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*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Capacent í nóvember 2006.
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Smáauglýsi

Þóra Karitas Árnadóttir fær góða dómafyrir leik sinn í Svörtum ketti. Hún slærlíka í gegn hjá samleikurum sínum þeg-ar hún býður upp á gulrótarköku.„Sambýlismennirnir slógu upp lambakjöts-
veislu þegar ég kom að sunnan um síðustu 
helgi. Því er komið að mér að launa þeim
dekrið og skella í köku handa kö lvitað b ð

Spurð út í Svartan kött segir Þóra það ögr-
andi verk með sótsvörtum húmor. „Það virð-
ist höfða vel til kvikmyndakynslóðarinnar 
enda byssu- og spennuleikrit sem sækir efni-
viðinn í IRA-samtökin. Ég leik hugrakka og herskáa stelpu sem 
vill berjast fyrir frelsun Írlands en af því að
hún er stelpa vilja stráka ihenni i NI TÓNABÆJAR

Rasskinnin í mörgum 
myndaalbúmum

Nýjan golfvöll 
þyrfti á hverju ári

hola í höggiFÖSTUDAGUR 9. FEBRÚAR 2007
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Til SvíþjóðarKylfingurinn Heiðar Davíð Bragason flytur til Svíðþjóðar með vorinu
BLS. 6

 „Okkur hefur verið hótað og fólk segist 
vilja koma og rústa okkur, meiða okkur,“ segir 
Birna Mjöll Atladóttir sem rekur gistiheimili og 
ferðaþjónustu á Breiðavík ásamt eiginmanni sínum, 
Keran Stueland Ólason. „Aðrir hafa sakað okkur 
um að þetta sé bara einhver auglýsingabrella til að 
kynna staðinn,“ segir hún. „Hingað hafa hringt 
ættingjar og vinir og allir fjölmiðlar landsins vilja 
koma og tala við okkur,“ bætir Birna við. „Við 
höfum bara setið hvort í sínu herberginu til að anna 
öllum þeim fyrirspurnum sem okkur hafa borist.“ 

Birna og Keran eru alin upp í nágrenni Breiða-
víkur, Birna á Patreksfirði en Keran á býli skammt 
frá. Þau segjast aldrei hafa orðið vör við umræðu 

um illa meðferð á drengjum og þykir líklegast að 
málið hafi hreinlega verið þaggað niður í sveitinni. 

Í samtali við Fréttablaðið segir Birna að fjöldi 
þeirra sem vistaðir voru á heimilinu hafi komið á 
gistiheimilið síðan það var opnað árið 1999. Þar 
hafi þeir deilt reynslu sinni með þeim Birnu og 
Keran.

„Ég hef átt margar mjög tilfinningaríkar stundir 
með þeim hérna, þeir hafa grátið.“ 

Birna leggur áherslu á að atburðirnir í Breiðavík 
falli ekki í gleymsku. „Við megum aldrei gleyma 
um hvað málið snýst. Þetta er ekki stríð á milli 
fréttamiðla heldur mannlegur harmleikur sem 
aldrei má gleymast.“

Geir Þorsteinsson 
hlýtur yfirburðakosningu í 
formannskjöri KSÍ á ársþingi 
sambandsins samkvæmt skoðana-
könnun Fréttablaðsins. 

Haft var samband við 112 af 116 
þingfulltrúum ársþingsins og var 
svarhlutfall því 96,6 prósent. Af 
þeim sem tóku afstöðu sögðust 81,5 
prósent ætla að kjósa Geir sem 
næsta formann KSÍ. Mótframbjóð-
endur hans, Jafet Ólafsson og Halla 
Gunnarsdóttir, eiga því á brattann 
að sækja. Jafet nýtur 13,8 prósenta 
fylgis og Halla 4,6 prósenta fylgis.

Af þeim sem tóku þátt í 
könnuninni vildu 23,5 prósent ekki 
svara og 19,5 prósent voru ekki 
búin að gera upp hug sinn.

Geir með yfir-
burðastöðu

BESTI VINURINNEINN LÉTTUR, ÍSKALDUR

Í DAG ER
FÖSTUDAGUR!

Fagleg
og lögleg
þjónusta í boði

Fagfólk í Félagi íslenskra

snyrtifræðinga er að finna

um land allt. Sjá nánar

á Meistarinn.is.

Gengishagnaður Exista af 
fimmtán prósenta hlut í finnsku 
fjármálasamsteypunni Sampo, 
stærsta vátryggingafélagi Norður-
landa og í Eystrasaltsríkjunum, 
nemur níu milljörðum króna, miðað 
við gengi Sampo í gær. 

Exista er þar með stærsti hlut-
hafinn í Sampo. Sampo-bréfin eru 
metin á 170 milljarða króna. Þetta 
eru stærstu fyrirtækjakaup 
íslensks félags frá upphafi.

Fjármálamaðurinn Robert 
Tchenguiz fer fyrir félagi sem 
seldi 9,5 prósenta hlut en auk 
þess átti Exista bréf fyrir og 
keypti til viðbótar. Tchenguiz 
fær að hluta greitt í hlutabréfum 

og tekur sæti í stjórn Exista. 
„Við sjáum þessa eign sem lang-

tímaeign. Sampo er fyrirtæki sem 
er alveg eins og Exista, það selur 
tryggingar og fjárfestir,“ segir 
Lýður Guðmundsson, stjórnarfor-
maður Exista. Iðgjöld Sampo í 
gegnum tryggingarekstur nema 
360 milljörðum króna á ári. Þá 
nema eignir í fjárfestingu tæpum 
1.800 milljörðum króna.

Lýður bendir á að Sampo hafi 
nýlega selt bankastarfsemi sína og 
sitji á digrum sjóðum. „Við höldum 
að það sé hægt að nota þetta reiðu-
fé til góðra verka í fjármálageiran-
um á Norðurlöndunum.“ Lýður 
hefur rætt við Björn Wahlroos, for-

stjórann og einn stærsta hluthaf-
ann, og ætlar að hitta hann til skrafs 
og ráðagerða.

Exista hefur sótt um leyfi til að 
gera reikninga félagsins upp í 
evrum með það í huga að draga úr 
gengisáhrifum. Þá verður sótt um 
heimild til hluthafafundar að færa 
hlutaféð í evrur þótt ekki hafi verið 
tekin ákvörðun um að nýta þá heim-
ild.

„Reikningar okkar breytast 
mikið við kaupin á Sampo. Við vilj-
um hafa alla möguleika opna í því 
að breyta hlutafénu okkar og upp-
gjörsmyntinni í evrur ef okkur 
býður við svo að horfa,“ segir 
Lýður. 

Hafa þegar hagnast 
um níu milljarða 
Exista keypti 15 prósenta hlut í stærsta tryggingafélagi Norðurlanda, Sampo, fyr-
ir 170 milljarða króna. Þetta eru stærstu fyrirtækjakaup Íslandssögunnar. 

 Maður beit hund 
á Nýja-Sjálandi í gær, og fékk 
hundsbit að launum. Lögreglu-
hundurinn Edge hafði króað af tvo 
menn grunaða um að hafa framið 
rán í matvörubúð þegar annar 
þeirra stökk á hundinn og beit 
hann.

Edge lét þetta ekki á sig fá og 
sýndi manninum hvernig á að bíta 
almennilega. Þegar lögreglumenn 
færðu manninn í handjárn var 
hann með tvö djúp bitsár eftir 
hundinn.

Í júní 2006 var Edge stunginn 
með hníf og gekkst undir aðgerð, 
en náði sér að fullu. 

Beit hund og var 
sjálfur bitinn



 Kristinn H. Gunnars-
son, þingmaður Framsóknar-
flokksins, sagði sig úr flokknum í 
gær og gekk í Frjálslynda 
flokkinn.

Í tilkynningu frá honum kemur 
fram að hann segi sig úr flokkn-
um vegna þess að hann sé ósáttur 
við stefnu Framsóknarflokksins 
sem hann lýsir þannig að 
manngildið hafi þokað fyrir 
auðgildinu. Hann segir að 
ríkisfyrirtæki hafi verið einka-
vædd án þess að tryggja sam-
keppni eða viðunandi þjónustu og 
víðtækar skattalækkanir hafi 
aukið misrétti í samfélaginu. 

Hann segir að með úrsögninni 
láti hann af stuðningi við ríkis-
stjórnina.

Farinn í Frjáls-
lynda flokkinn

Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.
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Rökstuddur grunur leik-
ur á um að maður sem nú situr í 
gæsluvarðhaldi hafi tælt unglings-
stúlku til þess að hafa munnmök 
við sig. Þetta sést á myndbroti sem 
lögregla hefur rannsakað. Annað 
myndbrot í vörslu mannsins sýnir 
fullorðinn mann hafa samfarir við 
stúlkubarn. Í greinargerð segir 
lögreglustjóri höfuðborgarsvæðis-
ins rökstuddan grun leika á því að 
maðurinn hafi brotið gegn stúlk-
unum er sýndar eru á myndbrot-
unum. Þá virðast bæði myndbrotin 
vera tekin á mjög líkan hátt, það er 
af manni sem hefur kynferðismök 
við stúlkurnar.

Um er að ræða einn fimmmenn-
inganna sem fóru inn í kjallara-
íbúð þar sem þeir töldu sig vera að 
hitta 13 ára stúlku, en þáttagerðar-
menn Kompáss á Stöð 2 höfðu sett 
tálbeitu á netspjallið MSN.

Í byrjun febrúar var tölva 
mannsins skoðuð, að því er fram 
kemur í greinargerð lögreglustjór-
ans. Við skoðun fundust 13 ljós-
myndir er teljast barnaklám að 
mati lögreglu auk þriggja mynd-
banda er teljast barnaklám, þar af 
eitt tvítekið. Þá fundust 3.782 skrár 
er innihalda log-samskipti úr 
spjallforritum. Ljósmyndirnar 
urðu til á tímabilinu frá 29. ágúst 
2005 til 21. janúar 2007. Þá varð 
annað myndbandið, það sem var 
tvítekið, til þann 17. desember 
2005 en hitt myndbandið 4. júlí 
2006. Log-skrárnar urðu til á tíma-
bilinu frá 12. júní 2005 til 31. jan-
úar 2007. 

Í kjölfar þessarar rannsóknar 
var maðurinn handtekinn.

Við skýrslutöku af manninum 

var honum sýnt annað þeirra 
myndbanda er lögregla fann í tölvu 
hans er sýnir stúlku eiga munn-
mök við mann.  Kvaðst hann kann-
ast við andlitið á þeirri stúlku, 
sagði stúlkuna hafa sent honum 
myndskeiðið árið 2006 en þau hafi 
spjallað saman á MSN. Er honum 
voru sýndar 13 ljósmyndir, barna-
klám er lögregla fann í tölvu hans, 
kvaðst hann hafa fengið þær allar 
í gegnum netið, án þess að vita 
hvaðan þær komu. Hann kvaðst 
ekki þekkja stúlkurnar. Þá sagði 

hann aðspurður um myndskeið er 
sýndi barn hafa samfarir við full-
orðinn mann að hann gæti ekki 
mótmælt því sem væri í tölvunni 
en hann hefði ekki vísvitandi vist-
að efni sem flokkaðist undir barna-
klám.

Lögregla telur sig vita hver 
stúlkan á öðru myndbrotinu er, en 
hún mun vera fædd árið 1989. 

Hæstiréttur staðfesti í gær 
úrskurð Héraðsdóms þess efnis að 
maðurinn skyldi sitja í gæsluvarð-
haldi til 13. febrúar.

Grunaður um að 
hafa svívirt barn
Einn af Kompásníðingunum svokölluðu liggur undir rökstuddum grun um að 
hafa tælt unglingsstúlku til að hafa munnmök við sig. Jafnframt er rannsakað 
hvort hann hafði samfarir við stúlkubarn. Myndbrot í vörslu hans sýndu þetta.

Margrét Þórhildur 
Danadrottning gekkst í gær undir 
uppskurð vegna slitgigtar í hné. Á 
sjúkrahúsinu í Árósum var settur 
nýr gervihnjáliður í hægra hné 
hennar, að því er hirðin upplýsti. 

„Hennar hátign finnur ekki til 
neins sársauka og hlakkar til að 
hefja endurhæfinguna,“ segir í 
fréttatilkynningu. Vegna slitgigtar-
innar hefur verið skipt um báða 
hnjáliði drottningar, sem er nú 66 
ára að aldri, og nokkrar skurðað-
gerðir gerðar á síðustu fimmtán 
árum.

Skipt um hægri 
hnjálið í aðgerð

Landlæknisembættið á ekki fulltrúa 
í starfshópi sem settur hefur verið saman á vegum 
þriggja ráðuneyta til að fjalla um málefni langt 
leiddra fíkniefnaneytenda. Þetta staðfesti Matthías 
Halldórsson landlæknir spurður um hvort rétt 
væri. Það eru ráðuneyti heilbrigðismála, dómsmála 
og félagsmála sem skipað hafa hópinn.

Í afsökunarbréfi sem Matthías hefur sent Pétri 
Haukssyni geðlækni, vegna þess að embættið 
svaraði ekki bréfi hans frá árinu 2002 þar sem 
vakin var athygli á málefnum skjólstæðinga 
Byrgisins, kveður landlæknir embættið gjarnan 
vilja taka þátt í umræðu um hvernig málum 
fólksins skuli hagað í framtíðinni.

„Mikilvægast er að fólk dragi þann lærdóm af 
því sem gerðist að meiri kröfur séu gerðar til 
þeirra aðila sem koma að málum þeirra sem eiga 
við fíknivanda að stríða,“ segir landlæknir. Hann 
kveðst hafa átt viðræður við þá sem málið varðar, 
einkum neytendurna sjálfa. Mikilvægt sé að hafa 
þá með í ráðum þegar ákveðið sé hvað gera skuli.

„Hins vegar er lögð áhersla á að landlæknisemb-
ættið er einungis ráðgjafar- og eftirlitsaðili í 
málum sem þessum, en það er stjórnmálamanna að 

taka ákvarðanir,“ segir landlæknir. „Því miður hafa 
þær ákvarðanir oft verið án samráðs við landlækn-
isembættið og því verið haldið fram að þessi mál 
séu utan verksviðs þess.“ Landlæknir telur að þótt 
einstakar stofnanir á vegum félagsmálaráðuneytis-
ins séu utan eftirlitshlutverks landlæknisembættis-
ins eigi embættið almennt að láta sig varða mál 
fólks sem er haldið þessum sjúkdómi.

 Björn Bjarnason dóms-
málaráðherra segir að þeir sem 
voru hleraðir á árunum 1949 til 
1968 fái ekki greiddar bætur eins 
og gert var í Noregi þegar upp 
komst um svipað mál. Þetta kom 
fram í svari ráðherrans við fyrir-
spurn Steingríms J. Sigfússonar, 
þingmanns Vinstri grænna, á 
Alþingi í gær. 

Björn segir ráðuneytið hafa 
kynnt sér hvernig staðið var að 
málum í Noregi og telji atvik þar 
annars eðlis en hér á landi. Í svari 
hans kom ekki fram með hvaða 
hætti málinu voru ólík. 

Steingrímur spurði einnig 
hvort dómsmálaráðuneytið hygð-

ist upplýsa þá einstaklinga eða 
eftirlifandi aðstandendur þeirra 
sem hefðu sætt símhlerunum eða 
öðrum persónunjósnum um hve 
lengi þær hefðu staðið yfir. Björn 
sagði engin áform uppi um það. 

Björn segir allar beiðnir um 

símhleranir byggðar á gildandi 
lögum hvers tíma. Allar beiðnir 
hefðu verið lagðar fyrir dómara 
en þeir, embættismenn, lögreglu-
menn og símamenn sem komu að 
því að afla gögnum samkvæmt 
lögmæltum heimildum hefðu haft 
vitneskju um starfsemina. Alls 
segir Björn að óskað hafi verið 
eftir heimildum til að hlera 93 
síma á þessum árum. Ekki hafi 
fengist staðfest hvenær og hvort 
leyniþjónustumenn hafi starfað í 
bandaríska sendiráðinu eða hvort 
njósnadeild hafi verið á vegum 
varnarliðsins á Keflavíkurflug-
velli.

Hleraðir fá ekki bætur
Samtökin Sól í straumi 

skora á bæjaryfirvöld í Hafnar-
firði að endurskoða ákvörðun sína 
að hafa valið Capacent Gallup sem 
kynningaraðila í aðdraganda 
kosninga um stækkun álversins í 
Straumsvík.

Í tilkynningu kemur fram að 
Capacent Gallup hafi undanfarna 
mánuði unnið skoðanakannanir og 
markhópagreiningar fyrir Alcan 
vegna fyrirhugaðrar stækkunar. 
Capacent Gallup hafi þannig veitt 
Alcan ráðgjöf og unnið að því 
markmiði með fyrirtækinu að fá 
stækkun álversins samþykkta hjá 
bæjarbúum; þess vegna sé 
fyrirtækið ekki óháður aðili.

Segja Capacent 
ekki óháð

 Ísland er meðal fyrstu 
landa í Evrópu sem meta 
umhverfisáhrif samgönguáætlun-
ar á landsvísu. Umhverfismat 
samgönguáætlunar fram til 
ársins 2018 fylgir áætluninni í 
fyrsta sinn, í samræmi við ný lög 
frá Alþingi.

Í fréttatilkynningu frá 
samgönguráðuneytinu segir að 
með umhverfismatinu sé stuðlað 
að því að taka mið af umhverfis-
sjónarmiðum við gerð tillögu að 
samgönguáætlun. Áætlunin sé í 
samræmi við aðrar áætlanir, lög 
og alþjóðlega samninga. 

Landlægt mat 
umhverfisáhrifa

Ósk, var Framtíðarlandið 
semsagt á undan sinni sam-
tíð?



Skráðu fjölskylduna á spron.is
og þú gætir tryggt þér og þínum endurgreiðslu þessa árs.

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

68.672 kr.
endurgreiðsla á einstakling

Allt að

Fjölskyldan hjá SPRON

Skilvísir viðskiptavinir fjölskylduþjónustu SPRON hafa nú fengið endurgreiðslu 
vegna viðskipta ársins 2006. Endurgreiðslan nam allt að 68.672 krónum á 
einstakling í fjölskylduþjónustunni.

Þetta er aðeins hluti af ávinningnum af því að vera í fjölskylduþjónustu 
SPRON – og það besta er að þjónustan kostar ekkert.

Vilt þú slást í hópinn og eiga kost
á endurgreiðslu að ári?

Endurgreiðsla ársins 2006 samanstendur af:

• hluta af greiddum vöxtum vegna íbúðalána, skuldabréfa, yfirdráttar eða víxla

• 50% af öllum debetkortaárgjöldum fjölskyldunnar

• 5% af öllum tryggingaiðgjöldum hjá Verði Íslandstryggingu
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Við höldum með þér! 

Er ekki kominn tími á ný þurrkublöð?
Þú færð Champion-þurrkublöð með 50%
afslætti ef þú kemur á næstu Olís-stöð og
lætur fylla bílinn af eldsneyti.

50%
afsláttur af Champion-þurrkublöðum

þegar þú lætur fyll’ann!

 Rússar hóta því að 
segja upp samingi við NATO um 
hefðbundinn herafla í Evrópu 
vegna þess að NATO hefur ekki 

viljað staðfesta 
breytingar á 
samningnum,
sem gerðar voru 
árið 1999 til að 
laga hann að 
aðstæðum eftir 
hrun Sovétríkj-
anna.

NATO-ríkin 
vilja hins vegar 

ekki staðfesta samninginn fyrr en 
Rússar hafa dregið herlið sitt frá 
Transnistríu, héraði í Moldóvu, 
sem er eitt af fyrrverandi 
Sovétlýðveldunum.

Rússar segja ekkert kveðið á 
um í samningnum að þeir þurfi að 
hverfa með her sinn á brott frá 
Transnistríu.

Rússland hótar 
samningsslitum

 Kári Stefánsson, stjórn-
arformaður og forstjóri Íslenskr-
ar erfðagreiningar (ÍE), segir að 
setja þurfi ný lög um iðnaðar-
njósnir á Íslandi. 

Þetta segir Kári aðspurður um 
dóminn sem kveðinn var upp í 
Héraðsdómi Reykjavíkur á þriðju-
daginn yfir fyrrverandi starfs-
manni ÍE, Jesus Sainz, sem var 
dæmdur í tveggja mánaða skil-
orðsbundið fangelsi fyrir brot á 
höfundarlögum, en hann afritaði 
29 skrár af netþjóni ÍE í heimilda-
leysi. Gögnin eru talin vera tuga, 
ef ekki hundraða milljóna dala 
virði. Þetta var í fyrsta skipti í 
íslenskri réttarsögu sem sakfellt 
var fyrir brot af þessu tagi og í 
fyrsta skipti sem maður er dæmd-
ur til fangelsisvistar fyrir brot á 
höfundalögum.

Lögmaður Sainz, Erla Svanhvít 
Árnadóttir, segir að dómnum verði 
áfrýjað.

Kári segir að lögin um iðnaðar-
njósnir á Íslandi séu gersamlega 
ónýt. „Sainz var sakfelldur á 
grundvelli laga um höfundarrétt, 
en það sem hann gerði voru iðnað-
arnjósnir. Eitt af því sem þetta 
mál leiðir í ljós er að við getum 
ekki tekist á við svona lagað. Við 
þurfum að setja ný lög sem ná 
utan um þetta. Það er mjög mikil-
vægt í samfélagi sem reynir að 
byggja upp þekkingariðnað, til 
þess þurfum við að hafa einhverja 
leið til að verja hugverk manna,“ 
segir Kári.

Þórir Haraldsson, lögmaður ÍE, 
segir að íslensk löggjöf sé ófull-
komin að því leyti að eina ákvæðið 
sem verndi upplýsingar fyrir-

tækja sem einstaklingar hafa 
aðgang að í starfi sé höfundarlög. 
Hann segir að í öðru ákvæði, sem 
er í lögum um eftirlit með ólögleg-
um viðskiptaháttum og gagnsæi 
markaðarins, verði sá sem stelur 

gögnum að hafa afhent samkeppn-
isaðila upplýsingarnar. „Sam-
kvæmt þeim lögum er tilraun eða 
hlutdeild í þessa átt ekki refsi-
verð, en Sainz hafði ekki afhent 
öðru fyrirtæki gögnin. Þess vegna 
gat dómurinn ekki vísað í þetta 
ákvæði,“ segir Þórir. Íslensk lög 
eru takmörkuð að mati Þóris af 
því að verndun slíkra upplýsinga 
er ábótavant. Að mati Þóris geng-
ur þetta ekki í landi þar sem reynt 
er að byggja upp þekkingariðnað. 

Hann telur að setja þurfi sér-
stök lög sem kveði á um að sá sem 
stelur gögnum hafi ekki þurft að 
afhenda þau til samkeppnisaðila 
til að brot hans teljist refsivert. 

Segir þörf á lögum 
um iðnaðarnjósnir
Kári Stefánsson segir að þau lög sem ná yfir iðnaðarnjósnir séu ónýt. Dómur 
yfir starfsmanni ÍE varpar ljósi á þörfina á lagabreytingu segir Kári. Lögmaður 
ÍE telur að herða þurfi lögin því að Íslendingar vilji byggja upp þekkingariðnað.  

Samfylkingin vill að 
beðið verði með að byggja álver 
í Helguvík og stækka Straums-
víkurver þar til lokið er ramma-
áætlun um náttúruvernd.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 
formaður Samfylkingarinnar, 
upplýsti þetta þegar hún mælti 
fyrir tillögu flokksins til 
þingsályktunar um að ráðist yrði 
í gerð slíkrar áætlunar. Í henni 
komi fram tillögur um skipulag 
verndarsvæða og áætlun um 
virka verndun þeirra og nýtingu 
sem samrýmist náttúruvernd. Er 
áætluninni ætlað að skapa 
samstöðu og sátt um náttúru-
vernd.

Frekari álverum 
verði frestað 

 Stjórnvöld ríkja gera 
ekki nóg til að hafa uppi á barna-
níðingum á internetinu að mati 
Terry Davis, framkvæmdastjóra 
Evrópuráðsins.

Davis segir að óska beri aust-
urrískum yfirvöldum til ham-
ingju með að hafa flett ofan af 
risavöxnum alþjóðlegum barna-
klámhring sem meira en tvö þús-
und einstaklingar í 77 löndum 
tengdust, en slík tilvik gerist of 
sjaldan.

Aðeins 18 af 46 löndum í Evr-
ópu hafa staðfest sáttmála Evr-
ópuráðsins um netglæpi sem er  
alþjóðlegt tæki til að taka á glæp-
um sem framdir eru á netinu.

„Staðreyndin er sú að á meðan 
glæpamenn hafa verið fljótir að 
nýta sér tækifærin sem netið 
býður upp á hafa yfirvöld – stjórn-
völd, löggjafar og lögregla – setið 
eftir. Í netheimum eru engin 
landamæri og ríkisstjórnir okkar 
þurfa annaðhvort að bæta alþjóð-
lega samvinnu, eða sætta sig við 
að vera ávallt einu skrefi á eftir 
glæpamönnunum.“ Davis bendir 
enn fremur á að sáttmálinn fylli í 
mörg þau göt sem eru til staðar 
og lagalegar gloppur.

Af Norðurlöndunum hafa 
Ísland, Danmörk og Noregur stað-
fest sáttmálann. Þjóðir utan Evr-
ópu mega einnig gerast aðilar að 

sáttmálanum og hafa Kína, Japan, 
Suður-Afríka og Bandaríkin stað-
fest sáttmálann.

Glæpamenn oft skrefi á undan

 Tryggvi Lárusson, sem 
er á þrítugsaldri, var í gær 
dæmdur í Hæstarétti í sex ára 
fangelsi fyrir stórfelldan innflutn-
ing á amfetamíni. Tryggvi var 
ákærður ásamt fjórum öðrum 
fyrir að hafa staðið að innflutningi 
á hátt í átta kílóum af amfetamíni í 
júní og júlí 2004 en efnin voru flutt 
inn frá Hollandi.

Tryggva var gefið að sök að 
hafa lagt á ráðin um innflutning-
inn, annast kaup á efninu og hafa 
ætlað að taka á móti þeim á 
Íslandi. Fíkniefnin fundust við leit 
tollvarða í Sundahöfn í Reykjavík. 
Dómur Hæstaréttar er samhljóða 
dómi Héraðsdóms.

Sex ára fangelsi 
fyrir smygl    

Sainz var sakfelldur 
á grundvelli laga um 

höfundarrétt, en það sem hann 
gerði voru iðnaðarnjósnir. Eitt af 
því sem þetta mál leiðir í ljós að 
við getum ekki tekist á við svona 
lagað.“

 Í Reykjavík voru 
dagblöð, tímarit og auglýsinga-
póstur árið 2006 27 prósent af 
heimilissorpinu.

„Góðu fréttirnar eru að árið 
2006 sendi Sorpa 8.400 tonn af 
dagblöðum og tímaritapappír til 
endurvinnslu í Svíþjóð og ætti sá 
pappír að duga til að framleiða 36 
milljónir af klósettrúllum, segir 
Gyða Björnsdóttir, fræðslufull-
trúi SORPU. Umbúðir úr sléttum 
pappa, til dæmis fernur og 
morgunkornspakkar, fara líka til 
endurvinnslu í Svíþjóð.

„Íslendingar nota um 4 
milljónir pítsukassa á ári. Væri 
þeim staflað myndu þeir ná 240 
kílómetra hæð,“ segir Gyða. Um 
2.640 tonn af bylgjupappa fóru til 
Svíþjóðar í endurvinnslu árið 
2006.

Dugar í 36 millj-
ón klósettrúllur

Hæstiréttur staðfesti í 
gær gæsluvarðhaldsúrskurð 
Héraðsdóms Norðurlands eystra 
yfir manni sem grunaður er um 
brot gegn hegningarlögum og 
lögum um ávana- og fíkniefni. 
Verjandi mannsins kærði úrskurð-
inn til Hæstaréttar. 

Maðurinn hefur játað á sig tvö 
rán og tilraun til ráns. Talið er að 
maðurinn tengist sextán málum alls 
sem eru til rannsóknar hjá 
sýslumanni. Í dómi Héraðsdóms 
kom fram að mat lögreglu væri að 
hann héldi áfram að brjóta af sér ef 
hann yrði látinn laus. Samkvæmt 
úrskurðinum skal maðurinn sæta 
gæsluvarðhaldi til 2. mars.

Grunaður um 
aðild 16 brotum





 Lögð hefur verið 
fram á Alþingi tillaga um að 
samgönguráðherra láti meta kosti 
þess að gera göngubrú yfir 
Ölfusá við Selfoss og kostnað við 
framkvæmdina. „Með síaukinni 
umferð um Ölfusárbrú, ekki hvað 
síst þungaflutningum, er ljóst að 
þrengt hefur verið að gangandi 
umferð á brúnni.
Því miður hafa oftsinnis orðið 
óhöpp við handrið sem aðskilur 
gangandi vegfarendur og ökutæki 
á Ölfusárbrú en hingað til hafa 
ekki orðið slys á fólki í þessum 
óhöppum,“ segir í greinargerð 
með tillögunni. Hún er nú lögð 
fram öðru sinni af sjö þingmönn-
um Sjálfstæðisflokks, Samfylk-
ingar og Frjálslynda flokksins.

Vilja göngubrú 
yfir Ölfusá

 Kosningar til Stúdenta-
ráðs Háskóla Íslands fóru fram í 
gær. Einnig var kosið um hverjir 
sitja Háskólafund næsta árið. 

Þrjár fylkingar buðu fram að 
þessu sinni: H-listinn, Röskva og 
Vaka. Í kosningunum var notuð 
miðlæg kjörskrá og stúdentar 
gátu því valið sér kjördeildir á 
háskólasvæðinu eftir hentugleika. 

Opið var í kjördeildum til 
klukkan 18. Úrslitin í kosningun-
um lágu ekki fyrir þegar Frétta-
blaðið fór í prentun í gær. 

Kosningar til 
Stúdentaráðs

 Hæstiréttur staðfesti í gær dóm Héraðs-
dóms Reykjavíkur um að sýkna framkvæmdastjóra 
heildsölufyrirtækis fyrir að láta birta auglýsingar á 
áfengum bjór í tveimur dagblöðum í desember árið 
2004.

Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að 
auglýsingarnar væru brot á áfengislögum þar sem 
varan sem var auglýst hefði meira áfengismagn en 
2,25 prósent. Talið var að birting auglýsinganna 
bryti í bága við bann áfengislaga við áfengisauglýs-
ingum.

Þrátt fyrir að birting auglýsinganna væri brot á 
áfengislögum komst Hæstiréttur að þeirri niður-
stöðu að framkvæmdastjóri heildsölufyrirtækisins 
bæri ekki refsiábyrgð á auglýsingunum því á þeim 
kæmi hvorki fram nafn hans né auglýsandans. Eina 
nafnið sem kæmi fram í auglýsingunum væri nafn 
bjórframleiðandans og að það eina sem fram-
kvæmdastjórinn hefði gert hefði verið að kaupa aug-
lýsingarnar sem umboðsaðili bjórsins. Engin 
auðkenni í auglýsingunum vísuðu beint eða óbeint til 
hans eða fyrirtækis hans.

Þess vegna staðfesti Hæstiréttur sýknudóminn 
og kvað á um að áfrýjunarkostnaður málsins, tæpar 
500 þúsund krónur, skyldu greiðast úr ríkissjóði. 

Borgarráð Reykjavík-
ur samþykkti í gær að taka tilboði 
í húsið Fríkirkjuveg 11 í Reykja-
vík. Kaupandinn er Novator, fjár-
festingafélag Björgólfs Thors 
Björgólfssonar, og kaupverðið er 
600 milljónir króna. Þrjú önnur til-
boð bárust í húsið, en leynd hvílir 
yfir þeim þrátt fyrir að húsið sé í 
opinberri eigu.

Samkvæmt tilboði Novators 
verður húsinu og lóðinni komið í 
upprunalegt horf og þar sett á fót 
safn um Thor Jensen, langafa 
Björgólfs, sem reisti húsið á sínum 
tíma. Þegar tilboð voru metin var 
tekið tillit til fyrirætlana um notk-
un hússins.

Auk kaupverðsins kemur til 
greina að Björgólfur greiði allt að 
200 milljónir króna til viðbótar 
vegna framkvæmda við húsið og 
lóðina. Húsið verður afhent ekki 
seinna en 1. september.

Björn Ingi Hrafnsson, formað-

ur borgarráðs, segir tilboð Novat-
or hafa verið afgerandi best og 
talsvert hærra en hin tilboðin. 
Varðandi það hvers vegna leynd 
hvíli yfir tilboðunum sem hafnað 
var segir Björn að ákvæði hafi 
verið um það í upphaflegum skil-
málum.

Árni Þór Sigurðsson, borgar-
fulltrúi Vinstri grænna, greiddi 
einn atkvæði gegn tillögu um að 
samþykkja tilboð Novators í borg-
arráði í gær. Því verður málið end-
anlega afgreitt á fundi borgar-
stjórnar eftir um tvær vikur. 

„Ég er ekki alls kostar sáttur 
við hvernig þetta fór,“ segir Árni 
Þór. „Þó ég sé ekki andvígur því að 
hús í eigu borgarinnar séu seld þá 
er þetta mjög sérstakt hús á ein-
stökum stað, og ég tel að sala til 
einkaaðila hljóti að rýra gildi Hall-
argarðsins, sem húsið stendur í.“

Í tilboðinu sem samþykkt var 
segir að safnið eigi að vera sniðið 
að börnum þannig að þau hafi gagn 
og gaman af sýningunni sem á að 
vera gagnvirk og sett upp með nýj-
ustu tækni. 

Á fyrstu hæð verði móttökusal-
ur, fundarherbergi og framleiðslu-
eldhús, og á annarri hæð verði 
gestaíbúð fyrir opinbera gesti 
borgarinnar sem og gesti eiganda.

Björgólfur Thor reisir 
safn á Fríkirkjuvegi 11
Fríkirkjuvegur 11 verður seldur Björgólfi Thor Björgólfssyni á 600 milljónir króna. 
Þar verður safn um Thor Jensen, langafa Björgólfs, sem reisti húsið á sínum tíma. 
„Ekki alls kostar sáttur við söluna,“ segir fulltrúi Vinstri grænna í borgarráði.

Magnús Stefánsson 
félagsmálaráðherra kynnir áætl-
un um hvernig rannsókn á með-
ferðarheimilum fyrir börn á rík-
isstjórnarfundi í dag. Hann segir 
nauðsynlegt að fleiri staðir verði 
kannaðir en Breiðavík, sem mjög 
hefur verið í umræðunni að und-
anförnu. Ekki sé enn ljóst hvaða 
tímabil verði rannsakað. Litið 
verði til þess sem gert hefur verið 
í svipuðum málum í Noregi en 
þar var farið yfir fimmta til 
níunda áratug síðustu aldar. 

„Ég tel að stjórnvöld beri 
ábyrgð á þessu ástandi og því rétt 
að þau láti rannsaka þessi mál,“ 
segir Magnús. Hann segist hvorki 

vita um þann fjölda heimila sem 
þurfi að rannsaka né heldur þann 
fjölda sem sakaður hefur verið 

um harðræði í gegnum tíðina en 
fleiri staði en Breiðavík hafi hann 
heyrt nefnda.

Verði upplýst um að brot hafi 
átt sér stað gegn börnum sé ekki 
ljóst hvort farið verði fram á refs-
ingu gagnvart gerendum. Hann 
telur þó afar mikilvægt að komið 
verði til móts við þá sem sættu 
ofbeldi sem börn á heimilum á 
vegum ríkisins þótt ekki liggi enn 
fyrir með hvaða hætti það verður 
gert.

Þær upplýsingar fengust hjá 
velferðarsviði, sem er meðal 
þeirra aðila sem nú eru að safna 
gögnum um heimilin, að fundað 
yrði um málið í næstu viku.

Aðgerðir kynntar ríkisstjórn

Eru fébætur við hæfi í Breiða-
víkurmálinu?

Finnst þér rétt að Reykjavíkur-
borg selji Fríkirkjuveg 11?

Bandaríska fyrirsætan 
og leikkonan Anna Nicole Smith 
lést í Flórídafylki í gærkvöldi. Hún 
var 39 ára. Lögfræðingur hennar 
segir að komið hafi verið að henni 
meðvitundarlausri á hótelherbergi 
sínu, hún hafi því næst verið flutt 
á sjúkrahús. Dánarorsök hennar 
væri ekki kunn. 

Á síðasta ári eignaðist Anna 
dóttur með Howard K. Stern, 
sambýlismanni og lögfræðingi. 
Skömmu síðar lést tvítugur sonur 
hennar. Anna var þekktust fyrir 
hjónaband sitt við milljarðamær-
inginn J. Howard Marshall en hann 
var 63 árum eldri en hún. Þegar 
hann lést hófust miklar deilur um 
erfðamál en fjölskylda Marshalls 
hélt því fram að hún hefði aðeins 
gifst honum vegna peninganna. Því 
neitaði hún staðfastlega.

Anna Nicole 
Smith látin

  Rán var framið í 
versluninni Samkaup í Sandgerði 
um klukkan sjö í gærkvöld. 
Maður um tvítugt kom inn í 
verslunina og skipaði afgreiðslu-
stúlku að opna peningakassann. 
Hún hlýddi og maðurinn hvarf á 
brott með peningana.

Að sögn fulltrúa lögreglunnar 
á Suðurnesjum er ekki vitað með 
vissu hversu miklum peningum 
var stolið úr peningakassa 
verslunarinnar, en maðurinn 
komst undan á hlaupum. 

Lögregla fékk greinargóða 
lýsingu á honum og leitar að 
honum, meðal annars í bílum sem 
eru á leið frá svæðinu.

Ræningi ógnaði 
afgreiðslustúlku



598
Borgarnes lambabógur 

frosinn

kr.
kg.

40%
afsláttur

199 kr./pk.

Rivo kaffi 400 g

269kr./stk.

100% ávaxtasafi 2 ltr

289kr./stk.

Freschetta pizza 300 g

339kr./pk.

Papco salernisrúllur 6 stk í pk.

98kr./stk.

Lífrænn barnamatur

10%
afsláttur

349
Kjúklingamánar

pepperoni,

skinka & ostur

kr.
pk.

269kr./pk.

Krónu súkkulaðikex

2
1fyrir

Krónubrauð stórt & gróft

hefur þú smakkað?

100% safi

1578
Móa kjúklingabringur

kr.
kg.

Gott kaffi lífrænt

Þín lágvöruverðsverslun



 Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu varar fólk við 
óprúttnum aðilum sem hringja í 
nafni líknar- og góðgerðarsamtaka 
og segjast vera að safna fé. Borið 
hefur á því undanfarið að hringt 
sé í fólk í nafni Mæðrastyrks-
nefndar Reykjavíkur og það beðið 
um að láta í té greiðslukortanúm-
er sín og gildistíma. Með því að 
gefa þær upplýsingar er hægt að 
taka út umtalsverðar fjárhæðir án 
þess þó að þær renni til góðgerð-
armála. Lögregla tekur fram að 
Mæðrastyrksnefnd standi ekki 
fyrir þeirri söfnun sem hér var 
lýst að framan. 

Strangar reglur gilda um slíkar 
fjársafnanir og ekki á færi allra að 
stunda þannig starfsemi. Ágæt 
regla er að hafa samband við við-
komandi líknar- eða góðgerðarsam-
tök og spyrja hvort verið sé að 

safna fé í þeirra nafni. Þetta ber að 
gera áður en gefnar eru upplýsing-
ar um greiðslukorta- eða reikn-
ingsnúmer. Með því má staðreyna 
hvort um er að ræða raunverulega 
söfnun eða fjársvikastarfsemi.

Ómar Smári Ármannsson 
aðstoðaryfirlögregluþjónn kveðst 
ekki vita til þess að fólk hafi tapað 
peningum vegna þessarar fölsku 
söfnunar nú. Atvik af þessu tagi 
verði alltaf af og til. Til standi að 
birta á heimsíðu lögreglu höfuð-
borgarsvæðisins nöfn allra þeirra 
sem hafa leyfi til fjársafnana, 
þannig að fólk geti varað sig á fals-
söfnunum.

Hádegisfundarröð ReykjavíkurAkademíunnar
um lýðræði og samfélag hefst mánudaginn 

12. febrúar, kl. 12.15
okka auk Jóns Ólafssonar heimspekings 

ræða um lýðræði í íslensku samfélagi.

Hringbraut 112.

Nesbyggð
Nesbyggð ehf. | Stapabraut 5 | 260 Reykjanesbær | Sími: 421 2700 | Fax: 421 2765

Sölusýning
Opið hús  laugardag og sunnudag

frá klukkan 10:00 til 17:00

Tjarnabakki 12. Reykjanesbæ.
Sýnum um helgina fullbúnar íbúðir í Tjarnabakka. Íbúðirnar eru 120m2 og eru 
selar með öllum rafmafnstækjum. Opið hús 10 til 17 laugardag og sunnudag. 
ATH 90% lán - engin þinglýsingar eða lántökugjöld

Beykidalur
Erum að byrjað selja litlar  íbúðir í Beykidal sem verða tilbúnar í ársbyrjun 2008.

Nánari upplýsingar á  www.nesbyggd.is og hjá fasteignasölum í Reykjanesbæ

 Í bréfi sem Arna 
Schram, formaður Blaðamannafé-
lags Íslands, BÍ, sendi í gær til 
Halldórs Ásgrímssonar, fram-
kvæmdastjóra Norrænu ráðherra-
nefndarinnar, er reifuð deila BÍ 
við menntamálaráðherra. 

Þar kemur fram að Þorgerður 
Katrín Gunnarsdóttir mennta-
málaráðherra sé eini ráðherrann á 
Norðurlöndunum sem kjósi að 
starfa ekki með fagfélagi blaða-
manna síns lands að málefnum 
Norræna  blaðamannaskólans, 
NJC, í Árósum. 

„BÍ lítur því svo á að ekki sé 
lengur í þess verkahring að aug-
lýsa námskeið skólans. Auk þess 

hlýtur að koma til álita að beina 
endurmenntunarstyrkjum blaða-
manna einnig til annarra skóla en 
NJC,“ segir Arna. 

NJC er verkefni Norrænu ráð-
herranefndarinnar og Arna segir 
ákvörðun menntamálaráðherra 
stríða gegn grunngildum skólans. 
„Þess vegna upplýsi ég fram-
kvæmdastjórann um þetta,“ segir 
hún. Arna bætir við að ákvörðun 
Þorgerðar hafi vakið athygli hinna 
norrænu blaðamannafélaganna.

Blaðamannasamtökin tilnefndu  
þau Birgi Guðmundsson lektor og 
Svanborgu Sigmarsdóttur blaða-
mann Fréttablaðsins. 

Ráðherra skipaði hins vegar 
þau Ólaf Þ. Stephensen aðstoðar-
ritstjóra Morgunblaðsins og Elfu 
Ýr Gylfadóttur, deildarstjóra í 
menntamálaráðuneytinu.

Kvartar undan ráðherranum

 Hæstiréttur sýknaði í 
gær karlmann sem Héraðsdómur 
Reykjaness dæmdi í þrjátíu daga 
fangelsi fyrir frelsissviptingu. 
Maðurinn var ákærður fyrir að 
hafa haldið starfsmanni Orku-
veitu Reykjavíkur nauðugum á 
skrifstofu í hálfa klukkustund 
fyrir ári. 

Starfsmaðurinn lokaði fyrir 
rafmagn á skrifstofu ákærða. 
Ákærði vildi að starfsmaðurinn 
væri viðstaddur meðan hann 
hringdi í Orkuveituna til að fá 
skýringar á lokuninni því hann 
hefði greitt rafmagnsreikninginn. 

Hæstiréttur taldi sannað að 
starfsmaðurinn hefði farið 
sjálfviljugur inn á skrifstofuna. 
Eins var talið ósannað að starfs-
maður Orkuveitunnar hefði reynt 
að komast út og maðurinn hefði 
varnað honum útgöngu. 

Sýknaður af 
frelsissviptingu

 Leiðtogar hinna 
stríðandi palestínsku fylkinga 
Fatah og Hamas skrifuðu í gær-
kvöld undir samkomulag um þjóð-
stjórn í Palestínu eftir tveggja 
daga stífar viðræður í Mekka.

Tilgangur viðræðnanna var tví-
þættur. Annars vegar að ná sam-
komulagi um þjóðstjórn sem báðar 
fylkingar eiga aðild að og hins 
vegar að þjóðstjórnin viðurkenni 
fyrri friðarsamninga sem Frelsis-
samtök Palestínu, sem Fatah til-
heyrir, gerðu við Ísrael. 

Samið var um skipan í ráð-
herrastöður í gær en sérstaklega 
hefur verið deilt um embætti inn-
anríkisráðherra þar sem því emb-
ætti fylgir stjórn á öryggissveit-

um. Sæst var á að Hamas myndi 
leggja fram lista með nöfnum 
frambjóðenda og að Abbas sam-
þykkti einn af þeim. 

Hamas, sem vann stórsigur í 
kosningum fyrir rúmu ári síðan, 
hefur neitað að viðurkenna til-
verurétt Ísraelsríkis og þar af 
leiðandi neitað að viðurkenna frið-
arsamninga við Ísrael þar sem í 
því fælist viðurkenning á tilveru-
rétti þess. Í samkomulaginu sem 
leiðtogarnir undirrituðu í gær 
sagði að þjóðstjórnin myndi 
„virða“ fyrri friðarsamninga við 
Ísrael. Fulltrúar Hamas höfðu 
fyrr um daginn sagt að slíkt orða-
lag þýddi ekki að Hamas viður-
kenndi tilverurétt Ísraels.

Stjórnvöld í Ísrael og Banda-
ríkjunum krefjast þess að Hamas 
viðurkenni tilverurétt Ísraelsríkis 
og hafni ofbeldi með öllu. Sé þess-
um skilyrðum ekki fullnægt er 
óvíst að Bandaríkin aflétti alþjóð-
legu viðskiptabanni á palestínsku 
stjórnina.

Einnig er þá óvíst að ísraelsk 
stjórnvöld muni hefja friðarvið-
ræður við nýja palestínska stjórn 
en til stendur að Ehud Olmert, for-
sætisráðherra Ísraels, og Condol-
eezza Rice, utanríkisráðherra 
Bandaríkjanna, fundi með Mah-
moud Abbas, forseta Palestínu, 19. 
febrúar næstkomandi í Jerúsalem 
til að reyna að blása lífi í friðar-
viðræður. 

Þjóðstjórn Hamas 
og Fatah í Palestínu
Leiðtogar Fatah og Hamas skrifuðu í gærkvöldi undir samkomulag um þjóð-
stjórn í Palestínu í Mekka. Nýja þjóðstjórnin mun virða fyrri friðarsamninga 
við Ísrael. Umdeilt embætti innanríkisráðherra skipað eftir samkomulagi.

Þróunarsamvinnustofn-
un Íslands, ÞSSÍ, og stjórnvöld í 
Níkaragva hefja brátt viðræður 
um samvinnu á sviði orkumála. 
Stjórn Sandínista hefur lýst yfir 
áhuga á að hraða þróun jarðhita-
mála í samvinnu við íslensk 
fyrirtæki. Að sögn Gísla Pálsson-
ar, umdæmisstjóra ÞSSÍ í 
landinu, mun stofnunin koma 
þessu á framfæri við þau. Mikill 
ónýttur jarðhiti sé í Níkarakva.

