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Finnland heillar | Fjármálafyrir-
tækið Exista hefur tryggt sér 
rúmlega 15 prósenta hlut í finnska 
tryggingafélaginu Sampo. Áætlað 
meðalverð var 20,5 evrur á hlut 
sem jafngildir því að kaupverð 
nemi um 170 milljörðum króna.

Óbreyttir vextir | Seðlabanki 
Íslands ákvað á fimmtudag að 
halda stýrivöxtum óbreyttum í 
14,25 prósentum. Davíð Oddsson 
seðlabankastjóri sagði verðbólgu 
hafa hjaðnað en sagði bankann 
hækka vexti versni horfurnar.

Ímynd Íslands | Ísland lenti í 
19. sæti þar sem styrkur ímynd-
ar landsins í alþjóðlegu samhengi 
var mældur. Á listanum voru 35 
lönd og Ísland því rétt undir með-
altalinu. 30.000 manns tóku þátt 
í könnuninni, sem kynnt var á 
Viðskiptaþingi.

Ódýr þjónusta | Heildarþjónustu-
gjöld viðskiptavina banka eru að 
meðaltali 62 prósentum hærri í 
Danmörku, Svíþjóð og Noregi en 
hér á landi, að því er fram kemur í 
kynningu frá Landsbankanum.

Taka lán | Fjárfestingafélagið 
Mileston ehf. gekk frá lánasamn-
ingi við alþjóðlega fjárfestinga-
bankann Morgan Stanley um töku 
láns fyrir 16,5 milljarða króna til 
þriggja ára. Lánið er veitt í tengsl-
um við endurfjármögnun félags-
ins sem meðal annars á trygginga-
félagið Sjóvá hf.

Hærri verðbólga | Vísitala 
neysluverðs hækkaði um 0,41 pró-
sentustig frá síðasta mánuði og 
jafngildir það því að verðbólga 
síðastliðna 12 mánuði mælist 7,4 
prósent, samkvæmt útreikningum 
Hagstofunnar. 

Skoða samruna | Stjórnir VSB 
fjárfestingarbanka hf. og fjárfest-
ingafélagsins FSP hf. hafa ákveðið 
að hefja viðræður um samruna 
félaganna.
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Sigurjón Þ. Árnason

Efast ekki aftur um fjár-
mögnun Landsbankans 12-13
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Eggert Þór Aðalsteinsson 
skrifar

Kaup Exista á 15,48 prósenta hlut í finnska fjár-
málafyrirtækinu Sampo Group, stærsta trygg-
ingafélagi Norðurlanda, setur tvíeykið Exista og 
Kaupþing í lykilstöðu á norrænum fjármálamark-
aði að mati sérfræðinga. Exista, sem er stærsti 
hluthafinn í Kaupþingi og líka í Sampo, ætlar með 
þessum kaupum að setja sig í lykilstöðu fyrir þá 
samrunahrinu sem fyrirsjáanleg er á norrænum 
fjármálamörkuðum, bæði í bankakerfinu og á 
tryggingamarkaði.

Sampo á þessa stundina fimm milljarða evra 
(440 milljarða króna) í lausafé. „Við höldum að 
það sé hægt að nota þetta reiðufé til góðra verka 
...“ segir Lýður Guðmundsson, stjórnarformaður 
Exista.

Sænska ríkið stefnir að sölu á fimmtungs-
hlut sínum í Nordea, stærsta fjármálafyrirtæki 
Norðurlanda, og ætti Sampo að geta keypt þann 
hlut ef svo ber við, en stjórnendur finnska félags-
ins hafa lýst yfir áhuga sínum á hlutnum. Einnig 
gæti svo farið að Sampo hefði áhuga á kaupum á 
tryggingafélaginu Storebrand í Noregi þar sem 
Kaupþing er meðal stærstu hluthafa.

Exista sjálft hefur mikla fjárhagslega burði til 

frekari fjárfestinga á Norðurlandamarkaði og ekki 
er talið ólíklegt að félagið hafi áhuga á að kaupa 
meira í Sampo til að styrkja stöðu sína. Samkvæmt 
heimildum Markaðarins fékk Exista 70 milljarða 
króna lán frá Citigroup til kaupa á 11,1 prósenta 
hlut í Sampo í síðustu viku.
Stjórn Sampo leggur til að greiddar verði 1,2 evrur 
í arð á hvern hlut fyrir síðasta rekstrarár. Exista 
fær því að öllum líkindum 9,6 milljarða króna arð 
í vasann. Heildararðgreiðsla ársins nemur því rétt 
tæpum 62 milljörðum króna. 

Sampo hagnaðist um 1.353 milljónir evra fyrir 
skatta í fyrra, um 120 milljarðar króna. Hagnaður 
fyrir skatt jókst um 4,5 prósent á milli ára og 
nam arðsemi eigin fjár 22,6 prósentum. Hreinar 
fjárfestingatekjur námu 31,7 milljörðum króna 
og drógust saman um 22 prósent. Samsett hlutfall 
tjónakostnaðar og rekstrarkostnaðar af trygg-
ingastarfsemi var 89 prósent sem er mun lægra 
hlutfall en þekkist hér á landi.

Í nóvember seldi Sampo bankastarfsemi sína 
fyrir 360 milljarða króna. Nam söluhagnaður um 
það bil 256 milljörðum króna sem verður bókfærður 
á fyrsta fjórðungi þessa árs. Í Morgunkorni Glitnis 
kemur fram að þar sem Exista gerir Sampo-bréfin 
upp með hlutdeildaraðferð, en ekki á markaðs-
gengi, verði hlutdeild félagsins fjörutíu milljarðar 
króna í fyrrgreindum söluhagnaði. Sjá bls. 10

Með lykilstöðu á 
fjármálamarkaði
Citigroup lánaði Exista 70 milljarða króna til kaupanna í 
Sampo. Exista fær 9,6 milljarða í arð á næstunni eftir að 
finnska félagið greindi frá afkomutölum síðasta árs.

Innlagnir frá breskum fjárfest-
um halda áfram að streyma 
inn á Icesave, innlánsreikninga 
Landsbankans á netinu. Nú hafa 
54 þúsund viðskiptavinir opnað 
Icesave-reikninga eftir að verk-
efninu var ýtt úr vör 10. október 
síðastliðinn. Alls nema innlán nú 
um 1.650 milljónum punda sem 
eru um 220 milljarðar króna. Frá 
áramótum hefur bankinn tekið 
á móti um þremur milljörðum 
króna í nýjum innlánum á degi 
hverjum.

Innlánin styðja við áframhald-
andi vöxt bankans og auka lausa-
fé hans.

Sigurjón Þ. Árnason, banka-
stjóri Landsbankans, segir í 
viðtali við Markaðinn í dag að 
Icesave hafi orðið til þegar leit-
að var að framtíðarlausn á fjár-
mögnun bankans eftir það umrót 
sem varð á innlendum fjármála-
markaði í fyrra. - eþa / sjá bls. 12-13

Enn streyma 
innlán í LÍ

Marel tapaði hálfri milljón evra 
á lokafjórðungi síðasta árs sam-
kvæmt uppgjöri sem birt var 
í gær. Tapið nemur rúmum 44 
milljónum króna.

Sala á ársfjórðungnum tvö-
faldaðist engu að síður miðað 
við sama tímabil árið áður. Sala 
ársins jókst um 61,7 prósent frá 
árinu 2005.

Hagnaður ársins 2006 var hins 
vegar 159.000 evrur miðað við 5,7 
milljónir evra árið áður.

Hörður Arnarson forstjóri 
segir árið hafa verið viðburða-

Afkoma Marel 
undir spám

Virði fjármálafyrirtækja og fjár
festingarfélaga í Kauphöllinni 
hefur vaxið yfir 300 milljarða 
króna frá áramótum í kjölfar 
mikilla hækkana á hlutabréfum 
þessara félaga það sem af er 
ári.

Hækkanirnar eru raktar til 
ágætra ársuppgjöra, frétta af 
kaupum í finnsku fjármálafyrir
tækjunum FIM Group og Sampo 

Verðmæti fjármálafyrirtækja 
eykst um 300 milljarða
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Stefnir á meistarann
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SÉRBLAÐ FYLGIR

Um 80 prósent 
landsmanna ætla að ferðast til 
útlanda á árinu, samkvæmt nýrri 
skoðanakönnun Fréttablaðsins. 
Flestir ætla að fara einu sinni eða 
tvisvar, um 60 prósent. Rúm 
fjögur prósent ætla fimm sinnum 
eða oftar til útlanda. 

Nokkuð fleiri íbúar á lands-
byggðinni ætla að sitja heima í ár 
en íbúar á höfuðborgarsvæðinu. 
Um fjórðungur íbúa utan höfuð-
borgarsvæðisins ætlar að sitja 
heima en um 16 prósent íbúa 
höfuðborgarsvæðisins.

Flestir ætla til 
útlanda í ár

 Árni M. Mathie-
sen fjármálaráðherra opnaði í 
gær fyrir vefinn www.neitakk.is. 
Vefurinn er liður í forvarnastarfi 
Tollgæslunnar og Þjóðkirkjunnar, 
en samstarf þeirra í milli hefur 
þróast allar götur síðan 1999. 

Forvarnafulltrúar ætla sér að 
heimsækja um 2.500 fermingar-
börn á árinu  með Skugga, fíkni-
efnaleitarhundinn, og halda fyrir-
lestra í fermingarfræðslutímum. 

Vefurinn er ætlaður til stuðn-
ings þeim fyrirlestri, og á honum 
má finna fróðleik um vímuefni, 
starf tollgæslunnar og upplýsing-
ar um kosti heilbrigðara lífernis. 
Þar eru og viðtöl bæði við fíkla 
og við fyrirmyndir ungmenna, til 
dæmis söngvarann Magna og feg-
urðardrottninguna Unni Birnu.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Tollgæslunni er í máli forvarna-
fulltrúans lögð áhersla á mikil-

vægi ákvarðana á unglingsár-
unum. Þessi ár séu með þeim 
mikilvægustu í lífi manna og 
ákvarðanir um neyslu áfengis 
eða annarra vímuefna „marki þá 
grundvallarstefnu sem líf þeirra 
tekur á fullorðinsárunum“. 

Tollgæslan hvetur foreldra til 
að skoða neitakk.is með ungling-
unum og ræða þau álitaefni er 
fram kunna að koma. 

Skuggi heimsækir skólabörn

Smáauglýsingasími550 5000

Daníel Örn Hinriksson lærir hársnyrti-iðn í Iðnskólanum í Hafnarfirði. Með-fram skólanum tekur hann að sér ýmis hárgreiðsluverkefni.
Hársnyrtiiðn er fjögurra ára nám til sveins-
prófs í Iðnskólanum í Hafnarfirði. „Ég er á
fjórða ári og klára því í vor,“ segir Daníel.

Þar sem stór hluti námsins er st f
þjálfun þurfa ne

Daníel hafði sjálfur lokið því áður en hann
hóf hársnyrtinámið. „Þess vegna slepp ég 
við ýmis bókleg fög. Núna er ég bara í hefð-
bundinni stofuvinnu fyrir utan bylgjur og 
galagreiðslur sem ég er að læra.“Eins og er vinnur Daníel á hárgreiðslu-
stofunni Center og tekur auk þess að sér
alls konar verkefni. „Það er nóg að
Center er með X

Alþýðlegur á skýlunni í 
Laugardalslauginni

Loðnan er nú geng-
in upp á landgrunnið og fjör 
hefur færst í veiðarnar eftir 
nokkurra daga brælu. Tólf 
loðnuskip biðu löndunar í 
Vestmannaeyjum í gær og er 
loðnan stór og falleg. Loðnan er á 
stóru svæði fyrir Suðurlandi og 
voru skipin að kasta við Ingólfs-
höfða í gær.

Nú er um einn og hálfur 
mánuður þangað til loðnan 
hrygnir og því verða veiðarnar að 
ganga vel til að kvótinn náist. 

Töluverð áta hefur verið í 
loðnunni og það hefur truflað 
frystingu. Hrognafyllingin eykst 
jafnt og þétt og því styttist í að 
frysting á hinn mikilvæga 
Japansmarkað hefjist. Alls var 
landað 40.565 tonnum af loðnu í 
nýliðnum janúarmánuði.

Góð loðnuveiði 
eftir brælutíð

 Verðmæti fjárfestingafé-
laga og fjármálafyrirtækja sem 
skráð eru í Kauphöllinni hefur 
aukist um rúma 300 milljarða frá 
áramótum. Þær miklu hækkanir 
sem orðið hafa á hlutabréfum 
þessara félaga eru meðal annars 
raktar til ágætra ársuppgjöra og 
væntinga um áframhaldandi ytri 
vöxt íslensku bankanna. 

Þegar markaðir lokuðu á 
mánudag hafði virði Kaupþings, 
stærsta félagsins á markaði, 
aukist um 107 milljarða frá 
áramótum. Exista hefur hlutfalls-
lega hækkað mest allra fjármála-
fyrirtækja það sem af er ári, eða 
um 21 prósent.

Hefur aukist um 
300 milljarða

 Mannréttindanefnd 
Reykjavíkur vill fá skýringar 
Knattspyrnusambands Íslands á 
meintri misjafnri stöðu kynjanna í 
starfi sambandsins. 

Eftir að Fréttablaðið sagði frá 
því í fyrrahaust að KSÍ greiddi 
liðsmönnum karlalandsliðsins 
hærri dagpeninga en liðsmönnum 
kvennalandsliðsins sendi mann-
réttindanefnd Reykjavíkur Eggert 
Magnússyni, þáverandi formanni 
KSÍ, bréf þann 1. nóvember og ósk-
aði eftir því að hann mætti á fund 
nefndarinnar og skýrði málið.

Marsibil J. Sæmundsdóttir, for-
maður mannréttindanefndarinn-
ar, segir að bréfinu hafi verið fylgt 
eftir með símtölum en engin við-

brögð hafi bor-
ist frá Eggert. 
Hann lét af 
starfi formanns 
KSÍ um síðustu 
helgi.

Reykjavíkur-
borg styrkir 
mannvirkja-
gerð KSÍ veru-
lega. Mannrétt-
indanefndin

vitnar í mannréttindastefnu borg-
arinnar um að styrkir frá borginni 
séu bundnir því skilyrði að unnið 
sé gegn mismunun og að jafnrétti: 
„Mannréttindanefnd getur krafið 
viðtakanda styrks um greinargerð 
um ráðstöfun hans til að fylgjast 

með því að hann sé nýttur á jafn-
réttisgrundvelli.“

„Ef við komust að þeirri niður-
stöðu að þarna sé misrétti í gangi 
munum við vekja athygli á því 
innan borgarkerfisins,“ segir 
Marsbil sem kveðst vongóð um að 
nýr formaður KSÍ mæti á fund 
nefndarinnar. „Ég hef fulla trú á 
því að Geir mæti til okkar.“ 

„Ég þyrfti eiginlega að vita 
betur hvað þau eru að meina,“ 
segir Geir. „Dagpeningagreiðslur 
til kvenna og karla voru jafnaðar 
um miðjan janúar. Það kemur mér 
því á óvart að þau séu að álykta um 
þetta á fundi núna sjöunda febrúar. 
Ég held að þarna sé einhver ekki að 
fylgjast með.“ -

Segist hunsuð af KSÍ
Formaður mannréttindanefndar Reykjavíkur segir formann KSÍ hafa hunsað 
ítrekaðar óskir um útskýringar á meintri kynjamismunun sem brjóti í bága við 
styrkjastefnu borgarinnar. Nýr formaður segir málið byggt á miskilningi.



Björn, ætlar þú að vera á 
sjúkrahúsi lungað úr árinu?

Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.
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 Hópur af heittrúuðum 
hindúum sem berst gegn vestræn-
um áhrifum í Indlandi lýsti því 
yfir í gær að ung pör sem hygðust 
halda upp á Valentínardaginn, sem 
er í dag, gætu átt von á barsmíð-
um.

„Við mælumst til að ung pör 
fari ekki í almenningsgarða og 
veitingastaði eða skipuleggi partí 
á Valentínusardag. Þau sem hlusta 
ekki verða barin,“ sagði fulltrúi 
hópsins.

Skilti hafa verið sett upp í Luck-
now, höfuðborg fjölmennasta fylk-
is Indlands, þar sem ungir elsk-
endur eru beðnir um að leiðast 
ekki á almannafæri.

Annar hópur heittrúaðra hindúa 
hefur lýst yfir að hann muni taka 
myndir af pörum sem þeir grípa 
við að sýna hvort öðru blíðuhót og 
myndirnar verði síðan afhentar 
foreldrum elskendanna. Sjálfboða-

liðar muni vakta almenningsgarða, 
bíó og verslunarmiðstöðvar til að 
„hafa auga með ungu fólki“.

Yfirvöld í fylkinu hafa lýst yfir 
að öryggisgæsla muni sjá til þess 
að enginn verði áreittur í dag og að 

fólk geti ekki tekið lögin í eigin 
hendur í nafni menningarstefnu. 
Seinustu ár hafa skemmdarverk 
verið unnin á verslunum sem selja 
varning tengdan Valentínusardegi.

Barsmíðar á Valentínusardag

 Heyrnarlaust fólk sem 
segist hafa orðið fyrir kynferðis-
legri misnotkun var oftast misnot-
að af skólafélögum sínum, vinum 
og kunningjum. Í meira en helm-
ingi tilfella var það annað heyrn-
arlaust fólk sem misnotaði það. 

Þetta kemur fram í könnun sem 
Rannsókn og greining gerði á 
meðal 150 heyrnarlausra hér á 
landi. Um 56 prósent þeirra svör-
uðu könnuninni og kom í ljós að 
rúmlega þriðjungur þeirra hefur 
orðið fyrir kynferðislegri mis-
notkun, eða meira en þrjátíu 
manns. 40 prósent þeirra sem tóku 
þátt í könnuninni voru karlar og 
60 prósent konur.  

Í flestum tilfellum var fólkið 
enn á barnsaldri þegar það varð 
fyrir misnotkuninni, á aldrinum 
sex til fimmtán ára. Berglind Stef-

ánsdóttir, fyrrverandi formaður 
Félags heyrnarlausra og umsjón-
armaður könnunarinnar, segir að 
misnotkunin hafi átt sér stað bæði 
í Vesturhlíðarskóla og í gamla 
Heyrnleysingjaskólanum.

„Þetta er mjög sorglegt mál. 
Oftast gerðist þetta á heimavist 
fyrir heyrnarlaus börn. Það var 
ekki byrjað að nota táknmál fyrr 
en árið 1980 og flest málin komu 
upp fyrir þann tíma. Heyrnarlaust 
fólk gat því ekki með nokkru móti 
fengið hjálp. Auk þess kunni fag-
fólkið ekki táknmál. Heyrnarlaust 
fólk gat því ekki tjáð sig um þá 
misnotkun sem það hafði orðið 
fyrir,“ segir Berglind.   

 „Það voru gerðar prufur 
á eiturlyfjunum sem ég var með 
og það kom í ljós að 100 grömm 
voru hreint kókaín en tvö kíló voru 
barnapúður eða eitthvað álíka. 
Allavega ekki kókaín,“ segir Hlyn-
ur Smári Sigurðarson, 24 ára 
Íslendingur sem hefur setið í bras-
ilísku fangelsi í rúmlega átta mán-
uði. Hann var handtekinn í júní í 
fyrra með tvær pakkningar af 
fíkniefnum. Í annarri voru 100 
grömm af kókaíni en í hinni um 
tvö kíló af efni sem reyndist, líkt 
og fyrr segir, vera barnapúður. 

Hlynur verður leiddur fyrir 
dómara í dag og er það í fyrsta 
sinn sem það gerist frá því að hann 
var handtekinn. Hann vonast því 
til þess að niðurstaða fari að fást í 
mál hans. Hlynur gerir sér ekki 
almennilega grein fyrir hvað valdi 
því að loksins hafi komist gangur 
á málið. „Ætli íslenska sendiráðið 
hafi ekki ýtt eitthvað á lögfræð-
inginn minn, sem hafi síðan ýtt 
eitthvað við dómaranum þannig 
að það fór eitthvað að gerast.“ 

Hann segist þó engu nær um 
það hvenær málinu ljúki. „En 
dómarinn ákveður það á morgun [í 
dag]. Fyrst fer fram rannsókn á 
málinu, svo verður talað við vitni, 
en það verða lögreglumennirnir 
sem handtóku mig, og síðan verð-
ur loksins kveðinn upp dómur. Það 
getur reyndar verið að þetta muni 
gerast allt í einu, en það getur líka 
verið að ég þurfi að mæta aftur 
eftir viku, eftir mánuð eða jafnvel 
tvo mánuði. Það tekur allt svo 
langan tíma hérna í Brasilíu. Það 
fer bara allt eftir því hversu mikið 
dómarinn nennir að vinna.“

Hlynur sagðist skiljanlega vera 
mjög ánægður með það að megin-
hluti þeirra efna sem hann var 
tekinn með hefði reynst vera 
annað en kókaín. Hann er hins 
vegar ekki viss um að það muni 
skipta máli við dómsuppkvaðning-
una. „Ef lögreglan neitar að þetta 

sé rétt þá er það bara sannleikur-
inn. Svo get ég líka verið dæmdur 
fyrir ásetninginn. En að sjálfsögðu 
eru þetta góðar fréttir og gott að 
það sé loksins kominn gangur á 
þetta eftir átta mánuði og fjóra 
daga.“

Samkvæmt brasilískum lögum 
á að kæra fanga innan áttatíu daga 
frá handtöku, en sú regla er að 
litlu leyti virt í landinu. Engin 
framsalssamningur er í gildi milli 
Íslands og Brasilíu en hjá utanrík-
isráðuneytinu hafa fengist þær 
upplýsingar að ekki sé útilokað að 
semja um framsal manna eftir að 
þeir eru dæmdir. 

Kókaínið reyndist 
vera barnapúður
Hlynur Smári Sigurðsson, sem hefur setið í brasilísku fangelsi fyrir fíkniefna-
smygl, fer fyrir dómara í dag. Hann hefur setið inni í rúmlega átta mánuði. 
Efnagreining sýndi að meirihluti efnanna sem hann var með var barnapúður.

