum sínum, á sama tíma hefur Javier Saviola skorað 8 mörk og samkeppnin er jafnframt að harðna.
&«4"/,4) Það gekk lítið hjá Eið
Smára Guðjohnsen í fyrsta mánuði
ársins 2007 og þetta var fyrsti mánuðurinn, síðan hann gekk til liðs
við Barcelona, sem honum tókst
ekki að skora. Síðasta mark Eiðs
Smára, sem var jafnframt það
tíunda á tímabilinu, kom gegn mexíkóska liðinu CF América í heimsbikarkeppni félagsliða 14. desember. Þetta var 21. leikur Eiðs Smára
með Barcelona og á þeim tíma var
hann með mark á 123 mínútna
fresti sem er mjög góður árangur.
Síðan þá hefur Eiður Smári leikið
átta leiki án þess að skora og er nú
markalaus á síðustu 455 mínútunum sem hann hefur spilað með
Barcelona.
Eiður Smári hefur verið varamaður í síðustu þremur leikjum
Barcelona og aðeins fengið að
spreyta sig í 61 mínútu í þeim.
Þetta eru mikil viðbrigði fyrir
landsliðsfyrirliðann sem byrjaði
inn á í tíu leikjum Barcelona í röð í
lok síðasta árs. Bestu mánuðir Eiðs
Smára voru október og nóvember
þar sem hann skoraði 6 mörk í 10
leikjum og byrjaði alla leiki sem
hann spilaði. Eiður skoraði 1 mark

Berner lánaður
til Blackburn
&«4"/,4) Í gær var gengið frá því

að Bruno Berner færi til Blackburn frá Basel í Sviss á átján
mánaða lánssamningi.
Berner er vinstri bakvörður og
hefur fallið í ónáð hjá stjóra
Basel. Mark Hughes ákvað að
gefa honum tækifæri og bauð
honum til æfinga hjá Blackburn.
Honum var svo í kjölfarið boðinn
samningur.
ES¹

3¥¨!34! -!2+)¨ %IÈUR 3M¹RI 'UÈJOHNEN SÁST HÁR FAGNA SÅÈASTA MARKI SÅNU FYRIR

"ARCELONA  DESEMBER SÅÈASTLIÈINN

í ágúst og september og síðan tvö
mörk í síðasta mánuði ársins.
Samkeppnin er aðeins að verða
meiri nú þegar Samuel Eto’o og
Lionel Messi snúa aftur úr meiðslum. Argentínumaðurinn Javier
Saviola hefur spilað frábærlega að
undanförnu og það er alveg ljóst að
Eiður Smári þarf að fara að skora
ætli hann sér að fá einhver tækifæri þegar Eto’o og Messi verða
orðnir klárir í slaginn. Javier Saviola skoraði 8 mörk í 7 leikjum Börs-

-¥.²452 -),,) -!2+!
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HÁR KOMA INN ¹ SEM VARAMAÈUR FYRIR
*AVIER 3AVIOLA
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unga í janúar og hefur nú skorað 12
mörk í 16 leikjum á tímabilinu. Það
hafa því aðeins liðið 67,7 mínútur á
milli marka hjá honum. Eiður
Smári er í 4. sæti meðal marksæknustu leikmanna Evrópu- og Spánarmeistara Barcelona en fyrir ofan
hann eru Saviola, Ronaldinho og
Samuel Eto’o.
Barcelona hefur gengið vel
þann tíma sem Eiður Smári hefur
verið inn á vellinum en markatalan

-.5¨)2.)2 (!.3 %)¨3
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í þessar 1.688 mínútur sem hann
hefur spilað í búningi Börsunga er
40-15, Barcelona í vil. Barcelona
hefur því skorað með 42,2 mínútna
millibili á meðan Eiður er inn á og
það eru aðeins Javier Saviola (36,9)
og Ludovic Giuly (41,6) sem koma
betur út úr þeirri tölfræði.
Það eru ekki bara íslenskir
knattspyrnuáhugamenn og Eiður
Smári sem bíða og vonast til þess
að hann finni skotskóna á ný því
samkvæmt nýjum samstarfssamningi við Eimskip renna stórar peningaupphæðir til líknarmála þegar
Eiður Smári skorar. Í tilkynningu á
heimasíðu Eimskips segir að Eimskip vilji byrja á að heita hálfri
milljón króna á Neistann, styrktarfélag hjartveikra barna, fyrir hvert
mark sem Eiður Smári skorar í
deildakeppninni á þessu tímabili
og að sama skapi heitir félagið
milljón á Umhyggju, félag til
styrktar langveikum börnum, fyrir
hvert mark sem Eiður Smári skorar í meistaradeild Evrópu á þessu
tímabili. Næsti leikur Börsunga er
í kvöld gegn Real Zaragoza í
spænska Konungsbikarnum og nú
er að sjá hvort Eiður Smári fái
tækifæri hjá Frank Rijkaard í
þessum leik og hvort honum takist
að skora langþráð mark, sitt fyrsta
í einn og hálfan mánuð.
OOJ FRETTABLADIDIS
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Ingvar Kale ætlar að kæra lækni
&«4"/,4) „Ég hef ekki hugmynd

