
Könnuðu kosti jarð-
hita til orkuvinnslu

 Deutsche Bank hefur 
verið orðaður við uppgjör 
evruhlutabréfa í lok hvers 
viðskiptadags í Kauphöllinni. 

Bankinn sem tekur að sér verk-
ið hefur af því nokkrar tekjur en 
einnig kostnað. 
Sérstök
samráðs-
nefnd
fer yfir 
kostina
sem í 
boði eru 
en nokkur 
félög í Kauphöllinni 
stefna á að færa bréf sín yfir í 
evrur á árinu.

Þrjár leiðir eru sagðar færar, 
að Seðlabanki Íslands eða 
innlendur viðskiptabanki taki að 
sér verkið, farið verði í gegn um 
dönsku verðbréfaskráninguna, 
eða að erlendur viðskiptabanki, 
svo sem Deutsche Bank annist 
uppgjörið.

Þrjár leiðir færar 
í evruskráningu

Umhverfisvænn ofur-
sportbíll frá Toyota

Ósamræmi var í fram-
burði núverandi og fyrrverandi 
forsvarsmanns Baugs um stofnun 
fyrirtækis á Bahama-eyjum, 
þegar þeir gáfu skýrslu sem sak-
borningar fyrir Héraðsdómi 
Reykjavíkur í Baugsmálinu.

Tryggvi Jónsson, fyrrverandi 
aðstoðarforstjóri Baugs, bar fyrir 
dómi í gær að hann hefði, ásamt 
Jóni Ásgeiri Jóhannessyni, for-

stjóra Baugs Group, og Jóni Ger-
ald Sullenberger, framkvæmda-
stjóra Nordica í Bandaríkjunum, 
farið til Bahama-eyja árið 1997 og 
stofnað Miramar. Fyrirtækið hafi 
átt að sinna fasteigna- og landa-
kaupum, en aldrei hafið starf-
semi. Það hafi svo verið lagt niður 
tveimur árum seinna.

Jón Ásgeir sagði söguna á tals-
vert annan hátt í héraðsdómi í síð-

ustu viku, en þar hélt hann því 
fram að félagið Miramar hefði 
aldrei verið stofnað, það væri ekki 
annað en „hugarburður“ lögreglu. 

Settur ríkissaksóknari í málinu 
heldur því fram að til hafi staðið 
að færa eignarhald Fjárfestinga-
félagsins Gaums, fjölskyldufyrir-
tækis Jóns Ásgeirs, í skemmti-
bátnum Thee Viking, til Miramar.  

Ber ekki saman um Miramar

Smáauglýsingasími550 5000
Auglýsingasími Allt550 5880

Verkefni um nýtingu jarðhita til orku-vinnslu á Ísafirði er eitt þeirra verkefnasem kynnt verður á sérstökum tækni-degi í Háskólanum í Reykjavík næstaföstudag.
„Mjög hagkvæmt væri fyrir Orkubú Vest-
fjarða að nýta jarðhita til orkuvinnslu,“ segir
Tinna Björk Sigmundsdóttir, sem vann ásamt 
Hildi Sigurðardóttur og Þorgerði Tómasdótt-
ur að verkefni um nýtingu jarðhita til orku-
veitu á Ísafirði. „Miðað er við að borað ve ði
eftir heitu vatni við T

Verkefnið er lokaverkefni þeirra við 
Háskólann í Reykjavík en þær útskrifuðust
þaðan í desember síðastliðinn með b.sc.
gráðu í iðnaðartæknifræði með áherslu á
sjálfvirkni og þróunarsvið, og munu þær 
kynna verkefnið á sérstökum tæknidegi í 
Háskólanum í Reykjavík að Höfðabakka,
næsta föstudag, sem Technis, félag tækni-
fræðinema, stendur fyrir. „Á Ísafirði er svokölluð fjarvarmaveita
sem þýðir að hita þarf upp vatnið o f
mikil orka og ko t ð

Á öskudaginn!
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 Tæplega 12 þúsund ein-
staklingar skulduðu nær 15 millj-
arða í meðlög og vanskilavexti, 
með rúmlega 21 þúsund börnum í 
lok síðasta árs, samkvæmt því er 
fram kemur í nýútkominni árs-
skýrslu Innheimtustofnunar sveit-
arfélaga. Af þessum hópi voru 
11.442 karlmenn og 506 konur. 
Körlum í vanskilum fækkaði um 
158 á milli ára en konum fjölgaði 
um fjórtán.

„Það kerfi sem er við lýði í dag 
tryggir öllum mánaðarlegar með-
lagsgreiðslur í gegnum Trygg-
ingastofnun og umboðsmenn 
trygginganna,“ segir Hilmar 

Björgvinsson, forstjóri Inn-
heimtustofnunar. „Þeir sem eru 
með börn fá því alltaf greitt með-
lag, sem nú nemur 18.284 krónum 
á mánuði, inn á reikning án tillits 
til þess hvort tekst að innheimta 

hjá skuldaranum eða ekki. Það er 
sú trygging sem þjóðfélagið veit-
ir. Vanskil fólks safnast oft upp á 
jafnvel tugum ára og menn geta 
verið hér í viðskiptum í 20-30 ár. 
Áætluð velta Innheimtustofnunar 
á þessu ári er um það bil þrír 
milljarðar.“

Í ársskýrslunni kemur meðal 
annars fram að á síðasta ári náðist 
bestur árangur í innheimtu af 
útborguðum meðlögum ársins eða 
83,6 prósent á móti 63,3 prósent-
um árið 1988. Næstbestur varð 
árangurinn á þessu tímabili árið 
2005, en þá tókst að innheimta 78,1 
prósent.

Elsti karlinn sem skuldaði með-
lög á síðasta ári var 85 ára en sá 
yngsti 17 ára. Elsta konan sem 
skuldaði var sjötug en tvær yngstu 
rúmlega tvítugar. 

Flestir karlkyns skuldarar voru 
fæddir 1966, samtals 510. Í hópi 
kvenna voru flestar sem skulduðu 
meðlög fæddar 1967, eða 30 tals-
ins.

Í skýrslunni kemur enn fremur 
fram að hópur meðlagsgreiðenda 
sem skilgreindur er sem „skuldar-
ar í erfiðleikum“ skuldar samtals 
rúma 11 milljarða. Í hópnum eru 
3.896 einstaklingar sem greiða 
með 8.095 börnum.

Tólf þúsund skulda meðlag 
upp á fimmtán milljarða
Samtals 11.948 einstaklingar skulduðu samtals 14,9 milljarða króna í meðlög og dráttarvexti í lok síðasta 
árs. Elsti skuldarinn er 85 ára en sá yngsti 17 ára. Í hópi meðlagsskuldara eru 506 konur. 



Þórarinn, ætlar þú að fá þér 
Bubba Ipod?

Valgerður Sverrisdóttir 
utanríkisráðherra hélt til Úganda í 
gær. Ráðherrrann mun hitta 
ráðamenn í landinu og kynna sér 
starfsemi Þróunarsamvinnustofn-
unar Íslands. Auk þess mun 
Valgerður heimsækja flótta-
mannabúðir í Paderhéraði í 
Norður-Úganda, en íslensk 
stjórnvöld styðja skólamáltíða-
verkefni þar á vegum Matvæla-
áætlunar Sameinuðu þjóðanna 
(WFP).

Frá Úganda heldur utanríkis-
ráðherra til Jóhannesarborgar og 
Höfðaborgar í Suður-Afríku þar 
sem hún fer fyrir viðskiptasendi-
nefnd á vegum Útflutningsráðs.

Fundar með 
ráðamönnum

Stjórn Samtaka 
ferðaþjónustunnar leggst gegn 
tillögum um að Norðurvegur 
byggi heilsársveg yfir Kjöl.

Í tilkynningu frá samtökunum 
segir að vegurinn verði lagður 
yfir ósnortið land í stað þess að 
nýta núverandi vegarstæði, að 
hann skeri í sundur göngu- og 
reiðleiðir norðan Hofsjökuls og 
svipti hálendið sérkennum 
sínum.

Samtökin vilja árétta sérstak-
lega að náið samráð verði haft 
við þau þegar kemur að útfærslu 
vega sem tengjast fjölsóttum 
ferðamannastöðum.

Leggjast gegn 
nýjum Kjalvegi

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

NOTAÐIR BÍLAR

BÍLL DAGSINS

VOLKSWAGEN GOLF 1.6
Nýskr. 10.05 - Beinskiptur - Ekinn 22 þús. km.  -  Allt að 100% lán.

Verð

1.690.000.-

Yfirstjórn Bandaríkjahers í Flórída hefur 
gert áætlanir um hvernig staðið skuli að loftárásum á 
Íran, yrði ákvörðun tekin um að ráðast á landið. Banda-
ríkjastjórn ítrekar þó að engin áform séu uppi að svo 
stöddu um árásir á Íran. 

Fréttastofa breska útvarpsins BBC skýrði frá þessu 
í gær og vitnar þar til ónafngreindra embættismanna í 
Bandaríkjunum.

Samkvæmt áætlunum yfirstjórnar hersins er mein-
ingin að loftárásir verði gerðar annars vegar á allar 
helstu bækistöðvar íranska hersins og hins vegar kjarn-
orkuver og aðra staði sem tengjast kjarnorkuvinnslu.

Meðal annars gera áætlanirnar ráð fyrir því að not-
aðar verði neðanjarðarsprengjur, sem grafa sig niður í 
jörðina áður en þær springa, til þess að eyðileggja 
kjarnorkuverið í Natanz sem er á 25 metra dýpi.

Í gær rann út sá frestur, sem Öryggisráð Sameinuðu 
þjóðanna veitti Írönum til þess að hætta að auðga úran. 

Íranar urðu ekki við þeim kröfum og mega því búast 
við hertum efnahagslegum refsiaðgerðum af hálfu 
Öryggisráðsins.

Írönsk stjórnvöld hafa látið sér fátt finnast um hót-
anir Vesturlanda. Í vikunni efndu þau til hernaðaræf-
inga í Íran sem um 60 þúsund hermenn taka þátt í.

Skipuleggur árásir á Íran

 Karlmaður um fer-
tugt sem nú situr í gæsluvarðhaldi 
gerði tilraun til að smygla inn 
mesta magni af kókaíni sem reynt 
hefur verið að smygla til landsins 
á einu bretti. Um var að ræða tæp 
fjögur kíló af kókaíni og lítilræði 
af amfetamíni falið í Mercedes 
Benz Sprinter sendibíl sem fluttur 
var inn frá Cuxhaven í Þýska-
landi.

Tollgæslan í Reykjavík fann 
efnin 11. nóvember síðastliðinn 
vandlega falin í bílnum sem hafði 
verið fluttur til landsins með Sam-
skipum og stóð í Sundahöfn. Bíll-
inn var sóttur í byrjun febrúar og 
maðurinn handtekinn 9. sama 
mánaðar. Hann var skráður sem 
viðtakandi bílsins. Daginn eftir 
var maðurinn í Héraðsdómi 
Reykjavíkur úrskurðaður í þriggja 
vikna gæsluvarðhald. Hann áfrýj-
aði til Hæstaréttar, sem staðfesti 

úrskurðinn. Samkvæmt upplýs-
ingum Fréttablaðsins hefur mað-
urinn áður setið í fangelsi erlendis 
fyrir fíkniefnabrot.

Tveir aðrir hafa verið yfir-
heyrðir í málinu, sá síðari í gær, 
en þeim var sleppt að lokinni yfir-

heyrslu. Greining á styrkleika 
fíkniefnanna liggur enn ekki fyrir. 
Ásgeir Karlsson, yfirmaður fíkni-
efnadeildar lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu, segir rannsókn 
málsins halda áfram af fullum 
krafti.

Rétt rúm vika er síðan tvær 
miðaldra íslenskar konur voru 
handteknar með tæp 700 grömm 
af kókaíni falin innvortis og innan 
klæða þegar þær komu saman 
með flugi frá Amsterdam. 

Samkvæmt samantekt SÁÁ á 
götuverði kókaíns var verð á 
grammi af kókaíni tæplega 14 þús-
und krónur og gæti andvirði kóka-
ínsins í sendibílnum numið 50 
milljónum króna að minnsta kosti. 
EF efnið er sterkt kann að vera 
hægt að drýgja það tvö- eða þre-
falt og gæti því söluverðmætið 
hæglega orðið allt að 150 milljónir 
króna.

 Mikil óánægja er á 
meðal hóps kennara Iðnskólans í 
Reykjavík vegna framgöngu Bald-
urs Gíslasonar skólameistara í 
tengslum við fyrirhugaða samein-
ingu Iðnskólans og Fjöltækniskóla 
Íslands. Andrúmsloftinu innan 
skólans er lýst sem rafmögnuðu 
vegna stöðugra deilna; kennarar 
óttist um réttindi sín en þori ekki 
að hafa sig í frammi vegna þess að 
skólameistari missi ítrekað stjórn 
á skapi sínu.

Baldur Gíslason skólameistari 
segir það alrangt að mikill urgur 
sé í skólanum og fjölmenn könnun 
hafi leitt í ljós að 40 prósent kenn-
ara séu hlynntir sameiningu en 50 
prósent á móti. „Allar aðrar kann-
anir bið ég fólk að taka ekki mark 
á. Sérstaklega könnun sem gerð 
var á fámennum aðalfundi kenn-
arafélags skólans og haldið hefur 
verið á lofti.“ Hér vísar Baldur til 
könnunar sem gerð var á aðal-
fundi kennarafélags skólans þar 
sem áætlunum um sameiningu var 
mótmælt og stór hluti fundar-
manna greiddu atkvæði á móti. 

Kennarar innan skólans gagn-
rýna að hugmyndir um sameining-
una voru ekki kynntar í skóla-
nefnd, sem er æðsta stjórnvald 
skólans, fyrr en þær voru á loka-
stigi. Baldur staðfestir að ekki 
hafi verið haft samráð við skóla-
nefnd og það hafi verið ákvörðun 
hans og Jóns Stefánssonar, skóla-
meistara Fjöltækniskólans, að 
hafa þennan háttinn á. „Það er 
ekki á valdsviði nefndarinnar að 
taka ákvörðun um þetta og við 
kynntum hugmyndirnar ekki held-
ur fyrir öðrum samstarfsmönn-
um.“ Baldur segir að vel megi 

gagnrýna þessa ákvörðun en hann 
og Jón hafi metið það svo að heilla-
drýgst væri að halda þessum 
áformum leyndum á meðan þeir 
mótuðu hugmyndirnar um sam-
eininguna.

Inntur eftir því að oft sjóði upp 
úr í samskiptum hans og kennara 

skólans, og hann eigi erfitt með að 
hemja skap sitt, segist Baldur 
kannast við. „Ég kannast alveg við 
það að það fýkur í mig þegar mér 
er misboðið. En ég geng ekki fram 
af ósanngirni.“ 

Baldur segir að sameining skól-
anna sé mikið framfaraspor fyrir 
iðn- og starfsmenntun í landinu en 
kannast við ótta kennara um að 
viss hluti nemenda muni síður 
leita þar menntunar í nýrri 
umgjörð. „Þó að rekstri skólans sé 
breytt erum við bundnir af náms-
krá og þjónustusamningur okkar 
við menntamálaráðuneytið skyld-
ar okkur til að halda áfram með 
það nám sem skólinn hefur boðið 
upp á til þessa.“

Skólameistari sætir 
ákúrum kennara
Fyrirhuguð sameining Iðnskólans í Reykjavík og Fjöltækniskóla Íslands mætir 
andstöðu innan Iðnskólans. Skólameistari er sagður ganga fram af offorsi og 
vera erfiður í umgengni. Hann segir persónulega óvild í sinn garð lita málið. 

 Stjórn Skógræktar-
félags Reykjavíkur hefur 
samþykkt drög að kæru á hendur 
Kópavogsbæ og verktakafyrir-
tækinu Klæðningu fyrir jarðrask 
og spjöll í Heiðmörk vegna 
lagningar vatnsleiðslu. Að teknu 
tilliti til ábendinga á fundi 
félagsins var gengið frá kærunni 
í gær og hún send lögreglu til 
meðferðar. 
Lögreglurannsókn, sem væntan-
lega hefst með tilkomu kærunnar, 
mun líklega leiða í ljós hvað varð 
af trjánum og hvort einhver 
hagnaðist af hvarfi þeirra. Talið 
er að 100 til 300 tré hafi verið 
fjarlægð úr Heiðmörk þegar 
verktakar á vegum Kópavogsbæj-
ar grófu þar fyrir og lögðu 
vatnsleiðslu.

Kærir jarðrask-
ið í Heiðmörk

Hátíðahöld í tilefni 
af sjötugsafmæli Haralds V 
Noregskonungs hefjast í Ósló í 
dag, en þau munu ná hámarki 
með veislu um helgina. Í hana er 
boðið meira en 50 konungum, 
drottningum, öðru tiginbornu 
fólki og kjörnum þjóðhöfðingj-
um. Ólafur Ragnar Grímsson, 
forseti Íslands, verður á meðal 
gesta.

Sjötugsafmæli konungs er í 
dag, miðvikudag. Hann er þriðji 
konungur Noregs frá því norska 
konungdæmið var endurreist árið 
1905 og tók við krúnunni af föður 
sínum, Ólafi V, árið 1991. 

Hátíðahöld í 
marga daga



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

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

68.672 kr.
endurgreiðsla á einstakling

Allt að

Fjölskyldan hjá SPRON

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

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

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

Endurgreiðsla ársins 2006 samanstendur af:

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

• 50% af öllum debetkortaárgjöldum fjölskyldunnar

• 5% af öllum tryggingaiðgjöldum hjá Verði Íslandstryggingu
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 Nauðsynlegt þykir að 
efla ritskoðun á efni sem sett er inn 
á samskiptavefi á borð við einkamal.
is. Þetta segir Rúna Sif Harðardótt-
ir, þjónustustjóri D3, sem annast 
umsjón vefsíðunnar einkamál.is. 

Tveir fimmtán ára drengir viður-
kenndu í gær í þættinum Bítið, að 
hafa lokkað til sín eldri karlmenn 
með svokallaðri tálbeituaðferð. 
Drengirnir þóttust vera fjórtán ára 
stúlkur og höfðu þeir fé af körlunum 
í skiptum fyrir myndir. Drengirnir 
skipulögðu því næst stefnumót og tóku þá myndir af 
mönnunum. Slík uppátæki þykja varasöm og eftir að 
viðtalið birtist sendi verkefnið SAFT, sem barist 
hefur fyrir öruggari netnotkun barna og unglinga, 
frá sér fréttatilkynningu þar sem harmað var að 

almenningur tæki lögin í sínar hend-
ur með þessum hætti. 

Rúna segir slæmt til þess að vita 
að svona samskipti fari fram í gegn-
um einkamal.is. „Sjálf fer ég yfir 
vefinn einu sinni á dag til að athuga 
hvort þar sé eitthvað misjafnt á 
ferðinni, það er meiri skoðun en við-
gengst á svipuðum vefjum. Ég 
kemst samt ekki yfir allt enda um 
110 þúsund notendur sem stunda 
vefinn,“ segir Rúna. 

Þau svör fengust hjá Höddu 
Hreiðarsdóttur, vefstjóra Vísis, sem einkamal.is eru 
hluti af, að aðgerðaráætlun væri í vinnslu um einka-
mal.is. Von væri á niðurstöðum innan tíðar. Hún tók 
undir orð Rúnu um að þörf gæti verið á að fara betur 
yfir þau innlegg sem sett eru á vefsíðuna.    

 Undirbúningur fyrir 
matarskattslækkunina 1. mars er í 
fullum gangi hjá framleiðendum, 
heildsölum og kaupmönnum. 
Framleiðendur, sem þurfa að láta 
forpakka og formerkja vöru, byrja 
á morgun að verðmerkja sam-
kvæmt nýju reglunum þannig að 
vörur verði rétt verðmerktar í 
verslunum þegar virðisaukaskatt-
ur lækkar og vörugjöld verða 
afnumin fimmtudaginn 1. mars. 

Sigurður Þ. Jónsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka verslunar 
og þjónustu, segir að endurmerkja 
verði vörur, skrifa nýja hillumiða 
og ganga frá prósentulækkun í 
kassakerfi. Þetta síðarnefnda sé 
ekki flókið en meira mál sé að 
skipta út hillumiðum og það verði 
gert að morgni 1. mars. „Forpakk-
aðar vörur fara að lækka í verði á 
morgun,“ segir hann. 

Guðbrandur Sigurðsson, for-
stjóri MS, segir að þegar sé byrjað 
að verðmerkja ost samkvæmt 
nýju reglunum. „Þessar breyting-
ar eiga að skila sér að fullu 1.  

mars og við tókum forskot á sæl-
una, ef svo má segja. Ostur hefur 
nokkurra mánaða geymsluþol og 
þess vegna byrjuðum við snemma 
í febrúar að verðmerkja sam-
kvæmt nýju reglunum,“ segir 
hann.

Starfsmenn Kaupáss eru á fullu 
að undirbúa breytingarnar. „Þetta 
er mikið verk sem þarf að undir-
búa,“ segir Kristinn Skúlason, 
rekstrarstjóri Krónunnar. „Við 
höfum fækkað pöntunum og reyn-
um að fá vörur með nýjum virðis-
aukaskatti sem næst mánaðamót-
um.“

Októ Einarsson, framkvæmda-
stjóri hjá Danól, segir að vöru-
gjöld lækki strax og ný vara komi 
í hús eftir 1. mars. „Það er mats-
atriði hvort við lækkum þær vörur 
sem við eigum á lager eða höldum 

verðinu óbreyttu. Ef lagerinn er 
lítill þá lækkum við en ef við 
eigum mikið af vörum á lager þá 
reynum við að selja vörurnar 
fyrstu vikurnar í mars,“ segir 
hann.