Guðni Ágústsson 
landbúnaðarráðherra segir að 

skoða eigi hvort 
skattleggja beri 
lífeyristekjur 
aldraðra eftir 
öðrum reglum 
en tekjuskatt-
slögum. Guðni 
segir að í raun 
sé að stórum 
hluta um 
fjármagnstekj-
ur að ræða og 
því eðlilegt að 
tekjur þessar 
beri fjármagns-

tekjuskatt eða 10 prósent en ekki 
35 prósent eins og nú er. Þetta 
kom fram í máli Guðna sem um 
helgina var staddur á Kanaríeyj-
um þar sem hann var ræðumaður 
á fundi framsóknarmanna sem 
haldinn var á hinni kunnu 
Íslendingakrá Klörubar.

Lífeyrir beri tíu 
prósenta skatt

 Átján ára ungling-
ur hóf skothríð í verslunarmið-
stöð í Salt Lake City á mánudags-
kvöld og skaut fimm til bana og 
særði fjóra áður en hann var 
felldur af lögreglumönnum.

Ekki var vitað hvað skotmann-
inum gekk til með árásinni en 
hann var vopnaður haglabyssu og 
skammbyssu með nokkurt magn 
skotfæra á sér.

Að sögn vitna var skotmaður-
inn fullkomlega rólegur þegar 
hann hóf að skjóta á fólk og leit 
ekki út fyrir að vera í geðshrær-
ingu.

Tvær 28 ára konur, 52 ára karl, 
24 ára karl og 15 ára stúlka létust 
í árásinni.

Skotárás í versl-
unarmiðstöð

 Baldur Ágústsson, 
forystumaður í framboðshópi 
öryrkja og eldri borgara, segir 
undirbúning að framboðinu á 
lokastigi. „Næsta skref verður að 
við höldum opinbera fundi og 
bjóðum fólki að koma og stað-
festa vilja sinn til að stofna flokk 
og samþykkja stefnuskrá,“ segir 
Baldur. Aðspurður segir hann 
engar sameiningarviðræður hafa 
farið fram við Baráttuhóp eldri 
borgara og öryrkja sem einnig 
hyggur á framboð til Alþingis. 
Arndís H. Björnsdóttir, formaður 
Baráttuhóps eldri borgara og 
öryrkja, segir þann hóp vinna af 
krafti að framboði. „Það er 
öruggt mál að það mun koma frá 
okkur framboð, en það verða 
engin tvö framboð eldri borgara. 
Það væri firra,“ segir Arndís.

Halda bæði 
sínu striki

Margrét Sverrisdóttir 
varaborgarfulltrúi ræddi 
hugsanlegt framboð til Alþingis 
við Ómar Ragnarsson um helgina. 

„Við Ómar töluðum saman um 
helgina og við vorum alveg 
sammála um að það væri rými 
fyrir okkur þarna,“ segir hún.

Margrét er „búin að vera á 
fullu að koma framboðinu á 
koppinn,“ og segir helsta 
verkefnið þessa dagana að ná 
saman fólki úr fleiri áttum. Um 
mögulega aðkomu Jóns Baldvins 
Hannibalssonar vill hún lítið tjá 
sig. Bætir þó við að „það væri 
auðvitað hvalreki“ að fá hann um 
borð.

Ræddi málin 
við Ómar

Það kom í ljós að 100 
grömm voru hreint 

kókaín en tvö kíló voru barna-
púður eða eitthvað álíka. Alla-
vega ekki kókaín.

Róbert Spanó lögfræði-
prófessor mun stýra heildstæðri 

og almennri 
athugun á 
rekstri Breiða-
víkurheimilis-
ins á tímabilinu 
1950 til 1980. 
Rannsóknin
mun einnig ná 
til sambæri-
legra stofnana 
og sérskóla þar 

sem börn dvöldu ef tilefni þykir 
til. Þá mun nefndin hafa leyfi til 
að rannsaka atvik nær okkur í 
tíma bendi upplýsingar og gögn 
til að þess sé þörf. 

Ríkisstjórnin mun á næstunni 
leggja fram lagafrumvarp til að 
veita nefndinni starfsleyfi. Hún á 
að skila greinargerð og tillögum 
að viðbrögðum til stjórnvalda 
fyrir 1. janúar á næsta ári.

Róbert Spanó 
stýrir rannsókn





Samkvæmt nýrri 
skoðanakönnun Fréttablaðsins 
áætla fjórir af hverjum fimm 
Íslendingum að þeir fari til 
útlanda í ár. Flestir ætla að fara 
einu sinni eða tvisvar, eða 60 pró-
sent. Frekar er líklegt að það séu 
konur en karlar sem áætla að 
þær fari einu sinni eða tvisvar út 
fyrir landsteinana. 63,7 prósent 
kvenna sögðust ætla að leggja 
land undir fót þetta oft, en 56,3 
prósent karla. 

Karlar virðast fara oftar til 
útlanda en konur, því fleiri karlar 
en konur áætla að þeir muni fara 
þrisvar til fjórum sinnum eða 
fimm sinnum eða oftar heldur en 
konur. Þá eru færri karlar en 
konur sem segja að utanlands-
ferð sé ekki á döfinni í ár. 

16,0 prósent svarenda sögðust 
ætla að fara þrisvar til fjórum 
sinnum í utanlandsferð á árinu, 
18,6 prósent karla og 13,3 prósent 
kvenna. 

Þá segjast 6,7 prósent karla 
ætla að fara fimm sinnum eða 
oftar til útlanda á árinu, en 1,8 
prósent kvenna.  Alls eru það 4,3 
prósent sem segjast ætla að fara 
fimm sinnum eða oftar. 

Einnig er nokkur munur á því 
hversu oft íbúar á höfuðborgar-
svæðinu eða landsbyggðinni ætla 
til útlanda á árinu. Þannig ætla 
63,8 prósent íbúa á landsbyggð-

inni að fara einu sinni eða tvisvar 
á árinu, en 57,5 prósent íbúa á 
höfuðborgarsvæðinu. 

Tæp tíu prósent íbúa á lands-
byggðinni ætla hins vegar þrisvar 
til fjórum sinnum en rúm tuttugu 
prósent íbúa á höfuðborgarsvæð-
inu.

Einungis eitt prósent íbúa á 
landsbyggðinni stefnir á að fara 
fimm sinnum eða oftar á erlenda 
grundu, en 6,5 prósent íbúa höf-
uðborgarsvæðisins.

Af þeim sem aldrei ætla að 
fara í utanlandsferð á árinu segj-
ast 18,3 prósent karla ætla að 
halda sig á Íslandi þetta árið og 
21,1 prósent kvenna. Alls eru það 
19,7 prósent sem ætla ekki til 
útlanda. 

Ef litið er til búsetu eru það 
heldur fleiri sem búsettir eru 
utan höfuðborgar sem ætla ekki 
til útlanda en íbúar á höfuðborg-
arsvæðinu. 25,6 prósent íbúa á 
landsbyggðinni mun halda sig á 
Íslandi á árinu, en 15,8 prósent 
íbúa á höfuðborgarsvæðinu. 

Hringt var í 800 manns á kosn-
ingaaldri laugardaginn 10. febrú-
ar og skiptust svarendur jafnt 
eftir aldri og hlutfallslega eftir 
kjördæmum. Spurt var „Hvað 
áætlar þú að þú munir ferðast oft 
til útlanda í ár?“ 92,1 prósent 
svarenda tók afstöðu til spurn-
ingarinnar. 

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!

Fjórir af hverjum fimm ætla út
Mikill meirihluti Íslendinga ætlar að ferðast til útlanda í ár samkvæmt nýrri skoðanakönnun Fréttablaðs-
ins. Um 60 prósent sögðust ætla að fara einu sinni eða tvisvar. Tæp tuttugu prósent vilja halda sig heima.

 Tvær konur lögðu 
fram kærur hjá á Guðmund Jóns-
son fyrrum forstöðumann Byrgis-
ins síðdegis í fyrradag. Þetta stað-
festi Ólafur Helgi Kjartansson 
sýslumaður við Fréttablaðið.  
Kærurnar á hendur Guðmundi eru 
því orðnar sex talsins og allar 
varða þær meinta kynferðislega 
misbeitingu hans gegn konum 
meðan á dvöl þeirra stóð í Byrg-
inu. Guðmundur hefur verið í 
skýrslutökum hjá embætti sýslu-
manns. Hann hefur ekki lagt fram 
áður boðaðar kærur.

Rökstuddur grunur leikur á að 
fleiri en ein kona í meðferð í Byrg-
inu hafi orðið barnshafandi eftir 

starfsmenn þar. Að sögn Matthíasar 
Halldórssonar landlæknis hefur 
embætti hans undir höndum nöfn 
ellefu kvenna sem samkvæmt 
sjúkraskrám höfðu verið barnshaf-
andi í Byrginu á árunum 2001-2007.

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins segjast sex þeirra hafa 
verið með barni þegar þær komu 
þangað, þrjár orðið ófrískar með 
unnusta eða eiginmanni, en ein með 
starfsmanni. Starfsmenn Byrgisins 
voru samsjúklingar sem höfðu feng-
ið eitthvert hlutverk á staðnum.

„Nú viljum við helst að umfjöll-
un í fjölmiðlum fari að lægja og að 
við getum farið að aðstoða þetta 
fólk,“ segir landlæknir.

Sex kærur á Byrgismanninn

Steingrímur J. 
Sigfússon, formaður Vinstri 
hreyfingarinnar - græns fram-
boðs, segir að ekki náist víðtæk 
þjóðarsátt í samfélaginu um 
umhverfismál og stóriðju nema 

ríkisstjórnin
stöðvi
stóriðjuupp-
bygginguna
og komi 
þessum
málum á 
hreint áður 
en frekari 
leyfi verði 
veitt eða 
gefin út. 
„Vandinn er 
sá að orkufyr-
irtækin hafa 

svo mikil útgefin leyfi og 
heimildir í höndunum, auk þess 
sem hægt verður að úthluta fleiri 
heimildum á millitímabilinu, að 
skaðinn verður að stærstum hluta 
skeður áður en nýtt fyrirkomulag 
kemst í gildi,“ segir hann um ný 
lagafrumvörp um rannsóknir og 
nýtingu á auðlindum í jörðu og 
meginreglur umhverfisréttar.

Ekki þjóðarsátt

 Microsoft á Íslandi varar 
við tölvuskeytum sem segja 
viðtakandann hafa unnið hundrað 
milljónir breskra punda í 
happdrætti á vegum Microsoft og 
America Online. Í tilkynningu frá 
fyrirtækinu segir að umrætt 
tölvuskeyti sé alls ekki á vegum 
þess heldur sé um blekkingu að 
ræða þar sem sótt er eftir 
persónulegum upplýsingum.

Almennt mælir Microsoft með 
því að notendur fari varlega með 
persónulegar upplýsingar sínar 
þar sem dreifing til óheiðarlegra 
geti valdið einstaklingum og 
fyrirtækjum ama og fjárhagsleg-
um skaða. 

Vara við happ-
drættisskeytum





Kannt þú skyndihjálp?

Ert þú andvíg(ur) 
fóstureyðingum?

 Samkomulagið við 
Norður-Kóreu er aðeins fyrsta 
skrefið í áttina að kjarnorkuaf-
vopnun, sem hefur verið mark-
miðið í sex ríkja viðræðunum í 
meira en þrjú ár.

Samkomulagið felur það í sér 
að Norður-Kóreustjórn lokar 
kjarnorkuverinu í Yongbyon, 
sem er stærsta kjarnorkuver 
landsins. Í staðinn fær Norður-
Kórea 50 milljón tonn af olíu, eða 
jafnvirði hennar í öðrum orku-
gjöfum.

Eftir að stjórn Norður-Kóreu 
hefur gert allar kjarnorkuvinnslu-
stöðvar landsins óstarfhæfar og 
lýst því yfir að allri kjarnorku-
vinnslu hafi endanlega verið hætt, 
þá fær fær Norður-Kórea að auki 
950 milljónir tonna af olíu – eða 
jafngildi hennar í efnahags-, orku- 
og mannúðaraðstoð.

„Það er augljóst að við eigum 
langt í land, en við erum afar 
ánægð með þennan samning,“ 
sagði Christopher Hill, aðstoðar-
utanríkisráðherra Bandaríkjanna. 
Auk Norður-Kóreu og Bandaríkj-
anna tóku þátt í viðræðunum full-
trúar Suður-Kóreu, Rússlands, 
Kína og Japans.

Efasemdir voru reyndar strax 
viðraðar um það hvort stjórn 
Norður-Kóreu myndi þegar á 
reynir standa við samninginn, 
jafnvel þetta fyrsta skref um að 
loka kjarnorkuverinu til bráða-
birgða. Þetta yrði þá í fyrsta 
skipti sem stjórn landsins dreg-
ur úr kjarnorkuvinnslu frá því 
árið 2003 þegar eini virki kjarna-

ofn landsins var ræstur og 
alþjóðlegir kjarnorkueftirlits-
menn reknir úr landi.

George W. Bush Bandaríkja-
forseti fagnaði samkomulaginu 
og sagði það „besta tækifærið“ til 
þess að samningaleiðin gæti borið 
árangur. John Bolton, fyrrver-
andi sendiherra Bandaríkjanna 
hjá Sameinuðu þjóðunum, var 
hins vegar afar óánægður með 
samkomulagið: „Þetta sendir 
nákvæmlega röngu skilaboðin til 

þeirra ríkja sem vilja koma sér 
upp kjarnorkuvopnum: „Ef við 
höldum það út nógu lengi, þreyt-
um samningamenn bandaríska 
utanríkisráðuneytisins, þá fáum 
við á endanum laun erfiðisins, í 
þessu tilviki mikið magn af olíu 
fyrir að gera einungis hluta af því 
sem gera þarf.“

Starfsmenn alþjóðakjarnorku-
stofnunarinnar IAEA eru hins 
vegar strax farnir að búa sig undir 
að fara til Norður-Kóreu til að 
sinna þar eftirlitsstörfum. Margt 
er hins vegar óljóst um það hvern-
ig þeim störfum verður háttað, og 
óljóst hve mikinn aðgang stjórn-
völd í Norður-Kóreu veita eftir-
litsmönnunum.

Loka stóru kjarnorkuveri 
og fá olíubirgðir í staðinn
Stjórnvöld Norður-Kóreu hafa fallist á að loka stærsta kjarnorkuveri landsins tímabundið. Efasemdir eru 
uppi hvort þeir standi við samkomulagið um að hætta að reka kjarnorkuvinnslustöðvar í landinu. 

 Ragnheiður Rík-
harðsdóttir, bæjarstjóri í Mos-
fellsbæ, segir að bæjaryfirvöld 
hyggist ekki falla frá framkvæmd-
um við lagningu Helgafellsbraut-
ar. Í áskorun sem samþykkt var 
síðastliðinn laugardag á fundi 
Varmársamtakanna, sem berjast 
gegn lagningu brautarinnar, 
kemur fram að samtökin vilji að 
meirihluti bæjarstjórnar falli frá 
framkvæmdinni þar til hún hefur 
farið í mat á umhverfisáhrifum. 

Jónína Bjartmarz umhverfis-
ráðherra kvað upp úrskurð í 
desember um að framkvæmdin 
þyrfti ekki að fara í mat á umhverf-
isáhrifum. Í úrskurði ráðherrans 
kemur fram að framkvæmdin 
brjóti hvorki gegn náttúruvernd-
arlögum né ákvæðum um náttúru-
minjaskrá sem gildi um Varmá. 
Ein af rökum Varmársamtakanna 
er að framkvæmdin spilli ánni og 
ósum hennar, sem eru friðlýstir.

Að sögn Jóns Baldvins Hanni-
balssonar, fyrrverandi ráðherra, 

hyggjast samtökin fara í mál gegn 
íslenska ríkinu ef umhverfisáhrif 
framkvæmdarinnar verða ekki 
metin.

Ragnheiður segir að fram-
kvæmdin sé ekki umhverfismats-
skyld því hún hafi ekki þau áhrif á 
náttúruna. „Við ætlum ekki að 
fara með framkvæmdina aftur til 

umhverfisráðherra því hann er 
búinn að úrskurða í málinu,“ segir 
Ragnheiður.

Í gær hélt tækni- og umhverfis-
svið Mosfellsbæjar kynningar-
fund í Hlégarði þar sem hönnun 
og útfærsla Helgafellsvegar var 
kynnt fyrir íbúum bæjarins. 

Hætta ekki við framkvæmd

 Bæjarstjórnir Ísa-
fjarðarbæjar og Bolungarvíkur-
kaupstaðar fagna ákvörðun 
samgönguráðherra um að ráðast í 
gerð jarðganga milli Bolungar-
víkur og Ísafjarðar um Skarfa-
skersleið, frá Ósi við Bolungarvík 
að Skarfaskeri í Hnífsdal. Göngin 
koma í stað Óshlíðarvegar, þar 
sem vegfarendum stendur ógn af 
snjóflóðum, aurskriðum og 
grjóthruni.

Í tilkynningu frá bæjarstjórn-
unum kemur fram að göngin 
leggi grunn að öflugra samstarfi 
einstaklinga, fyrirtækja og 
stofnana á norðanverðum 
Vestfjörðum og geri þannig 
sveitarfélögin tvö að einu 
atvinnu- og þjónustusvæði. 

Fagna ákvörð-
un ráðherra

 Vilhjálmur Þ. Vihjálmsson borgarstjóri og 
Svafa Grönfeldt, rektor Háskólans í Reykjavík, skrif-
uðu í gær undir samning um lóð Háskólans í Reykja-
vík í Vatnsmýrinni. Um er að ræða endurnýjun samn-
ings frá árinu 2005.

Háskólinn fær yfirráðarétt yfir þeim tuttugu hekt-
urum sem skilgreindir eru fyrir háskólann eða fyrir-
tæki í rannsóknum, nýsköpun og þróunarstarfsemi 
sem vilja koma inn á svæðið. Gert er ráð fyrir að fram-
kvæmdir hefjist á síðari hluta þessa árs og fyrsta 
áfanga nýs skólahúsnæðis verði lokið sumarið 2009.

Í tilkynningu segir að samtals verði byggingar 
háskólans um 30 þúsund fermetrar að stærð. Þunga-
miðja svæðisins verður yfirbyggt háskólatorg sem 
getur þjónað flestum á svæðinu.

Auk samningsins um lóð Háskólans í Reykjavík var 
skrifað undir samstarfsyfirlýsingu skólans og Orkuveitu 
Reykjavíkur um starfsemi orkurannsóknaseturs. 

Einnig skrifuðu fulltrúar Reykjavíkurborgar undir 
samstarfsyfirlýsingu um eflingu háskólans og aukið 
samstarf á sviði kennslu, þróunar og rannsókna.

Tveir menn um 
tvítugt hafa játað að hafa staðið 
að sprengingu við anddyri 
íbúðarhúss lögreglumanns á 
Blönduósi um seinustu helgi. Þeir 
sögðust hafa verið að hefna sín á 
lögreglunni fyrir að hafa skipt 
sér ítrekað af þeim vegna brota.

Mennirnir breyttu stórum 
flugeld þannig að hann ylli sem 
mestum usla, festu hann niður og 
sprengdu við anddyri hússins. Í 
tilkynningu segir að lögreglu-
menn líti þetta mál mjög alvar-
legum augum. Þeir séu uggandi 
um starfsöryggi sitt sem og 
friðhelgi einkalífs síns og sinna 
fjölskyldna.

Vildu hefna sín 
á lögreglunni

Norski herinn mun 
senda 150 sérsveitarmenn til að 

styrkja raðir 
alþjóðlega 
NATO-herliðs-
ins í Afganistan. 
Þetta tilkynnti 
norski utanrík-
isráðherrann 
Jonas Gahr 
Støre í gær.

Sérsveitar-
mennirnir munu 

hjálpa til við að tryggja öryggi og 
berjast gegn hryðjuverkum í 
grennd við afgönsku höfuðborgina 
Kabúl. Gahr Støre tók skýrt fram 
að hermennirnir myndu ekki taka 
þátt í hernaðaraðgerðum annars 
staðar í landinu, þar á meðal í 
suðurhlutanum þar sem átökin við 
skæruliða talibana hafa verið 
skæðust.

Norðmenn 
senda sérsveit

Það er augljóst að við 
eigum langt í land, en 

við erum afar ánægð með þenn-
an samning. 



FÉLÖG KJÚKLINGA- OG SVÍNABÆNDA Á ÍSLANDI

Staðreyndirnar tala sínu máli!

Íslendingar hafa á undanförnum árum aukið neyslu sína á innlendum gæðakjötvörum. Aukningin byggist fyrst og fremst á síauknum 

vinsældum kjúklinga- og svínakjöts. Frá árinu 1993 hefur árleg neysla á þeim kjöttegundum á mann aukist úr 16 kg. í rúmlega 40 kg.

Verðþróunin sýnir að á sama tíma hefur svínakjöt lækkað að raungildi í verði um rúmlega 40% og kjúklingakjöt um 50%. 

Slíkt er einsdæmi á matvælamarkaðnum hér á landi.

Kjúklinga- og svínabændur gera kröfu til þess að greinunum sé skapað það svigrúm og 

aðlögun að hægt sé að halda áfram á sömu braut, íslenskum heimilum til hagsbóta.

Kjötneysla árin1993-2006 kg/pr.íbúa
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Verðþróun kjúklinga- og svínakjöts 1993-2006*

Kjúklinga- og svínabændur munu hér eftir sem hingað til vinna af heilum hug

að lækkun matvælaverðs á Íslandi - án ríkisstyrkja!
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 Hversu háa upphæð mun 
þýska byggingavöruverslunin 
Bauhaus greiða fyrir lóð undir 
stórverslun sína við Úlfarsfell?

 Hvaða breski stórleikari lenti 
á Keflavíkurflugvelli síðdegis á 
mánudag?

 Hvað heitir nýja liðið hans 
Jóns Arnórs Stefánssonar körfu-
boltaleikmanns?

Karlmaður á þrítugs-
aldri hefur verið dæmdur í 
Héraðsdómi Reykjavíkur í 
fjögurra mánaða skilorðsbundið
fangelsi fyrir að hafa haft undir 
höndum tæplega 120 grömm af 
amfetamíni, sem lögreglan fann 
við leit.

Maðurinn játaði skýlaust brot 
sitt. Samkvæmt sakarvottorði 
hefur hann ekki áður gerst 
brotlegur við lög. Við ákvörðun 
refsingar var jafnframt litið til 
þess að hann er sakfelldur fyrir 
vörslu efnanna en ekki sölu 
þeirra. Hann á fjölskyldu og 
stundar vinnu.