Gísli segir einnig að ný 
Sandínistastjórn Daniels Ortega 
líti sérstaklega til Íslands í 
orkumálum.

Níkaragva er eitt fátækasta 
ríki vesturhvels jarðar. 

Samstarf við 
Sandínista

Hver er rektor Háskólans á 
Hólum?

Hverjir eru stýrivextir Seðla-
bankans?

Í hvaða flokk gekk Kristinn 
H. Gunnarsson í gær?

 Háskólinn á Bifröst 
útskrifar 46 kandídata á morgun. 
34 þeirra eru í grunnnámi en tólf 
útskrifast með meistarapróf 
Þetta er fyrsta útskrift Ágústs 
Einarssonar, nýs rektors skólans.

Af þeim sem útskrifast í 
grunnnámi eru fimmtán í 
viðskiptafræði og nítján í 
viðskiptalögfræði. Með meistara-
próf útskrifast einn í hagnýtum 
hagvísindum, þrír í menningar-
stjórnun, sex í lögfræði og tveir í 
viðskiptafræði. Viðskiptadeild, 
lagadeild og félagsvísindadeild 
eru við háskólann. 

Tæpir fimmtíu 
útskriftarnemar



Áskriftarsími

511 6622

Tryggðu þér áskrift!

 Nú fimm
sinnum í viku

Á þriðjudögum,
fimmtudögum og
föstudögum höfum við
sérstakar þemasíður, en
sérblöð á miðvikudögum.
Vikunni lokum við síðan
með glæsilegu helgarblaði
þar sem áherslan verður á
viðtöl, fréttaskýringar,
lífsstíl, hönnun, listir og
menningu.

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

Laugardagur

Alla útgáfudaga beinum við kastljósinu að
ákveðnum þáttum viðskiptalífsins með ýtarlegum
fréttum og fréttaskýringum.



550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

 Sextán ára maður hefur 
verið dæmdur í fjögurra ára óskil-
orðsbundið fangelsi fyrir að hafa 
reynt að drepa mann í nóvember 
síðastliðinum. Hann stakk mann í 
bakið með hnífi á bílastæði við 
Skautahöllina í Laugardal í 
Reykjavík.  Héraðsdómur Reykja-
víkur kvað upp dóminn í gær. 

Við yfirheyrslur kom í ljós að 
maðurinn hefði farið inn á spjalls-
íðu á internetinu til að kynnast 
einhverjum til að drepa. Hann 
sagði að hann hefði langað til að 
vita hvernig það væri að stinga 
mann og drepa og fórnarlambið 
hefði verið sá fyrsti sem hann 
kynntist á netinu. 

Maðurinn hitti fórnarlambið 
þrisvar sinnum. Í þriðja skiptið 
sem þeir hittust fóru þeir á rúnt-
inn á bíl fórnarlambsins og stopp-
uðu við Skautahöllina í Laugar-
dalnum þar sem árásarmaðurinn 
fór út að reykja á meðan maðurinn 
kastaði af sér vatni. Árásarmaður-
inn læddist aftan að fórnarlamb-
inu þar sem hann stóð og pissaði, 
stakk hann í bakið með hnífi og 
hljóp í burtu. 

Maðurinn hélt fyrst að árásar-
maðurinn hefði kýlt sig og fór 
aftur inn í bifreiðina. Þá fann hann 
fyrir sárinu á bakinu á sér. Hann 
hringdi í vin sinn sem fór með 
honum á slysadeild. Læknir á 

slysadeildinni taldi að áverkarnir 
á baki mannsins væru lífshættu-
legir og að hann hefði sloppið ótrú-
lega vel. 

Við rannsókn hjá sérfræðingi 
kom fram að árásarmaðurinn 
hefði ekki sýnt nein merki iðrunar 
því sökum greindarskorts væri 
hann ófær um að skilja hvað fælist 
í því. Þegar hann gekkst undir 
greindarpróf kom í ljós að greind 
hans er 73 stig sem er á jaðri þess 
að vera fötlun vegna greindar-
skerðingar. Maðurinn gat ekki 
staðfest að hann myndi ekki reyna 
að drepa aftur. Mati sérfræðings-
ins er að hugsun árásarmannsins 
sé eins og hjá litlu barni en að 
hann sé ekki geðveikur. Sérfræð-
ingurinn taldi að taka ætti tillit til 
vanþroska mannsins þegar dómur 
yrði kveðinn upp í málinu.

Við ákvörðun dómsins var litið 
til þess hversu ungur maðurinn er 
og vanþroskaður, að hann hefði 
ekki áður hlotið dóm og að hann 
hefði játað brot sitt og sagt hrein-
skilningslega frá atvikum. Hins 
vegar þótti dómnum að manndráp-
stilraun hans hefði verið fólsku-
leg. Auk fjögurra ára fangelsis-
dómsins var manninum gert að 
greiða fórnarlambinu 600 þúsund 
krónur í skaðabætur sem og tæpar 
2,4 milljónir í málskostnað. 

Langaði að 
drepa mann
Sextán ára maður dæmdur í fjögurra ára fangelsi 
fyrir manndrápstilraun. Stakk mann í bakið. Sá 
dæmdi er á jaðri þess að vera andlega fatlaður.

 Norður-Kórea féllst í gær á að taka fyrstu 
skrefin í áttina að því að hætta allri kjarnorkuvinnslu, 
náist um það samkomulag á fundum ríkjanna sex 
sem hófust á ný í Kína í gær eftir langt hlé.

Öll áhersla er lögð á að ná samkomulagi um þessi 
fyrstu skref á fundunum, en Kim Kye Gwan, fulltrúi 
Norður-Kóreu, sagðist þó hvorki vera bjartsýnn né 
svartsýnn vegna þess að enn eigi eftir að leysa mörg 
deiluatriði. Niðurstaða viðræðnanna fari mjög eftir 
því hver afstaða Bandaríkjanna verði.

„Fyrsti dagur viðræðnanna var góður,“ sagði hins 
vegar Christopher Hill, fulltrúi Bandaríkjamanna á 
fundunum. „Við vonumst til þess að geta sent frá 
okkur einhvers konar sameiginlega yfirlýsingu 
hérna.“

Hann sagði viðræðurnar hafa gengið betur en síð-
ast, en tók þó fram að fyrsta skrefið í ferðalagi væri 
oft erfiðasta skrefið.

Þátttakendur í viðræðunum eru fulltrúar frá Norð-
ur- og Suður-Kóreu, Japan, Kína, Rússlandi og Banda-
ríkjunum. Viðræður sex-ríkjahópsins hafa staðið yfir 
með hléum frá árinu 2003 en borið lítinn árangur. 
Markmið þeirra er að fá Norður-Kóreumenn til þess 
að hætta við kjarnorkuvinnslu nema undir alþjóðlegu 
eftirliti.

 Skylda á 
ríkisfjölmiðla til að 
fjalla um prófkjör 
stjórnmálaflokka, segir 
Kristrún Heimisdóttir, 
lögmaður og varaþing-
maður Samfylkingar. 

Kristrún reifaði 
þessa hugmynd á 
umræðufundi í Háskóla 
Íslands á miðvikudag, 
þar sem rædd voru lög 
um fjármál stjórnmála-

flokka.
Þetta væri ein 

möguleg leið til að 
takmarka áhrif 
auglýsinga og greiða 
leið nýliða til áhrifa, 
segir Kristrún, en 
henni finnst þetta 
umhugsunarvert í ljósi 
þess að í prófkjörum 
eigi almenningur mest 
tækifæri til beinna 
áhrifa á stjórnmál. 

Fjölmiðlar fjalli um prófkjör

Icelandair vann 
alþjóðlegu Technology For 
Marketing (TFM) verðlaunin fyrir 
best hannaða vefsvæði ársins. 
Verðlaunin voru afhent við athöfn í 
London á þriðjudagskvöld. TFM er 
stærsta og virtasta alþjóðasýningin 
í Bretlandi á sviði markaðs-, sölu- 
og auglýsingatækni og hefur frá 
upphafi verið leiðandi á sínu sviði. 

„Vefurinn gegnir lykilhlutverki í 
öllu sölu- og markaðsstarfi Ice-
landair. Þessi verðlaun staðfesta að 
endurnýjaður vefur okkar og öflug 
markaðsetning á netinu hefur vakið 
verðskuldaða athygli,“ segir Gunn-
ar Már Sigurfinnsson framkvæmda-
stjóri.

Icelandair með 
besta vefinn



 Mikhaíl Khodorkovskí, fyrrverandi 
auðjöfur í Rússlandi, hefur sakað ráðamenn í Kreml 
um samsæri um að halda sér bak við lás og slá eftir 
að saksóknarar birtu nýjar ákærur gegn honum. 
Hann sagðist á miðvikudag ekki gera sér grillur um 
neitt annað en að verða sakfelldur. 

Khodorkovskí, sem þar til fyrir fjórum árum var 
aðaleigandi og forstjóri olíufyrirtækisins Yukos sem 
nú hefur verið ríkisvætt, er talinn hafa troðið 
Vladimír Pútín um tær með afskiptum af stjórnmál-
um og var dæmdur í átta ára fangelsi fyrir skatta-
lagabrot.

Síðar á árinu yrði hann búinn að afplána helming 
dómsins í fangabúðum í Síberíu, en ætti þá að eiga 
möguleika á reynslulausn.  Að nýju ákærurnar skuli 
koma fram nú – þingkosningar fara fram síðar á 
árinu og forsetakosningar á því næsta – vekur 
grunsemdir um að ráðamenn vilji halda Khodorkov-

skí bak við lás og slá til að halda honum frá virkri 
stjórnmálaþátttöku.

Sakar ráðamenn um samsæri

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

Sony Ericsson Z530i

14.900
Verð aðeins:

kr.

Kauptu þér glæsilegan Z530i farsíma eða skráðu þig í 0 kr. innan 
fjölskyldunnar og þú gætir átt lúxussalinn!
Einn heppinn viðskiptavinur verður dreginn út og getur unnið forsýningu í 
lúxussal fyrir allt að 28 manns á hina frábæru gamanmynd Music and Lyrics
með Hugh Grant og Drew Barrymore. Dregið verður 15. febrúar. 

Nánari upplýsingar á siminn.is.

 Síminn hagnaðist um 2,8 
milljarða króna á síðari hluta 
ársins 2006. 

Tap ársins í heild nemur 3,6 
milljörðum króna. Hluti skulda 
Símans er í erlendri mynt og olli 
gengislækkun krónunnar gengis-
tapi upp á 5,8 milljarða króna. 

Rekstrarhagnaður fyrir 
fjármagnsliði og skatta (EBIT) 
jókst um 33,9 prósent á síðari 
helmingi ársins og nam 2,64 
milljörðum króna. Fyrir árið í 
heild nam hann 4,6 milljörðum. 

Sala Símans á árinu nam 
rúmum 25 milljörðum króna. Var 
það aukning á milli ára um 15,7 
prósent.

Síminn tapaði 
3,6 milljörðum

Stjórn Verkalýðsfélags-
ins Hlífar skorar á Alþingi að 
samþykkja að skattleysismörk 

tekjuskatts
verði aldrei 
lægri en 
umsamin
lágmarkslaun
sem nú eru 125 
þúsund krónur. 
Skattleysimörk-
in eru 90 
þúsund krónur.
Hlíf segir að 
hefðu skattleys-

ismörk fylgt launaþróun frá 1988 
væru þau nú ekki undir 140 
þúsund krónum á mánuði. Eftir 
skatt væru tæplega 112.500 
krónur eftir af 125 þúsund króna 
mánaðarlaunum. „Slík laun eru 
það lág að þau duga ekki einstakl-
ingi til eðlilegrar framfærslu og 
þess vegna eiga þau að vera 
tekjuskattlaus,“ segir stjórn 
Hlífar. 

Skattleysi við 
lágmarkslaun

Á fimmta hundrað 
þátttakendur frá sautján löndum 
sitja ferðakaupstefnuna Mid-
Atlantic í ár. 

Á þessari árlegu kaupstefnu 
Icelandair eru leiddir saman 
kaupendur og seljendur ferða-
þjónustu í Evrópu og Bandaríkj-
unum.

Tilgangurinn með kaupstefn-
unni er að halda við og auka 
ferðamannastraum til Íslands.

Í tilkynningu Icelandair er 
heitið lífi og fjöri og litríkum 
sýningarbásum í anddyri 
Laugardalshallarinnar. 

Kaupstefnan stendur fram til 
11. febrúar. 

Fjölmargir þátt-
takendur í ár

 Loka þurfti fimm 
flugvöllum og nokkrum lestar-
leiðum milli Englands og Wales í 
gær vegna mikillar snjókomu 
sem gekk yfir Bretlandseyjar.

Fella þurfti 90 flug niður á 
Heathrow-flugvelli en ekki kom 
til lokunar.

Flugvellirnir fimm í Luton, 
Stansted, Bristol, Birmingham og 
Cardiff voru opnaðir um miðjan 
dag eftir að flugbrautir höfðu 
verið ruddar.

Breska veðurstofan varaði við 
mikilli snjókomu í Englandi, 
Wales og á Norður-Írlandi. 

Snjór hamlaði 
flugi í Bretlandi



Mjög hátt hlutfall 
íslenskra ungmenna skráir sig í 
framhaldsskóla við 16 ára aldur, á 
bilinu 90 til 98 prósent þegar hlut-
fallið er skoðað eftir landshlut-
um. Tveir af hverjum níu nem-
endum sem byrja í framhaldsskóla 
eru hættir við 19 ára aldur víðast 
hvar á landinu, en Suðurnesin 
skera sig úr, þar hætta fjórir af 
hverjum níu fyrir 19 ára aldur-
inn.

Þessar tölur koma fram í nýju 
vefriti menntamálaráðuneytisins, 
þar sem finna má upplýsingar um 
skólasókn í framhaldsskólum 
eftir landshlutum og kyni nem-
enda.

Við 19 ára aldur er rétt tæpur 
helmingur karla á Suðurnesjun-
um í framhaldsskóla, og 55 pró-
sent kvenna. Annars staðar á 
landinu eru á bilinu 63 til 70 pró-
sent karla í skóla, og frá 68 og allt 
upp í 83 prósent kvenna.

Á landinu öllu voru konur lík-
legri til að stunda nám í fram-
haldsskóla við 19 ára aldur en 
karlar, og munar gjarnan fimm til 
tíu prósentustigum. Munurinn er 
þó áberandi mestur á Vestfjörð-
um, þar sem 83 prósent 19 ára 
kvenna eru í framhaldsskóla, en 
aðeins 63 prósent karla, og munar 
því 20 prósentustigum á kynjun-
um.

Mest brottfall á Suðurnesjum
Dagsathvarf fyrir fólk 

sem á við geðraskanir að stríða 
verður rekið áfram á Akureyri. 
Athvarfið er nú í Þingvallastræti 
32 en verður flutt í Brekkugötu 
34 í vor. Akureyrardeild Rauða 
kross Íslands, Geðverndarfélag 
Akureyrar og Akureyrarbær 
gerðu með sér samning þess efnis 
í gær.

Samningurinn gildir til ársins 
2009. Akureyrardeild Rauða 
krossins mun annast daglegan 
rekstur en Geðverndarfélag 
Akureyrar sér um fræðslu og 
þjálfun starfsfólks. Rekstraráætl-
un athvarfsins er um fimmtán 
milljónir króna á ári. 

Athvarfið áfram 
rekið á Akureyri

Lögmenn franska 
háðsádeilu-vikublaðsins Charlie-
Hebdo verja rétt blaðsins til að 
hæða íslamstrú og önnur trúar-
brögð í máli sem hefur verið höfðað 
gegn því fyrir að birta skopmyndir 
af Múhameð spámanni.

Franskir stjórnmálamenn, þar á 
meðal innanríkisráðherrann 
Nicolas Sarkozy, hafa komið 
blaðinu til varnar frá því að 
réttarhöldin hófust. Blaðið og 
ritstjóri þess eru ákærð fyrir að 
„opinberlega rægja hóp fólks 
vegna trúar þess“ og getur refsing 
verið allt að sex ára fangelsi. 

Verja réttinn til 
að hæðast að 
trúarbrögðum

Ráðherrar frá 
Búlgaríu, Grikklandi og Rússlandi 
undirrituðu á miðvikudag samning 
um lagningu nýrrar olíuleiðslu frá 
búlgörsku Svartahafsborginni 
Burgos til grísku hafnarborgarinn-
ar Alexandroupolis. Með nýju 
leiðslunni opnast ný og greiðari 
útflutningsleið fyrir rússneska 
olíu, framhjá Bosporussundi í 
Tyrklandi sem skiptaflutningar 
ganga mjög hægt um vegna hinnar 
gríðarlegu miklu umferðar um það. 

Leiðslan verður um 280 km að 
lengd og er þess vænst að kostnað-
urinn við smíðina nemi sem svarar 
á bilinu 50-70 milljörðum króna.

Ný útflutnings-
leið Rússaolíu  Öryggi sjúklinga í 

íslensku og alþjóðlegu heilbrigðis-
kerfi verður best aukið með vit-
undarvakningu heilbrigðisstétta 
og sjúklinga. Handþvottur er mik-
ilvægasti einstaki þátturinn sem 
hægt er að draga fram til að 
sporna við sýkingarhættu á 
sjúkrahúsum og gæti sparað þjóð-
félaginu háar upphæðir. Þetta á 
við hreinlæti um heilbrigðisstarfs-
fólks á sjúkrahúsum jafnt sem í 
daglegu lífi fólks. Þetta var meðal 
niðurstaðna málþings um öryggi 
sjúklinga sem haldið var á vegum 
landlæknisembættisins í gær þar 
sem Sir Liam Donaldson, land-
læknir Breta, var aðalfyrirlesari.

„Á síðustu tíu árum hefur 
komið upp á yfirborðið sú stað-
reynd að öryggi í heilbrigðis-
geiranum hefur ekki fengið næga 
athygli. Rannsóknir sýna að mis-
tök, alvarleg og minniháttar, eru 
algengari en áður var almennt 

talið. Það er ekki til komið vegna 
skeytingarleysis heldur er 
umhverfið sem heilbrigðisstarfs-
fólk vinnur í þess eðlis að hættan 
er sífellt fyrir hendi,“ segir Don-
aldson. Hann segir heilbrigðis-
stéttir hafa horft mikið til tækni-
legra þátta við starf sitt en til 
þurfi að koma ný hugsun í örygg-
ismálum. „Það verður best gert 
með því að gera öryggi sjúklinga 
hærra undir höfði í námi heil-
brigðisstétta og bæta samskipti 
við sjúklinga.“ 

Ólafur Guðlaugsson, yfirlækn-
ir sýkingavarnadeildar Landspít-
alans, fjallaði um sýkingavarnir á 
sjúkrahúsum og sagði handþvott 
grunnatriði í að uppræta sýkingar. 
Hann sagði kostnað um allan heim 
gífurlegan en hafa bæri í huga að 
baki tölfræðinni væri fólk sem 
þyrfti að líða þjáningar og jafnvel 
léti lífið vegna sýkinga. 

Siv Friðleifsdóttir heilbrigðis-
ráðherra undirritaði samkomulag 
um þátttöku Íslands í verkefninu 
„Hreinlæti og örugg heilbrigðis-
þjónusta haldast í hendur“ eftir 
málþingið, sem er hluti af alþjóð-
legu átaki er snýr að öryggi sjúk-
linga. Alls hafa heilbrigðisráð-
herrar 50 landa undirritað 
samkomulagið. Siv segir samning-
inn mikilvægan vegna þess að 
yfirvöld undirgangist skyldur sem 
bæta öryggi sjúklinga. „Eitt það 
mikilvægasta eru tíðari hand-
þvottar til að fyrirbyggja sýking-
ar. Við vitum að sjúklingar fá sýk-
ingar inni á sjúkrastofnunum en 
ekki er síður mikilvægt að undir-
strika mikilvægi handþvotta hjá 
almenningi.“ Siv bendir á að ein-
falt atriði eins og handþvottur geti 
aukið lýðheilsu og í því felist mik-
ill sparnaður fyrir samfélagið. 

Handþvottur getur 
bjargað mannslífi
Öryggi sjúklinga í íslensku heilbrigðiskerfi má helst auka með vitundarvakn-
ingu heilbrigðisstétta og sjúklinga. Ísland stendur vel í alþjóðlegum samanburði 
í öryggi sjúklinga. Sýkingar eru eitt alvarlegasta heilbrigðisvandamál heimsins.

Portúgalar munu ganga til þjóðarat-
kvæðagreiðslu á sunnudag um lagasetningu sem gerir 
fóstureyðingar leyfilegar fram á tíundu viku með-
göngu.

Í Portúgal, þar sem 90 prósent landsmanna eru 
kaþólikkar, eru við lýði ein ströngustu lög um 
fóstureyðingar af öllum Evrópusambandsþjóðunum 
ásamt Póllandi, Írlandi og Möltu.

Vinstri-miðjuflokkur sósíalista, sem komst til valda 
eftir stórsigur fyrir tveimur árum með kosningalof-
orðum  um umbætur og nútímavæðingu, boðaði til 
þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Leiðtogi flokksins og 
forsætisráðherrann, Jose Socrates, segir nauðsynlegt 
að Portúgal losi sig við úrelt viðhorf og bendir á að 23 
Evrópusambandsþjóðir leyfi fóstureyðingar. Í dag eru 
fóstureyðingar leyfðar fyrstu tólf vikurnar en aðeins 
ef um er að ræða nauðgun, vanskapað fóstur eða ef 
heilsa móðurinnar er í hættu. Slík lög færa fóstureyð-
ingar í neðanjarðarstarfsemi þar sem heilsu kvenn-

anna er hætta búin að sögn Sókratesar sem segir að 
um 10.000 konur séu lagðar inn á sjúkrahús árlega í 
kjölfar mistaka við fóstureyðingar.

Samkvæmt nýjustu könnun ætla rétt rúmlega 50 
prósent landsmanna að kjósa „já“ á sunnudaginn og 
ljóst að mjótt verður á mununum.





allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda 9. febrúar til 11. febrúar eða á meðan birgðir endast
www.netto.is

Íslandsfugl Kjúklingabringur - ferskar

1.554 kr/kg. áður 2.679 kr/kg.

Borgarnes lambalæri sítrónukryddað
1.362 kr/kg. áður 1.945 kr/kg.

Goði brauðskinka - Ódýr
290 kr/kg. áður 362 kr/kg.

42%
afsláttur

20%
afsláttur

Þú sparar 1.125 kr/kg

30%
afsláttur

Þú sparar 584 kr/kg

Ostafylltar ýsurúllur
599 kr/pk.



2 fyrir 1

Vatnsmelóna

67 kr/kg.

Akureyri  - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverfi Kópavogi

Freschetta Brickoven pizzur
399 kr/stk. áður 499 kr/stk.

25%
afsláttur

Casa fiesta vörum
25% afsláttur við kassa af öllum



Lítið flutningafyrirtæki í 
Noregi hefur gert tilraunir með að 
nota lýsi sem eldsneyti á flutn-
ingabíla fyrirtækisins. Frá þessu 
er skýrt á fréttavefjum norsku 
dagblaðanna Verdens Gang og 
Telemarksavisa í gær.

Lýsið hefur verið notað á 
sumrin í stað olíu á um það bil 
helminginn af fimmtán bifreiðum 
fyrirtækisins Hannevold Trans-
port, en þetta eru ósköp venjulegir 
og óbreyttir olíuknúnir bílar. Ekki 
er hægt að nota lýsið á veturna því 
það frýs.

Lýsið er umhverfisvænt 
eldsneyti því ekki gefur það neinn 
koltvísýring frá sér. Á hinn bóginn 
leggur sterka fiskilykt af bílum 
fyrirtækisins.

Nota lýsi sem 
eldsneyti á bíla

Lögregla í Þýska-
landi hefur handtekið tvo víet-
namska menn, sem grunaðir eru 
um að hafa framið morð á sjö 
manns á kínverskum veitingastað 
í bænum Sittensen suður af 
Hamborg á sunnudagskvöld. 

Sex fórnarlambanna, þrjár 
konur og þrír karlar, fundust látin 
í blóði sínu, sum bundin og kefluð, 
um miðnætti á sunnudagskvöld. 
Sjöundi maðurinn sem hafði 
einnig verið skotinn fannst með 
lífsmarki en lést af sárum sínum á 
sjúkrahúsi skömmu síðar. 

Kókaín fannst í fórum hinna 
handteknu.

Tveir grunaðir 
handteknir

Samtökin Framtíðar-
landið munu ekki að bjóða fram til 
Alþingis í vor. Haldin var atkvæða-
greiðsla um framboðið á félags-
fundi samtakanna á Hótel Loftleið-
um á miðvikudagskvöld. 96 greiddu 
atkvæði gegn því að samtökin bjóði 
fram og 92 með því. Til að sam-
þykkja framboðið hefðu 2/3 hlutar 
félagsmanna þurft að vera fylgj-
andi framboðinu.

Ósk Vilhjálmsdóttir, varafor-
maður Framtíðarlandsins, telur 
tvær meginástæður vera fyrir því 
að félagar Framtíðarlandsins höfn-
uðu tillögunni um framboð. „Fólk 
var hrætt um að aðrir stjórnmála-
flokkar í stjórnarandstöðu hefðu 

tapað fylgi ef Framtíðarlandið 
hefði boðið fram. Hin ástæðan er 
sú að margir eru á þeirri skoðun að 
Framtíðarlandið eigi að vera 

þrýstiafl sem rúmi fólk úr öllum 
flokkum,“ segir Ósk. Varaformað-
urinn telur að á þessu stigi sé úti-
lokað að Framtíðarlandið bjóði ein-
hvern tíma fram í kosningum.

María Ellingsen, sem situr í 
stjórn Framtíðarlandsins, segir að 
þó að Framtíðarlandið ætli ekki að 
bjóða fram undir sínu nafni þá 
muni það skýrast í þessum mánuði 
hvort einhverjir meðlimir samtak-
anna bjóði fram í þingkosningun-
um í vor. „Það eru háværar raddir 
um að það þurfi grænt framboð í 
kosningunum, jafnvel hægri grænt. 
Allir sem vilja grænt framboð tala 
nú saman um möguleikann á fram-
boði,“ segir María. 

Býður ekki fram til Alþingis

 Stjórnir Samtaka fjár-
málafyrirtækja og Félags fast-
eignasala hafa formlega neitað að 
afhenda Fréttablaðinu fundar-
gerðir sínar en þær hafa ekki 
verið gerðar opinberar. 

Blaðamaður óskaði eftir funda-
gerðunum til þess að fá úr því 
skorið hvort málefni sem gætu 
talist til samkeppnismála hefðu 
komið til umræðu á stjórnarfund-
um og hvaða málefni það væru 
sem fjallað væri um á stjórnar-
fundum.

Í formlegum svörum stjórn-
anna bera þær því báðar við að 
þær hafi lagalegan rétt til þess að 
neita að afhenda gögnin. Engar 
frekari útskýringar eru færðar 
fyrir neituninni nema hvað stjórn 
Samtaka fjármálafyrirtækja segir 
ekki „hefð fyrir því að fundar-
gerðir hagsmunasamtaka séu 
opinber gögn“.

Jóhannes Gunnarsson, formað-
ur Neytendasamtakanna, segir 
það öllum til hagsbóta að hafa 
fundargerðir upp á borðinu, ekki 
síst hjá samtökum sem fjalla um 
málefni sem við koma fjölmörg-
um neytendum líkt og stjórnir 
Félags fasteignasala og Samtaka 
fjármálafyrirtækja gera. „Þó sam-
keppnisyfirvöld geti óskað eftir 
öllum þeim upplýsingum sem þau 
þurfa, til þess að skoða hvort sam-
keppnismálefni hafi komið til 
umræðu, þá finnst mér eðlilegast 
og farsælast að hafa þessar upp-
lýsingar upp á borðinu. Hvað er 
verið að fela?“

Guðjón Rúnarsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka fjármála-
fyrirtækja, segir samtökin ekki 

hafa neitt að fela. „Samkeppnisyf-
irvöld geta alltaf fengið að skoða 
okkar gögn ef þau telja rök standa 
til þess að samkeppnismálefni séu 
rædd á þessum vettvangi. Þau 
hafa ekki óskað eftir því að skoða 
okkar gögn enda er alveg klárt að 
samkeppnismálefni hafa aldrei 
komið til umræðu innan stjórnar-
innar.“

Í stjórn Félags fasteignasala 
sitja Björn Þorri Viktorsson, Ingi-
björg Þórðardóttir, Einar Páll 

Kjærnested og Viðar Böðvarsson. 
Í stjórn Samtaka fjármálafyrir-

tækja sitja níu menn. Þeir eru 
Hreiðar Már Sigurðsson, Bjarni 
Ármannsson, sem jafnframt er 
stjórnarformaður, Ásgeir Bald-
urs, Halldór J. Kristjánsson, Guð-
mundur Hauksson, Helgi Bjarna-
son, Valgeir Pálsson, Friðrik 
Jóhannsson og Sævar Helgason. Í 
varastjórn eru einnig níu, þar af 
ein kona, Þóra Hallgrímsdóttir.

Neita alfarið að af-
henda fundargerðir
Stjórnir Félags fasteignasala og Samtaka fjármálafyrirtækja neita að oinbera 
fundargerðir. „Hvað er verið að fela?“ spyr formaður Neytendasamtakanna. Sam-
keppnisyfirvöldum velkomið að skoða okkar gögn, segir Guðjón Rúnarsson.

 Félag kúabænda á 
Suðurlandi skorar á Guðna 
Ágústsson landbúnaðarráðherra 
að fella nú þegar niður alla tolla á 
innfluttar kjarnfóðurblöndur. 
Verð kjarnfóðurs til mjólkur-
framleiðslu hafi áhrif á verð-
myndun afurða og þar með 
matvælaverð.

Þetta var samþykkt á aðal-
fundi félagsins sem haldinn var á 
dögunum. Félagið vill einnig 
beina því til afurðastöðva í 
landbúnaði að skoða hvort 
hagkvæmt sé að byggja sameigin-
lega dreifingarmiðstöð fyrir 
landbúnaðarafurðir á höfuðborg-
arsvæðinu.

Vilja fella niður 
kjarnfóðurtolla

FÍB sakar íslensku flug-
félögin enn um að hafa samráð um 
verðlagningu á öllu frá fargjöldum 
og skattheimtu til veitinga um 
borð. Þessi þróun sé greinileg frá 
þeim tíma að nýir meirihlutaeig-
endur komu að Iceland Express í 
ársbyrjun 2005. Eigendur Iceland 
Express og eigendur Icelandair 
hafi margvísleg viðskipta- og 
eignatengsl. Samstilltar verðhækk-
anir félaganna séu sláandi: „Þær 
hafa enn sterkara yfirbragð 
samráðs heldur en nokkru sinni í 
tilfelli olíufélaganna – og er þá 
mikið sagt,“ segir í nýjasta 
tölublaði tímarits FÍB sem biðlar 
til Samkeppniseftirlitsins um að 
grípa í taumana.

Sláandi samráð 
viðskiptafélaga

Íslensk dagblöð urðu 
þrjú talsins í gær þegar Viðskipta-
blaðið kom út í fyrsta skipti sem 
dagblað. Blaðið kemur hér eftir út 
frá þriðjudegi til laugardags eða 
fimm sinum í viku. Viðskiptablaðið 
hóf útgáfu sem vikublað fyrir 
þrettán árum. Starfsmenn 
Viðskiptablaðsins fögnuðu 
tímamótunum á Hótel Borg og 
afhenti Óli Björn Kárason ritstjóri 
þess Höllu Tómasdóttur, fram-
kvæmdastjóra Viðskiptaráðs, 
fyrsta eintakið. Halla sagðist fagna 
framtakinu og þótt henni þætti 
hugmyndin „dálítið klikkuð“ eins 
og hún orðaði það, sagðist hún 
sannfærð um að grundvöllur væri 
fyrir útgáfunni.

Viðskiptablaðið 
orðið dagblað

Ævintýralegar fiskbúðir

– úrval af  gómsætum fiskréttum

Skötuselur með mangó

Helgarfreisting
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Hin svokallaða Böggla-
geymsla KEA hefur staðið 
í niðurníðslu í Grófargilinu 
á Akureyri undanfarin ár. 
Nú hefur listakokkurinn 
Friðrik V. fengið inni í hús-
inu sem verður gert upp og 
fært í upprunalegt horf.

Á undanförnum árum hefur annað 
slagið komið upp sú umræða 
hvort ekki eigi að blása lífi í 
gömlu bögglageymsluna sem 
staðið hefur auð í 36 ár. Húsið er 
fallegt og ýmsar hugmyndir hafa 
verið bornar á borð fyrir KEA-
menn sem nú hafa tekið ákvörðun 
um framtíð hússins. Vetingastað-
urinn Friðrik V. flytur í húsið og 
þenur út starfsemi sína.  

„Við hjónin höfum horft á þetta 
hús í nokkur ár og alltaf verið 
svolítið skotin í því,“ segir kokk-
urinn Friðrik V. Karlsson sem 
undanfarin ár hefur rekið veit-
ingastaðinn Friðrik V. Brasserie í 
litlu húsi við Strandgötuna. 

Friðrik og eiginkona hans, 
Arnrún Magnúsdóttir, hafa lagt 
áherslu á hráefni af Eyjafjarðar-
svæðinu og það verkefni verður 
þanið út þegar í Bögglageymsluna 
er komið. „Við ætlum að hnoða 
utan um starfsemina. Við verðum 
með aðeins stærri veitingastað en 
við höfum núna. Í kjallaranum þar 
sem kjötbúðin var forðum verð-
um við með sælkeraverslun þar 

sem fólk getur keypt ýmislegt 
góðgæti úr héraðinu, fisk, kjöt, 
osta og mjólkurvörur. Þá verðum 
við líka með stóra koníaksstofu og 
rúmgóðan fjölnota sal þar sem 
hægt verður að halda veislur, 
fundi, tónleika og aðrar uppákom-
ur. 

Áhersla á hráefni úr héraði fer 
vel saman við sögu hússins sem 
þjónaði ýmsum hlutverkum fyrir 
Kaupfélagið á síðustu öld. „Húsið 
er byggt árið 1907 og verður því 
100 ára á þessu ári. Það var byggt 
sem sláturhús fyrir KEA en síðar 
var þar einnig kaffibrennsla, kjöt-
búð, gosdrykkja- og sælgætisgerð 
auk þess sem Mjólkursamlagið 
var með starfsemi þar. Það fylgir 
því viss ábyrgð að fara inn í þetta 
merkilega hús og viðhalda sögu 
þess en við erum ákaflega stolt af 
því að fá það hlutverk,“ segir Frið-
rik og bætir við að bæjarbúar séu 
spenntir fyrir verkefninu og hafi 
verið duglegir að koma með 
ábendingar. „Einhverjir vilja að 
við köllum nýja staðinn Slátur-
húsið. Mér finnst það ekki alveg 
við hæfi og ætla að halda mínu 
nafni enda hefur það fest sig í 
sessi,“ segir Friðrik sem stefnir á 
að flytja í Bögglageymsluna í 
sumar. „Það er ekki komin nein 
föst dagsetning en við ætlum að 
reyna að ná sumartraffíkinni. Svo 
er ég búinn að bóka nokkrar brúð-
kaupsveislur á nýja staðnum í 
haust svo það er pressa að klára 
þetta,“ segir Friðrik.

Loksins líf í bögglageymsluna

Lög um fæðingaror-
lofssjóð

Bensínhákana burt
Margar sýningar í bígerð

Sjálfboðaliðar Landsbjargar og 
Rauða krossins kynna starf sitt 
um allt land á sunnudaginn, en þá 
er 112-dagurinn haldinn hátíðleg-
ur. Dagurinn er helgaður marg-
víslegum störfum sjálfboðaliða 
að forvörnum, leit og björgun, 
almannavörnum og neyðarað-
stoð.

Í fréttatilkynningu frá 112 
segir að mörg þúsund sjálfboða-
liðar um allt land hafi fengið und-
irbúning og þjálfun til að gegna 
ýmsum mikilvægum verkefnum 
vegna slysa og náttúruhamfara. 
Þeir sinni leit og björgun og veiti 
neyðaraðstoð, skyndihjálp og sál-
rænan stuðning. Starf þeirra  
verði kynnt á 112-daginn.

Dagskráin á höfuðborgarsvæð-
inu hefst þegar 112-lestin, bílar 
lögreglu, slökkviliðs, björgunar-
sveita og fleiri, leggur af stað frá 
Skógarhlíð 14 og ekur með blikk-

andi ljósum um höfuðborgar-
svæðið. Þyrla Landhelgisgæsl-
unnar fylgir lestinni eftir úr lofti. 
Lestin fer síðan á bílastæðið við 
Smárabíó þar sem björgunartæki 
verða til sýnis fram eftir degi. 

Auk þess verður efnt til hátíð-
ardagskrár á Akranesi, Borgar-
nesi, Ísafirði, Sauðárkróki, Húsa-
vík, Akureyri, Vopnafirði, 
Egilsstöðum, Fáskrúðsfirði, 
Hornafirði og Selfossi.

Gleðilegar ræstingar 
– og farsælan vinnudag!
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TASKI Swingo 450 
Einstakleg lipur vél sem 
hentar vel þar sem er þröngt.
Raunhæf afköst 450m2/klst

TASKI Swingo 1250 B
Hentar meðalstórum 
fyrirtækjum og stofnunum.
Raunhæf afköst 1250m2/klst

Nánari upplýsingar veita 
sölumenn og ráðgjafar hjá RV

Áhrif á vinstri-
flokkana









fréttir og fróðleikur

Óvinsæl og umdeild nauðsyn

Verð seint 
vellauðugur

Í áratugi hafa menningar-
verðmæti sem geymast í 
safni RÚV verið vanrækt. 
Einn maður í hálfu starfi 
hefur unnið að því að bjarga 
hluta safnsins. Ekkert í lög-
um hefur sagt til um hvað 
skyldi gert við þetta efni. 
Nýr samningur vekur þó 
vonir um breytta forgangs-
röðun.

Á fyrstu árum Ríkisútvarpsins 
var stór hluti efnis sem var sent 
út í beinni útsendingu ekki tekinn 
upp á band. Það efni sem tekið var 
upp var gjarnan tekið yfir síðar til 
að endurnýta myndböndin, því 
RÚV skorti fé. Mikið efni er sagt 
hafa verið sent á haugana til að 
spara pláss. Mörg dæmi eru um 
löngu glatað efni, sem engum 
dytti í hug annað en setja á safn 
nú til dags.

Þrátt fyrir þessa forsögu er 
gríðarmikið efni í safni RÚV sem 
hefur varðveist, en er lítt aðgengi-
legt almenningi og fræðimönn-
um.

Skal þar fyrst telja lakkplötusafn 

RÚV. Í því eru allt að 6.000 plötur 
frá árunum 1935 til sjöunda ára-
tugarins. Ekki er hægt að spila 
þessar lakkplötur til útsendingar, 
efni þeirra er viðkvæmt og mjúkt 
og þolir einungis nokkrar spilanir. 
Til að þær nýtist þarf því að koma 
þeim á annað form.

Sem dæmi um söguleg verð-
mæti sem hafa fundist í þessu 
safni má nefna elstu plötuna, frá 
árinu 1935. Á þeirri plötu eru brot 
úr viðtali Vilhjálms Þ. Gíslasonar 
við Jóhannes Kjarval, sem þá var 
að kynna sýningu sína í Lista-
mannaskálanum.

Plöturnar geyma annars fjöl-
breytilegt efni; viðtöl, tónlist, 
barnatíma, smásögur og fleira. 
Mikill hluti þessa efnis er illa 
skráður og á sumum platnanna er 
ekki vitað hverjir koma fram. 

Einnig eru dæmi um tónverk 
og viðtöl sem eru á einni eða fleiri 
plötum og vantar því starfskraft 
sem menntaður er í sagnfræði og 
sérstaklega í íslenskri tónlistar-
sögu, bæði til að bera kennsl á 
verkin og til að koma aðskildum 
plötum saman.

Aukinheldur þarf að skrásetja 
innihald platnanna. Á sumar vant-
ar allar upplýsingar, jafnvel dag-
setningu.

Magnús Hjálmarsson útvarps-
virki hefur starfað í tæp 54 ár hjá 
RÚV. Fyrir tilstuðlan Markúsar 
Arnar Antonssonar, fyrrverandi 
útvarpsstjóra, var hann fenginn 
til starfa í safnadeild RÚV við 
lakkplöturnar árið 1997. „Það var 
búið að ræða þetta í mörg ár, en 
enginn peningur fannst. Markús 
tók af skarið þarna, þótt peninga-
staðan hefði ekkert breyst,“ segir 
Magnús, sem  hefur verið í hálfu 
starfi við þetta síðan. Hann metur 
starfið framundan sem feiknar-
mikla vinnu og tímafreka.

Lakkplöturnar eru úr lífrænu 
efni, unnu úr húðum af nautgrip-
um og sumar þeirra eru farnar að 
mygla. Þarf því að þvo þær og 
þrífa með sérstökum efnum. 
Síðan þarf að taka hljóðið upp á 
stafrænt form og loks að marg-
yfirfara þá upptöku, hreinsa hana 
af smellum, brestum, suði og 
fleira.

Að þeirri vinnu lokinni, segir 
Magnús, eru hljómgæðin nokkuð 
góð. Plöturnar séu í misjöfnum 
gæðum sem slíkar, en langmest 
af efninu sem þær geyma sé 
útsendingarhæft.

Gamla segulbandasafnið hjá 
RÚV er betur skrásett. Það geym-
ir upptökur frá því um 1950 og 
fram yfir 1960. Segulböndin eru 
farin að skemmast. Magnús kveð-
ur sum segulböndin stökk orðin 
af elli, svo þau hrökkvi í sundur 
við óvarkára snertingu. Sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
starfar enginn við að koma þessu 
safni til bjargar.

Í september síðastliðnum var 
kynntur samningur menntamála-
ráðuneytisins við RÚV um 
útvarpsþjónustu í almannaþágu. 
Svo segir í þriðju grein hans: 

„RÚV skal gera áætlun um að 
koma eldra efni, t.d. á plötum, seg-
ulböndum og filmum, yfir á 
aðgengilegt form til geymslu og 
til framtíðarnotkunar á efninu. 
Skal RÚV birta þá áætlun eigi 
síðar en 31. desember 2007.“

Páll Magnússon útvarpsstjóri 
segir að áætlunin sé ófrágengin, 
en stefnt sé á að ljúka henni á 

næstu tveimur, þremur mánuðum. 
Hann kallar þetta að „opna gull-
kistuna“.

„Það þarf að forða frá skemmd-
um ómældum menningarverð-
mætum sem eru þarna inni. [...] 
Margt af því hrópar á að verða 
aðgengilegt,“ segir Páll og tekur 
sem dæmi upplestur Halldórs 
Laxness á eigin verkum. „Þessu 
ætti fólk að geta hlaðið inn á iPod-
ana sína.“

Það er ljóst að mikið starf er 
fyrir höndum, en verðmætamat 
hefur breyst mikið frá því gamlar 
upptökur RÚV voru flokkaðar 
undir óþarfa og jafnvel fargað.  Á 
næstu árum kann svo að fara að  
menningarverðmætum RÚV verði 
loksins sýndur sómi.

Lífrænar heimildir mygla hjá RÚV

Allt á að seljast

lt á að seljast

Allt á að sel
ar br.153cm kr. 8,000-

Sjónvarpsskápur lokaður 
kr. 9,000-

Gestarúm kr. 6,500- 
stærð 100x192 cm

Sala Varnarliðseigna

Útrýmingarsala

Skápar, sófaborð,
sófar, stólar og fl.





[Hlutabréf] Peningaskápurinn ...

Seðlabankinn víkur sér ekki undan 
því að hækka stýrivexti enn frekar 
versni verðbólguhorfur, að sögn 
Davíðs Oddssonar seðlabanka-
stjóra. Bankastjórnin kynnti í gær 
ákvörðun sína um að stýrivextir 
skuli vera óbreyttir í 14,25 pró-
sentum enn um sinn. 

„Verðbólga hefur hjaðnað og 
verðbólguhorfur til skamms tíma 
batnað og eru nú betri en gert var 
ráð fyrir í síðustu spá bankans. 
Verðbólga er þó enn sem fyrr langt 
yfir verðbólgumarkmiði bankans,“ 
segir Davíð og telur núverandi 
vexti kunna að duga til þess að 
verðbólgumarkmiði verði náð á 
ásættanlegum tíma. 

Davíð segir enga ákvörðun hafa 
verið tekna um hversu hratt stýri-
vextir verði lækkaðir þegar efna-
hagslegar forsendur heimili slíkar 
aðgerðir. „Bankinn hefur ekki 
tekið neina ákvörðun um að vaxta-
lækkunarferill sé hafinn heldur 
horfir til þess að enn er víða undir-

liggjandi þrýstingur og ójafnvægi 
í þjóðarbúskapnum,“ segir hann. 
Helst er horft til þess að gríðarleg-
ur viðskiptahalli feli í sér að stöð-
ugleiki krónunnar sé háður vilja 
alþjóðlegra fjárfesta og lánar-
drottna til að fjármagna hann. 
„Reynslan sýnir að jafnvel hófleg-
ar breytingar á alþjóðlegum fjár-
málaskilyrðum geta valdið veru-
legum sveiflum á gengi gjaldmiðla. 

Leiddu slíkar breytingar til lækk-
unar á gengi krónunnar myndu 
verðbólguhorfur versna á ný.“

Þá telur Davíð ekki hægt að 
leggja mál upp með þeim hætti að 
bankinn óttist að fara inn í næstu 
uppsveiflu með hátt stýrivaxta-
stig. „Bankinn vill auðvitað gjarn-
an hafa náð markmiðum sínum 
þegar og ef til nýrrar uppsveiflu 
kemur,“ segir hann, en bendir á að 
fyrst og fremst sé bankinn að fást 
við horfurnar eins og þær blasi við 
nú. Þannig er til dæmis ekki tekið 
tillit til stækkunar álversins í 
Straumsvík, enda eiga Hafnfirð-
ingar enn eftir að kjósa um hana. 
„Það gæti hins vegar verið hag-
fellt fyrir efnahagslífið okkar að 
næsta uppsveifla kæmi á hófleg-
um hraða,“ segir Davíð.

Seðlabankinn birtir næstu 
ákvörðun um stýrivexti 29. mars, 
samhliða birtingu þjóðhags- og 
verðbólguspár í Peningamálum, 
efnahagsriti bankans.

Versni horfur hækka vextir

aðalfundur össurar hf.

á dagskrá fundarins verða:

Reykjavík  9. febrúar  2007
Stjórn Össurar hf.

1. Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt grein 4.02 í samþykktum félagsins.

2. Tillaga um heimild til stjórnar til að auka hlutafé félagsins um allt að 200.000.000  hluti, án 

forgangsréttar hlutahafa. 

3. Tillaga um að heimila stjórn að kaupa eigin bréf félagsins.

4. Tillaga að starfskjarastefnu skv. 79.gr.a. hlutafélagalaga.

5. Önnur mál.

Dagskrá, endanlegar tillögur og ársreikningur félagsins, ásamt skýrslu endurskoðenda, mun vera 
hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins að Grjóthálsi 5, Reykjavík, viku fyrir aðalfund.  Reikningar og 
önnur gögn verða einnig birt á heimasíðu félagsins sem er www.ossur.com.