Ekki er ljóst hvernig tollalækk-
un á innfluttum kjötvörum kemur 
út. „Ég held að heildsalar séu farn-
ir að haga innkaupum sínum öðru-
vísi en áður því að við höfum orðið 
varir við vöntun á einstaka vöru 
sem ber toll,“ segir Friðrik 
Ármann Guðmundsson, kaupmað-
ur í Melabúðinni, og telur að verð-
lækkun vegna tollalækkunar hafi 
lengri aðdraganda. 

Böðvar Jónsson, aðstoðarmað-
ur fjármálaráðherra, telur ólík-
legt að breytingar verði gerðar á 
áfengisgjaldi fyrir 1. mars. 

Matarverð þegar 
byrjað að lækka
Framleiðendur byrja að verðmerkja matvöru samkvæmt nýju reglunum í dag 
og næstu daga koma þessar vörur í verslanir. Vörur getur vantað næstu daga 
þar sem í mörgum tilfellum er lítið til á lager.

Photoshop ljósmyndun
Námskeið fyrir þá sem komnir eru 

nokkuð af stað í meðferð stafrænna 

ljósmynda. Farið verður í grunnatriði 

skráarbreytinga í ljósmyndun og vinnslu úr 

hráum myndum (RAW) beint úr vél í gegnum

Photoshop.

Megináherslur eru á lagfæringar lita og ljóshita, 

grunnatriði myndvinnslu á mismunandi hátt. 

Unnið er með skapandi hugsun, myndbyggingu 

og þátttakendum leiðbeint í að virkja eigin 

sköpun til að skapa áhugaverðar ljósmyndir. 

Lengd 30 std. Verð kr. 29.000,- 

Kennsla hefst 26. feb og lýkur 14. mars, 

kennt er mán og mið kl. 18 - 21.30.
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Mahmoud Ahmadinejad 
Íransforseti segir að Íranar geti 
vel hugsað sér að hætta auðgun 
úrans til þess 
að viðræður 
geti hafist, en 
þá verða líka 
Bandaríkja-
menn og aðrir 
sem biðja um 
slíkar viðræður 
að gera slíkt hið 
sama og hætta 
að auðga úran.

„Við viljum 
viðræður, en 
það verða að vera sanngjarnar 
viðræður. Það þýðir að báðir 
aðilar mæti til viðræðna með 
sömu skilyrðum,“ sagði hann.

Í dag rennur út sá frestur sem 
Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna 
gaf Írönum til þess að hætta 
auðgun úrans, að öðrum kosti 
megi þeir reikna með frekari 
refsiaðgerðum.

Til í að hætta 
ef aðrir hætta

Karlmaður á 
þrítugsaldri var handtekinn á 
mánudag eftir að hafa stolið 
ósamsettu fjórhjóli og dekkjum 
sem með því fylgdu þar sem það 
stóð fyrir utan verslun í Reykja-
vík. Fjórhjólið, sem var glænýtt, 
fannst skömmu síðar á verkstæði 
annars staðar í borginni þar sem 
maðurinn var að eiga við það. 
Maðurinn sagðist hafa fundið 
hjólið fyrir utan verkstæðið. 
Lögregla tók þau orð mannsins 
ekki trúanleg.

Þá fannst jeppakerra á 
verkstæðinu sem grunur leikur á 
að maðurinn hafi einnig stolið. 

Sagðist hafa 
fundið hjólið

„Það urðu allir sælir 
og glaðir þegar þeir fengu loksins 
bíl,“ segir Guðmundur Börkur 
Thorarensen, framkvæmdastjóri 
Bifreiðastöðvar Reykjavíkur. 

Þeir sem hringdu í stöðina til að 
fá leigubíl um klukkan tíu í 
gærmorgun fengu ekki bíl þar 
sem aðeins barst tilkynning um að 
númer stöðvarinnar væri lokað. 
Guðmundur segir þó af og frá að 
gleymst hafi að borga símreikn-
inga heldur hafi komið upp bilun 
sem varði í um 40 mínútur. 

Mistökin komu ekki í ljós fyrr 
en bílstjórum fór að þykja vaktin 
grunsamlega róleg. „Ég vona að 
allir hafi fengið bíl að lokum,“ 
segir Guðmundur brattari eftir að 
málum var kippt í liðinn.  

Grunsamlega 
róleg vakt á BSR

Eldur kom upp í 
Tréverkshúsinu á Bíldudal um 
hádegisbilið í gær. Allt tiltækt lið 
frá Brunavörnum Vesturbyggðar 
var kallað út til að slökkva eldinn 
sem gekk erfiðlega þar sem hann 
hafði borist hratt um allt húsið. 

Eldsupptök eru ókunn en að 
sögn lögreglunnar verða tækni-
menn sendir til Bíldudals á 
morgun til að rannsaka eldsupp-
tök. Engin starfsemi hefur verið í 
húsinu frá því um jól. Ekki er 
vitað um hversu mikið tjón er að 
ræða vegna brunans en lögreglan 
segir að allt sem brunnið gat hafi 
orðið eldinum að bráð. 

Skemmdist 
mikið í eldi

 Kristinn H. Gunnars-
son alþingismaður ákvað í gær að 
þiggja annað sæti á framboðslista 
Frjálslynda flokksins í Norðvest-
urkjördæmi fyrir alþingiskosn-
ingarnar í maí. 

Kristinn sagði að sér hefðu 
staðið margir kostir til boða. 
„Aðalástæðan fyrir því að ég 
valdi Norðvesturkjördæmi er að 
þar hef ég starfað að undanförnu, 
því ákvað ég að fara þar fram 
þótt það væri í annað sæti,“ segir 
Kristinn en Guðjón Arnar 
Kristjánsson, formaður Frjáls-
lyndra, er í fyrsta sæti kjördæm-
isins.

Kristinn gekk formlega í raðir 
Frjálslynda flokksins í fyrradag.

Kristinn H. í 
annað sæti



Í mjólkur- og rjómaísblöndum frá Emmessís er engin hert fita. 
Það er aðeins eitt af mörgu sem skapar þessum ís afdráttarlausa 
sérstöðu meðal íslenskra ístegunda.

Njóttu lífsins – fáðu þér Emmessís!
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Fékkst þú þér bollu á bolludag-
inn?

Er eðlilegt að stjórnvöld bregð-
ist við klámráðstefnunni?

 Tæplega 
fimmtugur Dani sem játaði að 
hafa misnotað tvær ungar dætur 
sínar og neytt aðra þeirra til 
vændis var dæmdur í tíu ára 
fangelsi í gær. Stúlkurnar eru níu 
og tólf ára gamlar.

Misnotkun á eldri dótturinni 
hófst árið 1996 þegar hún var 
aðeins tveggja ára. Einnig seldi 
hann aðgang að henni í gegnum 
auglýsingar í dagblöðum. Fjórtán 
hafa verið sakfelldir fyrir að 
misnota stúlkuna. Yngri stúlkuna 
misnotaði maðurinn árin 2003 og 
2004. Móðirin var sakfelld fyrir 
að hafa hvatt til og stundum horft 
á misnotkun föðurins. 

Dani misnotaði 
dætur sínar

 Umhverfis-
ráðherrar Evrópusambandsríkj-
anna samþykktu í gær að 
aðildarríkjunum verði gert að 
draga úr útblæstri koltvísýrings 
um 20 prósent til ársins 2020. Enn 
fremur eru þeir reiðubúnir að 
draga úr útblæstrinum um 30 
prósent ef önnur iðnríki gera slíkt 
hið sama.

Aðildarríkin 27 eiga þó enn 
eftir að koma sér saman um til 
hvaða aðgerða hvert þeirra verði 
að grípa til þess að ná þessu 
markmiði. Reiknað er með að 
sum ríkin taki á sig þyngri byrðar 
í þessum efnum en önnur.

Draga verulega 
úr útblæstri

 Athafnamaðurinn 
Þorsteinn Steingrímsson hefur 
keypt Heilsuverndarstöðina við 
Barónsstíg. Markús Már Árnason, 
eigandi verktakafyrirtækisins 
Mark-Hús sem átti húsið, staðfest-
ir að Þorsteinn hafi keypt það 
fyrir um mánuði síðan. 

Jón Guðmundsson hjá Fast-
eignamarkaðnum, sem seldi 
Heilsuverndarstöðina fyrir Mark-
Hús, segir að kaupandinn ætli að 
opna hótel í húsinu. Uppsett verð á 
húsinu var 1.100 milljónir en 
hvorki Markús né Jón vilja segja á 
hvað húsið var selt á endanum. 
Aðspurður segir Markús þó að 
kaupverðið sé hærra en 1.070 
milljónir. Hann keypti húsið af 
Reykjavíkurborg og íslenska rík-
inu á 980 milljónir króna. 

Að sögn Jóns mun kaupandinn 
þurfa að breyta Heilsuverndar-
stöðinni töluvert ef hann ætlar að 
reka þar hótel. Ytra borð bygging-
arinnar og þrjú anddyri hennar 
eru friðuð að sögn Magnúsar 
Skúlasonar, forstöðumanns Húsa-
friðunarnefndar. Magnús segir að 
Þorsteinn muni þurfa sérstakt 
leyfi Húsafriðunarnefndar til að 
breyta friðuðum hlutum hússins.   

Þorsteinn eignast einnig fimmt-
án hundruð fermetra byggingar-

rétt á milli Heilsuverndarstöðvar-
innar og Domus Medica. Magnús 
segir að hann muni einnig þurfa 
leyfi nefndarinnar til að byggja á 
þeim reit.

Að mati Magnúsar er það sorg-
legt að ekki hafi verið hægt að 
nota húsið undir heilbrigðisþjón-
ustu áfram því það sé fyrsta sér-
hannaða heilsugæsluhúsið sem 
byggt var á Íslandi.

Erna Hauksdóttir, fram-

kvæmdastjóri Samtaka ferðaþjón-
ustunnar, segir að erfitt sé að meta 
hvers konar hóteli þörf er á í 
Reykjavík um þessar mundir. Hún 
segir að mörg ný þriggja og fjög-
urra stjörnu hótel muni opna í 
borginni á árinu en að hér sé ekk-
ert fimm stjörnu lúxushótel. „Það 
hefur stundum verið sagt að það 
þurfi fimm stjörnu hótel hér í 
Reykjavík en það þyrfti mikla 
markaðssetningu til að ná til þess 
hóps sem notar slík hótel ef hann 
er þá til hér á landi,“ segir Erna.   

Kaupsamningnum á milli Þor-
steins Steingrímssonar og Mark-
Húss hefur enn ekki verið þing-
lýst og því er ekki hægt að greina 
frá nákvæmu kaupverði að svo 
stöddu.

Ekki náðist í Þorstein Stein-
grímsson í gær vegna málsins. 

Heilsuverndarstöð 
verður breytt í hótel
Þorsteinn Steingrímsson keypti húsið á meira en 1.070 milljónir. Forstöðumað-
ur Húsafriðunarnefndar segir að Þorsteinn þurfi leyfi til að breyta friðuðum 
hlutum hússins. Erna Hauksdóttir segir að í Reykjavík sé ekki lúxushótel. 

 „Mikil ánægja  er 
innan meirihlutans með forgangs-
röðun á höfuðborgarsvæðinu. 
Meira kemur í hlut Reykvíkinga 
en hefur verið um langt árabil,“ 
segir Óskar Bergsson, formaður 
framkvæmdaráðs Reykjavíkur-
borgar, inntur eftir því hvort sam-
gönguáætlun Sturlu Böðvarssonar 
samgönguráðherra sé ásættanleg 
í augum borgarstjórnar. 

Óskar segir öll helstu áherslu-
atriði borgaryfirvalda komin á 
dagskrá. Dagur B. Eggertsson, 
oddviti minnihlutans í borgar-
stjórn, segir á heimasíðu sinni að 
samgönguáætlun líti algerlega 
fram hjá óskum og forgangsröðun 

sveitarfélaganna og sé „sem blaut 
tuska framan í borgarstjóra“. Þar 
tiltekur hann frestun stokks í Mýr-
argötu og að til Öskjuhlíðarganga 
fáist aðeins undirbúningsfé á 

tímabilinu. „Gagnrýni minnihlut-
ans hittir þá sjálfa fyrir því staðan 
í skipulagsmálum er ekki lengra 
komin vegna vandræðagangs 
þeirra“, segir Óskar. Hann segir 
það ástæðuna fyrir því að stokkur 
við Mýrargötu er ekki á dagskrá 
fyrr en 2011-2014. „Við vinnum 
þetta í takt við það skipulag sem 
er tilbúið á hverjum tíma.“ 

Óskar segir að Öskjuhlíðar-
göngin séu eina framkvæmdin 
sem meðvitað er færð aftur fyrir 
því mislæg gatnamót á Kringlu-
mýrarbraut og Miklubraut dragi 
úr þörfinni á göngunum. Ekki náð-
ist í Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson 
borgarstjóra.

Gatnamót fresta jarðgöngum

Þegar þjóðlendu-
lögin voru sett árið 1998 var ekki 
gert ráð fyrir því í að ríkið þyrfti 
að greiða lögmannskostnað þeirra 
sem gættu hagsmuna landeigenda. 
Þessi kostnaður var 28 milljónir 
króna árið 2006. 

Jafnramt var ekki gert ráð fyrir 
því að ríkið þyrfti að greiða kostn-
að við leit að gögnum sem snerta 
framkvæmd þjóðlendulaganna, 
við gerð og prentun korta, aðal-
meðferð mála og kynningu í fjöl-
miðlun á þjóðlendukröfum ríkis-
ins.

Þetta kemur fram í svari Ragn-
heiðar Árnadóttur, aðstoðarmanns 
Geirs H. Haarde forsætisráðherra, 
vegna kostnaður ríkisins af fram-
kvæmd þjóðlendulaga árin 1998 til 
2005: hann var 447,2 milljónir 
króna. Í greinargerð með þjóð-
lendulögunum kemur fram að 

reikna megi með 8,8 milljóna 
kostnaðar vegna framkvæmdar 
laganna. Ragnheiður segir að ein-
ungis hafi verið hægt að gera grófa 
útreikninga um kostnaðinn við 
framkvæmd laganna því umfang 
þjóðlendumála hafi verið óljóst.

Árni Mathiesen fjármálaráð-
herra sagði á fundi Skotveiðifé-
lags Íslands í síðustu viku að sú 
breyting sem hann hefur beitt sér 
fyrir á framkvæmd þjóðlendulag-
anna snúist um að óbyggðanefnd 
hefji rannsókn á tilteknum svæð-
um áður en ríkið geri kröfu um að 
jarðir á svæðinu verði gerðar að 
þjóðlendum.

Með þessari breytingu telur 
ráðherrann að minni gagnrýni 
verði sett fram á lögin því kröf-
urnar verði raunhæfari og reikna 
má með kostnaður vegna fram-
kvæmdar laganna minnki.

28 milljónir króna í gjafsóknir

Fólksbíll fauk út af 
veginum nálægt Sandfelli í 
Öræfum klukkan rúmlega þrjú í 
gær. Mikið rok var á svæðinu í 
gærdag.  Vindhraði fór upp í 
fimmtíu metra á sekúndu og lenti 
bíllinn í sviptivindum að sögn 
lögreglunnar á Höfn í Hafnar-
firði. Rúðurnar í bílnum brotnuðu 
í atganginum og bíllinn laskaðist 
töluvert.

Björgunarsveitin fór á 
vettvang og aðstoðaði ökumann og 
tvo farþega sem voru í bílnum; 
þeir sluppu ómeiddir frá 
óhappinu. Að sögn lögreglunnar 
er að svo stöddu ekki vitað hversu 
mikið bíllinn skemmdist.

Bíllinn fauk út 
af veginum



Aukahlutaútsala
Allir vita að það eru aukahlutirnir sem eru aðalmálið.

www.toyota.is

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Vindskeiðar Vetrardekk

Felgur

Mottur

Þokuljós

Vindskeiðar, þokuljós, mottur, hliðarlistar og margt fleira á frábæru verði á 
aukahlutaútsölu Toyota Kópavogi miðvikudag, fimmtudag og föstudag.

Komdu í Toyota Aukahluti á Nýbýlavegi 2 og gerðu frábær kaup á meðan 
útsölunni stendur. 

Toyota aukahlutir - fullkomnaðu útlitið og öryggið.

ÍS
L

E
N

S
K

A
 S

IA
.I

S
 T

O
Y

 3
63

39
 0

2/
07



Hvaða X-Factor keppandi 
missti framan af fingri á laug-
ardaginn?

Hvað heitir formaður Sjúkra-
liðafélags Íslands?

Hvar á landinu vilja félagar í 
Fuglafélaginu Fuglavernd koma 
upp arnarskoðunarsetri?

Breski sálfræðingurinn 
Aric Sigman heldur því fram að of 
mikið sjónvarpsgláp geti valdið 
bæði nærsýni og svefntruflunum, 
raskað hormónastarfsemi og aukið 
líkur á krabbameini. 
Enn fremur segir hann tengsl geta 
verið milli sjónvarpsgláps og 
athyglisbrests, einhverfu, 
Alzheimersjúkdómsins, auk þess 
sem hann segir vísbendingar um 
að sjónvarpsgláp valdi því að börn 
verði fyrr kynþroska en ella. Þá 
segir hann of mikið sjónvarpsgláp 
hægja á efnaskiptum sem tengjast 
bæði offitu og sykursýki.

Þessar fullyrðingar byggir 
hann á ítarlegri könnun sem hann 
hefur gert á meira en þrjátíu rann-
sóknum annarra vísindamanna, 
sem þeir hafa gert á sjónvarps-
glápi og tölvunotkun.

Um þessa rannsókn Sigmans er 
víða fjallað í breskum fjölmiðlum 
þessa vikuna, en grein eftir hann 
sjálfan um málið verður birt á vef-
síðu breska líffræðitímaritsins 
Biologist á föstudaginn.

Við sex ára aldur hafa bresk 
börn að meðaltali samtals horft á 
sjónvarps- eða tölvuskjá í eitt ár 
samfleytt, og þegar fólk er orðið 
75 ára hefur það að meðaltali varið 
12 árum fyrir framan skjáinn.

„Að leyfa börnum að halda 
áfram að horfa svona mikið á skjá-
miðla er afsal foreldra á ábyrgð 
sinni,“ er haft eftir Sigman í nokkr-
um breskum fjölmiðlum í gær. 

Sigman gefur foreldrum þau 
ráð að láta börn sem eru yngri en 
þriggja ára aldrei horfa á sjón-
varp, og að börn á aldrinum þriggja 
til fimm ára fái ekki að horfa á 
sjónvarp nema í hálftíma á dag hið 
mesta. Eldri börn ættu, samkvæmt 
ráðum hans, ekki að horfa á sjón-
varp eða nota tölvu nema í mesta 
lagi eina klukkustund á dag.

Sigman hefur áður skrifað bók 
um skaðleg áhrif sjónvarpsgláps á 
börn og hvatt foreldra til að setja 
þeim strangar skorður. Aðrir sér-
fræðingar hafa þó sagt tillögur 
hans óraunhæfar.

Sjónvarpið 
hættulegt 
heilsu barna
Sjónvarpsgláp getur haft meiri og mun alvarlegri 
áhrif á heilsu og þroska barna en áður var talið, ef 
marka má breska sálfræðinginn Aric Sigman.

 Áfrýjunarréttarhald í 
málum sex sakborninga í Munch-
málverkaráninu frá árinu 2004 
hófst í Borgardómi Óslóar í gær.

Fyrsta verk dómforsetans var 
að vísa frá beiðni verjenda um 
frekari frestun á réttarhaldinu. Í 
maí voru þrír sakborningar dæmd-
ir fyrir að hjálpa þjófunum. Þrír 
aðrir voru sýknaðir.

Grímuklæddir, vopnaðir þjófar 
höfðu tvö af þekktustu og verð-
mætustu málverkum Munchs, 
„Ópinu“ og „Madonnu“, á brott 
með sér úr Munch-safninu í Ósló 
síðsumars 2004. Þau fundust 

skemmd í lok ágúst. Unnið er að 
viðgerðum.

Áfrýjunarréttarhöld hafin

 Ekki hafði enn tekist að 
ræsa vélarnar í stóru japönsku 
hvalveiðiskipi, Nisshin Maru, í 
gær en eldur kom upp í skipinu 
við Suðurskautslandið á föstudag-
inn í síðustu viku. Um 70 manns úr 
áhöfn skipsins eru enn um borð. 

Umhverfisráðherra Nýja-Sjá-
lands segir ólíklegt að heimild 
fáist til að draga skipið til hafnar 
þar. Hvalveiðar eru bannaðar á 
Nýja-Sjálandi og um borð í skip-
inu eru bæði dauðir hvalir og 
mikið magn af olíu, sem einhver 
hætta er á að geti lekið út.

Vélarbilunin hefur komið hval-
veiðum Japana við Suðurskauts-
landið í uppnám. Á þessari vertíð 

var meiningin að veiða 945 hvali, 
en Nisshin Maru er eina skipið 

sem hefur aðstöðu um borð til að 
vinna hvalkjöt.

Erfiðlega gengur að gangsetja

Hita og njóta
Nú getur þú framreitt ljúffenga súpu frá Knorr úr úrvals hráefni á 

augabragði. Tilvalin í forrétt eða sem hressandi aðalréttur fyrir tvo. 