Fjórir mánuðir 
fyrir fíkniefni

 Jólasöfnun Hjálpar-
stofnunar kirkjunnar skilaði 29,2 
milljónum króna. Upphæðin mun 
renna til vatnsöflunar og vatns-
nýtingar í þremur löndum: 
Malaví, Úganda og Mósambík. 

Hjálparstarf kirkjunnar fer 
þegar fram í þessum löndum og 
verður söfnunarféð nýtt til að 
fjármagna þau verkefni áfram, 
enda um langtímaverkefni að 
ræða. Vegna góðs árangurs í 
söfnuninni gefst svigrúm til þess 
að stækka verkefnið í Úganda 
sem snýst um að bæta hag 
munaðarlausra barna.

Góður árangur 
í jólasöfnun

Grunn- og framhaldsnám við Háskóla Íslands er kynnt í Háskólabíói við Hagatorg
Nýtt grunn- og framhaldsnám er kynnt í Kennaraháskóla Íslands við Stakkahlíð

Það gerist hjá okkur
Stúdentar og kennarar Háskóla Íslands og Kennaraháskóla Íslands
taka vel á móti þér á Háskóladeginum laugardaginn 17. febrúar kl. 11-16 

www.khi.is

www.hi.is

 Jón Ásgeir Jóhannes-
son, forstjóri Baugs Group og einn 
sakborninga í Baugsmálinu, sak-
aði í gær settan ríkissaksóknara í 
málinu um að beita almanna-
tengslabrellum í réttarsal. Sak-
sóknari sagðist á móti ekki kunna 
þær aðferðir en Jón Ásgeir þekkti 
þær vel.

Aðalmeðferð í síðari hluta 
Baugsmálsins hélt áfram í Hér-
aðsdómi Reykjavíkur í gær, og 
hélt Jón Ásgeir áfram að gefa 
skýrslu fyrir dómi. Sigurður 
Tómas Magnússon, settur ríkis-
saksóknari í málinu, spurði Jón 
Ásgeir út í kaupréttarsamninga til 
æðstu stjórnenda Baugs, sem voru 
greiddir inn á reikninga félagsins 
hjá Kaupþingi í Lúxemborg.

Sigurður Tómas vitnaði í skýr-
ingar sakborninga um ástæður 
þess að kaupréttur hefði verið 
greiddur á reikninga erlendis; 
óvissu um skattlagningu hér-
lendis, og spurði hvort Jóni 
Ásgeiri hefði þótt sú 
aðferð réttmæt.

Jón Ásgeir svaraði því 
ekki, en sagði sækjanda vera 
farinn að beita almannatengsla-
brellum, spurningarnar væru 
hannaðar til að sýna sig í slæmu 
ljósi með því að spyrja um mál 
sem ekki hefði verið ákært vegna. 

„Ákærði veit allt um PR, það 
veit ákæruvaldið ekki,“ svaraði 
Sigurður Tómas, og Jón Ásgeir 
svaraði með orðunum: „Mér sýn-
ist að það sé að læra ansi hratt.“

Jón Ásgeir hélt því einnig 
fram að miðað við ákærurnar í 
málinu yrði ekki annað séð en 
að ákæruvaldið skildi ekki 

hið algenga viðskipta-
hugtak EBITDA. Hug-
takið er vinsæll kvarði 
yfir verðmæti fyrir-

tækja, og stendur fyrir hagnað 
fyrir afskriftir, samkvæmt vef 
Greiningardeildar KB banka.

Sækjandi sagði hugtakið  
alþekkt í viðskiptum, og orðalag í 
ákæru væri einföld lýsing á þessu 
hugtaki. Hann mótmælti því við 
dómara að hann þyrfti að standa í 
þrætum við sakborning um hug-
takið. Dómari sagði rétt að rök-

ræða þetta ekki frekar, athuga-
semd sakbornings hefði komist til 
skila, og væri galli á ákærum væri 
það dómsins að meta það.

Gestur Jónsson, verjandi Jóns 
Ásgeirs, byrjaði daginn í gær á 
því að spyrja umbjóðanda sinn út í 
fyrstu ákæruliðina, sem sækjandi 
spurði um daginn áður. 

Því næst tók sækjandi við og 
spurði Jón Ásgeir út í  fimm 
ákæruliði. Þegar salurinn í hér-
aðsdómi hljóðnaði í gær átti enn 
eftir að spyrja Jón Ásgeir út í 
fjóra ákæruliði, og talið víst að 
ekki dugi dagurinn í dag fyrir það, 
eins og áætlanir gerðu ráð fyrir.

Ásakanir gengu á 
víxl í Baugsmálinu
Forstjóri Baugs Group sakaði í gær saksóknara í Baugsmálinu um að beita 
almannatengslabrellum í réttarsal. Sækjandi sagðist ekki kunna slíkar brellur. 
Saksóknari var einnig sagður misskilja hið algenga viðskiptahugtak EBITDA.

 Dómari í Baugsmálinu 
ákvað í gærmorgun að Jón Gerald 
Sullenberger, einn ákærðra í mál-
inu, fengi ekki að sitja í réttarsal í 
gær og hlusta á skýrslutökur yfir 
Jóni Ásgeiri Jóhannessyni, öðrum 
sakborningi, að kröfu verjanda 
Jóns Ásgeirs.

Verjandi Jóns Geralds, Brynjar 
Níelsson, gerði athugasemd við 
þessa kröfu, og sagði skýrt að sak-
borningar mættu fá að sitja í rétt-
arsal nema undantekningar-

ákvæði ættu við, og þau ættu ekki 
við í þessu tilviki. Krafðist hann 
þess að fá skriflegan rökstuðning 
dómara fyrir þessari ákvörðun, en 
dómari sagði að sér bæri ekki 
skylda til þess að verða við því.

Jón Gerald var afar ósáttur við 
þessi málalok, og sagði í samtali 
við Fréttablaðið að hann hefði gert 
ráð fyrir því að sitja öll réttar-
höldin meira eða minna, enda 
mikið alvörumál á ferð.

„Ég hélt að þegar maður væri 

ákærður gæti 
maður setið í 
réttarsal, hlust-
að og fylgst 
með, en dómar-
anum finnst það 
greinilega ekki 
eðlilegt,“ sagði 
Jón Gerald. 

Hann sagði 
yfirlýsingu Jóns 
Ásgeirs, sem 

birt var í Fréttablaðinu á mánu-

dag, afar sérstaka, það lýsti hug-
arfari Jóns Ásgeirs að hann líkti 
þessari málsmeðferð við sirkus.

Sjálfur segist Jón Gerald setja 
„stórt spurningarmerki“ við það 
hvort hann treysti íslenskum dóm-
stólum til að fjalla á sanngjarnan 
hátt um málið, dómur í öðrum 
hluta málsins hafi verið „galinn“.

Jóni Gerald vísað úr réttarsal

BAUGS M Á L I Ð

 „Þjóðin getur tekið 
í bremsuna í maí,“ sagði Stein-
grímur J. Sigfússon, formaður 
Vinstri grænna, á Alþingi gær 
þegar stjórnarfrumvarp um rann-
óknir og nýtingu á auðlindum í 
jörðu var tekið til umræðu.

Jón Sigurðsson iðnaðarráðherra 
segir að frumvarpið geri ráð fyrir 
verulegum breytingum á stjórn-
sýslu í íslenskum orkumálum. 
Verkefni flytjast frá iðnaðarráðu-
neyti til Orkustofnunar. Lagt er til 
hvernig bregðast skuli við þegar 
fleiri en einn aðili sækir um. Um 
umsóknir fái faglegan umfjöllun og 
greiða verði gjald fyrir rannsókn-
arleyfi og  nýtingu auðlinda.

Í frumvarpinu er gert ráð fyrir 
að forræði yfir auðlindum í jörð eða 
vatnsafli á eignarlöndum verði hjá 
eiganda og honum heimilt að semja 
við hvern sem er svo framarlega 
sem leyfi liggi fyrir og lagaskilyrði 
séu uppfyllt. Skylt verður að taka 
gjald fyrir nýtingu auðlinda og 
vatnsafls í þjóðlendum og landi í 
ríkiseigu. Ef fleiri en einn sækja um 
leyfi skal hæsta tilboði tekið.

Þjóðarsáttarfrumvörp ráðherra umdeild





 Efling stéttarfé-
lag hefur til skoðunar uppsögn og 
hugsanleg brot á lettneskum 
manni, Juris Ceplitis, sem hefur 

starfað hjá GT 
verktökum í 
tæplega eitt ár. 
Maðurinn var 
ráðinn hingað 
til lands í gegn-
um lettneska 
fyrirtækið
Vislande í eigu 
Ilonu Milcha í 
Riga.

Juris var ráðinn sem túlkur og 
bílstjóri til GT verktaka auk þess 
sem hann átti að sinna léttu við-
haldi á bifreiðum. Hingað kominn 
var óskað eftir að Juris myndi 
einnig sinna ýmsum íhlaupaverk-
um, til dæmis þrifum á skrifstofu, 
sem hann samþykkti. Juris telur 

að GT verktakar skuldi sér laun, 
til dæmis vegna yfirvinnu.

Sú skýring var gefin á uppsögn-
inni að rússneskur starfsmaður 
GT verktaka hefði tekið vinnubíl 
GT verktaka í óleyfi og velt 
honum. Ágúst Guðmundsson, 
þjónustufulltrúi hjá Eflingu, stað-
festir að málið sé til skoðunar. 
Honum sýnist að GT verktakar 
skuldi Juris nokkur hundruð þús-
und krónur en segir niðurstöðu 
skýrast síðar í vikunni.

Gísli Sveinbjörnsson, einn eig-
enda GT verktaka, segir að GT 
verktakar segi upp mönnum og 
þurfi ekki að tilgreina ástæður 
fyrir því í fjölmiðlum. Juris hafi 
fengið þau laun sem honum beri. 
Efling hafi aldrei haft neitt sam-
band, hvort nú né fyrr, þegar 
starfsmannamál hafi verið til 
umræðu.  

 Fiskneysla íslenskra barna 
nam aðeins 40 grömmum á dag 
árið 2002, sem var tæplega þriðj-

ungsminnkun 
frá árinu 1990. 
Minnsta fisk-
inn borðuðu 
unglingsstúlk-
ur, eða sem 
svarar einum 
munnbita á dag. 
Þetta var meðal 
þess sem rætt 
var á fundi hjá 
Lýðheilsustöð 

og Landssambandi smábátaeigenda 
sem standa fyrir átakinu „Borðum 
meiri fisk“.

Lýðheilsustöð hefur látið útbúa 
bækling með tuttugu auðveldum 
og ljúffengum fiskuppskriftum og 
sendir hann á öll heimili landsins. 

Átak til að fólk 
borði meiri fisk

Kröfu JB Byggingafé-
lags ehf. og Trésmiðju Snorra 
Hjaltasonar hf. um að framkvæmd 
einkavæðingar á hlut ríkisins í 
Íslenskum aðalverktökum (ÍAV) 
yrði dæmd ólögmæt var í gær 
vísað frá í Héraðsdómi Reykjavík-
ur. Íslenska ríkið var auk þess 
sýknað af bótakröfum stefnend-
anna, en þeir voru einn þeirra fjög-
urra aðila sem buðu í 39,86 pró-
senta hlut ríkisins í fyrirtækinu. 

Málshöfðun stefnendanna 
byggði meðal annars á því að fjöl-
margir einstaklingar sem komu að 
söluferlinu hefðu átt hagsmuna að 
gæta í framtíðareignarhaldi á fyr-
irtækinu eða tengdust öðrum bjóð-
endum með beinum hætti. Einnig 
töldu þeir að stjórnendur ÍAV, sem 
buðu í og keyptu fyrirtækið, hefðu 
nýtt sér þekkingu á innviðum fyr-
irtækisins sem stóð ekki öðrum 
bjóðendum til boða til að gera 
kaup sín möguleg. 

Þá vildu þeir meina að tengsl 
umsjónaraðila útboðsins á fyrstu 
stigum þess, Landsbanka Íslands, 
við tvö tilboðanna hefðu verið 
þess eðlis að dæma ætti fram-
kvæmdina ólöglega, en Lands-
bankinn sagði sig ekki frá fram-
kvæmdinni fyrr en tilboðsfrestur 
var runninn út. 

Málinu var vísað frá á grund-
velli þess að stefnendur hefðu 

ekki neina lögvarða hagsmuni af 
sérstakri úrlausn á því hvort fram-
kvæmdin hefði verið ólögmæt, 
enda væri þá einungis verið að 
leysa úr lögfræðilegu álitaefni. 
Hins vegar var fallist á að stefn-
endur hefðu af því hagsmuni að fá 
úr því skorið fyrir dómi hvort  
íslenska ríkið væri bótaskylt gagn-
vart þeim vegna ólögmætrar 
framkvæmdar á sölu á hlut ríkis-
ins í ÍAV. 

Ríkið var hins vegar sýknað af 
þeirri kröfu líkt og áður segir og 
aðkoma einstaklinganna sem til-
teknir voru í stefnunni ekki sögð 
ólögmæt né óeðlileg. Eina aðfinnsl-
an sem var ekki talin yfir allan 
vafa hafinn var aðkoma Lands-
banka Íslands á fyrri stigum 
útboðsins. Dómurinn komst hins 
vegar að þeirri niðurstöðu að ekki 
væri hægt að fallast á þær rök-
semdir stefnenda að tengsl bank-
ans við aðra bjóðendur væru með 
þeim hætti að dæma ætti fram-
kvæmdina ólögmæta.

Skrifað var undir sölu á hlut 
ríkisins í ÍAV í byrjun maí 2003 og 
var söluverðið um tveir milljarðar 
króna. Kaupendurnir voru Eignar-
haldsfélagið AV ehf. sem var sem 
fyrr segir í eigu stjórnenda ÍAV. 
Þeir gerðu í kjölfarið yfirtökutil-
boð og eignuðust allt fyrirtækið. 

ÍAV-máli vís-
að frá dómi
Kröfu um ólögmæti framkvæmdar á sölu á hlut rík-
isins í Íslenskum aðalverktökum var vísað frá dómi í 
gær. Ríkið var auk þess sýknað af bótakröfu. Stjórn-
endur ÍAV keyptu hlutinn á um tvo milljarða.

Hagfræðingur á hagfræðisviði
Seðlabanka Íslands
Seðlabanki Íslands auglýsir laust til umsóknar starf hagfræðings á hagfræði-
sviði. Hagfræðisvið annast rannsóknir og greiningu á þróun efnahags- og 
peningamála, gerir þjóðhags- og verðbólguspár og tekur þátt í mótun stefn-
unnar í peningamálum. Hagfræðisvið hefur m.a. umsjón með útgáfu ársfjórð-
ungsritsins Peningamála og ensku útgáfu þess Monetary Bulletin. 

Verkefni hagfræðingsins verða m.a.:
• Almennar rannsóknir, einkum á sviði peninga- og þjóðhagfræði.
• Þátttaka í gerð verðbólgu- og þjóðhagsspáa bankans og framþróun líkana

til spágerðar.
• Tilfallandi verkefni og ráðgjöf á ábyrgðarsviðum Seðlabankans.

Áskilið er a.m.k. meistarapróf í hagfræði og lögð er áhersla á að umsækjandi 
hafi gott vald á aðferðum til hagrannsókna og notkun hugbúnaðar til töl-
fræðigreiningar og hagmælinga. Umsækjandi þarf að hafa gott vald á mæltu
og rituðu máli, bæði íslensku og ensku, og hæfileika til að setja fram fræði-
legt efni á skýran hátt. Umsækjandi þarf að hafa góða samskiptahæfileika og 
vera reiðubúinn til hópvinnu af ýmsu tagi.

Upplýsingar um starfið veitir Arnór Sighvatsson, aðalhagfræðingur, í síma 
569-9600. Umsóknum skal skilað fyrir 22. febrúar 2007 til rekstrarstjóra Seðla-
banka Íslands, Kalkofnsvegi 1, 150 Reykjavík.

 Bæjarstjórn Hafn-
arfjarðar samþykkti í gær orða-
lag spurningarinnar sem borin 
verður upp í atkvæðagreiðslu um 
breytingu á deiliskipulagi vegna 
fyrirhugaðrar stækkunar álvers-
ins í Straumsvík í íbúakosningun-
um 31. mars. Tíu greiddu atkvæði 
með tillögunni, einn sat hjá.

Orðalag spurningarinnar verð-
ur svohljóðandi: „Fyrir liggur til-
laga að deiliskipulagi sem gerir 
ráð fyrir stækkun álversins í 
Straumsvík. Tillagan hefur verið 
kynnt íbúum Hafnarfjarðar. Ertu 
fylgjandi eða andvígur stækkun 
álversins samkvæmt fyrirliggj-
andi deiliskipulagstillögu?“ Svar-

möguleikar eru „Fylgjandi“ eða 
„Andvígur“.

Guðrún Ágústa Guðmundsdótt-
ir, bæjarfulltrúi Vinstri-grænna, 

lagði til að svarmöguleikum yrði 
breytt í „Já, ég er fylgjandi“ og 
„Nei, ég er andvígur“ en sú tillaga 
var felld.

Á fundinum kom fram að bæj-
arfulltrúar Samfylkingarinnar 
mæltu með því að tillaga meiri-
hlutans yrði samþykkt enda hefði 
verið farið að ráðum sérfræðinga, 
fólks sem hefði þjálfun og reynslu 
í að orða spurningar þannig að 
þær væru ekki leiðandi.

Atkvæðaseðlar vegna íbúa-
kosninganna áttu að fara í prent-
un í gær, að sögn Lúðvíks Geirs-
sonar bæjarstjóra, en 
utankjörstaðaatkvæðagreiðsla 
hefst á fimmtudaginn.

Atkvæðaseðlar í prentun
Boranir Hitaveitu 

Suðurnesja í Trölladyngju hafa 
ekki gefið þann árangur sem 
vænst var og hafa nú verið settar 
á bið. Þetta kemur fram í 
Víkurfréttum sem vitna í Júlíus 
Jónsson, forstjóra Hitaveitu 
Suðurnesja. Júlíus kveður 
fyrirtækið nú íhuga tilraunabor-
anir í Krýsuvík á meðan vísinda-
menn átti sig betur á stöðunni í 
Trölladyngju. „Boranir hafa leitt í 
ljós að nægur jarðhiti er til 
staðar í Trölladyngju en kaldara 
innstreymi í holurnar ofar í 
holunum kemur í veg fyrir að 
hægt sé að nýta þær,“ segja 
Víkurfréttir.

Vonbrigði í 
Trölladyngju



 Þúsundir Albana í 
Kosovo-héraði Serbíu mótmæltu 
um helgina tillögu Sameinuðu 
þjóðanna um héraðið, sem þeir 
telja ekki ganga nógu langt í átt 
til sjálfstæðis. Óeirðalögregla 
beitti táragasi á mótmælendur og 
í gær réðst lögreglan til inngöngu 
í skrifstofur samtaka sem staðið 
hafa að mótmælunum.

Serbnesk yfirvöld hafna einnig 
tillögunni þar sem þau sætta sig 
ekki við aukna sjálfstjórn 
héraðsins. Serbneskur embættis-
maður sagði í gær í blaðaviðtali 
að Serbar treysti því að Rússar og 
Kínverjar beiti neitunarvaldi 
gegn tillögunni þegar hún kemur 
til atkvæðagreiðslu í Öryggisráði 
Sameinuðu þjóðanna.

Bæði Serbar og 
Albanar ósáttir

Bæjarstjórn
Sandgerðis hefur hafnað ósk 
Landsnets um að fá að leggja 
háspennulínu um land sveitarfé-
lagsins að fyrirhuguðu álveri í 
Helguvík.

„Ekki er hægt að sætta sig við 
þau umhverfisspjöll sem slík lína 
veldur auk þess sem hún setur 
hömlur á framtíðaruppbyggingu 
bæjarfélagsins,“ segir bæjar-
stjórnin og vísar til þess að 
háspennumöstur Landsnets muni 
í framtíðinni koma í veg fyrir 
uppbyggingu þeirra svæða sem 
tengist starfsemi Keflavíkurflug-
vallar. Hins vegar hafi bæjar-
stjórnin engar athugasemdir við 
„framsæknar hugmyndir“ 
Reykjanesbæjar og Garðs um 
uppbyggingu sinna iðnaðar-
svæða.

Andstaða við 
háspennulínur 
í Sandgerði

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.
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Er öldrun úreld í nútímasamfélagi?
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 Örorkulífeyrisþegar 
sem fengu greiðslur frá Trygg-
ingastofnun ríkisins (TR) þann 1. 
desember á síðasta ári voru 13.230 
talsins, 6,7 prósent af fólki á aldr-
inum 18 til 67 ára sem búsett er 
hér á landi. Þetta kemur fram í 
frétt á vef TR.

Hlutfall örorkulífeyrisþega 
sem fæddir eru hér á landi er 7,3 
prósent af heildarfjölda 18-67 ára 
sem fæddur er hér á landi. Þegar 
sama hlutfall er skoðað fyrir þá 
sem fæddust ekki hér á landi er 
það 2,5 prósent af þeim sem 
búsettir voru hér á landi en fædd-
ust erlendis. Þeir eru samtals 599 
einstaklingar.

TR tekur fram að túlka verði 
gögnin með fyrirvara, til dæmis 
séu Íslendingar, sem fæddir eru 
erlendis, börn námsmanna og 
fólks búsetts erlendis, flokkuð 

með erlendum ríkisborgurum sem 
flytjast hingað til lands.

Tæplega 97 prósent örorkulíf-
eyrisþega eru búsettir hér á landi, 
en 423, eða 3 prósent, eru búsettir 
erlendis. Af þeim sem þiggja 
örorkubætur hér á landi eru um 
98,5 prósent með íslenskt ríkis-
fang en um 1,5 prósent, 203 ein-
staklingar, eru erlendir ríkisborg-
arar. 

Um 98 prósent þeirra sem fá 
örorkulífeyri hér á landi höfðu 
íslenskt ríkisfang í ársbyrjun 1986 
og rúm 2 prósent fengu íslenskan 
ríkisborgararétt árið 1985 en 
höfðu erlent ríkisfang fyrir. 

Um 6,7 prósent fá örorkulífeyri

 „Mamma, Nú get ég þetta ekki 
lengur. Ég hugsa bara um að taka líf mitt og 
búið. Ég fæ enga hjálp.“

Þetta sagði nítján ára piltur við móður sína, 
Kristínu Snorradóttur, í fyrrakvöld. Hann er 
að bíða eftir að komast inn á Vog eftir að hafa 
verið í stífri contalgínneyslu. Faðir hans fer 
með hann á hverjum degi þangað til þess að 
reyna að koma honum í meðferð. Þeim er vel 
tekið, að sögn Kristínar, en því miður er ekkert 
pláss fyrr en á morgun eða hinn daginn. Svona 
hefur þetta gengið að undanförnu.