*Tire Review Magazine

Bestu dekkin átta ár í röð!*

Vagnhöfða 23 - S: 590 2000

Suðurströnd 4
Sími 561 4110

um ástæðu þess að læknirinn
leyndi þessu í tvo mánuði. Ég fór í
aðgerð til hans vegna ökkla í millitíðinni og þá minntist hann ekki á
þetta, lét mig ekkert vita hvað
kom út úr myndatökunni,“ sagði
markvörðurinn Ingvar Kale við
Fréttablaðið í gær. Ingvar hefur
ákveðið að kæra lækni sem hann
leitaði til vegna meiðsla í úlnliði.
„Þetta er mjög leiðinlegt mál.
Ég fór í segulómskoðun sextánda
október og þar sést alveg hvað
þetta er. Samt er ég ekki boðaður
til bæklunarlæknis fyrr en tveimur mánuðum síðar. Sá læknir var
alveg undrandi yfir því að ég var
ekki búinn að koma fyrr. Hann
sagði við mig að það væri best
fyrir mig að fá mér lögfræðing til
að halda utan um mín mál,“ sagði
Ingvar en hann braut bein í úlnliðnum. Hefði læknirinn brugðist
strax við hefðu þessi meiðsli ekki
verið mikið mál.
„Bæklunarlæknirinn segir að

ég missi af öllu næsta tímabili og
það væri bara jákvætt ef ég gæti
spilað eftir það. Það er víst þannig
að einn af hverjum fimm sem fer í
svona aðgerð nær sér ekki aftur.
Það gæti gerst að beinin nái ekki
að gróa saman og ef svo fer þá er
ég ekki í góðum málum,“ sagði
Ingvar sem reynir þó að líta á
björtu hliðarnar og er ákveðinn í
að reyna að snúa aftur sem fyrst.
Ekki er enn vitað hver mun
fylla skarð Ingvars í marki Víkings en félagið hefur verið orðað
við Bjarna Þórð Halldórsson hjá
Fylki. Ingvar sjálfur segir sjálfur
að þetta sé ekki mikið vandamál
og telur varamarkvörðinn Magnús Þór Magnússon færan um að
taka hans stöðu. „Mér finnst
Maggi hafa staðið sig vel og held
að hann sé vel inni í myndinni. Ég
treysti honum alveg til að spila í
minni fjarveru,“ sagði Ingvar
sem fékk aðeins 18 mörk á sig í
Landsbankadeildinni síðastliðið
sumar.
EGM
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¶Ò GETUR SÁÈ 3TEVEN
3EAGAL Å 4ICKER Å KVÎLD
¹ 3TÎÈ  "ÅË