Hún er tilbúin – bara að hita og njóta!F
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 Engar athugasemd-
ir eru gerðar af hálfu Persónu-
verndar við fyrirhugaða laga-
breytingu sem felur í sér þá 
breytingu að bannað verður að 
taka ljósmyndir og hljóðrita á 
göngum dómshúsa landsins. 
„Öðrum en dómstólnum sjálfum 
eru óheimilar myndatökur og 
hvers kyns hljóð- og myndupptök-
ur í dómshúsum. 

Frá þessu má víkja í einstök 
skipti með leyfi dómstjóra, enda 
sé þess gætt að myndatökum og 
upptökum verði ekki beint að 
aðilum dómsmáls án þeirra 
samþykkis,“ segir í frumvarpinu.

Í lagi að banna 
myndatökur





 Forstjóra og fyrrver-
andi aðstoðarforstjóra Baugs bar 
alls ekki saman fyrir Héraðsdómi 
Reykjavíkur um fyrirtæki sem 
sagt er að forsvarsmenn Baugs 
hafi stofnað á Bahama-eyjum, og 
kemur við sögu í Baugsmálinu.

Tryggvi Jónsson, sem var 
aðstoðarforstjóri og síðar forstjóri 
Baugs, sagði þegar aðalmeðferð í 
Baugsmálinu var fram haldið í 
gær, að fyrirtækið Miramar hafi 
verið stofnað á Bahama-eyjum 
árið 1997. Þá hafi hann sjálfur, 
Jón Ásgeir Jóhannesson, for-
stjóri Baugs Group, og Jón 
Gerald Sullenberger, 
framkvæmdastjóri
Nordica í Bandaríkjun-
um, farið til Bahama-
eyja og stofnað fyrir-
tækið.

Tryggvi sagði í samtali við 
Fréttablaðið að Miramar hafi 
verið stofnað til að stunda fast-
eigna- og landakaup, en aldrei hafi 
orðið af því að það hæfi starfsemi. 
Það hafi því verið lagt niður árið 
1999, tveimur árum eftir stofnun.

Þetta er í algerri mótsögn við 
það sem Jón Ásgeir Jóhannesson 
sagði við þessi sömu réttarhöld 
síðastliðinn fimmtudag, þegar 
hann hélt því statt og stöðugt fram 
að þetta félag hafi aldrei verið 
stofnað. Hann sagði að spurt hafi 
verið um þetta félag áður við rann-
sókn málsins, en það væri ekki 
annað en „hugarburður“ lögreglu 
og saksóknara.

Sigurður Tómas Magnússon, 
settur ríkissaksóknari í málinu, 
spurði Jón Ásgeir nánar út í Mir-
amar, og bar undir hann tölvupóst 
sem virðist koma frá Tryggva. Þar 
segir Tryggvi að Jón Ásgeir og 
faðir hans, Jóhannes Jónsson, hafi 
átt Miramar. Jón Ásgeir sagði að 
það væri „vitleysa“ hjá Tryggva, 

og ítrekaði að félagið hefði aldrei 
verið stofnað.

Ákæruvaldið heldur því fram 
að Miramar tengist skemmtibátn-
um Thee Viking, en Jón Ásgeir og 
Tryggvi eru ákærðir fyrir fjár-
drátt úr Baugi til að fjármagna 
bátinn. Telur ákæruvaldið að til 
hafi staðið að færa eignarhald 
Fjárfestingafélagsins Gaums, fjöl-
skyldufyrirtækis Jóns Ásgeirs, í 
Thee Viking yfir til Miramar. Jón 
Ásgeir hefur þó alltaf haldið því 
fram að hvorki hann né Gaumur 
hafi nokkurn tíma átt hlut í bátn-

um, og Jón Gerald var einn 
skráður eigandi hans.

En Baugsmálið snýst ekki 
bara um skemmtibáta, og 

við skýrslutökur af 
Tryggva í gær viður-
kenndi hann að „röð 
mistaka“ hafi orðið til 

þess að kreditreikningur frá fyrir-
tækinu SMS í Færeyjum, sem var 
að hálfu leyti í eigu Baugs, hafi 
verið sendur til Baugs sumarið 
2001, og færður inn í bókhaldið 
sem tekjur.

Reikningurinn hljóðaði upp á 
tæpar 46,7 milljónir króna, og í 
ákæru segir að með því að færa 
þennan „tilhæfulausa“ reikning 
sem tekjur hafi Jón Ásgeir og 
Tryggvi hagrætt bókhaldi Baugs 
til að gefa ranga mynd af stöðu 
fyrirtækisins í hálfs árs uppgjöri 
árið 2001.

Tryggvi sagði að mistökin 
hefðu uppgötvast síðar þetta sama 
ár og verið leiðrétt, en sér hafi 
ekki liðið illa vegna þessara mis-
taka vegna þess að Baugur hefði 
átt 60-70 milljónir inni hjá SMS á 
þessum tíma vegna afsláttar sem 
hefði verið greiddur eftir á. Mis-
tökin hafi því ekki haft óeðlileg 
áhrif á gengi bréfa í Baugi.

Ósamræmi í 
framburði
Framburður tveggja forsvarsmanna Baugs um fyr-
irtæki á Bahama-eyjum eru í algerri andstöðu hvor 
við annan. Það átti að skrá eignarhald á skemmti-
bátnum Thee Viking á félagið samkvæmt sækjanda.

Talsvert er vísað í tölvu-
póstssamskipti milli manna í 
Baugsmálinu, og hefur verið 
kannað hvort mögulegt sé að 
tölvupóstur sé falsaður. Málið tók 
þó heldur nýja stefnu í Héraðs-
dómi Reykjavíkur í gær þegar 
sakborningur sýndi dómara tölvu-
póst sem sannarlega var falsaður.

„Það er mjög einfalt mál að búa 
til svona tölvupóst, mig langar að 
sýna þér dæmi sem búið var til í 
tölvu á þremur mínútum í gær-
kvöldi,“ sagði Tryggvi Jónsson, 
einn sakborninga í Baugsmálinu. 
Þrátt fyrir að sækjandi mótmælti 
þessum málatilbúnaði fékk Gest-
ur Jónsson, verjandi Tryggva, að 

sýna dómara póstinn.
Jakob sagði aðstoðarmann sinn 

hafa leitað að aðferð til að falsa 
póstinn á netinu með aðstoð leit-
arvélarinnar Google, og það hafi 
verið ótrúlega einfalt.

„Það er allt falsanlegt, það er 
óumdeilt,“ sagði Sigurður Tómas 
Magnússon, settur ríkissaksókn-
ari í málinu. Hann sagði að hann 
myndi krefjast þess að sá lögmað-
ur sem útbjó póstinn yrði kallaður 
fyrir dóm sem vitni verði póstur-
inn falski lagður fram sem gagn í 
málinu. Í öllu falli muni sérfræð-
ingur meta póstinn og hvort hægt 
sé að sjá að hann sé falsaður.

Tölvupóstur falsaður

BAUGS M Á L I Ð25% afsláttur
af öllu sælgæti í dag
Við erum sæt í tilefni dagsins

Tilboðið gildir á ESSO stöðvunum á höfuðborgarsvæðinu, Keflavík, Akureyri, 
Blönduósi, Sauðárkróki, Akranesi,  Selfossi, Hveragerði, Hvolsvelli

Veldu létt og mundu eftir ostinum!

Mikil mildi

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



‘07 70ÁR Á FLUGI

HUGURINN BER ÞIG 
AÐEINS HÁLFA LEIÐ
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MADRID

MINNEAPOLIS
– ST. PAUL

ORLANDO BOSTON

HALIFAX

GLASGOW

LONDON

STOKKHÓLMUR

HELSINKI

KAUPMANNAHÖFN

OSLÓ

BERLÍN
FRANKFURT

MÜNCHEN
MÍLANÓ

AMSTERDAM

BARCELONA

MANCHESTER

PARÍS

NEW YORK

BALTIMORE –
WASHINGTON

REYKJAVÍK

AKUREYRI BERGEN GAUTABORG

FLUG OG GISTING Í 4 NÆTUR FRÁ 65.900* KR.

PRIVATEERS WHARF
„Allir sem heimsækja Halifax fá sér gönguferð um hafnarbakkann 
og bryggjurnar suðvestanmegin við einstakt hafnarlægið í Halifax. 
Þarna má eiga ógleymanlegir stundir á góðum degi og fallegum
kvöldum. Ég mæli sérstaklega með því að rölta um Privateers Wharf 
eða Sjóræningjabakkann.“  JÓHANN JÓNSSON, FRAMKVÆMDASTJÓRI

+ Allar nánari upplýsingar á www.icelandair.is

*Á mann í tvíbýli á Delta Barrington eða Delta Halifax **** í Halifax 24.–28. maí og 13.–17. sept.
 Innifalið: Flug báðar leiðir, flugvallarskattar og gisting.

Ferðaávísun gildir
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NÝR ÁFANGASTAÐUR

Tveir menn sem lög-
reglan á Indlandi grunar um að 
hafa staðið fyrir sprengjutilræð-
inu í lest á leið til Pakistan á sunnu-
daginn fengu að stökkva frá borði 
tuttugu mínútum áður en spreng-
ingin varð. Lögregla sendi fjöl-
miðlum í gær myndir af hinum 
grunuðu.

Mennirnir fóru um borð í lest-
ina þegar hún lagði af stað frá 
Nýju-Delí, höfuðborg Indlands, og 
fóru fljótlega að rífast við miða-
vörðinn vegna þess að þeir væru í 
rangri lest. Var þeim leyft að 
stökkva úr lestinni þegar hún 
hægði á sér að sögn Sharad Kumar, 
yfirmanns í lögreglunni.

Finnst mörgum það, að mönnun-
um hafi verið leyft að stökkva frá 
borði, vera til marks um það hve 
öryggi í lestum sé ábótavant. Í ofan-
álag greindi Kumar fjölmiðlum frá 

því að þrettán lestarfarþegar hefðu 
komist yfir til Pakistan án vega-
bréfa.

Ráðherra lestarsamgangna á 
Indlandi, Lalu Prasad, viðurkenndi 
fyrir fjölmiðlum eftir sprenging-
una að þó málmleitartæki væru til 
staðar þá skorti búnað til að skoða 
hvað væri í farangrinum. 

Að sögn indverska stjórnvalda 
var sprengingunni ætlað að spilla 
hægt batnandi samskiptum þjóð-
anna sem lengi hafa eldað grátt 
silfur. Sprengingin banaði 68 manns 
sem voru flestir frá Pakistan. Í 
kjölfar sprengingarinnar lýstu leið-
togar ríkjanna yfir að friðarvið-
ræðum yrði fram haldið.

Öryggi ábótavant í lestum
Foreldrar sem búa í 

ríkjum Evrópusambandsins (ESB) 
munu geta hringt í eitt símanúmer 
sem er fyrir allt svæðið til að 
tilkynna um týnd börn sín, gangi 
áform um þetta eftir. Ókeypis 
verður að hringja í símanúmerið 
116000 og mun þessi þjónusta 
líklega hefjast í sumar, að því er 
kemur fram á fréttavef BBC.

Vitað er um að minnsta kosti 
120 þúsund börn sem eru án 
eftirlits utan heimalands síns 
innan ESB að því er evrópsk 
barnasamtök halda fram. Samtök 
umboðsmanna barna í Evrópu 
(ENOC) segja þessa tölu aðeins ná 
yfir börn sem yfirvöld vita um.

Eitt símanúmer 
fyrir foreldra  

Valgerður Sverrisdótt-
ir utanríkisráðherra fundaði með 
Mahmoud Ali Youssouf, utanrík-
isráðherra Djíbútí, á mánudag-
inn.

Þau ræddu meðal annars 
ástand mála í Sómalíu og Erítreu 
og mannréttindamál, þá sérstak-
lega stöðu kvenna og barna í 
Djíúbútí og aðgerðir ríkisstjórn-
arinnar í landinu til að útrýma 
fátækt.

Auk þess ræddu þau framboð 
Íslands til öryggisráðs Samein-
uðu þjóðanna, orkumál og 
möguleika landsins til að nýta 
jarðvarma til orkuframleiðslu í 
samvinnu við íslenska aðila. 

Framboð til ör-
yggisráðs rætt



Jaroslaw Kaczynski, 
forsætisráðherra Póllands, sagðist 
í gær telja að andstöðu Rússa við 
áform Bandaríkjamanna um að 
koma upp búnaði fyrir eldflauga-
varnakerfi sitt í Póllandi megi 

rekja til vona ráðamanna í Moskvu 
um að endurheimta fyrri ítök í land-
inu.

Utanríkisráðherra Rússlands, 
Sergei Lavrov, ítrekaði í gær 
áhyggjur Rússa af málinu og sagði 
að þeir myndu bregðast við „slík-
um nýjum ógnum við öryggi sitt“ 
með viðhlítandi hætti. Lavrov tók 
þó fram að Rússar myndu ekki 
„láta draga sig inn í nýtt vígbúnað-
arkapphlaup“.

Bandaríkjastjórn hefur lýst 
áhuga á að koma upp ratsjárstöð í 
Tékklandi og skotstöð fyrir gagn-
eldflaugar í Póllandi, í því skyni að 
efla hnattrænt eldflaugavarnakerfi 
sitt, ekki síst gegn meintri ógn frá 
Íran. Forsætisráðherrar Póllands 
og Tékklands sögðust í fyrradag 
myndu bregðast vel við þessari 
beiðni Bandaríkjamanna. 

1. Skýrsla stjórnar um hag félagsins og starfsemi á hinu liðna starfsári. 
2. Ársreikningur félagsins lagður fram til staðfestingar. 
3. Tekin ákvörðun um greiðslu arðs. 
4. Ákveðin þóknun til stjórnar félagsins.
5. Stjórnarkjör.
6. Kjör endurskoðenda.
7 . Tillaga um starfskjarastefnu.
8. Tillaga um breytingar á samþykktum. 

  Að taka út 2. málslið 4. mgr. 8. gr., sem kveður á um að aðalfund skuli boða
  með minnst tveggja vikna fyrirvara.
  Viðbætur við 8. gr. vegna rafrænnar þátttöku í hluthafafundum og rafrænna hluthafafunda.
  Breyting á 9. gr. um að á dagskrá aðalfundar verði tillögur um starfskjarastefnu. 
  Viðbót við 12. gr. um upplýsingar í framboðstilkynningu þeirra sem gefa kost á sér
  til stjórnarsetu. 

9. Tillaga um kaup á eigin hlutum.
10. Önnur mál.

Dagskrá, endanlegar tillögur, svo og ársreikningur 
félagsins liggja frammi á skrifstofu félagsins 
hluthöfum til sýnis. Ennfremur er hægt að nálgast 
þær á vefsíðu félagsins www.flgroup.is.

Sérstaklega skal bent á að fundurinn verður haldinn 
á ensku. Hægt verður að fylgjast með aðalfundinum
á www.flgroup.is.

Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða 
afhent á aðalfundardaginn frá kl. 15.30 á fundar-
stað á Kjarvalsstöðum.

Reykjavík, 20. febrúar  2006.
Stjórn FL Group hf.

Aðalfundur FL Group hf. verður haldinn fimmtudaginn 22. febrúar 2007
á Kjarvalsstöðum við Flókagötu, Reykjavík og hefst fundurinn kl. 16.30.

AÐALFUNDUR
FL GROUP HF.
DAGSKRÁ FUNDARINS:

a.

b.
c.
d.
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Amillia Taylor var 
útskrifuð í gær af sjúkrahúsi í 
Miami þar sem hún fæddist fyrir 
fjórum mánuðum eftir aðeins tæp-
lega 22 vikna meðgöngu, fimm og 
hálfan mánuð, og er hún talin yngsti 
fyrirburi í heimi sem hefur lifað af 
svo stuttan meðgöngutíma. BBC 
greindi frá þessu á fréttavef 
sínum.

Við fæðingu var Amillia aðeins 
24,1 sentimetri að lengd og 284 
grömm að þyngd en yfirleitt telja 
læknar engar líkur á að börn sem 
léttari eru en 400 grömm lifi af. Í 
dag vegur Amillia aðeins 1,8 kíló en 
Sonju móður hennar þykir hún þó 
taka í. „Það var erfitt að ímynda sér 
að hún myndi ná svona langt. En nú 
er hún farin að líta út eins og alvöru 
barn.“

 Landhelgisgæsla 
Íslands stefnir á að flytja búnað að 
strandstað Wilson Muuga í Hvals-
nesfjöru til að hreinsa olíupoll 
sem þar hefur fundist. Ekki er 
hægt að beita stórvirkum vinnu-
vélum til að hreinsa fjöruna án 
þess að valda tjóni á náttúrunni og 
því verður olíunni og olíumenguð-
um þara mokað handvirkt með 
skóflum.

Fuglar sem hafa lent í olíunni 
eru farnir að drepast. Fjaran við 
Hvalsnes að Garðskaga er á nátt-
úruminjaskrá og mikilvægt að 
hreinsun takist vel.

Helgi Jensson, forstöðumaður 
hjá Umhverfisstofnun, stýrir 
framkvæmdum í fjörunni. Hann 
segir að hreinsun verði sett í gang 
strax og búnaður er kominn í fjör-
una.

„Þetta er handavinna. Það verð-
ur að moka þessu upp í ílát og 
koma því í burtu,“ segir hann. 

Þyrla Landhelgisgæslunnar 
flutti í gærmorgun starfsmenn 
Olíudreifingar og Umhverfis-
stofnunar út í Wilson Muuga til að 
dæla afgangsolíu upp úr lestum 
skipsins en talið var að um 2,5 
sentimetra olíubrák væri eftir í 
lestunum. Olíubrák sást liggja frá 
skipinu síðdegis í gær og sagði 
Helgi að hætta væri á því að olía 
slyppi frá skipinu á stórstraums-
fjöru.

Verið er að kanna hvaðan olían 
í fjörunni hefur borist, hvort hún 
kemur frá Wilson Muuga eða hugs-
anlega að skip hafi losað olíu fyrir 
utan ströndina.

Æðarkolla sem var útötuð í olíu 
fannst dauð við olíuflekkinn við 
Hvalsnesfjöru í gærmorgun og 
blikinn sem fannst í fyrradag, og 
var annar tveggja æðarfugla sem 
farið var með í Húsdýragarðinn, 

drapst í fyrrinótt. Kollan verður 
böðuð í dag. Svartbakur ataður í 
olíu sást í höfninni í Sandgerði í 
gær.

„Flothæfnin minnkar hjá fugl-
unum, þeir blotna og kólna. Þetta 
er eins og að skera gat á þurrbún-
ing hjá kafara,“ segir Sigurður 
Kári Valdimarsson, forstöðumað-
ur Náttúrustofu Reykjaness. 

„Fuglarnir eyða miklum tíma í 
að þrífa sig með goggunum þannig 
að olían berst ofan í þá og hún er 
ekki holl til átu.“ 

Fjaran við Hvalsnes að Garð-
skagavita er á náttúruminjaskrá 
vegna auðugs dýralífs og fugla. 

„Hreinsun á fjörunni er gríðar-
lega mikilvæg því eftir tvo mán-
uði fyllist allt af farfuglum. Ef 
olían er enn í fjörunni þá vitum 
við hvað gerist,“ segir Sigurður 
Kári.

Olíunni verður 
mokað í fötur
Landhelgisgæsla Íslands stefnir á að flytja búnað til 
hreinsunarstarfa á Reykjanesi í dag. Fuglar eru þeg-
ar teknir að drepast. Fjaran er á náttúruminjaskrá.

 Sparisjóður Bolungarvíkur færði á dögunum 
öllum börnum sem fæddust árið 2006 og búa í Bol-
ungarvík og Súgandafirði fæðingargjafir. Þetta hefur 
Sparisjóðurinn gert frá árinu 1985 og eru börnin nú 
orðin 453.

Í ár fékk hvert barn 17.000 krónur sem lagðar eru 
inn á bundinn verðtryggðan hávaxtareikning. Miðað 
við núverandi ávöxtun mega börnin reikna með að 
eiga 125.000 krónur á reikningnum sínum við 18 ára 
aldurinn.

Guðbjörg Stefanía Hafþórsdóttir, móðir eins árs 
gamallar stúlku í Bolungarvík, var að vonum ánægð 
með gjöfina og sagði að þarna væri verið að gefa gjöf 
til framtíðar. 

„Sjálf fékk ég svona fæðingargjöf á sínum tíma og 
þeir peningar komu sér vel þegar ég var 18 ára. Þetta 
sýnir líka að samfélagið tekur vel á móti börnum og 
barnafólki,“ sagði Guðbjörg.

Á síðasta ári fæddust átta nýir Bolvíkingar og níu 
Súgfirðingar.

453 börn fengið fæðingargjöf
Fulltrúar Mjólkur-

samsölunnar tilkynntu bændum á 
fundi í Laugabakka í Vestur-
Húnavatnssýslu í gær að greitt 
yrði fyrir svokallaða umfram-
mjólk. Lauk þar með óvissu um 
hvort greitt yrði fyrir mjólkina á 
núverandi verðlagsári sem hófst 
1. september í fyrra og lýkur í lok 
ágúst næstkomandi.

Umframmjólk er sú mjólk sem 
bændur skila inn í mjólkursamlög 
án þess að hafa framleiðslukvóta 
með tilheyrandi niðurgreiðslu frá 
ríkinu. Greitt verður fyrir alla 
umframmjólkina í einu lagi í lok 
verðlagsársins.