„Sonur minn byrjaði að neyta vímuefna 
þegar hann var 13 ára,“ segir Kristín. „Tveim-
ur árum síðar var hann farinn að sprauta sig. 
Hann hefur farið í meðferðir en fallið aftur. Nú 
síðast hafði hann verið edrú í átta mánuði, en 
22. desember féll hann. Honum var þá kippt 

inn á Vog en útskrifaði sig sjálfur á Þorláks-
messu.

Við héldum að hann væri í góðu lagi, en svo 
föstudaginn fyrir rúmri viku fundum við 
sprautur, nálar og efni í herberginu hans. Á 
sunnudagskvöld ákvað hann að fara að heiman. 
Á þriðjudag var hann kominn í fangaklefa.“

Þegar málum var svo komið vildi pilturinn 
hætta neyslunni. Hann hefur verið í slæmum 
fráhvörfum í viku. Hann má yfirgefa heimili 
sitt ef hann kýs, en þangað inn koma engin 
efni, undirstrika foreldrar hans. Síðast í gær 
fóru feðgarnir upp á Vog, en það var sama 
sagan, ekkert pláss. Foreldrarnir hafa skipst á 
að vera með syni sínum allan sólarhringinn.

„Við erum uppgefin og vonlaus,“ segir 
Kristín. „En umfram allt erum við sár og reið 
út í stjórnvöld. Heilu fjölskyldurnar eru í rúst 

af sömu sökum og við. En fjárveitingar eru 
skornar svo við nögl að Vogur annar ekki nánd-
ar nærri þeirri þörf sem er fyrir meðferð fíkla 
á öllum aldri. Hins vegar horfir enginn í að 
malbika endalaust vegi og bora göng.“

Önnur börn foreldranna eru níu og þriggja 
ára. Kristín kveðst hafa leitað til barnavernd-
arfulltrúa til að biðja um aðstoð í málefnum 
þeirra, þar sem heimilið sé í herkví. Frá honum 
hafi ekki heyrst bofs eftir samtalið. Í gær 
ræddi hún við yfirmann fjölskyldusviðs Mos-
fellsbæjar í sama tilgangi. Hann kvaðst ætla 
að beita sér í dag.

„Hver mínúta í lífi sonar okkar nú er ein 
stór áhætta,“ segir Kristín. „Ef hann gefst upp 
og gengur út núna þá ríkir skelfingarástand á 
heimilinu þar til við fáum góðar fréttir eða 
slæmar fréttir.“

Drengurinn minn segist 
ekki geta þetta lengur
Nítján ára contalgínfíkill í fráhvörfum kemst ekki í meðferð af því að það er allt stappfullt á Vogi. Foreldr-
arnir vaka yfir syni sínum allan sólarhringinn. Þeir hafa ekki fengið stuðningsaðstoð fyrir systkin hans. 

Landbúnaðarsafn Íslands 
verður stofnað á Hvanneyri í dag. 
Stofnaðilar eru Landbúnaðarhá-
skóli Íslands, Borgarbyggð og 
Bændasamtök Íslands (BÍ). 
Landbúnaðarsafninu er ætlað að 
leggja áherslu á tímabil þekking-
ar-, tækni og markaðsvæðingar 
landbúnaðarins frá 19. öld og 
langt fram á þá síðustu. 

Hlutverk safnsins er söfnun og 
varðveisla muna, minja og verk-
þekkingar, rannsóknir á landbún-
aðarsögu og loks miðlun og 
fræðsla. Landbúnaðarsafn mun 
fyrst í stað m.a. byggja á nær 70 
ára tilveru Búvélasafnsins á 
Hvanneyri.

Nýtt safn fyrir 
landbúnaðinn

Umhverfisstofnun
hefur sent eigendum flutninga-
skipsins Wilson Muuga í Hvals-
nesfjöru reikninga fyrir bráða-
mengunarvarnir og hreinsun á 
olíu upp úr skipinu upp á hátt í 50 
milljónir króna. 

Eigendur skipsins hafa frest 
fram á föstudaginn 16. febrúar til 
að greiða reikningana.

Hávar Sigurjónsson, upplýs-
ingafulltrúi Umhverfisstofnunar, 
segir enn ágreining milli aðila um 
greiðsluskyldu.  

Reikningar upp 
á 50 milljónir

 Ferðamálaáætlun 2006 
til 2015 verður endurskoðuð fyrr 
en áætlað var, en gert var ráð 
fyrir að endurskoðun færi fram 
fyrir árslok 2009. Þar sem vel 
hefur gengið að framkvæma 
verkefni áætlunarinnar hefur 
samgönguráðherra ákveðið að 
ráðist verði í endurskoðun fyrr. 
Þetta kemur fram í tilkynningu 
frá samgönguráðuneytinu.

Áætlunin var samþykkt á 
Alþingi á vordögum 2005. 
Starfshópnum sem endurskoðar 
áætlunina er falið að fara yfir það 
sem hefur þegar verið gert, og 
komast að því hvað megi betur 
fara eða hverju sé nauðsynlegt að 
bæta við. 

Ferðamálaáætl-
un endurskoðuð



 Mál á hendur karlmanni 
á fertugsaldri vegna kannabis-
ræktunar og vörslu annarra 
fíkniefna var þingfest í Héraðs-
dómi Reykjavíkur í gær. 

Maðurinn var handtekinn í 
húsnæði í Mosfellsbæ síðastliðið 
haust þar sem lögreglan fann 
tæplega 200 grömm af marijúana, 
1,3 grömm af amfetamíni, 20 
grömm af kannabislaufum auk 
tæplega 50 kannabisgræðlinga. 
Sem fyrr segir er hann einnig 
ákærður fyrir að hafa um 
nokkurt skeið ræktað  græðling-
ana í sama húsnæði.

Kannabisrækt-
andi fyrir dómi

Matsnefnd eignarnáms-
bóta hefur neitað bræðrunum 
Karli og Sigurði Hjaltested um 
aðild að eignar-
námsmáli vegna 
Vatnsendajarðar-
innar. Bróðurson-
ur þeirra, 
Þorsteinn
Hjaltested, hefur 
gert eignarnáms-
sátt við Kópa-
vogsbæ sem mun 
eignast 863 
hektara af 
jörðinni. Karl og 
Sigurður vildu fá 
aðild að málinu 
þar sem þeir telja Þorstein ekki 
uppfylla ákvæði erfðaskrár sem 
gert hefur hann að ábúanda á 
Vatnsenda og að þeir ættu þar 
með tilkall til hlutar í jörðinni. Á 
sama hátt og sýslumaðurinn í 
Kópavogi hefur sagt telur 
matsnefndin að mál bræðranna 
verði aðeins leyst fyrir almenn-
um dómstólum.

Föðurbræður 
fá ekki aðild að 
Vatnsendamáli

 Norskir ráðamenn telja 
möguleika á að Noregi stafi á ný 
hætta af Rússland sökum þess að 
landið er farið að láta til sín taka í 
auknum mæli á alþjóðavettvangi.

Norska dagblaðið Aftenposten 
skýrði frá þessu. Eftir að kalda 
stríðinu lauk hafa norskir 
ráðamenn litið svo á að engin 
hætta stafi af Rússum, en nú er 
nýtt hljóð komið í strokkinn. 

Meðal annars segir norski 
herinn í nýrri skýrslu að þótt ekki 
sé hætta á innrás frá Rússlandi sé 
engu að síður mögulegt að til 
takmarkaðra hernaðarátaka 
komi.

Hætta stafar af 
Rússum á ný

www.icelandexpress.is/afangastadir

Sound of Music, Arsenal,
sólstólar og vindsængur,
Covent Garden, jeppasafarí,
sítt að aftan, Nefertiti, Rín,
Châteauneuf-du-Pape...

Evrópa býður upp á margt skrítið og skemmtilegt og Iceland Express 
færir þig í fjörið. Næsta sumar verða áfangastaðirnir orðnir 13 og því 
um að gera að skipuleggja draumafríið til Evrópu sem fyrst.

Þú bókar og finnur nánari upplýsingar um áfangastaðina á 
www.icelandexpress.is



nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Nóg komið

Skil betur núna Með allt á hreinu Stefnir í afar góðan vetur

Í dag er Valentínusardag-
urinn – dagur elskenda. 
Bóndadagurinn er nýliðinn 
og konudagurinn rétt hand-
an við hornið. Íslendingar 
halda upp á alla þessa daga 
þótt vissulega séu þeir mis-
vinsælir. 

Það er ekki langt síðan Íslending-
ar tóku upp á því að gefa blóm og 
gjafir í tilefni Valentínusardags-
ins. Sumum þykir siðurinn allt of 
útlenskur og benda á að við eigum 
frekar að halda upp á okkar 
íslensku daga, bóndadag og konu-
dag. En eru þeir dagar eitthvað 
íslenskari?

„Heimildir um konu- og bónda-
dag eru ekki sérlega gamlar. Það 
er aldagamall siður að fagna upp-
hafi þorra og góu en það er ekki 
svo langt síðan farið var að tala 
um konudag,“ segir Kristín Ein-
arsdóttir þjóðfræðingur. 

Elstu heimildir þar sem minnst 
er á konudag á prenti eru frá árinu 
1927 og Kristín segist ekki þekkja 
til heimilda um að gefnar hafi 
verið gjafir á þessum degi. „Fólk 
hafði meira við í mat á konudegin-
um. Til er auglýsing frá árinu 1938 
þar sem auglýst er hangikjöt fyrir 
konudaginn en ekki er minnst á 
blóm á þessum degi fyrr en síðar,“ 
segir Kristín og bætir því við að í 
rauninni virðist blómasalar hafa 
fest þennan dag í sessi og búið til 

hefðina. „Blóma-
salar byrja að 
auglýsa á þess-
um degi í 
kringum
1960. Fyrsta 
auglýsingin
þar sem menn 
eru hvattir til þess 
að kaupa blóm á konu-
daginn er frá árinu 1957. 
Þar auglýsir félag garð-
yrkjubænda og blómaversl-
ana og segir að allir góðir eigin-
menn færi konum sínum blóm á 
konudaginn,“ segir Kristín og 
bendir á að auglýsingamennskan, 
sem margir hafa gagnrýnt varð-
andi Valentínusardaginn, sé því 
engu minni í kringum konudag-
inn.

„Fólk hefur mjög mikla þörf 
fyrir að halda einhvers konar 
hátíð og gera sér dagamun. Að 
mínu mati skiptir ekki nokkru 
máli hvort siðurinn er íslenskur 
eða erlendur enda er það nú svo að 
flestar okkar hefðir koma ein-
hvers staðar annars staðar frá. 
Valentínusardagurinn er íslensk-
ur ef hann hentar íslensku samfé-
lagi,“ segir Kristín sem þorir þó 
ekki að spá fyrir um framtíð Val-
entínusardagsins hér á landi. „Ég 
veit ekki hvort við erum nógu 
væmin til þess að þetta passi 
okkur,“ segir Kristín og hlær.

Á þessum dögum elskendanna 
er mikið við að vera í blómabúðum 
landsins. Hendrik Berndsen, eða 
Binni á Blómaverkstæði Binna, 
segir að konudagurinn sé einn 
skemmtilegasti dagur ársins í 
blómabúðinni. „Þetta er skemmti-
leg hefð og það koma fjölmargir 
karlmenn í búðina til okkar á þess-
um degi. Dagurinn er líka hálgerð-
ur fjölskyldudagur því það er ekki 
eingöngu þannig að karlar séu að 
gefa unnustum sínum blóm heldur 
einnig mæðrum sínum og dætr-
um, það má því segja að allar 

konur tengist þessum degi,“ segir 
Binni og bætir því við að það sé 
gaman að afgreiða karlmenn á 
konudaginn. „Þeir gera þetta af 
svo mikilli tilfinningu. Konurnar 
hafa líka ákveðnar skoðanir og 
vita hvað þær vilja þegar þær 
kaupa blóm handa mönnum sínum 
á bóndadaginn.“

Binni segir að undanfarin ár 
hafi einnig verið nóg að gera á 
Valentínusardaginn. „Það hefur 
komið mér svolítið á óvart þar 
sem það er svo stutt á milli þess-
ara daga. Hins vegar tek ég eftir 
því að það virðist vera unga fólkið 
sem kemur í blómabúðina á Val-
entínusardaginn,“ segir Binni.

Fólk hefur þörf fyrir svona daga

Hreinar hendur
örugg samskipti
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fréttir og fróðleikur

Laun ef staða 
er lögð niður

Á síðustu dögum og vikum 
hafa félags- og heilbrigðis-
ráðherra sagt Byrgið hafa 
verið annaðhvort dvalarstað 
eða búsetuúrræði. Þau hafa 
enn fremur lagt áherslu á 
það að Byrgið hafi aldrei 
verið skilgreint sem með-
ferðarheimili eða sjúkra-
stofnun. En hvað var Byrg-
ið og hvernig hefur það 
verið skilgreint í opinberum 
gögnum fram að þessu?

Samkvæmt heimasíðu Byrgisins, 
sem nú hefur verið lokað, skil-
greindu forsvarsmenn félagsins 
starfsemina sem meðferðarúr-
ræði. Þar segir orðrétt að Byrgið 
bjóði upp á „mjög öfluga endur-
hæfingarmeðferð fyrir vímuefna-
neytendur og getur haft 80 ein-
staklinga í meðferð samtímis“. 

Þar kemur einnig fram að þeim, 
sem lengra eru komnir í meðferð-
inni, sé úthlutað sérverkefnum 
sem séu til dæmis vaktir á aðhlynn-
ingardeild. Í viðtali við Fréttablað-
ið 16. október 2002 segir Guð-
mundur Jónsson sjálfur frá því að 
honum finnist það erfiðasta við 
starfið að afeitra fólk. Byrgið 
hlaut auk þess fimm milljóna 
króna styrk frá pokasjóði verslun-
armanna í apríl 2003 til þess að 
opna aðhlynningardeild á höfuð-

borgarsvæðinu, sem varð reyndar 
aldrei að veruleika.

Í greinargerð Landlæknisembætt-
isins um samskipti þess og Byrg-
isins sem send var heilbrigðis-
ráðuneytinu í upphafi þessa árs er 
sagt frá því að Byrgið hafi tvíveg-
is sótt um leyfi til reksturs afeitr-
unar- eða aðhlynningardeildar, í 
desember 1999 og í febrúar 2004. Í 
báðum tilfellum var þeim hafnað 
með þeim rökstuðningi að augljóst 
væri að Byrgið uppfyllti ekki þær 
kröfur sem gildi um starfsemi 
heilbrigðisstofnana.

Í úttekt Aðalsteins Sigurðssonar 
sálfræðings á starfsemi Byrgisins, 
sem hann vann fyrir varnarmála-
skrifstofu utanríkisráðuneytisins 
árið 2002, þegar Byrgið var í Rock-
ville, er starfsemin aldrei skil-
greind öðruvísi en að um meðferð-
arheimili sé að ræða. Í úttektinni 
segir meðal annars að samningur 
hafi verið gerður „milli íslenskra 
og bandarískra stjórnvalda þar 
sem bandarísk stjórnvöld heimila 
íslenskum stjórnvöldum að nota 
tiltekin mannvirki til að reka með-
ferðarheimili fyrir áfengis- og 
vímuefnaneytendur“. Í umfjöllun 
um fjármál Byrgisins segir Aðal-
steinn að ljóst sé að rekstur Byrg-
isins sé háður fjárstuðningi ríkis-
ins „eins og aðrar  stofnanir fyrir 
sjúklinga“.

Byrgið er því bæði skilgreint 
sem meðferðarheimili og stofn-
un fyrir sjúklinga í úttektinni 
þrátt fyrir að landlæknisembætt-
ið hefði í desember 1999 sagt með 
mjög skýrum hætti að Byrgið væri 
hvorugt.

Skýrsla heilbrigðisráðherra um 
þjónustu fyrir áfengis- og vímu-
efnaneytendur á Íslandi sem kom 
út í mars 2005 segir Byrgið ein-
vörðungu vera meðferðarheimili. 

Þar er það sett saman í flokk með 
stofnunun á borð við SÁÁ og sagt 
reka afeitrunardeild, bráðaþjón-
ustu og endurhæfingu auk þess 
sem það bjóði meðal annars upp á 
sálfræðiþjónustu og lyfjagjöf. 

Þrátt fyrir að landlæknisemb-
ættið hafi á þeim tíma synjað 
Byrginu á mjög skýran hátt um 
rekstur afeitrunardeildar kemur 
fram í skýrslunni að „hjá meðferð-
arheimilum Samhjálpar í Hlað-
gerðarkoti og Byrginu voru 705 
lagðir inn til afeitrunar árið 2002“. 

Hinn 24. janúar 2007 voru lögð 
fyrir fjárlaganefnd gögn utanrík-
isráðuneytisins varðandi veru 
Byrgisins í Rockville, en Byrgið 
var þá á hendi þess ráðuneytis. Í 
þeim gögnum kemur margoft 
fram í opinberum bréfum, tölvu-
póstum og samningum að Byrgið 
sé meðferðarheimili. Í bréfum og 
samningum við bandarísk stjórn-
völd kemur einnig fram að þau-
hefðu heimilað íslenskum stjórn-
völdum að nota Rockville til að 
reka þar meðferðarheimili fyrir 

áfengis- og vímuefnaneytendur. 
Í tölvupóstsamskiptum við aðra 

meðlimi vinnuhóps um framtíð 
Byrgisins kallar Birkir Jón Jóns-
son, þáverandi aðstoðarmaður 
félagsmálaráðherra og formaður 
fjárlaganefndar, Byrgið ýmist 
meðferðarheimili eða endurhæf-
ingarathvarf. Í öllum þeim gögn-
um er Byrgið aldrei kallað búsetu-
úrræði né dvalarheimili. 

Samningur sem Fangelsismála-
stofnun og Byrgið gerðu með sér 
árið 2002 segir samkomulagið fela 
í sér  „vistun afplánunarfanga á 
meðferðarheimilinu Byrginu, 
Efri-Brú, Grímsnesi“. 

Á heimasíðu stofnunarinnar 
segir enn fremur að „frá 2002 
hefur Fangelsismálastofnun í 
samvinnu við Byrgið gefið föng-
um kost á því að vistast í áfengis- 
og fíkniefnameðferð í Byrginu“. 
Alls er Byrgið sagt vera meðferð-
arheimili eða -aðili fimmtán sinn-
um í samkomulaginu, sem þó eru 
einungis tvær blaðsíður. 

Utanríkisráðuneytið skilgreindi 
Byrgið sem meðferðarheimili 
þegar það var í Rockville. Banda-
rísk stjórnvöld töldu líka að þau 
væru að veita leyfi til reksturs 
„rehabilitation center“ þegar 
Byrginu var veitt afnot af Rock-
ville. Í skýrslu heilbrigðisráðherra 
frá árinu 2005 er Byrgið einungis 
skilgreint sem meðferðarheim-
ili sem stundi afeitrun og jafnvel 
lyfjagjöf. Fangelsismálastofnun 
hélt einnig að hún væri að gera 
samkomulag við meðferðarheim-
ili þegar það hóf að vista fanga í 
Byrginu árið 2002. Forsvarsmenn 
Byrgisins skilgreindu starfsem-
ina sjálfir sem meðferðarheimili 
sem stundi afeitrun. Eini opinberi 
aðilinn sem hafði sagt að Byrgið 
væri ekki heilbrigðisstofnun fram 
á síðustu vikur var landlæknis-
embættið.

Í dag segja ráðherrar Byrgið 
hins vegar hafa verið dvalarstað 
eða búsetuúrræði. 

Var Byrgið meðferðarheimili?

Herskáustu liðsmenn 6́8-kynslóðarinnar
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Kvótar eru nýtt stef í jafnréttis-
umræðunni. Um 40 lönd í 

heiminum hafa innleitt lögbundna 
kvenna- eða kynjakvóta í stjórn-
málum og í 50 löndum til viðbótar 
hafa stjórnmálaflokkar innleitt 
kvóta að eigin frumkvæði. Kvótar 
geta átt við frambjóðendur eða 
þingsæti, þeir geta miðast við 
skilgreint lágmark, t.d. að konur 
séu minnst 20-30%, eða tiltekið bil 
fyrir hvort kyn, t.d. 40-60%. Þá eru 
til táknrænir kvótar, en þeir eru 
hannaðir þannig að þeir gera lítið 
gagn. Þeir eru innleiddir vegna 
þrýstings en ekki jafnréttisvilja og 
hafa lítil raunveruleg áhrif. Allt 
þetta kemur fram í nýrri saman-
burðarrannsókn danska stjórn-
málafræðingsins Drude Dahlerup á 
kvótum og kvótaumræðunni í 
öllum heimshlutum (Women, 
Quotas and Politics, 2006).

Kvótahugmyndin hefur verið 
kölluð „hraðferð til jafnréttis“ og 
var tónninn gefinn á kvennaráð-
stefnu Sameinuðu þjóðanna í 
Peking árið 1995. Lengst af hafði 
hugtakið jafnrétti þýtt „jöfn 
tækifæri“ í formlegum skilningi og 
einblínt á það sem konur var talið 
skorta, s.s. vilja, áhuga, menntun, 
metnað eða hæfni. Þarna tóku 
hugmyndir um mismunun og 
útilokun við af hinum meinta 
ófullkomleika kvenna og athyglinni 
beint að stofnunum og kerfum sem 
útiloka konur. Krafan um jafna 
hlutdeild í valdi og ákvarðanatöku 
tók við af umræðunni um jöfn 
tækifæri.