Áhorfendur dregnir á asnaeyrunum
3JËNVARPSÖ¹TTARÎÈIN ,OST ER
ÖESS AÈ HAFA HUGMYND UM
BYRJUÈ AFTUR Å 2ÅKISSJËNVARP
HVAÈ SÁ Å GANGI
!NNARS KONAR RUGLINGUR
INU OG ERU EFLAUST MARGIR
SPENNTIR AÈ SJ¹ HVERNIG
ER TIL STAÈAR Å Ö¾TTINUM
FRAMVINDA M¹LA VERÈUR ÖAR ¹
(EROES ¹ 3KJ¹ EINUM
B¾NUM
2EYNDAR VITA ¹HORFENDUR
NOKKURN VEGINN HVAÈ ER AÈ
3UMUM HEFUR ÖËTT ATBURÈA
R¹SIN FREMUR H¾G OG
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RUGLINGSLEG -IÈAÈ VIÈ FYRSTA
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Ö¹TTINN Å NÕJU SERÅUNNI ER
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TÅMANN OG SVO FRAMVEGIS
,/34 3JËNVARPSÖ¹TTURINN ,OST HEFUR HALDIÈ (%2/%3 (ETJURNAR ËVENJULEGU HAFA
¹FRAM FYRIR FRAMAN SKJ¹INN
SEM ER VISSULEGA HEILLANDI
HINGAÈ TIL STAÈIÈ FYRIR SÅNU
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¶¹TTURINN FETAR ÖË FREKAR
¶AÈ SEM HELDUR Ö¹TTUNUM
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PERSËNANNA OG KÎFUNAR Å BAKGRUNN ÖEIRRA 3PURNINGIN ER ENGU AÈ
(INGAÈ TIL HEFUR HANN ÖË SLOPPIÈ FYRIR HORN OG VONANDI VERÈUR ÖAÈ
SÅÈUR SÒ HVERSU LENGI MAÈUR VILL L¹TA DRAGA SIG ¹ ASNAEYRUNUM ¹N
SAMA UPPI ¹ TENINGNUM MEÈ ,OST
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JËNSDËTTIR &JËRT¹N PLÎTUR VORU SENDAR
INN OG TILNEFNDAR Å FLOKK SÅGILDRAR OG
SAMTÅMATËN
LISTAR TÅU PLÎTUR
Å FLOKK JAZZTËN
LISTAR OG  Å
FLOKK FJÎLBREYTTR
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Unnur í bikiníi í Bombay Times

… fá hjónin Hansína B.
Einarsdóttir og Jón Rafn
Högnason, sem reka Hótel
Glym með svo miklum sóma
að fræga fólkið flykkist þangað
til að slaka á.
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,2¡44  SLÁTTUR  LEITA AÈ  SKÕRA
FR¹  LÅÈA VEL  BELTI  STËR FISKINET
 GÎLTUR  R¹S  G¾FA  F¹T 
ËNEFNDUR  AUMA
,«¨2¡44  TAMNING  BARDAGI  8)6
 TIL SAUMA  GLAÈUR  ËHREINKA 
H¹R  SPYRJA  ÖJ¹LFA  
,!53.
,«¨2¡44  ÎGUN  AT  FJËRT¹N
 N¹L  ¹N¾GÈUR  ATA  ULL 
INNA  ¾FA  MM
,2¡44  JAFN  G¹  TJ¹  UNA 
ËL  N¾TUR  GALTI  ¾È  L¹N
 FUM  NN  ARMA

!4(5'!3%-$
'UÈNI "ERGSSON STJËRNARFORMAÈUR
(ANZA HËPSINS VILL GERA EFTIRFARANDI
ATHUGASEMD VIÈ FRÁTT ¹ ÖESSUM STAÈ Å
&RÁTTABLAÈINU ¹ SUNNUDAGINN
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Unnur
Birna
Vilhjálmsdóttir
prýddi forsíðu Bombay Times á
mánudag. Bombay Times er fylgirit eins víðlesnasta dagblaðs Indlands, The India Times,
í
Bombay, sem er
fjölmennasta borg
landsins en þar
búa um þrettán
milljónir. Á forsíðu blaðsins er
fjallað um nýútkomið
sundfatadagatal The
India Times, sem
skartar tólf íslenskum
fljóðum og er Unnur
Birna forsíðustúlkan.
Eskimo Models annaðist gerð dagatalsins fyrir
The India Times. „Við höfum
rekið útibú á Indlandi í tvö ár
og The India Times er einn af

viðskiptavinum okkar þar,“ segir
Andrea Brabin, einn af eigendum
Eskimo Models. „Þegar við kynntum Ísland sem mögulegan tökustað leist þeim strax vel á. Þeir
vildu að allar fyrirsæturnar yrðu
íslenskar og báðu sérstaklega um
Unni Birnu.“ Dagatalið er selt í
bókabúðum um allt land í Indlandi
og auk þess hægt að panta það
á netinu.
Andrea segir að dagatalið sé mikill byr í segl
Eskimo Models og frábær auglýsing fyrir