MS borgar fyrir 
umframmjólk

 Condoleezza Rice, 
utanríkisráðherra Bandaríkjanna, 
og Mahmoud Abbas, forseti 
Palestínumanna, voru hvort í sínu 
lagi á ferð í Jórdaníu í gær til að 
ræða við þarlenda ráðamenn um 

samkomulag
Hamas- og Fatah-
hreyfinga Palestínu-
manna um myndun 
þjóðstjórnar. 

Jórdanar og fleiri 
bandamenn Palest-
ínumanna hafa 

áhyggjur af því að samkomulagið 
gangi ekki nógu langt í átt að því 
að uppfylla kröfur alþjóðasamfé-
lagsins til að aftur verði opnað 
fyrir flæði erlends hjálparfjár til 
Palestínu.

Abbas er síðan á leið til 
Þýskalands, með viðkomu í 
Frakklandi og Bretlandi, til að afla 
stuðnings við samkomulagið.

Rice og Abbas  
á faraldsfæti



 Dagsnotkun 
landsmanna á rafhlöðum eru um 
442 kíló. Af þeim er aðeins 93 
kílóum skilað til úrvinnslu, eins 
og mælst er til. 

Úrvinnslusjóður hefur efnt til 
átaks en markmið þess er að auka 
vitund fólks um mikilvægi þess 
að rafhlöðum sé skilað og því hve 
einfalt það er. Ólafur Kjartans-
son, framkvæmdastjóri 
Úrvinnslusjóðs, segir nýja tækni 
hafa orðið til þess að rafhlöður 
séu ekki jafn skaðlegar umhverf-
inu og þær voru. Þær innihaldi þó 
þungmálma sem séu afar 
skaðlegir fólki og umhverfi. 

Rafhlöðum er hægt að skila á 
endurvinnslustöðvar og í 
söfnunartunnur sem eru á öllum 
bensínstöðvum.

349 kíló fara 
daglega í ruslið

 Franskur maður hefur 
höfðað mál gegn flugfélaginu Air 
France fyrir að hafa niðurlægt 
hann með því að neyða hann til að 
kaupa tvo flugmiða á þeim 
grundvelli að hann væri of feitur 
fyrir eitt sæti og var það tekið 
fyrir í rétti í gær. Jauffret sagðist 
hafa verið niðurlægður þegar 
starsfólk mældi breidd hans 
frammi fyrir öðrum farþegum.

Úrskurði var frestað eftir að 
fram kom að Jauffret hafði 
upplýst ferðaskrifstofuna sem 
seldi honum flugmiðann að hann 
væri 160 kíló en ferðaskrifstofan 
kom þeim upplýsingum ekki 
áfram til flugfélagsins. 

Niðurlægður 
vegna þyngdar



Zik Zak 6 ára. 
15% afmælisafsláttur af 
öllum drögtum út þessa viku. 
Stærðir frá 36 til 56





greinar@frettabladid.is

Þegar áform um Fljótsdalsvirkjun voru 
opinberuð 1998 reis upp alda mótmæla, 

sem Landsvirkjun svaraði með mikilli fjöl-
miðlaumfjöllun og auglýsingaherferð. Þar 
hófst söngurinn sem Friðrik Sophusson 
syngur enn, þótt nú sé sungið með eilítið 
blíðlegri raust en í byrjun. Söngurinn fjallar 
um það að með álbræðslum á Íslandi leggj-
um við okkar af mörkum í baráttunni gegn 
gróðurhúsaáhrifum, að virkjun íslenskra fallvatna sé 
eilífðarvél, sem skili mengunarlausri orku með sjálf-
bærri aðferð, að framkvæmdir vegna virkjana hafi 
borið uppi rannsóknir á náttúru hálendisins og þær 
hafi verið tilefni metnaðarfyllstu uppgræðslu- og 
ræktunarverkefna á hálendi Íslands. Þetta orðalag er 
tekið úr auglýsingaherferð Landsvirkjunar frá haust-
dögum 1999 og svipar mjög til þess sem forstjórinn 
Friðrik Sophusson hefur sagt í kynningarátaki því 
sem nú stendur yfir til að afla fylgis við fyrirhugaðar 
virkjanir í neðri Þjórsá. 

Þeim áformum er nú mótmælt kröftuglega og um 
síðustu helgi ályktuðu eldri borgarar í Skeiða- og 
Gnúpverjahreppi gegn þeim. Málflutningur þeirra 
hreyfir óneitanlega við fólki. Enda væri það mikið 

hörkutól sem gæti ósnortið hlustað á Jón 
Eiríksson bónda í Vorsabæ segja hvernig 
það kemur við hjartað að sveitinni hans 
gömlu skuli nú umturnað, – sveitinni sem 
honum var kennt að elska og virða,  – sveit-
inni sem hann hefur tekið þátt í að rækta, – 
sveitinni sem honum þykir svo vænt um. 
Þetta sagði hann í fréttum Stöðvar 2 sl. 
sunnudag. Þar mælti líka Erlingur Loftsson 
bóndi á Sandlæk. Hann sagðist ekki vilja 
láta stimpla sig neinn afturhaldsmann, 
hann væri sannarlega ekki á móti framför-
um og þvíumlíku, en honum þætti einhver 

skynsemisskortur í öllum þessum ákafa. Speki þess-
ara öldnu heiðursmanna afhjúpaði nakta og nöturlega 
skammsýni þeirra sem stýra stóriðjustefnunni. 

Það rifjaðist upp fyrir mér hversu Friðrik lét það 
fara í taugarnar á sér 1998 þegar mótnælendur beittu 
„tilfinningarökum“, eins og hann kallaði það, í umræð-
um um virkjanir og álbræðslur. Nú velti ég því fyrir 
mér hvort hann muni reyna að ráðast gegn tilfinning-
um þeirra Jóns, Erlings og Vilmundar bónda í Skeið-
háholti og innræta þeim þess í stað álbræðslu-spek-
ina, sem hann útlistaði í pistli hér á síðunni sl. 
sunnudag, um hversu vel þeim vegnar sem kunna að 
nýta sér góðærin?

Höfundur er alþingismaður.

Tilfinningarök eða speki Friðriks

Það voru athyglisverðar tölur 
sem birtust á dögunum um 

flutninga Íslendinga innanlands 
milli landshluta. Þar kom í ljós að 
eftir viðamestu og dýrustu 
byggðaaðgerðir í sögu þjóðarinnar 
og einstakan uppgangstíma höfðu 
45 fleiri Íslendingar flutt úr 
Austfjarðakjördæmi en flutt höfðu 
sig þangað. Vonandi er þetta ekki 
vísbending um að þegar til kemur 
hafi Reyðarál verið reist á röngum 
forsendum: Það verði ekki til að 
draga úr fólksflótta í kjördæminu, 
heldur einungis til að skipta um 
íbúa og laða útlendinga til starfa í 
erlendri fabrikku þar sem framlag 
Íslendinga yrði það eitt að leggja 
til ódýrt rafmagn, jafnvel niður-
greitt af íslenskum skattgreiðend-
um! Þessi staðreynd ætti þó að 
hringja viðvörunarbjöllum hjá 
ýmsum þeim sveitastjórnarmönn-
um, sem nú sækjast eftir að leysa 
söluskrifstofur framsóknarmanna í 
iðnaðarráðuneytinu af hólmi og 
bjóða álfurstunum hvers konar 
fríðindi ef þeir bara vilji slá sig 
niður hjá sér. Var ekki nýlega haft 
eftir formanni verkalýðsfélagsins 
á Húsavík að hann hefði nú þegar 
108 útlendinga í félaginu? Hvaðan 
á þá vinnuaflið að koma til að vinna 
í væntanlegri álbræðslu Alcoa þar?

Man nokkur núna hvernig 
Finnur Ingólfsson kynnti Ísland í 
auglýsingabæklingum söluskrif-
stofunnar: Á Íslandi væri gnægð 
ódýrs vinnuafls, sem bæði væri 
vel menntað, þjált og auðsveipt, 
þar væru mengunarreglur fáar og 
rúmar og ótakmarkaða ódýra orku 
að fá. Það var raunar rétt að árin á 
undan hafði borið á töluverðu 
atvinnuleysi og Íslendingar höfðu 
dregist aftur úr nágrannaþjóðun-
um í launum, menn höfðu takmark-
aða tilfinningu fyrir þeim gæðum, 
sem fólgin voru í ósnortinni 
náttúru og umræðan um hnatt-
ræna hlýnum vegna iðnaðarmeng-
unar mannsins var á byrjunarreit. 
Svo var líka komið að endimörkum 

nýtingar auðlinda hafsins. Því var 
ekki nema eðlilegt að menn litu til 
orkunnar í fallvötnum og iðrum 
jarðar, sem mögulegs aflgjafa 
nýrrar framfarasóknar.

En skjótt skipast veður í lofti. Í 
raun var skipt um hagkerfi í 
landinu á síðasta áratug 21. 
aldarinnar. Einkavæðingin og 
aðlögun að evrópsku efnahagskerfi 
með aðildinni að EES leystu úr 
læðingi ótrúlega krafta og á 
nokkrum árum breyttist þjóðfélag-
ið úr tiltölulega fábreyttu samfé-
lagi frumvinnslugreina í miklu 
fjölbreyttara samfélag með 
þjónustugreinar og hátækni í 
öndvegi. Stærstan hluta 20. aldar 
hafði íslenskt samfélag átt 
ótrúlega margt sameiginlegt með 
austantjaldsþjóðum: Hér var 
ríkisgeirinn stærri en annars 
staðar gerðist, og þar við bættist 
hið mikla veldi SÍS, en einkageir-
inn tiltölulega lítill og vanmegnug-
ur. Stjórnmálaflokkarnir drottnuðu 
yfir þjóðlífinu, þeir bjuggu til störf 
og útveguðu fólki vinnu, greiddu 
fyrir húsnæðislánum og viðskipta-
lánum og voru með nefið í hvers 
manns koppi. En nú er öldin önnur. 
Stóriðjustefna í anda Sovétríkj-
anna sálugu, þar sem örfáir 
kommissarar taka ákvarðanir um 
umturnun náttúrunnar í þágu 
iðnvæðingar á ekki lengur við, hafi 
hún nokkurn tíma verið hugsanleg 
lausn á vanda þessarar þjóðar. Hið 
frjálsa hagkerfi hefur reynst svo 
frjótt við sköpun starfa að 
stóriðjugeiranum er nánast 

ofaukið og hann ryður úr vegi jafn-
mörgum störfum og hann skapar, 
veldur spennu, þenslu og verð-
bólgu og skrúfar upp verðlag og 
vexti, sem aftur bitnar á lífskjör-
um almennings. Meðan svo er 
ástatt er miklu skynsamlegra að 
geyma orkulindirnar til seinni 
tíma. Þær hlaupa ekki frá okkur. 
Þvert á móti. Þær eiga einungis 
eftir að stíga í verði og ástæðu-
laust að offra þeim á útsöluverði 
núna. Stóriðjumenn segja raunar 
samningamenn okkar hafa náð að 
tengja orkuverðið heimsmarkaðs-
verðinu á áli og þannig sé það 
verðtryggt út samningstímann. En 
verðið er ákveðið í amerískum 
dollurum og sá gjaldmiðill hefur 
verið í frjálsu falli mestallt 
stjórnartímabil frjálshyggjumanna 
Bush, svo að vafasamt er að 
hækkun álverðs hafi gert meira en 
að halda í við lækkun verðgildis 
dollarans.

Allt ber því að sama brunni. Það 
er ekki skynsamlegt að safna 
hingað til lands öllum þeim 
álverum sem löndin beggja vegna 
Atlantshafsins eru nú sem óðast að 
losa sig við. Það er skynsamlegt að 
taka nú virkjanahlé eins og eitt 
kjörtímabil og nýta þann tíma til 
að ákveða hvað skuli fortakslaust 
friða og geyma síðari kynslóðum 
til ráðstöfunar, og forgangsraða að 
því búnu þeim virkjunarkostum, 
sem við teljum rétt að nýta til 
mengunarlausrar iðju, sem er 
reiðubúin að kaupa endurnýtan-
lega orku á hámarksverði. Þetta er 
líka efnahagslega skynsamlegt, því 
að það er full þörf á því að kæla 
hagkerfið og koma því í jafnvægi.

Fái stóriðjujarðvöðlarnir til 
þess umboð þjóðarinnar í kosning-
unum framundan að vaða um 
landið eins og Gunnar Birgisson 
um Heiðmörk, munu áhrif þess 
ekki einskorðast við eitt kjörtíma-
bil, heldur binda þeir hendur okkar 
og afkomenda okkar um ókomna 
áratugi.

Stóriðjunni ofaukiðT
ilkoma netsins er líklega umfangsmesta bylting í daglegu 
lífi sem orðið hefur um margra áratuga skeið, kannski 
frá því að síminn kom. 

Netið er vettvangur samskipta, tjáningar, upplýsinga-
leitar og alls kyns afþreyingar. Það hefur einfaldað ýmsa 

hluti sem voru mun flóknari áður en það hefur líka flækt sumt sem 
áður var einfalt.

Samskipti á netinu hafa haft gríðarleg áhrif og í þeim breytta 
heimi er ekki bara hægt að hafa andlitslaus samskipti heldur einnig 
samskipti undir fölsku flaggi. Þannig getur hver sem er farið inn á 
samskiptasíðu eins og einkamal.is og þóst vera hver sem er, annar 
en hann er, til dæmis 14 ára barn að bjóða fram blíðu.

Umræðan um kynferðislegt ofbeldi á börnum hefur verið mikil í 
samfélaginu undanfarin misseri. Sú umræða á vitanlega að eiga sér 
stað enda hefur þetta ofbeldi meðal annars lifað í skjóli þagnarinnar 
frá örófi.

Frétt af tveimur drengjum sem lokkuðu eldri karlmenn með tál-
beituaðferð er áminning um þær hættur sem geta leynst á netinu. 
Í ljósi umræðunnar í samfélaginu er í sjálfu sér ekkert skrítið að 
einhverjum framtakssömum ungmennum detti í hug að veiða kyn-
ferðisofbeldismenn í gildru í skjóli netsins, eins auðvelt og það virð-
ist vera. 

Hér kemur til kasta uppalendanna að upplýsa börnin bæði um 
hættuna sem hægt er að skapa sér með svona gerðum og einnig þá 
ábyrgð sem fylgir þeim. Sömuleiðis verða uppalendur að fylgjast 
með og að einhverju leyti vera þátttakendur í því sem börn þeirra 
aðhafast á netinu.

Þeir sem halda úti síðum sem hafa að markmiði að hafa milli-
göngu um kynni milli fólks verða einnig að axla ábyrgð. Rúna Sif 
Harðardóttir, þjónustustjóri D3, sem annast umsjón vefsíðunnar 
einkamál.is, segir í frétt hér í blaðinu að nauðsynlegt þyki að efla rit-
skoðun á samskiptavefjum á borð við einkamál.is. Rétt væri einnig 
að skoða hvort kröfur um að fólk geri grein fyrir sér með óyggjandi 
hætti á samskiptavefjum sem þessum séu nægilegar. Í áðurnefndri 
frétt kemur fram að aðgerðaráætlun fyrir vefinn einkamal.is sé í 
vinnslu. Fréttin af drengjunum tveimur ýtir vonandi við fleirum að 
gera slíkar áætlanir.

SAFT-verkefnið hefur þann tilgang að vinna að öruggari netnotk-
un barna og unglinga. Auglýsingaherferðir á vegum þess verkefn-
is hafa beinst beint gegn börnunum sjálfum og verið áhrifaríkar. 
Sömuleiðis er vefsíðan saft.is hafsjór fróðleiks fyrir uppalendur 
sem vilja stuðla að öruggri umgengni barna sinna við netið. 

Barnaklám er ein mesta skuggahlið netsins. Það vita börnin sjálf. 
Það er hlutverk uppalenda að gera börnunum grein fyrir því að það 
er ekki í þeirra höndum að uppræta þennan óhugnað.

Andlitslaus sam-
skipti á netinu

„Í ljósi umræðunnar í samfélaginu er í sjálfu sér ekkert 
skrítið að einhverjum framtakssömum ungmennum 
detti í hug að veiða kynferðisofbeldismenn í gildru.“



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Verkefni um nýtingu jarðhita til orku-
vinnslu á Ísafirði er eitt þeirra verkefna 
sem kynnt verður á sérstökum tækni-
degi í Háskólanum í Reykjavík næsta 
föstudag.

„Mjög hagkvæmt væri fyrir Orkubú Vest-
fjarða að nýta jarðhita til orkuvinnslu,“ segir 
Tinna Björk Sigmundsdóttir, sem vann ásamt 
Hildi Sigurðardóttur og Þorgerði Tómasdótt-
ur að verkefni um nýtingu jarðhita til orku-
veitu á Ísafirði. „Miðað er við að borað verði 
eftir heitu vatni við Tungudal í Skutulsfirði 
og þar finnist 30 lítrar á sekúndu af 65 gráðu 
heitu vatni. Tvö aðskilin dreifikerfi eru á 
svæðinu, og gert ráð fyrir að þau verði tengd 
saman. Vatnið er hitað upp í kyndistöðvum 
og leitt inn á kerfið,“ segir Tinna. 

Verkefnið er lokaverkefni þeirra við 
Háskólann í Reykjavík en þær útskrifuðust 
þaðan í desember síðastliðinn með b.sc. 
gráðu í iðnaðartæknifræði með áherslu á 
sjálfvirkni og þróunarsvið, og munu þær 
kynna verkefnið á sérstökum tæknidegi í 
Háskólanum í Reykjavík að Höfðabakka, 
næsta föstudag, sem Technis, félag tækni-
fræðinema, stendur fyrir. 

„Á Ísafirði er svokölluð fjarvarmaveita 
sem þýðir að hita þarf upp vatnið, og fer 
mikil orka og kostnaður í það. Ef jarðvarmi 
yrði leiddur inn á kerfið þá myndi kostnaður 
við upphitun minnka til muna,“ segir Tinna 
Björk. Mikill áhugi er fyrir því að koma 
þessu á, en hún segir að það myndi kosta um 
200 milljónir, en menn séu spenntir fyrir því 
að láta það verða að veruleika.

Jarðhiti á Ísafirði

BÆJARL IND 12  -  S :  544  4420

Opnunartímar: mán-fös 10:00-18:00 - lau 10:00-16:00 - sun 13:00-16:00

Skenkur
150x40xH:90

Verð: 79.000,-

Hvíttuð eikarlína

Stækkanlegt borð
stærð: 160(248)x100
Einnig fáanlegt í stærð:
200(288)x110
140(230)x140

Verð frá: 116.000,-

Leðurstóll Paris
Verð: 17.500,-
Borðstofuborð og 6 stólar saman
-10%
Verð: 198.900,-

Borðstofuborð og 6 leðurstólar saman
stærð: 180x100
Verð áður: 183.800.-

-25%
Tilboðsverð: 137.850,-

Á öskudaginn!
Ávextir og grænmeti 

er líka sælgæti!

Tannlæknafélag Íslands



Auðunn Hilmarsson veitir hér 
nokkur góð ráð við meðferð á 
bílalakki.

„Eitt það mikilvægasta í umhirðu 
bíla er að forðast notkun kústa við 
bílaþvott til að skemma ekki lakk-
ið,“ segir Auðunn Hilmarsson hjá 
Bílasprautun og -réttingum Auð-
uns, Nýbýlavegi 10. „Kústar eru 
meginorsakavaldur fínni rispna á 
bílum. Eftir því sem lakkið er 
dekkra á litinn því betur sjást risp-
urnar.“

Að sögn Auðuns er gripið til 
þess ráðs að nota sérstaka massa-
vél til að ná þessum fínu rispum 
burt af lakkinu. „Að svo búnu er 
bifreiðin bónuð vel og vandlega 
eða þar til hún verður alveg eins og 
ný. Regluleg notkun bóns er síðan 
eina helsta forsenda fyrir ending-
argóðu lakki. Bónið er einfaldlega 
ein besta vörnin sem völ er á.

Það er enn fremur gott að eiga 
smá lakk til að stinga í sár, sem 
kunna að myndast af völdum 

steinkasts,“ heldur Auðunn áfram. 
„Ef það er ekki gert getur selta 
sest að í sárunum á veturna, farið 
undir lakkið og myndað eins konar 
æðar á því. Eftir sitja svokallaðar 
ryðbólur. Þá verður að sprauta 
heilan hluta, svo sem húdd eða 
hurð, sem hefði hæglega mátt fyr-
irbyggja með því að stinga í sárið 
strax í upphafi.“

Auðunn mælir einnig með því 
að menn haldi sig við umhverfis-
væna tjöruhreinsa, aðrir geti verið 
svo sterkir að þeir geri lakkið 
hreinlega matt. „Sumir telja að 
umhverfisvænir tjöruhreinsar séu 
ekki nógu góðir, en þeir eru þvert á 
móti ekki eftirbátar annarra að 
neinu leyti,“ útskýrir hann. „Ég 
hvet menn til að halda sig við þá.“

Auðunn bætir í lokin við að til 
séu alls kyns galdraefni sem geti 
reynst góð vörn fyrir lakk, það sé 
bara spurning um að kanna hvað sé 
í boði.

Bón ein besta vörnin

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

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

SÉRHÆFÐ ÞJÓNUSTA FYRIR

BIFREIÐAVERKSTÆÐI

Daewoo lyftarar

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

Gæði á góðu verði

Tjáðu þig! Stæsta
bloggsamfélagið!

Yfir 150.000
notendur!

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is



Nýr vörusendibíll hefur bæst 
við atvinnubílalínu Renault. 
Þar er á ferðinni Maxity með 
3,5-4,5 tonna heildarþunga.