Staða kvenna í stjórnmálum er 
misjöfn eftir heimshlutum, allt frá 
arabalöndunum með 9% konur á 
þingi til Norðurlanda með 41%, en 
heimsmeðaltalið er 17%. Það er 
algengur misskilningur að 
Norðurlöndin séu helsta vígi 
kynjakvóta og skýri sterka stöðu 
kvenna þar í stjórnmálum. Þar eru 
kynjakvótar ekki lögboðnir og 
einungis bundnir við einstaka 
stjórnmálaflokka. Þeir voru 
innleiddir eftir 1980 þegar hlutfall 

kvenna var orðið 20-30%. Að mati 
Dahlerup hafa kynjakvótar á 
Norðurlöndunum fyrst og fremst 
orðið til þess að verjast bakslagi á 
tímum andstöðu við jafnrétti. Það 
eru þvert á móti lönd eins og 
Rúanda, Argentína, S-Afríka, 
Bosnía og Kosta Ríka sem náð hafa 
skjótum árangri á örskömmum 
tíma, einmitt með kvótum. 
Ástæðan er sú að í nýfrjálsum 
ríkjum og fyrrum átakasvæðum er 
oft verið að byggja upp lýðræðis-
leg kerfi og stofnanir frá grunni og 
með því opnast rými fyrir konur. Í 
hnattrænum heimi skiptir einnig 
máli að hafa nútímalega ásýnd og 
kynjajafnrétti er einn liður í því. 

Mikil andstaða er við kynja-
kvóta í frjálslyndu lýðræðisríkjun-
um þrátt fyrir mikla karlaslagsíðu. 
Þar ríkir sá skilningur að lýðræðið 
sé komið í eitt skipti fyrir öll. 
Stjórnkerfið og kosningakerfin eru 
talin „eðlileg“ þrátt fyrir mikla 
umframhlutdeild karla. Kvótar eru 
taldir aðgerð til að bæta fyrir fyrri 
mismunun eða leiðrétta hlut 
einstakra kvenna og þeir eru 
álitnir sniðganga lögmál sam-
keppninnar um að sá hæfasti vinni. 
Litið er á kynjamismunun sem 

undantekningar í annars réttlátu 
og góðu kerfi. Fræðikonur hafa 
hins vegar bent á að kynjaskekkjan 
sé merki um ófullburða lýðræði og 
að karlaslagsíðan hafi alvarlegar 
afleiðingar fyrir lögmæti pólitískra 
stofnana. Skilgreining kerfisins á 
hæfni sé afar þröng, sniðin að 
tilteknum hópi (hvítra karla) og 
sniðgangi konur og hæfileika 
þeirra. Frá þessu sjónarhorni 
verður skilgreining vandans ekki 
ófullkomleiki kvenna heldur að 
kerfið er gegnsýrt af kynbundnum 
hindrunum. Sértækar aðgerðir 
verða ekki aðstoð við jaðarhópa 
heldur leið til að grafa undan 
forréttindum, skapa réttlæti í kerfi 
með innbyggða slagsíðu. Í stað 
þess að færa þurfi rök fyrir 
breytingum eigi að færa sönnunar-
byrðina til þeirra sem standa vörð 
um óbreytt ástand: Af hverju ekki 
konur?

Kynjakvótar eru alls staðar 
umdeildir, og þeir eru umdeildari í 
viðskipta- og atvinnulífinu en í 
stjórnmálunum. Það tengist því að 
hið pólitíska vald skuli endurspegla 
þjóðina en sú krafa á ekki við á 
sama hátt í viðskiptum. Á Íslandi 
má eflaust tengja andstöðuna við 
kvóta við sterka stöðu frjálslyndis-
afla. Með nokkrum undantekning-
um myndu kynjakvótar í íslenskum 
stjórnmálum líklega teljast til 
mildustu kvótategunda, og sumir 
aðeins táknrænir. Kynjakvótar 
leysa sannarlega ekki allan 
lýðræðishalla stjórnmálanna. Einn 
ókosturinn er ofuráherslan á 
höfðatölujafnrétti. En þótt aukinn 
fjöldi kvenna leiði ekki sjálfkrafa 
til að málefnum kvenna sé sinnt, 
eykur hann líkurnar á kynjapólit-
ískri meðvitund. Í heild hafa 
kvótar reynst mikilsvert tæki til að 
koma af stað breytingum. Þeir eru 
tæki þeirra sem ekki ætla að bíða 
áratugi eftir jafnari hlutdeild 
kynja í pólitísku valdi. Og það er 
mikilvægt skref til þess að hægt sé 
að beita stjórnmálunum í þágu 
allra – ekki bara sumra.

Hraðferð til jafnréttis

Í heild hafa kvótar reynst 
mikilsvert tæki til að koma af 
stað breytingum. Þeir eru tæki 
þeirra sem ekki ætla að bíða 
áratugi eftir jafnari hlutdeild 
kynja í pólitísku valdi.

Almenningur hér á landi spyr, en væntir 
varla svara, var það tilviljun ein sem réði 

því að þegar njósna- og símhlerunarmál sjálf-
stæðismanna var í algleymingi þá réðst einn 
af ráðherrum íhaldsins í það verkefni að leyfa 
hvalveiðar upp á sitt einsdæmi öllum að óvör-
um? Í óþökk ferðaþjónustunnar, útflytjenda og án 
þess að nokkur markaður eða eftirspurn væri fyrir 
hvalaafurðum, hér eða í Japan.

Hvernig má það vera að aftur og aftur er eitt af 
stærstu fyrirtækjum landsins sýknað af ákærum 
yfirlýstra stuðningsmanna íhaldsins, í formi sak-
sóknara sem síðan er vikið til hliðar í betri embætti, 
og nýir ráðnir í staðinn?

Almenningur á Íslandi er látinn borga hundruð 
milljóna í kostnað af sýndarréttarhöldunum, sem 
fram fara í skjóli æðstu ráðamanna sjálfstæðis-
flokksins, og hvað með skattana sem Baugur hefði 
þurft að greiða af hagnaði þeim sem hefði hlotist af 
viðskiptum þeim sem átti að gera sama dag og ráðist 
var inn í það fyrirtæki, hefði Baugur keypt Arcadia 
og selt með 300 milljóna hagnaði, eins og mr. Green 
gerði? Þá skatta, kannski nærri 40 milljarðar þá, 

vantar í ríkiskassann og maðurinn sem er 
ábyrgur fyrir þeim gjörningi hefur ráðið sjálf-
an sig í Seðlabankann, og er þar með sína sam-
visku, ætli margir af starfsmönnum Baugs, 
þori að tala óhikað í síma? Njósnadeild Sjálf-
stæðisflokksins gæti verið á næstu grösum.

Hvað ætli erlend fjármálafyrirtæki haldi 
um íslenskt réttarfar, munu nokkur þeirra 
þora að setja upp starfsemi hér á landi? Hvað 
með hatur þessa hóps íhaldsmanna, sem aftur 

og aftur ráðast á forseta landsins, og reyna ítrekað 
að gera störf hans tortryggileg? Það skyldi þó aldrei 
vera að sími forsetans væri hleraður, þegar hvert 
fótmál hanns er undir smásjá njósnadeildarinnar.

Sem betur fer hefur Sjálfstæðisflokkurinn fengið 
nýjan formann, Geir Harde, sem virðist mun lýð-
ræðislegri og mýkri foringi en fyrirrennari hans, og 
er það von almennings hér á landi að hann hætti 
ofsóknum og njósnum um ímyndaða andstæðinga 
íhaldsins, og hann hreinsi til í flokknum og upplýsi 
að lokum almenning um njósnamál undanfarinna 
áratuga. Íslenskur almenningur, félög og fyrirtæki 
eiga rétt á að búa við lýðræði í anda stjórnarskrár 
lýðveldisins.

Höfundur er bæjarfulltrúi 
vinstri grænna á Akureyri.

Um völd og valdníðslu

S
tjórnvöld á Kýpur sóttu í gær formlega um að fá að taka upp 
evruna um næstu áramót. Áður en af því getur orðið munu 
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og Seðlabanki Evr-
ópu leggja mat á það hvort kýpverskt efnahagslíf uppfylli 
aðildarskilyrðin að evrópska Efnahags- og myntbandalaginu, 

og endanleg ákvörðun verður tekin af leiðtogum allra Evrópusam-
bandslandanna 27 á sumri komanda. 

Gangi áform Kýpverja eftir verður kýpur-gríska lýðveldið fjórtánda 
aðildarríki evrusvæðisins. Það yrði þar með annað landið af þeim tólf 
sem bætzt hafa í raðir Evrópusambandsins síðan árið 2004 til að taka 
upp evruna. Fyrst varð Slóvenía, sem varð þrettánda evru-landið um 
nýliðin áramót. Öll ný aðildarríki sambandsins eru skuldbundin til að 
gerast aðilar að myntbandalaginu, en til að af því geti orðið þurfa þau 
fyrst að hafa náð að uppfylla hin efnahagstæknilegu aðildarskilyrði er 
varða stöðu ríkisfjármála, verðbólgu, vexti og gengisstöðugleika. 

Íbúar kýpur-gríska lýðveldisins eru ríflega tvöfalt fleiri en Íslend-
ingar og hagkerfi eyríkjanna tveggja eru því að nokkru leyti sam-
bærileg. Þótt ýmsar hliðar Evrópusambandsaðildarinnar hafi verið 
umdeildar meðal Kýpverja hefur stefnan á upptöku evrunnar notið 
mikils stuðnings meðal eyjarskeggja. Kýpverjar ræddu aldrei mögu-
lega upptöku evru án ESB-aðildar. Þeim hefur þótt sjálfsagt að evran 
yrði ekki tekin upp sem lögeyrir í landi þeirra nema með fullri aðild að 
ESB, með Seðlabanka Evrópu að bakhjarli og seturétti á ráðherraráðs-
fundum þar sem stefnumótun um mál gjaldmiðilsins fer fram. 

Á næstu árum munu nýjustu aðildarríkin smátt og smátt fylla raðir 
myntbandalagsins. Hitt Miðjarðarhafseyríkið í ESB, Malta, áformar 
einnig að gera það á næsta ári. Eystrasaltsríkin Lettland og Litháen 
ætluðu sér að gera það strax um síðustu áramót, en hafa þurft að slá 
þeim áformum á frest þar sem verðbólga er yfir viðmiðunarmörkum, 
enda hagvöxtur mikill. Það sama á við um Eistland. Slóvakía stefnir 
að aðild árið 2009. Óvíst er hvenær stærri löndin meðal þeirra tíu sem 
gengu í ESB árið 2004, Pólland, Tékkland og Ungverjaland, hafa náð 
þessu marki. Og víst er að nýjustu aðildarríkin, Rúmenía og Búlgaría, 
eiga enn lengra í land. 

Það sem þó myndi muna mestu fyrir Ísland í þessu sambandi væri 
að Bretland, Danmörk og Svíþjóð gengju til liðs við evrusvæðið, enda 
er um fjórðungur utanríkisviðskipta okkar við þessi þrjú nágranna-
lönd. Eins og er fer um helmingur af utanríkisviðskiptum Íslendinga 
fram í evrum, og þetta hlutfall myndi vaxa í þrjá fjórðu við aðild Breta, 
Dana og Svía. Hvort sem þetta gerist í bráð eða ekki þá er ljóst að 
vægi evrunnar í utanríkisviðskiptunum mun fara vaxandi eftir því 
sem fleiri lönd á Evrópska efnahagssvæðinu taka upp Evrópumyntina. 
Nú þegar er svo komið að innan við tíu prósent utanríkisviðskiptanna 
er í bandaríkjadölum.

Þegar draga tekur úr þenslu í íslenzku efnahagslífi má búast við 
því að vextir og verðbólga færist tiltölulega skjótt niður að viðmiðun-
armörkum myntbandalagsins, og eftir því sem hlutur evrunnar í utan-
ríkisviðskiptunum vex ætti líka að verða auðveldara að halda gengi 
krónunnar gagnvart höfuðviðskiptamyntinni stöðugri. Taki íslenzk 
stjórnvöld stefnuna á Evrópusambands- og evruaðild gæti það ferli því 
tekið tiltölulega stuttan tíma, ef markvisst er á málum haldið. 

Evru-svæðið 
stækkar óðum
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Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Daníel Örn Hinriksson lærir hársnyrti-
iðn í Iðnskólanum í Hafnarfirði. Með-
fram skólanum tekur hann að sér ýmis 
hárgreiðsluverkefni.

Hársnyrtiiðn er fjögurra ára nám til sveins-
prófs í Iðnskólanum í Hafnarfirði. „Ég er á 
fjórða ári og klára því í vor,“ segir Daníel.

Þar sem stór hluti námsins er starfs-
þjálfun þurfa nemendur í hársnyrtiiðn að 
vera samningsbundnir á einhverri hár-
greiðslustofu meðan á námstímanum stend-
ur. „Ég er í gamla kerfinu og það eru þrjátíu 
mánuðir á stofu og átján í skóla en núna 
þurfa nemendur að vera samningsbundnir í 
fjörutíu og átta mánuði,“ segir Daníel.

Ekki er nauðsynlegt að vera með stúd-
entspróf til þess að læra hársnyrtiiðn en 

Daníel hafði sjálfur lokið því áður en hann 
hóf hársnyrtinámið. „Þess vegna slepp ég 
við ýmis bókleg fög. Núna er ég bara í hefð-
bundinni stofuvinnu fyrir utan bylgjur og 
galagreiðslur sem ég er að læra.“

Eins og er vinnur Daníel á hárgreiðslu-
stofunni Center og tekur auk þess að sér 
alls konar verkefni. „Það er nóg að gera. 
Center er með X-factor, ég greiði fyrir 
kvöldfréttirnar á Stöð 2 og svo hef ég tekið 
að mér aukaverkefni eins og evróvisjón.“

Daníel ætlar að fara í meistaranám en 
býst ekki við að fara beint í það eftir að 
hann lýkur sveinsprófinu. „Ég hugsa að ég 
bíði með það í svona ár. Mig langar samt að 
gera eitthvað annað á meðan, til dæmis að 
læra förðunina. Það getur því vel verið að 
ég skelli mér bara í hana í millitíðinni.“

Stefnir á meistarann 

Útsala
20-50% afsláttur

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

30% afsláttur af rúmum

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

rafstillanleg og hefðbundin.



Kóngurinn, krakkarnir, tígur og 
slanga.

Á sjöunda áratug síðustu aldar 
þótti mörgum fátt meira heillandi 
en Ford Econoline, skreyttur 
mynd, málaðri með „airbrush“ 
tækni, af sólarlagi eða einhverju í 
þeim dúr. Þessir bílar voru oftar 
en ekki vel búnir að innan, með 

rúmi, bar og jafnvel diskóljósum 
og þóttu þar af leiðandi kjörið app-
arat til þess að eiga góðar stundir 
með vinum, eða vinkonum á föstu-
dags- og laugardagskvöldum. 

Í dag sjáum við sjaldan slíka 
bíla á ferð, nema ef vera skyldi á 
ferðalagi um Bandaríkin en þar á 
„airbrush“-tískan enn góðu fylgi 
að fagna. Margs konar bílar og 

mótorfákar eru skreyttir með 
myndum sem gefa smekk eigand-
ans til kynna, eða sýna jafnvel 
ættingja og vini á góðri stund. Það 
er álitamál hvort þetta er smekk-
legt eða ekki, en þó má fullyrða að 
slíkir bílar gefi götumyndinni lit, 
enda skera þeir sig úr og eru 
skemmtilegir á að líta. 

Airbrush-málaðir bílar

Daewoo lyftarar

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

Gæði á góðu verði

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

SÉRHÆFÐ ÞJÓNUSTA FYRIR

BIFREIÐAVERKSTÆÐI

Ökunám í fjarnámi !!!!
Ekill ökuskóli er eini ökuskólinn á landinu sem býður upp 

á ökunám í fjarnámi.  Þú getur unnið námskeiðin 
í tölvunni heima þegar þér hentar.

Skoðaðu þennan frábæra kost á ekill.is

Námskeið sem hægt er að taka nú þegar eru fyrra námskeið 
til almennra ökuréttinda (Ö1) og bifhjólanámskeið. 
Fleiri námskeið eru væntanleg á næstu mánuðum

Ö2 námskeið / Aukin ökuréttindi / Fyrir lesblinda ofl.

Ekill ökuskóli. Sími 461-7800 www.ekill.is ekill@ekill.is

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is



DaimlerChrysler-samsteypan 
hyggst samhæfa framleiðslu 
bílaparta austan- og vestan-
hafs. Dodge Durango, Jeep 
Grand Cherokee og Mercedes 
ML-Class færast þannig nær 
hver öðrum.

Illa hefur gengið hjá Daimler-
Chrysler-samsteypunni og til að 
snúa þeirri þróun við ætlar fyrir-
tækið að einfalda framleiðslu með 
því að nota sömu bílaparta í svipaða 
bíla. Samhæfingin á sér einkum 
stað milli evrópskra merkja og 
amerískra og miðar að því að 
minnka framleiðslukostnað. Toyota 
hefur beitt svipuðum aðferðum um 
tíðina með góðum árangri en fyrir-
tækið stefnir nú hraðbyri að því að 
verða söluhæsti framleiðandi í 
heimi.

Meðal þeirra tegunda sem fyrst 
verða staðlaðar eru Dodge Dur-
ango, Jeep Grand Cherokee og Mer-
cedes Benz ML-Class. Margir unn-

endur Mercedes eru uggandi yfir 
þessari þróun enda töluvert aðrar 
áherslur í bílasmíði Mercedes en 
Dodge til að mynda. Stjórnendur 

DaimlerChrysler hafa reynt að róa 
gagnrýnendur með því að lofa að 
bílarnir muni ekki missa nokkur 
sérkenni og aksturseiginleikar 
verði áfram jafn ólíkir.

Fleiri hafa áhyggjur af þessari 
þróun en aðdáendur og eru þýskir 
hluthafar þeirra á meðal. Þeir benda 
á að verði fyrirtækinu skipt upp, 
einstaka merki seld og önnur keypt, 
verði mun erfiðara að skilja þau 
sundur ef framleiðslan er sam-
tvinnuð. Þetta er þeim sérstaklega 
hugleikið vegna góðrar stöðu Benz 
innan samsteypunnar, en þeim 
hefur gengið mun betur að selja 
bíla en amerískum samstarfsmönn-
um þeirra. Hluthöfum er því annt 
um fjárfestingu sína, eins og eðli-
legt er, og ljóst er að ef Dailmer-
Chrysler fellur ætlar Benz sér ekki 
að falla með.

Verða ML og Cherokee 
sami bíllinn?

Þrír mánuðir eru liðnir frá því 
að FÍB hóf umfjöllun á heima-
síðu sinni um óhóflega skatta 
og gjöld flugfélaganna. Ekkert 
hefur breyst þrátt fyrir umfjöll-
unina.

FÍB vakti athygli á því að svo virð-
ist sem Iceland Express og Ice-
landair rukki um þrisvar sinnum 
hærri upphæð í skatta og gjöld en 
þau borga til flugvalla og yfir-
valda. Afgangurinn á að renna í 
þeirra eigin vasa, neytendum til 
ómælds ama.

Talsmenn flugfélaganna hafa 
borið fyrir sig háu eldsneytisverði 
en forsvarsmönnum hjá FÍB þykir 
augljóst að það standist ekki. Síð-
astliðna mánuði hefur verð á flug-
vélabensíni lækkað um 25 prósent 
á meðan gjöldin hafa staðið í stað. 
FÍB bendir enn fremur á máli sínu 
til stuðnings að ferðaskrifstofur 
sem bjóða flugferðir á sumrin 
rukki rúmar 4.000 krónur í skatta 
og gjöld á meðan flugfélögin tvö 

rukka tæplega tíu þúsund krónur. 
Einhver er að græða og það eru 
ekki neytendur.

Umfjöllunina má finna í heild 
sinni á www.fib.is.

FÍB í stríði við ís-
lensku flugfélögin

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

og endast lengur.

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

550 5000
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Mótorhjóladella Sverris Þor-
steinssonar er líklega í gen-
unum, en hann ætlar í mótor-
hjólaheimsreisu í maí ásamt 
bróður sínum.

„Ég er á leið í mótorhjólaheims-
reisu ásamt einum bræðra minna, 
Einari,“ segir Sverrir Þorsteins-
son, sem hefur lengi átt þann 
draum að kanna heiminn á hjólinu 
sínu.

„Við förum kringum hnöttinn. 
Siglum héðan til Bergen í Noregi. 
Förum yfir til Svíþjóðar og Finn-
lands. Þaðan liggur leiðin um 
Eystrasaltsríkin, Hvíta-Rússland, 
Rússland, Mongólíu og Japan. Svo 
tökum við flug til Alaska, ferðumst 
til Kanada og um vesturströnd 
Bandaríkjanna. Við endum síðan í 
New York og fljúgum þaðan aftur 
heim til Keflavíkur.“

Að sögn Sverris er það ævin-
týramennskan sem rekur þá bræð-
ur út í ferðalagið. „Sagt er að skipta 
megi mönnum í mótorhjóla-
mennsku í tvo hópa. Annars vegar í 
þá sem stunda keppnisgreinar og 
hins vegar þá sem ferðast um á 
hjólunum sínum. Fyrir seinni hóp-
inn jafnast fátt á við að fara hring-
inn og við föllum sýnilega í þann 
flokk.“

Bræðurnir hafa undirbúið sig 
vel fyrir ferðina. Látið sprauta sig 

fyrir alls kyns pestum og munu 
fara klyfjaðir helstu nauðsynjum, 
eða því sem þeir koma fyrir á hjól-
unum, sem eru af gerðinni Yamaha 
XT660R. Sverrir segist ekki reikna 
með að þeir lendi í vandræðum 
með að komast á milli landa, þar 
sem Íslendingar séu hvarvetna 
boðnir velkomnir. Áritanir þurfi í 
nokkur lönd og skírteini fyrir hjól-
in.

Ferðalagið mun taka þrjá mán-

uði og er því bæði tímafrekt og 
kostnaðarsamt. Sverrir segir þá 
bræður hins vegar mjög lánsama 
þar sem þeir séu í sveigjanlegri 
vinnu og styrktir af mörgum aðil-
um. „Yamaha-umboðið lætur okkur 
hafa hjól og R. Sigmundsson lánar 
okkur gps-tæki, svo dæmi séu 
nefnd. Margir vilja taka þátt í ævin-
týrinu með okkur enda í fyrsta sinn 
sem Íslendingar fara í svona ferð.“

En hvað skyldi aðstandendun-
um þykja um uppátækið. „Við erum 
svo heppnir að eiga skilningsríkar 
fjölskyldur og eiginkonur, sem 
styðja við bakið á okkur,“ svarar 
Sverrir. „Fjölskyldan er áhyggju-
full eins og gefur að skilja, en hún 
veit að ferðin er langþráður draum-
ur okkar bræðra. Svo eru pabbi og 
hinir bræður okkar haldnir sömu 
dellu. Það má eiginlega segja að 
pabbi hafi smitað okkur af henni, 
þar sem hann vann á mótorhjóla-
verkstæði fyrir lögregluna um ára-
bil. Hann er haldinn mikilli ferða-
þrá, eins og við allir, og þetta er 
næsta stig við hana.“

Til marks um ferðaþrána segist 
Sverrir hafa farið nokkrum sinn-
um áður í mótorhjólaferðir víða 
um Bandaríkin. Ekkert ferðalag-
anna jafnist þó á við það sem þeir 
bræður hyggjast fara í og hefst í 
maí. „Við höfum ekki áður farið í 
jafn langa ferð. Við hlökkum mikið 
til enda eigum við líkast til eftir að 
lenda í mörgum ævintýrum ef 
horft er til fyrri ferða.“

Fyrir þá sem vilja lesa betur um 
fyrirhugaða ferð þeirra bræðra er 
bent að kíkja á bloggsíðuna: sverr-
irt.blog.is/blog/sverrirt.