Aðgöngumiðar, atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent á fundarstað frá kl. 8:15. Hluthafar
eru hvattir til að mæta tímanlega til að taka við fundargögnum. Fundurinn hefst stundvíslega kl. 8:30.

Aðalfundur Össurar hf. verður haldinn á Grand Hótel við Sigtún, Reykjavík, 
föstudaginn 23. febrúar 2007 og hefst hann kl. 8:30.

Vi› hjálpum fólki a› njóta sín til fulls

Exista hagnaðist um 37,4 milljarða 
króna á síðasta ári og dróst hagnað-
ur félagsins saman um rúman fjórð-
ung milli ára. Á síðasta ársfjórðungi 
skilaði félagið 13,1 milljarði króna í 
hagnað sem var meira en tvöfalt 
betri niðurstaða en greiningardeild-
ir Glitnis og Landsbankans höfðu 
reiknað með.

Fjárfestingastarfsemi Exista 
skilaði 23,5 milljörðum króna í hagn-
að á árinu en rekstrarstarfsemin 
13,9 milljörðum. Arðsemi eigin fjár 
var rúm 27 prósent á síðasta ári.

Síðasta ár var viðburðaríkt en 
félagið var skráð á markað og óx 
gríðarlega með kaupum á VÍS eign-
arhaldsfélagi.

Í árslok voru eignir félagsins 416 
milljarðar króna og höfðu vaxið um 
157 prósent á árinu. Eignarhlutur 

félagsins í Kaupþingi, Bakkavör og 
Flögu stóð í 195,4 milljörðum í árs-
lok. Eigið fé var 179 milljarðar sem 
var 87 prósenta aukning. Eiginfjár-
hlutfall var því um 43 prósent í lok 
árs.

Exista hefur óskað eftir leyfi til 
ársreikningaskrár að gera reikn-
inga félagsins upp í evrum. Þá ætlar 
stjórn félagsins að óska eftir heim-
ild til aðalfundar að sækja um skrán-
ingu á hlutabréfum félagsins í 
evrum. Engar ákvarðanir hafa verið 
teknar um nýtingu heimildar verði 
hún veitt. 

Að sögn stjórnenda Exista er 
útlitið bjart fyrir þetta ár. Félagið 
hefur ákveðið að bakfæra skatt-
skuldbindingu upp á tæpa 4,5 millj-
arða króna og tekjufæra hana á 
fyrsta ársfjórðungi. 

Langt umfram spár
Exista leysir upp 4,5 milljarða skattaskuldbindingu 
og tekjufærir hana.

Fjármálaþjónustufyrirtækið Exista 
er orðið stærsti hluthafinn í Sampo 
Group, stærsta fjármálafyrirtæki 
Finnlands og stærsta tryggingafé-
lagi Norðurlanda. Virði 15,48 pró-
senta hlutar er metið á tæpa 170 
milljarða króna (1,9 milljarðar 
evra). Þetta eru stærstu kaup 
Íslendinga á erlendum vettvangi. 
Fyrir kaupin átti finnska ríkið 
stærstan hlut í Sampo, alls 13,6 pró-
sent.

Ætla má að gengishagnaður 
Existu sé þegar orðinn um níu millj-
arðar króna, miðað við lokagengi 
Sampo í Kauphöllinni í Helsinki í 
gær. Exista hækkaði um 6,3 prósent 
í viðskiptum gærdagsins og jókst 
markaðsvirði félagsins um 17,3 
milljarða króna.

Aö sögn Lýðs Guðmundssonar, 
stjórnarformanns félagsins, hefur 
engin ákvörðun verið tekin um frek-
ari kaup í Sampo. 

„Við sjáum þessa eign sem lang-
tímaeign. Sampo er fyrirtæki sem 
er alveg eins og Exista, það selur 
tryggingar og fjárfestir.“ Sampo 
Group er með 360 milljarða króna í 
árleg iðgjöld af vátrygginga- og líf-
tryggingastarfsemi. Sampo stendur 
annars vegar af IF, stærsta vátrygg-
ingafélagi á Norðurlöndum og í 
Eystrasaltsríkjunum, og Sampo Life 
sem starfar á sviði líftrygginga og 
lífeyrissparnaðar. Þá á félagið 1.800 
milljarða króna í fjárfestingaeign-
um.

Exista keypti 9,5 prósent af Exa-
fin BV, dótturfélagi í óbeinni eigu 
Tchenguiz Family Trust. Fer bresk/
íranski kaupsýslumaðurinn Robert 
Tchenguiz fyrir félögunum en hann 
hefur verið í miklum viðskiptum við 
Kaupþing á síðustu misserum. 

Exista fjármagnar kaupin með 

lánsfé, reiðufé, eigin hlutabréfum 
og útgáfu nýs hlutafjár.  Tchenguiz 
Family Trust eignast þannig tæp-
lega fimm prósenta hlut í Existu 
gangi kaupin eftir, sem eru háð 
blessun fjármálayfirvalda í Finn-
landi og á Íslandi. Robert Tchenguiz 
tekur sæti í stjórn Existu í vor. 

Lýður Guðmundsson stjórnarfor-
maður fagnar aðkomu Tchenguiz að 
félaginu, enda sé þarna um reyndan 
fjármálamann að ræða. „Mikil og 
verðmæt þekking færist inn í stjórn 
félagsins,“ segir Lýður.

Fyrir kaupin áttu dótturfélög 
Existu 4,3 prósent í Sampo og þá 
keypti félagið 1,6 prósent til viðbót-
ar.

Eiginfjárhlutfall samstæðunnar 
verður um fjörutíu prósent eftir 
kaupin en við árslok nam eiginfjár-
hlutfall 46 prósentum. Samkvæmt 
hemildum Fréttablaðsins hefur 
Exista verið að hlaða byssurnar að 
undanförnu með lántökum og öflun 
nýrra lánalína.

Exista fjárfestir í Sampo, stærsta tryggingafélagi 
Norðurlanda, fyrir 170 milljarða króna. Þetta eru 
stærstu kaup íslenskra fyrirtækja erlendis. Robert 
Tchenguiz tekur sæti í stjórn Existu í vor.





greinar@frettabladid.is

Ekkert blað?

550 5600

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja ef blaðið berst ekki.

- mest lesið

Prófessorarnir Þorvaldur 
Gylfason og Stefán Ólafsson 

hafa klifað á því síðustu mánuði, 
að ójöfnuður hafi hér stóraukist. 
Stjórnarandstæðingar hafa tekið 
hressilega undir með þeim. Til 
marks um aukinn ójöfnuð nefna 
þeir Þorvaldur og Stefán svo-
nefndan Gini-stuðul, sem er 
mælikvarði á tekjuskiptingu. Þar 
sem tekjuskiptingin er jöfn, er 
stuðullinn 0, en þar sem hún er 
eins ójöfn og framast má verða 
(einn maður hefur allar tekjurn-
ar), er stuðullinn 1.

Hinn 10. ágúst 2006 birti 
Þorvaldur Gylfason grein í 
Fréttablaðinu undir fyrirsögninni 
„Hernaður gegn jöfnuði“. Þar 
kvað hann ríkisskattstjóraemb-
ættið hafa reiknað út fyrir sig 
Gini-stuðla fyrir Ísland tólf ár 
aftur í tímann. (Það er aukaatriði, 
að enginn hjá embættinu kannast 
við að hafa gert þetta.) Sam-
kvæmt tölum Þorvalds var Gini-
stuðull fyrir Ísland árið 2005 0,36 
og hafði hækkað árlega að 
meðaltali um rösk 0,1 stig. 
Þorvaldur kvað sögulegt, að 
tekjuskiptingin á Íslandi væri 
orðin eins ójöfn og í Bretlandi. 

Hinn 31. ágúst 2006 birti 
Stefán Ólafsson grein í Morgun-
blaðinu undir fyrirsögninni 
„Aukning ójafnaðar á Íslandi“. 
Þar gerði hann tölur Þorvalds að 
sínum, enda væru þær, sagði 
Stefán, í góðu samræmi við 
lífskjarakönnun, sem Evrópusam-
bandið vinnur að í samstarfi við 
hagstofur aðildarríkjanna auk 
Sviss, Noregs og Íslands. Stefán 
birti með greininni línurit um, að 
Gini-stuðullinn fyrir Ísland hefði 
farið úr 0,25 árið 1995 í 0,35 árið 
2004. Þetta væri miklu ójafnari 
tekjuskipting en annars staðar á 
Norðurlöndum.

Stefán bætti um betur í viðtali 

við Fréttablaðið 30. október 2006. 
Þar sagði hann, að ójöfnuður 
hefði aukist hraðar á Íslandi 
síðustu tíu árin en í Chile á 
valdadögum herforingjastjórnar 
Pinochets. Þessi ummæli þóttu 
sæta slíkum tíðindum, að 
Fréttastofa útvarpsins birti sama 
dag sérstaka frétt um þau. 
Greinarnar og viðtölin má sjá á 
heimasíðum Þorvalds, Stefáns, 
Fréttablaðsins og Morgunblaðsins 
á Netinu.

Ég benti á það opinberlega 
fyrir skömmu, að þeir Þorvaldur 
og Stefán hafa rangt fyrir sér. 
Ástæðan er einföld. Í tölum þeim 
um Gini-stuðla, sem þeir notuðu 

fyrir Ísland, var söluhagnaður af 
hlutabréfum tekinn með. Hann 
veldur mestu um, hversu ójöfn 
tekjuskiptingin mælist á Íslandi, 
því að hann skiptist fremur 
ójafnt. Í tölum þeim um Gini-
stuðla, sem Þorvaldur og Stefán 
notuðu fyrir önnur lönd, er 
söluhagnaður af hlutabréfum hins 
vegar ekki tekinn með, enda er 

það ekki venja, þar eð þetta eru 
óreglulegar fjármagnstekjur.

Hvorki Þorvaldur né Stefán 
hafa leiðrétt tölur sínar opinber-
lega, en Stefán lætur þessa atriðis 
stuttlega getið í nýlegri ritgerð í 
vefriti Stofnunar stjórnsýslu og 
stjórnmála. Um eitt hundrað 
manns lesa það rit, þúsund 
sinnum færri en sáu ummæli 
Stefáns í Morgunblaðinu og 
Fréttablaðinu.

Nú er nýkomin út skýrsla 
Hagstofu Íslands, Lágtekjumörk 
og tekjudreifing 2003-2004. Þar er 
stuðst við þá lífskjarakönnun 
Evrópusambandsins, sem Stefán 
vitnaði í. Margt kemur þar 
merkilegt fram. Árið 2004 
reyndist fátækt (samkvæmt 
skilgreiningu Evrópusambands-
ins) til dæmis vera einna minnst á 
Íslandi af öllum Evrópulöndum. 
Hún var aðeins minni í einu landi, 
Svíþjóð, en meiri í 28 löndum, þar 
á meðal Noregi, Danmörku og 
Finnlandi.

Ekki var síður athyglisvert, að 
tekjuskipting á Íslandi var 
samkvæmt skýrslunni jafnari en í 
langflestum öðrum löndum 
Evrópu. Gini-stuðull árið 2004 
fyrir Ísland var 0,25. Hann var 
aðeins lægri í þremur löndum, 
Slóveníu, Svíþjóð og Danmörku, 
og munar þó litlu. Gini-stuðull var 
hærri (tekjuskipting ójafnari) í 28 
löndum. Hann var 0,26 fyrir 
Finnland og 0,28 fyrir Noreg.

Þessar tölur eru reiknaðar út 
eins í öllum Evrópulöndum, án 
söluhagnaðar af hlutabréfum. 
Þær sýna, að ójafnaðartal þeirra 
Þorvalds og Stefáns var út í 
bláinn. Tölur þeirra um Gini-
stuðla fyrir Ísland voru rangar 
eða að minnsta kosti ósambæri-
legar við tölur frá öðrum löndum. 
Stjórnarandstæðingar urðu 
ginningarfífl þeirra.

Ginningarfífl

Þorvaldur og Stefán hafa rangt 
fyrir sér. Ástæðan er einföld. 
Í tölum þeim um Gini-stuðla, 
sem þeir notuðu fyrir Ísland, 
var söluhagnaður af hlutabréf-
um tekinn með

Hreinn Loftsson hrl., stjórnarformaður 
Baugs Group, sendi f.h. félagsins yfirlýs-

ingu til fjölmiðla 7. febrúar sl. Að því tilefni 
vill Ríkislögreglustjórinn taka eftirfarandi 
fram.

Umræða í fjölmiðlum síðustu daga hófst að 
frumkvæði fréttamanna sem fengið höfðu 
afhent afrit af bréfaskriftum milli embætta 
Ríkislögreglustjórans og Skattrannsóknar-
stjóra ríkisins. Þessi gögn voru ekki afhent af emb-
ættinu, sem hafði hafnað beiðni um slíkt. Líklegt er 
að annar tveggja af 9 mönnum sem getið hefur verið 
í umræðunni og höfðu fengið umrædd gögn afhent 
hjá Skattrannsóknarstjóra, á grundvelli stjórn-
sýslulaga, hafi afhent gögnin. Vegna þeirrar fjöl-
miðlaumræðu sem hófst mánudaginn 5. febrúar sl. 
sá embættið sig tilknúið að senda frá sér fréttatil-
kynningu 6. febrúar sl. 

Hreinn fullyrðir að enn á ný hafi Ríkislögreglu-
stjórinn lekið upplýsingum til fjölmiðla, það er þó 
ekki með nokkrum hætti rökstutt með hvaða hætti 
það á að hafa gerst eða hvaða upplýsingar það eru. 
Verður ekki séð að Hreinn sé að vísa til fréttatil-
kynningar embættisins enda verður hún vart flokk-
uð sem leki heldur bein upplýsingagjöf til almenn-
ings. Ríkislögreglustjórinn getur ekki tekið ábyrgð 

á umfjöllun fjölmiðla um einstök mál né 
stjórnað umfjöllun þeirra um gögn sem 
þeir hafa fengið í hendur. 

Ríkislögreglustjórinn hefur engan hag 
af, né vilja til, að koma höggi á nokkurn 
starfsmann Baugs Group hvorki fyrrver-
andi né núverandi. Nöfn einstaklinga hafa 
fréttamenn tekið upp úr gögnum sem þeir 
hafa undir höndum en ekki fréttatilkynn-
ingu embættisins frá 6. febrúar. 

Í yfirlýsingu sinni vísar Hreinn til 
umfjöllunar í fréttum RÚV og að fjárhæð-
ir séu þar slitnar úr samhengi. Ríkislög-

reglustjórinn veitti fréttamönnum RÚV þær upp-
lýsingar sem fram koma í fréttatilkynningunni frá 
6. febrúar, aðrar ekki. 

Í yfirlýsingu sinni segir Hreinn Loftsson að svo 
virðist sem „tilgangur nýjasta lekans“ sé að hafa 
áhrif á aðalmeðferð í eftirstöðvum Baugsmálsins 
sem er að hefjast, án þess að rökstyðja það frekar. 
Óljóst er hvaða áhrif þetta á að hafa í umræddu 
máli. Ríkislögreglustjórinn vill árétta að sú umræða 
sem farið hefur fram í fjölmiðlum og var tilefni 
yfirlýsingar Hreins hófst án þess að Ríkislögreglu-
stjórinn gæti þar nokkru um ráðið hvort og hvenær 
hún fór fram. Ríkissaksóknari hefur rannsakað slík-
ar ávirðingar áður og komist að þeirri niðurstöðu að 
enginn fótur væri fyrir slíkum áburði. 

Höfundur er saksóknari efnahagsbrota.

Athugasemd saksóknara

S
tóraukin meðvitund þjóðarinnar um umhverfismál 
er ánægjuleg þróun. Sérstaklega þegar haft er í huga 
að ástæða þess að Ísland er enn tiltölulega óspillt 
og ómengað liggur fremur í fámenni þjóðarinnar og 
stærð landsins en því að landsmenn hafi umgengist 

náttúruna af virðingu og snyrtimennsku hingað til. 
Öllum vísbendingum um breytt hugarfar ber því að fagna; 

það er aldrei of seint að bæta ráð sitt.
Hitt er ekki síður fagnaðarefni að við Íslendingar skulum 

yfirhöfuð vera í þeirri aðstöðu að geta látið okkur annt um 
umhverfið. Án þess að á nokkurn hátt sé gert lítið úr mikil-
vægi umhverfismála, þá leikur enginn sérstakur vafi á því að 
önnur mál en náttúruvernd væru nú á oddinum á Íslandi ef 
Íslendingar byggju ekki við drjúga velmegun; hugsanlega þá 
mestu í sögu þjóðarinnar. 

Líkur hafa áður verið leiddar að því á þessum vettvangi 
að úrslit kosninganna í vor muni að stórum hluta velta á því 
hvernig stjórnmálaflokkunum tekst að setja fram stefnumál 
sín við þessar góðu efnahaglegu aðstæður, þegar kjósendur 
eru tilbúnari en ella að fylkja sér um mál á borð við umhverf-
isvernd. Af skoðanakönnunum að dæma njóta vinstri-græn 
einmitt um þessar mundir áherslu flokksins í þeim efnum. 

Uppskerutíminn er þó ekki fyrr en í vor og margt getur 
breyst á þeim mánuðum sem eru fram undan. Nýjustu skoð-
anakannanir sýna að margir kjósendur eru enn óákveðnir, 
Sérstaklega virðast fjölmargar konur óvissar um hvernig þær 
ætla að ráðstafa atkvæði sínu. Þar eru því augsýnilega sóknar-
færin fyrir flokkana. 

Samfylkingin þykist örugglega eiga stóran hlut í óákveðna 
kvennahópnum því ef eitthvað er að marka söguna halla konur 
sér frekar til vinstri og að flokkum þar sem kynsystur þeirra 
eru áberandi í forystuhlutverkum. 

Sú niðursveifla sem má sjá í skoðanakönnunum á fylgi Sam-
fylkingarinnar meðal kvenna hefur ekki verið útskýrð. Ef til 
vill spilar þar inn í óvenju afdráttarlausar yfirlýsingar for-
mannsins um evru og aðild að Evrópusambandinu. Sama hvort 
þær hugmyndir þykja raunhæfar eða ekki, þá hljómar það 
örugglega undarlega í röðum ýmissa jafnaðarmanna af báðum 
kynjum að fyrir utan Samfylkinguna hefur Evrópuumræðan 
verið hvað háværust meðal helstu kapítalista landsins, innan 
atvinnulífsins og stórfyrirtækjanna.

Hitt er svo ekki ólíklegri skýring að þar sem konur eru 
búnar eðlismeiri varkárni og ígrundun en karlar eru þær síður 
tilbúnar til að lýsa yfir stuðningi við ákveðin framboð í könn-
unum, sérstaklega þar sem enn er ekki ljóst hvaða valkostir 
munu liggja fyrir í vor. 

Í fyrrakvöld var einn möguleikinn strikaður út þegar Fram-
tíðarlandið ákvað að bjóða ekki fram í eigin nafni og gaf þar 
með umhverfissinnum í öllum flokkum aukið svigrúm til að 
sýna hvað í þeim býr. Hvernig þar tekst til mun örugglega 
skipta máli þegar talið verður upp úr kössunum í vor.

Keppt um konur





Nýlega samþykkti meirihluti 
framsóknar- og sjálfstæðis-

manna í bæjarstjórn Kópavogs að 
taka 860 ha Vatnsendajarðarinnar 
eignarnámi. Eignarnámið deila 
menn ekki um – heldur fyrirkomu-
lag eignarnámsins, hina svoköll-
uðu sátt sem ber með sér kvaðir 
sem ekki er hægt að sætta sig við.

Eignarnámssátt á sér enga 
heimild í lögum. Í raun er sá hátt-
ur hafður á, einungis í Kópavogi. 
Með þessari svokölluðu sátt hafa 
landeigandi og bæjaryfirvöld gert 
með sér samkomulag sem er svo 
lagt fyrir Matsnefnd eignarnáms-
bóta þegar heimild ráðherra til 
eignarnáms liggur fyrir. Í raun-
inni er þetta samkomulag ekkert 
annað en samningur milli seljanda 
og kaupanda undir yfirskini eign-
arnáms þar sem Vatnsenda má 
ekki selja skv. erfðaskrá frá árinu 
1938.

Eignarnámssáttin kveður á um að 
landeiganda Vatnsenda skulu 
greiddar 2,25 milljarðar. Skipu-
lagðar verði sem fyrst minnst 300 
lóðir undir sérbýli skulu lóðirnar 
verða seldar á leigu af landeig-
anda. Kópavogsbær greiðir kostn-
að við gatnagerð, veitur, opin 
svæði og stíga, fullklárar og við-
heldur landeiganda að kostnaðar-
lausu, né greiðir hann önnur gjöld 
er til falla. Landeigandi fær auk 
þess 11% af öllum lóðum fyrir 
íbúðir og atvinnuhúsnæði sem 
úthlutað verður á hinu eignar-
numda landi. Einnig þar greiðir 
landeigandi ekki gatnagerðar- og 
yfirtökugjöld eða önnur tengd 
gjöld til Kópavogsbæjar vegna 
þessara lóða. Nú er ekki ljóst 
hversu mörgum lóðum þessi 11% 
munu skila landeiganda en 200 
lóðir mun vera varlega áætlað. 
Fyrir þær 300 lóðir sem landeig-
andi hyggst byggja á eigin landi 
má ætla að hann fái 6 milljarða sé 
miðað við markaðsverð lóða á 
svæðinu og aðra 4 milljarða fyrir 

þær 200 lóðir sem hann 
fær frá Kópavogsbæ. 
Þannig má ætla verð-
mæti samningsins fyrir 
landeiganda að minnsta 
kosti 12 milljarða og 
jafnvel mun meira ef 
lóðaverð lækkar ekki á 
næstu árum. 

Eins og sjá má af ofan-
greindu er hér ekki um hefðbundið 
eignarnám að ræða heldur lang-
tíma samning milli bæjarins og 
landeiganda. Hér er Kópavogsbær 
að missa ákveðið forræði á skipu-
lagsvaldi sínu því í samninginn er 
þegar búið að binda skipulagsleg-
ar forsendur. Skv. lögum ber þó 
yfirvöldum að kynna allar skipu-
lagstillögur fyrir bæjarbúum og 
nágrannasveitarfélögum svo hags-
munaaðilar fái tækifæri til að hafa 
áhrif á væntanlegar skipulags-
breytingar. Ef sú staða kæmi upp 
að hávær mótmæli yrðu vegna 
væntanlegrar uppbyggingar á 
Vatnsenda geta bæjaryfirvöld ekki 
tekið tillit til þess þar sem það gæti 
kostað samningsbrot við landeig-
anda. 

Það gera sér kannski ekki marg-
ir grein fyrir því að fjölmargir 
íbúar Vatnsenda eru leiguliðar á 
landi í einkaeign og greiða leigu-
gjald til Vatnsendabóndans. Samn-
ingar þeirra við landeiganda eru 
illa tryggðir gegn uppsögnum og 
þannig geta þeir átt von á uppsögn 
leigu án nokkurra sérstakra skýr-
inga og virðist það einmitt vera 
staða þeirra í dag en fjölmargir 
íbúar Vatnsenda hafa nú í kjölfar 
samningsins við Kópavogsbæ 
fengið uppsögn leigu og búa því 
við óvissu um framtíð sína. 

Við bæjarfulltrúar Samfylkingar-
innar vildum taka allan Vatnsenda 
eignarnámi skv. hefðbundinni leið. 
Við vildum láta á það reyna hversu 
miklar bætur Kópavogsbær yrði 
dæmdur til að greiða. Þannig hefði 

bærinn náð fullu for-
ræði á landinu án nokk-
urra kvaða eða skilyrða 
og hæglega hægt að 
sýna fram á fjárhags-
legan ávinning af slíku 
fyrir bæjarsjóð. Svæðið 
í kring um Elliðavatn er 
mikil náttúruperla og 
ásamt því að skipu-
leggja hluta landsins 
sem íbúabyggð vill Sam-
fylkingin skipuleggja 
þarna útivistarsvæði 

þar sem Kópavogsbúar munu eiga 
griðastað í framtíðinni.  

Hefði Kópavogsbær ákveðið að 
taka Vatnsenda allan eignarnámi 
án þessarar svokölluðu sáttar við 
landeiganda hefði það tekið nokkra 
mánuði.  Tíminn skiptir hér miklu 
máli því með flumbruganginum 
síðasta vor var rokið til samninga 
vegna Glaðheimalandsins þ.e. 
þegar fjárplógsmennirnir marg-
ræddu voru leystir úr snöru sinni. 
Þá var samið við Garðabæ að gefa 
eftir vatnsból sín og kaupa þess í 
stað vatn af vatnsveitu Kópavogs á 
niðurgreiddu verði um mitt þetta 
ár og hestamönnum í Gusti var 
lofað landi undir nýja hesthúsa-
byggð í apríl á þessu ári, landi sem 
þá tilheyrði jörðinni Vatnsenda.

Fulltrúar Samfylkingarinnar í 
bæjarráði reyndu eftir megni að 
hafa áhrif á þessa ákvörðun löngu 
fyrir jól. Við vorum tilbúin að 
standa með meirihlutanum og leita 
leiða til að fresta flutningi hesta-
mannafélagsins á Kjóavelli. Við 
hefðum sætt okkur við að kaupa 
áfram vatn af Reykjavík og niður-
greiða til Garðabæjar næsta árið 
– þar til fullt eignarnám væri til 
lykta leitt, enda það miklir hags-
munir í húfi að það hefði vel verið 
verjandi.

En það var eins og að berja 
hausnum við steininn – því það er 
bara sjónarmið eins manns er 
ræður ferðinni í Kópavogi. 

Höfundur er oddviti Samfylking-
arinnar í bæjarstjórn Kópavogs.

Eignarnámið í Vatnsenda

Verkefni íslensku friðargæslunnar hafa í gegn 
um árin spannað breitt svið. Friðargæsluliðar 

hafa starfað við að tryggja flugsamgöngur, vinna að 
jafnréttismálum, vopnahléseftirliti, skipulagi mat-
vælaflutninga og ýmis önnur störf.

Við höfum aukið þátttöku okkar á undanförnum 
árum og fjölgað friðargæsluliðum við störf. Með 
því höfum við tekið að okkur aukna ábyrgð á alþjóða-
vettvangi og reynt að velja verkefni og samstarfs-
aðila þannig að við gætum sem best nýtt þann hóp 
fólks sem tilbúið er til að fara til slíkra starfa.

Það er vaxandi krafa frá alþjóðasamfélaginu að 
friður verði að haldast í hendur við endurreisn og 
uppbyggingu. Hún þurfi að vera sýnileg og skila sér 
til heimamanna, annars sé hættan sú að átök brjót-
ist út að nýju innan fárra ára. Krafan um uppbygg-
ingar- og endurreisnarstarf hefur verið í brenni-
depli á þeim ráðherrafundum sem ég hef sótt 
undanfarið, nú síðast með ráðherrum aðildarríkja 
Atlantshafsbandalagsins í síðustu viku, þar sem 
málefni Afganistan og Kosovo voru fundarefnið. 
Þörfin er brýn fyrir uppbyggingarstarf í Afganist-
an, um það er alþjóðasamfélagið sammála. Stofnan-
ir Sameinuðu þjóðanna, Alþjóðabankinn og ýmis 
hjálparsamtök vinna að þessu markmiði og eiga 
ágætt samstarf við sveitir alþjóðaliðsins í Afganist-
an. Ísland tekur þátt í því endurreisnarstarfi og 
mun leggja uppbyggingunni lið bæði með mann-
skap og fjármagni.  Við getum lagt til ýmislegt sem 
aðrar þjóðir sinna síður með sínum herdeildum, svo 
sem sérfræðinga í uppbyggingar- og endurreisnar-
starfi sem geta starfað bæði með stjórnsýslu, stutt 
við innri skipulagsmál, löggæslu, heilsugæslu og 
menntageirann. Til að styðja starf slíkra sérfræð-
inga ætlum við líka að beina fjármunum til upp-
byggingarstarfsins.  Þannig getum við haft beina 
umsjón og eftirlit með því að fjármagnið nýtist í 
uppbyggingunni og stöðvist ekki á leiðinni í flókn-
um kerfum.

Íslenskir friðargæslu-
liðar eru nú um þriðjungur 
eftirlitsmanna á Sri Lanka.  
Þó ástand hafi þar farið 
versnandi er enn von um að 
takist að halda friðinn og 
vopnahléseftirlitið er eina 
færa leiðin til að tryggja 
það.  Ný verkefni bíða frið-
argæslunnar líka, samstarf 
með UNICEF og aukið 
samstarf með UNIFEM, 
auk þess sem þátttaka í 
uppbyggingarverkefnum á 
Balkanskaga, t.d. lögreglu-

þjálfun, hefur verið mikilvægur þáttur í gegn um 
tíðina og áframhald verður þar á.  Sprengjuhreins-
un í Líbanon er tímabundið verkefni sem nú er í 
gangi og ég vonast til þess að framhald geti orðið á 
slíkum verkefnum á næstu árum.

Með þeirri stefnumörkun sem íslensku friðar-
gæslunni var sett í haust verður markið sett á fjöl-
breytt og krefjandi verkefni sem gefa okkur færi 
á að leggja okkar af mörkum til alþjóðasamfélags-
ins og stuðla að varanlegum friði og endurreisn.  
Það er mikilvægt að þessi verkefni séu þess eðlis 
að bæði kynin sækist eftir að starfa við þau og 
taka þátt í friðargæslustörfum erlendis. Konur 
hafa því miður verið of lítill hluti íslenskra friðar-
gæsluliða undanfarin ár, en þátttaka þeirra hefur 
aukist og mun vonandi aukast enn meira á næstu 
árum. Ég hef einnig sett af stað vinnu við aðgerð-
aráætlun til að fylgja eftir ályktun öryggisráðs 
Sameinuðu þjóðanna nr. 1325/2000 um konur, stríð 
og frið og vonast til að þeirri vinnu ljúki nú á vor-
dögum.

Friðargæslan er fólkið sem í henni starfar.  Við 
viljum að fólkið okkar starfi þar sem þeirra sér-
hæfing, þekking og reynsla getur notið sín best.  
Þannig leggjum við okkar af mörkum í samstarfi á 
alþjóðavettvangi.

Höfundur er utanríkisráðherra.

Friðargæslan er 
fólkið sem í henni starfar

GRENSÁSVEGI 48 • SÍMI 553 1600

Í NAUTI ERUM VIÐ BESTIR

Áttu von 
á gestum?



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Þóra Karitas Árnadóttir fær góða dóma 
fyrir leik sinn í Svörtum ketti. Hún slær 
líka í gegn hjá samleikurum sínum þeg-
ar hún býður upp á gulrótarköku.

„Sambýlismennirnir slógu upp lambakjöts-
veislu þegar ég kom að sunnan um síðustu 
helgi. Því er komið að mér að launa þeim 
dekrið og skella í köku handa körlunum. Auð-
vitað bauð ég svo líka meistaranum Þráni 
Karlssyni,“ segir Þóra Karitas hlæjandi. 

Hún hefur að mestu dvalið á Akureyri frá 
áramótum og sinnt leiklistargyðjunni. Þar 
sem hún er eina kvenpersónan í Svörtum 
ketti deilir hún íbúð með eintómum strákum. 

Eftir því sem hún segir hafa þeir miklu að 
miðla í matargerðinni en hæfileikana í gulrót-
arkökubakstri hefur hún erft frá mömmu 
sinni enda uppskriftin frá henni komin. 

Spurð út í Svartan kött segir Þóra það ögr-
andi verk með sótsvörtum húmor. „Það virð-
ist höfða vel til kvikmyndakynslóðarinnar 
enda byssu- og spennuleikrit sem sækir efni-
viðinn í IRA-samtökin. 

Ég leik hugrakka og herskáa stelpu sem 
vill berjast fyrir frelsun Írlands en af því að 
hún er stelpa vilja strákarnir ekki hleypa 
henni inn í klofningssamtök IRA. Hún gerir 
því eins og margar frægar konur hafa gert, 
klippir af sér hárið og reynir að sanna með 
framgöngu sinni að hún sé karl í krapinu. Það 
truflar hana samt svolítið að hún er skotin í 
leiðtoga samtakanna og því smellir hún á sig 
rauðum varalit og smeygir sér í kjól um leið 
og hún er samþykkt í hópinn.“

Hvort slík skot eru eitthvað að trufla Þóru 
í sambúðinni sem hún er í á Akureyri fáum við 
ekki að vita. Hitt er alveg ljóst að matarástin 
er til staðar í leikhópnum. 

Kaka í dekurlaun 

FREESTYLEKEPPNI - TÓNABÆJAR         

SKRÁNING STENDUR YFIR 
1. - 15. FEBRÚAR Í TÓNABÆ
Upplýsingar í síma 5108800 
og á www.tonabaer.is

the illu
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TAX-FREE
dagar

Draumurinn um fullkomnun ...
silkimjúk og hrukkulaus húð á augabragði

Kringlan • S ími 533 4533

Velkomin á kynningu í Hygeu Kringlunni
í dag og á morgun föstudag
kl. 13-17 báða dagana

www.laprairie.com

the illusion of

perfection



Skólanestið slær ekki alltaf í 
gegn hjá krökkunum enda að 
mörgu að huga. Nestið þarf að 
vera hollt og fjölbreytt en líka 
skemmtilegt.

Nestið þarf að vera hollt og nær-
ingarríkt, en matur þarf líka að 
vera fjölbreyttur og spennandi til 
að börnin njóti þess að borða nestið 
sitt.

Það er ágætis regla að setja 
alltaf grænmeti eða ávexti í nestið 
ásamt brauðmat eða mjólkurmat. 

Það er hægt að blanda saman 
eplum og papriku einn daginn, 
blómkál og jarðarber þann næsta 
og eða peru og gulrætur. 

Brauðið ætti að vera gróft og 
fjölkorna og stundum er gaman að 
fá með rúgbrauð og eða grófa 
pönnuköku. Sem álegg er hægt að 
nota grænmeti, heimatilbúna berja-
sultu án sykurs, kjúkling og fisk 
eða kotasælu, skinku og ost. Stund-
um er gaman að fá áleggið í sér 
boxi og litla skeið með. Einnig er 
hægt að senda með gróft pasta, 
kjötbollur eða lítið salat til að gera 
eitthvað nýtt. Lykillinn er oft að 
skammtarnir séu litlir og viðráðan-
legir og að maturinn sé fjölbreytt-
ur. 

Það er alltaf gaman að opna 
nestisboxið með mynd af brosandi 
karli á brauðinu þar sem munnur-
inn er úr papriku, augun úr gúrku 
og hárið úr osti og skinku. 
Eða fá miða frá mömmu 
eða pabba sem standa á 
leynileg skilaboð. Vatn 
er best til drykkjar 
og það ber að varast 
sykraða drykki. 
Drykkjarflaskan
þarf að halda 
köldu og gott ráð 
er að frysta vatn 

í hálfri flösku og  setja síðan vatn 
út í að morgni. 

Sumar skólatöskur eru með 
kælihólf að framan sem er mjög 
gott. Bestu nestisboxin þola vel 
uppþvottavél og leka ekki. Einnig 

er kjörið að fá með sér ævin-
týralegar servíettur og 

litrík hnífapör til að 
gera máltíðina að 
skemmtilegri upplif-
un.

Börnin hafa oft 
gaman af því að 
baka og matreiða 
nesti með foreldr-
um sínum. Þau eru 
oft stolt af því að 

koma með nesti sem 
þau hafa bakað eða gert 

sjálf. Síðast en ekki síst 
þarf að senda með stóran 

skammt af kærleika í nestis-
boxi því þaðan kemur besta bragð-

Skólanestið getur verið svo gott

Við Fjöruborðið 
Eyrarbraut 3 • 825 Stokkseyri • S. 483 1550
www.fjorubordid.is • ifno@fjorubordid.is

PANTAÐU Í SÍMA

WWW.JUMBO.IS

554 6999

SAMLOKUBAKKI  |  TORTILLABAKKI  |  BLANDAÐUR BAKKI
ÞÚ GETUR PANTAÐ GIRNILEGA VEISLUBAKKA FRÁ OKKUR MEÐ LITLUM FYRIRVARA



Gulrótarkaka Þóru Karitasar

Kleinur eru ekki séríslenskt 
fyrirbæri þó að okkur þyki það 
hið þjóðlegasta bakkelsi. 

Kleinur hafa verið steiktar á 
Íslandi frá því á 19. öld, að því er 
sagnir herma en þær eru þó taldar 
eiga uppruna sinn í Þýskalandi. 
Þjóðsaga segir að fyrsta kleinan 
hafi orðið til fyrir slysni er strák-
ur hafi misst deigbita ofan í feiti-
pott í eldhúsi þýsks herragarðs. 
Kokkurinn hafi veitt bitann upp 
og orðið svo hrifinn að hann hafi 
ákveðið að búa til meira og bera 
fyrir hefðarfólkið. Spurður hvað 
góðgætið héti lenti hann í vand-
ræðum og stamaði „eine kleine“ 
sem þýðir einfaldlega lítil. 

Kleinur eru þekktar um öll 
Norðurlönd. Á dönsku heita þær 
klejne, á sænsku klenäter en 
fattigmenn á norsku. Þær eru líka 
búnar til í Rússlandi og heita þar 
tsjvorost, í Póllandi faworki.

Eine kleine

Þar sem þorrinn stendur sem 
hæst er ekki úr vegi að baka 
rúgbrauð til að bera á borð 
með öðru íslensku kjarnmeti. 
Uppskriftin er frá Gerðu á 
Bárugötunni á Dalvík.

Rúgbrauð



Ormsson er með þvottavélar, þurrkara og uppþvottavélar á 
tilboðsverði.

Þeir sem eru í þvottavélahugleiðingum eða vantar uppþvottavél ættu 
að kíkja við í Ormsson. Þar standa yfir þvottadagar sem þýðir að 
þvottavélar, uppþvottavélar og þurrkarar seljast á lækkuðu verði. 
Merkin eru Samsung og AEG sem þekkt eru að gæðum. 

Meðal þess sem er á tilboði í Ormsson eru AEG Lavamat þvottavél 
og AEG Lavatherm 
þurrkari sem seljast 
saman. Hvort tveggja er 
með íslensku stjórn-
borði. Parið kostaði áður 
213.900 en nú 175.000. 
Nefna má einnig að 1200 
snúninga AEG þvottavél 
sem tekur sex kíló og er 
með íslensku stjórnborði 
kostar nú 69.900 en var 
áður á 85.914. 

Þess má geta að Orms-
son er með ítök víða um 
land, auk þess að vera í 
Lágmúla, Radíónausti og 
Smáralind.

Þvottadagar

Níunda kynslóð plasmaskjáa 
frá Panasonic á ríflegum 
afslætti.

Þessa dagana býður verslunin 
Svar tækni í Síðumúla 37 upp á 
góðan afslátt á plasmaskjám. Sem 
dæmi um verðlækkanir má nefna 
42“ PV600 plasmaskjá á 299.900 
krónur en áður kostaði sama tæki 
hundrað þúsund krónum meira, 
eða 399.900 krónur. Ef keypt er 
32“ LCD 32LX60 tæki fæst 50.000 
króna afsláttur, en tækið sem kost-
aði áður 209.900 kostar núna 
159.900 krónur. 

Fyrir fólk sem vill ekki missa 
af góðum bíómyndum eða öðru 
sem sýnt er í sjónvarpi gæti líka 
verið þjóðráð að fjárfesta í DVD 
upptökutæki, en nýtt tæki af slíkri 
gerð kostar nú 59.900 hjá Svar 
tækni. - mhg

Lækkað verð á 
plasmaskjám

Skautaholl.is
Opið frá kl. 13 00 allar helgar

3 fyr
ir 1

Holtasmári 1• s. 571 8500 
www.tvolif.is

Opið 11-18 virka daga 
11-16 á laugardögum

Nú líður að útsölulokum
allar haust- og vetrarvörur

3 fyrir 1
Erum einnig komnar með 
nýjar barna -og meðgöngu-
vörur úr vor/sumar 2007

Laugavegi 51 • s: 552 2201

PS. Útsöluhorn

Vor 2007 komið!



Mikill afsláttur er af öllum 
vörum í Herralagernum á Suð-
urlandsbraut.

Í Herralagernum er hægt að fá 
herrafatnað frá ýmsum framleið-
endum og allar vörur eru nú seld-
ar með fimmtíu prósenta afslætti. 
Meðal þeirra vörumerkja sem 
hægt er að finna í Herralagernum 
eru Hugo Boss, Armani Jeans, 
Lloyd, Redgreen og Sand.

Herralagerinn er opinn alla 
virka daga frá 12.00 til 18.00 og 
laugardaga frá 11.00 til 17.00, auk 
þess sem opið verður á sunnudag-
inn næsta frá 13.00 til 17.00.

Flott merki á góðu 
verði í Herralagernum

Gianluca Vincentini gekk eitt 
sinn um Feneyjar með hægri 
rasskinnina bera. Buxurnar, 
sem mistókst að hylja hana, 
eru verstu kaup hans.

Gianluca, eða Luca eins og hann er 
kallaður, er ballettdansari og 
æfingastjóri Íslenska dansflokks-
ins. Hann hefur ferðast víða vegna 
vinnu sinnar og til að skrásetja 
ævintýri sín keypti hann sér upp-
tökuvél. „Áður en ég fór til Japans 
að dansa með dansflokki þar keypti 
ég vélina. Með henni get ég tekið 
vídeó og ljósmyndir og fest allar 
minningarnar á filmu,“ segir Luca.

Myndavélin hefur ferðast víða 
með Luca. Meðal áfangastaða eru 
Taívan, Frakkland og auðvitað 
Ísland. „Ég verð að segja að mynda-
vélin er bestu kaupin sem ég hef 
nokkurn tímann gert,“ segir Luca.

Verstu kaupin hans Luca eru 
ekki svo slæm þegar á heildina er 
litið. Þau eru alla vega efni í góða 
sögu. „Ég var kominn til Feneyja í 
frí með besta vini mínum og þetta 
var á fyrsta deginum. Það var mjög 
heitt og mig langaði að kaupa léttar 
og þægilegar buxur svo ég gæti 
gengið um borgina í hitanum og 
látið mér líða vel og litið ágætlega 
út,“ segir Luca og byrjar að glotta. 
„Ég settist á bekk og borðaði nesti 
og þegar ég stóð upp rifnuðu bux-
urnar. Ég tók ekki eftir því og í 
marga klukkutíma voru nærbux-
urnar og hægri rasskinnin mín 
fyrir allra augum.“

Luca uppgötvaði gatið loksins 
og þurfti að skipta yfir í gallabux-
urnar í hitanum. Án efa hefur rass-

kinnin, á þeim tíma sem hún fékk 
að njóta sólarljóssins, vakið 
ómælda kátínu hjá ferðamönnum 
sem eru fjölmargir í Feneyjum. 
Einhverjir hafa smellt mynd af 
honum svo rasskinnin er eflaust í 
fjölmörgum myndaalbúmum úti 
um allan heim.

Luca segist ekki vera mjög spar-
samur. „Ég reyni samt að spara 

svolítið fyrir ferðum í sumarfríum 
og svo hef ég reynt að spara mér 
fyrir íbúð. Ég er einmitt að fara í 
kvöld að skoða eina því ég ætla að 
kaupa mér eina slíka hérlendis,“ 
segir Luca. „Ég er búinn að vera 
hérna í ár og verð örugglega ár í 
viðbót hjá Dansflokknum og von-
andi lengur, því hér líkar mér að 
vera.“

Rasskinnin blasti við

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

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

Opið alla helgina

08. - 11. febrúar

Lambalæri kr. 998 kg.
Súpukjöt kr. 559 kg.
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Kórstjórinn Óskar Einarsson hugsar vel um heilsuna 

ARMBEYGJUR
Á ANNARRI HENDI14

Á leið til London 
X-faktor-kynnirinn Halla 
Vilhjálmsdóttir hyggst 
bregða búi á nætu 
mánuðum og flytja til 
London til að freista 
gæfunnar. Bls. 14

Steingrímur og 
Þórhallur Þátta-
stjórnendurnir, sem 
berjast um hylli sjón-
varpsáhorfenda á hverju 
kvöldi, halda báðir með 
Liverpool í ensku 
úrvalsdeildinni. Bls. 10
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* skv. útlánareglum SPRON

Kreditheimild* með 0% vöxtum
og engum kostnaði í DMK!
Nýttu þér þessi einstöku kjör.
Sæktu um DMK á spron.is



fréttir
Heyrst hefur
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Leigja tómt hús á 1,8 milljónir
Forsvarsmenn
Ölgerðarinnar
virðast ekki þurfa að 
horfa í aurinn. 
Fyrirtækið leigir 
nefnilega tæplega 
800 fermetra 
húsnæði í Tryggva-
götu, sem áður hýsti Gauk á Stöng, fyrir 
1,8 milljónir á mánuði. Sem væri svo 
sem ekki í frásögur færandi nema af því 
að það er tómt og skilar því engum 
tekjum fyrir Andra Þór Guðmundsson,
forstjóra og aðra eigendur fyrirtækisins.

Heimir til Icelandair
Heimir Jónasson, fyrrverandi 
dagskrárstjóri Stöðvar 2, var ekki lengi 
án vinnu en hann hætti sem kunnugt er 

hjá Stöð 2 um áramótin. 
Heimir hefur þegar hafið 
störf hjá Icelandair þar 
sem hann tók við 
atburðastjórnun fyrir 
fyrirtækið. Hans 
hlutverk er að þróa og 

móta stefnu fyrir 
framtíðina.

Fimmta inn í Nylon
Þetta vita ekki allir, 
en önnur systranna í 
söngflokknum
Hara, sem tekur 
þátt í X-faktor, var 
nálægt því að 
komast inn í Nylon-flokk Einars
Bárðarsonar á sínum tíma. Yngri systirin 
Hildur var næst í röðinni á eftir þeim 
Klöru, Emilíu, Steinunni Camillu og Ölmu 
og því hársbreidd frá frægð og frama 
víðar en á Íslandi.

Dreymir um flugfreyjuna
Og meira af Nylon, því 
þrátt fyrir mikið annríki 
ákvað Klara Elíasdótt-
ir, söngkona ársins 
2006 á Hlustendaverð-
launakeppni FM 957, að 

sækja um sem flugfreyja hjá Icelandair 
skömmu fyrir jól. Hana hefur dreymt um 
að verða flugfreyja frá unga aldri en 
þurfti að draga umsókn sína til baka að 
þessu sinni vegna skuldbindinga Nylon-
flokksins. Hún útilokar þó ekki að sækja 
um á nýjan leik þegar um hægist.

T ónlistarmaðurinn Jón Jósep 
Sæbjörnsson, betur þekktur sem 

Jónsi, mun ef að líkum lætur starfa 
sem flugþjónn í vélum Icelandair í 
sumar. Eins og greint hefur verið frá í 
fjölmiðlum sótti Jónsi um starf 
flugþjóns fyrir jól þegar það var 
auglýst. Hann komst í gegnum 
inntökuprófin, skriflegt og munnlegt, 
og mun sækja fimm vikna langt 
námskeið ásamt 50 öðrum til að 
öðlast réttindi sem flugþjónn.

Jónsi sagði í samtali við Sirkus að 
þetta þýddi ekki að hann væri hættur 
að syngja. „Ég á nú reyndar enn eftir 
að fá þessa vinnu. Ég þarf að standast 
þetta námskeið til að komast í gegn. 
Ég mun síðan sinna tónlistinni 
meðfram þessari vinnu ef allt gengur 
upp. Annars vil ég sem minnst um 
þetta ræða af virðingu við vinnuveit-
endur mína,“ sagði Jónsi sem óttast 
að þetta nýja starf hans hleypi af stað 
einhverjum fjölmiðlasirkus. 