Maxity raðar sér mitt á milli 
Master og Mascott og með komu 
hans spannar línan þar með allt 
frá 2,8 að 6,5 tonna heildarþunga. 
Evrópufrumkynningin á Maxity 
verður seint í mars og má því 
gera ráð því að fyrstu bílarnir 
verði komnir hingað til lands í 
apríl eða byrjun maí.

Boðið verður upp á þrjár vélar 
í Maxity, 110, 130 og 150 hestafla 
díselvélar, þær tvær fyrrnefndu 
2,5 lítra vélar frá Master, en sú 
síðastnefnda er ný 3,0 lítra vél.

Að sögn Bjarna Þ. Sigurðsson-
ar, sölustjóra B&L atvinnubíla, 
verður Maxity líklega best lýst 

sem smækkuðum vörubíl að utan 
og rúmgóðum fólksbíl að innan-
verðu. „Maxity mun styrkja veru-
lega „miðju“ Renault-línunnar, 
bæði hvað stærð og verð varðar,“ 
segir Bjarni.

Nýr Maxity vörubíll

Leðurblökubíllinn fer á uppboð 
í London síðar í mánuðinum.

Leðurblökubíllinn úr sjónvarps-
þáttunum um Leðurblökumanninn 
og undradrenginn Robin, sem nutu 
óhemju vinsælda á sjöunda ára-
tugnum mun fara á uppboð 27. 
febrúar.

Búist er við að bíllinn, sem er 
talinn sá sjötti sinnar tegundar og 
gerður í auglýsingaskyni fyrir 
þættina, verði ekki seldur fyrir 
minna en 9.675.000 krónur á Coy 
Spring Classics uppboðinu, sem 
fer fram í Royal Horticultural 
Hall í London.

Bíllinn var fyrst kynntur til 

sögunnar í myndasögum um Leð-
urblökumanninn á sjötta áratugn-
um. Robin bjó hann til eftir að 
Leðurblökumaðurinn fótbrotnaði, 
til að gera honum kleyft að vernda 
áfram íbúa Gotham-borgar vand-
kvæðalaust.

Leðurblökubíllinn varð þó fyrst 
heimsþekktur eftir að hafa ratað í 
sjónvarpsþættina um félagana. 
Jay Ohrberg smíðaði bílinn eitt-
hvað í kringum 1966, sem er nær 
sex metra langur, opinn tveggja 
sæta sportbíll svartur á lit og með 
skærrauðum línum. Útlit bifreið-
arinnar skírskotar að auki til vaxt-
arlags leðurblaka og ljær honum 
því nokkuð sérstakt yfirbragð.

Upprunalegi Leður-
blökubíllinn á sölu

Fyrir hverju vilt þú berjast?

UMFERÐARÖRYGGI OG UMFERÐARFLÆÐI

AÐSKILDUM AKSTURSSTEFNUM Á SUÐUR- OG VESTURLANDSVEGI

BETRI VEGUM, FLEIRI VEGRIÐUM OG HRINGTORGUM

BÆTA HRINGVEGINN OG BURT MEÐ EINBREIÐAR BRÝR

ÖRUGGUM VEGUM  Á VESTFJÖRÐUM

MEIRI LÖGGÆSLU, UMFERÐARÁRÓÐUR OG HÆKKUN SEKTA

MEIRI FJÁRMUNUM TIL VEGAGERÐAR VARIÐ Í ÖRYGGISMÁL

FORGANGSRÖÐUN VERKEFNA Á LANDSBYGGÐINNI

HEILDARSTEFNA Á ALÞINGI Í UPPBYGGINGU VEGAKERFISINS

Við styðjum grasrótarsamtökin Samtöðu:

Með SAMSTÖÐU getum við náð árangri.

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

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

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

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

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

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

Skráðu þig í þinn baráttuhóp á www.nullsyn.is
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Toyota er ríkasti bílaframleið-
andi í heimi, þeir eru á hraðleið 
með að verða þeir stærstu, 
og hérlendis bera þeir höfuð 
og herðar yfir aðra keppi-
nauta. Samt framleiða þeir 
bíla sem upp til hópa eru álíka 
spennandi og grænkálssúpa. 
En ekki þessi. 400 hestöfl og 
hugarangrandi tog úr um-
hverfisvænum tvinnbíl sem 
mögulega getur bjargað ofur-
sportbílnum á þessum síðustu 
og umhverfisvænu tímum.

Plánetan er að hitna eins og hún 
sé í örbylgjuofni. Spjótin standa á 
bílaframleiðendum að minnka 
útblástur gróðurhúsalofttegunda 
og þá sérstaklega hjá bensínþyrst-
um ofursportbílum. Varla er hægt 
að stíga á bensíngjöfina án þess 
að fá samviskubit og biðja ísbirn-
ina afsökunar í huganum. Þess 
vegna er Toyota FT-HS algjör 
himnasending en hann gæti mögu-
lega verið sá bíll sem bjargar 
sportbílasenunni.

FT-HS er tvinnbíll, rafmagns- 
og bensínbíll, og skilar það sér í 
mun minni bensíneyðslu og þar af 
leiðandi minni útblæstri. Ekki 
rugla þessum saman við Prius. 
Toyota er búið að sýna með Lexus 
að hægt er að nota tvinntækni í að 
búa til spennandi bíla og hugsa 
um umhverfið á sama tíma. FT-
HS skilur hins vegar alla aðra 

eftir í rykinu. Rafmagnsmótor-
arnir (en þeir verða tveir í FT-HS) 
minnka ekki bara útblástur held-
ur skila þeir gríðarlegu togi sem 
er nákvæmlega það sem þarf til 
að koma bíl frá núlli upp í rosa-
lega hratt á minni tíma en það 
tekur að segja ofursportbíll.

En það fylgir böggull skamm-
rifi. FT-HS er að hluta til raf-
magnsbíll og það þarf ekki að gera 
annað en að taka upp tvö AA batt-
erí til að geta sér til hver vandinn 
er. Rafhlöður eru þungar og þær 
tvær sem verða í FT-HS koma til 
með að vega 180 kíló. „Ekki 
örvænta,“ segir Chiharu Tamura, 
yfirmaður þróunardeildar hug-
myndabíla hjá Toyota. „Mikið 
verður af koltrefjum í bílnum og 
ætti það að halda þyngdinni í 1,6 
tonnum.“ 1,6 tonn gera hann að 
þybbna stráknum í bekknum en 
þrátt fyrir það verður hann vel 
liðtækur í fótbolta í frímínútun-
um.

FT-HS er ekki bara spennandi 
hvað varðar tækni og aksturseig-
inleika heldur líka vegna útlitsins. 
Við fyrstu sýn minnir hann á bíl 
úr vondri framtíðarmynd þar sem 
allur peningurinn fór í tæknibrell-
ur og sviðsmynd áður en uppgötv-
aðist að handritið var drasl. Samt 
sem áður virðist allt ganga upp og 
þó svo að línurnar eigi eftir að 
mýkjast töluvert ef bíllinn fer í 
framleiðslu lítur hann vel út með 
sitt klíníska og minímalíska 
þema.

Inni í bílnum tekur við önnur 

veröld. Framtíðin er hér stendur 
skrifað skýrum stöfum á öllu inn-
viðina.

Snertiskjáir á víð og dreifð, 
stýri sem seint mun lifa af fjölda-
framleiðslu, gírstöng sem minnir 
á … ekki neitt því slíkt hefur 
aldrei sést.

Vandamálið við hugmyndabíla 
er að þeir eru bara hugmynd og 
ekki framleiðsluvara. Þegar þeir 
loksins rata í framleiðslu eru þeir 
orðnir eitthvað allt annað en til 
stóð og hefur fjöldaframleiðslan 
og óttinn við íhaldssaman mark-
aðinn tekið beittustu brúnina úr 
hönnuninni. Það góða við FT-HS 
er að þrátt fyrir að vera hug-
myndabíll er fátt í honum sem 
reynst gæti Toyota erfitt að fjölda-
frameiða. Þar að auki virðist mik-
ill áhugi innan fyrirtækisins að 
framleiða bílinn en illa hefur 
gengið að búa til sportbíl síðan 
Toyota Supra kafnaði í eigin 
útblæstri (CO2 útblásturinn var 
svo mikill að bíllinn var langt frá 
því að uppfylla stranga útblást-
ursstaðla).

FT-HS á raunhæfan möguleika 
að verða framleiddur og það í 
nokkuð óbreyttri mynd. Ef hann 
kemst á götuna, en það verður 
ekki fyrr en í fyrsta lagi 2010, 
mun hann umbreyta sportbílasen-
unni gjörsamlega. Í fyrsta sinn 
verður hægt að keyra bíl sem er 
er fallegur, hraðskreiður, eyðslu-
grannur, án þess að hafa það á 
samviskunni að Vatnajökull hverfi 
og Holland drukkni. - tg

Ofursportbíll með hreina samvisku

Toyota FT-HS stendur fyrir Future Toyota Hybrid Sports. Hann kemur til með að eyða 
8 lítrum á hundraðið þrátt fyrir að vera 400 hestöfl.

Það er eitthvað við FT-HS sem minnir á Supra, ódýra sportbílinn sem því miður kafn-
aði í eigin útblæstri.

FT-HS er í raun svokallaður targa-bíll því hægt er að renna koltrefjaþakinu aftur og fá 
vindinn í hárið.

Snertiskjáir, furðulegt stýri, einstök gírstöng og sæti úr Star-Trek prýða FT-HS. Allt 
útlit bílsins, bæði að innan og utan, er afar vel heppnað.

Bless, bless analog nálamælar og góðan 
daginn fyrstu stafrænu mælar sem líta 
virkilega vel út.



Nýr, fallegri og miklu betri Opel.

Astra la vista, baby

Verð frá 1.890.000,-
VEGLEGUR SPORTPAKKI FYLGIR MEÐ ASTRA
ENJOY; LITAÐAR RÚÐUR OG VINDSKEIÐ.
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REYNSLUAKSTUR

Derhúfa, Labradorhundur og 
haglabyssa ættu samkvæmt 
ímyndinni að vera staðalbún-
aður í pallbílum. Ekkert slíkt 
fylgir Isuzu D-Max, þrátt fyrir 
að þar sé á ferðinni fyrirtaks 
pallbíll.

Isuzu D-Max er eins og flestir pall-
bílar. Hann er kröftugur í útliti en 
um leið íhaldssamur, hann á að 
höfða til testósteróns án þess að 
styggja fastakúnnana, hann á að 

blanda saman notagildi og einhvers 
konar harðkjarna pallbíla-ímynd. 
Fátt er nýtt eða byltingakennt í 
útlitinu enda óþarfi að laga það sem 
ekki er bilað.

Ýmislegt er gert til að gera bíl-
inn kröftuglegan. Loftinntakið á 
húddinu er stórt, sem er gott en 
frekar óþarft, og útstæð stefnuljós-
in á bakspeglunum minna á eyrna-
lokk á mótorhjólakappa. D-Max ber 
lokkinn vel og fellur hann vel inn í 
karlmannlega hönnunina (þó deila 
megi um hversu karlmannlegur 
eyrnalokkur getur verið).

Að innan er bíllinn líka karl-
mannlegur, öðru nafni smekklaus. 
Bláir og rauðir litir mælaborðsins 
minna á einhvers konar Tókýó-drift 
kappakstursbíl og silfurlita plastið 
innsiglar örlög mælaborðsins. Þetta 
er synd vegna þess að fyrir utan 
litaval er mælaborðið aðgengilegt 
og auðlesið, allir takkar nokkurn 
veginn á réttum stað og allar útlínur 
í samræmi við restina af bílnum.

Þjóðvegaakstur á D-Max er, eins 
undarlega og það hljómar, ánægju-
leg reynsla. Búið er að bæta ein-
angrun farþegarýmis frá fyrri 
útgáfum þannig að bíllinn er hljóð-
látari. Þægilegt er að sitja í bílnum 
þrátt fyrir að fjöðrunin sé svo stíf 
að hinar fjölmörgu holur íslenskra 
þjóðvega minna óþægilega á sig. 
Það er hins vegar verð sem borgað 
er með bros á vör fyrir burðargetu 
D-Max en af henni er feikinóg. 

Engum dylst að D-Max er beint 
nær eingöngu gegn Toyota Hilux. 
Ekki þarf að líta lengra en á auglýs-
ingar og heimasíðu Isuzu: „Ef þú 
ert að bíða eftir einhverjum öðrum 
pallbíl (nefnum engin nöfn en segj-
um til dæmis að það byrji á H-i og 
endi á -lux) ertu að sóa tíma þínum.“ 
Þegar kemur að útliti og aksturs-
eiginleikum dæmir hver fyrir sig 

og því felst eini óhyggjandi saman-
burðurinn í tölum. Hilux er kraft-
meiri í hestöflum talið (171 á móti 
163), D-Max hefur hins vegar sigur-
inn í togi (360 á móti 343 Nm), og 
burðargeta D-Max er meiri, 1.030 
kg á móti 885 kg Hilux. Mesti mun-
urinn liggur þó í verðinu, en þar 
hefur D-Max töluvert forskot. Nóg 
um það. Toyota er Toyota og Isuzu 
er Isuzu með öllum kostum og göll-
um sem merkjunum fylgja.

Burtséð frá öllum samanburði er 
D-Max ágætis bíll, svolítið grófur, 
en fyrst og fremst á fínu verði. Þá 
er bara að fá sér hund og byssu, en 
þeir hjá Ingvari Helgasyni geta 
örugglega látið derhúfu fylgja.

tryggvi@frettabladid.is

ISUZU D-MAX
Vél: 3,0 lítra dísil
163 hö / 360 Nm
Þyngd: 1.920 kg
Meðaleyðsla: 7,5 l/100 km
Verð prufubíls: 2.790.000 kr
Verð frá: 2.690.000 kr

Plús:
Verð
Eyðsla

Mínus:
Útlit mælaborðs
Lítið úrval af gerðum

Aðrir sem vert er að skoða:
Toyota Hilux
Ford Ranger
Musso Sports

Burðargeta á góðu verði
Isuzu D-Max er tiltölulega ódýr, virkar traustur og er fullfær í torfærurnar. Fjöðrunin gerir það þó að verkum að hann verður 
óstöðugur í torfærum á mikilli ferð. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Mælaborðið í D-Max er hannað með 
hagkvæmnissjónarmið að leiðarljósi.

D-Max kostar 2.790.000 krónur sjálfskiptur og fyrir um 3,4 milljónir fæst hann upp-
hækkaður á 32“ dekkjum. Það verður að teljast nokkuð gott verð.

Láttu okkur sandblása og pólýhúða felgurnar í hvaða
lit sem er með Epoxy grunn, Polyester lit og Acryl glæru. 

Það verður ekki sterkara!

Viltu lengri 
endingu?

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

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



www.benni.is Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Lau. 12.00 - 16.00 

Lacetti

Vertu klár – engin útborgun fyrir nýjan bíl
Þú færð nýjan fjölskyldubíl úr kassanum með 100% fjármögnun og borgar aðeins 26.980 kr. á mánuði. Bíllinn, sem er hluti af 

evrópulínu Chevrolet, er með 3ja ára ábyrgð og Chevrolet gæðastimplinum. Vertu því klár, komdu og kynntu þér málið.

Við erum á Tangarhöfðanum og tökum vel á móti þér. 

Tangarhöfða 8-12 Sími 590 2000

Umboðsmenn: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík. Bílasalan Ós, Akureyri. Bílasala austurlands, Egilsstöðum.

Engin útborgun…
…og þú ert kominn á nýjan fjölskyldubíl!*m
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Nýr Chevrolet Lacetti Station
á aðeins 26.980,- á mán.*

100% fjármögnun
Engin útborgun
Í erlendri mynt, vextir 4,27%
3 ára ábyrgð 

Chevrolet Lacetti
frá GM stærsta bílaframleiðanda í heimi
Verð: 1.899.000,-

100%
FJÁRM

ÖGNUN

A
uk

bú
na

ðu
r 

á 
m

yn
d:

Á
lf

el
gu

r



 21. FEBRÚAR 2007  MIÐVIKUDAGUR6 fréttablaðið 6000 snúningar

Undir lok síðasta árs var kynnt 
nýjasta útgáfan af Honda FCX 
bílnum sem gengur fyrir vetni 
og mengar því ekki.

Á næsta ári hyggst Honda hefja 
framleiðslu á FCX vetnisbíl sínum 
í Japan og Bandaríkjunum. Mikl-
um tíma og fjárhæðum hefur verið 
varið innan fyrirtækisins í þróun á 
þessum bíl en fyrsta útgáfan af 
honum var kynnt til sögunnar árið 
1999.

Áhugi almennings á umhverfis-
vernd er sífellt að aukast og sam-
hliða því verður löggjöf um útblást-
ur bifreiða strangari. Kaliforníuríki 
í Bandaríkjunum tók af skarið en 
þar voru sett lög með nokkurra ára 
fyrirvara um að ákveðinn fjöldi 
bifreiða þar þyrfti að vera laus við 
loftsmengun. Þá er átt við að eng-
inn koltvísýringur, nituroxíð eða 
brennisteinsoxíð ætti að mælast í 
útblæstri þeirra. Þetta ákvæði 
þrýsti á hraðari framþróun vetnis- 
og rafbíla.

Japanska fyrirtækið Honda 
hefur verið leiðandi á þessu sviði 
og árið 2003 fékk fyrsti útblásturs-
lausi fjölskyldubíllinn vottun frá 
umhverfisstofnun Bandaríkjanna 

en hann var framleiddur af fyrir-
tækinu. Á síðustu árum hefur 
Honda lagt mikla áherslu á svo-
kallað FCX verkefni en FCX er 
skammstöfun á Fuel Cell eXperi-
mental.

FCX bíllinn gengur fyrir vetni 
og er einstaklega hljóðlátur. Í dag 
eru um tuttugu þannig bílar í notk-
un í Bandaríkjunum en ekki er 
talið langt þangað til að hann kemst 
á almenna sölu. Einhverjir FCX 
bílar eiga að fara í sölu á næstu 
tveimur árum en samkvæmt áætl-
un Honda á útbreiðsla þeirra að 
komast í hámæli árið 2018.

Fyrsta útgáfan af Honda FCX 
kom árið 1999 og var tveggja dyra 
og fjögurra sæta. Vélarafl bílsins 
var 80 hestöfl en árið 2002 fengu 
borgaryfirvöld í Los Angeles fyrsta 
þannig bílinn til afnota. Í dag eru 
notaðir fimm svona bílar í borg-
inni. Árið 2005 kom ný útgáfa af 
þessum vetnisbíl sem var að mörgu 
leyti lík þeirri fyrstu en hestöflin 
voru nú orðin 107 og farartækið 
sjálft orðið töluvert léttara. 
Hydrógenið er geymt bakvið aftur-
sætin í bílnum.

Gerðar voru fjölmargar tilraun-
ir varðandi bílinn og undir lok síð-
asta árs kom svo þriðja útgáfan en 

útlit bílsins hafði þá tekið mjög 
miklum breytingum. Nýja útgáfan 
er mun nútímalegri í útlit, bíllinn 
er fjórhjóladrifinn, fjögurra dyra 
og meira er lagt upp úr þægindum 
og plássi fyrir ökumann og far-
þega. Plasti, viði og leðri er bland-
að saman í innréttingu inni í bíln-
um og er útkoman mjög flott. 
Framleiðsla á þeim mun hefjast af 
alvöru í Japan og Bandaríkjunum á 
næsta ári.

Ótrúlega hárri fjárhæð hefur 
verið varið í FCX verkefni Honda 
enda er fyrirtækið í fararbroddi í 
þessum málum. Miklar vonir eru 

bundnar við þetta verkefni innan 
fyrirtækisins enda er þessi orku-
notkun bifreiða framtíðin og gæti 
skilað fyrirtækinu í góða stöðu 
eftir einhver ár.

elvargeir@frettabladid.is

Framtíðin er 
nær en þú 
heldur

Nýja útgáfan af Honda FCX er mjög nútímaleg og mikið lagt í þægindi ökumanns og farþega.

Frá sýningu í september í fyrra þar sem 
nýjasta útgáfan af Honda FCX var kynnt.

Gömul útgáfa af Honda FCX. Eins og 
glögglega má sjá hefur útlit bílsins tekið 
stakkaskiptum.
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Fiat hefur ákveðið að breyta merki 
sínu og er hinn nýi Fiat Bravo 
fyrsti bíllinn til að bera merkið. 
Merkjabreytingin er liður í ímynd-
arherferð Fiat sem á síðustu árum 
hefur átt undir högg að sækja.

Stimpillinn sem Fiat hefur á 
sér er að þar séu á ferð fallegir en 
um leið óáreiðanlegir bílar. Fyrir 
um tveimur árum lofuðu þeir bót 
og betrun og samfara því var farið 
í allsherjar endurskoðun þar sem 
gæðamál fyrirtækisins voru 
tekin í gegn. Þetta er að 
skila sér og gengur 
Fiat mun betur að 
selja bíla sína og 
var til dæmis Fiat 
Grande Punto 
meðal söluhæstu 
bíla Evrópu á síð-
asta ári.

Einn þeirra bíla 
sem boða bjartari tíð hjá 
Fiat er Bravo. Bíllinn var 
kynntur í Róm um síðustu mán-
aðamót og á að sameina ítalska 

fágun, vandað val á hráefni og 
nýfengna áherslu á notagildi. Bíll-
inn leysir af hólmi hinn einkar 
óspennandi Fiat Stilo sem Fiat tap-
aði ómældum fjárhæðum á. Til að 
gera hlutina enn meira spennandi 
var Bravo flýtt á markað og var 
þróunartímabilið einungis 18 mán-
uðir, helmingi skemmra en gengur 
og gerist með nýja bíla.