Hjólað um hnöttinn

Fljótasiglingar - Klettaklifur
Hestasýningar - Gönguferðir - Gisting 

Veitingar - Ratleikir - Hestaleiga 
Hafið samband og við gerum tilboð

Verið velkomin! bakkaflot@islandia.is
Sími 453-8245 & 899-8245 • Ferðaþjónustan Bakkaflöt
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„Ég tel að allir afmælisdag-
ar séu merkilegir en þessi 
markar auðvitað tímamót, 
því núna fyrst fer ég að hafa 
það gott peningalega,“ segir 
Jóhanna Kristjónsdóttir, 
blaðamaður og rithöfundur, 
sem er 67 ára í dag. Sem er í 
sjálfu sér ekki stórafmæli 
en markar tímamót að því 
leyti að Jóhanna er komin á 
formlegan eftirlaunaaaldur. 
„Mér finnst það voðalegur 
frasi þegar fólk segir að því 
líði eins og það sé enn þá 
átján ára. Mér líður ekki 
eins og átján ára og er fegin 
því. Mér líður vel, ég er 67 
ára og finnst það til fyrir-
myndar.“ 

Jóhanna hefur lifað og 
hrærst í heimi araba; verið 
ötul að fræða Íslendinga um 
sögu og menningu þessa 
heimshluta og býst ekki við 
að slá slöku við á næstunni. 
„Nei, ég er ekkert að fara að 
draga mig í hlé, er nýkomin 
frá Líbíu, fer til Íran eftir 
nokkra daga og svo held ég 
til Jemen og Jórdaníu í mars 
og Kákasus-landanna í maí 
með fólki úr Vinafélagi Mið-
Austurlanda.“

Jóhanna segist alltaf hafa 
gaman af því að halda upp á 
afmælið sitt en var þó ekki 
búin að ákveða hvað hún 
ætlaði að gera í ár þegar 

Fréttablaðið ræddi við hana. 
„En það verður eflaust eitt-
hvað með fjölskyldunni og 
mínum nánustu.“ Hún bætir 
við kersknislega að þótt hún 
búist við að þjóðin öll bíði 
eftir að gefa sér gjöf í tilefni 
dagsins afþakki hún slíkt. 
„Ef fólk vill kysi ég frekar 
að það legði inn á sjóð til að 
styrkja stúlkur í Jemen til 
náms. Reikningsnúmerið er 
1151-15-55-1212. Upphæðin 
má vera allt frá 200 krónum 
upp í nokkra milljarða ef 
einhver milljarðamæringur 
skyldi finna hjá sér hvöt. 
Nóg eigum við af þeim.“

Jóhanna segir eftirminni-
legasta afmælisdaginn hafa 
verið þann tíunda. „Móðir 
mín var afar hugmyndarík 
og bjó til alls konar gjafir 
sem gestirnir voru leystir út 
með. Sá siður var líka á 
heimili mínu að afmælis-
barnið skar ekki kökuna 
fyrst heldur síðast. Þetta 
var ég alin upp við og hafði 
ekki áhyggjur því ég vissi 
að ég fengi mitt að lokum.“ 

„Ég hef marga bresti en 
að hafa rangt fyrir mér 

er ekki einn af þeim.“

Cook skipstjóri bíður bana

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi,
langafi og langalangafi,

Guðmundur Jónasson,

lést að hjúkrunarheimilinu Holtsbúð, Garðabæ, laugar-
daginn 10. febrúar. Útför Guðmundar verður gerð frá
Vídalínskirkju í Garðabæ mánudaginn 19. febrúar kl. 13.

Magnús Guðmundsson   Stella B. Baldvinsdóttir
Ævar Guðmundsson       Guðrún B. Eyjólfsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir og bróðir,

Bjarni Kristinn Ingólfsson,
Aðalgötu 7, Ólafsfirði,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans v/Hringbraut
sunnudaginn 11. febrúar.

Bára Sæmundsdóttir
Sæbjörg Anna Bjarnadóttir
og systkini hins látna.

Elskulegur faðir minn og bróðir,

Árni Guðmundur
Kristinsson,
Kárastíg 14, Reykjavík,

lést föstudaginn 9. febrúar.  Útförin auglýst síðar.

Júlíana Margrét Árnadóttir
Auðunn Friðrik Kristinsson
og fjölskyldur.

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir,
amma og langamma,

Ásthildur Ólafsdóttir,
hárgreiðslumeistari, Vogatungu 67,
Kópavogi,

lést á líknardeild LSH í Kópavogi, sunnudaginn
11. febrúar. Útförin mun fara fram í kyrrþey að ósk
hinnar látnu.

Helga Jakobs                       Björn  Antonsson,
Ásthildur Björnsdóttir       Birgir Gunnarsson
Auðbjörg Björnsdóttir    Gísli Kort Kristófersson
og langömmubörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

Auðbjörg G. Steinbach,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans Fossvogi sunnu-
daginn 11. febrúar. Útförin verður auglýst síðar.

Ragnhildur Steinbach Einar Baldvin Stefánsson
Auðbjörg Steinbach Kristján Loftsson
Guðmundur Steinbach
Baldvin Einarsson
Loftur Kristjánsson,
María Kristjánsdóttir.

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

LEGSTEINAR

TILBOÐSDAGAR
allt að 50% afsláttur

af legsteinum og
fylgihlutum

Sendum myndalista

60 ára
er í dag 

Ívar Þórarinsson
Suðurvangi 2, Hafnarfi rði.

Hann og eiginkona hans, María Jónsdóttir, verða

stödd á Kanarí á afmælisdaginn.
Útfararþjónustan ehf.

Stofnað 1990

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

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Innilegar þakkir fyrir auðsýndan hlýhug
og samúð við andlát og jarðarför eigin-
konu minnar, dóttur, móður, stjúpmóður,
tengdamóður, ömmu, langömmu og langa-
langömmu,

Guðrúnar Daníelsdóttur
(Minný) Tryggvagötu 24, Selfossi.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki
Heilbrigðisstofnunar Suðurlands og Ágústi Erni
Sverrissyni lækni fyrir góða umönnun og nærgætni.

Tómas Jónsson
Hulda Guðjónsdóttir
Hjalti, börn og barnabarn
Hulda, Gunnar og börn
Hlynur og sonur
Heimir, Sólborg og börn
Berglind og synir.

Þökkum auðsýnda samúð og vinarhug
við andlát og útför okkar elskulega föður,
tengdaföður, afa, langafa og langalangafa,

Guðmundar Friðrikssonar
rafvirkjameistara, frá Seldal í Norðfirði.

Sérstakar þakkir til starfsfólks og vistmanna á
Breiðabliki í Neskaupstað og Hrafnistu í Reykjavík 
fyrir góða umönnun og hlýhug.
Guð blessi ykkur öll.

Ríkey Guðmundsdóttir   Sigurliði Guðmundsson
Elma Guðmundsdóttir
Friðrik Guðmundsson   Þórheiður Einarsdóttir



Aðstandendur spurningaþáttarins 
Meistarans afhentu í gær fé sem 
safnaðist í tveimur stjörnuþáttum 
þar sem þjóðþekktir einstakling-
ar tóku þátt í þágu góðs málefnis. 
Alls söfnuðust 960 þúsund krónur 
sem afhentar voru Stígamótum, 
Umhyggju – félagi langveikra 
barna, ABC Barnahjálp og MND-
félaginu.

Í fyrri þættinum voru það þau 
Sif Friðleifsdóttir ráðherra og 
Jóhannes Kristjánsson eftir-
herma sem lögðu sjálfstæðis-
mennina Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson 
og Gísla Martein Baldursson. Í 
þeim seinni lögðu svo feðginin og 
fréttamennirnir Ómar Ragnars-
son og Lára Ómarsdóttir bræð-
urna og fjölmiðlamennina Stein-

grím Sævarr og Jón Ólafsson. 
Keppendur fengu 10 þúsund 

krónur fyrir hvert stig og áttu 
einnig kost á að vinna sér inn 50 
þúsund krónur fyrir pottspurning-
una. Keppendur völdu sjálfir 
hvaða góðgerðarmálefni þeir vildu 
styrkja.

Söfnunarféð skiptist þannig að 
Sif og Jóhannes söfnuðu 210 þús-
und krónum og völdu að láta söfn-
unarféð renna til Stígamóta. Vil-
hjálmur Þ. og Gísli Marteinn 
söfnuðu 250 þúsund krónum fyrir 
Umhyggju – félag langveikra 
barna. Ómar og Lára náðu að safna 
255 þúsund krónum fyrir ABC 
Barnahjálp og Steingrímur og Jón 
söfnuðu 245 þúsund krónum fyrir 
MND-félagið.

Meistarafé afhent

AFMÆLI



Já ... Svona .... Hún
getur
þetta!

Flink stelpa! Pondus,
dóttir okkar 
er farin að 

ganga!

Og brátt 
verður hún 

farin að gera 
meira en 

það!

Fótbolta-
skór?

Já, sjáðu hvað þeir 
eru krúttlegir, hún 

á eftir að verða 
stjarna á vellinum 
með strákunum!

Má bjóða 
þér eina af 

mínum frægu 
kókosslaufum,

Palli minn?

Mamma ... 

þú veist ég 
þoli ekki 
kókos.

Myndin fer að byrja Palli minn, 
viltu horfa á 
hana með 

okkur!
Púff! Kökur 

og mynd með 
mömmu og 
pabba, en 

hallærislegt! Ég á 
ekki til orð!

Hvað? Af hverju eru allir 
svona pirraðir???

Hey dúddar, ég 
er bara að tjilla 

í kofanum!

Þegar maður plantar tré er 
maður líka að planta von!

Ég á tvö börn sem rífast 
yfir öllu! Einn kassi af 

morgunkorni og tvö börn 
sem rífast yfir honum, ein 
innkaupakerra og tvö börn 
sem rífast út af henni, eitt 

framsæti en tvö börn til þess 
að rífast yfir því ... Ef ég geri 
handa þeim samloku með 

kæfu þá vilja þau ost og ef ég 
gef þeim samloku með osti 

þá vilja þau sultu og ef ég set 
sultu þá vilja þau ....

Flestir kúnnar 
halda, þegar ég 
spyr: hvernig 
hefurðu það? 
að þá sé ég 
í raun að 

heilsa en ekki 
spyrja beinnar 
spurningar!.

Ég skil ... Ég 
hef það gott, 

en þú?

Slangur
fyrir

byrjendur.

Í júní 2006 steig ég 
á nagla og missti 
fótanna. Ég var að 
hjálpa vini mínum 
við fráslátt í Flóan-
um − hann hafði 
steypt grunn að 
húsi − þegar ég 
trampaði á nagla 
sem stóð upp úr 

timbrinu. Naglinn fór í gegnum 
sólann á strigaskónum mínum og 
inn í hægri ilina. Ég beit á jaxlinn. 

Eftir tvær vikur fann ég slátt í 
fætinum; hann var heitur og þrút-
inn. Ég fékk áhyggjur af því að það 
hefði grafið í sárinu. Þegar vinur 
minn heyrði þetta sagði hann mér 
frá Pólverjanum sem varð sárfætt-
ur í vinnu sinni, fékk illt í sárin og 

missti báða fæturna. Það sást síðast 
til hans á hækjum niðri við Bæjar-
ins bestu þar sem afgreiðslumaður-
inn gaf honum pylsu og kók. Myndi 
þurfa að aflima mig eins og hann? 
Átti það að liggja fyrir mér að ýta 
mér um Lækjartorgið á hjólabretti, 
stýra því með stubbunum og sníkja 
klink?

Ég fór til læknis sem sagði að 
það væri ekki ígerð í sárinu. Hann 
pantaði ómskoðun fyrir mig. Ég var 
svo hræddur að ég fór upp á slysó 
um nóttina en sneri við. Ekkert kom 
út úr ómskoðuninni en ég var enn 
þá hræddur. 

Um kvöldið var ég andvaka af 
áhyggjum. Ég hringdi í pabba og 
bað hann að koma með mér á slysa-
deildina. Stúlkan sem var á vakt 

skoðaði á mér ilina og horfði ein-
kennilega á mig. Ég krafðist þess að 
fara í röntgen.

Konan sem tók röntgenmynd af 
fætinum fann ekkert á myndinni. 
Ég stóð upp og rak höfuðið í rönt-
gen-myndavélina sem hékk í loft-
inu. Læknirinn brosti. „Kannski 
ættum við líka að taka mynd af 
hausnum á þér.“ Aðstoðarkona 
hennar tók móðurlega um upphand-
legginn á mér og leiddi mig út. 

Næst þegar ég stíg á nagla ætla 
ég að kyngja karlmennskunni; fara 
til læknis til að vera öruggur um að 
missa ekki fótanna aftur. Ég mun 
aldrei vita hvort það var sláttur í 
fætinum á mér eða ekki, en mér 
fannst eins og það græfi í sárinu og 
það var nóg.
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Miðasala í síma 551 1200 og á www.leikhusid.is

EFTIR HUGLEIK DAGSSON & FLÍS. LEIKSTJÓRI: STEFÁN JÓNSSON

S Ö N G L E I K U R I N N

FRUMSÝNING 8. MARS. FORSALA HAFIN!

FORSÝNINGAR 1. 2. OG 3. MARS. AÐEINS 1500 KR. FYRSTIR KOMA FYRSTIR FÁ!

Námufélagar Landsbankans fá 35% afslátt af miðaverði 
á allar sýningar gegn framvísun Námukortsins.



! kl. 20.00 
Bókakvöld í Súfistanum á Laugavegi 18 í 
Reykjavík. Kynnt verða verk sem tilnefnd eru 
til fræðiverðlauna Hagþenkis og á eftir eru 
pallborðsumræður. Eftirtaldir höfundar og verk 
verða kynnt: Björn Hróarsson: Íslenskir hellar, 
Guðni Th. Jóhannesson: Óvinir ríkisins, Gunnar 
Karlsson og Sigurður Ragnarsson: Nýir tímar, 
Robert Jack: Hversdagsheimspeki. Þórunn Erlu 
Valdimarsdóttir: Upp á Sigurhæðir. Saga Matthí-
asar Jochumssonar.

Kennaraháskólinn heiðrar Jónas 
Hallgrímsson í tilefni 200 ára 
afmælisárs hans með fyrirlestr-
um alla miðvikudaga í febrúar 
milli 16 og 17. Í dag sjá prófessor-
arnir Loftur Guttormsson og Bald-
ur Hafstað um fræðsluna. 

Frumkvæði Jónasar að undir-
búningi Íslandslýsingar Bók-
menntafélagsins er umfjöllunar-
efni Lofts Guttormssonar í dag í 
KHÍ. Baldur Hafstað ætlar svo að 
benda á hvernig listaskáldið kall-
aðist á við rómantísk skáld í Þýska-
landi í meira mæli en talið hefur 
verið. Spurður nánar út í efnið 
svarar Baldur. „Jónas var mjög 
upptekinn af þýskum bókmennt-
um og þýsku rómatíkinni. Það 
gerir hann að svona miklu skáldi 
hversu vel hann fylgist með því 
sem er að gerast og tileinka sér 
nýja bragarhætti.“ Þótt þýðing 

Jónasar á einu kvæði Heine komi 
við sögu í fyrirlestrinum hjá 
Baldri, þar sem Jónas fer á flug, 
lengir kvæðið verulega, breytir 
bragarhættinum og skreppur í því 
til Kaupmannahafnar, kveðst hann 
einkum ætla að benda á áhrif eldri 
skálda á Jónas, svo sem Novalis og 

Fouqué. „Í þeirra ljóðum finnst 
mér ég sjá svo margt sem Jónas 
lifir sig inn í og heimfærir upp á 
íslenskar aðstæður í eigin verk-
um,“ segir hann og nefnir tvö 
þekkt kvæði Jónasar sem dæmi, 
Ferðalok og Hulduljóðin. 

Baldur segir fyrirlestra Kenn-
araháskólans upphafið að hátíða-
höldum í tilefni 200 ára afmælis 
Jónasar. „Þetta byrjaði með stæl 
fyrra miðvikudag þegar þeir 
Eysteinn Þorvaldsson og Kristján 
Jóhann Jónsson fóru af stað með 
miklum bravúr og snilld. Svo 
ætlum við að halda dampi næstu 
þrjár vikurnar,“ segir Baldur og 
bætir við að lokum: „Við leiðum 
umræðuna og aðrir koma á eftir.“ 

Fyrirlestrarnir eru í salnum 
Bratta í KHÍ og eru haldnir af 
fagráði í íslensku við skólann.

Ferðalok með þýskum áhrifum

Hallgrímur Helgason 
myndlistarmaður og rithöf-
undur opnar sölusýningu 
á nýjum verkum í Gallerí 
Turpentine í Ingólfsstræti í 
Reykjavík á föstudag. 

Þetta eru allt ný verk sem hann 
sýnir en síðast sýndi hann á sama 
stað safn verka þegar hann flutti 
vinnustofu sína og gerðist heima-
vinnandi heimilisfaðir. Sýning-
una kallar Hallgrímur The Kodak 
Moments og ber hún undirtitil: 
Myndaflokkur um fjölskyldulíf  – 
elskendur, foreldra, börn og barn-
ing kynja.

Flokkurinn samanstendur af 
svarthvítum grafíkverkum, 110 
að tölu, sem unnin voru á árunum 
2004-2007. Þau eru prentuð með 
nýjustu tækni og fjalla öll um 
lífið innan veggja heimilisins; 
sambönd og sambúðir, foreldra, 
börn og barning kynja. Heiti 
myndaflokksins er sótt í heim 
ljósmyndunar en Kodak fyrir-
tækið hefur lengi kallað dýrustu 
augnablikin í lífi fólks „Kodak 
Moments“. Hann segir efnið hafa 
kviknað fyrir þremur árum en 
haustið 2003 stofnaði listamaður-
inn til fjölskyldu. „Bestu verkin 
koma þegar maður hættir að 
hugsa og leyfir myndinni sjálfri 
að fylla pappírinn. Þá verður 
þetta eins og bein útsending úr 
sálinni. En fyrst verður maður 
auðvitað að ná að tengja sig, ná 
sambandi við þá gömlu, ekki 
ósvipað og miðlar gera: Afstilla 
hugann en beintengja hönd við 
hjarta.“

Í viðtali við Fréttablaðið sagði 
Hallgrímur um „nýjustu tækni“ 
að myndirnar væru teiknaðar á 
pappír en síðan skannaðar inn í 
stafrænt form og hann ynni með 
þær áfram í Photoshop. Hvert 
verk er svo prentað út í stafrænni 
hágæðaprentun og myndin límd á 
álplötur og römmuð inn. „Signer-
ing á baki áls og á baki ramma. 
Þetta er litógrafía okkar tíma.“ 
segir hann. Hver mynd er gefin 
út í 8 tölusettum eintökum og er 
verði því stillt í hóf. Myndlistar-

markaðurinn íslenski hefur ekki 
tekið fullt mark á print-markaðn-
um sem er býsna stór erlendis og 
gefur almenningi kost á að eign-
ast myndlist. Hallgrímur segir 
myndverkin sjálf frekar nett: 
„Þau eru í svipaðri stærð og Kenj-
ar Goya sem margir kannast við, 
20 x 14 cm en rammarnir eru 
stórir, 43 x 31.“

Hér er fjallað á frumlegan og 
hispurslausan hátt um skin og 
skúrir í samböndum fólks, um 

vandfundið jafnvægi í samvinnu 
kynjanna, um ofurgleði og ofur-
þreytu foreldrahlutverksins og 
ýmsar aðrar afstæðiskenningar 
ástarinnar í myndum eins og 
„Emotional Luggage“, „Cheers to 
Tears!“ og „Feminism Comes 
Rolling Over My Fat Old Body“ – 
en líkt og titill sýningarinnar eru 
heiti verkanna flest á hinu alþjóð-
lega tungumáli myndlistarinnar“ 
og mun þar vera átt við enskuna.

                     

                

                  

           

                   

                  

                     

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR



Leikbrúðuland frumsýndi brúðu-
leikritið Vináttuna um síðustu 
helgi en þar er á ferðinni sýning 
sem samanstendur af fjórum 
sögum sem allar hverfast um þetta 
klassíska viðfangsefni. Leikhóp-
urinn er skrifaður fyrir handriti 
sýningarinnar ásamt Erni Árna-
syni sem jafnframt er leikstjóri 
og semur vísur og söngtexta. Sög-
urnar Vökudraumur, Regnboga-
fiskurinn, Risinn eigingjarni og 
Prinsessan og froskurinn eru 
tengdar saman með sögumanni 
sem ræðir við áhorfendur og legg-
ur stuttlega út af þeim.

Með leikraddir í sýningunni 
fara Pálmi Gestsson, Sigrún Edda 
Björnsdóttir og Örn Árnason en 
brúðustjórnendur eru Aldís Dav-
íðsdóttir og Helga Steffensen sem 
einnig annast brúðugerð ásamt 
Ernu Guðmarsdóttur.

Útlit sýningarinnnar er nokkuð 
hefðbundið, brúðurnar af ýmsu 
tagi en flestar litríkar og skemmti-
legar. Sviðsmyndin er afar einföld 
enda verður Vináttan ferðasýning  
í leikskólum, grunnskólum, kirkj-
um og samkomuhúsum á komandi 
vikum og því ljóst að betra er þá 
að hafa umgjörðina ekki of 
flókna.