„Ég sótti um þetta á mínum 
forsendum og vona að ég hafi verið 

tekinn inn á jafnréttisgrundvelli,“seg-
ir Jónsi.

Jónsi verður flugfreyja

TEKIÐ Á LOFT Jónsi mun án efa skila 
sínu hlutverki með sóma í vélum 
Icelandair í sumar. 

SIRKUSMYND/STEFÁN

L íkamlegt form skiptir gríðarlegu máli þegar 
árin færast yfir,“ segir Óskar Einarsson 
kórstjóri en Óskar hefur líklega aldrei verið í 

jafn góðu líkamlegu formi og einmitt í dag. „Biblían 
segir okkur að fara vel með líkamann,“segir Óskar 
sem hefur verið mjög trúaður frá blautu barns-
beini. „Ég var alltaf í fótbolta og handbolta þegar 
ég var yngri og spila reglulega badminton. Síðustu 
tvö árin hef ég svo stundað líkamsræktina 
markvisst. Ég var kannski með meira hlaupaþol 
þegar ég yngri og var í boltanum en í dag er ég í 
alhliða góðu formi og líklega því besta sem ég hef 
komist í,“ segir Óskar sem verður fertugur í vor. 
Óskar starfar sem kórstjóri Gospelkórs Fíladelfíu 
og kennir í FÍH auk þess sem hann spilar með 
Gospelkór Reykjavíkur en sveitina stofnaði hann í 
félagi við aðra fyrir Kristnihátíðina á Þingvöllum 
árið 2000. Hljómsveitin hefur bæði spilað með 

Sálinni og Stuðmönnum og þótt Óskar segir þá 
reynslu hafa verið skemmtilega tilbreytingu finnst 
honum mest gaman að spila gospeltónlist með 
trúuðu fólki. „Það er ekkert skemmtilegra en að 
vera með góðri hljómsveit sem syngur af tilfinn-
ingu og meinar það sem hún syngur og syngur 
jafnvel af eigin reynslu.“

Kona Óskars, hin norska Bente, er einnig á fullu í 
ræktinni. „Lífið er mun léttara þegar maður er í 
góðu formi og konan mín er í þessu á fullu líka. Við 
höfum bæði æft íþróttir síðan við vorum krakkar. 
Þetta er okkar lífsstíll, rétt eins og trúin er okkar 
lífsstíll. Ég vil halda sálinni hreinni og líkamanum í 
góðu formi,“ segir Óskar brosandi og bætir við að 
honum líði mun betur andlega og líkamlega þegar 
líkaminn sé í góðu formi. Óskar hefur keppt í 
keppninni Þrekmeistaranum. Hann keppti þó ekki 
síðast en stefnir ótrauður á að taka þátt næsta vor. 

„Þetta eru tíu þrautir þar sem keppt er við 
klukkuna og þetta er það erfiðasta sem ég hef gert 
og ég skora á alla þá sem halda að þetta sé ekkert 
mál að prófa,“ segir hann og bætir aðspurður við að 
hann sé líklega bestur í róðrinum og armbeygjun-
um en hann getur tekið tíu til fjórtán armbeygjur á 
annarri hendinni. „Ég er bestur í því sem þarfnast 
snerpu en þarf að bæta mig í axlarpressu og 
hlaupinu.“ Aðspurður um fitness-keppnir segist 
hann ekki hafa áhuga á þeim. „Fitness er ekki fyrir 
mig. Að mínu mati snýst það of mikið um að 
upphefja líkamann og því hef ég ekki áhuga á þótt 
ég hafi enga fordóma gagnvart þeim sem það velja. 
Ég gæti ekki hugsað mér lífið án hreyfingar, ekkert 
frekar en án guðs og ég þakka fyrir að hafa 
heilsuna til að geta hreyft mig því það eru alls ekki 
allir svo heppnir.“

indiana@frettabladid.is

ÓSKAR EINARSSON KÓRSTJÓRI HEFUR ALDREI VERIÐ Í BETRA FORMI.

ÞAKKA GUÐI FYRIR HEILSUNA

Í GÓÐU FORMI Óskar gæti ekki hugsað sér lífið án hreyfingar og guðs. SIRKUSMYND/VALGARÐ

REYKJAVIK STORE
LAUGAVEGI  86-94, S: 511-2007

NÝJAR OG SPENNANDI 
VÖRUR FYRIR JÓLIN.
ÚTSALAN ER HAFIN
30-50% AFSLÁTTUR

Lokadagur útsölu er á morgun
27.01.07  50%-70% afsláttur
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Bankastræti • Fjörður • Kringlan • Laugavegur 178 • Smáralind

! Vefverslun Hans Petersen er á 
www.hanspetersen.is/verslun

24
mán

12
mán Verð miðast við greiðslusamning Visa eða Euro til 12 eða 24 mánaða

62335500 sport N93

3,2 mp myndavél
3 x optískur aðdrætti
50 mb innbyggt minni
Tekur allt að 
2 GB Mini SD minniskort
EDGE
WLAN
Bluetooth
FM útvarp
MP3 spilari
180 gr

2 mp myndavél
FM útvarp
EDGE
Bluetooth
Allt að 340 klst biðtími
FM útvarp
MP3 spilari
110 gr

2 mp myndavél
MMS
EDGE
Bluetooth
FM útvarp
MP3 spilari
103 gr

Handfrjáls búnaður

Bluetooth
250 klst biðtími
10 klst taltími
18 gr að þyngd

BUGATTI farsímatöskur

Tvær stærðir
Leðurtöskur fyrir flesta GSM síma
Eru með festingu í belti og klemmu

Því enginn dagur er eins

Kr. 3.204,- 24
mán

Kr. 76.900,-

Kr. 3.390,- 12
mán

Kr. 34.900,-

Kr. 3.390,- 12
mán

Kr. 34.900,-

Kr. 6.990,-

Handfrjáls búnaður

Kr. 2.290,-
Kr. 1.990,-

7370N73N80

3,2 mp myndavél
MMS
EDGE
IBluetooth
FM útvarp
MP3 spilari
116 gr

3,0 mp myndavél
MMS
EDGE
Bluetooth
FM útvarp
MP3 spilari
134 gr

1,3 mp myndavél
MMS
EDGE
Bluetooth
FM útvarp
MP3 spilari
104 gr

Kr. 3.005,- 24
mán

Kr. 56.900,-

Kr. 2.926,- 12
mán

Kr. 29.900,-

Kr. 2.805,- 24
mán

Kr. 52.900,-

Minniskort fyrir GSM síma 

Micro SD. Frá 256 mb
Verð frá 4.190 kr

Mini SD. Frá 256 mb
Verð frá 3.140 kr

Taktu myndir
Tvíburatilboð
myndavél og GSM sími

DIGIMAX S600 X-160

6,1 M.pixlar
5x stafræn aðdráttur
Stór 2,4” LCD-skjár
1/1,25 CCD-sensor
5 forstillingar
VGA-vídeóupptaka
9 innbyggðir myndarammar
16 MB innra minni

65 þús lita UFB skjár
Titrari
Handfrjáls hátalari
Diktafónn
Fjölradda pólýtónar
Aðgerðalistar
Dagatal
Dual-Band  GSM 900/1800
Ending rafhlöðu allt að 3 klst. í tali 
og 210 klst. í bið
Innbyggt 1.2 MB minni
SMS/EMS/MMS skilaboð
100-240v hleðslutæki og 
Handfrjáls búnaður fylgir með
WAP, Java netstuðningur
GPRS gagnaflutningur
Ending rafhlöðu allt að 3 klst. í tali 
og 210 klst. í bið
Þyngd 77 grömm

TILBOÐ Kr. 26.900,-
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1. Jóhannes Jónsson Gömul
kynni gleymast ei.

2. Ágústa Johnson Af hverju er 
hún alltaf svona mjó?

3. Arnþrúður Karlsdóttir Það
þýðir ekki að bjóða upp á lyga-Sögu.

4. Sigríður 
Dögg Auðuns-
dóttir Hinn kvenlegi 
„kölski“ er varla 
aufúsugestur.

5. Trausti Valdimarsson Vill 
varla vera með í stólpípuleiknum.

SEM ER ÖRUGGLEGA EKKI
BOÐIÐ Í FIMMTUGSAFMÆLI
JÓNÍNU BEN Í LOK MARS

B árður Hreinn Tryggvason, 
annar eigenda fasteignasöl-
unnar Valhallar, hefur fest 

kaup á 422 fermetra glæsivillu 
Steinunnar Jónsdóttur í Blikanesi 9 
fyrir 130 milljónir króna. Bárður 
Hreinn og eiginkona hans búa nú í 
rúmlega 200 fermetra einbýlishúsi í 
Skógarhæð í Garðabænum. 

Steinunn er dóttir athafnamanns-
ins Jóns Helga Guðmundssonar, sem 
oft er kenndur við Byko, en hún 
keypti þetta hús með 
fyrrverandi eigin-
manni sínum, 
Hannesi Smárasyni, 
forstjóra og 
aðaleiganda FL 
Group, árið 1999. 
Saman gerðu þau 
upp húsið af 
fáheyrðum fagurleik. 

Eftir skilnað þeirra árið 2004 flutti 
Hannes út og Steinunn bjó áfram í 
húsinu ásamt tveimur börnum 
þeirra. Hún hóf síðan sambúð með 
Finni Reyr Stefánssyni, forstöðu-
manni rekstrarsviðs hjá Glitni, og 
eignaðist son með honum í október á 
síðasta ári. Steinunn er ekki ókunnug 
Glitni en hún sat í stjórn bankans um 
nokkurra mánaða skeið árið 2004 
þegar hún átti hlutabréf í honum að 
verðmæti nokkurra milljarða.

Seint á síðasta ári fóru Steinunn og 
Finnur Reyr á stúfana og keyptu 
nýbyggt 325 fermetra einbýlishús í 
Brekkuási 11 af samstarfsmanni 
Finns hjá Glitni, lögfræðingnum 
Einari Páli Tamimi. Það hús komst í 
fréttirnar þegar Einar Páll byggði það 
vegna þess hversu hátt nýtingarhlut-
fall lóðarinnar var og grjóthnullung-
ar úr byggingunni féllu niður í garð 
nágranna hans í götunni fyrir neðan 
við litlar undirtektir íbúa. Það virðist 
þó ekki hafa komið í veg fyrir að 
Steinunn og Finnur Reyr keyptu 
húsið.

Einar Páll fór ekki langt því hann 
fékk rúmlega 200 fermetra parhús 

Finns Reyrs í Lerkiási í staðinn 
fyrir Brekkuásinn enda óþarfi 

fyrir Steinunni og Finn að halda 
tvö heimili.

Það er því óhætt að segja að þótt 
fasteignamarkaðurinn sé víða 

rólegur þá er hann fjörugur í 
Garðabænum þar sem 

glæsivillur ganga kaupum, 
sölum og skiptum.

UMDEILT HÚS Það er óhætt að segja að 
nýtt heimili Steinunnar Jónsdóttur og 
Finns Reyrs Stefánssonar í Brekkuási 11 
hafi verið umdeilt. SIRKUSMYND/RÓSA

SKIPTI Einar Páll Tamimi fékk Lerkiás 12 
í skiptum fyrir Brekkuásinn. 

SIRKUSMYND/RÓSA

STEINUNN JÓNSDÓTTIR SELDI LÚXUSVILLU SÍNA Í BLIKANESI Á ARNARNESINU

FASTEIGNASALI KEYPTI
VILLU BYKO-ERFINGJA
Á 130 MILLJÓNIR

GOTT GENGI Á VALHÖLL
Bárður Tryggvason, annar 
eigenda fasteignasölunnar 
Valhallar, lét sig ekki 
muna um að borga fúlgur 
fjár fyrir Blikanes 9.

SELDI
DRAUMAHÚSIÐ
Steinunn
Jónsdóttir seldi 
draumahús sitt í 
Blikanesi.

FLUTTI ÚT Hannes
Smárason flutti út úr 
Blikanesi 9 þegar leiðir 
hans og Steinunnar
Jónsdóttur skildi 
árið 2004.

FARINN ÚR BREKKUÁSNUM Einar Páll Tamimi seldi
húsið umdeilda í Brekkuásnum.

DÝRT ER DROTTINS HÚSIÐ Blikanes 9 
kostaði 130 milljónir.  SIRKUSMYND/RÓSA

www.bluelagoon.is

Líf
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F orsetafrúin Dorrit Moussaieff vekur ávallt athygli 
hvar sem hún er fyrir glæsileika. Engin undan-

tekning var þar á þegar Íslensku bókmenntaverðlaun-
in voru afhent á Bessastöðum á föstudaginn fyrir 
viku. Dorrit var reyndar frekar látlaus í klæðaburði en 
bar samt af eins og demantur í grjóti. 

Blaðamaður Sirkuss tók eftir því að hún klæddist 
hlébarðaskóm frá Dolce & Gabbana með opinni tá en 
svo virðist sem hún sé afar hrifin af þessum skóm. 
Hún klæddist þeim einnig þegar hún tók við 
verðlaunum sem Kona ársins 2006 hjá tímaritinu 
Nýju lífi um miðjan desember þar sem hún sveif um 
sali Iðu á hlébarðanum. Sirkus kvartar ekki. Skórnir 
eru fallegir og það er Dorrit líka.

Dorrit elskar hlé-
barðaskóna sína

HLÉBARÐI Dorrit Moussaieff klæddist 
hlébarðaskóm við afhendingu Íslensku 
bókmenntaverðlaunanna á föstudaginn.

SIRKUSMYND/RÓSA

ÞÆGILEGIR Dorrit virðist vera afar hrifin af skónum enda 
mætir hún í þeim á mörg mannamót. Hér er hún í veislu 
Nýs lífs þar sem hún var kjörin Kona ársins 2006. 

SIRKUSMYND/VILHELM

Það var mikið um dýrðir á árshátíð 
Icelandair í Laugardalshöllinni á 
laugardagskvöldið. Fallega fólkið 
skartaði sínu fegursta og þar mátti 
meðal annars sjá flugfreyjuna Brynju
Nordqvist og mann hennar, Þórhall
Gunnarsson, ritstjóra Kastljóss. Pálmi 
Gestsson úr Spaugstofunni mætti einnig 
með eiginkonu sinni, Sigurlaugu Halldórs-
dóttur.

Hverjir voru hvar

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

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

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

Hringt í SKO GSM-síma

Hringt í aðra GSM- og heimasíma

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

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

„Ég er alsæl,“ segir ung námsmær í Reykjavík.
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É g var mættur rétt fyrir klukkan 
þrjú á miðvikudag upp á 
Krókháls, nánar tiltekið í Saga 

Film, framleiðanda sjónvarpsþátt-
anna X-faktor, til að fylgjast með 
æfingu keppendanna tíu sem eftir 
eru. Ég ætlaði að vera fluga á vegg og 
skyggnast á bak við tjöld þáttanna.

Allir keppendurnir tíu fengu 20 
mínútur hver til að æfa sitt atriði. 
Alan Jones, sem þurfti að glíma við 
systkinin í Já um hvort dytti út 
síðastliðið föstudagskvöld, byrjaði 
ballið og var ekki að sjá á honum að 
sjálfstraustið hefði minnkað neitt 
eftir síðasta þátt. Gamli Earth, Wind 
and Fire-slagarinn September 
hljómaði vel úr barka kappans. Og 
hann fór hátt upp í viðlaginu. Einar 
Bárðarson, þjálfari hans, kom sér 
fyrir í leikstjórastólnum og gaf Alan 
góð ráð á milli þess sem hann sendi 
SMS-skilaboð, upptekinn maðurinn 
sem hann er. „Yeah! Alan er kúl,“ sagði 
Kristjana raddþjálfari eftir fjórða 
rennsli og Alan kvaddi sáttur.

Gæsahúð og nostalgía
„Fer Siggi norður?“ spurði 

Kristjana og átti þar við norðlenska 

látúnsbarkann Sigga sem steig 
næstur á svið. Siggi tók lagið Kyrie 
með Mr. Mister og rúllaði því upp. 
„Tæknilega wonderful,“ sagði 
Kristjana og ekki var laust við að ég 
fengi gæsahúð og netta nostalgíu 
þegar Siggi kyrjaði „Kyrie Eleison, 
down the road that I must travel“ 
eins og að drekka vatn.

Hún er ekki með jafnstór brjóst og 
nei, hún er ekki ljóshærð en Inga seldi 
mér alveg Dolly Parton-lagið „Just 
when I needed most“. Ég trúði hverju 
orði um að ég hefði yfirgefið hana 
þegar hún þarfnaðist mín mest. „Þetta 
var rosalega flott,“ sagði Idol-Heiða, 
sem var mætt í bakraddirnar, og 
smellti kossi á kinn Ingu eftir 
flutninginn.

Út með magann
Færeyski hjartaknúsarinn Jógvan 

steig næst á svið og var ekki í sínu 
besta formi. „Ertu lasinn?“ spurði 
Kristjana en Jógvan svarði um hæl: 
„Nei, ég er bara svona lélegur 
söngvari.“

Dancing in the Moonlight virkaði 
ekki vel á Kristjönu sem vildi fá meira 
frá sínum manni. „Byrja út með 

magann og svo Daaaaancing,“ sagði 
Kristjana um áherslur í viðlaginu en 
ekki var að sjá að Jógvan skildi hvað 
hún var að fara. Þór Freysson, 
framleiðandi þáttanna, trúði mér 
fyrir því að Færeyingar væru æstir í 
að sjá þáttinn vegna Jógvans og því 
ekki loku fyrir það skotið að 
landvinningar íslenska X-faktorsins 
séu á næsta leiti.

Eftir þetta kvöddu Einar Bárðar og 
co. og héldu niður á Nordica þar sem 
Einar bauð sínu fólki í mat af 
sönnum höfðingsskap. 

Þarf Páll Óskar orkudrykk?
Inn kom Páll Óskar og hóparnir 

hans. „Þarf þessi maður á orkudrykk 
að halda?“ hugsaði ég þegar Páll 
Óskar skellti í sig einum orkudrykk 
af tegundinni Cult. „Er hann ekki 

nógu orkuríkur fyrir eða eru það 
orkudrykkirnir sem knýja hann 
áfram?“ hugsaði ég með mér og var 
kominn inn í hálft lag hjá stelpunum 
í Fjórfléttunni áður en ég vissi af. 
Lagið Sway hljómaði vel í röddun 
þeirra og ekki var verra cha-cha-cha 
atriðið sem boðið verður upp á í 
kvöld. Þokkafullt var það en ekki vel 
æft. Vonandi var gærdagurinn vel 
nýttur í dansatriðið. „Þið verðið að 
koma með alla stælana,“ sagði Hera 
Björk raddþjálfari en fyrir mér var 
söngurinn fínn en eina spurningin er 
dansinn sem getur orðið þeirra 
helsta tromp eða versta martröð.

Þakið af stúdíóinu
„Vá, vá, vá. Þvílík rödd,“ hugsaði ég 

þegar dúettinn GÍS, sem sam-
anstendur af Írisi og Guðnýju, hóf að 
syngja lagið Alone með Heart. 
„Getur þessi litla stúlka framkvæmt 
þessi hljóð?,“ spurði ég sjálfan mig 
þegar Guðný reif næstum því þakið 
af stúdóinu í viðlaginu. „Till now I 
always got by on my own. I never 
really cared until I met you. And now 
it chills me to the bone. How do I get 
you alone,“ söng Guðný og ég fékk 
gæsahúð með stóru G-i. Eina 
vandamál stelpnanna var að Páll 
Óskar vildi að þær dyttu dauðar í 
gólfið í lok lagsins. „Þið gerið þetta 
bara svona,“ sagði Palli og hrundi 
með tilþrifum. Stelpurnar voru ekki 
jafn vissar en féllu þó eftir nokkrar 
tilraunir án þess að vera jafn 
sannfærandi og þjálfarinn.

„Hvernig ætlið þið að koma inn á 
sviðið?“ spurði framleiðandinn Þór 
þegar Hveragerðissysturnar Rakel og 
Hildur í Hara mættu til leiks. „Við 
verðum í tröppunum algjörlega 
geggjaðar,“ gall í Hildi og allir 
viðstaddir hlógu. Það þarf ekki að 
kenna þeim systrum neitt um fjör en 
mesta athygli mína vakti Hera sem 
keyrði son sinn á skrifborðsstól enda 
á milli á meðan systurnar kyrjuðu 
Queen-slagarann Don’t stop Me now. 
Ég var ekki sannfærður en þær eru 

skemmtilegar – það verður ekki 
tekið af þeim.

Alltof flatt
Og út fór Palli og inn kom Ellý með 

Gylfa. Það var ekki laust við að ég 
vorkenndi honum því ekki barasta 
var honum líkt við ungan og stóran 
Dustin Hoffman heldur þurfti hann 
að syngja Hollies-lagið The Air that I 
breath með Ellý við annað eyrað. 
„Það er óþægilegt að hafa þig við 
eyrað á meðan ég er að syngja,“ sagði 
Gylfi við Ellý í miðjum klíðum. „Þú 
verður að gefa betur í. Þetta er alltof 
flatt,“ gall í Ellý á móti. Gylfi gaf lítið í 
og sagðist vera veikur. Hann uppskar 
hina mögnuðu klisju um að það væri 
engin afsökun og ekki spurt að því á 
tónleikum. Ég held að Gylfi detti út 
nema að unglingsstúlkur landsins 
flykkist um þennan „sykursnúð“ eins 
og Ellý kallar hann

Stjarna með attitjúd
Hún er lítil, pínulítil. Hún er yngst, 

langyngst. En samt er Guðbjörg 
stórkostleg. Hún átti svæðið um leið 
og hún kom og stjórnaði öllu eins og 
herforingi. Ellý átti varla roð í hana 
og allt var gert eftir hennar höfði. 
„Ég nenni ekki að syngja þetta aftur,“ 
sagði hún eftir þriðju keyrslu á 
laginu Passenger sem Iggy Pop gerði 
vinsælt hér í den. „Hún er bara með 
attitjúd. Orðin stjarna strax,“ 
heyrðist í einum hljómsveitarmeðli-
manna og sennilega er það rétt. Hún 
er orðin stjarna.

Jóhanna var síðust og þrátt fyrir að 
hún væri með hálsbólgu átti hún 
ekki í vandræðum með hið vinsæla 
lag, Wonderful World, með James 
Morrison. „Þetta er ógeðslega flott,“ 
sagði Ellý ánægð með sína stúlku.

Eftir fimm tíma setu var ballið 
búið. Allir búnir að syngja og 
spennan farin að magnast fyrir 
kvöldið í kvöld. Hver dettur út? Ég 
leyfi mér að tippa á Gylfa, eftir 
bráðabana við Alan.

oskar@frettabladid.is
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Gæsahúð með stóru G-i
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A uðvitað fær maður athygli út á 
þetta enda skerum við okkur 
úr fjöldanum. Við erum stærri 

og sterkari en aðrar konur,“ segir 
Freyja Sigurðardóttir en hún og 
Heiðrún Sigurðardóttir eru tvær af 
fremstu fitness konum landsins. 
Báðar eru þær glæsilegar ungar 
konur sem setja markið hátt og oft 
keppa þær sín á milli. Freyja segir 
algengt að fá spurningar eins og 
„hvað tekurðu mikið í bekkpressu“ frá 
karlmönnum og segist geta orðið leið 
á slíkum athugasemdum. Heiðrún 
tekur undir og segir slíkar athuga-
semdir algengar pick-up línur. 
„Maður fær að heyra ótrúlegstu 
setningar. Ég er spurð hvað ég taki í 
bekk og svo kemur fyrir að manni er 
boðið í sjómann. Strákarnir finna alls 
konar leiðir til að nálgast mann sem 
er betra en að þeir hræðist mann,“ 
segir Heiðrún hlæjandi en Heiðrún er 
á lausu. 

Byrjuðu ungar í íþróttum
„Ég hef alltaf verið sportleg og byrj-

aði í fimleikum þegar ég var lítil og 
byggði þannig upp líkamann. Að 
mínu mati eru fimleikarnir besta 
íþrótt í heimi,“ segir Freyja. Heiðrún 
byrjaði sinn feril aftur á móti í 
frjálsum íþróttum en hún hefur eins 
og Freyja stundað íþróttir frá því hún 
var lítil. „Ég fékk góðan grunn í 
frjálsum og fór þaðan yfir í að lyfta. 
Ég hef aldrei getað stundað hópí-
þróttir því ég vil ekki þurfa að bera 
ábyrgð á velgengni annarra. Hjarta 
mitt myndi einfaldlega brotna ef ég 
myndi klúðra fyrir hinum og þess 

vegna á fitness mjög vel við mig, í því 
hugsa ég um mig eina og engan 
annan,“ segir Heiðrún

Þrátt fyrir að keppa báðar í fitness 
keppa Freyja og Heiðrún ekki alltaf 
saman þar sem tvö fitness-sambönd 
eru starfrækt hér á landi, IFBB og 
Icefitness. „Ég hef mun meira gaman 
af Icefitness en þar er meira sport. 
Við verðum að gera armbeygjur, 
keppa í tímaþraut auk þess að koma 
fram á bikiníi. IFBB er meira eins og 
fegurðarsamkeppni,“ segir Freyja sem 
keppir þó af og til í IFBB líka. 
Heiðrún tekur ekki undir orð Freyju 
að um einhvers konar fegurðarsam-
keppni sé að ræða. „IFBB og 
Icefitness er voðalega svipað nema 
við gerum ekki armbeygjur í IFBB 
enda er ég ekki góð 
í þeim,“ segir 
Heiðrún og bætir 
við að hún myndi 
ekki tíma að færa 
sig yfir þar sem 
hún hafi mikla 
möguleika á að 
keppa erlendis í 
IFBB.

Gifta sig í desember
Freyja býr ásamt kærasta sínum og 

barni í Álasundi í Noregi þar sem 
Hafliði unnusti hennar er atvinnu-
maður í fótbolta. Hann skrifaði 
nýlega undir nýjan þriggja ára 
samning svo fjölskyldan er ekki á 
leiðinni heim í bráð. „Við vorum að 
kaupa okkur hús þarna úti og okkur 
líkar mjög vel. Sonurinn er á 
leikskóla og ég er að þjálfa svo við 
erum búin að koma okkur vel fyrir,“ 
segir Freyja en þau Hafliði ætla að 
gifta sig á Íslandi í desember. „Hann 
bað mín á gamlárskvöld,“ segir Freyja 
brosandi og bætir við að kvöldið hafi 
ekki alveg farið eins og hann hafi 
ætlað. „Við eyddum mestum 
partinum á sjúkrahúsi en sem betur 

fer var hann þá búinn að biðja mín. 
Þegar við ætluðum að sýna hvernig 
Íslendingar kveðja gamla árið sprakk 
stór kaka í höndunum á honum og 
sauma þurfti 27 spor. Þetta var 
allavega mjög eftirminnilegt kvöld,“ 
segir Freyja og bætir við að hún sé 
mjög spennt fyrir brúðkaupinu. „Við 
ætlum að hafa þetta lítið brúðkaup 
og aðeins að bjóða okkar nánustu en 
athöfnin fer fram í Keflavíkurkirkju 8. 
desember.“ 

Fórna pitsu fyrir HM
Næsta mót á dagskrá hjá Heiðrúnu 

er Íslandsmeistaramót IFBB um 
páskana. Þessa dagana fer mestur 
tími hennar í undirbúning en 
Heiðrún segir að þar sem fitness sé 
lífstíllinn sem hún hafi tileinkað sér 
þyki henni undirbúningurinn lítið 
mál. „Ég hef aldrei reykt eða drukkið 
áfengi svo ég get alveg leyft mér að 
fara út að djamma með vinkonum 
mínum þar sem ég verð ekkert þunn. 
Ég reyni að halda áfram með líf mitt 
þrátt fyrir keppnir og held samband-
inu við vinkonurnar þótt ég sé í 
strangri þjálfun. Ströng þjálfun þýðir 
líka að maður getur leyft sér mun 
meira, en þegar nær dregur mótum 
verður mataræðið strangara og 
aðeins einn nammidagur í viku. 
Mánuði fyrir mót sleppi ég svo öllu 
óhollu. Þetta er orðið að vana og 
þegar nær dregur keppnum hætti ég 
að svindla því ég veit hvað er í húfi. Ef 
ég á að velja á milli tækifæris til að 
keppa á heimsmeistaramóti eða fá 
mér pitsu þá fórna ég pitsunni. Þegar 
mótin eru búin get ég borðað að vild 
en oftast langar mig þá ekki í neitt 
óhollt.“

Lifi lífinu þrátt fyrir fitness
Freyja ætlar að taka því rólega 

næstu mánuðina og ætlar ekki að 
keppa um páskana. „Ég held að ég 
hvíli mig þangað til í október. Það 
tekur góða þrjá mánuði að skera sig 
niður og mig langar að hvíla mig fyrir 
næsta mót og ætla að nota tímann og 
koma mér og fjölskyldunni almenni-
lega fyrir. Ég vil forgangsraða rétt í 
lífinu, ekki bara æfa og æfa,“ segir 
Freyja og bætir við að hún haldi 
áfram að lifa lífinu þrátt fyrir 
strangan lífsstíl í kringum mót. „Ég 
fer reglulega út að skemmta mér með 
vinum mínum og fæ mér nammi og 
svona. Mér finnst nammi líka svo 
gott og gæti aldrei sleppt því alveg. 

Frekar myndi ég æfa aðeins meira,“ 
segir hún brosandi.

Stefna alltaf að sigri
Stelpurnar eru sammála um að 

fitness sé frábær íþrótt og hvetja fleiri 
stelpur og konur að prófa. „Alveg 
tvímælalaust mæli ég með þessu fyrir 
sem flestar konur. Þetta er svo gaman 
og stemningin í kringum þetta er 
frábær,“ segir Heiðrún. „Við Heiðrún 
erum fínar vinkonur enda finnst mér 
nauðsynlegt að geta átt eðlileg 
samskipti við keppinautana. Við 
ræðum saman, gefum hvor annarri 
ráð og lærum þannig alltaf eitthvað 
nýtt,“ segir Freyja og Heiðrún tekur 
undir. „Okkur kemur vel saman sem 

betur fer enda er gott að geta 
haft samband við einhvern 
sem maður keppir við, 
fengið ráð og gefið ráð til 
baka.“ Stelpurnar missa þó 
aldrei sjónar á sigrinum og 
stefna báðar á fyrsta sætið 
þegar þær keppa. „Að 
sjálfsögðu stefnir maður 
alltaf á sigur. Við vitum 
hvernig er að sigra og maður 
leggur þetta ekki á sig nema 
maður ætli að vinna.“

 indiana@frettabladid.is

HEIÐRÚN SIGURÐARDÓTTIR OG FREYJA SIGURÐARDÓTTIR ERU TVÆR AF FREMSTU FITNESS-KONUM LANDSINS. 
HEIÐRÚN OG FREYJA SKERA SIG ÚR KVENNAHÓPI ENDA STÆRRI OG STERKARI EN AÐRAR KONUR. STELPURN-
AR ERU SAMMÁLA UM AÐ FITNESS SÉ FRÁBÆR LÍFSSTÍLL OG ÞÆR VILJA FLEIRI STELPUR Í ÍÞRÓTTINA.

FREYJA SIGURÐARDÓTTIR
FITNESS-GELLA „Ég fer 
reglulega út að skemmta mér 
með vinum mínum og fæ mér 
nammi og svona. Mér finnst 
nammi líka svo gott og gæti 
aldrei sleppt því alveg. Frekar 
myndi ég æfa aðeins meira,“ 
segir Freyja.

HEIÐRÚN „Ef ég á að velja á milli tækifæris til að keppa á heimsmeistaramóti eða fá 
mér pitsu þá fórna ég pitsunni.“

Á LAUSU „Ég er 
spurð hvað ég taki í 
bekk og svo kemur 
fyrir að manni er 
boðið í sjómann. 
Strákarnir finna alls 
konar leiðir til að 
nálgast mann sem er 
betra en að þeir 
hræðist mann,“ segir 
Heiðrún hlæjandi en 
Heiðrún er á lausu. 

BÓNORÐ UM ÁRAMÓTIN „Við ætlum að hafa þetta lítið brúðkaup og aðeins bjóða 
okkar nánustu en athöfnin fer fram í Keflavíkurkirkju 8. desember.“

„HVAÐ TEKUR ÞÚ Í BEKK?“
ER ALGENG PICK-UP LÍNA

„MAÐUR FÆR 
AÐ HEYRA
ÓTRÚLEGSTU 
SETNINGAR. ÉG
ER SPURÐ 
HVAÐ ÉG TAKI Í 
BEKK OG SVO
KEMUR FYRIR 
AÐ MANNI ER 
BOÐIÐ Í SJÓ-
MANN.“
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Til Svíþjóðar
Kylfingurinn Heiðar 
Davíð Bragason flytur til 
Svíðþjóðar með vorinu
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Pro Golf ehf. er nýtt fyrirtæki 
sem hóf starfsemi sína fyrir 
stuttu. Fyrirtækið hefur að-
stöðu í Gilsbúð í Garðabæ og 
hefur einn fullkomnasta tækja-
búnað sem þekkist í dag. Þá 
hefur Pro Golf tekið við rekstri 
Bása. Pro Golf sérhæfir sig í 
golfkennslu á mjög víðtækan 
hátt.

„Við byrjuðum með þessa inni-
aðstöðu í Garðabæ en vildum 
stækka þetta frekar. Þá ákváðum 
við að grípa tækifærið með Bása, 
stærstu og bestu æfingaaðstöðu 

landsins, og leigjum þá aðstöðu af 
Golfklúbbi Reykjavíkur. Nú í 
febrúar vorum við að opna golf-
skóla þar sem kennslan fer fram 
á báðum stöðum. Við erum með 
kennslu fyrir alla, allt frá byrj-
endum upp í afrekskennslu og 
svo erum við með alla hópa-
kennslu,“ segir Ólafur Már Sig-
urðsson, sem er skólastjóri Golf-
skólans.

Pro Golf spratt upp úr hug-
myndaflæði þriggja golfáhuga-
manna sem fannst þörf á inniað-
stöðu og tæknilegum aðbúnaði 
svo fólk gæti eflt tækni sína og 
hæfni í golfi. Þessi hugmynd 
þeirra varð síðan að veruleika og 

í apríl í fyrra var Pro Golf golf-
skólinn stofnaður af þeim Bynj-
ari Eldon Geirssyni, Gunnari 
Gunnarssyni og Ingimundi Helga-
syni. Nokkru síðar bættist síðan 
Ólafur Már við.

Skólinn er starfræktur í Gils-
búð 7 í Garðabæ og voru fest kaup 
á vönduðum tækjabúnaði. „Við 
höfum m.a. einn besta golfhermi í 
heiminum. Við reynum að veita 
okkar viðskiptavinum eins góða 
þjónustu og hægt er,“ segir Ólaf-
ur Már.

Í Gilsbúð er hægt að fara í 
sveiflu- og púttgreiningu í þartil-
gerðum tækjum og þar má finna 
tæki sem byggt er upp á laser- og 
radartækni í fremstu röð. Þar er 
púttflöt lögð með gervigrasi sem 
hefur eiginleika náttúrulegs 
grass. Fyrir utan púttflötinn er 
hærra gras þar sem hægt er að 
æfa vipp.

Margir af bestu kylfingum 
landsins nýta sér þessa aðstöðu 
Pro Golf reglulega en þar á meðal 
er Birgir Leifur Hafþórsson.

Golfæfingasvæðið Básar í 
Grafarholti hefur slegið í gegn 
hjá kylfingum landsins. Þar er 
boðið upp á golfæfingasvæði á 
þremur hæðum og er aðstaðan 
flóðlýst. Þá eru hitalampar á 
fyrstu tveimur hæðunum. Einnig 
má finna sérstakt einkarými til 
golfkennslu.

„Fyrsta byrjendanámskeiðið í 
ár hefst einmitt núna á sunnudag. 
Þannig að ef fólk er að spá í að 
byrja í golfi þá er bara um að gera 
að kýla á það strax,“ segir Ólafur 
Már.

Auk hans sjá þeir Ástráður 
Sigurðsson og David Barnwell 

um kennsluna en hjá fyrirtækinu 
starfa einnig tveir golfleiðbein-
endur, Jóhann K. Hjaltason og 
Hlynur Þór Haraldsson.

Allar upplýsingar um nám-

skeiðin sem skólinn býður upp á 
má finna á heimasíðunni www.
progolf.is. Þegar golfvellirnir 
fara að opna munu síðan fleiri 
námskeið bætast við. - egm

Bjóða upp á námskeið fyrir alla 
Í Gilsbúð má finna golfhermi sem er meðal þeirra bestu í heiminum í dag.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Púttflötin er lögð með gervigrasi sem hefur alla þá eiginlega sem náttúrulegt gras 
hefur.

www.brynja.is • brynja@brynja.is
Laugavegi 29 • Sími 552 4320
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Nánar á www.expressferdir.is/golf eða í síma 5 900 100

www.expressferdir.is/golf

Express Ferðir bjóða pakkaferðir við allra hæfi á frábæra golfvelli á Englandi, Spáni og í Danmörku. Aðstaðan er eins og best verður á 
kosið, fyrsta flokks hótel og iðagrænir 18 holu vellir. Vallaraðstæður eru frábærar: Skógar allt um kring sem skapa aðstæður sem reyna á 
hæfni hvers og eins og gildir þá einu hvort golfarinn er byrjandi eða þaulreyndur. Fuglar eru eftirsóknarverðir, ernir sjaldséðir og albatros-
sar nánast útilokaðir. Skelltu þér á www.expressferdir.is/golf og kynntu þér kostina!

COMWELL HÓTELIN

Víðs vegar um Danmörku eru frábærir golfvellir, enda loftslagið afar 

ákjósanlegt fyrir golfara. Comwell-hótelin er að finna á 13 stöðum í 

Danmörku og eru hótelin í nánu samstarfi við 38 golfvelli, hver öðrum 

skemmtilegri. Hver einasti golfari finnur völl við hæfi, enda af nógu að 

taka. Sendu okkur línu á info@expressferdir.is eða hringdu í okkur í síma 

5 900 100 og við setjum saman fyrir þig stórskemmtilega golfferð, 

spölkorn að heiman.

BONALBA

Bonalba er stórskemmtilegt svæði rétt utan við Alicante á Spáni. Gist er í 

sumarhúsum og því ýmsir möguleikar í boði, allt frá tveimur í íbúð og upp í 

heilar fjölskyldur í stórum einbýlishúsum. Öllum sumarhúsunum fylgir 

aðgangur að sundlaugum og með stærri húsunum fylgir einkasundlaug. 

Fullkomin líkamsræktaraðstaða með heilsulind. Golfvöllurinn er einstakur 18 

holu, par 72. Á honum var leikið til úrslita í spænsku atvinnumannaröðinni 

'97 og '98 og Costa Blanca áskorendamótið og áskorendamót Evrópu 

fóru einnig fram á þessum frábæra velli. 

MARRIOTT HANBURY MANOR

Glæsilegt og margverðlaunað fimm stjörnu golfhótel í London. Rúmgóð 

herbergi, frábærir veitingastaðir, sundlaug, tennisvellir, æfingaaðstaða, spa 

og nudd. Þá er völlurinn ekki af verri endanum: 18 holu, par 72, PGA-völlur 

sem hefur verið völlur Opna enska meistaramótsins.

ÚT Á VÖLL!
BÓKAÐU GOLFFERÐINA Á EXPRESSFERDIR.IS/GOLF
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í
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Verð frá 68.900 kr.
Flug, skattar, gisting í 2 nætur, morgunverður og 2 golfhringir

Verð pr. einstakling í tveggja manna herbergi.

Verð frá 79.000 kr.
Flug með Iceland Express til Alicante með sköttum, gisting í íbúð eða húsi á Bonalba og 

4 golfhringir. Verð pr. einstakling m.v. að 2 séu saman í herbergi.

Verð frá 59.900 kr.
Flug, skattar, gisting og golfpassi í 3 daga. Verð miðast við að

tveir séu saman í herbergi. Frjálsar ferðadagsetningar.
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 VISSIR ÞÚ
... að kylfingurinn frægi Ben Hogan svaraði þegar hann var spurður 
hvernig hægt væri að bæta sig í golfi: „Slá kúluna nær holunni“
... að margir japanskir kylfingar kaupa sér tryggingu fyrir „holu í 
höggi“? Það er vegna þess að í Japan tíðkast að gefa vinum sínum gjafir 
til að samfagna mikilli gæfu. Algengt er að slík „heppni“ geti kostað 
mann allt að 650.000 krónur.
... að metið í hraðasta hring í golfi liða (18 holur) var sett á Tatnuck-
golfvellinum í Worcester hinn 9. september árið 1996? Hringurinn tók 9 
mínútur og 28 sekúndur.
... að stærsta sandgryfja heims er á sjöundu holu Pine Valley-golf-
vallarins? Hann var lagður árið 1912 og er af mörgum talinn erfiðasti 
golfvöllur heims.
... að eini maðurinn sem spilað hefur golf á tunglinu er Alan Shepard? 
Kúlan hefur aldrei fundist.
... að þrjár golfkúlur eru á tunglinu?
... að Rudyard Kipling fann upp snjógolf þegar hann bjó í Vermont í 
Bandaríkjunum á síðasta áratug 19. aldar? Hann 
málaði golfkúlurnar sínar rauðar svo hann fyndi 
þær í snjónum.
... að Arnold Schwarzenegger borgaði 
772.500 dollara fyrir golfkylfur John F. Kenne-
dys á uppboði árið 1996?
... að kjarninn í golfkúlu er fylltur með hun-
angi sem er einnig notað í frostlög?
... að Bandaríkjamenn eyða 630 
milljón dölum árlega í golfkúlur?
.. að búnar eru til tólf nýjar golf-
holur á degi hverjum?
... að fram til ársins 1850 voru 
golfkúlur úr leðri og troðnar 
fiðri?
... að Wayne Levi er eini 
atvinnukylfingurinn sem 
unnið hefur golfmót með lit-
aðri (appelsínugulri) kúlu? Það 
afrek vann hann á opna hawaiiíska
meistaramótinu.
... að kínverska golfsambandið held-
ur því fram að golf eigi uppruna sinn í 
Kína á annarri eða þriðju öld f. Kr?

Jón Ásgeir Eyjólfsson, forseti 
Golfsambands Íslands, segir 
að miklar framkvæmdir standi 
yfir á golfvöllum víða um land. 
Verið er að bæta og breyta, 
fjölga brautum og byggja nýja 
velli.

„Til að fullnægja eftirspurninni 
þarf fleiri golfvelli. Það er verið 
að fjölga golfvöllum og aðra er 
verið að stækka. Við þyrftum að 
bæta við einum golfvelli á hverju 
ári til að halda í við þróunina. 
Tíundi hver Íslendingur iðkar golf 
með einum eða öðrum hætti, helm-
ingurinn af þeim hópi er í golf-
klúbbum en aðrir stunda golf 
nokkrum sinnum á ári,“ segir Jón 
Ásgeir Eyjólfsson, forseti GSÍ.

„Margir klúbbar eru með langa 
biðlista en síðan eru laus pláss á 
öðrum golfvöllum sem liggja 
aðeins fyrir utan þéttbýlið. Æ 
fleiri eru farnir að leggja á sig 
smá keyrslu til að losna við langar 
raðir og biðlista. Það hefur aðeins 
náð að létta af klúbbunum á 
Reykjavíkursvæðinu, það er 
nefnilega ekki langt að sækja golf-
ið,“ segir  Jón Ásgeir.

Það er ljóst að verið er að vinna 
í því eftir fremsta megni að fjölga 
golfvöllum á landinu og er greini-
lega mikið í gangi í þeim efnum. 
Fréttablaðið fékk Jón Ásgeir til að 
renna yfir það helsta sem er að 
gerast.

„Það á að stækka níu holu golf-
völl sem er í Öndverðarnesi í átján 
holur. Það er verið að vinna í því 
og stefnt að því að þar verði hægt 
að spila sumarið 2008. Í Grímsnes-
inu er verið að vinna við golfvöll á 
Minni-Borg sem er einkaframtak. 
Þar er verið að byggja sumarbú-
staði og meiningin er að selja 
hlutabréf í þessum pakka, bæði í 
golfvellinum og gistiaðstöðu. Það 
á að vera komið á kortið 2009,“ 
segir Jón Ásgeir.

„Það er verið að stækka völlinn 
í Mosfellsbæ upp í átján holur. Það 
er ekki alveg vitað hvenær það 
klárast en það tafðist eitthvað í 
kerfinu. Strax í maí verður tekinn 
í notkun nýr völlur í Borgarnesi. 

Það var verið að stækka hann úr 
tólf holum upp í átján holur og í 
vor verður hægt að spila hann í 
fullri stærð,“ segir Jón Ásgeir.

Síðan er verið að leggja niður 
golfvöll í Hafnarfirði þar sem það 
stendur til að fara að byggja á Set-
berginu. Golfklúbburinn þar ætlar 
sér að byggja nýjan golfvöll en 
ekki er enn komin endanleg stað-
setning á hann,“ segir Jón. Endur-
bætur standa yfir á Norðurland-
inu. „Á Akureyrarvelli eru 
heilmiklar endurbætur í gangi. 
Þar er verið að byggja upp nýjar 
flatir og markvisst verið að vinna 
í því að laga þann völl. Ég held að 
þeim lagfæringum eigi að vera 
lokið eftir eitt og hálft ár.“

Á Seltjarnarnesinu er verið að 
finna leiðir til að stækka völlinn 
þar úr níu holum upp í átján. „Það 
er komið vilyrði frá bæjarstjórn-
inni fyrir því og reikna má með 
því að vinna sé að fara í gang þar. 
Ég vonast til þess að það verkefni 

fari í gang síðar á þessu ári eða á 
því næsta. Það er oft erfitt að setja 
upp tímaáætlun hvað varðar svona 
framkvæmdir því við búum nátt-
úrulega við ákveðið veðurfar og 
hitastig hér á landi,“ segir Jón 
Ásgeir.

„Það hafa verið umræður um 
að byggja golfvöll í Viðey. Í fyrra-
sumar voru hugmyndir varðandi 
það kynntar en eins og með marga 
aðra hluti þá gerist það hægt. Það 
hefur einnig verið rætt um að 
byggja golfvöll í Kollafirði og 
verður spennandi að sjá hvað þar 
gerist,“ segir Jón Ásgeir.

„Tveir nýir golfvellir voru 
teknir í gagnið á síðasta ári. Það 
var völlur í Borgarfirði sem heitir 
Glanni, níu holu völlur sem er rétt 
hjá Bifröst. Síðan var golfklúbb-
urinn Geysir sem er í Haukadal að 
opna níu holu völl hjá sér,“ segir 
Jón Ásgeir Eyjólfsson og greini-
legt er að nóg er að gerast í golf-
heiminum. - egm

Þyrfti nýjan golfvöll 
á hverju ári 

Marga golfvelli er verið að stækka úr níu holum og upp í átján. Þá bætast nokkrir 
golfvellir við í ár, sérstaklega úti á landi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Síðasta sumar voru kynntar þær hugmyndir að reisa golfvöll í Viðey. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Til stendur að leggja niður einn golfvöll í Hafnarfirði þar sem byggja á  í Setberginu.