Af myndunum að dæma er 
útlitið á bílnum eitt það flottasta 

sem komið hefur frá Fiat í 
langan tíma. Boðið verð-

ur upp á bílinn með 90 
til 150 hestafla 
vélum og ef þær 
heilla til jafns á 
við útlitið er hér á 
ferð bíll sem ætti 
að höfða til breiðs 

hóps bílaáhuga-
manna. - tg

Nýtt merki og nýr bíll 
frá endurfæddu Fiat

Fiat ætlar Bravo stóra hluti. Miðað við útlit bílsins gætu þeir vel náð markmiðum 
sínum.

Nýtt merki Fiat-samsteypunnar. Merkið 
á að tákna að nú sé mikill uppgangstími 
fram undan.

Siggi Baldursson rekur versl-
unina Kattabúðir á Akureyri. 
Þar fæst ýmis búnaður og 
klæðnaður fyrir áhugamenn 
um mótorsport og útivist, en 
meðal þess sem Siggi flytur 
inn eru Raider Extreme Buggy 
bílarnir.

„Ég rakst á þennan bíl á sýningu 
úti á Ítalíu fyrir rúmu ári síðan. Ég 
sá strax að hönnunin hentaði 
íslenskum aðstæðum og að hann 
fengist götuskráður, sem er aðal-
málið. Þessir bílar eru smíðaðir í 
Kína en hönnunin er amerísk. Það 
koma 25 bílar á næstu mánuðum, 
en ég er kominn með einn sýning-
arbíl,“ segir Siggi Baldursson hjá 
Kattabúðum á Akureyri. Hann 
segir viðtökurnar hafa verið góðar 
og margir séu áhugasamir um 
þessa gerð bíla.

„Afgreiðslutíminn er um 6 til 8 
vikur, ef þeir eru ekki til hér hjá 
okkur. Bíllinn kostar 1.400 þúsund, 
götuskráður og fylgir með heill 
gangur af torfærudekkjum á felg-
um.  Það er hægt að fá 70 prósenta 
bílalán á þessa bíla. Þeir sem hafa 
áhuga á svona bílum geta heimsótt 
vefsíðuna mína, www.motul.is, en 
þar eru allar helstu upplýsingar 
um bílinn og vélina í honum. Þetta 
er mjög virk síða fyrir þá sem hafa 
áhuga á útivist af þessu tagi.“

Siggi segir bílinn hugsaðan sem 
útitæki. „Það er mjög góð fjöðrun í 
bílum, fjögurra punkta belti og 
fimm gíra kassi auk bakkgírs. 
Hann er því tilvalinn jafnt til 
fjallaferða sem og í vinnuna á 
sumrin. Hann passar fyrir alla, 
jafn ungt fólk nýkomið með bíl-
próf sem gamla fjallajaxla.“

Siggi stefnir á mikið ferðalag á 
þarnæsta ári ásamt félögum 
sínum, en þeir hyggjast halda til 
Sjanghæ í Kína þar sem þeir ætla 
að sækja nokkra bíla af þessari 
gerð og keyra þá heim til Íslands. 
Ferðinni er heitið gegnum Rúss-
land, Finnland og Svíþjóð til Berg-
en í Noregi, þaðan sem þeir taka 
Norrænu til Seyðisfjarðar og eru 
fyrirhuguð ferðalok í Aðalstræti á 
Akureyri.

„Ég er í sambandi við þekktan 
rússneskan fjallgöngumann, sem 

ætlar að setja upp leiðina fyrir 
okkur í sínu heimalandi. Við gerum 
ráð fyrir að þessi ferð taki um tvo 
mánuði en ágúst til september er 
víst besti tíminn að sögn heima-
manna. Við erum að gera heima-

síðu ferðarinnar og hún verður á 
www.extreme.is.“

Nú er unnið að skráningu bíls-
ins hjá Umferðarstofu og stefnir 
Siggi að því að sýna hann á sleða-
hátíð við Selhótel í Mývatnssveit 

dagana 9. til 11.  mars. „Hann verð-
ur þar á ísnagladekkjum. Þeir sem 
hafa áhuga geta komið þangað og 
spreytt sig á ísnum,“ segir Siggi 
glaður í bragði.

hnefill@frettabladid.is

Virkar bæði á fjöllum og innanbæjar

Siggi mun keyra Buggy-bíl frá Sjanghæ til Akureyrar. Ferðin tekur um tvo mánuði og verður hægt að fylgjast með ferðalaginu á 
www.extreme.is.

Vélin er kraftmikil en hljóðlát að sögn 
Sigga.
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Þjónustustöð ESSO er opin allan sólarhringinn

Komdu við hjá okkur og byrjaðu daginn á heitu kaffi og glóðvolgu 

bakkelsi á nýrri og glæsilegri þjónustustöð ESSO, á mótum

Hringbrautar og Njarðargötu. Matvörur, smávörur, eldsneyti og allt 

fyrir bílinn. Frábær þjónusta. Bæði Subway og Serrano á staðnum.

3
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Um næstu helgi verður frumsýnd-
ur nýr bíll frá KIA. Hann ber nafn-
ið cee‘d, en heitið á að tákna að nú 
sé nýju fræi sáð sem síðar meir 
verður að voldugu tré. Enginn 
virðist hins vegar vita af hverju 
úrfellingarkomman fékk að fylgja 
með. Bíllinn er merkilegur fyrir 
þær sakir fyrst og fremst að 
honum fylgir sjö ára ábyrgð.

„Þetta er stórt og djarft skref 
hjá KIA en fyrir þessu er þó full 
innistæða,“ segir Óskar Páll Þor-
gilsson, þjónustustjóri hjá KIA 
umboðinu. „Með breyttum áhersl-
um og stórauknum gæðakröfum í 

hönnun og framleiðslu cee´d bíl-
anna teljum við okkur geta ábyrgst 
að bílarnir verði bilanafríir í sjö 
ár frá kaupdegi, eða sem nemur 
150.000 km akstri,“ bætir þjón-
ustustjóri KIA við.

KIA rekur tólf framleiðslu- og 
samsetningarverksmiðjur í sjö 
löndum og þar eru smíðaðir alls 
rúmlega 1,1 milljón bílar á ári 
hverju. Hjá KIA vinna nú um 
32.500 manns og árleg velta fyrir-
tækisins er um 16 milljarðar 

Bandaríkjadala, en KIA er sá bíla-
framleiðandi sem er í hvað örust-
um vexti.

Nýi KIA cee´d fjölskyldubílinn 
verður til sýnis hjá söluumboðum 
KIA í Reykjavík, Reykjanesbæ, á 
Akureyri, Selfossi og Reyðarfirði 
dagana 24. og 25. febrúar næst-
komandi. Þess má geta að KIA 
verður á árunum 2007 til 2014 
opinber kostandi FIFA á heims-
vísu og ætti því að verða boltabíll 
næstu ára.

Cee‘d með sjö ára ábyrgð

Cee‘d er fyrsti bíllinn frá KIA sem er 
sérhannaður fyrir evrópskar aðstæður. 
Á myndinni eru Óskar Páll Þorgilsson, 
þjónustustjóri KIA, og Sigurður Pálmar 
Sigfússon, vörustjóri KIA.

Cee‘d er ágætlega heppnaður bíll og með sjö ára ábyrgð ætti hann að veita helstu 
keppinautunum harða keppni.

Mercedes-Benz C-Class er einn af 
söluhæstu lúxusbílunum hérlend-
is og hefur lengi verið. Aðdáendur 
línunnar urðu hinsvegar fyrir 
nokkrum vonbrigðum með síðustu 
útgáfu en sú nýja hefur allt að 
bera til að endurvekja trúnna. 
Betur heppnað innviði, meiri 
kraftur, minni eyðsla (alltaf gaman 
þegar maður fær meira fyrir 
minna), og mun fallegra útlit er 
það sem flestir gagnrýnendur 
hafa að segja.

Í þetta skiptið er C-Class ekki 
eins og minnkaður E-Class, heldur 

S-Class sem fór í megrun. Sport 
útgáfan með AMG pakkanum 
lofar sérstaklega góðu með CLK/
CL grilli, 17 tommu álfelgum, CLK 
DTM AMG framstuðara, og 200 til 
270 hestafla vélum. Á mannamáli: 
afskaplega fallegur bíll sem mögu-
lega verður á viðráðanlegu verði.

Fyrir þá sem vilja mikið fyrir 
meira er hægt að bíða í nokkra 
mánuði eftir 450 hestafla útgáfu. 
Sértu virkilega áfjáður í eitthvað 
einstakt má bíða aðeins lengur og 
fá fjórhjóladrifna 204 hestafla dís-
ilútgáfa. -tg

Mercedes-Benz C-Class hefur verið breytt töluvert og eru útlitsbreytingarnar til hins 
betra.

Hráefnisval í innviði C-Class er vandaðra en áður.  Hvern langar að setjast inn og 
prófa?

Mercedes-Benz C-
Class tekinn í gegn

Eigum til örfáa nýja dísel 
pallbíla án hraðatakmarkara!

Sýnum verðlaunabílinn frá
GM Chevrolet Silverado 1500

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

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

verslun
verkstæði

sérpantanir
smurstöð.



Fiat Grande Punto
Númer 1 í Evrópu

Frábær bíll – punktur!

• Stíll. Hannaður í anda Maserati af Giorgetto 
Giugiaro.

• Eyðsla. Aðeins 6 lítrar á hverja 100 km
í blönduðum akstri.

• Öryggi. 5 stjörnur í Euro Ncap. 6 loftpúðar.

Fiat CromaFiat Ducato Fiat MultiplaFiat Dobló Fiat Panda

Malarhöfða 2a  •  110 Reykjavík
Sími 570 9900  • www.fiat.is

Opið:
virka daga frá 8–18

laugardaga frá 12–16

Saga er umboðsaðili fyrir Alfa Romeo, Ducati, Ferrari, Fiat og Maserati















Eldfjallasagan besta bókin

Vesturlandsvegur

Reykjavík

Mosfellsbær

Húsasmiðjan

Nóatún

Toppskórinn

Margt Smátt

Vínlandsleið

Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

Grafarholt

Express Trainer - 5.995 kr.Rétt verð: 11.990 kr.
Stærðir 36-41

Opnunartímar:
Virkir dagar kl. 12 – 18
Laugardagar kl. 12 – 16

Fljótasiglingar - Klettaklifur
Hestasýningar - Gönguferðir - Gisting 

Veitingar - Ratleikir - Hestaleiga 
Hafið samband og við gerum tilboð

Verið velkomin! bakkaflot@islandia.is
Sími 453-8245 & 899-8245 • Ferðaþjónustan Bakkaflöt

560 Varmahlíð, Skagafirði – www.bakkaflot.is

Skólahópar!



Langt er orðið síðan ég fékkst við 
bókmenntafræði. Í þeirri grein 

sem öðrum hafa jafnan verið marg-
ar kenningar á lofti, en mér er 
minnisstætt að kennarar mínir 
lögðu áherslu á að öll túlkun yrði að 
eiga sér stoð í texta verkanna og 
miða að því að gera þau skiljanlegri 
lesendum en ella. Hvaða öðrum til-
gangi á þessi fræðigrein að þjóna? 
Látum vera þótt fólk stundi texta-
tilraunir og leiki sér innan háskóla-
veggja, en til þess verður að ætlast 
að fræðimenn, þegar þeir ávarpa 
almenning, hafi einhverju að miðla 
sem upplýstur lesandi skilur og 
getur haft gagn af.

Pistillinn Frá bókmenntafræð-
ingi sem birtist í Fréttablaðinu 28. 
janúar, við hliðina á viðtali við 
Hermann Stefánsson rithöfund, 
vakti athygli mína og umhugsun. 
Satt að segja varð hann til að 
veikja trú mína á gildi bókmennta-
fræði eins og hún virðist stunduð 
hér núna. Í blaðinu eu hugleiðing-
ar Soffíu Bjarnadóttur um skáld-
sögur. Eins nykraðan vaðal um 
bókmenntir hef ég ekki lengi lesið. 
Inntakið í pistinum virðist það að 
skáldsagan hafi óljós landamerki 
nú á dögum, rúmi allt: „Hún sýgur 
í sig allar greinar, miðlar því sem 
er og ekki er.“ Látum svo vera, en 
síðan kemur: „Það var eitthvað í 
nútímamanninum sem kallaði á 
skáldsöguna. Óumræðileg þörf, 
frelsi og einstaklingshyggja, sam-
suða í speglasalnum.“ Myndmálið 
er nokkuð undarlegt: speglasalur 
og eldhús í einni vistarveru. Og 
svo má spyrja hvenær „nútíma-

maðurinn“ fæddist, sá er 
kallaði á skáldsöguna. 
Skáldsögur hafa verið rit-
aðar öldum  saman eins og 
bókmenntafræðingar vita. 
Nútímasögunni er svo lýst: 
„Þefurinn af sjálfskapandi 
minningum verður undir-
staða í þversagnakenndum 
heimi.“ Þefur sem  undir-
staða, ekki er það góður 
grundvöllur. Hvað eru 
„sjálfskapandi minningar“? Eru 
til einhverjar minningar sem ekki 
mótast í huga einstaklingsins 
sjálfs?

Enn segir bókmenntafræðing-
urinn: Sagan „er athvarf sem 
fóstrar skissur lífsins“. Þetta mun 
merkja að hún feli í sér myndir og 

skynjanir höfundarins, 
það er að hún sé  smíð-
uð úr margháttaðri 
lífsreynslu hans. 
Athvarfið er stundum 
„með eindæmum hrör-
legt“, segir hér. Þýðir 
það að sumar skáld-
sögur séu afar  ófull-
komin listaverk? Því 
miður er þetta víst 
alveg satt. En þörfin 

fyrir sögur er engu að síður fyrir 
hendi: „Inn á milli moldaðra ána-
maðka rís ómetanlegur heimur 
sem ekki er hægt að sleppa 
undan.“ Kannski ætti fræðimað-
urinn fremur að fást við súrreal-
íska ljóðagerð.

Að lokum nefnir Soffía Bjarna-

dóttir þrjár þýðingar „frá nýliðn-
um árum 21. aldar sem auka mikil-
vægi íslensku skáldsögunnar“. 
Hvernig íslenskar skáldsögur 
verða þyngri á metunum þótt út 
komi tilteknar þýðingar veit ég 
ekki, en merkar þýðingar opna 
íslenskum lesendum og höfundum 
vissulega nýjar víddir. Bækurnar 
þrjár eru: „Saga augans eftir 
Georges Batallie í þýðingu Björns 
Þorsteinssonar, Glerhjálmurinn 
eftir Sylviu Plath í þýðingu Fríðu 
Björk (hér á auðvitað að standa 
Bjarkar) Ingvarsdóttur og 
Umskiptin eftir Franz  Kafka í 
þýðingu Ástráðs Eysteinssonar og 
Eysteins Þorvaldssonar.“ Síðast-
talda sagan, eitt brautryðjenda-
verka módernísks sagnaskáld-

skapar, kom reyndar út á íslensku 
árið 1960 í þýðingu Hannesar Pét-
urssonar og aftur í endurskoðaðri 
þýðingu hans  1983, undir nafninu 
Hamskiptin. Hún hefur því getað 
„aukið mikilvægi íslensku skáld-
sögunnar“ þegar á seinni hluta 
tuttugustu aldar.

Með góðum vilja er í flestum 
tilvikum unnt að ráða í hvað Soffía 
Bjarnadóttir ætlar að segja í pistli 
sínum. En til bókmenntafræðinga 
verður að gera meiri kröfur en 
svo. Ég hef haldið að það sé liður í 
menntun þeirra að læra að skrifa 
um bókmenntir fyrir almenning 
með sómasamlegurm hætti.

Höfundur er bókmenntafræðingur 
og útvarpsmaður. 

Bókmenntafræðingur talar – Soffíu svarað

Kæri borgarfulltrúi.
Ég er grunnskólakennari 

og er búin að vera það  í 20 ár. Ég 
tel mig bera mikla ábyrgð í starfi 
og finnst þetta mjög mikilvægt 
starf. Ég skila 1.800 tímum í mínu 
starfi eins og aðrir í landinu. Ég 
get engu ráðið um mín frí eins og 

ég gæti samt oft 
hugsað mér að 
gera. Mín frí eru 
nefnilega alltaf á 
dýrasta tíma hvað 
nánast allt varðar, 
sem almennt snýr 
að fríum. Ég öðl-
aðist mín réttindi 
að sjálfsögðu með 
háskólagöngu.

Eftir 20 ára starf er ég með 255.244 
krónur í laun á mánuði, geri aðrir 
betur! Ég hef alltaf haft þá trú að 
þetta hlyti að lagast. En viti menn, 
það lagast ekki og verður verra, 
því ráðamenn vilja ekki einu sinni 
við okkur tala. 

Er þér alveg sama? Mér er ekki 
sama. Ég er líka móðir grunnskóla-
barns og amma barns sem er að 
hefja sína skólagöngu og mér er 
ekki sama. Það er ótækt að kennar-
ar skuli endalaust þurfa að vera að 
þrátta og berjast. Þeir eiga að geta 
verið ánægðir með sín kjör og geta 
sinnt vinnu sinni öryggir og sáttir. 
Eða hvað? Hvað stendur að baki 
því, þegar á hátíðarstundum ráða-
menn tala um mikilvægi menntun-
ar í landinu? Þú ert kosin/nn til 
þinna starfa fyrir borgina, hvað 
ætlar þú að gera í málinu? Finnst 
þér þetta ekki skipta máli? Ég 
hlakka til að heyra það. Ég reyni 
áfram að vera bjartsýn og vona að 
einhverjir kennarar haldi þetta út 
þangað til eitthvað breytist við það 
að þú lætur í þér heyra.

Höfundur er grunnskólakennari í 
Reykjavík.

Opið bréf 
til borgar-
fulltrúa



Ígrein í Fréttablaðinu nýverið vegsamar Ill-
ugi Gunnarsson kvótakerfi okkar Íslendinga 

í fiskveiðum. Segir m.a. séreignarrétt veiði-
heimilda grundvalla velgengni sjávarútvegs-
fyrirtækja og raunar lykilatriði í uppsveiflu 
íslensks efnahagslífs. Tvennt er stingandi í 
umfjöllun Illuga, annarsvegar tal hans um eignarrétt 
fiskimiðanna, hinsvegar samanburðurinn við jarðnæði, 
að menn verði að þola skertan aðgang að fiskveiðum 
sem og landbúnaði vegna séreignarréttar þeirra sem 
fyrir eru.

Varðandi fyrra atriðið er vert að hafa í huga að þjóð-
in á kvittun um sölu bankanna, þjóðin á líka kvittun 
fyrir sölu Símans en hvar er kvittunin um sölu fiskimið-
anna? Afhverju talar greinarhöfundur um eignarrétt á 
einhverju sem aldrei hefur verið selt, hvað þá keypt? 

Um seinna atriðið má segja að jarðnæði á Íslandi 
hefur gengið kaupum og sölum allt frá landnámi og 
ekki skilgreint sem þjóðareign nema hálendið og ríkis-
jarðir. Ég veit a.m.k. ekki um neinn bónda sem situr á 
jörð sinni í boði ríkisins (nema þá í formi niður-
greiðslna). En miðað við staðhæfingu Illuga að eigna-
réttur útgerða á íslenskum fiskimiðum hafi bjargað 
íslenskum sjávarútvegi væri kannski hægt að bjarga 
íslenskum landbúnaði með sama hætti og rétta bænda-

stéttinni, í krafti þekkingar og reynslu, ríkisjarð-
irnar sem þeir gætu svo selt hæstbjóðendum. Þá 
myndu bændur sjá útleið, þeim fækka og niður-
greiðslur heyra sögunni til. Alltént er svona ósam-
ræmi, að úthluta einni þjóðareign án endurgjalds 
en krefjast borgunar fyrir aðra, ruglandi og hlýtur 
að kalla á allsherjar samræmingu. 

Heyrst hefur í umræðunni að eina leiðin í kvóta-
málunum væri að kaupa veiðiheimildirnar til baka. 
Það væri dapurlegt skref fyrir þjóðina að kaupa til 

baka eitthvað sem hún aldrei hefur selt frá sér. Og það, 
að menn eru óhikað farnir að tala um eignarrétt útgerð-
anna á íslenskum fiskimiðum, sýnir hvurs taumur er 
dreginn.

Útgerðarmenn og lánastofnanir hafa lengi umgeng-
ist sjávarfang sem sína prívat eign og gert það í skjóli 
handgenginna embættis- og stjórnmálamanna. Hlut-
verk stjórnmálamanns er fyrst og fremst að gæta hags-
muna heildarinnar en ekki sérhagsmuna. Að trúa því að 
gjöf þjóðareigna sé til hagsældar fyrir þjóðarbúið er 
undarleg hagfræði og hlýtur að hafa einhver önnur 
markmið. Á hinn bóginn tek ég undir með Illuga að 
stefna Samfylkingarinnar í sjávarútvegsmálum er óljós 
og sé hún einhver er tími kominn til að flagga í fulla 
stöng. Kannski sé einmitt skeytingarleysi vinstriflokk-
anna um að kenna sá dráttur sem orðinn er á skilgrein-
ingu þjóðarauðlinda á Íslandi. 

Höfundur er læknir.

Hvurs taumur er dreginn?

Varla er hægt að ímynda 
sér ömurlegra hlut-

skipti en að verða þræll 
fíkniefna og mikið hlýtur sú 
sálarangist að vera sár og 
slítandi að eiga barn í slíkri 
ánauð. Sem betur fer þekkja 
fæst okkar þann hrylling af 
eigin raun og vissulega eiga 
fórnarlömbin alla okkar 
samúð.