Stemningin hjá yngstu gestun-
um var mjög góð á frumsýning-
unni og ljóst að sýningin féll þeim 
afar vel. Sögurnar voru misvel til 
þess fallnar að kitla hláturtaug-
arnar hjá krökkunum en boðskap-
urinn var ávallt skýr og greinileg-
ur – það borgar sig að vera góður, 
gjafmildur og vinsamlegur. Sagan 

um Eigingjarna risann var í sér-
stöku uppáhaldi hjá ungum sam-
ferðamanni mínum en þá var einn-
ig leikin nokkuð hressandi músík 
með tilheyrandi fjöri auk þess 
sem risinn var óneitanlega stór-
skemmtileg persóna í allri sinni 
agalegu dýrð. Sagan sú er víst 
byggð á ævintýri eftir Oscar 
Wilde. 

Ég var hrifnust af þeirri síð-
ustu en þar er snúið hressilega 
upp á ævintýrið um prinsessuna 
sem kyssti froskinn, það er víst 
ýmsum vandkvæðum bundið að 
halda við sambandi þar sem bak-
grunnur fólks er svo ólíkur.

Sýningin Vináttan er fjölbreytt 
og hressileg brúðusýning fyrir 
yngstu áhorfendurna, hún er alveg 
mátulega löng, fyndin og alvarleg 
með dágóðum slatta af músík og 
hasar.

Nína semur við Naxos

Mikilvægi vináttunnar

Nína Margrét Grímsdóttir píanó-
leikari hefur undirritað útgáfu-
samning við hið þekkta hljómdiska-
fyrirtæki Naxos. Samningurinn 
felur í sér útgáfu á geisladisk með 
völdum einleiks- og kammerverk-
um eftir fyrsta tónskáld Íslend-
inga, Sveinbjörn Sveinbjörnsson.  
Útgáfan var styrkt af Tónskálda-
sjóði RÚV, Þjóðhátíðarsjóði og 
Hljómdiskasjóði FÍT.

Á þessu ári eru liðin 160 ár frá 
fæðingu Sveinbjörns og er vel við 
hæfi að þessi fyrsti geisladiskur 
með einleiks- og kammertónlist 
hans nái eyrum tónlistarunnenda 
um allan heim í flutningi íslenskra 
tónlistarmanna. Voru valin verk 
hans flutt á dagskrá á Myrkum 
músíkdögum fyrir skömmu og 
leiddi Nína Margrét þá vinnu. 

Flytjendur á geisladisknum 
auk Nínu Margrétar eru Auður 
Hafsteinsdóttir, fiðluleikari, Sig-
urður Bjarki Gunnarsson selló-
leikari og Sigurgeir Agnarsson 
sellóleikari. Hljóðritun verkanna 
fór fram nýverið í Salnum undir 
stjórn Fabian Frank frá Arcantus 
Musikproduktion GbR í Þýska-
landi.

Þetta er annar diskurinn sem 
kemur út á vegum Naxos með leik 
Nínu Margrétar. Árið 2001 hljóð-
ritaði hún öll verk Mendelssohns 
fyrir fiðlu og píanó ásamt fiðlu-
leikaranum Nicholas Milton 
(Naxos 8.554725). Diskurinn hlaut 
frábærar viðtökur gagnrýnenda 

víða um heim, m.a. í Gramophone 
og BBC Music Magazine. Nína 
hefur einnig leikið inn á diska 
verk eftir Pál Ísólfsson: Complete 
Original Piano Music fyrir sænsku 
útgáfuna BIS (CD-1139) og eftir 
þá Mozart og Mendelssohn: Piano 
Works (SKREF – 008). Þeir hafa 
einnig verið í alþjóðlegri dreif-
ingu og fengið frábærar viðtökur í 
dagblöðum, fagtímaritum og 
útvarpsstöðvum hvarvetna: Þar 
má nefna High Fidelity, American 
Record Guide og Piano News. Af 
útvarpsstöðvum má nefna WNYC, 
WPKT, WWFM, WFMR, Kultur-
radio hr2, Sveriges Radio P2, CBC 
Radio og ABC Classic FM. Á þess-
um stöðvum hafa diskarnir hlotið 
kynningu og góða umsögn.

Miele ryksugur
á einstöku tilboðsverði

Tilboð:

Kr. 15.990
Fáanlegir fylgihlutir t.d.:

AFSLÁTTUR
35%



„Fínn fundur. Glæsilegur. 
Frábær eyja. Með sól og 
sumri. Þó það sé vetur,“ 
segir Guðni Ágústsson land-
búnaðarráðherra sem sló 
í gegn meðal framsóknar-
manna á Klörubar á Kan-
aríeyjum um helgina. 260 
manns mættu til sérstaks 
hátíðarkvöldverðar fyrir 
hann og eiginkonu hans.

Um 360 manns, eða meira en 0,1% 
íslensku þjóðarinnar, mættu á fund 
framsóknarmanna á laugardag í 
Syðsta kjördæmi, sem svo nefnir 
sig og starfar á Kanaríeyjum. Fund-
urinn var að venju haldinn á 
Klörubar og gesturinn Guðni að 
þessu sinni en það eru þeir Sturla 
Þórðarson og Karl Arason sem 
standa fyrir fundunum.

Í ljósi þess hversu afleit-
lega Framsóknarflokknum 
hefur vegnað í skoðana-
könnunum, nú síðast í könn-
un Fréttablaðsins þar sem 
segir að flokkurinn njóti 
einungis 3,9 prósenta 
stuðnings, líta fram-
sóknarmenn nú 
vonaraugum 
suður á bóginn. 
Ekki að ófyrirsynju.

Sturla segir í samtali við Frétta-
blaðið að um tvö þúsund Íslending-
ar dvelji að staðaldri á Kanaríeyj-
um og meira yfir jól og páska. Hann 
gerir ráð fyrir því að um 75 prósent 
þeirra séu ellilífeyrisþegar og 
öryrkjar.

„Við höfum verið með reglulega 
spjallfundi á laugardagsmorgnum 
allt frá í október. Að meðaltali hafa 
komið 50 manns en þessi sló öll 
met. Töluvert af fólki stóð fyrir 
utan. Já, Guðni trekkir. Eftir viku 
er von á Ísólfi Gylfa [Pálmasyni],“ 
segir Sturla. Í gær lenti svo Guðni á 
Íslandi eftir vikudvöl og lætur vel 
af dvöl sinni.

„Fullur af þreki og orku og 
úthvíldur,“ segir Guðni sem nú 
ætlar að snúa sér að kosningabar-
áttunni hér heima við. 

„Það er niðurlægjandi fyrir 
flokk sem hefur komið svo mörgu 
góðu til leiðar, erfitt og óásættan-
legt, að mælast með fjögurra pró-
senta fylgi. Flokkur sem ætti að 

vera fjórðungur þjóðarinnar,“ 
segir Guðni.

Fundurinn á Kanaríeyjum 
var hins vegar til þess 

fallinn að létta lund-
ina. Guðni ræddi 
landsins gagn og 
nauðsynjar og sló 

á

létta strengi. Fjörugar  umræður 
spunnust og taldi Guðni vert að 
skoða hvort skattleggja ætti lífeyr-
istekjur aldraðra út frá lífeyris-
sjóðum eftir öðrum lögum en um 
tekjuskatt. Hann telur eðlilegra að 
skattleggja alla upphæðina sem 
fjármagnstekjur og þá að ellilífeyr-
isþegar borguðu 10 prósent af tekj-
um sínum í skatt en ekki 35 prósent 
eins og nú er. Þessi orð Guðna féllu 
í mjög góðan jarðveg meðal fundar-
manna á Klörubar.

Þá var boðið til sérstaks hátíðar-
kvöldverðar á Klörubar til heiðurs 

Guðna og konu hans, Margréti 
Hauksdóttur. Þar var húsfyllir eða 
260 manns.

„Það glumdi í verslunarmiðstöð-
inni Yumbo Center af hlátri Íslend-
inga eftir brandarahrinu frá Guðna 
og ekki síður þegar hann var feng-
inn til þess að vera aðstoðarmaður 
fjöllistamanns, sem skemmti á 
eftir,” segir Sturla.

„Já, ég tók þátt í að hjálpa 
honum. Og er ég nú ekki þekktasti 
fjöllistamaður Íslendinga. En lét 
mig hafa það,“ segir Guðni kíminn.

Ný könnun undirfataframleið-
andans Triumph leiðir í ljós að 
breskar konur eru með stærstu 
brjóstin, en frá þessu greinir The 
Sun. Ríflega helmingur breskra 
kvenna notar samkvæmt könn-
unni skálastærðina D og segir 
götublaðið að Kelly Brook sé 
dágóð sönnun þess að breskar 
konur séu brjóstgóðar. 

Danskar konur fylgja fast á 
eftir í öðru sæti en svo koma hol-
lenskar, belgískar og franskar 
konur. Ítalskar konur eru með 
minnstu brjóstin samkvæmt 
könnuninni en aðeins tíunda hver 

kona kaupir sér brjóstahald-
ara í D-stærð en tæplega sjö-
tíu prósent þeirra notast 
við skálastærðina B. 
Taka verður fram að 
íslenskar konur voru 
ekki meðal þátttak-
enda.

Breskar konur með 
stærstu brjóstin

Paris Hilton heimtaði 35 millj-
ónir króna fyrir að koma fram í 
breskum sjónvarpsþætti á dög-
unum. Paris var beðin um að 
koma fram í þætti söngkonunn-
ar Charlotte Church en boðið 
var snarlega afturkallað þegar 
hún setti fram kröfur sínar. 
„Hún heimtaði 35 milljónir en 
ég sagði nei. Það er ekki eins og 
ég sé hrifin af því sem hún og 
Lindsay Lohan gera, fara út á 
djammið nærbuxnalausar,“ 
sagði Charlotte Church.

35 milljónir 
fyrir sjón-
varpsþátt

Sir Paul McCartney hefur tapað 
miklum peningum síðan hjóna-
bandsvandræði hans hófust. Nýir 
útreikningar sýna að velta fyrir-
tækis hans á fjárhagsárinu sem 
lauk 31. mars í fyrra var 1,2 millj-
arðar króna. Árið áður var veltan 
hins vegar rúmir tveir milljarðar. 
McCartney á þessa dagana i deil-
um við Heather Mills um skilnað-
argreiðslu til hennar. Talið er að 
Bítillinn fyrrverandi þurfi að 
punga út umtalsverðum fjárhæð-
um.

Paul tapar 
peningum





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 / ÓTEXTUÐ
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 !óíbí.rk045

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

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

Gagnrýni. baggalútur.isGagnrýni. baggalútur.is

SÍÐUSTU SÝNINGAR

SÍÐUSTU SÝNINGAR

...SÍÐASTA LOTAN!

"STALLONE LOKAR 
SERÍUNNI MEÐ 
GLÆSIBRAG"
V.J.V. - TOPP5.IS

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 / ÓTEXTUÐ
ROCKY BALBOA     kl. 5.40 B.I. 12 ÁRA
LITTLE CHILDREN     kl. 8 og 10.30 B.I. 14 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 B.I. 12 ÁRA

THE PURSUIT OF HAPPYNESS       kl. 8 og 10.20
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 6 STUTTMYND
ROCKY BALBOA*       kl. 10.20 B.I. 12 ÁRA
DREAMGIRLS       kl. 5.40 og 8
* SÍÐASTA SÝNING

ÓSKARSVERÐLAUNA

TILNEFNING1

25.000 gestir

Hljómsveitirnar Benny Crespo´s 
Gang, The October Game frá 
Bretlandi og hin bresk/íslenska 
sveit Vafurlogi halda tónleika á 
Dillon í kvöld. 

„The October Game höfðu 
samband við okkur á MySpace. 
Þeir eiga kunningja á Íslandi 
sem eru í Vafurloga og voru að 
leita sér að bandi til að spila 
með,“ segir Helgi Rúnar Gunn-
arsson, söngvari og gítarleikari 
Benny Crespo´s Gang. „Þeir eru 
búnir að gefa út 
plötu í Bretlandi 
sem hefur fengið 
fína dóma.“

Benny Crespo´s 
Gang vinnur að sinni 

fyrstu breiðskífu og er stefnt á 
útgáfu um mánaðamótin mars-
apríl. Mikið hefur gengið á hjá 
sveitinni að undanförnu því 
gítar- og hljómborðsleikarinn 
Lovísa Elísabet, betur þekkt sem 
Lay Low, hefur átt farsælan sóló-
feril síðustu mánuði og hafa 
tveir meðlimir Benny Crespo´s 
Gang aðstoðað hana á tónleika-
ferðum. 

Tónleikarnir í kvöld hefjast 
klukkan 21.00 og er frítt inn.

Þrefaldir tónleikar

Rokksveitin Noise heldur útgáfu-
tónleika í Þjóðleikhúskjallaranum 
í kvöld í tilefni af útgáfu annarrar 
plötu sinnar, Wicked.

Platan inniheldur tólf frum-
samin lög og var Ragnar Zolberg 
úr Sign upptökustjóri auk þess 
sem hann aðstoðaði við hljóðblönd-
un.

Húsið opnar klukkan 20.00 í 
kvöld og kostar 500 krónur inn. 
Sérstakir gestir verða Cliff Clav-
in, Út/Exit og Dimma.

Noise fagnar 
útgáfu

Platan Twelve með pönkdrottning-
unni Patti Smith er væntanleg þann 
17. apríl. Platan hefur að geyma 
útgáfur Patti af lögum ýmissa 
hljómsveita og tónlistarmanna, 
þeirra á meðal Stevie Wonder, 
Tears for Fears, Neil Young, Jimi 
Hendrix, The Doors, Bob Dylan, 
Nirvana, Bítlanna og The Rolling 
Stones.

Twelve er fyrsta hljóðversplata 
Smith síðan Trampin kom út fyrir 

fjórum árum. Þetta er jafnframt 
fyrsta platan í fullri lengd þar sem 
hún flytur lög eftir aðra tónlistar-
menn.

Patti Smith, sem hefur haldið 
nokkra tónleika hér á landi, sló í 
gegn með plötunni Horses árið 
1975. Þann 12. mars næstkomandi 
verður hún innvígð í Frægðarhöll 
rokksins í New York ásamt R.E.M., 
Van Halen, The Ronettes og Grand-
master Flash and the Furious Five.

Twelve í apríl

Rokksveitin The Police ætlar í 
tónleikaferð um heiminn í lok maí, 
rúmum tuttugu árum eftir að hún 
tók upp sína síðustu hljóðvers-
plötu.

Forsprakki sveitarinnar, hinn 
55 ára Sting, sagðist á blaðamanna-
fundi hljóta að vera brjálaður að 
endurreisa sveitina. Fyrstu tón-
leikarnir verða í Norður-Ameríku 
en eftir það verður ferðinni heitið 
til Suður-Ameríku, Evrópu, Jap-
ans og Nýja-Sjálands.

Blaðamannafundurinn var 
haldinn degi eftir að hljómsveitin 
spilaði lagið Roxanne á Grammy-
verðlaunahátíðinni við frábærar 
undirtektir.

The Police naut mikilla vin-
sælda á níunda áratugnum. Síðan 
þá hefur sveitin spilað nokkrum 
sinnum saman. Síðasta plata henn-
ar, Synchronicity, kom út árið 
1983.

Tónleikaferð  
Police í maí



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

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! 

FORELDRAR

2
TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

1
TILNEFNING

TIL ÓSKARS FRÉTTABLAÐIÐ

ILMURINN

Háskólabíó
FORELDRAR kl. 8 Leyfð

BABEL kl. 6 - 9 B.i.16

STRANGER THAN FICTION kl. 5:50 Leyfð

PERFUME kl. 6 - 9 B.i.12

DREAMGIRLS kl. 6 - 9 B.i.7

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

ÓSKARSVERÐLAUNA5 TILNEFNINGAR TIL

ER ÞETTA ...

NÆSTI FORSETI ?

Christopher Walken Robin Williams

FBL TOPP5.IS

ÓSKARSVERÐLAUNA7 TILNEFNINGAR TIL

Ævintýraleg spenna og hasar

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

VEFURINN HENNAR.. M/- Ísl tal. kl. 3:40 - 5:50 Leyfð

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

BABEL VIP kl. 5

FORELDRAR kl. 6 Leyfð

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. 8 - 10:30 B.i.16

MAN OF THE YEAR kl. 8:10 - 10:30 B.i.7

BLOOD DIAMOND kl. 8 B.i.16

VEFURINN HENN..M/- Ísl tal kl. 6 Leyfð

CHARLOTTE´S... M/-Ensk tal kl. 6 Leyfð

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

HAPPY FEET M/-Ensk tal kl. 6 Leyfð

VEFURINN HENN..M/- Ísl tal kl. 6 Leyfð

PERFUME kl. 8 B.i.12 

FORELDRAR kl. 6 Leyfð

BLOOD DIAMOND kl. 8 B.i.16

ALPHA DOG kl. 8 B.i. 12

LITLE CHILDREN kl. 8 B.i. 14

Skráðu þig á SAMbio.is

Breski popparinn Robbie Williams 
fagnaði 33 ára afmælisdegi sínum 
með því að skrá sig í meðferð í 
Bandaríkjunum vegna fíknar sinn-
ar í lyfseðilsskyld lyf.

Robbie gaf út plötuna Rudebox í 
október. Hefur hún lítið selst miðað 
við síðustu plötur hans, auk þess 
sem hann var ekki tilnefndur til 
Brit-verðlaunanna í ár sem besti 
söngvarinn og fyrir bestu plötuna. 
Hefur hann nánast verið áskrif-
andi að tilnefningunum undanfarin 
ár. 

Í september í fyrra aflýsti Robb-
ie fyrirhugaðri tónleikaferð sinni 
um Asíu vegna álags og ofþreytu. 
Treysti hann sér ekki í ferðina í 
framhaldi af tónleikaferð um Evr-
ópu og Suður-Ameríku.

Robbie, sem hefur játað að hann 
þjáist af þunglyndi og finni til óör-
yggis, hefur áður farið í meðferð. 
Eftir að hann yfirgaf strákasveit-
ina Take That árið 1995 var hann 
lagður inn vegna fíknar í kókaín, e-
töflur og áfengi. Í sjónvarpsviðtali 
árið 2004 sagðist hann einungis 

hafa hætt að nota eiturlyf og áfengi 
vegna þess að hann fitnaði svo 
mikið af þeim. 

Fyrrum félagar Robbie í Take 
That hafa átt frábæra endurkomu 
síðan þeir komu aftur fram á sjón-
arsviðið á síðasta ári. Uppselt hefur 
verið á tónleikaferð þeirra auk þess 
sem þeir hafa bæði náð smáskífu 
og breiðskífu á topp breska vin-
sældalistans. Lag þeirra Patience 
er jafnframt talið líklegt til afreka 
á Brit-verðlaunahátíðinni sem verð-
ur haldin í London í kvöld.

Robbie í meðferð
Óhætt er að segja að kvikmyndaað-
lögunar Ilmsins eftir Patrick 
Süskind hafi verið beðið með nokk-
urri óþreyju, sjálfsagt allar götur 
síðan bókin kom út um miðjan 9. 
áratuginn. Enda hefði sagan sjálf-
sagt ratað mun fyrr á hvíta tjaldið 
hefði höfundurinn ekki þráast við 
en hann mun ekki hafa treyst hverj-
um sem er til að koma verkinu 
sómasamlega frá sér. Eitthvað sá 
hann þó í landa sínum Tom Tykwer 
(Lola Rennt) sem hefur nú snarað 
skáldsögunni yfir á filmu, með 
brokkgengum árangri þó. 

Ilmurinn gerist í Frakklandi um 
miðbik 18. aldar og segir frá hinum 
einstaklega þefnæma (en lyktar-
lausa) ilmvatnsgerðarsveini Jean-
Baptiste Grenouille, sem einsetur 
sér að skapa hinn fullkomna ilm. 
Enga angan veit hann betri en af 
fallegum meyjum og hikar ekki við 
að myrða þær til varðveita ilm 
þeirra. 

Sagan er víðfræg og vænting-
arnar miklar eftir því, sem er miður 
því Ilmurinn uppfyllir þær ekki. 

Akkilesarhæll myndarinnar er sá 
að Tykwer ber of mikla virðingu 
fyrir skáldsögunni; of litlu er hnik-
að til í þágu miðilsins nema þar sem 
síst skyldi, það er í persónu Grenou-
ille. Annarleikinn, sem setur svo 
sterkan svip á bókina, er sannar-
lega til staðar en annars eðlis og 
langt því frá jafn óhugnanlegur. Í 
skáldsögunni er eitthvað djöfullegt 
við miskunnarleysi Grenouilles 
sem gerir hann fráhrindandi. Í kvik-
myndinni finnur maður aftur á móti 
frekar til samkenndar með persón-
unni, sem er í þessu tilfelli ókostur. 
Ekki er þó við aðalleikarann Ben 
Wishaw að sakast, hann skilar sínu 
ágætlega. 

Tykwer hefur greinilega lagt 
áherslu á að sleppa sem minnstu í 
frásögninni og brjóta hana ekki upp 
sem gerir hana aftur á móti lang-
dregna. Sum atriðanna eru listilega 
vel gerð, til dæmis þegar þefnum á 
strætum Parísar er lýst, en of oft 
þarf myndin að reiða sig á sögu-
mann til að koma aukaáhrifum text-
ans til skila.  

Efnistökin eru of nærgætin og 
dirfskulítil; í stað þess að fara eigin 
leiðir til að fanga anda sögunnar 
leggur Tykwer ofuráherslu á end-
ursögn og þegar öllu er á botninn 
hvolft hlýtur Ilmurinn að teljast 
vonbrigði. 

Daufangandi endursögn

Hafin er samkeppni á síðunni 
MySpace um bestu stuttmyndina. 
Leikstjóri sigurmyndarinnar fær 
að gera kvikmynd í fullri lengd 
fyrir rúmar 130 milljónir króna.

Í dómnefnd eru m.a. hinir 
heimsfrægu leikstjórar Anthony 
Minghella, leikstjóri The English 
Patient, og Kevin MacDonald sem 
síðast leikstýrði The Last King of 
Scotland.

Notendur MySpace í Bretlandi 
geta tekið þátt í gerð kvikmyndar-
innar og m.a. skrifað handritið og 
sótt um hlutverk í henni. Stefnt er 
að því að frumsýna hana samtímis 
í kvikmyndahúsum og á MySpace 
sumarið 2008. 

Keppni á 
MySpace



 Ólafur Ingi Skúlason 
mun nánast örugglega semja við 
sænska úrvalsdeildarliðið 
Helsingborg í dag eða á allra 
næstu dögum. Þetta hefur 
Fréttablaðið eftir sínum heimild-
um.