SÓMABAKKAR

Nánari uppl‡singar á somi.is

*Gildir a›eins ef panta› er fyrir meira en 3.000 kr.

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000 /  FRÍ HEIMSENDING*





 9. FEBRÚAR 2007  FÖSTUDAGUR6 fréttablaðið hola í höggi

Heiðar Davíð Bragason er einn af okkar 
fremstu kylfingum. Á mánudaginn 
heldur hann til Portúgals þar sem 
hann mun taka þátt í þremur mótum. 
Í apríl stefnir hann síðan á að flytjast til 
Svíþjóðar.

„Maður er sífellt að reyna að lengja golf-
tímabilið hjá sér og Ísland býður ekki upp á 
það. Því ætla ég að flytjast með fjölskylduna 
til Svíþjóðar en við stefnum á að vera komin 
út í byrjun apríl,“ segir Heiðar Davíð Braga-
son, kylfingur úr Kili í Mosfellsbæ. Heiðar 
heldur á mánudag út til Portúgals ásamt 
Ottó Sigurðssyni.

„Við keppum í þremur mótum þarna, 
verðum í mánuð og komum aftur 12. mars,“ 
segir Heiðar en það má segja að undirbún-
ingstímabilið sé í gangi hjá honum. „Ég tók 
mér smá frí í nóvember og tók þann mánuð 
bara í að lyfta. Í desember og janúar hef ég 
síðan verið á fullu í golfi og lyft með því. Ég 
er að æfa fjóra og hálfan tíma til sjö tíma á 

dag virka daga en aðeins minna um helgar 
Svo byrjar tímabilið af fullum krafti í apríl,“ 
segir Heiðar og er þá að tala um sænsku 
mótaröðina sem hann tekur þátt í.

„Við kíkjum kannski til Svíþjóðar um 
helgina til að skoða íbúðir og athuga hvaða 
golfvellir eru á besta svæðinu. Þegar ég er 
búinn að flytja get ég keyrt á flestöll mótin 
en þarf ekki sífellt að vera að fljúga. Þá eru 
allar aðstæður betri en hér heima, það er 
hlýrra yfir allt árið. Maður getur nánast æft 
alla tólf mánuðina í suðurhluta Svíþjóðar.“

Heiðar Davíð segist hafa sett sér mark-
mið fyrir næstu þrjú árin. „Ég geri það með 
tölfræðilegum hætti. Ég stefni á ákveðin 
meðalskor og að hitta ákveðið margar braut-
ir og flatir. Ég er búinn að vinna í þessum 
markmiðum og þau eru öll komin á blað hjá 
mér. Í gegnum tíðina hafa þessi markmið 
hjá mér þróast smátt og smátt. Maður er 
hættur að setja sér það markmið að lenda í 
einhverju sérstöku sæti á mótum því oftast 
er það ekkert undir manni sjálfum komið,“ 
segir Heiðar.

„Ég fer í Evrópuúrtökuna næsta haust og 
sé svo til hvað ég fer langt á henni. Ég stefni 
á að komast upp úr golfinu í Skandinavíu og 
komast að í betri mótaröðum. Það gæti vel 
verið að maður reyni fyrir sér í fleiri deild-
um og aldrei að vita nema maður athugi 
mótaröðina í Asíu eða Suður-Afríku. Það fer 
samt náttúrlega eftir því hvernig maður er 
staddur fjárhagslega,“ segir Heiðar en pen-
ingamálin standa vel hjá honum núna.

„Landsbankinn er minn aðalstyrktaraðili 
og ég er ánægður með þann samning. Svo er 
hópur af fyrirtækjum bakvið mig og klúbb-
urinn stendur einnig vel við bakið á mér. 

Maður er allavega kominn með fjármagn 
fyrir næstu tvö til þrjú ár,“ segir Heiðar.

Að lokum biður blaðamaður hann um að 
velja sína uppáhaldsgolfvelli hér á landi.  
„Það er náttúrlega heimavöllurinn, hann 
reynir á alla þætti og býður upp á skemmti-

leg högg. Svo nefni ég einnig Suðurnesin og 
Vestmannaeyjar. Annars er bara yfirleitt 
gaman að spila á þeim völlum þar sem manni 
hefur gengið vel. Það verða að vera góðar 
minningar bakvið þá til að þeir séu í uppá-
haldi,“ segir Heiðar Davíð Bragason. - egm

Flytur til Svíþjóðar með vorinu 

Heiðar og Ottó Sigurðsson við æfingar hjá Pro Golfi 
í Garðabænum.

Heiðar Davíð Bragason hefur sett sér persónuleg markmið fyrir næstu þrjú árin.

Davíð Gunnlaugsson er ungur 
kylfingur hjá Kili í Mosfells-
bæ sem er smitaður af golf-
bakteríunni. Hann smitaðist á 
golfnámskeiði sem móðir hans 
sendi hann á fyrir sex árum.

„Ég hef verið í golfinu í um 
sex ár. Þetta byrjaði þannig að 
ég fór með vinum mínum á 
golfnámskeið hérna hjá Kili í 
Mosfellsbæ þar sem ég bý. 
Mæður okkar sendu okkur á 
þetta námskeið og þar féll ég 
eiginlega algjörlega fyrir golf-
inu,“ segir Davíð Gunnlaugs-
son, efnilegur kylfingur á nítj-
ánda aldursári sem stundar 
nám í Verslunarskóla Íslands.

„Ég er bara fjórar mínútur 
að labba niður á golfvöll frá 
heimili mínu. Ég hef verið 
sjálfur með golfnámskeið yfir 
sumartímann og því verið á 
golfvellinum frá átta á morgn-
ana til tíu á kvöldin. Á sumrin 
fer ég í golf alla daga vikunn-
ar,“ segir Davíð og telur að 
dágóður hópur á hans aldri sé 
í golfinu.

„Ég er í vinahópi í Mos-
fellsbæ sem er mikið í golf-
inu, í honum erum við svona 
sjö sem erum allir á svipuðum 
aldri.“

Þótt Davíð eyði miklum 
tíma á golfvellinum segist 
hann ekki fylgjast mikið með 
golfmótum erlendis. „Ég horfi 
á golfmót í sjónvarpinu öðru 
hvoru en þá aðallega þegar 

stórmót eru í gangi, eins og t.
d. Ryders, Masters eða Brit-
ish Open,“ segir Davíð sem er 
sjálfur með 3,4 í forgjöf.

Hann æfir golf tvisar í viku 
yfir vetrartímann og fer síðan 
oft á æfingasvæðið. Þá hefur 
hann nokkrum sinnum farið 
utan í golfferðir. „Um jólin 
var ég á Kanaríeyjum og fór 
aðeins í golf þar. Svo mun ég í 
næsta mánuði fara til Spánar 
og spila golf þar,“ segir Davíð 
Gunnlaugsson, hinn efnilegi 
kylfingur. 

- egm

Smitaðist gjör-
samlega af golfinu

Það tekur Davíð Gunnlaugsson 
aðeins fjórar mínútur að labba út á 
golfvöll heiman frá sér.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

F U L L M Ó T A Ð U
      P E R S Ó N U L E I K A
             H E I M I L I S I N S

H Ö N N U N  -  R Á Ð G J Ö F  -  Þ J Ó N U S T A

Hafnarfjörður 2006

Síðumúla 35 108 Reykjavík Sími 517 0200 heild@heild.is www.heild.is
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Margir stunda golfíþróttina allan ársins hring og þá er 
gott að vera vel búinn á vellinum. Golffatnaður þarf að 
vera léttur og þægilegur til að hann trufli ekki sveifluna 
hjá golfurum. 

Margs konar hlífðarfatnaður er í boði fyrir golf-
íþróttamenn og má hér sjá eitthvað af því helsta sem 
finna má í golfverslunum. - sig

Hlýtt og 
gott í golfið

Calvin Green-jakki frá Nevada Bob. 
Jakkinn er úr Gore-tex efni og er því 
vatnsheldur með öndunareigin-
leika. Jakkinn kostar 26.900 kr.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

Gore-tex, vatns- og 
vindheldar buxur 
með góðri öndun, frá 
Nevada Bob á Bílds-
höfða. Buxurnar eru 
frá Calvin Green og 
kosta 20.900 kr.

Regnjakki fyrir konur frá 
Proquip. Léttur og góður á 
golfvöllinn. Þessi 
fæst í Markinu og 
kostar 17.900 kr.

Vind- og vatnsheldur jakki frá breska 
framleiðandanum Proquip. Jakkinn er 
fisléttur af tegundinni Silk Touch og 
fæst í Markinu í Ármúla. Verð: 13.900 kr.

Vetrarhanskar í golfið 
frá Jaxx. Hanskarnir eru 
með vindvörn og góðu gripi, 
auk þess sem þeir eru með góða öndun. 
Þessir fást í Markinu í Ármúla og kosta 
1.800 kr parið.

Lynx driver fyrir 
lengra komna. 
Driverinn er léttur, 
nákvæmur og 
með góða stjórn-
un. Fæst í Mark-
inu, Ármúla og 
kostar 16.900 
kr.

Kvenskór frá Callaway Golf. Skórnir 
eru vatnsheldir og þægilegir. Þeir 

fást í Nevada Bob og kosta 9.900 kr.

Hippo-hlífar fyrir kylfuhausana eru 
merktar með númerum fyrir hverja 
kylfu. Þessar hlífar fást í Markinu og 
kosta 1.700 kr., þrjár saman í pakka.

Silk Touch-buxur frá 
Proquip fást í Markinu og 
kosta 9.800 kr. Buxurnar 
eru léttar og vatnsheldar 
en þessa línu frá Proquip 
notaði evrópska liðið í 
Ryder-bikarnum á síðasta 
ári.

Arnar Gunnlaugsson, fótboltamaður í FH, spilar 
golf í frítíma sínum. Hann segist spila mikið yfir 
sumartímann en kylfurnar séu að mestu hvíldar 
yfir veturinn.

„Ég byrjaði í golfi af einhverju viti fyrir fjórum 
árum. Þegar ég var úti var ég síðan eitthvað að dúlla 
mér milli æfinga,“ segir Arnar Gunnlaugsson fót-
boltamaður sem er nú í herbúðum Íslandsmeistara 
FH. Þegar hann var í atvinnumennskunni erlendis 
byrjaði hann fyrst að leika sér í golfi. Hann hefur 
leikið fótbolta í Hollandi, Þýskalandi, Frakklandi og á 
Bretlandseyjum en það var á síðastnefnda staðnum 
sem hann kynntist golfinu fyrir alvöru.

„Strákarnir sem ég var með í liði á Bretlandi voru 
alveg óðir í þetta. Maður átti eiginlega ekki annarra 
kosta völ,“ segir Arnar sem féll fyrir golfinu eins og 
virðist vera mjög algengt með fótboltamenn. „Ég á að 
vera orðinn miklu betri en ég er. Þetta er yndislega 
pirrandi íþrótt,“ segir Arnar sem er með 11,7 í for-
gjöf.

Bjarki, tvíburabróðir Arnars, er einnig í golfinu 
og spila þeir tveir oft saman. „Hann getur ekki neitt, 
er með 12,8 í forgjöf þannig að ég er alveg skrefinu á 
undan. Þannig ætla ég líka að halda þessu,“ segir 
Arnar. „Ég stunda þetta frekar mikið yfir sumartím-
ann og svo reynir maður að komast út í einhverjar 
ferðir yfir vetrarmánuðina, allavega tvær til þrjár 

ferðir. Það eru þá bara stuttar ferðir, engar skipu-
lagðar æfingar eða neitt þannig. Það er annars leiðin-
legt hvað maður nær að slá lítið yfir vetrartímann. 
Þetta verður tekið föstum tökum þegar maður hættir 
í fótboltanum. Maður sættir sig ekki við svona kjaft-
æði, maður verður að ná núll í forgjöf einhvern tím-
ann.“

Arnar og Bjarki eru í GR og Keili og spila alla þá 
velli en eru þó oftast í Grafarholtinu. „Svo er alltaf 
mjög gaman að fara upp á Skaga, það er frábær völl-
ur þar,“ segir Arnar sem er frá Akranesi og því á 
heimavelli á Skaganum. - egm

Golfið verður tekið föstum 
tökum eftir fótboltaferilinn 

Arnar B. Gunnlaugsson er mikill golfáhugamaður.

Nýbýlavegi 12 • Sími 554 3533
Opið virka daga 10-18 Laugardaga 10-16
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Stærðir 36 - 48

Nýjar vörur



Bjóðum upp á VISA lán - 
12 mánaða vaxtarlausar greiðslur.
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GB ferðir á Stórhöfða bjóða 
upp á golfferðir allt árið um 
kring. Jóhann Pétur Guðjóns-
son hjá fyrirtækinu segir að 
Foxhills, Surrey, sé það vinsæl-
asta hjá þeim en ferðir þangað 
hafa slegið í gegn.

„Við seljum Íslendingum mikið af 
ferðum, aðallega á vorin og haustin 
en þó er tímabilið farið að lengjast. 
Það verður sífellt meira um að fólk 
fari erlendis í golfferðir yfir sum-
artímann,“ segir Jóhann Pétur 
Guðjónsson hjá GB ferðum. Vin-
sælustu ferðirnir sem fyrirtækið 
býður upp á eru til Foxhills í Eng-
landi enda ótrúlega margir kostir 
sem fylgja ferð þangað.

„Það er sífellt að verða vinsælla 
hjá fólki hér á landi að fara í styttri 
ferðir, mikil aukning í sölu á 
tveggja til fjögurra daga ferðum. 
Við seljum   mest til Bretlandseyja 
enda er ferðatíminn þangað ekki 
langur. Það er 90 mínútna flug til 
Skotlands og einhverjir tveir tímar 
til Englands þannig að þú getur 
spilað bæði daginn sem þú kemur 
og daginn sem þú ferð heim. Við 
erum með sjö golfhótel í Englandi 
og um fimm í Skotlandi. Þetta eru 
góð hótel og golfvöllur alveg við 
hótelið þannig að það fer enginn 

tími í að ferðast á völlinn,“ segir 
Jóhann.

Íslendingar sem fara í golfferð-
ir skipta þúsundum en á síðasta ári 
voru það alls 800 Íslendingar sem 
fóru til Foxhills. „Það er aðeins tut-
tugu mínútna akstur frá Heathrow-
flugvellinum og boðið upp á fjög-
urra stjörnu hótel. Þá eru tveir 
átján holu golfvellir og einn níu 
holu. Þar geta menn farið yfir eina 
helgi og samt spilað mikið. Það er 
tekið á móti fólki á flugvellinum og 
áður en þú veist af ertu kominn út 
á golfvöll,“ segir Jóhann Pétur.

„Fólk vill oft nota tímann í svona 
ferðum til að kíkja eitthvað í bæinn. 
Fólk vill skoða verslanir, kíkja í 
leikhús, fara á fótboltaleiki eða 
bara skoða sig um. Lundúnasvæðið 
er því vinsælast en einnig 
Manchester þar sem hægt er að 
nota ferðina til að kíkja á fótbolta-
leiki,“ segir Jóhann.

Báðir 18 holu vellirnir á Fox-
hills eru skógarvellir. Þeir eru tölu-
vert ólíkir í hönnun og það gerir 
kylfingum færi á að spila á tveim-
ur ólíkum völlum á sama svæði. 
Hótelið er mjög gott og öll aðstaða 
til fyrirmyndar. Þess má geta að í 
mars í fyrra var tekin í notkun ný 
álma með 30 herbergjum.

Foxhills er góður kostur ef þú 
vilt ná að nýta tímann sem best.

- egm

Stuttar golf-
ferðir vinsælar 

Aðalbyggingin er stórglæsileg. Glæsileg aðstaða er fyrir kylfinga á Foxhills.
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Birgir Leifur Hafþórsson, atvinnukylfingur úr 
GKG, hefur unnið sér inn keppnisrétt á Opna 
Indónesíumótinu sem fram fer á Damai Indah-vell-
inum í Jakarta í næstu viku. Þetta verður fyrsta 
mót hans á Evrópumótaröðinni í ár.

Birgir Leifur hefur verið við æfingar á Matal-
ascanas á Spáni í vikunni. Hann flýgur heim til 
Lúxemborgar um helgina en heldur þaðan til 
Indónesíu á mánudag. 

Margir góðir kylfingar verða með á 
mótinu. Frægastur þeirra er líklega Daninn 
Thomas Björn.  Heildarverðlaun á mótinu 
eru um 70 milljónir króna en enski kylfingur-
inn Simon Dyson sigraði á Indónesíumótinu í 
fyrra.

www.golf.is

 GOLFSÝNING Í FÍF-
UNNI Í undirbúningi er sýning-
in Golf á Íslandi 2007 sem haldin 
verður í Fífunni í Kópavogi 20. til 
22. apríl næstkomandi.

Á síðasta ári sýndu yfir 30 
fyrirtæki og 3.500 gestir mættu 
til að skoða það sem til er af 
útbúnaði og græjum fyrir kylf-
inga auk þess sem kynning var á 
ýmiss konar þjónustu sem í boði 
er fyrir kylfinga.

Sýningin í ár verður enn 
stærri og verður haldin sameig-
inlega með Ferðasýningunni 
2007 og sýningunni Sumar 
2007. Samstarfsaðilar sýning-
anna eru Ferðamálasamtök 
Íslands, Golfsamband Íslands og 
Samtök ferðaþjónustunnar og 
mun Golfsambandið skipuleggja 
fyrirlestra, kennslu og möguleika 
til golfiðkunar á Íslandi.

www.golf.is

Birgir Leifur Hafþórsson tekur þátt í fyrsta mótinu sínu í Evrópumótaröðinni í 
næstu viku.

Sýningin Golf á Íslandi 2007 verður 
haldin sameiginlega með Ferða-
sýningunni 2007 og Sumar 2007 í 
Fífunni í Kópavogi.

Birgir Leifur á Opna 
Indónesíumótið

  VOLCANO OPEN Opnað 
hefur verið fyrir skráningu í 
Icelandair Volcano Open sem 
fram fer í Vestmannaeyjum 5. 
til 8. júlí í sumar. Mótið hefur 
stækkað ár frá ári og var uppselt 
á það í fyrra. 

Keppt verður í tveimur 
forgjafaflokkum, 14,4 og undir 
og síðan 14,5 til 28. Glæsileg 
verðlaun eru í boði, m.a.  ferða-
verðlaun frá Icelandair. Nándar-
verðlaun eru í boði á öllum par 
3 brautum seinni daginn og 50 
Evrópuferðir fyrir þann eða þá 
sem fara holu í höggi á 17. holu.

Kvennamót verður haldið 
samhliða aðalmóti á laugardeg-
inum.

Skráning fer fram á golf.is og 
golf@eyjar.is

Mynd frá Íslandsmótinu í höggleik í 
Vestmannaeyjum. 2003.

Fjölmargir spennandi golfvellir eru í grennd við Halifax og út með ströndinni 
og þátttakendum gefst tækifæri til að leika á þremur af þessum völlum.
Gist verður á hinu glæsilega hóteli Lord Nelson, fjögurra stjörnu hóteli 
miðsvæðis í Halifax. Sjá nánar um ferðina á www.icelandairgolfers.is
Íslensk fararstjórn: Logi Bergmann Eiðsson.

ICELANDAIR GOLFERS

Icelandair Golfers er klúbbur sem auðveldar kylfingum að leggja stund á 
íþrótt sína á völlum erlendis. Félagar í klúbbnum geta ferðast ótakmarkað
með Icelandair án þess að greiða sérstakt gjald fyrir golfsettið.

+ Nánari upplýsingar og skráning í Icelandair Golfers
er á heimasíðu klúbbsins, www.icelandairgolfers.is 

* Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting í 4 nætur, 3 golfhringir og íslensk fararstjórn.

GOLFFERÐ TIL HALIFAX Í NOVA SCOTIA 17. – 21. MAÍ
VERÐ FRÁ 79.000 KR.* Á MANN Í TVÍBÝLI

GOLFSTRAUMURINN
LIGGUR ÚT
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WASHINGTON

REYKJAVÍK

AKUREYRI BERGEN GAUTABORG



Járnhálsi 2, 110 Reykjavík - sími: 580 0200 - www.velar.is

Sýning á morgun, laugardag,
opið frá kl. 12.00 - 16.00

Sýnum um helgina fjölbreytt 

úrval af vélunum okkar, s.s. 

nýjustu vélarnar frá Hydrema, 

Rollsanum í vinnuvélum, 

Yuchai, Venieri, Hyster og 

McCormick. Gæði á góðu verði.

HYDREMA

Rollsinn í vinnuvélum. 

Snörp, sterk og stöðug. 

Gæði á góðu verði.



-

Með kveðju,
Hafsteinn Egilsson
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FYRSTI ÞÁTTUR ÍSLANDS Í DAG UNDIR RITSTJÓRN STEINGRÍMS SÆVARRS ÓLAFSSONAR VAR 
SÝNDUR Í GÆR. KOLLEGI HANS ÞÓRHALLUR GUNNARSSON HEFUR RITSTÝRT KASTLJÓSI SJÓN-
VARPSINS VIÐ AFAR GÓÐAR UNDIRTEKTIR. SIRKUS DRÓ UPP NÆRMYND AF ÞESSUM TVEIMUR 
MÖNNUM SEM BERJAST MUNU Á ÖLDUM LJÓSVAKANS Á NÆSTU MISSERUM.

ÞÓRHALLUR GUNNARSSON
Þeir sem þekkja Þórhall
best segja að hann sé 
gífurlega ákveðinn og 
fylginn sér og að þeir gerist 
ekki þrjóskari.

ÞETTA EIGA ÞEIR SAMEIGINLEGT:
Það er margt líkt með þeim Steingrími Sævari og Þórhalli 

Gunnarssyni. Báðir eru þeir eldklárir og myndarlegir ungir 
menn auk þess sem þeir eru báðir í sporðdrekamerkinu og 
blóðheitir stuðningsmenn Liverpool. Vinir þeirra segja þá báða 

hafsjó fróðleiks og að þeir séu vinir vina sinna. Það er ljóst að 
Ísland í dag og Kastljósið hafa yfir tveimur af bestu fjölmiðla-
mönnum landsins að ráða og öruggt að samkeppnin milli 

þáttanna verður hörð enda Þórhallur og Steingrímur 
metnaðarfullir menn.

Þ órhallur Gunnarsson ólst upp í Kópavogi 
og gekk í Digranesskóla og Víghólaskóla. 

Næst lá leið hans í íþróttadeild héraðsskól-
ans á Laugarvatni og þaðan í Fjölbrautaskól-
ann í Garðabæ. Eftir stutt stopp á atvinnu-
markaðinum eftir stúdentspróf ákvað 
Þórhallur að skella sér í leiklistarnám en 
Þórhallur starfaði hjá Leikfélagi Akureyrar og 
var fastráðinn leikari við Borgarleikhúsið frá 
1996-2000. Árið 1998 steig Þórhallur sín 
fyrstu skref í útvarpi með vini sínum Fjalari 
Sigurðarsyni í þættinum Glataðir snillingar á 
Rás 2. Eftir þá frumraun lá leið hans ásamt 
Súsönnu Svavarsdóttur í sjónvarpsþáttinn 
Titring og þaðan í Innlit/Útlit ásamt Völu 
Matt. Þórhallur starfaði sem leikari meðfram 
fjölmiðlunum en þegar samningi hans við 
Borgarleikhúsið lauk lagði hann land undir 
fót og skellti sér til Bretlands á skólabekk. 
Þegar hann kom heim aftur með masters-
gráðu í sjónvarpsfréttamennsku frá Gold-
smiths College-háskólanum í London hóf 
Þórhallur störf í Íslandi í bítið á Stöð 2 og 
þaðan lá leiðin yfir í Ísland í dag þangað til 
honum bauðst að ritstýra dægurmálaþættin-
um Kastljósi. 

Hrókur alls fagnaðar
Þeir sem þekkja Þórhall best segja að hann 

sé gífurlega ákveðinn og fylginn sér og að 
þeir gerist ekki þrjóskari. Allir sem blaðið 
talaði við voru þó sammála um að félags-
skapur Þórhalls væri eftirsóknarverður enda 
ávallt hrókur alls fagnaðar. Þórhallur hafi 
verið vinamargur sem barn og unglingur og 
tekist að halda sambandi við gömlu vinina í 
gegnum árin. „Maður hefur hlegið mikið í 
kringum Þórhall enda ótrúlegt hvað 
hann getur geiflað sig og grett þannig 
að hann verður óþekkjanlegur,“ 
segir Vilborg, systir Þórhalls, og 
bætir við að leiðin sem 
Þórhallur hafi valið sér í 
lífinu hafi ekki komið henni 
mikið á óvart. „Hann á 
auðvelt með að heilla fólk 
og er með góðan talanda. 
Hann hefur hæfileika á 
þessu sviði.“ 

Hamingjusamur með 
Brynju

Áhugamál Þórhalls eru leiklist, 
golf, lestur góðra bóka og matur. Hann 
er giftur Brynju Nordquist flugfreyju og 
saman mynda þau flott par sem lendir 
oft á síðum glanstímaritanna enda með 

glæsilegasta fólki landsins. Þau 
Brynja eiga ekki barn 

saman en Þórhallur á 
eina dóttur frá fyrra 

hjónabandi. Þeir 
sem eru honum 
næstir segja að 
Þórhallur sé í 

rauninni heimakær 
fjölskyldumaður. 

Svava Johansen, 
kennd við 
Sautján, er 
góð vinkona 

Þórhalls og 
Brynju og 
Svava ber 

Þórhalli 

góða söguna.  „Það er alltaf gaman að vera í 
kringum Þórhall. Hann er mjög opinn 
karakter, skemmtilegur og vel inni í öllum 
málum þótt hann sé oft svona dreyminn og 
glottandi á svipinn sem gerir hann bara 
sjarmerandi. Hann er vel gefinn, duglegur, 
mikill húmoristi og hefur endalaust gaman af 
samræðum sem er ein ástæða þess hvers 
vegna hann blómstrar í starfi sínu,“ segir 
Svava og bætir við að Þórhallur sé heppin 
með konu. Sjálf er Brynja ánægð með sinn 
mann. „Okkur hefur liðið afskaplega vel 
saman þessi 13 ár sem við höfum búið 
saman. Mér líður vel með honum og er 
hamingjusöm kona,“ segir Brynja.

Getur virkað stífur 
Reynir Traustason ritstjóri er vinur 

Þórhalls og segir gott að vinna með honum. 
Þórhallur sé afar ákveðinn en skemmtilegur. 
„Hann er atvinnumaður sem vinnur 
skipulega og nýtir tímann vel. Hann getur 
samt virkað stífur en sem 
betur fer er hægt að ná 
til hans með rökum. 
Þótt við höfum 
starfað saman 
vinnum við meira 
hvor í sínu lagi og 
oftar en ekki leita 
ég ráða hjá 
honum ef ég vil 
heyra álit sem 
ég tek mark á.“

 indiana@
frettabladid.is

S teingrímur Sævarr Ólafsson, eða Denni 
eins og hann er jafnan kallaður, gekk í 

Langholtsskóla og Verzlunarskóla Íslands 
þar sem hann ritstýrði m.a. Verzlunarskóla-
blaðinu. Árið 1985 hóf hann störf sem 
blaðamaður á Degi á Akureyri og ári seinna 
réði hann sig á Tímann. Árið 1988 hóf hann 
störf á fréttastofu Bylgjunnar en ári seinna 
hélt hann til Noregs og gekk í Blaðamanna-
háskólann í Osló. Þegar heim var komið 
starfaði Steingrímur á Stöð 2 til ársins 2000 
en næstu ár þar á eftir einkenndust af 
ráðgjöf í markaðs- og kynningarverkefnum 
þar sem hann starfaði meðal annars sem 
talsmaður nokkurra stærstu fyrirtækja 
landsins og sem PR-maður áberandi 
stjórnmálamanna og þar á meðal forsætis-
ráðherra. 

Vinur vina sinna
Gunnar Guðbjörnsson óperusöngvari er 

einn besti vinur Steingríms. „Við vorum báðir 
mjög áberandi í Verzló og líklega mun 
vinsælli á meðal nemendanna en kennar-

anna enda vorum við 
miklir gárungar. 

Við 
höfum 
alltaf haft 
svipuð 
áhuga-
mál og 
skoðanir 
þótt við séum ekki á sama stað í pólitík,“ segir 
Gunnar og bætir við að Steingrímur standi 
sig vel í öllu sem hann taki sér fyrir hendur. 

Annar góður vinur Steingríms er Þór 
Jónsson, fyrrverandi fréttastjóri. Þór og 
Gunnar eru sammála um að betri vinur sé 
ekki auðfundinn en að Denni sé alls ekki 
allra. „Hann er vinur vina sinna og það er 
virkilega hægt að treysa á hann,“ segir 
Gunnar og Þór tekur undir þau orð og bætir 
við að Steingrímur sé hress og kátur. „Hann 
hefur gott skopskyn en á það til að taka 
sjálfan sig heldur hátíðlega og hann er 
snyrtipinni fram í fingurgóma,“ segir Þór. 
Gunnar segir Steingrím ekki leiðast athygli 
og telur að bloggfærslur hans hafi svalað 
þeirri þörf á meðan hann var fjarri kastljósi 
fjölmiðlanna. „Hann er hrókur alls fagnaðar 
hvar sem hann kemur og þarf eins og ég 
alltaf að trana sér fram.“ Þór segir Steingrím 
afar drífandi einstakling. „Hann er hug-
myndaríkur og greiðvikinn og hörkudugleg-
ur í vinnu. Hann situr ekki á skoðunum 
sínum og því veit maður hvar maður hefur 
hann. Við höfum ekki alltaf verið sammála í 
gegnum tíðina en við þolum það báðir.“

Fjölskyldumaður þrátt fyrir annríki
Steingrímur Sævarr er þrátt fyrir annríki 

mikill fjölskyldumaður en hann og kona 
hans, Kristjana Sif Bjarnadóttir, eiga þrjú 
börn. Áhugamál hans, utan fjölskyldunnar, 

eru lestur, stangaveiði, vinnan og 
svo bloggið en Steingrímur hefur 
látið gamminn geisa um menn og 
málefni og hefur bloggsíða hans 
verið ein sú vinsælasta í áraraðir. 

Eftir nokkurra ára fjarveru úr 
fjölmiðlum er Steingrímur Sævarr 
kominn aftur í sviðljósið. Vinir 
hans telja að hann eigi eftir að 
standa sig vel enda eigi hann vel 
heima í forgrunninum. „Ég held að 
hann sé hárréttur maður í þetta. 

Hann er góður stjórnandi og hefur metnað 
fyrir þessu verkefni. Eins og menn hafa séð 

á vefsíðu hans þá er hann vel tengdur og 
Ísland í dag á án vafa eftir að njóta þess á 

næstunni. Blaðamannastéttin má vera 
ánægð með að hafa endurheimt 
Denna í sínar raðir,“ segir Þór 

Jónsson um vin sinn.
 indiana@
frettabladid.is

STEINGRÍMUR SÆVARR
„Hann hefur gott 
skopskyn en á það til 
að taka sjálfan sig 
heldur hátíðlega og 
hann er snyrtipinni 
fram í fingurgóma,“ 
segir einn félaga 
Steingríms um hann.

EINVÍGIÐ HAFIÐ
nærmynd
sirkus
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Hollywood
Hanna

SVO ER HÚN BARA SÆT Þvílíkur léttir að 
sjá Pamelu Anderson án farða. Meira af 
þessu Pam!

Það sást ekki í 
neina geirvörtu, 
enda var Janet 
Jackson fjarri góðu 
gamni. En nokkur 
tískuslys áttu sér 
á stærsta 
íþróttaviðburði 
Bandaríkjanna sem haldinn 
var að þessu sinni í Miami.

Hinn girnilegi leikari Taye 

Diggs hefði átt að velja sér 
eitthvað aðeins þægilegra til að 
vera í á þessum stóra 
viðburði. Drengurinn var 
kappklæddur. Vissi hann ekki 
að leikurinn var í Miami? Það 
er heitt þar, mjög heitt.

Fyrrverandi skautadrottning-
in Oksana Baiul klæddist 
þessum fáránlegu 
korselett-buxum og 
brjóstahaldara.

Madonna komst upp 
með það á sviði á 
sínum tíma, en 
þetta eru ekkert 
nema hamfarir af 

mannavöldum.

Kid Rock tók sig vel út á 
ströndinni í gallasmekk-

buxunum. Hann 

vantar bara hrífu og þá er 
dressið fullkomnað.

Nei, því miður. Þetta er eigin-
kona Nas. Söngkonan Kelis
er komin með aflitað, stutt 
hár og minnir einna helst á 
Rocky-leikkonuna Brigitte
Nielsen.

Gangi ykkur vel!
Aumingja gaurarnir að festa sig með 
Kate Moss í bílnum. Stúlkan gerði það 
sem allir myndu gera, kom út úr bílnum 
og byjaði að ýta. Halda þessir gaurar 
virkilega að Kate Moss geri eitthvað 
gagn? Já, það væri gaman að fá að 
fylgjast með þessari atburðarás til enda.

HOLLYWOOD-STJÖRNURNAR EKKI EINS FALLEGAR ÁN FARÐA

ENGINN GLAMÚR HÉRNA!

ÞRÚTIN OG ÞREYTT Courtney Love án 
farða.

VIÐ ÞEKKJUM ÞESSA EKKI! Þetta er 
ekki rokkeiginkonan Sharon Osbourne
sem við þekkjum svo vel.

ER ÞETTA HRYLLINGSMYND? Ahhh, 
maður verður hræddur að horfa á þessa 
mynd af Díönu Ross.

FRÁHRINDANDI Aðþrengda eiginkonan 
Nicolette Sheridan fengi enga karla 
svona.

ALLTAF SÆT Ekki svo slæm án farða. 
Alicia Silverstone er alltaf sæt.

ENGIN DÍVA HÉR Á FERÐ Jennifer Lopez
skartar ekki sínu fegursta hér.

ÚPPS! Rosanne Arquette gleymdi að 
fela alla húðblettina.

V á, talandi um flókið 
fjölskyldumynstur. Demi 
Moore og Bruce Willis voru 

gift í 13 ár og eignuðust þrjú 
börn saman. Nokkrum árum 
seinna kynntist hún ungstirninu 
Ashton Kutcher og þau giftu sig 
fyrir tveimur árum. Ashton er 
aðeins 10 árum eldri en elsta 

dóttir Demi og Bruce og öll eru 
þau svaka góðir vinir. Það er 
mikil ást og umburðarlyndi í 
þessari fjölskyldu. Þessi stóra 
fjölskylda mætti öll á Superbowl-
keppnina í Miami og skemmti sér 
stórfenglega. Ef Demi og Ashton 
eignast barn saman, ætli Bruce 
yrði guðfaðir?

Moore-Willis-Kutcher-fjölskyldan

E ins furðulegur og Michael 
Jackson er þá eru börnin hans 

tvö afar eðlileg og bara mjög sæt. Það 
sást til þeirra í verslunarmiðstöð þar 
sem reynt var að vernda þau með því 
að setja á þau 
hárkollu. 
Börnin þrjú 
heita Prince 
Michael I, Paris 
Jackson og 
Prince Michael 
II, sem oftast er 
kallaður 
Blanket.

JACKO-WACKO BÖRNIN ALVEG EÐLILEG

SÆT SYSTKINI Prince Michael I og Paris að skoða sig um í verslanaklasa. 

MEÐ HÁRKOLLU Blanket, eða Prince Michael II með hárkollu í klasanum.

KJÚT Prince Michael I er mjög sætur krakki, en 
einnig var faðir hans það sem barn.

O furfyrirsætan Gisele Bündchen 
sagði fyrir nokkru að henni 

fyndist NFL-leikmaðurinn Tom 
Brady „alls ekki slæmur. Hann er 
mjög sætur. Ekta amerískur strákur. 
Það lýsir honum vel.“ Jæja, henni hlýt-
ur að hafa litist mjög vel á hann því 

aðeins nokkrum 
mánuðum eftir að 
Tom Brady og 
leikkonan Bridget 
Moynahan hættu 
saman eftir tveggja 
ára samband var 
hún komin á deit 
með kappanum. 
Skil ekki alveg af 
hverju þau eru að 
fela andlit sín fyrir 
ljósmyndurum. Við 
sjáum að þetta 
eruð þið!

Hvað eru 
þau að fela?

HAMINGJUSÖM Stundum eru Gisele
Bündchen og Tom Brady hamingjusöm 
og skammast sín ekkert.

Leikkonan Bridget 
Moynahan þarf að 
horfa upp á 
fyrrverandi 
kærasta sinn í 
örmum brasilísku 
ofurfyrirsætunnar.

ÖÐRUVÍSI MÉR ÁÐUR BRÁ Það er 
augljóst hvaðan sonur Michaels Jackson
hefur skringilegheitin.

GAMAN SAMAN Það má ljóst vera að það örlar ekki á afbrýðisemi hjá Bruce Willis.

Klúður á 
Ofurskálinni!
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ABC-barnahjálp í samvinnu við Netbankann efnir til sérstakrar 
ABC-kynningarviku 12.–18. febrúar næstkomandi.

Í ABC-vikunni munu fulltrúar ABC-barnahjálpar verða með kynningu á starfseminni 
í verslunum samstarfsfyrirtækjanna. Fyrirtækin munu bjóða korthöfum veglegan afslátt 
af völdum vörum til viðbótar þeim fasta afslætti sem ABC-korthafar njóta.

ABC-vikan

Veldu ABC-kortið í viðskiptum – og njóttu fríðinda í leiðinni
Þú getur sótt um ABC-kort hjá Netbankanum í síma 550 1800 
og á www.nb.is

66°N 15% aukaafsláttur af öllum ungbarnafatnaði út febrúar.

 Pizza Hut Tvær miðstærðir af pizzum með tveimur áleggstegundum og ostafylltar 
brauðstangir á 3300 kr. (listaverð: 5800 kr.). Gildir út febrúar.

Hans Petersen Allt að 30% aukaafsláttur af völdum stafrænum myndavélum í ABC-vikunni.

Lyfja Frí beinþéttni- og blóðsykursmæling hjá Lyfju í Lágmúla og á Smáratorgi. 
2 fyrir 1 tilboð á Eucerin-varasalva í öllum verslunum Lyfju.

 Kaffitár Frábært tilboð á Kenía-kaffipökkum á öllum kaffihúsum Kaffitárs. 
Einnig renna 400 kr. af hverri seldri Kenía-bók til ABC-barnahjálpar.

Notaðu ABC-kortið og nýttu þér frábær tilboð í ABC-vikunni

 Bættu líf barnanna 
 Notaðu ABC-kortiðA

BC
D

EFGH
IJKLMNOPQRSTUV

WX
YZ
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J á, ég get staðfest það að ég ætla 
að flytja til London,“ segir leik- 
og söngkonan Halla Vilhjálms-

dóttir, í samtali við Sirkus. Halla, sem 
er kynnir í X-Faktor-þáttunum á Stöð 
2, mun halda af landi brott um leið 
og þáttunum lýkur og hyggur á 
landvinninga á breskri grund.

„Ég er ævintýragjörn ung stelpa og 
það væri hreinlega heimskulegt af mér 
að nýta ekki þetta tækifæri sem mér 
býðst,“ segir Halla en hún er ekki 
ókunnug London. Þar dvaldi hún um 

fjögurra ára skeið, 2001 til 2005, fyrst 
í þriggja ára leiklistarnámi og síðan 
við vinnu.

„Ég er með umboðsmann og 
upptökustjóra og er gríðarlega 
heppin að hafa náð í slíka menn. Það 
fá fæstir umboðsmenn til að starfa 
fyrir sig þarna úti þannig að 
möguleikar mínir á að komast að 
aukast verulega. Það er hins vegar 
ekkert í hendi og ég býst við að þurfa 
að berjast í bökkum fyrst um sinn og 
harka,“ segir Halla og hlær.

Aðspurð sagðist Halla fyrst og 
fremst ætla að einbeita sér að því að 
syngja og leika en útilokaði ekki 
áframhaldandi feril í sjónvarpi. „Ég 
vann hjá BBC og ITV áður en ég kom 
heim og það er ekki útilokað að ég 
heyri í þeim aftur,“ segir Halla sem 
ætlar þó ekki að loka neinum dyrum 
á Íslandi. „Ég verð með annan fótinn 
á Íslandi þótt ég flytji út. Möguleik-
arnir eru bara meiri ef ég er með 
bækistöð úti.“

helgin

X-FAKTOR-KYNNIRINN HALLA VILHJÁLMSDÓTTIR SÖÐLAR UM:

ÆTLAR AÐ FREISTA 
GÆFUNNAR Í LONDON

„Það er bara ekkert spennandi að gerast 
um helgina. Um síðustu helgi fór ég á 
árshátíð og í kveðjupartí svo ég held ég 
taki því bara rólega núna. Ætli maður sitji 
ekki bara uppi í sófa og lesi 
skólabækurnar, svo ég horfi 
fram á rólega og notalega 
helgi. Eða það vona ég.“

Sigrún Bender, fyrrverandi 
fegurðardrottning

„Ætli ég noti ekki helgina til 
að tæma vinnuherbergi 
svo hægt verði að koma 
yngsta afsprenginu 
fyrir í sínu eigin 
herbergi. Þetta 
hefur nú staðið til 

í nokkra 
mánuði en 
hefur ekki 
komist til 
framkvæmda.

En nú verð ég 
að kýla á 
þetta, úr því 
að þetta er 
komið í 
blöðin.“

Sigrún Elsa Smáradóttir 
pólitíkus

„Ég verð örugglega bara að 
læra um helgina og kíki 
kannski á kaffihús. Ég er í 
Menntaskólanum  í 

Hamrahlíð og það er svolítið mikið að 
gera svo helgin verður örugglega bara 
róleg.“

Anna Katrín Guðbrandsdóttir 
söngkona

„Ég fer í partí á föstudagskvöldið en 
svo er sýning á Sælueyjunni á 
laugardagskvöldið. Á sunnudaginn 

ætla ég að fá mér eitthvað gott að 
borða og fara í göngutúr með 
manninum mínum og slaka á 

og njóta dagsins en 
sunnudagar eru í 
uppáhaldi hjá mér.“

Elma Lísa Gunnars-
dóttir leikkona

Hvað á að gera um helgina?

„Ég mæli eindregið með nuddi. Það er 
þvílík heilun á líkama og sál og eitt það 
fallegasta sem maður getur gert fyrir 

fólk. Sjálf er ég alveg 
nuddsjúk. Eins mæli ég 
með tónlist Bobs Marley

sem mér finnst hafa 
mikil heilunará-

hrif.“

Sessý
söng-

kona

„Ég mæli með leikritinu Elíf hamingja 
sem sýnt er í Borgarleikhúsinu. Þetta er 
millistéttardrama en er alveg spreng-
hlægilegt, kómískt og skemmtilegt og 
leikararnir fara á kostum. Ég hló allavega 
mikið og væri til í að fara aftur.“

Alexía Björg Jóhannesdóttir 
leikkona

„Ég mæli með bókinni Spámanninum.
Þessi bók klikkar aldrei og ég glugga 
reglulega í hana en ég hef átt hana 
örugglega í tíu ár. Spámaðurinn er ein af 
þessum bókum sem er alltaf hugljúf og 
falleg og á alltaf vel við.“

Védís Hervör Árnadóttir 
söngkona

„Ég mæli með 
tónlistarkonunni
Elínu
Eyþórsdóttur.
Ég fór á 
tónleika Pick 
Nick þar sem 
Elín hitaði upp 
og varð alveg 
heilluð af 
þessari ungu 
stelpu. Það er 
hægt að kíkja á hana á myspace.com/
elineyj.“

Margrét Kristín 
Sigurðardóttir söngkona

KOMIN MEÐ ENSKAN UMBOÐSMANN Halla Vilhjálmsdóttir segist ekki hafa getað sleppt tækifærinu fyrst hún fékk enskan umboðsmann.

LONDON KALLAR Halla ætlar að freista 
gæfunnar í stórborginni.

Við mælum með

Útgáfufélag 365 prentmiðlar 

Útgefandi Helgi Hermannsson, ábm. 

Ritstjórn Óskar Hrafn Þorvaldsson 

oskar@frettabladid.is, 

Indíana Ása Hreinsdóttir, indiana@

frettabladid.is Útlitshönnun Kristín 

Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is, 

Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 

105 Rvk, sími 550 5000 

Sölustjóri Gréta Karen Grétarsdóttir 

550 5864 gretakaren@frett.is

sirkus

Þ essi stelpa hefur mikið talent,“ 
segir Sigríður Beinteinsdóttir 

söngkona um hina 16 ára Guðbjörgu 
í X-Factor. Sigga hefur horft á þáttinn 
með öðru auganu og segir að 
Guðbjörg sé án efa á meðal bestu 
keppendanna. „Hún á eftir að verða 
enn betri, þessi stelpa er rétt að byrja. 
Hún hefur greinilega sungið mikið, er 
lagviss og músíkölsk og það er 
greinilegt að hún hefur fengið flotta 
guðsgjöf,“ segir Sigga og bætir við að 
henni lítist einnig vel á systurnar frá 

Hveragerði. „Þær eru þrusu hressar 
og svo er færeyski strákurinn og Alan 

mjög góðir líka. Ég held að Alan sé 
líka bara rétt að byrja líkt og 
Guðbjörg.“ Aðspurð hvort hún telji að 
Guðbjörg standist álagið sem 
þættinum fylgi segist Sigga trúa því. 
„Keppninni fylgir töluvert álag en ég 
trúi að Guðbjörg höndli það þótt hún 
sé aðeins 16 ára.“

Siggu líst vel á þáttinn, segir 
umgjörðina og sviðið glæsilegt. Hins 
vegar sakni hún þess ekki að sitja í 
dómarasætinu. „Það er margt líkt 
með þessum þætti og Idol-inu en það 
er margt ólíkt líka. Ég sakna ekki 
dómarasætisins enda hafði ég gert 
þetta í þrjú ár og fannst tími kominn 
að breyta til. Hins vegar er ég ekkert 
allt of sátt við þá sem tók við af mér.“

 indiana@frettabladid.is

Guðbjörg er á meðal þeirra bestu

GUÐBJÖRG HILMARSDÓTTIR „Hún á eftir 
að verða enn betri, þessi stelpa er rétt 
að byrja. Hún hefur greinilega sungið 
mikið, er lagviss og músíkölsk og það er 
greinilegt að hún hefur fengið flotta 
guðsgjöf,“ segir Sigga Beinteinsdóttir 
um Guðbjörgu.

SIGGA BEINTEINS, SÖNGKONA
„Ég sakna ekki dómarasætisins enda 
hafði ég gert þetta í þrjú ár og fannst 
tími kominn að breyta til. Hins vegar er 
ég ekkert allt of sátt við þá sem tók við 
af mér.“



















Nýlega féll dómur í erfðamáli 
Jóhannesar Kjarval heitins list-

málara, þann dag og morguninn 
eftir voru fréttir af því í fjölmiðl-
um. Síðan ekkert.

Ég fékk sjö mínútur í Kastljósi 
til þess að skýra málstað fjölskyld-
unnar sem ég hlýt að vera þakklát-
ur fyrir, átti erfitt með að koma 
honum á framfæri, jafnvel neyðst 
til að kaupa auglýsingar undir 
greinar. 