Skipulagðri glæpastarfsemi sem 
miðar að því að hlekkja fjölda ung-
menna við eitur má að sjálfsögðu 
jafna við hryðjuverk. Frjálslyndi 
flokkurinn hefur frá upphafi litið á 
það sem skyldu sína að berjast af 
alefli gegn þessari vá. 

Ég þakka Davíð Þór Jónssyni, 
fyrrum ritstjóra, fyrir að vekja 
athygli á þessu í bakþönkum sínum 
á baksíðu Fréttablaðsins þann 18. 
febrúar sl. 

Ég treysti því að Davíð sé í meg-
inatriðum sammála okkur í Frjáls-
lynda flokknum í þessu efni. Að 
vísu gætir dálítillar ónákvæmni hjá 
honum um stefnu Frjálslynda 

flokksins sem greinilega 
stafar af misskilningi. 
Þannig fordæmir hann 
frjálslynda vegna þess að 
hann telur að þeir líti á 
fíkla sem hryðjuverka-
menn. Þetta er ekki rétt. 
Frjálslyndir líta á fíkla 
sem sjúklinga og vilja rétta 
þeim og aðstandendum 
þeirra hjálparhönd með 
öllum þeim ráðum sem til-
tæk eru. 

Í greininni fordæmdi 
Davíð Þór Jónsson enn fremur 
meinta refsigleði frjálslyndra og 
taldi þá vilja þyngja dóma. Frjáls-
lyndir eru sammála Davíð í því að 
þyngri dómar hafa ekki skilað nein-
um árangri í baráttu við fíkniefni, 
þess vegna hafa þeir aldrei lagt til 
þyngri refsingar í þeim málaflokki. 

Misskilningur Davíðs liggur 
greinilega í því að Frjálslyndi flokk-
urinn vill efla forvarnir gegn fíkni-
efnum, vill t.d. að gengið verði úr 
skugga um sakaferil manna sem 
hingað koma til lengri dvalar. Aðrar 
þjóðir fara fram á slíkar upplýsing-
ar. Reynsla okkar Íslendinga er á 
þann veg að þessa gerist þörf hér 
líka, því miður. 

Að lokum fagna ég því að Davíð 
Þór Jónsson skuli sýna málflutningi 
frjálslyndra áhuga og hvet hann 
eindregið til að halda áfram að 
kynna sér stefnu flokksins. Geri 
hann það vænti ég þess að hann 
muni verða skeleggur talsmaður 
flokksins.

Höfundur er alþingismaður.

Raunsætt frjálslyndi

Staða barna er okkur vinstri 
grænum sérlega hugleikin. Að 

okkar mati er það samfélagslegt 
verkefni að skapa öllum börnum 
skilyrði til að þroskast og menntast. 
Við eigum að gefa þeim tækifæri til 
að þroska hæfileika sína óháð efna-
hag og félagslegum aðstæðum. 
Mannsæmandi kjör koma börnum 
nefnilega heilmikið við. Lægstu 
laun eru fyrir neðan allar hellur og 
börn á heimilum öryrkja búa mörg 
hver við algjöra fátækt. Það gefur 
augaleið að á slíkum heimilum eru 
ekki aurar fyrir grunnþörfum 
nútímasamfélagsins, eins og þátt-

töku í íþróttum og tóm-
stundastarfi. Stéttaskipting 
verður til þegar á barnsaldri 
þegar skólamaturinn er dýr 
og önnur félagsleg aðgrein-
ing skammt undan.
Enn ríkir umtalsverður kyn-
bundinn launamunur og 
kynbundið ofbeldi er alltof 
algengt. Tækifæri karla og 
kvenna – stelpna og stráka, 
eru hvergi nærri jafnmikil. Með því 
að leggja stóraukna áherslu á kynja-
jafnréttisumræðu, jafnréttis-
fræðslu á öllum stigum skólagöng-
unnar og auka vægi kvenfrelsis 
hvarvetna í samfélaginu leggjum 
við grunn að jafnrétti kynjanna. Að 
dætur okkar eigi sömu möguleika í 
lífinu og synir okkar. 

Innflytjendur eru hluti 
af samfélaginu og eiga að 
vera þátttakendur í því að 
móta það og skapa. Til þess 
að þeim sé það að unnt 
þurfum við að læra þeirra 
siði og þeir okkar. Við þurf-
um ekki aðeins að bera 
virðingu fyrir móðurmáli 
hvers og eins í skólunum, 
heldur líka menningu 

þeirra og siðum. Og við þurfum að 
muna eftir að kenna innflytjend-
um ekki aðeins íslensku heldur 
einnig íslenska siði, sögu, gildis-
mat og menningu í fortíð og nútíð. 

List- og verknám verður að fá 
meira rými í grunnmenntun til að 
allir fái notið sinna hæfileika og 
getu. Þannig sköpum við glaða 

þjóð með sterka og öfluga sjálfs-
mynd. Skólakerfi sem leggur 
áherslu á styrkleika nemenda en 
ekki veikleika þeirra er mann-
eskjulegra, fjölbreyttara og öfl-
ugra en það sem við búum við nú. 
Eitt stórt og kjarkmikið skref í þá 
átt er að afleggja samræmd próf 
og taka upp annað og markvissara 
mat á skólastarfi. Auk þess þarf 
að losa skólann undan viðjum aðal-
námskrár til að okkar góðu kenn-
arar og fagfólk í skólaumhverfinu 
fái notið sinnar menntunar og 
reynslu með því að koma til móts 
við hvern og einn nemanda á for-
sendum viðkomandi. Jöfnuður og 
fjölbreytni eru hér lykilorðin. 

Barnalýðræði er einn angi auk-
ins lýðræðis, þátttöku og sköpun-

ar í samfélagi. Við ættum að hlusta 
á börnin í ríkari mæli, með því að 
tala við börnin beint og gefa þeim 
svigrúm og tækifæri til að koma 
sínum sjónarmiðum á framfæri. 
Þannig getum við skilið og skynj-
að hvernig þeim líður við fjöl-
breyttar aðstæður. Barnapólitík 
hverfist öll um hugmyndafræði 
sjálfbærrar þróunar eða þá hugs-
un að við höfum jörðina að láni frá 
börnunum okkar og berum ríka 
skyldu til þess að skila henni jafn-
góðri til þeirra. Barnapólitík snýst 
því um að gera framtíð barnanna 
okkar sem allra bjartasta. Þannig 
framtíð vilja vinstri græn.

Höfundur er borgarfulltrúi vinstri 
grænna.

Fengið að láni frá börnunum 

Þannig fordæmir hann frjáls-
lynda vegna þess að hann telur 
að þeir líti á fíkla sem hryðju-
verkamenn. Þetta er ekki rétt. 
Frjálslyndir líta á fíkla sem 
sjúklinga.

Fordómar gegn Framsókn

Nýlega las ég í blaði klausu nokkra eftir ein-
hvern ungan „fréttaskýranda“ þess efnis 

að Guðni Ágústsson væri „holdgervingur“ 
Framsóknarflokksins. Rökstuðningurinn var 
sá að  Guðni væri landsbyggðarmaður, bónda-
sonur og „þjóðernissinnaður“ sveitamaður.

Án þess að hafa um það langt mál er þessi 
holdgerving Framsóknarflokksins í Guðna 
Ágústssyni tilbúin staðalímynd frá frumbernsku 
Framsóknarflokksins. En inntak staðalímyndarinnar 
er að draga upp þá mynd af Framsóknarflokknum að 
hann hatist við Reykjavík, að flokkurinn hafi ekki haft 
skilning á höfuðborgarhlutverki Reykjavíkur, að fram-
sóknarmenn telji að íslenskri þjóð sé það áskapað að 
hún fái hvergi þrifist nema í dreifbýli, afdölum og 
smáþorpum við sjóinn.

Persónulega bý ég yfir reynslusögum, sem sanna for-
dómafullar hugmyndir margra Reykvíkinga um 
Framsóknarflokkinn og framsóknarmenn. Haustið 
1947 innritaðist ég til sagnfræði- og bókmenntanáms í 
Háskóla Íslands að loknu stúdentsprófi frá Mennta-
skólanum á Akureyri. Fjölskylda mín átti þar heima 
og faðir minn stundaði þar sjálfstæðan atvinnurekst-
ur, var velstæður útgerðarmaður. Á Akureyri þurfti 
ég ekki, ungur maður, að útskýra það fyrir neinum að 
ég fylgdi Framsóknarflokknum að málum. Fólk réð 
það ekki af ætterni mínu, atvinnu föður míns, vaxtar-
lagi, limaburði eða göngulagi, hvaða pólitíska skoðun 
ég hafði.

Ég hafði ekki verið lengi í Reykjavík þegar ég fór 
að finna fyrir pólitískum fordómum á mínu eigin 
skinni. Fúslega hafði ég samþykkt þá beiðni að nafni 
mínu væri raðað ofarlega á lista, sem framsóknar-
menn í háskólanum stóðu að í stúdentaráðskosningum 
haustið 1947. En þá brá svo við að ýmsir málkunn-
ingjar mínir úr Reykjavík lýstu furðu sinni og sögðust 
ekki trúa því að ég væri „frammari“! Ég féll einhvern 
veginn ekki inn í reykvíska staðalímynd af framsókn-
armanni.

Margoft — allt fram á þennan dag — hef ég orðið 
vitni að þessum inngrónu fordómum Reykvíkinga 
gagnvart Framsóknarflokknum og framsóknarmönn-
um. Og framsóknarfordómar þessir hafa breiðst út á 
síðari árum til ungs fjölmiðlafólks og fólks í ýmsum 
listgreinum, ef það lætur sig þjóðmál skipta. Sagn-
fræðingar, stjórnmálafræðingar og aðrir félagsfræð-
ingar ala gjarnan á þessari formlegu staðalímynd 
eftir einhverju uppdiktuðu flokkunarkerfi sín í milli, 
að Framsóknarflokkur sé einhliða „bændaflokkur“ 

(„agrar“-flokkur) sem hafi aðeins eitt höfuð-
málefni á stefnuskrá sinni: Dreifbýlispólitík, 
bændapólitík.

Framsóknarmenn sinna málefnum bænda 
af alúð og reka mótaða landsbyggðarpólitík. 
En það gefur engum tilefni til að láta að því 
liggja að framsóknarmenn lifi í fortíðinni, 
„elski moldarkofa“, hatist við borgarmenn-
ingu og nútíma þróun samfélagsins. Ég skal 
viðurkenna, að þessum fráleitustu sleggju-
dómum er stundum slengt fram í stríðnistón. 
En margir trúa þessu bulli af heimsku sinni 

og fáfræði.

Framsóknarflokkurinn á ekki góðu gengi að fagna í 
Reykjavík um þessar mundir og finnur fyrir mótlæti 
víða um land. Þetta mótlæti á vitaskuld ýmsar aðrar 
orsakir en skáldaða staðalímynd, sem þó er skaðleg 
að sínu leyti. Framsóknarmenn þurfa að horfa inn á 
við og leita þar orsakanna.

Ég nota því síðustu línurnar til þess að minna á að 
Framsóknarflokkurinn átti um áratugaskeið góðu 
fylgi að fagna í Reykjavík, bæði í borgarstjórnar-
kosningum og alþingiskosningum. Fullt tilefni er til 
þess fyrir núverandi forustumenn flokksins að minna 
rækilega á þá sókn sem Framsóknarflokkurinn var í 
á árum áður í Reykjavík undir forustu Þórarins Þór-
arinssonar, Einars Ágústssonar, Kristjáns Thorlaci-
us, Kristjáns Benediktssonar, Guðmundar G. Þórar-
inssonar, Sigrúnar Magnúsdóttur, Alfreðs 
Þorsteinssonar og alls fjöldans sem að baki stóð. 
Fyrir nærri hálfri öld lagði Jón Skaftason og kraft-
mikið lið kringum hann grundvöll mikils fylgis Fram-
sóknarflokksins í Reykjaneskjördæmi. Það fylgi 
hélst áratugum saman, en er nú mjög á niðurleið, ef 
marka má skoðanakannanir.

Framsóknarflokkurinn holdgerist ekki í staðal-
ímynd eins manns, hversu góður sem hann er. Við 
stofnun flokksins fyrir 90 árum var vígorð framsókn-
armanna: „Framför landsins alls!“ Andi þessa slag-
orðs er enn við lýði og nær til Reykjavíkur sem allrar 
landsbyggðar.

Höfundur er fyrrverandi alþingismaður og ráð-
herra.

Margoft — allt fram á þennan dag — hef ég 
orðið vitni að þessum inngrónu fordómum 
Reykvíkinga gagnvart Framsóknarflokknum 
og framsóknarmönnum. Og framsóknarfor-
dómar þessir hafa breiðst út á síðari árum.





Breska skáldið Wystan Hugh 
Auden var annálaður Íslands-
vinur en skáldjöfur þessi er 
af mörgum talinn eitt ágæt-
asta skáld enskrar tungu á 
tuttugustu öld þó að alla jafna 
fari ekki hátt um ævi hans og 
störf. 

Auden var einkar fjölhæf-
ur höfundur. Þótt hann sé nú 
þekktastur fyrir ljóðin fékkst 
hann einnig við leikritaskrif, 
kvikmyndahandrit og gagn-
rýni auk þess sem íslenskir 
tónlistarunnendur geta  nú 
notið textasnilli hans í óper-
unni Flagari í framsókn eftir 
Stravinskí sem nú er til sýn-
inga í Ingólfsstrætinu. 

Auden hafði sérlegt dálæti 
á norrænni menningu og 
taldi sig eiga ættir að rekja 
til Íslands og ferðaðist hing-
að í tvígang. Í fyrri heim-
sókninni árið 1936 var hann í 
félagi við írska skáldið Louis 
MacNeice en í sameiningu 
skrifuðu þeir bókina Letters 
from Iceland sem geymir 
undarlega blöndu af kveð-
skap og prósa, staðháttalýs-
ingar og skondnar sögur af 
ferðum þeirra um landið. Í 
seinna skiptið kom skáldið 
hingað til lands fyrir milli-
göngu þáverandi mennta-
málaráðherra, Gylfa Þ. Gísla-
sonar, og var þá haldið 
sérstakt skáldaþing honum 
til heiðurs þar sem helstu 
andans menn þjóðarinnar 

tóku þátt. Í þakkarræðu sinni 
við það tilefni lét hann þess 
getið að fyrir sér væri Ísland 
enn heilög jörð. Til minning-
ar um þá heimsókn sína orti 
hann síðar kvæðið „Iceland 
Revisited“.

Nýjasta hefti tímaritsins 
Jón á Bægisá er helgað minn-
ingu Audens en þar er að 
finna töluvert af áður óbirt-
um þýðingum á kvæðum 
skáldsins, þar á meðal kveð-
skap sem tengist Íslands-
heimsóknum hans, auk ítar-
legrar umfjöllunar um 
æviferil hans og skáldskap. 
Þýðandi og umsjónarmaður 
efnisins er Ögmundur 
Bjarnason, þýðandi og lækn-
ir, en auk þess rita þar fleiri 
höfundar. Í tilefni af aldaraf-
mælinu standa Stofnun Vig-
dísar Finnbogadóttur, tíma-
ritið Jón á Bægisá og breska 
sendiráðið fyrir hátíðardag-
skrá honum til heiðurs í dag. 
Þar flytja frú Vigdís Finn-
bogadóttir og sendiherrann 
Alp Mehmet ávörp um skáld-
ið og verða ljóð hans lesin 
bæði á frummálinu og á 
ensku. Rithöfundurinn 
Matthías Johannessen fjallar 
um kynni sín af skáldinu og 
Ögmundur Bjarnason segir 
frá Auden og nýjum þýðing-
um sínum. 

Dagskráin fer fram í stofu 
101  í Odda og hefst hún kl. 
15.30.

Hafið hvíslar úr fjarska
hafaldan djúp og blá.
Berðu henni Bryndísi 

kveðju mína
brimkaldri ströndu frá;
ég hef skrifað í sandinn

mína saknaðarþrá.

Ástkær eiginmaður minn, faðir og bróðir,

Bjarni Kristinn Ingólfsson
Aðalgötu 7, Ólafsfirði,

verður jarðsunginn frá Ólafsfjarðarkirkju föstudaginn
23. febrúar kl. 14.

Bára Sæmundsdóttir
Sæbjörg Anna Bjarnadóttir
og systkini hins látna.

Innilegar þakkir fyrir samúð og vinarhug
við andlát og útför dóttur okkar, systur og
barnabarns,

Lísu Guðnýjar Jónsdóttur
Tröllateigi 49, Mosfellsbæ.

Guð blessi ykkur öll.

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

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

Pétur J. Pétursson
Frá Galtará, Bakkastöðum 73b,

andaðist á Landspítalanum Fossvogi 19. febrúar.
Jarðarförin auglýst síðar.

Ragnheiður Guðmundsdóttir
Guðmundur Pétursson Inga Arnar
Anna Bára Pétursdóttir Freysteinn Vigfússon
Sigurður Pétursson   Guðrún Ólafsdóttir
Ingibjörg Pétursdóttir   Valtýr Reginsson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

LEGSTEINAR

TILBOÐSDAGAR
allt að 50% afsláttur

af legsteinum og
fylgihlutum

Sendum myndalista

Systir mín

Ása Hersir Eriksen
fædd og uppalin á Íslandi en búsett í
Noregi síðustu áratugi,

lést 14. febrúar. Hún verður jarðsungin frá Tørmo
kapellunni í Porsgrunn 23. febrúar.

Fyrir hönd aðstandenda hér á landi

Unnur Hersir.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Jóhanna S. Hansen

lést á Vífilsstöðum þriðjudaginn 13. febrúar.
Hún verður jarðsungin frá Bústaðarkirkju fimmtudag-
inn 22. febrúar kl. 13.00.

Sigurður Anders Hansen   Brigitte Hansen
Richard Arne Hansen    Bjarney Ólafsdóttir
Magnús Axel Hansen
Paul Agnar Hansen    Alda Elvarsdóttir
Anna María Hansen    Ástvaldur Eydal Guðbergsson

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

Jón Einarsson
Hjallaseli 55, ( Seljahlíð), Reykjavík,

andaðist sunnudaginn 18. febrúar. Útförin auglýst
síðar.

Ingveldur Jónasdóttir
María Jónsdóttir Axel Stefán Axelsson
Leifur Jónsson Bryndís Petersen
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar innilegustu þakkir til allra þeirra
sem veittu okkur hlýju og stuðning í
veikindum og við andlát okkar ástkæru

Oddnýjar Ríkharðsdóttur
Blikaási 12, Hafnarfirði.

Við hugsum til ykkar með þakklæti og kærleika.

Jakob Guðnason
Aðalheiður Ásta Jakobsdóttir    Rachid Benguella
Jóhanna Kristín Jakobsdóttir    Finnur Geir Sæmundsson
Baldur Freyr                                  Ásta Lísa
Anja Ríkey Jakobsdóttir
Guðný Heiðbjört Jakobsdóttir  Guðjón Jóhannesson
Gunnhildur, Brynjar Gauti, Kolbrún Halla og Jóhanna
Magnea.

Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi
og langafi,

Valgarður Ólafsson
Breiðfjörð

andaðist 7. febrúar sl. Hann var kvaddur í kyrrþey frá
litlu kapellunni í Fossvogi, fimmtudaginn 15. febrúar
sl. Þökkum félögum hans í föstudagsdeild AA-samtak-
anna í Neskirkju vináttu í gegnum árin.

Jóna María Gestsdóttir
Gestur Valgarðsson       Rannveig María Þorsteinsdóttir
Eyjólfur Valgarðsson    Kristín Þóra Garðarsdóttir
Valgarður Daði Gestsson
Garðar Eyjólfsson
Hildigunnur Jóna         Brynhildur María Gestsdætur
Aníta Líf Valgarðsdóttir

15% afsláttur af öllum 
legsteinum og fylgihlutum

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

Ástkær tengdafaðir minn, afi, langafi og
bróðir,

Jóhann Hallvarðsson
frá Geldingaá, Prestastíg 6, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju í dag miðviku-
daginn 21. febrúar kl. 13. Blóm og kransar eru vinsam-
legast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er
bent á líknardeild Landspítala Landakots deild L-5.

Sigríður Ósk  Óskarsdóttir
Jóhann Davíð Snorrason Valdís Ólafsdóttir
Ingvi Pétur Snorrason Ásdís Erla Jónsdóttir
Snorri Ingvarsson Auður Ingvadóttir
Björg Hallvarðsdóttir.





Ertu
nokkuð

með eld?
Ég? Eld? Ef þú heldur að ég aðstoði 

þig við að fremja hægt 
sjálfsmorð þá ertu nú 

eitthvað verri!

Og afhverju ertu sjálfviljugur 
að anda þessum viðbjóða 

ofan í lungun á þér? Lungun 
hjálpa okkur að anda ... líkar 
þér ekki að anda? Ég meina 

það er svosem ekkert frábært 
en kanntu aðra betri leið til 

að lifa en að anda?

Nei,
semsagt?

Rétt! Nei sjáðu 
gula húðina 
á fingrunum 

á þér ... 
Ojbarasta

Hæ Hæ Hæ Hæ Hæ Hæ Þurfa öll ykkar samtöl að vera 
eitt atkvæði? Getið þið ekki 
sagt eitthvað 

annað en bara 
hæ?

Við höfum 
reynt að stytta 

samtölin en það 
gengur ekkert.