Ísland. „Vonandi eiga fleiri eftir
að vilja koma hingað og nota
Ísland sem tökustað, bæði fyrir
ljósmyndir og bíómyndir.“
Unnur Birna hefur dvalið á Indlandi í janúar en var væntanleg
heim í gær. „Hún hefur verið að
vinna ýmis verkefni og kynningarstarf fyrir okkur og það hefur
verið mikið fjölmiðlafár í kringum hana. Þessi forsíðumynd var
rúsínan í pylsuendanum,“ segir
Andrea, hæstánægð með velgengnina.
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„Ef Siggi Hall hefði fæðst fyrir
þúsund árum væru til sögur um
hann. Siggi hefur afrekað svipaða
hluti með hníf og gaffli og hetjur
fornaldarinnar með exi og sverði.“
Á þennan hátt hefst ítarleg grein
blaðamannsins Johns Carlin í
breska blaðinu The Observer um
vikudvöl hans með Sigurði L. Hall
hér á Íslandi.
„Hann kom hingað í sumar og
fylgdi mér hvert fótmál í heila
viku,“ útskýrir Siggi. „Og það fór
bara vel á með okkur,“ bætir matreiðslumeistarinn við og viðurkennir að hann hafi ekki hugmynd
um hvernig Carlin vissi af honum.
Carlin hefur skrifað svipaðar
greinar fyrir blöð á borð við The
Times og Daily Mail en er á mála
hjá spænska dagblaðinu El Pais.
Siggi upplýsir í samtali við Fréttablaðið að Carlin hafi vikuna áður en
hann kom til Íslands dvalist með
bandaríska stórleikaranum Morgan Freeman og þar áður með
knattspyrnukappanum David
Beckham. Siggi vill þó lítið tjá
sig um þennan frægðarhóp
sem hann er þarna kominn í.
„Þetta er nú meira sagt í fyndni
en alvöru,“ segir hann.
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Kokkurinn fór víða með Carlin,
þar á meðal í stutta heimsókn á
Bessastaði. Carlin kemur það
spánskt fyrir sjónir að Siggi skuli
hafa getað keyrt upp að dyrum
á forsetabústaðnum, bankað
upp á og farið inn. „Forsetinn,
Ólafur Ragnar Grímsson, benti
á að engin leit á mér hefði
farið fram né ég beðinn um skilríki,“ skrifar Carlin. „Mér til
mikillar undrunar
hafði hann rétt fyrir
sér. Ef ég hefði haft
þann illa ásetning
að ráða forseta
Íslands af dögum
hefði ég getað
gert það með
rauðvíninu
frá
Rioja sem ég hafði
meðferðis,“ skrifar
Carlin og kemst að
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SKRIFAÈI ¾VISÎGU "ECK
HAM OG DVALDIST MEÈ
HONUM Å VIKU SKÎMMU
¹ÈUR EN HANN LAGÈI LEIÈ
SÅNA HINGAÈ

þeirri niðurstöðu að Ísland sé sennilega öruggasta land í heimi.
Siggi og Carlin komu víða við í
Reykjavík þessa viku ef marka má
greinina. Drukku meðal annars
bjór á Kaffibarnum. „Sem átti að
þykja flottur en aðalástæðan fyrir
vinsældum hans var sennilega sú
að einn eigendanna var hjartaknúsarinn Baltasar Kormákur,“ skrifar
Carlin og bætir við að þeir hafi ekki
þurft að standa í röð fyrir utan
skemmtistaði
miðborgarinnar.
„Enda Siggi velþekktur á Íslandi
frá árum sínum í sjónvarpi,“ skrifar Carlin. Og blaðamaðurinn fær
að smakka á humarsúpunni frægu
hjá Sægreifanum Kjartani Halldórssyni. Dómurinn er sá sami og
New York Times eins og frægt er
orðið. Af þessu góðgæti megi ferðamenn ekki missa.
Að endingu er gefin uppskrift
að lundarétti að hætti Sigga Hall og
matreiðslumeistarinn viðurkennir
að þessi grein hafi þegar vakið
athygli víða. „Ég hef fengið mikið
af símhringingum frá fólki hvaðanæva að úr heiminum sem hefur
spurst fyrir þannig að þetta er
lesið,“ segir Siggi.
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Ólæknandi kækur að teikna
„Ætli þeir viti bara nokkuð af
þessu?“ segir Kjartan Hallur Grétarsson, teiknari og ræðulesari á
Alþingi, þegar hann er spurður
hvort einhverjir þingmenn hafi
gert hosur sínar grænar eftir teikningum hans. Kjartan hefur það
fyrir aðalstarf að lesa yfir ræður
þingmanna en verk hans á listasviðinu hafa vakið mikla athygli að
undanförnu og mikil umferð er um
My Space-síðuna hans þar sem
fólki gefst kostur á að sjá verk
listamannsins. Sjálfur vill Kjartan
ekki gera mikið úr eigin velgengni
enda telur ræðulesarinn allt slíkt
tal vera afstætt.
Kjartan er hógvær þegar gengið er á hann um listina. Segir teikningar sínar bara vera kæk. „Kækur