Vafaatriði um eign á meira en 
5.000 listaverkum eftir Kjarval og 
málaferli þess vegna, hljóta að 
leggja skyldur á fjölmiðla að gera 
því skil sem þeir gerðu aldrei. Mín 
skoðun að samsæri sé í gangi að 
gefa Kjarvalsfjölskyldunni hvorki 
réttlæti né sanngirni, við ekki talin 
fullgildir einstaklingar af því að við 
erum fjölskylda Kjarvals, við 
aðskotadýrin, óalandi og óferjandi 
aðeins og eingöngu vegna þess að 
við erum afkomendur hans. 

Sýndi sig einna best á 100 ára 
afmælissýningu Kjarvals á Kjar-
valsstöðum, sendibréf Ásu dóttur 
hans í sýningarkassa meðan hún 
var enn á lífi og án leyfis.

Héraðsdómur Reykjavíkur 
sýknaði Reykjavíkurborg af öllum 
kröfum fjölskyldunnar. Þangað til 
þeim dómi verður hnekkt, sem auð-
vitað verður, á Reykjavíkurborg 
óopnaðar jólagjafir frá fjölskyldu 
minni, sendibréf eiginkonu og 
móður barna Kjarvals, börnum og 
barnabörnum, jafnvel handrit eftir 
ömmu og gamlar biblíur. Reykja-
víkurborg á dót og drasl tekið með 
meira en 5.000 listaverkum úr 
vinnustofu gamalmennis í 153 köss-
um, rúmlega 2 mánuðum áður en 
hann var lagður inn á geðdeild 
Borgarspítalans þar sem hann lést 
nokkrum árum seinna. 

Dómurinn byggir á frásögn þess 

starfsmanns 
Reykjavíkur-
borgar sem varð 
forstöðumaður 
Kjarvalsstaða, 
sonar hans og 
leigubílstjóra 
sem keyrði mál-
arann. Þeir einu 
(samkvæmt 
dómnum) við-

staddir meinta gjöf, starfsmaðurinn, 
sonurinn og Geir Hallgrímsson, 
þáverandi borgarstjóri. En Geir 
sagði 1982 að hann myndi ekki 
hvernig þetta bar að þó hann efaðist 
ekki um að þetta hefði verið gjöf. 

Í rauninni er það sonurinn, þá 18 
ára, sem er undirstaða dómsins. 
Þegar Baldur Guðlaugsson hrl. rann-
sakaði þetta mál 1982 kom í ljós dag-
bók eftir hann sem átti að vera skrif-
uð 7. nóvember 1968. Í henni stendur 
að afi minn hafi gefið Reykjavíkur-
borg nokkra tugi teikninga og skiss-
ur með öðru dóti þann dag. 

Samkvæmt öllum upplýsingum 
1982 og skýrslu Baldurs var sonur-
inn ekki viðstaddur þennan meinta 
munnlega gjafagerning, sagt að 
Ólafur Þórðarson, frændi Kjarvals, 
hefði komið hálftíma seinna.

 Það er eimmitt til bréf frá „Óla 
frænda“ skrifað þá og sent pabba 
veikum hjá Ásu systur hans. Óli 
skrifar í löngu bréfi: „Til þess að 
trufla ekki – þá kom eg ekki fyrren 
tæpl. 2.30. Borgarstjóri var þar enn, 
og töluðu Jóhannes og hann saman í 
góðum og ljúfum tón og spásseruðu 
fram og til baka, en eg sneri mér að 
Alfreð sem opnaði f. mér og fórum 
við út að glugga í einu horninu þar 
sem minnst bar á okkur. Borgarstj. 
kom svo til okkar og kvaddi okkur 
með virtum. Þá vorum við þrír eftir.“ 
Ólafur skrifar einnig að pabbi eigi 
ekki að hafa áhyggjur, að þetta sé til 
geymslu. 

Borgin gekk út frá því í vörn 
sinni að sonurinn hefði ekki verið 
viðstaddur. En í aðalmeðferð þegar 

Guðmundur Alfreðsson gaf skýrslu í 
gegnum síma, sagðist hann hafa 
verið vitni að meintri gjöf. 

Langur tími fór í að komast yfir 
sjúkraskýrslur afa. Endanlega gaf 
dómari út úrskurð um að hann ætti 
að fá þær, en setti þau skilyrði að 
enginn mætti lesa skýrslurnar nema 
hann og lögmennirnir, ekki einu 
sinni fjölskyldan. Samt fékk virtur 
íslenskur geðlæknir að  fara yfir 
skýrslurnar og gerði skýrslu um 
hæfni Kjarvals til þess að gefa nær 
allt sitt munnlega 7. nóvember 1968. 
Hún var síðan lögð fyrir dómara. 

Í dómnum er ekki minnst á þessi 
gögn. Dómari virðist ekki hafa leitað 
sérfræðihjálpar til þess að meta þau. 
Ég spyr, geta samtök heilbrigðis-
stétta liðið að sérfræðiáliti geðlækn-
is sé hent til hliðar? 

Hvers vegna hafa samtök lista-
manna á Íslandi aldrei mótmælt því 
að vinnustofa eins þeirra var tæmd 
án skjalfestingar, eingöngu orð opin-
bers starfsmanns um að hann hafi 
tekið eigurnar með leyfi, ekkert til 
frá listamanninum sjálfum? Lista-
maðurinn í hárri elli og örfáum 
vikum áður en hann er lagður inn á 
geðspítala? Eru þetta eðlileg eða 
heiðarleg viðbrögð listamanna eða 
samtaka þeirra? 

Ég hef hugsað um marga sem 
ættu að segja eitthvað opinberlega, 
en ekkert nema þögnin, þögn níðing-
anna að mínum dómi.

Margt hefur farið í gegnum hug-
ann þó ég hafi búist við þessum 
úrskurði, systkini mín og móðir að 
því er virðist ánægð með að níðings-
verkið er opinbert. Sótt að mér 
óhugguleg tilfinning sem ég ræð 
ekki við, að þetta sé þjóðfélagið sem 
ég ólst upp í og kominn af, partur af 
mér sjálfum. Þetta fólk eins og ég, 
fólkið sem treður á sannleikanum og 
réttlætinu. Þetta er tilfinningin sem 
er að rífa mig í sundur.

Höfundur er afkomandi Jóhannes-
ar S. Kjarval

Dómurinn í máli Kjarvals

áður 31.000 
núna á 19.800

Sófi + stólar 3+1+1, áður 269.800 
nú 199.800

Sófi 3ja sæta, áður 129.800 
nú 99.800

Leður. Litir: Svart og hvítt.

Miele ryksugur
á einstöku tilboðsverði

Tilboð:

Kr. 15.990
Fáanlegir fylgihlutir t.d.:

AFSLÁTTUR
35%



Það er ljóst að afar erfitt 
er að setja fram skýra 

starfslýsingu á starfi 
fangavarða. Það er vand-
meðfarið að setja allt það á 
blað sem tilheyrir starfs-
sviði okkar.

Almenningur er helst á 
því að okkar starf snúist um að opna 
og loka klefum og vera sem verst 
við skjólstæðinga okkar. Þvert á 
þessar skoðanir almennings er 
starfið fólgið í þjónustu við fang-
ana, að vera til taks þegar þeim 
líður illa, sinna frumþörfum og 
ýmis konar þjónustu.

Það er ekki lengur nóg að fangi 
sé kirfilega læstur inni heldur skipt-
ir líka máli hvernig má hjálpa 
honum að bæta sig. Það þarf að 
fylgjast með líðan hans.

Það eru ekki mörg ár síðan 
fangavarðastarfið fór að taka rót-
tækum breytingum, nefna má ný 
lög um fangelsi og fangavist 1988 
og stofnun Fangelsismálastofnunar. 
Réttindastaða og aðbúnaður fanga 
varð betri.

Fangelsin breyttust líka með til-
komu samfélagsþjónustu árið 1995. 
Nú afplánar hópur fólks utan fang-
elsa sem áður sat inni. Þetta eru 

gjarnan einstaklingar sem 
höfðu góð og jákvæð áhrif 
á samsetningu fangahóps-
ins. Af þessari breytingu 
leiðir að í dag situr miklu 
harðari kjarni inni, fyrir 
alvarlegri brot og oft í mik-
illi fíkniefnaneyslu.

Þó að vissulega sé til 
staðar sérfræðiþjónusta í 
fangelsum er hún langt frá 
því að vera ásættanleg. 

Mörg dæmi eru um það að fangar 
fái ekki sálfræðiviðtal fyrr en eftir 
marga daga og jafnvel vikur. Því 
liggur gríðarleg ábyrgð á fanga-
vörðum að sinna sálgæslu og vera 
til staðar þegar eitthvað kemur upp 
á í lífi fanga, eins og alvarlegt þung-
lyndi, sjálfsvígshugsanir eða til-
raunir til slíks, kvíði, sektarkennd, 
svefnleysi, fráhvörf og svo fram-
vegis. Það eru fangaverðir sem bera 
nánast alla ábyrgð á því að fangi 
komi þokkalega út úr fangelsinu, 
því miður gleymist það iðulega 
þegar rætt er um sérfræðiþjónustu 
í fangelsum. Fangaverðir eru sér-
fræðingar í að annast fanga og 
gegna mikilvægasta hlutverkinu 
innan veggja fangelsa.

Fjölgun erlendra fanga kallar á 
góða tungumálakunnáttu og þekk-
ingu á ólíkum trúm og siðum.

Það er erfitt að sinna starfi þar 
sem maður er bæði sálusorgari og 

böðull. Ágæt lýsing á þeirri vídd 
sem fangavarslan tekur yfir.

Á síðustu árum hafa launakjör 
okkar færst í skelfilegt horf. Sam-
bærilegar stéttir hafa stungið okkur 
af. Lengi vel voru laun lögreglu-
manna og fangavarða sambærileg, 
enda störfin um margt skyld og 
sambærilegt álag sem fylgdi þeim.

Í dag eru lögreglumenn með 
meira en 30% hærri laun.

Nefnd á vegum dómsmálaráðu-
neytisins sem skilaði skýrslu til ráð-
herra 15.júní 2005 meðal annars um 
menntun fangavarða ályktar svo: „Í 
samræmi við þau sjónarmið sem 
fram koma í evrópsku fangelsis-
reglunum er mikilvægt að huga sér-
staklega að launakjörum fanga-
varða með hliðsjón af því að störf 
þeirra eru með þeim flóknustu og 
erfiðustu í opinberri þjónustu. Góð 
launakjör stéttarinnar eru forsenda 
þess að hægt sé að laða að hæft 
starfsfólk.“ (Bls. 23 í skýrslu nefnd-
ar dómsmálaráðherra um menntun 
fangavarða og athugun á aldurs-
samsetningu þeirra með hliðsjón af 
endurnýjun stéttarinnar).

Í dag er þolinmæðin þrotin. Biðin 
langa eftir viðurkenningu á starfi 
mínu er senn á enda. Ég kveð fanga-
vörslu með trega og held til móts 
við betur launað starf innan tíðar.

Höfundur er fangavörður.

Böðlar eða sálusorgarar?

Um helgina birtist áhugaverð auglýsing 
frá verslunarkeðjunni Bónus um mat-

vöruverð í „Draumalandinu“.  Í auglýsingunni 
voru myndir af ýmsum landbúnaðarvörum á 
mjög lágu verði. Fram kom að svona gæti 
verðið litið út á Íslandi ef innflutningur á land-
búnaðarvörum væri heimill án nokkurra 
gjalda. Samkvæmt þessu þykir greinarhöf-
undi ljóst að Bónusmenn hafa ákveðið að tími 
væri kominn til að lækka álagningu á matvör-
um. Það stenst illa samanburð við verð í 
nágrannalöndum okkar að raunhæft sé að 
bjóða landbúnaðarvörur á þessu verði nema 
gefa verulega eftir í álagninu, afnema hana 
með öllu eða hreinlega greiða með vörunni. 
Varla er ætlun þeirra að selja innfluttar land-
búnaðarvörur með lægri álagningu en inn-
lendar? 

Bónusmenn segjast tilbúnir að bjóða neyt-

endum skinnlausar danskar kjúkl-
ingabringur á 499 kr/kg. Í „Drauma-
landinu“ er ennþá 14% 
virðisaukaskattur og er þá verðið 
fyrir skatt 439 kr/kg. Meðalinnflutn-
ingsverð, CIF, á kjúklingabringum 
samkvæmt verslunarskýrslum á síð-
asta ári var nærri 418 kr/kg á fryst-
um bringum (og vatnssprautuðum). 
Samkvæmt þessu er álagning Bón-
uss 21 kr eða 5% fyrir að skipa bring-
unum upp, koma í birgðastöð, keyra 
út í verslanir, selja og mæta rýrnun. 
Merkt verð á ferskum kjúklinga-
bringum í Bónus samkvæmt auglýsingu sl. 
laugardag er 2.565 kr. Bónus gefur 10% afslátt 
við kassann en bringur eru stundum á tilboði 
með allt að 37,5% afslætti. Verð án vsk. er því 
lægst 1.400 kr/kg á tilboði en yfirleitt  2.025 
kr/kg. Ekki liggja fyrir upplýsingar um inn-
kaupsverð Bónuss á þessum bringum en ætla 
má að það sé 1.400 til 1.500 kr/kg. Bónus tekur 
því nær ríflega 500 kr/kg fyrir að selja inn-
lendar bringur að jafnaði en gefur álagning-
una eftir þegar um tilboð er að ræða. Sam-

kvæmt auglýsingunni ætlar 
fyrirtækið að selja innfluttar frosn-
ar bringur með um 21 kr/kg í álagn-
ingu. Það er töluvert lægri krónutala 
en þeir sætta sig við að leggja á 
íslensku kjúklingabringurnar.

Lambalæri frá Nýja-Sjálandi hyggst 
Bónus bjóða á 499 kr/kg. Verð í Fær-
eyjum á innfluttu nýsjálensku 
lambalæri er 774 kr/kg út úr búð með 
virðisaukaskatti. Um helgina bauð 
Bónus innlent lambalæri á 878 kr/kg 

sem íslensk afurðastöð afhendir til búðanna. 
Hyggst Bónus borga með nýsjálensku lamba-
kjöti? 

Bónus lofar í auglýsingunni að bjóða íslensk-
um neytendum frosnar ungnautalundir á 1.199 
kr. eða 1.052 kr. án. vsk. Innflutningsverð á 
nýsjálenskum nautalundum er tæpar 900 kr/
kg skv. tollskýrslum. Eigum við að trúa því að 

álagning þeirra fyrir að skipa vörunni upp, 
tollafgreiða, koma í birgðastöð o.s.frv. muni 
aðeins nema 150 kr/kg? Í dag selur fyrirtækið 
nýsjálenskar nautalundir á 2.998 kr/kg og þar 
af er álagning Bónuss um eða yfir 800 kr. 
Bónus er því að boða gerbreytta álagningu á 
kjöt sem ber að fagna.

Viðskiptasamningar afurðastöðva og verslana 
eru ekki aðgengilegir og vitað að kjör eru mis-
jöfn. Eftir því sem næst verður komist er 
álagning verslunar á pakkað, frosið og verð-
merkt kjöt nálægt 20-30%, stundum minni en 
hugsanlega meiri í öðrum tilvikum. Í sumum 
tilfellum er skilaréttur innifalinn og oft fylgir 
að pakkaðri vöru er raðað í hillur og kæla. Af 
auglýsingu Bónuss er ljóst að fyrirtækið 
hyggst stórlækka álagningu sína og getur því 
lækkað innlendar landbúnaðarvörur um tugi 
prósenta án þess að komi til innflutnings. Það 
munar um minna!

Höfundur er hagfræðingur Bændasamtaka 
Íslands.

Bónus boðar lægri álagningu á landbúnaðarvörur

Ég hef eins og svo margir Íslendingar ekki 
velt því mikið fyrir mér hvort orkuframleið-

endur eigi að greiða eitthvert gjald fyrir vatnið 
eða gufuna sem rennur í gegnum virkjanirnar, 
vegna þess að þetta hafa verið fyrirtæki í eigiu-
almennings. Undanfarið hefur borið á hugmynd-
um um að einkavæða orkufyrirtækin, þá staldr-
ar maður við og situr íhugull örlítið lengur með 
kaffibollann við morgunverðarborðið og spyr 
sjálfan sig; Er það virkilega möguleiki að 
skyndilega sitjum við Íslendingar uppi með það að ein-
hver einstaklingur fái gefins öll vatnsréttindi í Þjórsá, 
gufuaflsréttindin á Reykjanesi, Langasjóinn eða öll 
orkuréttindi á Torfajökulssvæðinu? Er aðferðafræðin 
við kostnaðarútreikninga við framkvæmd virkjana 
rétt? Eru stjórnmálamenn að leiða okkur í sams konar 
vegferð með orkuréttindin og fiskinn í sjónum? Er skil-
ið nægjanlega vel á milli verðmats á réttindum og 
kostnaðar við virkjanir? Erum við ekki nægilega brennd 
þegar fáir einstaklingar fengu úthlutað fiskinum í sjón-
um umhverfis landið, síðan þá hafa stjórnvöld haldið 
áfram og hvert opinbera fyrirtækið af öðru einkavætt.

Ein af ástæðunum fyrir mikilli raforkueftirspurn til 
álframleiðslu hér á landi síðustu ár er, sé litið til þess 
sem fram kom fyrr í vetur um orkuverð til ALCOA í 
Suður-Ameríku, að virkjanaréttindin hafi ekki verið 
réttilega metin til fjár. Sá kostnaður er ekki í raforku-
verðinu hér á landi, samkvæmt því sem við best vitum. 
Margir halda því fram að það sé ástæða þess að stjórn-
málamenn halda orkuverðinu leyndi fyrir eigendum 
orkuveitufyrirtækjanna. Íslensku virkjanafyrirtækin, 
sem öll eru í opinberri eigu ef einhver hefur gleymt 
því, hafa hingað til athugsemdalítið eins og ég kom að í 
byrjun, fengið sjálfsafgreiðslurétt til eignarnáms á 
orkuréttindum og eignarlöndum. 

Hér liggur á að huga vel að því hvort vatnsréttindi 
eða jarðhitaréttindi sem ríkið á séu metin hæfilega til 
fjár. Þetta á sérstaklega við um neðri hluta Þjórsár. Þar 

á ríkið mikil vatnsréttindi. Ástæða er að 
halda því einnig til haga að þau eru mun 
verðmætari vegna þess að íslenska þjóðin 
er búin að byggja vatnsmiðlanir ofar í ánni 
fyrir milljarða og setja undir það umtals-
vert land. Hefur Landsvirkjun verið gert að 
greiða nægjanlega hátt verð fyrir þessi rétt-
indi? Ég hef ekki séð gerða grein fyrir því. 
Þetta er veigamikill þáttur í að koma 
umræðu um nýtingu og náttúruvernd inn á 
málefnanlegar brautir.

Víða erlendis er búið að einkavæða og 
selja almenningsveitur. Þeir sem eignuðust 
fyrirtækin lokuðu viðhaldsdeildum, sögðu 

upp starfsfólki og stoppuðu viðhald og uppbyggingu. 
Með því náðu þeir að sýna glæsilega afkomu á ársfund-

um og hlutabréfin ruku upp. Þeir seldu, en nú er að 
koma upp að viðhald og endurnýjun hefur verið trössuð 
í mörg ár og fyrir liggur að fjárfesta þurfi fyrir umtals-
verðar upphæðir til að tryggja rennandi vatn og frá-
rennslislagnir. Það er ekki hægt nema hækka afnota-
gjöld umtalsvert segja núverandi eigendur. Nú blasir 
við almenningi, sem byggði upp þessi fyrirtæki og 
gerði þau að verðmætum eignum sem skammsýnir 
stjórnmálamenn stóðust ekki að selja til að styrkja 
eigin velgegni, að annað hvort verður almenningur að 
kaupa þessi fyrirtæki sín til baka eða sætta sig við 
verulega aukna skattlagningu í formi hækkaðra afnota-
gjalda.

Almenningur verður að þvinga stjórnmálamenn til 
þess að bera virðingu fyrir eignarréttindum þjóðfé-
lagsins. Stjórnmálamenn verða að breyta aðferðafræði, 
þá getur náðst sátt milli náttúruverndarfólks og ásætt-
anlegrar nýtingar.

Höfundur er formaður Rafiðnaðarsambandsins.

Hverjir eiga orkuna?

Almenningur verður að þvinga stjórnmálamenn 
til þess að bera virðingu fyrir eignarréttindum 
þjóðfélagsins.

Eldri borgari sem býr 
einn og hækkar í tekjum 

um t.d. 1.000 krónur á mán-
uði úr 254 þúsund krónum í 
tekjuáætlun og reynist svo 
fá 255 þúsund krónur á mán-
uði, fengi bakreikning frá 
Tryggingastofnun ríkisins 
(TR) á næsta ári upp á 
572.400 krónur eins og reglurn-
ar eru í dag. Þetta er vegna þess 
að á þessu tekjubili missir hann 
rétt til grunnlífeyris og þ.a.l. 
rétt til annarra bóta frá TR.

Hann myndi því, við að auka 
tekjur sínar um 12 þúsund krón-
ur á ári, missa grunnlífeyri, 
tekjutryggingu og heimilisupp-
bót upp á 47.700 krónur á mán-
uði eða yfir 572 þúsund krónur á 
ári. Hver veit þetta?

Vitað er að sumir starfsmenn 
TR reyna að vara ættingja sína 
og vini við þessari gildru. Hvers 
eiga þeir að gjalda sem ekki vita 
betur? Þetta hefur ekki fengist 
lagað þrátt fyrir ítrekaðar 
ábendingar bæði frá starfs-
mönnum TR og fulltrúum Lands-
sambands eldri borgara (LEB) 
m.a. í nefnd Ásmundar Stefáns-
sonar síðastliðið sumar og 
ábendingar til Heilbrigðis- og 
trygginganefndar nú fyrir jól, 
bæði munnlega fyrir nefndinni 
og með skriflegum athugasemd-
um til nefndarinnar. Þetta var 
hundsað og er til marks um hve 
ábendingar fulltrúa LEB hafa 
mátt sín lítils.

Þetta getur hver og einn séð 
með því að slá inn í reiknivél TR 
á heimasíðu stofnunarinnar 
www.tr.is. Þá eru settar inn árs-
tekjur af atvinnu, ýmist  
3.048.000 krónur(12 x 254.000) 
eða 3.060.000 krónur(12 x 
255.000). Hann fengi  41 krónu í 
grunnlífeyri, 42.448 í tekju-
tryggingu og 5.221 krónur í 
heimilisuppbót eða samtals 
47.700 krónur á mánuði í fyrra 
tilfellinu. Í seinna tilfellinu 
fengi hann ekki eina krónu frá 
TR þó hann hækkaði aðeins um 
1.000 krónur á mánuði í tekjum. 
Þetta gerist vegna þess að hann 
hefur misst rétt á grunnlífeyri 
og missir því allan annan rétt til 
bóta frá TR (hefur yfir 254.137 
krónur á mánuði í atvinnutekj-
ur). Þannig er þetta bara og ekki 
enn vilji hjá stjórnvöldum að 
breyta þessu. Ekki skapar þetta 
traust á kerfi almannatrygg-
inga.

Nú eru stjórnarþingmenn 
mikið að segja frá frítekjumarki 

vegna atvinnutekna upp á 25.000 
krónur á mánuði og svokallaða 
60% reglu. Þetta er vissulega til 
bóta.  Þó mega svona gallar í 
kerfinu ekki vera fyrir hendi á 
sama tíma.

Þetta dæmi sem nefnt er er 
alls ekki það ýktasta sem getur 
gerst vegna skerðinga á greiðsl-
um TR. Til eru dæmi um hjón 
sem gætu lent í svipuðu en þar 
sem annar vinnur fyrir tekjum 
sem fara svona yfir ákveðið 
mark en hinn hefur ekki atvinnu-
tekjur. Þá gæti bakreikningur-
inn orðið enn hærri.

Í mjög mörgum tilfellum er 
ekki mögulegt að vara sig á 
þessu jafnvel þó að sérfræðing-
ar TR væru til aðstoðar því örlít-
il breyting á fjármagnstekjum 
gæti valdið því að elli- og örorku-
lífeyrisþegi fari yfir markið og 
tapaði því öllum bótum almanna-
trygginga, því fjármagnstekjur 
er oftast ómögulegt að áætla 
rétt.

Þetta getur verið mun verra þ.e. 
bakreikningurinn ennþá hærri 
ef öryrki hækkar t.d. úr 273 þús-
und krónum í atvinnutekjur á 
mánuði í 274 þúsund á mánuði. 
Ef hann er 20 ára við fyrsta 75% 
örorkumat fengi hann í fyrra til-
fellinu samtals 66.803 krónur á 
mánuði í grunnlífeyri, aldurs-
tengda örorkuuppbót og tekju-
tryggingu, en í seinna tilfellinu 
fengi hann ekki eina krónu. 
Þarna gætu komið yfir 800.000 
krónur í bakreikning frá TR á 
næsta ári. Þessi upphæð bak-
reiknings yrði enn hærri en 
þetta ef hann nyti uppbótar 
vegna reksturs bifreiðar því 
hún félli líka niður við þessar 
1.000 króna hækkun atvinnu-
tekna. Þannig gæti bakreikning-
urinn farið yfir 900.000 krónur 
vegna 1.000 króna í auknar 
atvinnutekjur á mánuði. Hvers 
vegna er þetta ekki lagað? Í 
vissum tilfellum er því betra að 
lækka í atvinnutekjum eða vinna 
minna. Var ekki meiningin að 
auka hvatann til vinnu? 

Ólafur er formaður 
Landssambands

eldri borgara og Einar er 
hagfræðingur Landssambands 

eldri borgara.

Varúð, eldri borgar-
ar og öryrkjar!





„Bardaginn varir jafn lengi 
og mér sýnist. Þá rota ég 

andstæðinginn.“

Forseti með minnihluta atkvæða

Haukur Ingibergsson, lagahöfundur 
og forstjóri Fasteignamats ríkisins, er 
sextugur í dag. 

Hann ætlar að troða upp með Dans-
hljómsveitinni Klassík í kvöld og 
hefur boðið vinum og vandamönnum í 
veisluna. „Við hjónin ætlum að biðja 
fólk að hafa dansskóna með svo að það 
geti hreyft sig og rifjað upp dansspor-
in,“ segir Haukur, sem er kvæntur 
Birnu Bjarnadóttur. Eiga þau alls sex 
börn. „Við félagarnir leggjum áherslu 
á að spila danslög fyrir dansfólk. Við 
höfum mörg af vinsælustu lögum síð-
ustu sex áratuga á efnisskránni sem 
eru orðin klassísk í vitund fólks.“

Haukur hefur alla tíð haft mikinn 
áhuga á tónlist. Spilaði hann m.a. á 
sínu fyrsta balli aðeins þrettán ára. 
„Með framhalds- og háskólanámi vann 
ég fyrir mér með spilamennsku, vinnu 
í diskótekum og hljómplötugagnrýni 
fyrir Morgunblaðið. Ég var 26 ára 
þegar ég fór fyrst í dagvinnustarf og 
síðan þá hef ég spilað flest ár eitthvað 
á skemmtunum mér og vonandi öðrum 
til ánægju,“ segir Haukur. Hefur hann 
samið á annan tug laga sem hafa 
komið út á plötum, þar á meðal hið 
ódauðlega „17. júní“.

Haukur hefur verið forstjóri Fast-
eignamatsins í sjö ár og segir það mik-
inn heiður að fá að leiða stofnunina. 
„Fasteignaskráning hófst 1097 þegar 
skattlagning fasteigna hófst með til-
komu tíundarinnar. Stofnunin byggir 
því á 900 ára arfleifð en þarf jafn-
framt að vera í fararbroddi á upplýs-
ingaöld. Fasteignir eru verðmætasta 
eignasafn landsmanna og það er mik-
ilvægt að þær séu vel og vandlega 

skráðar.“
Haukur er hvergi smeykur við að 

komast á sjötugsaldurinn. „Ég er 
hraustur, við góða heilsu, á stóra fjöl-
skyldu og er í skemmtilegu starfi í 
hópi mjög hæfra samstarfsmanna. Ég 
á gefandi áhugamál og er svo heppinn 

að hafa fæðst og búið á Íslandi. Það er 
ekki hægt að hugsa sér að lífið leiki 
betur við mann. Allur aldur hefur sinn 
sjarma og hvert tímabil hefur sinn 
blæ. Fólk verður að nýta það besta úr 
hverju aldursskeiði sem kostur er á,“ 
segir hann.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför hjart-
kærrar móður okkar, tengdamóður og
ömmu,

Jóhönnu Sveinsdóttur
Hverfisgötu 99a, 101 Reykjavík.

Ólafía Sigurjónsdóttir Egill Hallgrímsson
Sóley Linda Egilsdóttir Hallgrímur Davíð Egilsson
Sigrún Sigurjónsdóttir Frank R. Veeneklaas
Jóhanna Noraly Veeneklaas

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Eggert Reynarð Pálsson
frá Ólafsfirði,

lést að dvalarheimilinu Hornbrekku Ólafsfirði
laugardaginn 3. febrúar. Jarðarförin  fer fram frá
Ólafsfjarðarkirkju laugardaginn 10. febrúar og hefst
kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hins látna er bent á
dvalarheimilið Hornbrekku Ólafsfirði.

Mikael Gestur Mikaelsson
Minný Kristbjörg Eggertsdóttir    Ari Sigþór Eðvaldsson
Margrét Ólöf Eggertsdóttir            Pétur Guðmundsson
barnabörn, tengdabörn og barnabarnabörn.

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

LEGSTEINAR

TILBOÐSDAGAR
allt að 50% afsláttur

af legsteinum og
fylgihlutum

Sendum myndalista

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Halldóra Sigrún Ólafsdóttir
frá Lambavatni, Gullsmára 8, Kópavogi,

andaðist á Landspítalanum við Hringbraut að morgni
6. febrúar. Hún verður jarðsungin frá Kópavogskirkju
þriðjudaginn 13. febrúar kl. 15.00.

Halldór Viðar Pétursson
Kolbrún Kristjana Halldórsdóttir Ágúst Pétursson
Elín Huld Halldórsdóttir    Gunnar Theodór Þorsteinsson
Pétur Már Halldórsson        Sigurlína Margrét Magnúsdóttir
Sigrún Halla Halldórsdóttir og barnabörn

Ástkær faðir okkar, stjúpfaðir, tengdafaðir,
afi, langafi og langalangafi,

Teitur Kjartansson
Vörðum, Landsveit, áður bóndi í
Flagbjarnarholti,

lést á Dvalarheimilinu Lundi, Hellu, þriðjudaginn 6.
febrúar. Jarðarförin auglýst síðar.

Brynjólfur Teitsson Guðrún Þorleifsdóttir
Margrét Teitsdóttir
Kristrún Kjartans       Aðalbjörn Þór Kjartansson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

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

Ragnar Sigurður Sigurðsson
Torfufelli 31, Reykjavík,

er látin. Útför verður auglýst síðar.

Fyrir hönd aðstandenda,

Halla Margrét Ottósdóttir.

Ástkær eiginkona mín, móðir og systir,

Björg Haraldsdóttir
Breiðvangi 18, Hafnarfirði,

verður jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju,
mánudaginn 12. febrúar kl. 11.00.

Jóhann Petersen 
Katrín Þórhildur Jóhannsdóttir
Halldór Þórður Haraldsson
Ástbjörg Guðrún Haraldsdóttir
Friðrik Haraldsson
og aðrir aðstandendur.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug, við fráfall og útför föður
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Jónasar Grétars
Sigurðssonar
múrarameistara, Akureyri,

sem lést á líknardeild Landakots miðvikudaginn
24. janúar.

Fyrir hönd ættingja og annarra ástvina,

dætur hins látna.

Okkar ástkæra og yndislega

Ragna Dagmar Sölvadóttir
Snægili 23, Akureyri

lést á heimili sínu aðfaranótt 6. febrúar. Útför hennar
fer fram frá Akureyrarkirkju, föstudaginn 16. febrúar
kl. 13.30.

Guðmundur Logi Óskarsson
Tinna Dögg Guðmundsdóttir     Bjarki Runólfsson
Rakel Ósk Guðmundsdóttir
Andrea Rut Guðmundsdóttir
Baldvina Gunnlaugsdóttir
Anton Sölvason, Margrét Sölvadóttir
Gunnlaugur Sölvason, María Sölvadóttir
Egill Sölvason, Guðfinna Sölvadóttir
og systkinabörn hinnar látnu.



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

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

í gegnum Markaðinn. Við færum þér fréttirnar skýrt og skorinort.
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Ég get 
þetta, ég 
get gert 
þetta!

Aðeins meira 
.... Örlítið til ...

Ég gat það! 
Ég stend!

Flott hjá þér, 
komdu nú til 

mömmu.

Það er alveg 
sama hvað! 
Það er aldrei 
neitt nógu 

gott!

Svona Nú er ég búinn að 
flokka allt bókhaldið 

mitt, lista yfir tengiliði, 
allar fjárfestingar og 

upplýsingar um hvern á 
að hringja í ef eitthvað 

neyðartilvik verður.

Nú þarf ég 
bara að taka 
öryggisafrit af 

því.
Pabbi þinn 
getur sko 

bjargað sér

Hmmm
Allt mitt líf kemst 

fyrir á lítilli diskettu!

Eruð þið alveg 
vissar að þið hafið 
öll tilskylin leyfi?

Galdrar & 
Kukl

Segðu mér .... Hvar 
er Eiki gamli?

Farinn.
Farinn? En hann var 
svo stór og sterkur?

Já ... Hann 
var tekinn á 
besta aldri.

Ég er 
prinsessan
og þú ert 
prinsinn!

Allt í lagi Allt í lagi

Hvað gerist 
þegar ég næ 

að bjarga þér?

Stóri drekinn vill borða 
mig og mín eina von 

er að þú náir að bjarga 
mér.

Við kyssumst 
og giftum 
okkur ...

Dreki,
maaaatur!

Komdu
aftur!

Íslendingar hafa 
alltaf verið 
hræddir um 
hvaða álit aðrar 
þjóðir hafa á sér. 
Kannanir
erlendra rann-
sakenda á því 
hvaða lönd séu 
best í hinu og 

þessu vekja alltaf mikla athygli og 
enda yfirleitt á forsíðum blaðanna. 
„Íslendingar eru langlífastir“ eða 
„Íslendingar njóta mestrar vel-
gengni í viðskiptalífinu“ eru orð 
sem veita þjóðinni fróun við þjóð-
arrembingnum. Ekki má gleyma 
þeirri staðreynd að Íslendingar 
eru hamingjusamastir af öllum 
þjóðum og hafa oftar en ekki kom-

ist nálægt því að vera meðal þeirra 
bestu í hinum og þessum íþrótta-
greinum. Frægast er kannski 
þegar við næstum því unnum 
heimsmeistara Frakka og hefðum 
orðið heimsmeistarar í handknatt-
leik ef Danir hefðu ekki grísast til 
að vinna okkur. 

Og Ísland er ansi merkilegt 
land þótt ótrúlegt megi virðast. 
Eyjan er á lista yfir sjö undur ver-
aldar og samkvæmt lista sem 
Sameinuðu þjóðirnar gáfu út í 
fyrra þykir næstbest í heiminum 
að vera Íslendingur. Norðmenn 
tróna í efsta sæti enda með vasana 
fulla af olíupeningum. 

Íslendingar eru reyndar fram-
arlega á öðrum sviðum. Smokka-
framleiðandinn Durex gerði til að 

mynda könnun meðal hinna vest-
rænnu þjóða og þar kom fram að 
Íslendingar standa sig mjög vel 
hvað fjölda bólfélaga varðar, eru 
ekkert sérlega mikið fyrir að nota 
getnaðarvarnir og byrja að stunda 
kynlíf ansi ungir. Íslendingar 
drekka líka alveg rosalega mikið 
af gosi, éta feitan mat og skulda 
alveg hryllilega mikið. Í það 
minnsta hinn almenni borgari. 

Og þegar allar kannanir eru 
skoðaðar og settar í samhengi lítur 
út fyrir að hér búi lauslátir nautna-
seggir sem hafi lítið fjármálavit 
en er alveg slétt sama. Þeir eru 
nefnilega hamingjusamastir og 
langlífastir af öllum jarðarbúum. 
Eða því viljum við Íslendingar að 
minnsta kosti trúa.



Útsala í
Sony Center

www.sonycenter.is • sími 588 7669

STRDB790
Heimabíómagnari

DSCT10
Myndavél

DSCW30
Myndavél

 39.950

verðlækkun 25.000
 64.950

Verð áður

 29.950

verðlækkun 16.000
 45.950

Verð áður

 16.950

verðlækkun 13.000
 29.950

Verð áður

Allt að 90% afsláttur

KDL46X2000- Bravía KDL40X2000 - Bravía KDL46W2000- Bravía

Full HD

46”

Full HD

1080

40” 46”
 449.950

verðlækkun150.000

 599.950
Verð áður

 419.950

verðlækkun130.000

 549.950
Verð áður

579.950

verðlækkun220.000

799.950
Verð áður

Full HD

1080
Full HD

1080

verðlækkunEnn meiri
verðlækkunEnn meiri

verðlækkunEnn meiri

Best Buy - What Home Cinema
T3

DSCN1
Myndavél
m/snertiskjá

CMTDX2D
Hljómtækjasamstæða
DVD spilari 29.950

verðlækkun 20.000
 49.950

Verð áður

 19.950

verðlækkun20.000
 39.950

Verð áður

KDL32S2510 - Bravía

Editor’s Choice
- What Home Cinema

32”

169.950

verðlækkun 30.000

199.950
Verð áður

verðlækkunEnn meiri



! Kl. 21.00
Tónlistarfélag Mosfellsbæjar 
stendur fyrir tónleikum með 
söngkonunni Andreu Gylfadóttur 
og Tríói Kjartans Valdemarssonar 
í Hlégarði. Listafólkið mun flytja 
fjölbreytta dagskrá, djass, blús, 
þjóðlög og fleira.
Miðar eru seldir við innganginn.

Háskólinn á Bifröst hefur hafið 
útgáfu á nýju tímariti sem hlotið 
hefur heitið Tímarit um félagsvís-

indi. Tímaritið 
verður vett-
vangur fyrir 
fræðilegar
greinar um 
ýmis svið 
félagsvísinda,
svo sem við-
skiptafræði,
lögfræði, stjórn-
málafræði, hag-
fræði og önnur 

fræðasvið. Í Tímariti um félags-
vísindi verða birtar greinar á 
íslensku og ensku. Greinarnar 
verða í fyrstu birtar á vef skólans, 
www.bifrost.is, en verða síðan 
prentaðar og gefnar út árlega. 

Ritstjóri Tímarits um félags-
vísindi er dr. Grétar Þór Eyþórs-
son, prófessor og forstöðumaður 
Rannsóknamiðstöðvar Háskólans 
á Bifröst.

Nýtt tímarit

Breski gagnrýnandinn Hilary 
French var hér á ferðinni í 
vetur og sá Skuggaleik eftir 
Sjón og Karólínu Eiríksdóttur 
og skrifar um sýninguna og 
verkið í nýtt hefti Opera. 
French er farin að verða nokk-
uð kunnug aðstæðum í íslensk-
um óperuheimi og er gríðarleg-
ur styrkur að eiga aðgang að 
gangnrýnanda sem henni, svo 
mikils álits sem  hún nýtur í 
enskumælandi heimi óperu-
geirans. Ættu forráðamenn í 
íslensku óperulífi að nýta sér 
velvild hennar og skilning á 
íslensku óperulífi með skipu-
lögðum hætti.

Umsögn hennar um Skugga-
leik er skýr: hún gerir glögga 
grein fyrir efni verksins og stíl 
tónskálds og umbúnaði öllum 
sem hún er ánægð með. Hún 
fer fögrum orðum um hlut 
söngvara og spáir verkinu góðu 
gengi á erlendri grund. Umsögn 
hennar er álitsauki fyrir verkið 
og sviðsetningu Messíönu Tóm-
asdóttur og gæti dugað Skugga-
leik til frekari frama á erlendri 
grund fáist efni til að hleypa 
heimdraganum.

Skuggaleik  
hampað

Sú bitra bólusótt

Launþegum er ráðlagt að 
bóka sumarfríið snemma 
þetta árið því strax í vor 
verður þvílíkt hlaðborð af 
menningarviðburðum víða 
um land að fá þekkjast 
þessi dæmi. 

Dagskrá Listahátíðar 2007 var 
kynnt í gær og þar eru ófáar 
skrautfjaðrir en raunar mætti 
kenna komandi mánuði við eitt 
allsherjar „menningarbuffet“ því 
nú síðar í mánuðinum hefst Vetr-
arhátíð í Reykjavík og franska 
menningarkynningin  Pourqoui 
Pas? sem endast mun alveg fram 
að Listahátíð. Engum ætti því að 
leiðast agnarögn og um að gera að 
byrja að merkja í dagatalið.

Listahátíð verður sett óvenju 
snemma þetta árið eða 10. maí og 
stendur til 26. maí en hátíðin verð-
ur sú stærsta og dýrasta til þessa.
Upphafsdagar hátíðarinnar marka 
lok franska vorsins með glæsileg-
um götuatriðum hópsins Royal de 
Luxe, sem sýnir útiatriði af stærð-
argráðu sem Íslendingar hafa vart 
kynnst áður. Reykvísk skólabörn 
munu einnig veita liðsinni sitt og 
fjölmenna í miðbæinn þennan dag 
svo þá verður án efa mikið um 
dýrðir – svo ekki sé minnst á bless-
aðar kosningarnar og Eurovision-
æðið sem mögulega verður runnið 
á landsmenn þessa helgi. Mark-
mið aðstandenda Listahátíðar 
verður þó að toppa hvoru tveggja 
og af orðspori franska götuleik-
hússins að dæma verður það næsta 
sjálfsagt mál. 

Margir óvenjulega stórir og glæsi-
legir viðburðir einkenna hátíðina í 
ár þar sem sérstök áhersla verður 
lögð á sviðslistir. Meðal þess sem 
hæst ber á hátíðinni er heimsókn 
San Francisco ballettsins og 
söngvaranna heimsþekktu Bryn 
Terfel og Dmitri Hvorostovskí en 
miðasala á þá viðburði er farin af 
stað fyrir nokkru og fá sæti eftir.  
Aukinheldur frumflytja Sinfóníu-
hljómsveit Íslands og einsöngvar-
ar óperu Hafliða Hallgrímssonar 
„Die Wält der Zwischenfälle“ hér 
á landi en verkið var sýnt í Þýska-
landi í fyrra.

Síðan verður leikið víða um 
land, á götum úti, í heimahúsum, 
um borð í varðskipi og á sviði 

Þjóðleikhússins en þangað mætir 
enski leikflokkurinn Cheek by 
Jowl og frumflytur Cymbeline 
eftir Shakespeare. Þrjú ný íslensk 
leikverk verða einnig flutt á hátíð-
inni auk þess sem boðið verður 
upp á sérstakar sýningar fyrir 
yngstu áhorfendurna.

Af tónlistarviðburðum má nefna 
flutning kvartetts Kammersveitar 
Reykjavíkur á strengjakvartettum 
Jóns Leifs, tónleikadagskrá Áshild-
ar Haraldsdóttur flautuleikara 
helgaða verkum Atla Heimis 
Sveinssonar í Þjóðleikhúsinu og 
tónleika Hljóðkompanísins og 
íslenskra og erlendra tónlistar-
manna í Hallgrímskirkju. Þá má 
ekki gleyma tónleikaröð ungra 
tónlistarmanna í Ými, þeirra Tinnu 
Þorsteinsdóttur,  Ara Vilhjálms-
sonar, Elfu Rúnar Kristinsdóttur 
og fleiri. Þess má geta að Elfa Rún 
fékk í síðustu viku Íslensku tón-
listarverðlaunin sem bjartasta von 
landsmanna á tónlistarsviðinu. 

Fjörutíu tónlistarmenn frá 
Balkanskaga, undir forystu hins 
heimsþekkta tónlistarmanns og 
tónskálds Gorans Bregovic, flytja  
fjöruga tónlist „fyrir brúðkaup og 
jarðarfarir“ í Laugardalshöllinni í 
samstarfi við tónlistarhátíðina 
Vorblót sem tileiknuð er heimstón-
list. Dagskrá þessa fyrrum dáð-
ustu rokkstjörnu Júgóslavíu hefur 
hvarvetna fengið feykigóða dóma 
og munu Bregovic og félagar án 
efa ná að koma Laugardalshöll á 
ið með spilamennsku sinni og 
sprelli.

Auk flutnings Sinfóníunnar á 
óperu Hafliða leikur hljómsveitin 
með hinum heimsþekkta unga 
píanóleikara Hélène Grimaud 
undir stjórn Davids Björkman.

Frá svörtustu Kongó kemur 
afar sérstök hljómsveit, Konono 
N°1, sem í sumar hlaut BBC-verð-

launin fyrir heimstónlist. Þessi 
hljómsveit leikur á hefðbundin 
afrísk hljóðfæri og notar úr sér 
gengna hljóðnema frá Evrópu. 
Félagar úr þessari óvenjulegu 
sveit munu spila með Björk á 
plötu sem hún vinnur að um þess-
ar mundir en Konono n°1 hefur 
verið þekkt víða um heim frá 
2005, sérstaklega í Bandaríkjun-
um og Evrópu þar sem hljóm-
sveitin hefur ferðast um og komið 
fram. Hún er engu að síður orðin 
rúmlega 25 ára gömul.

Djassáhugamenn geta fagnað 
komu sænska tríósins E.S.T. en 
þeir margverðlaunuðu meistarar 
leika á Nasa í lok hátíðarinnar. 
Tríóið skipa frumlegir sænskir 
tónlistarmenn sem flytja afar 
skemmtilegan og fremur framúr-
stefnulegan djass. Tónlist þeirra 
er líkt við blöndu af djassi, drum’n’ 
bass, rafrænni tónlist, fönki, 
poppi, rokki og evrópskri klassík. 

Myndlistarverkefni ársins eru fá 
þetta árið en til mótvægis stór og 

glæsileg. Opnunarsýningin í 
Listasafni Íslands verður fyrsta 
stóra sýningin á verkum Cobra-
listamannanna hér á landi, daginn 
eftir opnar stór sýning á verkum 
Roni Horn í Listasafni Reykjavík-
ur og sýning á nýjum verkum hins 
umtalaða Spencers Tunick í Gall-
erí i8. Verkin sem Spencer sýnir í 
eru flest ný og hafa fæst þeirra 
verið sýnd opinberlega áður. 
Listamaðurinn vann þessi verk að 
hluta til þegar hann var staddur á 
Íslandi síðastliðið sumar í tilefni 
sýningar sinnar í Listasafni Akur-
eyrar.

Umfangsmikil íslensk hönnun-
arsýning, Kvika, verður á haldin 
Kjarvalsstöðum, en það er í fyrsta 
sinn sem Listahátíð kemur að 
slíkri sýningu. Kvika er ein viða-
mesta sýning á íslenskri samtíma-
hönnun sem sett hefur verið upp 
og spannar svið hennar ótal svið 
listgreinarinnar, svo sem hús-
gögn, fatnað, ljós, skartgripi, 
byggingarlist, vefnað, tækninýj-
ungar og matargerð.

Eins og undanfarin ár teygir 
Listahátíð sig víðar um landið og 
að þessu sinni verður  Tyrkja-
ránsins minnst með glæsilegri 
sýningu og tónleikum í Vest-
mannaeyjum og Vatnasafn Roni 
Horn verður opnað í Stykkis-
hólmi. Listahátíð verður einnig í 
Laugaborg í Eyjafirði, þar sem 
íslensk tónverk verða flutt á 
þrennum tónleikum.