Hann æfði með liðinu í síðasta 
mánuði og stóð sig vel. Þjálfari 
liðsins hefur sagt að hann vilji fá 
Ólaf til liðs við félagið.

Frægasti leikmaður Helsing-
borgar er án efa Henrik Larsson 
sem var um áramótin lánaður til 
Manchester United. Hann mun 
snúa aftur til Svíþjóðar í mars að 
öllu óbreyttu.

Ólafur fer til 
Helsingborgar

DHL-deild kvenna

Þýska bikarkeppnin

Eins og frægt er orðið 
leystist æfingaleikur enska 
knattspyrnufélagsins QPR og 
kínverska ólympíulandsliðsins upp 
í fjöldaslagsmál. Einn leikmaður, 
Zheng Tao, kjálkabrotnaði í látun-
um. Nú hefur QPR rekið aðstoðar-
þjálfara liðsins, Richard Hill, fyrir 
sinn hlut í slagsmálunum.

Enska knattspyrnusambandið 
rannsakar atvikið í samstarfi við 
þarlend lögregluyfirvöld.

Rekinn vegna 
fjöldaslagsmála

 David Beckham mun 
snúa aftur á Old Trafford í næsta 
mánuði þar sem hann verður í 
Evrópuúrvali sem mætir 
Manchester United í góðgerðar-
leik. Leikurinn er í tilefni 50 ára 
afmæli Rómarsáttmálans.

Steven Gerrard og Jamie 
Carragher verða einnig í Evrópu-
úrvalinu en þar verður Marcello 
Lippi við stjórnvölinn.

Alex Ferguson hefur þegar 
sagt að hann muni stilla upp 
sterku liði. Þeirra á meðal er 
Henrik Larsson en það gæti 
reynst kveðjuleikur hans með 
liðinu.

Snýr aftur á 
Old Trafford

 Samkvæmt frétt í 
ítalska blaðinu La Repubblica fær 
Jón Arnór á milli 600 og 700 
þúsund evra í laun fyrir samning 
sinn við Lottomatica. Þetta gerir 
um 62 milljónir íslenskra króna. Í 
blaðinu er talað um að hér sé um 
háar upphæðir að ræða. Jón 
Arnór er einn tveggja nýrra 
leikmanna en hinn er Roberto 
Chiacig, 210 metra miðherji sem 
lék einnig með Pamesa-liðinu. Í 
staðinn fyrir Chiacig var gríski 
leikmaðurinn Loukas Mavrokefal-
idis lánaður til spænska liðsins. 
Jóni Arnóri er ætlað stórt 
hlutverk í liði Lottomatica og þá 
sérstaklega í vörninni. 

Fær 62 milljón-
ir í laun í Róm

 Aron Kristjánsson 
hefur gert þriggja ára samning 
um að þjálfa karlalið Hauka í 
handbolta og tekur hann við stöðu 
Páls Ólafssonar. Aron mun einnig 
taka við stöðu framkvæmdastjóra 
handknattleiksdeildarinnar og 
verður í fullu starfi hjá félaginu. 
Páll Ólafsson ætlar ekki að yfir-
gefa Haukana því hann mun 
aðstoða Aron og stjórnarmenn 
félagsins og sinna nýrri ráðgjafa-
stöðu hjá handknattleiksdeild-
inni. 

„Haukarnir eru mitt félag á 
Íslandi og það er búið að liggja í 
loftinu síðustu tvö árin að koma 
heim. Ég hlakka mikið til þess að 
takast á við það verkefni að þjálfa 
Haukaliðið og reyna að bæta 
umgjörðina í kringum félagið,” 
sagði Aron Kristjánsson sem 
hefur spilað allan sinn handbolta-
feril hér á landi með Haukum. 

„Það er tímabært og mikilvægt 
að rífa bæði leikmenn upp sem og 
fólkið í kringum félagið. Þetta er 
stór klúbbur með marga iðkendur 
og stuðningsmenn. Það hafa ótrú-
lega margir unnið í kringum 
félagið og það þurfa allir að leggj-
ast á eitt til þess að gera umgjörð-
ina flotta,“ segir Aron sem sér 
sjálfan sig sem vítamínssprautu 
inn í starf félagsins.

Aron er byrjaður að tala við 
núverandi leikmenn liðsins og 
ætlar að klára þær viðræður áður 
en hann fer að horfa lengra. 
„Þegar ég er búinn að klára að 
tala við alla verður gengið í það 
verkefni að sjá hvað þarf að 
styrkja liðið. Við viljum fyrst og 
fremst fá góða íslenska leik-
menn,“ segir Aron sem hefur 
fylgst með Haukaliðinu og þekkir 
til leikmanna liðsins. 

„Ég sé að það á að vera hægt að 
bæta liðið á frekar einfaldan hátt. 
Palli er búinn að ná góðum árangri 

en það hefur ekki gengið eins og 
skyldi núna og kannski tímabært 
að nýir kraftar komi til sögunnar,“ 
segir Aron sem líst vel á að hafa 
Pál Ólafsson sér við hlið. Aron 
segir tímann í Danmörku hafa 
vissulega mótað hann sem þjálf-
ara.

„Það er búin að vera frábær 
reynsla fyrir mig að þjálfa í Dan-
mörku. Þeir eru framarlega í því 
að þróa bæði klúbbana sjálfa sem 
og að þróa liðin sjálf,“ segir Aron 
sem hefur alltaf stefnt að þjálfun 
síðan að hann ákvað að verða 
kennari.

„Ég er ákveðinn og mjög metn-
aðargjarn. Ég gerir stórar kröfur 
til sjálfs míns og þar af leiðandi 
geri ég körfur til þeirra sem eru í 

kringum mig. Ég er skipulagður 
og vil vinna,“ segir Aron spurður 
um hvernig þjálfari hann sé en 
Aron hefur þjálfað félagið Skjern 
undanfarin þrjú tímabil.

Fram kom á blaðamannafundi í 
gær að Aron hefur hitt Dag Sig-
urðsson og rætt hugsanlegt sam-
starfs Hauka og Vals.

„Við Dagur höfum verið að 
ræða aðeins saman og hittumst 
meðal annars í Magdeburg á HM. 
Við vorum að velta upp ýmsum 
hugmyndum. Þetta eru bræðrafé-
lög og það getur vel verið að við 
getum tekið upp eitthvert sam-
starf,“ segir Aron en Dagur Sig-
urðsson er að taka við stöðu fram-
kvæmdastjóra Vals.

Aron Kristjánsson verður í fullu starfi hjá Haukum þegar hann kemur heim í 
vor. Hann þjálfar bæði karlalið félagsins og sinnir stöðu framkvæmdastjóra.

 „Fyrri hálfleikurinn 
var hörmung en mér fannst seinni 
hálfleikurinn allt í lagi. Þetta var 
reyndar orðið hálfgert grín í seinni 
hálfleik en það voru þó þarna 
punktar sem ég var ánægður 
með,“ sagði Einar Jónsson, þjálf-
ari Íslandsmeistara ÍBV sem eru 
víðsfjarri því að verja titlinn í ár. 
ÍBV tapaði með 17 marka mun 
fyrir Val í gær, 38-21, gegn sama 
liði og ÍBV vann 30-26 í Eyjum í 
september. 

„Það eru tveir leikmenn farnir 
úr liðinu og við glímum við meiðsli 
og fleira í þeim dúr. Það hefur 
margt breyst síðan í þeim leik,“ 
segir Einar sem er að nota 4. 
flokksstelpur til þess að ná í leik-
hæft lið. Einar er samt ekkert að 
bugast. „Það þarf mjög margt að 
breytast. Við erum að fara í und-
anúrslit í bikar í næstu viku á móti 
Gróttu. Ef við spilum svona í þeim 
leik þá fer þetta bara eins og í 

kvöld. Við höfum verið mun sterk-
ari á heimavelli í vetur og nýtum 
okkur það. Við erum í baráttu um 
að komast í deildarbikarinn og 
eigum möguleika á að komast í 
bikarúrslitaleikinn. Við erum í 
baráttunni á ýmsum vígstöðvum 
og það þýðir ekkert að gefast upp,“ 
segir Einar að lokum.

Leikurinn var aðeins létt æfing 
fyrir Valsliðið sem skoraði meðal 
annars fyrstu 9 mörkin og alls 20 
hraðaupphlaupsmörk í öllum 
leiknum. Hornamennirnir 
Rebekka Skúladóttir og Guðrún 
Drífa Hólmgeirsdóttir settu 
skemmtilegan svip á leikinn með 
sjö mörkum hvor en ellefu af 14 
mörkum þeirra komu úr hraða-
upphlaupum. Ágúst Jóhannsson 
þjálfari er þrátt fyrir þennan stór-
sigur á Íslandsmeisturunum ekk-
ert að stefna á 1. sætið. 

„Við erum í 2. sæti og okkar 
markmið eins og staðan er í dag er 

að halda því. Stjarnan er bara með 
svo gríðarlega sterkt lið að það 
væri mikill bónus ef við myndum 
gera eitthvað meira en að taka 
annað sætið,“ sagði Ágúst eftir 
sigurinn.

Lauflétt æfing fyrir Valsliðið

Átti ekki von á svo góðri kosningu

 Dagný Linda Kristjánsdóttir 
frá Akureyri varð í 45. sæti í 
stórsvigi á heimsmeistaramótinu í 
alpagreinum í Åre í Svíþjóð í gær. 

Dagný varð í 54. sæti eftir 
fyrri ferðina en bætti stöðu sína í 
þeirri seinni og endaði 12,09 
sekúndum á eftir sigurvegaran-
um, austurrísku skíðakonunni 
Nicole Hosp.  Þetta var fyrsta 
greinin á mótinu sem sænska 
skíðadrottningin Anja Pärson 
vinnur ekki.

Dagný í 45. sæti



Egils Gull
Poolmót Players

Dagana 18. mars, 1., 15. og 29. apríl

VERÐLAUN VERÐA VEITT FYRIR ÞRJÚ EFSTU SÆTIN
1. verðlaun 40.000 kr. + Gull-varningur og þátttökuréttur í lokakeppni
2. verðlaun 30.000 kr. + Gull-varningur og þátttökuréttur í lokakeppni
3. verðlaun 20.000 kr. + Gull-varningur og þátttökuréttur í lokakeppni
4. Þátttökuréttur í lokakeppninni

Fjórir efstu spilarar á hverju móti (16 alls) vinna sér inn þátttökurétt í lokakeppninni
þar sem verðlaunin eru Spánarferð. Sú keppni verður haldin sunnudaginn 6. maí.

LEIKFYRIRKOMULAGIÐ
Um er að ræða útsláttarkeppni þar sem hver keppandi má tapa einum leik í hverju móti.

Keppt verður með forgjöf þannig að allir geta tekið þátt.

Skráning fer fram í síma 544 5514, á players@players.is
eða hjá Players, Bæjarlind 4 – fyrir kl. 12 á miðnætti daginn fyrir keppnisdag.

Þátttökugjald er 3.000 kr. fyrir hvert mót. Hámark 64 keppendur á hverju móti.

Missið ekki af þessu stærsta og skemmtilegasta Pool-móti ársins.
GULL-TILBOÐ ALLA MÓTSDAGANA!

LÉTTÖL



Andstæðum stillt upp

á aðeins

795 kr./500g

Laxasteik með BBQ sósu
Tilboð dagsins!





1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

„Ég sá að þetta var mjög myndar-
legur maður en hafði ekki hug-
mynd um hver þetta var,“ segir 
Þórunn Green í afgreiðslu Laug-
ardalslaugarinnar. Þórunn 
afgreiddi stórleikarann Jude Law 
ofan í laug á þriðjudagskvöldið 
þegar hann kom þangað ásamt 
börnunum sínum þremur til að 
hrista af sér ferðaslenið eftir flug 
frá London fyrr um daginn. „Það 
var ekki fyrr en sundlaugagestur 
kom út úr búningsklefanum og 
tjáði mér að hann hefði klætt sig í 
með Jude Law sér við hlið að ég 
áttaði mig á þessu,“ bætir Þórunn 
við og hlær.

Hún segir Law hafa verið eins 
og hver annar sundlaugagestur, 
borgað sig inn og að hann hefði 
virkað á sig sem sannur fjöl-
skyldumaður með grislingunum 
þremur. „En hann skar óneitan-
lega úr enda sætur maður,“ 
útskýrir Þórunn. Hún tekur þó 
skýrt fram að Law hafi ekki sýnt 
neina stjörnustæla heldur verið 
fús til að ræða við hvern sem 
vildi. Hafi komið út úr búnings-
klefanum og rætt við gesti og 
gangandi.

Law hefur látið fara vel um sig 
á 101 Hótel í miðbæ höfuðborgar-
innar þá tvo daga sem hann hefur 
verið hér á landi. Fréttablaðið 
hefur áreiðanlegar heimildir fyrir 
því að leikarinn ætli að dveljast 
hér í vikutíma og samkvæmt upp-
lýsingum blaðsins tók Law íbúð-
arsvítu hótelsins á leigu en nóttin 
þar kostar tæpar sjötíu þúsund 
krónur. 

Starfsfólk þeirra fjölmörgu 
kaffi- og veitingastaða sem er að 
finna í miðborginni hafði ekki 
orðið vart við ferðir stjörnunnar í 
gær en eins og ein starfsstúlka 
Kaffitárs á Bankastrætinu lét 
hafa eftir sér: „Ég hefði svo sann-
arlega ekki neitt á móti því að 
hann kæmi hingað inn og fengi 
sér kaffi. Hann er í raun velkom-
inn hvenær sem er.“ 

Veðrið hefur svo sannarlega 

leikið við Law en sól og logn var í 
höfuðborginni í allan gærdag og 
fór lítið fyrir því rúmlega tveggja 

gráðu frosti sem sjá mátti á veð-
urmælum. Fréttablaðið hafði það 
eftir reyndum mönnum í stjörnu-
bransanum að Law hefði að öllum 
líkindum nýtt sér blíðviðrið og 
brugðið sér út á land. 

Law átti að vera viðstaddur 
Elle Style Awards sem fram fóru 
á Roundhouse Hotel í London á 
þriðjudagskvöld þar sem hann 
hafði verið útnefndur besti leik-
arinn. Hann kom sér hins vegar 
hjá því og fór þess í stað með 
börnin til Íslands. Meðal þeirra 
stjarna sem voru viðstaddar má 
nefna Thandie Newton, Naomi 
Campbell og Penelope Cruz en 
ekki Law, hann kaus Laugardals-
laugina fram yfir partístandið. 

... fær Fabrizio Fascaroli sem 
brotið hefur blað í sögu Háskóla 
Íslands með því að vera fyrsti 
útlendingurinn sem sest í 
Stúdentaráð skólans.

„Mér finnst fáránlegt að þramma 
fram með svona einstakling og 
gefa honum tuttugu mínútur í 
Kastljósinu til að ráðast á minni-
hlutahóp,“ segir Helga Vala Helga-
dóttir laganemi og bæjarstjórafrú 
í Bolungarvík. 

Hún gagnrýnir harðlega þá ráð-
stöfun Kastljóss að birta viðtal 
Helga Seljan við Alan Chambers 
hvers vitnisburður er að hafa 
verið hommi en frelsast frá því 
fyrir tilstilli trúarinnar. Chambers 
var hér fyrir um mánuði á vegum 
Hvítasunnusafnaðarins og fór þá 
víða til að boða valkost fyrir sam-
kynhneigða – þeir gætu afhomm-
ast með hjálp trúarinnar.

Helga Vala veltir því fyrir sér 
hvort til dæmis meðlimur Ku Klux 

Klan fengi eins mikið pláss til að 
úttala sig.

„Samkynhneigð er ekki sjúk-
dómur. Sem menn læknast af. Og 
ótrúlegt að einhver 
vilji abbast upp á 
það sem fólk 
er.“

Aðspurð um 
hvort ekki geti 
verið lærdóms-
ríkt að heyra ofan 
í menn sem 

Chambers segir Helga Vala að til 
séu viðkvæmar sálir og menn eigi 
að bera virðingu fyrir lífsgildum 
þeirra sem samkynhneigðir eru. 
Og spurð hvort svona málflutning-

ur á borð við hennar 
gangi ekki í ber-

högg við tján-
ingarfrelsi
vitnar Helga 

Vala í stjórnarskrá þar sem segir 
að bannað sé að ráðast á minni-
hlutahópa.

„Tólf mínútur, rétt rúmar. Leið-
réttum það strax,“ segir Þórhallur 
Gunnarsson, ritstjóri Kastljóss. 
Hann segist virða sjónarmið 
Helgu Völu en áhugavert sé að 
heyra önnur sjónarmið. Sérstak-
lega þar sem um mann sé að ræða 
sem hefur upplifað þetta sjálfur. 
Hins vegar megi deila um ýmis-
legt sem Chambers segir.

„Ég bauð formanni Samtak-
anna 78 að koma í Kastljós í viðtal, 
Hrafnhildi Gunnarsdóttur, en hún 
vildi það ekki að svo stöddu. Ég 
skil þessa viðkvæmni því málið er 
viðkvæmt en stundum þurfa fleiri 
raddir að heyrast en ein.“

Umdeildur afhommari í Kastljósi

„Þetta er alveg hræðilegt, hún er 
bara horfin,“ sagði Margrét Ósk 
Vilbergsdóttir, rekstrarstjóri Bars-
ins, um stuldinn sem þar hefur átt 
sér stað. Sjálfsmynd listakonunnar 
Berglindar Ágústsdóttur hvarf af 
veggjum Barsins í síðasta mánuði 
og hefur starfslið staðarins leitað 
logandi ljósi að henni síðan. Nú hall-
ast forsvarsmenn staðarins að því 
að henni hafi verið rænt.

„Til að byrja með datt okkur ekki 
í hug að henni hefði verið stolið, hún 
er svo stór,“ sagði Margrét, en 
myndin er að hennar sögn tveir 
metrar á hæð og um einn og hálfur 
metri á breidd. Ljósmyndin hefur 
hangið uppi frá opnun Barsins, en 
var tekin niður vegna myndasýn-
ingar. „Hún stóð upp við vegginn. 

Okkur grunaði bara 
ekki að einhver 
færi að ræna 
listaverki,“ sagði 
Margrét. 

Listakonan 
Berglind var 
að vonum með 
böggum hild-
ar vegna 
stuldarins. „Ég 
var auðvitað 
alveg brjáluð. 
Þetta er risastór 
mynd og ég skil ekki 
hvernig hún gat 
bara horfið,“ 
sagði Berg-
lind, sem 
hafði 

verðlagt verkið á um 180.000 krón-
ur. „Þetta er mynd af mér þar sem 
ég er að raka á mér fótleggina. Hún 
er svona sumarmynd, tekin úti í 
Barcelona. Ég er íklædd bikinítoppi 
og rauðu pilsi,“ útskýrði hún. „Mér 
dettur helst í hug að fólk geri svona 
á einhverju fylleríi, en þá þarf að 
fara fram hjá dyravörðum og fullt 

af fólki. Þetta er mjög skrítið,“ 
bætti hún við.

Barinn hefur brugðið á það ráð 
að bjóða fundarlaun fyrir verkið. 
„Við viljum alveg endilega fá mynd-

ina aftur,“ sagði Margrét.

Rándýrri sjálfsmynd stoliðGnoðavogi 44, s. 588 8686. 
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Við sem sátum skelfingu 
lostin fyrir framan sjón-

varpsskjáinn síðastliðna viku og 
reyndum að meðtaka þann voða 
sem þar var sagt fá. Fundum 
rödd innra með okkur sem 
hrópaði: Hvað getum við gert til 
að bæta fyrir það sem fólkinu 
var gert fyrir fjörutíu árum?

okkar sem komin erum 
fram yfir miðjan aldur fórum að 
rifja upp okkar bernsku, þá var 
í tísku að senda börn í sveit, láta 
þau læra að vinna, leyfa þeim að 
komast í snertingu við náttúr-
una og undur hennar. Í höfuð-
borg Íslands var hvergi barn að 
finna yfir sumartímann. 
Fullorðna fólkið kunni misjafn-
lega vel þeirri friðsæld sem því 
fylgdi, en þá var bara að bíta á 
jaxlinn og hugsa um þá auðgun 
andans sem barnungarnir 
eignuðust þar í sveitasælunni.

var flestum 
komið fyrir á ágætis heimilum. 
En sumum þeirra leiddist svo að 
þeim verkjaði í hverja taug. Í 
flestum tilfellum var það þráin 
eftir nöldrinu og stórborgar-
skarkalanum heima sem var svo 
yfirþyrmandi. Margir hafa sagt 
mér að það erfiðasta hafi verið 
hvað það var lítið talað við þau. 
Enginn var vondur við þau, það 
var bara þessi veröld sem í 
sumum tilfellum var svo 
algerlega laus við skoðanaskipti 
sem var svo óþægileg. Svo það 
var rölt á eftir Huppu og 
Skjöldu með hundinn á eftir sér 
og síðan var farið að búa til 
veröld sem var utan veruleik-
ans, veröld sem gott var að una 
við.

 sagði einn 
maðurinn sem dvalið hafði í 
Breiðuvík frá því að þegar 
voðinn var sem verstur og 
tilveran varð óbærileg þá lét 
hann sig hverfa inn veröld þar 
sem var lítið hús og innst í 
þessu húsi var Jesús og hann fór 
til hans, í fang hans og  fékk að 
halda í einn fingur frelsarans 
meðan hryllingurinn gekk yfir.

mér var þetta fegursta 
trúarjátning sem ég hef heyrt. 
Og svo fer ég að hugsa um 
okkur foreldra í dag sem erum 
búin að mata börnin okkar á 
gerviveröld tölvunnar sem þau 
eiga að hverfa til þegar ein-
semdin grípur þau. Og höfum 
svo engin ráð önnur en að kalla 
á lögregluna þegar þau tryllast.

Barnvæn 
þjóð?

HÆTTU BARA Í RÆKTINNI

Nýr og veglegri Corolla

Nýr Corolla er bíllinn sem þig langar í, 
bíllinn sem leyfir þér að vera eins og þú vilt, 
þar sem þú nýtur þín best.

Verð frá 2.069.000*. kr.

Meira innanrými
Enn fullkomnari vél

Framúrskarandi aksturseiginleikar

Hátt endursöluverð

Enn meiri þægindi

Glæsilegri

Hljóðlátari

Stærri

Og allt hitt sem þú finnur þegar þú kemur og

reynsluekur nýjum Corolla. Þar sem þú nýtur þín best.
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www.toyota.is

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi
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