sem er ekki hægt að venja sig af,“
útskýrir hann. „Og ég veit ekkert
hvaðan þetta er komið. Ætli þetta
sé ekki bara sköpunarþörfin að
gera vart við sig?“
Áhugi á verkum Kjartans hefur
þó ratað út fyrir landsteinana en
honum var boðið að halda sýningu í
Bandaríkjunum. „Þeir spurðu mig
hvað það kostaði að flytja mig út.
Þegar ég hafði svarað þeim heyrði
ég ekkert meira,“ segir Kjartan og
kímir, tekur listina hæfilega alvarlega. Reyndar hélt hann sýningu í
versluninni Hallberu sem konan
hans rekur á Laugaveginum en þar
ruku verk Kjartans út eins og heitar lummur. Og þrátt fyrir töluverða eftirspurn á Kjartan nú
engin verk til að selja.
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Kjartan segir að verk sín hafi
litla skírskotun til vinnustaðarins
við Austurvöll. „Þetta er í raun
þveröfugt við þá ágætu stofnun,“
útskýrir hann. „Þetta eru bara alls
konar draumsýnir,“ bætir Kjartan
við.
FGG

“Nanna Kristín sýnir magnaðan leik. Nýtt viðmið í íslenskri kvikmyndagerð”
Bergsteinn Sigurðsson/Fréttablaðið
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Tapsár kona
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ýðir nokkuð að bjóða þér í
afmælisveislu?“ spurði Silla
frænka. „Hvenær hef ég ekki
komið hlaupandi í hvert skipti sem
þú hefur boðið til fagnaðar?“ „Nei“
sagði sú gamla „Mér datt bara í
hug að úr því þú ert hrunin niður í
þunglyndi yfir fundarútkomu hjá
Frjálslyndum, þá yrðir þú tæplega
mikill gleðigjafi í veislunni. Þú
hefur alltaf verið svo tapsár
Gunna mín.“

(%..) tókst að hleypa mér upp,

enda var það nú það sem hún ætlaðist til. Hún hlustaði þolinmóð á
yfirlýsingar mínar um að einhverjar kallasamlokur hefðu notað
fjölmiðla til að lýsa yfir trúnaði
hver við annan yfir sig hrifnir að
hafa eignast hæstaréttarlögmann
að vini o.s.frv. En þegar ég hafði
lofað henni að ég myndi ekki vera
í fýlu í afmælisboðinu sagði hún
mér að hún ætlaði að bjóða mér og
nokkrum vinkonum í Naustið í
kvöldmat.

%. Naustið er ekki lengur til,“
kveinaði ég. „Það er búið að rífa
gömlu innréttingarnar og henda
þeim á haugana og nú er verið að
breyta Naustinu í kínverskan matsölustað. „En slíkt má ekki gera,“
sagði Silla „Þessar innréttingar
voru söguleg dásemd. Enda teiknaðar af Sveini Kjarval, syni meistara Kjarvals. Eru bæjaryfirvöld
að leggja hinn löngu liðna snilling
og afkomendur hans í einelti? Er
ekki nóg sú skömm að þau skyldu
þurfa að fara í mál við Reykjavíkurborg til að fá yfirráð yfir málverkum og persónulegum munum
meistarans sem voru í vinnustofunni hans?“
%. nú eru flokksmenn þínir, Silla

mín, búnir að vinna málið og lúra
nú á baunadósum, penslum og
fáeinum málverkum eins og ormar
á gulli,“ sagði ég eins neyðarlega
og ég gat. „Og gefa svo hvaða
bröskurum sem er leyfi til að fara
með sögulega dýrgripi eins og
rusl.“

¶!¨ kom smá þögn í símann, á
meðan Sigurlaug bjó sig undir
næsta áhlaup. Svo sagði hún: „Ég
ætla að tala við Vilhjálm, hann er
réttsýnn maður og er vís með að
senda sína menn til að hafa upp á
innréttingunum, og koma þeim
fyrir á sínum stað. Hafa svo sýningu uppi á lofti með vinnustofu
gamla mannsins. En niðri verður
kaffistofa sem nefnd verður Kjarvals-kaffi og svo býð ég borgarstjóra í Naustið og læt taka frá
básinn sem bar skipsnafnið Öðlingur.“
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