 Miðasala á viðburðina hófst í 
gær og fer hún fram á slóðinni 
www.listahatid.is, en þar má jafn-
framt finna nákvæma dagskrá og 
frekari upplýsingar um viðburði. 
Miða má einnig panta í síma 552 
8588 milli kl. 10-16 á virkum 
dögum. Miðasala á tónleika Gor-
ans Bregovic í Laugardalshöll fer 
einnig fram á www.midi.is.



Sýning á verkum sem boðin verða 
á uppboði menningarmiðstöðvar-
innar Skaftfells á Seyðisfirði verð-
ur opnuð í versluninni Liborius í 
dag. Uppboðið fer fram laugardag-
inn 17. febrúar kl. 16 en uppboðs-
haldari verður Egill Helgason. 

Boðin verða upp verk 37 lista-
manna sem hafa allir komið að sýn-
ingarhaldi Skaftfells með einum 
eða öðrum hætti. Þar á meðal verða 
verk eftir Huldu Hákon, Björn 
Roth, Georg Guðni, Hallgrím 
Helgason, Sirru Sigrúnu Sigurðar-
dóttir og Sigurð Guðmundsson.

Skaftfell er miðstöð myndlistar 
á Austurlandi en Seyðisfjörður 
hefur á undanförnum árum fest sig 
í sessi sem kjörlendi fyrir mynd-
listarmenn að sýna verk sín eða 
vinna að list sinni. Árlega eru 

haldnar á bilinu fimm til sjö sýn-
ingar í sýningarsal Skaftfells en að 
auki eru fjölmargar sýningar 
haldnar á Vesturveggnum, galleríi 
í Bistrói Skaftfells. Allur ágóði 

uppboðsins verður nýttur til frek-
ari uppbyggingar Skaftfells.

Hægt er að nálgast uppboðs-
skrána á www.skaftfell.is undir 
dagskrá.

Uppboðssýning opnuð

6 7 8 9 10 11  12

Bjarni Daníelsson lætur af störf-
um sem óperustjóri Íslensku 
óperunnar í lok þessa starfsárs í 
júní næstkomandi. Bjarni tók við 
starfinu sumarið 1999 og hefur 
því gegnt því í átta ár í vor. 

Bjarni er menntaður mynd-
listarmaður, kennari og stjórn-
sýslufræðingur. Hann stundaði 
nám við Kennaraháskóla Íslands 
og Myndlista- og handíðaskóla 
Íslands, en þaðan lauk hann 
myndlistarkennaraprófi 1981. 
Hann stundaði síðar framhalds-
nám í Bandaríkjunum og Dan-
mörku. Bjarni starfaði við 
kennslu um árabil, meðal annars 
við Kennaraháskóla Íslands, en 
hefur síðastliðin 20 ár gegnt 

stjórnunarstörfum. Bjarni segir 
að þessi ár hjá Óperunni hafi 
verið mjög skemmtileg en sér 
finnist nú tímabært að takast á 
við ný verkefni.

Óperustjóri hættir

 Lestu bókina - sjáðu myndina!

edda.is

Verð
1.990 kr.

Allir þeir sem sjá myndina
fá 15% afslátt!

Í efstu sætum
metsölulista

um allan heim

Fyrstu 100 sem kaupa bókina fá miða á myndina í bíó!



Úff! Í hádeginu á fimmtu-
degi var allt enn á rúi og 
stúi á Kjarvalsstöðum og 
undirbúningur á fullu fyrir 
opnun á morgun. Skúlp-
túr Heklu Daggar var enn 
umvafinn stillansa, gríðar-
stór málverk Pat Steir af 
fossum stóðu enn upp við 
veggina nýkomin úr kassan-
um, í húsgarðinum mót sól 
stóð kassaþyrping og beið 
eftir að vatni væri hleypt á. 
Kjarvalsstaðir verða opnað-
ir á morgun eftir nokkurra 
mánaða undirbúning.

Þyngst á vogarskálum þess sem 
mest er mælt á nú um stundir vega 
breytingar á kaffistofunni − veit-
ingasalan gamla er komin úr eystri 
forsal aftur á sitt gamla svæði um 
miðbik hússins og geta gestir 
Kjarvalsstaða nú sest út í garðinn 
á sólardögum. Er það í línu við 
þann mikla áhuga sem borgaryfir-
völd hafa sýnt á að Klambratúnið 
gamla iði aftur af lífi − eftir að það 
fékk nýtt nafn − Miklatún − og 
varð að yfirgefnum garði hefur 
það helst verið gönguleið. Nú verð-
ur tækifæri að setjast niður og 
grípa veitingar á Kjarvalsstöðum 
− í boði er nýr matseðill. Búið er 
að endurnýja veggi í forsalnum og 
þeir verða prýddir nýjum hús-
gögnum: Guðrún Lilja Gunnlaugs-
dóttir hannaði línu húsgagna og 
við bætast nýir feltklæddir stólar 
frá Prologus.

En Kjarvalsstaðir eru meira en 
matsala. Þar eiga borgarbúar og 
aðrir gestir að geta sótt sér endur-
næringu fyrir andlega sinnið. Er 
það tímanna tákn á þessari öld 
virkjana að fyrsta sýningin sem 
listrænn stjórnandi Listasafns 
Reykvíkinga hóar í er helguð 
fossaflinu, hinum óvirkjuðu foss-

um sem geta svo eðlilega kveikt 
loga í sálum þeirra sem standa 
frammi fyrir þeim?

Fossar er samsett sýning sem 
Hafþór hefur sett saman: þar fer 
mest fyrir málverkum Pat Steir. 
Steir er fædd 1938 og hefur í nær 
þrjátíu ár verið í fremstu víglínu 
bandarískra málara. Hún vinnur 
jöfnum höndum á striga og í 
útgáfu printa. Hún vakti fyrst 
athygli á sýningunni New Image 
Painters 1978 á Whitney Museum. 
Í verkum hennar má sjá sterkan 
bakgrunn í abstraktinu ameríska 
allar götur aftur í aktion-málverk-
ið, en um leið vísanir í rómantíska 
hefð, einkum í fossamálverkaröð 
hennar, og í kínverska málaralist 
fyrri alda eins og má greina 
Dragon Teeth Waterfall sem er 
sýnt á Kjarvalsstöðum.

Steir hefur haldið yfir 120 
einkasýningar og tekið þátt i 
fjölda samsýninga á ferli sínum. 
Verk hennar eru í söfnum um 
heim allan: heima í Bandaríkjun-
um, Evrópu og Asíu. Hún hefur 
sýnt á stóru messunum: Feneyj-
um, Documenta, tvíæringnum í 

Sao Paulo. Verk hennar hanga 
uppi í  Museum of Modern Art, 
Whitney, Philadelphia Museum of 
Art, Los Angeles County Museum 
of Art, Musée D’art Moderne de 
la Ville de Paris,  Tate Gallery í 
London, og mörgum fleirum. 
Þetta er sem sagt alvöru kona. 
Gestir geta hitt Pat  í listamanna-
spjalli á morgun kl. 14 þar sem 
þau Hafþór leiða saman hesta 
sína.

Hekla Dögg og Ólafur Elíasson 
leggja hvort sinn skúlptúrinn til 
Fossa og síðan er innsetning Rúrí 
helguð Dettifossi í afluktum enda 
vestursalarins stór. Gestir geta 
því ekki annað en spurt sig hvað 
er fossinn í mínu lífi? Fossasýn-
ingin eru beint innlegg í umræðu 
dagsins.

Á hverjum sunnudegi er opinn 
norðursalurinn, rétt við aðalinn-
gang Kjarvalsstaða. Þar er tekið á 
móti börnum og foreldrum kl. 14 
og unnið með sjálfsmyndina út frá 
bernskumyndum Kjarvals. Er 
ekki betra tækifæri í boði fyrir 
fjölskylduna að fara í myndatöku: 
foreldrum eru frjáls teiknitækin 
rétt eins og börnum.

Kjarvalsverkin eru þannig bak-
landið í starfi Kjarvalsstaða 
áfram: þar verður á laugardaginn 
sett upp sýning á verkum sem 
Einar Garibaldi Eiríksson hefur 
valið. Hann segir í sýningarskrá: 
„Markmið sýningarinnar er að 
hleypa áhorfendum beint að verk-
unum, í tímabundnu hléi frá goð-
sögninni um meistarann og leyfa 
þeim að heyra rödd málarans 
Jóhannesar S. Kjarval milliliða-
laust í eyrum sínum.

... Sýningin er tilraun þar sem 
áhorfendur eru hvattir til að taka 
þátt í samræðu við málarann og 
líta á sýningarrými Kjarvalsstaða 
sem áhættusvæði óheftrar hugs-
unar, fremur en geymslustað 
ósnertanlegra meistaraverka. 

... Virkni verkanna er tekin til 
endurskoðunar án listfræðilegra 
útlistinga, staðreynda um lífs-
hlaup hans, lýsinga á líkamsburð-
um eða sögum af sérstæðu lundar-
fari hans.“

Unaðslegar
stundir

Rauða Húsið · Sími: 483-3330
Búðarstíg 4 · 820 Eyrarbakkka

www.raudahusid.is

með spennandi fjögurra
rétta kvöldverði á aðeins 

3.900.- allar helgar
í janúar, febrúar og mars

              

                

    

                  

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

Sýningarnar eru opnar virka daga frá  kl. 11 - 17 og um helgar frá kl. 13 - 16 
Gerðuberg  •  sími 575 7700

GERÐUBERG
www.gerduberg.is

RÚRÍ    Tími - Afstæði - Gildi
Sýning frá glæstum listferli 

Verið velkomin á þorrafund 
Kvæðamannafélagsins Iðunnar
föstudaginn 9. feb kl. 20

Leikbrúðuland frumsýnir Vináttu
fjögur ævintýri 
Leikstjóri: Örn Árnason 
Lau 10. feb og sun 11. feb kl. 14
Miðaverð: kr. 1.000.-
Nánari upplýsingar í síma 895 6151



Nýlega voru tvær sýningar opnað-
ar í Hafnarborg, menningar- og 
listastofnun Hafnarfjarðar, á verk-
um Drafnar Friðfinnsdóttur og 
málverkum Hrafnhildar Ingu Sig-
urðardóttur.

Dröfn lét mikið að sér kveða í 
íslensku listalífi og haslaði hún sér 
völl í einum erfiðasta geira grafík-
listarinnar, tréristunni. Á stuttum 
en afkastamiklum ferli vann hún 
fjölmargar tréristur sem marka 
henni mikla sérstöðu í sögu 
íslenskrar grafíklistar. Dröfn hélt 
tíu einkasýningar og tók þátt í 
fjölda samsýninga. Verk hennar 
þóttu óvenju heilsteypt og gagn-
rýnendur sögðu fyrstu sýningar 
hennar metnaðarfullar og furðu-
lega lausar við allan byrjendabrag. 
Verkin á sýningunni í Hafnarborg 
bera sterk höfundareinkenni Drafn-
ar. Þar er áberandi sérstakt sam-
band milli náttúruefnis og andlegs 
lífs, eins konar samruni náttúru og 
ímyndunarafls sem minnir dálítið á 
ljóðaheim þulunnar. 

Dröfn féll frá langt fyrir aldur 
fram en hafði þá þegar tekist að 
setja mark sitt á íslenska listasögu 
tuttugustu aldar.

Vegleg bók um listferil Drafnar 
er gefin út í tilefni sýningarinnar 
en hún ferðast til Hafnarfjarðar 
frá Akureyri þar sem hún  var til 
sýnis í Listasafni Akureyrar.

Á sýningu Hrafnhildar í öðrum 
og þriðja sal eru tæplega 40 mál-
verk, máluð á þessu ári og því síð-
asta og eru öll verkin olíumálverk.
Hrafnhildur útskrifaðist úr Mynd-
lista- og handíðaskóla Íslands árið 
1984. Hún rak eigin auglýsinga-
stofu um 15 ára skeið en söðlaði um 
fyrir 9 árum og helgar sig nú ein-
göngu myndlistinni. Málverk 
Hrafnhildar Ingu eru gjarnan úr 
íslenskri náttúru. Fossar, lækir og 
lænur, álar og vötn og aurar eru 
einkennandi fyrir þessa sýningu 
sem ber heitið Landbrot. Þar er 
vísað til breytinga í íslenskri nátt-
úru, bæði af manna og náttúrunnar 
völdum. Þetta er sjötta einkasýning 
listakonunnar en að auki hefur hún 
tekið þátt í nokkrum samsýning-
um.

Sýningarnar verða báðar opnar 
til 4. mars, alla daga nema þriðju-
daga frá kl. 11-17 og fimmtudaga til 
kl. 21. Athygli skal vakin að nú er 
frítt í hafnfirsk söfn í boði Glitnis.

Landbrot og tréristur

Miðasala á Blúshátíð í Reykjavík 
hefst á vefsvæðinu midi.is í dag. 
Hátíðin stendur yfir 3.-6. apríl 
næstkomandi og er von á fjölda 
góðra gesta. 

Þar á meðal er ungstirnið Ronn-
ie Baker Brooks sem kemur hing-
að með eigin hljómsveit. Brooks 
syngur og leikur á gítar af slíku 
listfengi að gagnrýnendur halda 
vart vatni af aðdáun. Honum kipp-
ir í kynið því faðir hans var blús-
gítarleikarinn Lonnie Brooks og 
stigu þeir feðgar fyrst á svið 
saman þegar sonurinn var níu ára 
gamall.

Þá snýr Chicago-dívan Zora 
Young aftur til landsins og syngur 
með Blue Ice bandinu, en hún var 
ein af stjörnum hátíðarinnar í 
fyrra. Ronnie Baker Brooks og 
Zora Young eru bæði tilnefnd til 
alþjóðlegu Blues Foundation verð-
launanna í ár. Norska blúsdúóið 

Jolly Jumper & Big Moe sækir nú 
Blúshátíð í Reykjavík í fyrsta 
sinn. Þeir félagar sækja sinn stíl í 
gamlar hefðir og leika á gítar og 
munnhörpu.

Meðal íslenskra þátttakenda 
verða Andrea Gylfadóttir og Lay 
Low auk hljómsveitarinnar Ken-
tár sem fagnar 25 ára afmæli sínu. 
Auk þess mun tónlistarmaðurinn  
KK koma fram á gospeltónleikum 
í lok hátíðarinnar . Sem fyrr verð-
ur einnig lögð áhersla á að kynna 
unga og upprennandi blústónlist-
armenn.

Tónleikar verða á Nordica hót-
eli þriðjudags-, miðvikudags- og 
fimmtudagskvöld kl. 20 og sálma-
tónleikar í Fríkirkjunni að kvöldi 
föstudagsins langa, en öll kvöldin 
verður starfræktur klúbbur Blús-
hátíðar á Domo, Þingholtsstræti, 
og hefst dagskrá þar að tónleikum 
loknum, eða um kl. 22. 

Blúshátíð í Reykjavík

Í dag verður opnuð samsýning 
þeirra Ólafs Elíassonar og Jóhann-
esar Kjarval á Gammel Strand í 
Kaupmannahöfn. Það er forseti 
Íslands, herra Ólafur Ragnar 
Grímsson, sem opnar sýninguna. 
Þetta er í fyrsta sinn sem verkum 
þessara tveggja íslensku mynd-
listarmanna er skipað saman á 
sýningu en þeir Ólafur og Erró 
hafa báðir lýst yfir áhuga sínum á 
að koma verkum Kjarvals á fram-
færi erlendis og telja hlut hans í 
evrópskri myndlistarsögu van-
metinn utan íslenskra skerja.

Verkin eftir Kjarval eru ríflega 
30 talsins og mörg verka Ólafs 
Elíassonar á sýningunni eru ný. 
Sýningin ber á dönsku heitið Lava-
land. Á undan sýningunni munu 
forsetahjónin sitja hádegisverðar-
boð í dönsku konungshöllinni 
Amalienborg.

Ólafur og 
Jóhannes

LEIKRITBYGGTÁSÖGUSTEPHEN KING

VALDIMAR ÖRN FLYGENRINGÓLAFÍA HRÖNN JÓNSDÓTTIR 

Sýnt á NASA við Austurvöll
Miðasalan er opin alla virka daga frá kl. 13 - 16

í síma 511 1302 eða á NASA.is

4. sýning sunnudaginn 11. febrúar kl. 20
5. sýning sunnudaginn 18. febrúar kl. 20

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

SÖNGLEIKURINN LEG
EFTIR HUGLEIK DAGSSON OG FLÍS

FRUMSÝNING 8. MARS. FORSALA HAFIN!

FORSÝNINGAR 1. 2. OG 3. MARS. AÐEINS 1500 KR.

FYRSTIR KOMA FYRSTIR FÁ!

HVAÐ ER AÐ GERAST? ER ALLT AÐ VERÐA VITLAUST?

SÝNINGIN SEM BEÐIÐ ER EFTIR!



Þótt ótrúlegt megi virðast hefur tónlistarlífið í Noregi verið að glæðast 
gríðarlega mikið á undanförnum árum. Ekki eingöngu hafa verið að koma 
þaðan frambærilegar sveitir heldur er þar í landi að finna nokkrar afar 
skemmtilegar tónlistarhátíðir. 

Þessa dagana er einmitt í gangi stærsta tónlistarráðstefna Norðurland-
anna, by:Larm, í Þrándheimi en auk vinnufunda og fyrirlestra sem þar fara 
fram eru hátt í 170 tónleikar haldnir handa öllum hátíðargestum. Þarna 
koma fram margar af helstu vonarstjörnum skandinavísks tónlistarlífs, 
meðal annars íslensku sveitirnar Reykjavík!, Últra Mega Teknóbandið 
Stefán og Lay Low. Auk þeirra eru þarna einnig listamenn á borð við El 
Perro Del Mar, Datarock, Lo-Fi-Fnk, Loney, Dear og Powersolo.

Tvær skemmtilegar sumarhátíðir hafa einnig fyrir löngu stimplað sig 
rækilega inn, annars vegar Quart hátíðin í Kristiansand og hins vegar hin 
stórbrotna Øya-hátíð. Quart telst ekki vera stór hátíð á alþjóðlegan 
mælikvarða en þangað koma um 15 þúsund manns dag hvern, alla sex daga 
hátíðarinnar. Hátíð er haldin á ótrúlega sjarmer-andi lítilli eyju sem er 
alveg við höfnina. Síðustu ár hafa meðal annars spilað þar Kanye West, 
Interpol, David Bowie, Depeche Mode, Muse og fleiri. Øya-hátíðin fer fram 
í elsta hluta Óslóar í ágúst ár hvert og stendur yfir í fjóra daga. Hátíðin 
trekkir að sér gríðarlega áhugaverðar hljómsveitir og sem dæmi má nefna 
að bara í fyrra spiluðu þar ekki ómerkari spámenn en Morrisey, Hot Chip, 
!!!, Band of Horses, The Knife, The Fall, Liars, The Cramps, The Wrens og 
Yoko Ono. Þrátt fyrir að enn sé hálft ár í hátíðina hafa samt sem áður Amy 
Winehouse, Lady Sovereign, Malajube og Boredoms nú þegar staðfest 
komu sína.
Nýjasta viðbótin við þessa skemmtilegu flóru tónlistarhátíða Norðmanna 
er Hove-hátíðin sem haldin verður í Arendal í lok júní en hún er sett til 
höfuðs Quart en á milli hátíðanna tveggja er innan við klukkutíma akstur 
og ein vika. Í nýlegu viðtali sagði framkvæmdastjóri Hove, sem áður 
starfaði fyrir Quart, að alls yrði eytt sem nemur um 120 milljónum 

íslenskra króna í að veiða hljómsveitir á 
hátíðina. Sem dæmi má nefna að nýlega 
skrifuðu Reykjavíkurborg og skipuleggj-
endur Iceland Airwaves að Reykjavíkur-
borg myndi styrkja hátíðina um samtals 19 
milljónir á næstu fjórum árum. Þeir sem ná 

ekki að svala tónleikaþorsta sínum með 
því að mæta eingöngu á Airwaves geta 
því einnig kíkt til Noregs í sumar.

Hátíðir blómstra í Noregi
Fyrsta plata tónlistar-
mannsins Mika, Life in 
Cartoon Motion, kemur út 
hérlendis 26. febrúar. Freyr 
Bjarnason kynnti sér feril 
þessa mikla falsettumeist-
ara, sem margir telja björt-
ustu von ársins 2007.

Fyrsta smáskífulag plötunnar, 
Grace Kelly, hefur slegið ræki-
lega í gegn og hefur það setið í 
þrjár vikur á toppi breska smá-
skífulistans. Mika samdi lagið 
sem andsvar til fyrrverandi 
útgáfufyrirtækis síns þar sem 
forsvarsmenn þess vildu að hann 
aðlagaði söngstíl sinn hefðbundnu 
poppi. Söngstíll Mika er mjög sér-
stakur þar sem falsettur gegna 
veigamiklu hlutverki og tók hann 
ekki í mál að feta troðnar slóðir 
poppsins. Tommy Mottola, sem 
áður var yfirmaður hjá Sony 
Music, tók hann upp á sína arma 
og nú er hann að slá í gegn.

Mika, sem er 23 ára, fæddist í 
Líbanon en ólst upp í París og 
London ásamt fjórum systkinum 
sínum. Ungur að árum fór hann 
að semja lög, ekki endilega vegna 
mikils tónlistaráhuga heldur frek-
ar vegna þess að það var auðveld 
leið til að segja sögur, brandara 
og stundum sannleikann. „Ef 
maður segir sannleikann í lagi 
verður fólk ekki eins pirrað og ef 
maður segir fólki hann augliti til 
auglitis,“ sagði Mika. „Ég sendi 
sögurnar mínar út um allt en fékk 
fá svör. Því meira sem ég sökkti 
mér í tónlistina því meira fór ég 
að einbeita mér að eigin lagasmíð-
um. Á síðasta ári ákvað ég síðan 
að láta til skarar skríða.“

Mika hefur iðulega verið líkt við 
Freddie Mercury, fyrrum söngv-
ara Queen, og glyshljómsveitina 
The Scissor Sisters. „Þegar maður 

kemur fram á sjónarsviðið alveg 
upp úr þurru finnst mér ekki 
skrýtið að fólk vilji líkja mér við 
aðra listamenn,“ sagði Mika. 
„Sem betur fer er verið að líkja 
mér við listamenn sem ég fíla 
vel.“

Viðbrögð við nýju plötunni hafa 
verið misjöfn í heimalandi hans 
Bretlandi. Platan fékk fjórar 
stjörnur í The Evening Standard 
en aðeins eina af fimm möguleg-
um í The Guardian. Mika kippir 
sér lítið upp við það. „Ég man 
þegar ég var sjö ára og hélt 
afmælisveislu. Skólafélagar 
mínir gerði grín að mér fyrir að 
fara yfir strikið. Það sama er að 
gerast í kvöld,“ sagði Mika þegar 
tilkynnt var um útkomu plötunn-
ar. „Ég er samt að skemmta mér 
betur en nokkru sinni fyrr og af 
hverju má ég það ekki?“

Mika hefur verið talinn bjartasta 
von ársins 2007 að mati BBC og 
fleiri tónlistarmiðla, en BBC-
menn hafa verið óvenju sannspá-
ir hingað til því þeir spáðu bæði 
Franz Ferdinand og Scissor Sist-
ers miklum frama sem síðar kom 
á daginn.

Eins og hjá mörgu ungu tónlistar-
fólki, hefur vefsetrið Myspace 
hitað vel undir ferli Mika. Á 
aðeins örfáum mánuðum er spil-
un á síðu hans komin í yfir eina 
milljón.  Áhugasamir geta kíkt á 
heimasvæði hans myspace.com/
mikamyspace og mikasounds.
com og komist að því hvað er 
svona sérstakt við þennan Mika. 
Alla vega er ljóst að tónlist hans 
er uppfull af birtu og léttleika, 
sem er eitthvað sem okkur Íslend-
ingum veitir ekki af í svartasta 
skammdeginu.

Zeitgeist í sumar

– stærsti fjölmiðillinn!

Um 160.000 lesendur

Blaðinu er dreift með Fréttablaðinu í 105.000 eintökum um allt land.

Sérblað um

brúðkaup

15.febrúar

Þar sem fjallað verður um allt sem 
við kemur Brúðkaupsundirbúningi 
ásamt öðrum fróðleik.

Glæsilegt sérblað um brúðkaup fylgir

Fréttablaðinu 15.febrúar n.k.

Auglýsendur athugið nánari upplýsingar veitir Erna
Sigmundsdóttur í síma 550-5863 eða ernas@365.is



Vegna sáttasamnings fyrirtækis 
Bítlanna, Apple Corps, og tölvu-
fyrirtækisins Apple Inc., sem 
gerður var nýverið, eru taldar 
miklar líkur á því að tónlist 
Bítlanna verði loksins fáanleg í 
stafrænu formi á netinu, þar á 
meðal iTunes.

Veðbankinn Ladbrokes telur 
möguleikann fimm á móti einum 
á að lagið Let it Be verði fyrsta 
Bítlalagið sem kemst á topp vin-
sælustu laganna hvað varðar nið-
urhal á netinu. Næst á eftir koma 
Hey Jude með sex á móti einum 
og All You Need is Love.

Veðjað um Bítlana

Safna›u 5 toppum af Merrild
kaffipokum og flú gætir unni› gjafabréf
í Marimekko, Laugavegi 56,
a› ver›mæti 50.000 kr.

fiví fyrr sem flú sendir inn,
flví meiri vinningsmöguleikar!

1. útdráttur: 20. febrúar - 6 gjafabréf
2. útdráttur: 20. mars - 6 gjafabréf
3. útdráttur: 20. apríl - 6 gjafabréf
4. útdráttur: 20. maí - 6 gjafabréf
5. útdráttur: 20. júní - 6 gjafabréf

Samtals 30 gjafabréf a› ver›mæti 1,5 milljónir.

Sendu inn flátttökuse›il ásamt 5 toppum af Merrild:
Merrild & Marimekko
Pósthólf 4322
124 Reykjavík

fiú fær› flátttökuse›il í næstu matvöruverslun.
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Svo gæti farið að dómsmáli banda-
ríska upptökustjórans Phil Spect-
or verði sjónvarpað. Spector, sem 
er 66 ára, er sakaður um að hafa 
skotið til bana leikkonuna Lönu 
Clarkson í Los Angeles árið 2003. 
Sjálfur segir hann að Clarkson 
hafi framið sjálfsvíg.

Dómarinn í málinu vill að 
almenningur geti fylgst náið með 
dómsmálinu og íhugar því að leyfa 
sýningu þess í sjónvarpi.

Spector, sem gengur laus gegn 
tryggingu, á yfir höfði sér lífstíð-
arfangelsi verði hann fundinn 
sekur um morð. Réttarhöldin áttu 
að hefjast í september árið 2005 
en þeim hefur þrívegis verið 
frestað.

Jade Jagger, dóttir rokkarans 
Mick Jagger, bættist í hóp flug-
dólga á dögunum, þegar hún flaug 
frá London til New York. New 
York Post greinir frá því að Jagg-
er hafi ásamt vinum sínum klifrað 
yfir sætaraðir, oltið um ganginn 
og stolið vínflöskum af öðrum far-
þegum. Dagblaðinu hafði borist 
tölvupóstur frá reiðum farþega, 
sem sagði frá því að Jagger og 
föruneyti hennar hefði verið fylgt 
um borð sem gestum Richards 
Branson, en þau hefðu öll litið út 
eins og þau hefðu ekki þvegið sér í 
lengri tíma. 

Vinahópurinn talaði að auki 
hátt og ósmekklega um aðra far-
þega, og Jagger náði að sparka til 

flugfreyju áður en 
flugmaðurinn sá 
sig knúinn til 
að skerast í 
leikinn og 
stilla til frið-
ar. Talsmað-
ur Jagger 
segir að 
stúlkan sé illa 
haldin af flug-
hræðslu og fái sér 
því oft einn drykk 
fyrir flug.

Brad Pitt vill binda enda á sambandið 
við Angelinu Jolie, samkvæmt Nation-
al Enquirer. Tímaritið segir Pitt hafa 
trúað vinum sínum fyrir því að hann 
sé að gefast upp og þrái frelsi. Á síð-
ustu dögum hefur Pitt tvisvar sinnum 
misst stjórn á skapi sínu gagnvart 
paparazzi-ljósmyndurum. Vinir hans 
segja leikarann ekki lengur þola inn-
rásina í einkalíf sitt og óttast að hann 
sé að missa tökin. Þeir hafa ráðlagt 
Pitt að leita sér hjálpar hjá sálfræð-
ingi.

Samkvæmt sömu vinum eru brest-
ir í sambandi Pitt og Jolie, sem orsak-
ast að miklu leyti af afbrýðisemi leik-
konunnar og framkomu hennar við 
Jennifer Aniston, fyrrverandi eigin-
konu Pitt. Stöðugt áreiti ljósmyndara, 
ábyrgðin sem fylgir þremur börnum 

og leikferillinn eru aðrar orsakir 
tilfinningalegrar kreppu Pitt, en 
það var fjölmiðlafárið í kringum 
dauða Marcheline Bertrand, 
móður Jolie, sem fyllti mælinn hjá 
leikaranum.

Eins og kunnugt er lét Bertrand 
dóttur sína lofa sér því að giftast 
Pitt áður en hún lest. Miðað við þess-
ar fregnir gæti Angelina þurft að 
brjóta loforðið.

Courteney Cox ætlar ekki að nota 
staðgengil í ástarsenum í Dirt, 
hinni nýju þáttaröð hennar og eig-
inmanns hennar, Davids Arquette. 
Cox kveðst hafa verið afar tauga-
óstyrk yfir nektarsenunum og lík-
ama sínum, en að lokum ákvað 
hún að vera bara hún sjálf og 
hætta að hafa áhyggjur. Þetta 
segir hún vera mikla breytingu.

Það eru þó ekki nektarsenurn-
ar í Dirt sem vekja hvað mest 
umtal, heldur margumræddur 
koss þeirra Jennifer Aniston, sem 
mun birtast í aukahlutverki í þátt-
unum. Leikkonurnar segja koss-
inn vera afar saklausan, en heim-
urinn bíður átekta eftir að fá að 
berja hann augum.

Leikur sjálf í 
ástarsenum

Keira Knightley sagði í viðtali við 
Hello á dögunum að hún þurfi sár-
lega á fríi að halda. „Eðlisávísun 
mín segir mér að taka öllum 
atvinnutilboðum svo að þau hætti 
ekki að berast,“ sagði leikkonan 
við Hello. Hún sagðist hafa unnið 
baki brotnu í nokkur ár, en nú væri 
svo komið að hún þyrfti að draga 
sig í hlé og endurheimta líf sitt. Ef 
það þýði að hún þurfi að byrja upp 
á nýtt þegar hún snúi aftur í kvik-
myndaheiminn verði bara að hafa 
það.

Í sama viðtali kvaðst Knightley 
gera sér grein fyrir því að hún 
væri andlitsfríð. „Ég er fullkom-
lega meðvituð um að ég fæ vinnu 
út á andlitið,“ sagði hún.

Þarf að taka 
sér frí Spector í sjónvarpiÍ hóp flugdólga

Brad Pitt vill hætta með Angelinu Jolie

Færeyingar í Hjálpræðis-
hernum á Íslandi eru 
tvístígandi um hvort þeir 
eigi að kjósa kaftein Sigurð 
eða landa sinn Jógvan í X-
Factor. Fyrir Rannvá Olsen 
er valið auðveldara þar sem 
hún er gift kafteininum. 

„Sem betur fer er þetta bara 
skemmtun en ekki upp á líf og 
dauða,“ segir Rannvá Olsen, eigin-
kona Sigurðar Ingimarssonar, 
þátttakanda í X-Factor söng-
keppninni sem sýnd er á Stöð 
tvö.

Þau hjónin eru bæði kaf-
teinar í Hjálpræðisher-
num og forstöðumenn 
samtakanna á Akureyri. 
Rannvá styður sinn mann 
auðvitað með ráð og dáð 
en hjarta hennar slær 
óneitanlega líka með 
öðrum keppanda, Jóg-
vani Hansen, því bæði eru 
þau frá Færeyjum. „Þeir eru 
nú báðir í sama liði hjá Einari 
Bárðarsyni þannig ég þarf 

ekkert að gera upp á milli þeirra,“ 
segir Rannvá og hlær. Atkvæði 
eru greidd í gegnum síma og má 
senda alls fimm atkvæði úr hverju 
númeri. „Hingað til hafa atkvæðin 
mín runnið óskipt til Sigurðar,“ 
segir Rannvá en þvertekur ekki 
fyrir að mögulega muni Jógvan fá 
einstaka atkvæði frá henni. „En 
hann fær ábyggilega fullt af 
atkvæðum frá öðrum 
Færeyingum, þeir 
eru svo duglegir 
við að styðja sína 

menn.“
Rannvá

segir að 
félag-
ar

Sigurðar í Hjálpræðishernum 
fyrir norðan fylgist grannt með 

og styðji við bakið á honum. 
„Krakkarnir eru sérstaklega 

upprifnir yfir þessu. Það eru 
reyndar ekki allir með Stöð tvö en 
fólk safnast bara saman hjá þeim 
sem eru í áskrift og það myndast 
skemmtileg stemning,“ segir 
Rannvá sem er hæstánægð með 
frammistöðu Sigurðar í keppninni 
og trúir að hann eigi eftir að ná 
langt í henni.





FRÁBÆR STÓRMYND SEM 
SLEGIÐ HEFUR Í GEGN. 

WILL SMITH ER TILNEFNDUR TIL 
ÓSKARSVERÐLAUNA FYRIR LEIK 
SINN Í MYNDINNI.

BYGGÐ Á SANNRI SÖGU UM 
MANNINN SEM REYNDI ÞAÐ 
ÓMÖGULEGA!

FRÁBÆR STÓRMYND SEM 
SLEGIÐ HEFUR Í GEGN. 

WILL SMITH ER TILNEFNDUR TIL 
ÓSKARSVERÐLAUNA FYRIR LEIK 
SINN Í MYNDINNI.

BYGGÐ Á SANNRI SÖGU UM 
MANNINN SEM REYNDI ÞAÐ 
ÓMÖGULEGA!

700 kr. fyrir fullorðna 
og 500 kr. fyrir börn

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

PAN´S LABYRINTH     kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 14 ÁRA
ANNA AND THE MOODS ENSKT TAL    kl. 6 og 7 STUTTMYND
ROCKY BALBOA     kl. 5.40 B.I. 12 ÁRA
LITTLE CHILDREN     kl. 8 og 10.30 B.I. 14 ÁRA
KÖLD SLÓÐ     kl. 8 B.I. 12 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE     kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
MÝRIN        kl. 10.20 B.I. 12 ÁRA
KÖLD SLÓÐ/COLD TRAIL    kl. 8 ENGLISH SUBTITLES

THE PURSUIT OF HAPPYNESS       kl. 5.30, 8 og 10.30
SÝND Í LÚXUS         kl. 5.30, 8 og 10.30
ANNA AND THE MOODS ENSKT TAL      kl. 4, 6 og 7 STUTTMYND
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 4 og 5 STUTTMYND
ROCKY BALBOA        kl. 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL        kl. 3.40
NIGHT AT THE MUSEUM       kl. 5.40, 8 og 10.20
APOCALYPTO       kl. 10.10 B.I. 16 ÁRA
KÖLD SLÓÐ       kl. 5.45 og 8 B.I. 12 ÁRA

THE PURSUIT OF HAPPYNESS       kl. 8 og 10.20
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 6 og 7 STUTTMYND
ROCKY BALBOA       kl. 6 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
DREAMGIRLS       kl. 5.40 og 8

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

Gagnrýni. baggalútur.isGagnrýni. baggalútur.is

FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND
FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
MEÐ BEN STILLER OG ROBIN 

WILLIAMS

FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND 
FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
MEÐ BEN STILLER OG ROBIN 

WILLIAMS3 TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA3 TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA

...SÍÐASTA LOTAN!

"STALLONE LOKAR 
SERÍUNNI MEÐ 
GLÆSIBRAG"
V.J.V. - TOPP5.IS

Plötusnúðurinn 
Sander Kleinen-
berg þeytir skífum 
á Broadway í 
kvöld. Kleinen-
berg er ákaflega 
virtur á sínu sviði. 
Kjósendur The 
Winter Music Con-
ference kusu hann 
besta evrópska 
plötusnúð ársins 
2006 og Justin Tim-
berlake og Janet 
Jackson báðu hann 
sérstaklega um að gera fyrir sig 
endurhljóðblandanir til útgáfu.

Kleinenberg rekur sitt eigið 
útgáfufyrirtæki, Little Mountain 
Recordings, og er fyrsti plötu-

snúðurinn í heim-
inum til blanda 
DVD-mynddiskum 
inn í tónlistina sem 
hann spilar. 

Kleinenberg er 
fastaplötusnúður í 
borgum eins og 
New York, París, 
London, Amster-
dam og Ibiza en 
spilar einnig mikið 
í Asíu og í Amer-
íku.

Uppselt er í for-
sölu á klúbbakvöldið, sem er í 
boði Techno.is. Miðar verða seld-
ir í kvöld á Broadway og hefst 
miðasala klukkan 20.00. Miða-
verð er 3.000 krónur. 

Kleinenberg þeytir 
skífum í kvöld

Vefritið Get Reykjavík.
com og Barinn hafa tekið 
höndum saman um að halda 
regluleg kvikmyndakvöld 
á Barnum. Fyrsta kvik-
myndakvöldið var haldið 
á mánudag, við góðar 
undirtektir viðstaddra. 

„Við ætlum að reyna að hafa 
þetta tvisvar í mánuði, á ann-
aðhvort mánudags- eða 
sunnudagskvöldum,“ sagði Car-
men Jóhannsdóttir, ritstýra Get 
Reykjavík.com. Stefnan 
er að sýna myndir sem 
hafa ekki náð inn á 
skjái landsmanna 
áður. „Það er til 
svo mikið 
sem maður 
veit ekk-
ert um 
og sem 
hefur
ekki verið 
flutt inn,“ 
sagði Carmen. 

Það var japanska 
söngvahrollvekjan The 
Happiness of the Katak-
uris sem reið á vaðið á 
mánudaginn, en næsta 
mynd á dagskrá verður 
The Shogun Assassin. 

Óháð kvikmyndagerð er höfð að 
leiðarljósi, en Carmen segir það 
einnig vel koma til greina að taka 
áhugaverðar heimildamyndir til 
sýninga. „Svo tökum við líka alveg 

við ábendingum frá fólki,“ 
sagði hún. 

Þó að dagskráin 
sé ekki orðin niður-
njörvuð enn er 
sýningartíminn á 
hreinu. „Þetta 
verður alltaf 
klukkan níu, eins 
og á gömlu bíó-

tímunum,“ sagði 
Carmen. „Maður sakn-

ar þess að hafa 
ekki bíó klukkan 
níu. Ef maður 
fer á tíusýningu 
finnst manni 
alltaf að maður 
sé of seinn á 
leiðinni heim, og 
klukkan átta er 
maður ekki 
búinn að borða.“

Kvikmyndagerðarmaðurinn 
Ari Alexander og listamað-
urinn Erró ná vel saman 
og hrífast af verkum hvor 
annars.

„Ég var að taka af honum portrett 
fyrir mynd sem ég er að gera í sam-
starfi við Hans Ulrich Obrist og 
sýndi honum Arabískar nætur: 

1001 nótt seinna,“ segir Ari Alex-
ander Magnússon sem fór til París-
ar að heimsækja gamla og gilda 
fyrirmynd sína, listamanninn Erró. 

Listamaðurinn hreifst mjög svo 
af þessari stuttmynd sem sýnir 
hryllinginn í Írak að hann skrifaði 
leikstjóranum bréf þar sem hann 
lýsti því yfir að myndin væri sú 
besta sem hann hefði séð síðan 
Blade Runner. Og þótti Ara vænt 
um þessi orð. „Þegar þú færð 
stuðning frá fólki sem hefur haft 
svona mikil áhrif á þig fyllist þú 
einhverri von og trúir því að þú sé 
á réttri leið,“ segir Ari. Ekki 
skemmdi fyrir að listamaðurinn 
var að vinna ógnarstórt verk sem 
ber heitið God Bless Bagdad en þar 
má glöggt sjá þær tilfinningar sem 
berast innra með Erró gagnvart 
stríðinu. „Hann fylgist vel með 
gangi mála þar,“ segir Ari.  

Kvikmyndagerðarmaðurinn
upplýsir og viðurkennir að Erró 
hafi lengi haft mikil áhrif á hann 

og verk hans. „Ég bjó við hliðina á 
honum í Frakklandi þegar ég var 
þar við nám og kynntist honum 
vel,“ segir Ari. „Síðan endurnýjuð-
um við kynnin í Hong Kong þegar 
ég gerði mynd um Sigurð Guð-
mundsson árið 2000 og hef reynt að 
mynda hann þegar eitthvað stórt er 
í gangi hjá honum,“ útskýrir Ari.
Hann segir listamanninn síður en 
svo dauðann úr öllum æðum þrátt 
fyrir að vera kominn á áttræðisald-
ur. „Hann heldur áfram að hafa 
áhrif og er alveg ótrúlega ögrandi í 
sinni listsköpun,“ segir Ari.

Og kvikmyndagerðarmaðurinn 
viðurkennir að það sé óneitanlega 
stór draumur að gera alvöru heim-
ildarmynd um lífshlaup listamanns-
ins. En Ari gerði reyndar sjón-
varpsmynd um Erró þar sem stórri 
sýningu í París um aldamótin var 
gerð skil. „Slík heimildarmynd 
hefur aldrei verið gerð en það væri 
vissulega mjög krefjandi og spenn-
andi verkefni.“



Rappsveitin XXX Rottweiler held-
ur tvenna tónleika á Prófastinum í 
Vestmannaeyjum á laugardag. 
Með Rottweiler í för verður plötu-
snúðurinn DJ Danni Deluxe sem 
mun bæði hita upp og spila á eftir 
röppurunum.

„Við ætlum að rífa þakið af 
svíninu,“ segir Þorsteinn úr Rott-
weiler. „Við eigum góðar minning-
ar úr Eyjum og slæmar einnig. 
Þessar slæmu minningar eru 
skemmtilega líka samt sem áður. 
Það er langt síðan við spiluðum á 
svona balli þar sem við erum einir. 
Þetta verður „púra“ djamm þar 
sem við erum aðalmálið. Danni 

Deluxe verður með okkur. Hann 
er einn færasti plötusnúður lands-
ins enda hefur hann spilað á þess-
um aðalstöðum í Reykjavík.“

Fyrri tónleikarnir, sem hefjast 
klukkan 17, verða fyrir unglinga 
yngri en átján ára og kostar 1.000 
krónur inn. Miðar eru seldir við 
innganginn. Síðar tónleikarnir eru 
fyrir átján ára og eldri og kostar 
1.000 krónur í forsölu í Lundanum 
en annars 1.500 krónur við inn-
ganginn
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/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL Skráðu þig á SAMbio.is

VEFURINN HENNAR.. M/- Ísl tal. kl. 3:40 - 5:50 Leyfð

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

BABEL VIP kl. 5

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

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

ALPHA DOG kl. 5:40 - 8 - 10:30 B.i.16

ALPHA DOG VIP kl. 8 - 10:30

PERFUME kl. 5 - 8 - 10:50 B.i.12

MAN OF THE YEAR kl. 8 - 10:30 B.i.7

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

ALPHA DOG kl. 5:45 - 8 - 10:30 B.i.16

MAN OF THE YEAR kl. 5:50 - 8:10 - 10:30 B.i.7

BLOOD DIAMOND kl. 8 B.i.16

VEFURINN HENN..M/- Ísl tal kl. 3:50 - 6 Leyfð

CHARLOTTE´S... M/-Ensk tal kl. 3:50 Leyfð

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

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

VEFUR KARLOTTU m/ísl. tali kl. 5:50 Leyfð

ALPHA DOG kl. 8 - 10:30 B.i. 12

NIGHT AT THE MUSEUM kl. 5:45 Leyfð

LITLE CHILDREN kl. 8 B.i. 14

APOCALYPTO kl. 10:30 B.i. 16

VEFURINN HENN..M/- Ísl tal kl.  6 Leyfð

PERFUME kl  8 - 10:30 B.i.12 

FORELDRAR kl  6 - 8 Leyfð

BLOOD DIAMOND kl 10 B.i.16

Háskólabíó
FORELDRAR kl. 8 Leyfð

BABEL kl. 6 - 9 B.i.16

STRANGER THAN FICTION kl. 5:50 Leyfð

PERFUME kl. 6 - 9 - 10:30 B.i.12

DREAMGIRLS kl. 6 - 9 B.i.7

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

fyrsta kvikmynd byggÐ Á raunverulegu sakamÁli sem er 
frumsÝnd ÁÐur en mÁliÐ hefur veriÐ tekiÐ fyrir Í dÓmssal 

hversu langt ertu tilbÚin aÐ ganga 

til aÐ hylja glÆp

20% AFSLÁTTUR
EF GREITT ER MEÐ
SPRON-KORTI

Sýnd í Háskólabíói

ÓSKARSVERÐLAUNA8 TILNEFNINGAR TIL

L.I.B. TOPP5.IS

BYGGÐ Á METSÖLUSKÁLDSÖGU PATRICK SUSKIND

SJÁIÐ EINA MERKUSTU MYND ÁRSINS EN 
MYNDIN HEFUR SLEGIÐ Í GEGN Í EVRÓPU

BÓKIN HEFUR VERIÐ ENDURÚT-
GEFIN Í TENGSLUM VIÐ FRUM-

SÝNINGU MYNDARINNAR

ATH! 

Ævintýraleg spenna og hasar

ER ÞETTA ...

NÆSTI FORSETI ?

Christopher Walken Robin Williams

FRÉTTABLAÐIÐ
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Skráðu þig á SAMbio.is

ILMURINN

Sveitasöngvarinn Keith Urban, 
eiginmaður leikkonunnar Nicole 
Kidman, hefur höfðað mál gegn 
listmálara sem heitir sama nafni 
og hann.

Urban telur að listmálarinn 
hafi reynt að villa á sér heimildir á 
heimasíðu sinni keithurban.com 
og reynt að telja gestum trú um að 
hann sé söngvarinn. Á síðunni 
segir m.a.: „Þið eruð komin á 
heimasíðu Keith Urban. Fyrir þá 
sem ekki vita þá er olíumálun eitt 
af áhugamálum mínum“. Segir 
Urban að reynt sé að plata gesti 
síðunnar til að kaupa málverk sem 
líta út fyrir að vera gerð af 
honum.

Urban vill að síðunni verði 
lokað og að hann fái réttinn að 
henni. Sjálfur rekur hann heima-
síðuna keithurban.net.

Sveitasöngvarinn lauk nýverið 
þriggja mánaða áfengismeðferð 
og hyggur á tónleikaferð um heim-
inn á næstunni.

Urban höfðar mál

Rottweiler spila í Eyjum

Skilnaður Britney Spears 
og Kevins Federline er að 
verða að safaríkri steik 
fyrir slúðurblöðin vestan-
hafs. Glanstímaritið In 
Touch Weekly segir Britney 
vera lesbíu en hún vísar því 
á bug.

Breska götublaðið The Sun birti í 
gær stóra úttekt á fjölmiðlaum-
fjöllun bandarískra glanstímarita 
um kynhegðun söngkonunnar. Hjá 
The Sun kemur skýrt fram að 
Spears neiti því alfarið að hafa átt 
í hvers kyns stóðlífi með fjölda 
kvenna en In Touch telur sig hafa 
heimildir fyrir því að Britney hafi 
átti innilegar stundir með þremur 
og allt upp í sex konum í einu. 

Bandarísku slúðurblöðin hafa 
farið mikinn í umfjöllun sinni um 
málið enda var Britney Spears 
lengi vel táknmynd sakleysis í tón-
listariðnaðinum. Henni hefur nú 
verið kippt ansi snögglega af þeim 
stalli.

Þessum orðrómi um 
ástir Spears á konum 
fékk byr undir báða 
vængi þegar hún og 
Madonna kysstust inni-
lega á MTV-hátíðinni 
árið 2003. Þá hefur 

samband hennar og Paris Hilton 
verið umtalað og þær sagðar ást-
konur en Britney hló að þessu á 
sínum tíma. „Við erum bara tvær 
stelpur sem njótum mikillar vel-
gengni og kunnum að skemmta 

okkur. Við erum ekki lesbíur,“ 
sagði Britney.

Vinur K-Fed, rapparinn 
Omar Iceman Sharif, 

tjáði sig við In Touch 
um samband Britn-
ey og félaga síns. 
Hann sagði að 
Britney ætti mikið 
safn af klám-
myndum og að 

þeir vinirnir 
hefðu margoft 
horft á söng-

konuna gera vel 

við vinkonur sínar. Í tímaritinu er 
því einnig haldið fram að Britney 
hafi margoft haldið framhjá Kevin 
og ástarævintýrin með konum 
skipti tugum. „Hún vildi fá Kevin 
til að vera með en hann neitaði því 
alltaf. Vildi bara elskast með 
henni,“ sagði einn náinn vinur 
Federlines.

Talsmaður Britney hjá plötu-
fyrirtækinu Jive, Gina Orr, neitaði 
þessu alfarið og lögfræðingur 
Britney, Laura Wasser, sagðist 
ekki ætla að tjá sig um málið. 
Heimildir The Sun segja þetta 
hins vegar vera eitt af herbrögð-
um Federlines til að fá meira út úr 
skilnaði sínum og Spears. „Þetta 
er bara aðvörun hjá honum. Ef 
Kevin fær ekki það sem hann vill 
er þetta það sem koma skal.“



Geir Þorsteins-
son verður næsti formaður Knatt-
spyrnusambands Íslands sam-
kvæmt skoðanakönnun 
Fréttablaðsins meðal þingfull-
trúa á ársþingi KSÍ á morgun. 
Hefur hann talsverða yfirburði 
yfir meðframbjóðendur sína, 
Höllu Gunnarsdóttur og Jafet 
Ólafsson. Af þeim sem tóku 
afstöðu í könnuninni sögðust 
81,5% ætla að kjósa Geir, 8% 
studdu Jafet og 2,7% Höllu. 
57,5% þeirra sem tóku þátt í 
könnuninni tóku afstöðu til fram-
bjóðenda.

Stuðningurinn við Geir er yfir-
gnæfandi. Hann nýtur mikils 
fylgis hjá félögunum í landinu, 
hvort sem er á höfuðborgarsvæð-
inu eða á landsbyggðinni.

Nokkur félög voru búin að lýsa 
opinberum stuðningi sínum við 
Geir. Þeirra á meðal eru KR, ÍA, 
Haukar og félögin á Suðurnesjun-
um.

Alls 123 fulltrúar eiga rétt til 
setu á þinginu og þar með rétt til 
að kjósa í formannskjörinu. Sam-
kvæmt frétt sem birtist á heima-
síðu sambandsins 5. febrúar síð-
astliðinn hafði kjörbréfum verið 
skilað inn fyrir 116 fulltrúa. Einn 
þeirra fer sem fulltrúi félags 
með rétt til tveggja atkvæða. 

Alls tóku 112 fulltrúar þátt í 
könnuninni og veittu 113 svör. 
Svarhlutfall var því 96,6%

53 sögðust ætla að kjósa Geir, 
eða 46,9%. Níu fulltrúar sögðu að 
þeir myndu gefa Jafet sitt 
atkvæði og þrír það sama um 
Höllu.

Óákveðnir voru 22 talsins, 
19,5%. Tæplega fjórðungur, eða 
26 talsins, vildi ekki svara spurn-
ingunni.

Spurt var: „Hvern hyggst þú 
kjósa sem næsta formann KSÍ á 
ársþingi sambandsins um næstu 

helgi?“ Könnunin var fram-
kvæmd símleiðis dagana 7. og 8. 
febrúar.

Rúmlega helmingur þeirra 
sem tóku þátt í skoðanakönnun-
inni kemur frá landsbyggðinni. 
Athygli vakti við framkvæmd 
könnunarinnar að þar nýtur Geir 
meiri stuðnings en á höfuðborg-
arsvæðinu af þeim sem svöruðu. 

Hlutfall þeirra sem vildu ekki 
svara eða voru enn óákveðnir var 
svipað á höfuðborgarsvæðinu 
annars vegar og landsbyggðinni 
hins vegar. Hlutfallið var þó lítil-
lega hærra í Reykjavík og 
nágrenni.

Fulltrúakerfið er þannig byggt 

upp að hvert knattspyrnufélag í 
landinu fær ákveðinn fjölda þing-
fulltrúa eftir stöðu liða þeirra í 
deildakeppninni. Félög sem eiga 
lið í efstu deild kvenna eða karla 
fá fjóra fulltrúa. 1. deildarfélög 
karla fá þrjá fulltrúa, tveir koma 
frá 2. deildarfélögum og einn úr 
félögum sem eiga lið í 3. deild 
karla, rétt eins og þau sem eiga 
lið í 1. deild kvenna.

Ef íþróttafélög innan ákveðins 
héraðssambands ÍSÍ á ekki lið í 
deildakeppni KSÍ fær viðkom-
andi héraðssamband engu að 
síður einn þingfulltrúa.

Eggert Magnússon, núverandi 
formaður KSÍ, lætur af störfum á 

ársþinginu á morgun sem fer 
fram á Hótel Loftleiðum.

Geir Þorsteinsson hefur verið 
framkvæmdastjóri KSÍ um ára-
bil og því náinn samstarfsmaður 
Eggerts.

Jafet Ólafsson er viðskipta-
fræðingur og fyrrverandi fram-
kvæmdastjóri VBS fjárfesting-
arbanka.

Halla Gunnarsdóttir er blaða-
maður á Morgunblaðinu. Hún 
hefur leikið á Íslandsmóti kvenna 
í knattspyrnu sem og sinnt þjálf-
unarstörfum.

Kosið er til tveggja ára í senn 
til formannsembættis KSÍ.

Allur bærinn er búinn að vera frábær

 Það verður kosinn nýr 
formaður KSÍ á Ársþingi KSÍ sem 
fer fram á Hótel Loftleiðum á 
laugardaginn. Í kjöri til formanns 
KSÍ nú eru KR-ingurinn Geir Þor-
steinsson og Valsmaðurinn Jafet 
Ólafsson auk þess að Þróttarinn 
Halla Gunnarsdóttir berst við þá 
félaga um hylli þingfulltrúa. Þetta 
góða fólk hefur örugglega stuðn-
ing sinna félaga en að eignast for-
mann KSÍ hefur ekki boðað gott í 
baráttunni um Íslandsmeistaratit-
ilinn í karlaflokki. 

Formaður KSÍ hefur nefnilega 
ekki afhent Íslandsmeistaratitil-
inn til síns félags í 39 ár eða síðan 
Björgvin Schram afhenti KR-
ingum Íslandsmeistarabikarinn á 

sínu síðasta starfsári 1968. Við 
bikarnum tók þá fyrirliði KR og 
sonur hans, Ellert B. Schram, sem 
seinna átti eftir að feta í fótspor 
hans sem formaður KSÍ.

Eggert Magnússon afhenti sex 
félögum Íslandsmeistarabikarinn 
þau sautján ár sem hann starfaði 
sem formaður KSÍ en aldrei sínum 
mönnum í Val. Valsliðið komst í 
raun aðeins tvisvar sinnum í hóp 
þriggja efstu liða og það var tvö 
síðustu ár Eggerts sem formanns. 
Valsmenn urðu enn fremur tvisv-
ar sinnum að sætta sig við að falla 
úr deildinni. Það gekk ekkert 
betur hjá KR-ingum í sextán ára 
starfstíð Ellerts B. Schram sem 
formanns KSÍ. KR-ingar urðu ekki 

meistarar og urðu eins og Vals-
menn að sætta sig við að falla úr 
deildinni. Besti árangur KR-inga í 
tíð Ellerts var annað sætið sem 
liðið náði 1983 en árið á undan var 
eina skiptið til viðbótar sem KR-
liðið komst inn á topp þrjá þessi 
formannsár hans. 

Þessi svokölluðu álög kristöll-
uðust ekki síst í fimm ára for-
mannstíð Alberts Guðmundssonar 
en hann var formaður frá 1968 til 
1973. Valsmenn urðu meistarar 
bæði 1966 og 1967 en síðan ekki 
aftur fyrr en 1976. Hlíðarendalið-
ið bætti síðan við titlum 1978 og 
1980 svona þegar félagið var loks-
ins laust undan álögum formanns-
stólsins.

Álög á félagi formanns KSÍ?

Samkvæmt skoðanakönnun Fréttablaðsins meðal þingfulltrúa á ársþingi KSÍ mun Geir Þorsteinsson hljóta 
yfirburðakosningu í kjöri á nýjum formanni KSÍ. 81,5% af þeim sem tóku afstöðu sögðust myndu kjósa Geir.

 Það hefur mikið 
gengið á síðustu vikur í kringum 
formannskjör KSÍ. Frambjóðend-
urnir þrír hafa látið til sín taka í 
kosningabaráttunni og finnst 
mörgum nóg um.

Það var misgott hljóðið í 
þingfulltrúum ársþingsins þegar 
Fréttablaðið heyrði í þeim í 
tengslum við könnunina hér til 
hliðar. Sumum fannst nóg um 
ágang fulltrúa formannsefnanna 
og mátti heyra á þingfulltrúum að 
mesti ágangurinn kæmi úr 
herbúðum Jafets Ólafssonar. 
Stuðningsmenn hinna frambjóð-
endanna væru einnig duglegir að 
hringja í þingfulltrúa.

Aðrir þingfulltrúar kvörtuðu 
aftur á móti yfir því að heyra 
ekki nóg frá frambjóðendum og 
sumir voru óákveðnir þar sem 
þeir vissu ekki hvað frambjóð-
endurnir stæðu fyrir. 

Mikil pólitík í 
kringum kjörið

 Aganefnd Knattspyrnu-
sambands Íslands kvað upp einn 
þyngsta dóm sinn í langan tíma í 
gær og það yfir leikmanni í 2. 
flokki karla.

Þá var Framarinn Guðmundur 
Magnússon dæmdur í fjögurra 
mánaða bann vegna atviks sem í 
leik Fram og Víkings í 2. flokki 
þann 4. febrúar síðastliðinn. 

Ekki kemur fram í dómnum 
hvað Guðmundur gerði nákvæm-
lega af sér en það segir sig sjálft 
að það hefur verið ansi alvarlegt 
fyrst hann fékk þetta langan dóm. 

Guðmundur verður því ekki 
löglegur aftur fyrr en 6. júní í 
sumar. 

Dæmdur í 4 
mánaða bann





 Enski landsliðsþjálfarinn 
Steve McClaren er enn undir 
mikilli pressu í starfi eftir mjög 
slaka frammistöðu enska lands-
liðsins gegn Spánverjum á Old 
Trafford. Spánverjar unnu leik-
inn, 1-0, en það sem stóð upp úr 
var lélegur leikur enska liðsins en 
áhorfendur bauluðu á þá í leiks-
lok.

„Það voru nokkrir leikmenn 
sem spiluðu undir getu í leiknum. 
Það eru mikil vonbrigði, leikmenn-
irnir vita það og ef þeir vita það 
ekki verður þeim sagt frá því,“ 
sagði McClaren sem eðlilega gat 
ekki neitað því að sóknarleikur 
liðsins hefði verið arfaslakur. 

Peter Crouch og Shaun Wright-
Phillips þóttu sérstaklega slakir.

„Mér finnst ekki eins og leik-
menn séu að bregðast mér. Við-
horfið og vinnslan var til staðar. 
Gæðin voru því miður bara ekki 
fyrir hendi og sérstaklega á 
fremsta þriðjungi vallarins. Það 
sáu allir að síðasta sendingin var 
mjög slök, fyrirgjafirnar einnig 
sem og skotin. Þetta eru hlutirnir 
sem leikir vinnast á.“

McClaren tók við starfinu af 
Sven-Göran Eriksson eftir HM en 
honum hefur ekki gengið vel í 
starfi þar sem enska landsliðið 
hefur farið mjög illa af stað í 
undankeppni EM. Liðið er í þriðja 

sæti riðilsins og mætir Ísrael og 
Andorra næst í leikjum sem verða 
að vinnast.

„Leikurinn gegn Spáni var allt-
af erfiður fyrir okkur. Ekki bætti 
úr skák að lykilmenn vantaði hjá 
okkur en ég lærði mikið um þá 
sem fengu tækifæri í staðinn. 
Okkur vantaði hálfan hópinn, 
menn eins og Terry, Hargreaves 
og Rooney. Þetta eru stjörnur sem 
vinna leiki,“ sagði McClaren.

Við söknuðum lykilmanna

 Það telst ávallt til mik-
illa tíðinda þegar atvinnuíþrótta-
maður kemur út úr skápnum og 
segist vera samkynhneigður. Á 
því varð engin breyting þegar 
breski körfuboltamaðurinn John 
Amaechi lýsti því yfir að hann 
væri samkynhneigður. Það gerir 
hann í væntanlegri ævisögu.

Amaechi er aðeins sjötti 
atvinnuíþróttamaðurinn í fjórum 
stærstu íþróttagreinunum í Banda-
ríkjunum – körfubolta, amerísk-
um fótbolta, hafnabolta og hokkí – 
sem greinir frá samkynhneigð 
sinni opinberlega.

Það eru þrjú ár síðan Amaechi 
lagði skóna á hilluna en hann lék í 
NBA-deildinni í ein fimm ár og þá 

með fjórum félögum. Hann þótti 
aldrei sérstaklega öflugur leik-
maður sem útskýrir af hverju 
hann var sífellt að skipta um 
félag.

Tenniskonan Martina Navrati-
lova er líklega þekktasti samkyn-
hneigði íþróttamaður Bandaríkj-
anna og hún tók ofan fyrir Amaechi 
í gær. „Það er mjög mikilvægt 
fyrir ungt fólk í sömu stöðu að 
fólk komi út úr skápnum svo það 
sjái að það er ekki eitt í heiminum. 
Við erum fyrirmyndir og ungir 
hommar og lesbíur þurfa fyrir-
myndir eins og allir aðrir,“ sagði 
Navratilova. Körfuboltakappinn 
Grant Hill hjá Orlando Magic 
þekkir ekkert til Amaechi en hann 

hrósaði honum eigi að síður.
„Sú staðreynd að John hafi stig-

ið þetta skref gefur kannski öðrum 
í svipaðri stöðu kjark til að koma 
einnig út úr skápnum. Skiptir þá 
engu hvort um er að ræða leik-
menn sem eru hættir eða enn að 
spila,“ sagði Grant en Amaechi er 
fyrsti NBA-leikmaðurinn sem 
kemur út úr skápnum.

John Amaechi er fyrsti NBA-leikmað-
urinn sem kemur út úr skápnum

 Jesse King, banda-
ríska körfuboltamanninum sem 
Fréttablaðið sagði í gær að væri á 
leiðinni til Keflavíkur í Iceland 
Express deild karla, snerist 
hugur á síðustu stundu og hætti 
við að koma til Íslands. 

King sem lofaði góðu fékk 
tilboð annars staðar frá og 
Keflvíkingar sitja því áfram eftir 
án bandarísks leikmanns en þeir 
hafa þegar látið þrjá Bandaríkja-
menn fara í vetur.

Kemur ekki til 
Keflavíkur 

 Þann 28. október næstkom-
andi verður í fyrsta skipti leikið í 
NFL-deildinni í amerískum 
fótbolta utan Bandaríkjanna. Þá 
mætast Miami Dolphins og New 
York Giants á nýjum og glæsileg-
um Wembley-leikvangi.

Í kringum 160 þúsund NFL-
aðdáendur sóttu um yfir 500 
þúsund miða á leikinn aðeins 
þrem dögum eftir Super Bowl.

„Nærri allar óskirnar hafa 
komið frá NFL-aðdáendum í 
Bretlandi,“ sagði talsmaður NFL í 
Bretlandi. „Þessar áhugi er fyrir 
utan þann sem síðan mun koma 
frá Bandaríkjunum. Það verður 
uppselt um leið og miðar fara á 
sölu í byrjun mars.“

Hinn nýi og glæsilegi 
Wembley-leikvangur sem hefur 
verið í byggingu í langan tíma 
mun taka á milli 85-90 áhorfendur 
í sæti.

Slegist um 
miðana

 Það er skammt stórra 
högga á milli hjá bestu handbolta-
mönnum heims. Þeir eru nýbúnir 
að ljúka keppni á mjög erfiðu 
heimsmeistaramóti og aðeins 
nokkrum dögum síðar hefst 
þýska úrvalsdeildin á nýjan leik.

Sjónvarpsstöðin Sýn hefur 
tryggt sér sýningarrétt á þýsku 
úrvalsdeildinni og fyrsta útsend-
ing er í kvöld klukkan 18.25.

Þá mætast Íslendingaliðin 
Gummersbach og Wilhelms-
havener. Með Gummersbach 
leika markahæsti leikmaður HM, 
Guðjón Valur Sigurðsson, Róbert 
Gunnarsson og Sverre Jakobsson. 
Þjálfari liðsins er síðan landsliðs-
þjálfarinn sjálfur Alfreð Gísla-
son.

Með Wilhelmshavener leikur 
Gylfi Gylfason, fyrrum leikmað-
ur KR og Hauka.

Byrjar á Sýn 
í kvöld

 Einn besti markvörður 
heims, Serbinn Arpad Sterbik 

sem spilar 
með Ólafi 
Stefánssyni
hjá Ciudad 
Real, hefur 
fengið
spænskt
ríkisfang og 
mun því leika 
með spænska 
landsliðinu
um leið og 
hann verður 
löglegur.

Þetta eru 
fín tíðindi fyrir íslenska landslið-
ið því Sterbik verður þar af 
leiðandi ekki með Serbum gegn 
Íslandi í umspili um laust sæti á 
EM.

Fær spænskt 
ríkisfang

Iceland Express-deild karla:

 Njarðvík vann sinn 
níunda sigur í röð í Iceland 
Express deild karla í gær þegar 
þeir lögðu Grindavík, 94-98, í 
framlengdum leik í Grindavík. 
Það var hinn tvítugi Jóhann Árni 
Ólafsson sem kláraði leikinn fyrir 
Íslandsmeistarana en hann skoraði 
14 af 20 stigum Njarðvíkurliðsins 
í framlengingunni. Leikurinn var 
æsispennandi baráttuleikur þar 
sem sóknarleikur liðanna gekk oft 
illa en fyrir vikið var ekkert gefið 
eftir í vörninni.

„Ég var búinn að spila eins og 
asni í venjulegum leiktíma og fékk 
bara að koma aftur inn á af því að 
Gummi fékk fimmtu villuna. Svo 
þegar eitt skot fór ofan í þá fylgdu 
hin í kjölfarið. Þeir voru að spila 
hörkuvörn á Brenton og Jeb, 
skildu mig eftir og það hefur ekk-
ert lið efni á því að skilja mann 
eftir opinn,“ sagði Jóhann Árni 
sem nýtti 5 af 6 skotum sínum í 
framlengingunni og tók síðan 
sóknarfrákastið af því sem klikk-
aði. „Það er hörkukarakter í liðinu 
okkar og við kunnum á svona 
aðstæður,“ sagði Jóhann að lokum 
og Einar Árni Jóhannsson þjálfari 
liðsins var sáttur með strákinn. 
„Þetta er bara Jói eins og við 
þekkjum hann. Hann er sigurveg-
ari,“ sagði Einar.

Jeb Ivey tryggði Njarðvík 
framlenginguna með því að hitta 
úr öðru víti sínu 7 sekúndum fyrir 
leikslok en hefði getað tryggt sig-
urinn með því nýta bæði vítin. 
Grindavík hafði mest komist sjö 
stigum yfir í lokaleikhlutanum, 
73-66, en fjögurra stiga sókn frá 
Brenton Birmingham kveikti 
aftur í Njarðvíkingunum sem 

tryggðu sér framlenginguna og 
svo sigurinn.

Njarðvíkurliðið skoraði 12 
fyrstu stig seinni hálfleiks og 
komst tíu stigum yfir en heima-
menn sem mest náðu sjálfir átta 
stiga forskot í fyrri hálfleik voru 
ekkert á því að gefast upp. Eins og 
sést á þessu voru miklar sveiflur í 
leiknum og liðin skiptust á að eiga 
góða og slæma kafla. 

Einar Árni, var ánægður með 
níunda deildarsigurinn í röð. „Við 
eigum helling inni og getum spilað 

betur en við höfum verið að gera. 
Sigrarnir okkar hafa ekki allir 
verið glæsilegir en við erum 
reynslunni ríkari eftir þrjá mjög 
bitra tapleiki á heimavelli í 
Evrópukeppninni. Menn hafa lært 
af þessum töpum og þau hafa 
hjálpað þessu liði. Allar þessar 
raunir okkar í nóvember og 
desember eiga eftir að styrkja 
okkur í því sem framundan er og 
það eru eintómir úrslitaleikir 
eftir,“ sagði Einar að lokum.

Njarðvík er áfram á toppi Iceland Express-deildar karla eftir sigur á Grindavík 
í framlengingu, 94-98. Tvítugur Njarðvíkingur, Jóhann Árni Ólafsson, tryggði 
Njarðvík sigur í þessum fjöruga háspennuleik í Röstinni.



- Ekkert hlé á góðum myndum

Gullnu reglur Græna ljóssins

Ekkert hlé  
Myndin sýnd í einum rykk

Minna af auglýsingum
Sýning myndarinnar byrjar fyrr

Engin trufl un
Miðasölu lýkur þegar sýning myndar hefst321
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GLÓSUR UM SKANDAL

„Allt við Notes on a Scandal
er rafmagnað!“

- Rex Reed, The New York Observer

„Rosaleg… spennan
er miskunnarlaus!“

- David Denby, The New Yorker

„Flottasta leikarapar ársins!“
- Richard Roeper, Chicaco Sun-Times

MISTÖK EINNAR KONU ER TÆKIFÆRI ANNARAR



 Tekjur enska stórliðsins 
hafa dregist nokkuð saman síð-
ustu árin og nú er svo komið að 
United er „aðeins“ fjórða tekju-
hæsta félag í heimi en félagið var 
efst á þessum lista í átta ár. Það 
féll í annað sætið í fyrra og er nú 
komið í það fjórða. Félagið er engu 

að síður vel rekið og græddi mest 
allra liða tímabilið 2005-06 eða 
tæplega 50 milljonir punda. Það 
gerir tæplega 6,7 milljarða króna.

Tölurnar sem Deloitte styðst 
við eru tekjur af aðgangseyri, sala 
á varningi merktum félögunum og 
sjónvarpsréttur. Tekjur af sölum 
leikmanna eru ekki inn í þessum 
tölum. Efstu 20 félögin á listanum 
seldu leikmenn fyrir meira en 2,1 
milljarð punda á þessu tímabili.

Það var Real Madrid sem velti 
Man. Utd af toppi tekjulistans á 
síðasta ári og félagið heldur sínu 
sæti. Real er enn að bæta við sig 
en tekjur félagsins jukust úr 186,2 
milljónum punda í 202 milljónir 
punda. Barcelona og Juventus eru 
komin fram úr Man. Utd í öðru og 
þriðja sæti. Þó að United hafi fall-
ið á listanum jukust tekjur félags-
ins engu að síður lítillega, úr 166,4 

milljónum punda í 167,8 milljónir 
punda.

Deloitte spáir því að fall United 
á listanum sé tímabundið þar sem 
félagið sé enn að bæta við Old 
Trafford og það muni skila sér í 
auknum tekjum af aðgangseyri í 
framtíðinni. Tekjur Chelsea juk-
ust en félagið er samt aðeins í 
sjötta sæti listans.

Fastlega er búist við því að 
ensk félög verði í helmingi topp 20 
félaganna á næstu árum þar sem 
tekjur af sjónvarpsrétti aukast 
gífurlega á næstu leiktíð. Átta 
ensk félög eru á topp 20 í ár.  

Real Madrid með mestar tekjur en 
Manchester United græðir mest

 Það á ekki af körfu-
boltaliðinu Indiana Pacers að 
ganga en hvert leiðindamálið 
hefur rekið annað hjá félaginu síð-
ustu misseri. Nýjasta nýtt er að 
þrír leikmenn liðsins lentu í slags-
málum við framkvæmdastjóra 
knæpu einnar í Indianapolis en 
átökin áttu sér stað eftir tapleik 
liðsins gegn Golden State.

Enginn var handtekinn eða 
ákærður en lögreglan í Indiana-
polis er engu að síður að rannsaka 
málið. Leikmennirnir sem tóku 
þátt í slagsmálunum voru Jamaal 
Tinsley, Marquis Daniels og Keith 
McLeod.

Framkvæmdastjórinn er lík-
legast brákaður á kjálka og svo er 
hann slæmur í eyrnasneplinum 
hverju sem um er að kenna. Hann 
sagði Tinsley hafa hótað að drepa 
sig.

Vitni hafa sagt að allir leik-
mennirnir hafi lamið fram-
kvæmdastjórann í andlitið sem 
segist ekki hafa með nokkru móti 
getað varið sig gegn körfubolta-
mönnunum. Vitni óttuðust að mað-
urinn væri í lífshættu, slíkar voru 
barsmíðarnar.

Leikmennirnir hafa allir neitað 
sök í málinu. 

Leikmenn Pacers í knæpuslagsmálum

 Vandræðagemlingurinn Mike 
Tyson er farinn í meðferð vegna 
„margs konar fíknar“ og hann 
mun vera þar til réttarhöld yfir 
honum hefjast.

„Hann varð að fara og taka á 
vandamálum sínum,“ sagði 
lögfræðingur Tysons sem vildi þó 
ekki segja hvaða fíknir um væri 
að ræða.

Tyson, sem orðinn er 40 ára, 
bíður réttarhalda vegna ásakana 
um að hafa keyrt undir áhrifum 
fíkniefni sem og að hafa fíkniefni 
í fórum sínum.

Farinn í 
meðferð

 Aðeins sex knattspyrnu-
vellir á Ítalíu uppfylla ströng 
skilyrði sem hafa verið sett í 
kjölfar dauða lögreglumanns á 
dögunum en það andlát var 
kornið sem fyllti mælinn í ítalska 
boltanum.

Ólympíuleikvangurinn í Róm 
er einn þeirra sem uppfyllir 
öryggiskröfur en San Siro-
leikvangurinn í Mílanó gerir það 
ekki.

Það er ljóst að leikið verður 
fyrir tómu húsi á þeim völlum 
sem ekki uppfylla öryggisröfurn-
ar fyrr en búið er að mæta 
kröfunum.

Aðrir vellir sem eru taldir 
öruggir eru í Genúa, Síena, 
Cagliari, Tórínó og Palermo. Þar 
af leiðandi fara fimm leikir í 
Serie A um helgina fram fyrir 
luktum dyrum en áhorfendur 
verða á fimm leikjum. 

Sex uppfylla 
öryggiskröfur

 Fjölmargir vináttulands-
leikir fóru fram í vikunni og í eld-
línunni voru meðal annars fimm 
af sex þjóðum sem eru með Íslandi 
í undanriðli Evrópumótsins 2008. 
Spánverjar mættu Englendingum 
á Old Trafford og unnu góðan 1-0 
sigur. Danir mæltu sér mót við 
Ástrala á Loftus Road í London og 
unnu 3-1 sigur og Svíar heimsóttu 
Egypta til Kaíró en þurftu að 
sætta sig við 0-2 tap. Þá gerði 
Norður-Írland markalaust jafn-
tefli við Wales og Lettar tóku þátt 
í vináttumót á Kýpur og spiluðu 
því tvo landsleiki í vikunni. 

Það voru því aðeins tvö neðstu 
lið riðilsins, Ísland og Liechten-
stein, sem sátu heima og bíða bara 
eftir næstu leikjum í riðlakeppn-
inni. Þetta er ekki í fyrsta sinn 
sem íslenska landsliðið nýtir sér 
ekki landsleikjadag.

Eyjólfur Sverrisson hefur 
verið þjálfari A-landsliðs karla í 
fótbolta í 15 mánuði. Hann tók við 
af þeim Ásgeiri Sigurvinssyni og 
Loga Ólafssyni 14. október 2005. 

Á þeim tíma hefur Eyjólfur 
ekki fengið mörg tækifæri til þess 
að þróa sinn leikstíl eða gefa leik-
mönnum tækifæri til þess að sýna 
sig og sanna. Íslenska landsliðið 
hefur aðeins spilað tvo vináttu-
landsleiki þessa fimmtán mánuði. 
Liðið tapaði 0-2 fyrir Trínidad og 

Tóbagó í London 28. febrúar í 
fyrra og gerði síðan markalaust 
jafntefli við Spánverja á Laugar-
dalsvellinum í ágúst. 

Liðið hefur síðan spilað fjóra 
leiki í undankeppninni en árang-
urinn er ekki glæsilegur, aðeins 
þrjú stig af tólf mögulegum. 
Íslenska liðið byrjaði reyndar frá-
bærlega og skoraði þrjú mörk í 
fyrri hálfleik fyrsta leiksins gegn 
Norður-Írum en hefur síðan aðeins 
skorað eitt mark gegn átta á 315 
mínútum.

Næsti æfingalandsleikur 
íslenska liðsins er gegn Kanada á 
Laugardalsvellinum í ágúst en 

fram að þeim leik mun liðið spila 
þrjá leiki í undankeppninni, gegn 
Spáni í mars og gegn Liechten-
stein og Svíþjóð í júní. Fyrir leik-
inn við Liechtensteina í júní, leik 
sem verður að vinnast, hefur 
landsliðið aðeins hist einu sinni á 
rúmum sjö mánuðum.

Svíar hafa spilað langflesta 
æfingaleikina en líkt og Spánverj-
ar voru þeir ekki bara að undir-
búa sig fyrir undankeppnina því 
þeir voru með á HM í Þýskalandi. 
Svíar fóru einnig með landslið til 
Suður-Ameríku í janúar 2007 og 
til Sádi-Arabíu  2006 en í þeim 
fimm landsleikjum sem voru spil-
aðir í þeim ferðum tefldu Svíar 
fram mönnum sem spila í Sví-
þjóð. 

Spánverjar eru aftur á móti sú 
þjóð í íslenska riðlinum sem hefur 
nýtt alla landsleikjadaga FIFA 
þessa fimmtán mánuði en FIFA 
úthlutaði tíu dögum frá nóvember 
2005 til febrúar 2007. 

Fram undan er eitt stærsta 
landsliðsárið frá upphafi því karla-
landsliðið leikur alls átta leiki í 
undankeppninni í ár. Ísland spilar 
fyrst við Spánverja á Mallorca 28. 
mars næstkomandi. Þá verða liðn-
ir 168 dagar síðan íslenska lands-
liðið lék síðast leik en hann var 
gegn Svíum á Laugardalsvellinum 
11. október síðastliðinn. 

Spánverjar spila hins vegar við 
Dani í undankeppninni fjórum 
dögum áður auk þess að hafa spil-
að þrjá aðra vináttulandsleiki til 
viðbótar frá því í október. Luis 
Aragones hefur því fengið 360 
mínútur til þess að undirbúa sína 
menn en Eyjólfur hefur aðeins 
æfingarnar eftir að hópurinn hitt-
ist um það bil viku fyrir leikinn.

Eyjólfur Sverrisson er ekki og sama báti og landsliðsþjálfarar hinna þjóðanna sem eru með Íslandi í riðli í 
undankeppni Evrópumótsins 2008. Meira að segja Liechtenstein hefur fengið þrefalt fleiri æfingaleiki. 

 Lettar töpuðu báðum 
leikjum sínum á Kýpurmótinu 
sem fram fór í vikunni, fyrst 0-2 
fyrir Búlgaríu í undanúrslitunum 
og svo 0-2 fyrir Ungverjum í 
leiknum um þriðja sætið. 

Þar með hafa Lettar ekki 
skorað í landsleik síðan þeir unnu 
Íslendinga 4-0 í Riga 7. október 
síðastliðinn. Þar með er ekki öll 
sagan sögð því mörkin fjögur 
sem Lettar skoruðu framhjá Árna 
Gauti Arasyni í leiknum eru einu 
landsliðsmörk Letta í síðustu átta 
leikjum eða síðan að þeir unnu 
Norður-Kóreu 2-1 á næstsíðasta 
degi ársins 2005. 

Lettar hafa því ekki skorað í 
680 mínútur gegn öðrum en 
Íslendingum sem þeir skoruðu 
fjögur mörk hjá á aðeins 90 
mínútum.

Skora bara 
gegn Íslandi





– Vel lesið

Notaðu mest lesna* blað landsins 
til að dreifa kynningarefni til 

þinna viðskiptavina

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

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

Vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni

*Gallup maí 2006

Vertu inní Fréttablaðinu 
með þitt kynningarefni

Hafa skal það sem betur selur



HEFST Í KVÖLD
KL. 21.00

Vinsæla raunveruleikaserían
 Survivor Fiji snýr aftur á SKJÁEINN.

Sýnd á föstudagskvöldum í vetur.

GLÓÐVOLGIR ÞÆTTIR SEM SÝNDIR ERU INNAN VIÐ
 SÓLARHRING EFTIR FRUMSÝNINGU Í BANDARÍKJUNUM.
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„Okkur hefur verið hótað og fólk 
segist vilja koma og rústa okkur, 
meiða okkur,“ segir Birna Mjöll 
Atladóttir, staðarhaldari á Breiða-
vík. Staðurinn hefur verið áber-
andi í umræðunni eftir að DV og 
síðar Kastljós greindu frá illri 
meðferð drengja þar á 6., 7. og 8. 
áratug síðustu aldar. Frá árinu 
1999 hefur þarna verið rekið gisti-
heimili af hjónunum Birnu Mjöll 
og Keran Stueland Ólason og hafa 
þau fengið sinn skerf af athygli og 
viðbrögðum fólksins í landinu. 

„Aðrir hafa sakað okkur um að 
þetta sé bara einhver auglýsinga-
brella til að kynna staðinn,“ segir 
Birna. „Hingað hafa hringt ætt-
ingjar, vinir og allir fjölmiðlar 
landsins vilja koma og tala við 
okkur,“ bætir Birna við. „Við 
höfum bara setið hvort í sínu her-
berginu til að anna öllum þeim fyr-
irspurnum sem okkur hafa bor-
ist.“

Birna og Keran Stueland Óla-
son höfðu ekki hugmynd um þær 
hörmungar sem þarna höfðu átt 
sér stað þegar þau fluttu fyrst á 
staðinn. Bæði eru þau þó alin upp í 
grenndinni, Birna á Patreksfirði 
en Keran á bóndabýli aðeins þrett-
án kílómetrum frá Breiðavík. 

„Við fórum í bíó með þessum 
drengjum á sínum tíma og okkur 
grunaði aldrei að þetta væri í 
gangi,“ segir Birna. En þegar þau 
sáu fangaklefann og annan hryll-
ing runnu á þau tvær grímur. „Ég 
hef upplifað það hvert sumar síðan 

við opnuðum að drengir sem vist-
aðir voru í Breiðavík hafi komið 
hingað,“ segir Birna. „Ég hef átt 
margar mjög tilfinningaríkar 
stundir með þeim hérna, þeir hafa 
grátið og maður upplifir þetta ein-
hvern veginn með þeim. Og finnur 
til með þeim,“ segir Birna og bætir 
því við að Keran hafi í fyrstu verið 
mjög tvístígandi í því hvort taka 
ætti þessi orð trúanleg. „Þeir sem 
hafa komið hingað voru margir 
hverjir þjakaðir af samviskubiti 
og höfðu á orði að kannski hefði 
þetta bara verið meðferð sem þeir 
hefðu átt skilið. Þeir hefðu verið 
svo vondir,“ segir Birna. Þegar 
eiginmaðurinn fór sjálfur að heyra 
þessar sömu sögur fór hann að 
trúa drengjunum. Þau hjónin hafa 
nú fest sögurnar sem þeim hafa 

verið sagðar niður á blað og geyma 
þær í tölvu. „Við megum aldrei 
gleyma um hvað málið snýst. Þetta 
er ekki stríð á milli fréttamiðla 
heldur mannlegur harmleikur sem 
aldrei má gleymast.“

Fjölmiðlaumfjölluninni um 
Breiðavík er hvergi nærri lokið. 
Magnús Stefánsson félagsmála-
ráðherra hefur fyrirskipað rann-
sókn á málinu og hafa komið um 
hugmyndir um að borga skaðabæt-
ur til þeirra drengja sem þarna 
voru vistaðir. Birna segist þó vona 
að málið verði ekki til þess að stað-
urinn verði dæmdur fyrir það sem 
átti sér stað hérna. „Þetta er fal-
legasti staður í heimi og það var 
ekki hann sem slíkur sem var 
vondur heldur hluti þeirra sem 
þarna voru.“

Gestir á Viðskiptaþingi á miðviku-
dag ráku upp stór augu og hlátra-
sköll þegar hinni víðfrægu Thule 
auglýsingu var varpað upp á stórt 
tjald. En í staðinn fyrir leikarana 
Gunnar Hansson og Svein Geirs-
son voru þau Katrín Pétursdóttir 
og Geir H. Haarde annars vegar 
og Jón Ásgeir Jóhannesson og 
Hannes Smárason hins vegar i 
aðalhlutverkum.

Sævar Guðmundsson, leik-
stjóri hjá Saga Film, fékk þann 
heiður að leikstýra þessu valda-

mikla fólki í viðskiptalífinu. Og 
segist hafa dottið í lukkupottinn ef 
hægt er að tala um lukkupott í 
þessum efnum. „Þetta gekk mjög 
vel og þau voru ótrúlega móttæki-
leg fyrir þessu þótt þetta sé tíma-
bundið fólk. Og það kannski kom 
helst á óvart hversu mikinn tíma 

þau gáfu sér,“ segir 
Sævar. Hann 
viðurkennir
að forsætis-
ráðherrann
hafi komið 
honum

verulega á óvart og hann hafi 
gaukað að Geir atvinnutilboði ef 
einhvern tímann skyldi harðna á 
dalnum. „Hann sagðist myndu 
skoða það,“ segir Sævar. 

Að sögn leikstjórans vann Jón 
Ásgeir þó mestan leiksigur og 
Hannes Smárason sýndi mestu 
hæfileikana með tungumálið. 
Hannes er þekktur fyrir afburða-
góða ensku með amerískum hreim 
en Sævar segir hann hafa náð að 
tóna hann alveg niður. „Hannes 

sýndi mikla hæfileika á þessu 
sviði,“ segir Sævar.

Þegar sýningum lauk á Við-
skiptaþinginu voru sýndar glefsur 
úr þeim mistökum sem höfðu átt 
sér stað við gerð auglýsinganna. 
„Kannski var það fyndnast þegar 
Geir mismælti sig og sagði að 

Íslendingar ættu flottustu 
bílana og „the biggest 
women“ eða feitustu 

konurnar,“ segir Sævar 
og hlær.

Ráðherra og forstjórar leika í auglýsingu

Fari svo að rokkarinn Eiríkur 
Hauksson vinni undankeppni Eur-
ovision hérlendis hinn 17. febrúar 
myndi þátttaka hans í úrslitunum í 
Finnlandi 10. maí ekki stangast á 
við Evrópuferð hans með hljóm-
sveitinni Live Fire and the All Vik-
ing Band. Sú ferð verður að öllum 
líkindum farin í lok maí. „Það er 
reiknað með að þetta verði sautján 
konsertar á átján dögum en túrinn 
yrði ekki fyrr en í lok maí,“ segir 
Eiríkur.

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
á dögunum mun Eiríkur syngja 
með hljómsveitinni öll helstu lög 
rokksveitarinnar Uriah Heep. For-
sprakki sveitarinnar er fyrrum 
meðlimur Uriah Heep, hljómborð-
sleikarinn Ken Hensley. 

Hvernig sem fer í undankeppn-
inni hér heima ætlar Eiríkur að 
halda áfram að syngja lagið Ég les 
í lófa þínum, sem er eftir Svein 
Rúnar Sigurðsson. Var það sér-
staklega samið með Eirík í huga 
og heillaðist kappinn af laginu 
þegar hann heyrði það fyrst.

Eiríkur Hauksson hefur tvíveg-
is keppt í úrslitum Eurovision. 
Fyrst söng hann Gleðibankann 
árið 1986 ásamt Helgu Möller og 
Pálma Gunnarssyni, sem var 
fyrsta framlag Íslendinga til 
keppninnar. Síðan söng hann lagið 
Mrs. Thompson með hljómsveit-
inni Just 4 Fun sem var framlag 
Noregs árið 1991. Það lag hafnaði í 
17. sæti en Gleðibankinn í því 16. 
eins og margir muna eftir.

Eurovision ógnar ekki Evróputúr

...fær Gunnar Karlsson, leik-
stjóri Önnu og skapsveiflanna, 
sem fékk úrvalslið poppara til 
að vinna með sér að því að 
vekja áhuga unglinga á klass-
ískri tónlist.

Gnoðavogi 44, s. 588 8686. 
Opið alla laugardaga 11-14

30% afsláttur af rengi
og súrum hval

tilboðið gildir aðeins í dag



- Ekkert hlé á góðum myndum

Gullnu reglur Græna ljóssins

Ekkert hlé  
Myndin sýnd í einum rykk

Minna af auglýsingum
Sýning myndarinnar byrjar fyrr

Engin trufl un
Miðasölu lýkur þegar sýning myndar hefst321

KLIPPIÐ HÉR!

www.graenaljosid.is — Skráðu þig á póstlistann og þér verður boðið á forsýningar allra mynda Græna ljóssins

Lesendur Fréttablaðsins fá 2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar.
Framvísaðu þessari úrklippu í miðasölunni til að fá tilboðið. Tilboðið gildir föstudag, laugardag og sunnudag á allar sýningar.
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„Listrænt afrek
sem á sér engan líka!“

- Lisa Scwarzbaum, Entertainment Weekly

„Stórkostlegt, fallegt
og æsispennandi
ævintýri fyrir fullorðna!“

- Roger Ebert, Chicago Sun Tmes

„Meistaraverk eftir
sannan töframann!“

- A.O. Scott, The New York Times

„Hið sanna
meistarastykki ársins.

Langbesta mynd ársins!“
- Lou Lumenick, The New York Post

6



Nú standa yfir umræður um 
stöðu Íslands í ímyndarmál-

um. Við vorum númer 19 af 35 á 
viðurkenndum ímyndarlista – per-
sónulega hefði mér fundist viðeig-
andi að vera í 16. sæti, hinu eilífa 
tapsæti Íslendinga. Þessar niður-
stöður ku stjórnast af því hversu 
lítið þekkt Ísland er úti í hinum 
stóra heimi. Því beinist athygli 
stjórnvalda að því hvernig megi 
sýna umheiminum fram á að Ísland 
sé í raun og sanni best í heimi.

er þetta feikilega hallærislegt 
allt saman. Það er erfitt að sjá 
merki um blómstrandi hugmynda-
flug í fyrri aðgerðum stjórnvalda 
og stórfyrirtækja; staða okkar í 
heiminum viljum við að sé meðal 
vopnlausra, óþekktra en afar stað-
fastra eyjaklasa sem hanga aftan í 
hælnum á Bandaríkjastjórn, til 
marks um fádæma framsýni 
ætlum við að veðja á 21. öldina 
sem Öld Stóriðjunnar, og auglýs-
ingaherferðir hafa mikið til geng-
ið út á að Reykjavík sé ,,Bangkok 
norðursins” svo ungar stúlkur eiga 
fótum sínum fjör að launa í miðbæ 
höfuðborgarinnar undan gröðum 
útlendingum.

auðvitað eru það ekki bara 
stjórnvöld og stórfyrirtæki sem 
skapa ímynd lands og þjóðar. Hinn 
almenni borgari á ferðalagi erlend-
is leggur sitt af mörkum í orði og 
æði. Og hér fer mér að renna kalt 
vatn milli skinns og hörunds.

af öllu sé ég fyrir mér hóp-
ferðir Íslendinga í sólarlöndum, 
heimilisfeður á leið niður að sund-
laug með tvö börn og kippu klukk-
an ellefu á morgnana eða skað-
brenndar húsmæður í orlofi 
klípandi suðræna þjóna í rassinn, 
að kenna þeim að segja, „rassgat í 
bala“. Svo hristi ég af mér þessa 
viðurstyggilegu fordóma gagnvart 
þjóð minni og reyni að rifja upp 
eigin fullyrðingar um Ísland á 
erlendri grund.

tekur ekki betra við. Það er 
langt síðan ég komst að því að það 
er miklu skemmtilegra að ýta 
undir ranghugmyndir en leiðrétta 
þær. Þegar vongóður útlendingur 
spyr til dæmis hvort það sé satt að 
íslenskar konur séu fallegastar í 
heimi er tilvalið að kalla það áróð-
ur stjórnvalda, í raun og veru sé 
Ísland gömul fanganýlenda Norð-
urlandanna og bæði karlar og 
konur afsprengi þess versta í 
genamengi norrænna þjóða. Þessi 
skelfilega þjóð búi svo upp til hópa 
í tveggja hæða snjóhúsum með 
sleðahunda.

að þegar litið er til 
ímyndarsköpunar stjórnvalda og 
almennings á Íslandi held ég að 
við ættum að prísa okkur sæl fyrir 
19. sætið.

19 hið nýja 16?

Almenni lífeyrissjóðurinn – enn betri!
Kynntu þér sjóðinn á www.almenni.is

Almenni lífeyrissjóðurinn hefur frá upphafi verið í fararbroddi við að bjóða nýjungar í rekstri og þjónustu við sjóðfélaga. 

Almenni lífeyrissjóðurinn er öllum opinn og hentar þeim sem geta valið lífeyrissjóð og vilja greiða viðbótariðgjöld til að 
auka ráðstöfunartekjur sínar á eftirlaunaárunum.

Frábær árangur

Almenni lífeyrissjóðurinn*

Ævisafn I 21,8%
Ævisafn II 20,4%
Ævisafn III 13,8%
Ævisafn IV 12,2%
Tryggingadeild 21,3%
Lífeyrisdeild** 13,0%

Almenni lífeyrissjóðurinn skilaði sjóðfélögum góðu búi í árslok 2006. Ávöxtun
sparnaðarleiða var með eindæmum góð sem skilar sér í betri afkomu sjóðfélaga.

* Nafnávöxtun 2006 * * Skuldabréf metin á kaupkröfu.
Almenni lífeyrissjóðurinn er sjálfstæður lífeyrissjóður sem er rekinn af Glitni Eignastýringu.

Almenni lífeyrissjóðurinn | Kirkjusandi | 155 Reykjavík | Sími 440 4900

BESTI VINURINNEINN LÉTTUR, ÍSKALDUR

Í DAG ER
FÖSTUDAGUR!