Ég kom með 
lögfræðinginn minn 
með mér, ég brenndi 

mig nefninlega á 
grautnum ykkar síðast

Sami lekinn 
og áður ...

Sama dósin 
af málningu 

og fyrr

Gamall
kóngulóarvefur

Sami gamli 
kjallarinn

Drífðu þig Solla 
við erum sein!

Er
alveg

að
koma

Hvað ertu að gera, og 
afhverju ertu svona lengi?

Ég finn 
ekki skóna 
mína, hvar 
eru skórnir 
mínir? Það 
er einhver 
búinn að 

taka skóna 
mína!

Á!!!

Hvað gerðist?

Ég datt 
um

skóna!

„Þú veist að konur 
kúka fiðrildum,“ 
sagði rauðhærða 
stelpan við mig eina 
sumarnótt í Þórsmörk. 
Við sátum á bekk, 
dúðuð í flís frá 
hnakka að hæl og orn-

uðum okkur með upphituðu rauð-
víni. Af hverju sagði hún þetta? 
Ein merkilegasta uppgötvun 
drengja, eftir að þeir fá hvolpavit, 
er að gyðjurnar sem þeir dýrka 
skíti. Þegar ég var unglingur man 
ég að margir vinir mínir höfðu 
hugsað: „Ég get ekki ímyndað mér 
Cindy Crawford að kúka.“ 

Ég held að ástæðan fyrir þess-
ari hugsanavillu sé sú ranghug-
mynd að konur séu hreinni og guð-

dómlegri verur en menn. Þetta eru 
leifar frá þeim tímum þegar konur 
voru aldrei jafningjar karla. Þær 
voru augasteinar feðra sinna, elsk-
ur, eiginkonur og mæður, ömmur 
eða þá vinnuþý, pútur og annars 
konar drasl. Ranghugmyndin um 
konuna sem kúkar ekki er líklega 
sprottin af kynjamisrétti.

Elsta dæmið sem ég þekki um 
þessa hugsun er í ljóði frá 1732 
eftir írska rithöfundinn Jonathan 
Swift. Strephon, ungur aðdáandi 
yngismeyjarinnar Celiu, stelst inn 
í dyngju hennar og kemst að því að 
elskan hans meikar sig, að greið-
urnar hennar eru fullar af flösu, 
kjólarnir anga af svitalykt í hand-
arkrikunum og koppurinn hennar 
er fullur af skít sem hann dýfir 

óvart hendinni í. Strephon yfirgef-
ur dyngjuna í ofboði og þylur fyrir 
munni sér: „Celia, Celia, Celia 
kúkar!“ Eftir þetta kalla allar 
konur sem Strephon sér fram 
minninguna um skítalykt Celiu. Í 
öðru ljóði Swifts missir aðdáandi 
konu vitið þegar hann kemst að því 
að hún hefur hægðir.

Kannski mun jafnrétti karla og 
kvenna ekki komast á fyrr en strák-
ar á gelgjuskeiði, eins og ég og 
Strephon, hætta að hugsa sem svo 
að þeir geti ekki ímyndað sér að 
konur kúki eins og þeir. Þá fellur 
síðasta vígið í jafnréttisbaráttunni. 
Enginn mun missa svefn eða vit 
við tilhugsunina um að konur kúki 
brúnu eins og karlar en ekki marg-
litum, ilmandi fiðrildum. 
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„Þetta er einfaldlega 
góð spennusaga.

Ekki missa af henni.“
HGG/Rás 2

20% afsláttur ef greitt er með korti frá Kaupþingi

Sýnd í Smárabíói og Regnboganum

Höldum óhreinindum 
á mottunni 
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Rekstrarvörur
1982–200725ára

Sigþóra Gunnarsdóttir
Sölumaður í verslun RV

…fjarlægir óhreinindi og vætu af skóm

…hindrar að gólfið innandyra verði hált

…heldur anddyrinu hreinu og snyrtilegu

         gólfmottukerfið

Úti- og innimottur 
fyrir íslenskar aðstæður

Miðasala á Nasa frá kl. 13-16
Einnig á www.nasa.is
og www.midi.is

Gamanleikritið

Leikstjóri: 
Gunnar I. Gunnsteinsson 

Steinn Ármann Magnússon 
Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir
Aðalhlutverk: –eftir Jim Cartwright

Frumsýning:
fös. 23. feb. kl. 20
2. sýn. sun. 25. feb.
3 sýn. fös. 2. mars
4. sýn. sun. 4. mars.
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Krakkarnir voru með á nótunum í 
sviðsetningu Bernds Ogrodnik á 
sögunni góðkunnu um Pétur og 
fórnarlamb hans, úlfinn. Í hvert 
sinn sem Bernd leitaði til þeirra 
voru svör á reiðum höndum. Þau 
sátu fremst í salnum í Kúlunni á 
sessum meðan eldri gestir sátu 
aftar og skemmtu sér ekki síður. 
Það er erfitt að komast hjá altek-
inni hrifningu í grennd við lista-
mann eins og Bernd: allar brúður 
sínar smíðar hann af stórkostlegu 
listfengi, vélvæðir þær með þráð-
um og klemmum, klæðir og skreyt-
ir í sínum persónulega stíl. Og svo 
leiðir hann á sýnilegan og augljós-
an hátt fram söguna og nærgætn-
in, stillingin og tökin eru aðdáun-
arverð.

Það er ef til vill það sem gerir 
það að verkum að krakkarnir fylgj-
ast svo vel með, jafnvel í sögu sem 
þau þekkja vel til. Mátinn í svið-
setningunni er skammt frá þeirra 
eigin iðjum í leik með brúður og 
önnur verkfæri í leik dagsins: 
minn gerir þetta og þá gerir þinn 
… eins og þau segja gjarnan. Sýn-

ingar Bernds eru þannig á sinn 
hátt nánast eins og kennslustund 

fyrir leikfælin börn.
Það er eitt af merkilegustu 

nýmælum í stjórnartíð Tinnu 
Gunnlaugsdóttur að koma brúðu-
sýningum af stað á gamla litla 
sviðinu í Húsi Jóns Þorsteinssonar. 
Aðkoma er nú skreytt myndum úr 
barnasýningum Þjóðleikhússins 
frá fornu fari. Hér á að gera ein-
hvers konar skjól fyrir leiksýning-
ar ætlaðar yngstu börnunum og 
samferðamönnnum þeirra. Það er 
afar mikilvægt að ná ungum börn-
um inn í leikhúsið með foreldrum 
og frænkum. Það er gaman að fara 
með börnum í leikhús. 

Aðkoma Bernds að íslenskum 
brúðusýningum á sér sögulega 
vísun: það var Kurt Zier sem hóf á 
ný brúðuhefðina hér og kenndi 
Jóni E. Guðmundssyni. Þaðan lá 
leið leikbrúðanna í sjónvarp, á 
leikskóla og víðar. Brúðurgerð og 
brúðunotkun ætti að vera skylda í 
grunnskóla. 

Sýningin á Pétri og Úlfinum er 
fyrsta flokks og menn skulu hóp-
ast á hana sem til gleði.

Strákur veiðir úlf úr skóginum

Margir íslenskir leikhúsgestir 
kannast við leikritið Bar par enda 
hefur það í tvígang verið sýnt við 
fádæma undirtektir hér á landi. 
Nú á föstudaginn gefst enn á ný 
kostur á að kynnast fjölskrúðugu 
persónugalleríi Jims Cartwright 
en þá verður ný uppfærsla gaman-
leiksins frumsýnd á skemmti-
staðnum Nasa við Austurvöll. 

Sögusvið verksins er ónefndur 
bar sem er frægur fyrir að „koma 
fólki úr eða í pör“ . Áhorfendur 
upplifa eina kvöldstund í lífi hjón-
anna sem eiga og reka staðinn en 
einnig kemur við sögu fjöldi gesta 
á öllum aldri. Hjónin virðast upp á 
kant hvort við annað – hún daðrar 
skammlaust við alla gestina og 
drekkur út gróðann á meðan hann 
reynir að hafa stjórn á hlutunum.  
Skrautlegir og óvæntir gestir 
setja strik í reikninginn og hafa 
mikil áhrif á þau hjónin. Þegar 
kemur að lokun bresta allar stíflur 
með óumflýjanlegu uppgjöri hjón-
anna á skuggalegum harmleik for-
tíðarinnar. Öll hlutverkin fjórtán 
eru leikin af kamelljónunum Steini 
Ármanni Magnússyni og Guð-
laugu Elísabetu Ólafsdóttur en 
þau eru með vinsælustu gaman-
leikurum þjóðarinnar. Þetta mun 
vera í fyrsta skipti sem þau leika 

saman á sviði en saman hafa þau 
tekið þátt í gamanþáttunum Stelp-
unum á Stöð 2. 

Leikritið Bar par sló fyrst í 
gegn hérlendis fyrir tæpum 
fimmtán árum hjá Leikfélagi 
Akureyrar. Stuttu síðar sýndu 
Guðmundur Ólafsson og Saga 
Jónsdóttir verkið í kjallara Borg-
arleikhússins og gekk það þar um 
langa hríð og var einnig ferðast 
með sýninguna um landið.

Aðstandendur sýningarinnar 
nú, auk leikaranna tveggja, eru 

Vignir Jóhannsson leikmynda-
hönnuður og María Ólafsdóttir 
búningahönnuður. Leikstjóri er 
Gunnar I. Gunnsteinsson en fram-
leiðendur eru Jóhann Sigurðarson 
og Hilmir Snær Guðnason.

Mikið er lagt upp úr því að 
skapa huggulega stemningu í 
gamla Sigtúni og munu gestir geta 
setið til borðs og sopið veigar 
sínar meðan á sýningunni stend-
ur. 

Frumsýnt verður næstkomandi 
föstudag kl. 20. 

Óumflýjanleg uppgjör á bar

Íslenskt leikhúsfólk gerir það ekki 
endasleppt þessa dagana  – í Lond-
on er uppfærsla Þjóðleikhússins á 
Pétri Gaut að fara á svið í Barbi-
can-leikhúsinu og nú berast fregnir 
þess að Hið lifandi leikhús hyggist 
gera strandhögg í Berlín.

Nýtt leikrit Andra Snæs Magna-
sonar og Þorleifs Arnar Arnarsson-
ar verður sýnt í hinu virta Maxim 
Gorkí-leikhúsi í Berlín í næstu 
viku. Verður íslenska sýningin 
önnur tveggja gestasýninga þar í 
ár og því mikill heiður fyrir 
aðstandendur þess að fá svo gott 
boð. Verkið, Eilíf hamingja, í leik-
stjórn Þorleifs Arnar, hefur hlotið 
gríðargóðar viðtökur á Íslandi.  
Uppselt hefur verið á allar sýning-
ar til þessa og hafa gagnrýnendur 
keppst við að lofa það og uppfærslu 
þess á litla sviði Borgarleikhússins.  
Síðustu sýningar á Eilífri hamingju 
á Íslandi fyrir ferðina út verða nú 
um helgina en þær munu svo halda 
áfram að ferðalaginu loknu.

Sýna hjá Gorkí Stefnumót
við Jökul

Leikfélagið
Snúður og snælda

Sýnir þrjá einþáttunga
eftir Jökul Jakobsson

Aðeins 5 sýningar

25.febrúar uppselt
Fim. 1.mars
Sun. 4.mars
Fim. 8.mars

Sun. 11.mars

Sýnt í Iðnó kl. 14.00
Miðapantanir 

S. 562 9700

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR
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NOTES ON A SCANDAL     kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
PAN´S LABYRINTH     kl. 8 og 10.15 B.I. 16 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
KÖLD SLÓÐ/COLD TRAIL    kl. 5.45 ENGLISH SUBTITLES B.I. 12 ÁRA

GHOST RIDER       kl. 5.30, 8 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
SÝND Í LÚXUS         kl. 5.30, 8 og 10.30
NOTES ON A SCANDAL       kl. 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
THE PURSUIT OF HAPPYNESS       kl. 5.30, 8 og 10.30
ANNA AND THE MOODS ENSKT TAL      kl. 4 og 4.45 STUTTMYND / ÓTEXTUÐ

ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 4 og 4.45 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
KÖLD SLÓÐ       kl. 5.45 B.I. 12 ÁRA

GHOST RIDER     kl. 5.40, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
THE PURSUIT OF HAPPYNESS     kl. 8 og 10.20
DREAMGIRLS     kl. 5.40 

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI
 SVALASTA SPENNUMYND ÁRSINS

ÓSKARSVERÐLAUNA

TILNEFNING1

Rokkhljómsveitin Sign er farin í 
tónleikaferð um landið til að hita 
upp fyrir ferð sína til Bandaríkj-
anna í byrjun mars. Sveitin spilar 
nú í fyrsta skipti með nýjum bassa-
leikara, Heimi Hjartarsyni, sem 
var áður í hljómsveitinni Nevolu-
tion frá Akureyri sem hefur tekið 
sér frí frá störfum.

Sign gerði nýverið útgáfusamn-
ing við þýska fyrirtækið Freibank 
og er komin langt með að semja 
efni á nýja plötu. Sveitinni hefur 
einnig verið boðið að vera á safn-
plötu tímaritsins Kerrang! sem 
verður gefin út í júní. Þar gera 
hinar ýmsu hljómsveitir sínar 
útgáfur af þekktum rokkslögurum.

Í Bandaríkjunum mun Sign spila 
á tvennum tónleikum í New York 
áður en hún spilar á CMW-tónlist-
arhátíðinni í Kanada. Í framhaldi 
af vesturförinni fer Sign til Bret-
lands þar sem hún hitar upp á mán-
aðarlöngum túr hjá hljómsveitinni 
Wildhearts. Í tilefni af því ætlar 

Sign að gefa út nýja útgáfu af smá-
skífunni So Pretty í öllum helstu 
vefverslunum og á niðurhali fyrir 
farsíma. Í tengslum við þessa tón-
leikaferð mun Sign einnig setja 
upp sína eigin vefbúð og selja staf-
rænar útgáfur af öllum plötum 
sínum.

Sign í tónleikaferð

Ástralska popp-
stjarnan Kylie Min-
ogue hefur fengið 
óvænta aðstoð af 
netinu fyrir sína 
næstu plötu. Kylie 
kynntist skoska 
lagahöfundinum
Calvin Harris í 
gegnum Myspace-
síðuna og fékk hann 
til að semja lög fyrir 
væntanlega plötu 
sína. „Hún hefur 
unnið nokkur lög 
með Calvin. Kylie 
heyrði það sem hann 
hafði gert og fannst 
það flott. Samstarf 
þeirra gengur vel,“ 
sagði talsmaður 
Kylie.

Calvin Harris, sem er einnig 
plötusnúður og upptökustjóri, sló í 
gegn á netinu með fyrsta smá-
skífulagi sínu, Acceptable in the 

80´s. Kemur 
það út á vegum 
Sony hinn 12. 
mars. Auk þess 
að starfa með 
Kylie er Harris 
á leiðinni í tón-
leikaferð um 
Bretland þar 
sem hann hitar 
upp fyrir hljóm-
sveitina Faith-
less.

Kylie hefur 
unnið með 
ýmsum laga-
höfundum í 
gegnum tíðina, 
þar á meðal 
Emilíönu Torr-
ini, sem samdi 
fyrir hana lagið 

Slow ásamt upptökustjóranum Mr. 
Dan. Naut lagið mikilla vinsælda 
og var tilnefnt til Grammy-verð-
launanna árið 2005.

Myspace til hjálpar

Drengirnir í Baggalúti 
troða upp á Bessastöðum 
í dag. Guðmundur Pálsson 
segir þetta mikinn heiður, 
enda séu þeir allir aðdáend-
ur forsetans og konu hans.

„Þetta er gamall draumur. Bagga-
lútur er nú loksins að komast til 
æðstu metorða. Þetta er mikill 
heiður en allir erum við miklir 
aðdáendur forsetans og þá ekki 
síður konu hans,“ segir Guðmund-
ur Pálsson, forsöngvari 
Baggalúts.

Hljómsveitin mun troða 
upp á Bessastöðum í dag í 
tilefni afhendingar Eyrar-
rósarinnar þar í dag. Til-
nefnd til verðlauna eru 
Safnasafnið, Sumartónleik-
ar í Skálholtskirkju og 
Strandagaldur. Verndari 
verðlaunanna, sem eru 
fyrir afburða menningar-
starf, er einmitt Dorrit 
Moussaieff forsetafrú.

Guðmundur segir 
Baggalúta alla yfirlýsta 
aðdáendur Vigdísar Finn-
bogadóttur. Segir hana 
móður okkar allra, sam-
einingartákn og fjall-
konu. Herra Ólafur sé 
meira svona öryggis-
ventill.

„Enginn maður í 
sögunni hefur áður 
verið notaður sem 

öryggisventill. Og Dorrit, það 
er smá Vigdís í henni. Hún er 
meiri samkvæmisdama en 
Vigdís og jafn hugguleg. 
Það má ekki hverfa. Forset-
inn má ekki hafa einhverja 
subbu sér við hlið eða vera 
subba. Það er á hreinu. En 
fyrst og fremst berum 

við ótakmarkaða virðingu fyrir 
embættinu sem slíku.“

Ekki hefur enn verið ákveðið 
hvað verður spilað fyrir forsetann 
og þá sem verða viðstaddir hina 
virðulegu viðhöfn en það verður 
eitthvað hámenningarlegt. Og af 
slíku efni þykjast Baggalútar eiga 
nóg í fórum sínum.

„Þetta leggst mjög vel í okkur. 
Við erum mjög spenntir. Og ætlum 
allir að vera í sparifötum og nýrak-
aðir. Ekki havaii-skyrtur eða kobb-
oj-galli. Þetta er gala-gigg.“
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TIL ÓSKARSÆvintýraleg spenna og hasar

ER ÞETTA ... NÆSTI FORSETI ?

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI
ALPHA DOG kl. 8 B.i. 16

ROCKY BALBOA kl. 8 - 10:20 B.i. 12

BLOOD DIAMOND kl. 10:20 B.i. 16

BLOOD DIAMOND kl. 5 - 8 - 10:40 B.i.16

BABEL kl. 8 B.i.16

FORELDRAR kl. 6 Leyfð

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

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

HANNIBAL RISING kl. 5:40 - 8 - 10:30   B.i.16

HANNIBAL RISING VIP kl. 5:40 - 8 - 10:30 

ALPHA DOG kl. 8 - 10:30 B.i.16

PERFUME kl. 5 - 8 - 10:40 B.i.12

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

GHOST RIDER kl. 5:40 - 8 - 10:30 B.i.12

HANNIBAL RISING kl. 5:40 - 8 - 10:30   B.i.16

ALPHA DOG kl.  8 - 10:30 B.i.16

CHARLOTTE´S WEB Ensk tal kl. 5:50 Leyfð

Sýnd í Háskólabíói

BLAÐIÐ

(fimm stjörnur fullt hús)
„MYNDIN BRÉF FRÁ IWO 
JIMA ER STÓRVIRKI“

GOLDE GLOBE
BESTA ERLENDA MYNDIN

S.V. MBL

HANNIBAL RISING kl  8 - 10:10 B.i.16

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

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

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl. 6 Leyfð

20% AFSLÁTTUR EF GREITT
ER MEÐ SPRON-KORTI

HEIMSFRUMSÝNING Clint eastwood leikstýrir meistaraverkinu  letters 
from iwo Jima sem var m.a. tekinn upp á Íslandi.á öskudag í kringlunni kl. 300 kr.-  kl. 14:30ÖSKUDAGSBÍÓ

SVALASTA SPENNUMYND ÁRSINS

...SVONA BYRJAÐI ÞAÐ

ÞIÐ VITIÐ
HVER HANN

ER...

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

BABEL kl. 9:30 B.i.16

FORELDRAR kl. 7:50

STRANGER THAN ... kl. 5:50 Leyfð

LETTERS FROM IWO JIMA kl. 6 - 9 B.i.16

PERFUME kl. 6 - 9 B.i.12

DREAMGIRLS kl. 6 - 9 B.i.7
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DIGITAL

á öskudag í kringlunni kl. 14:30 - 300 kr.-  ÖSKUDAGSBÍÓ
ÖSKUDAGSBÍÓVEFURINN HENN... Ísl tal kl. 2:30 Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl. 2:30 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 2:30 Leyfð

Fjölmargar íslenskar hljómsveitir 
og listamenn hafa undanfarið nýtt 
sér Amie Street, sem er tónlistar-
búð á netinu þar sem hver sem er 
getur opnað sitt búðarhorn og selt 
sína tónlist.

„Þetta er frekar ungt fyrirtæki. 
Það var stofnað í júlí í fyrra en er 
orðið rosalega vinsælt,“ segir Ingi 
Björn Sigurðsson, sem hefur starf-
að við síðuna. „Síðan hefur líklega 
hundraðfaldað sig á þremur mán-
uðum og hefur vakið athygli á 
meðal fagaðila í tónlistarbransan-
um. Amie Street var til dæmis 
valið eitt af 25 efnilegustu ungu 
fyrirtækjunum hjá Businessweek 
og Myspace var að spá í að kaupa 
það. Það eru tuttugu þúsund með-
limir núna en þeir stefna að því að 
ná 200 þúsund í desember,“ segir 
hann.

Á meðal íslenskra hljómsveita 
sem hafa nýtt sér búðina eru Tel-
epathetics, Tony The Pony, Morð-
ingjarnir, Bob og Beatmakin 
Troopa og fer þeim fjölgandi með 
degi hverjum.

Sérstaða Amie Street er að 
verðið fer eftir eftirspurn. Öll lög 
byrja frítt og hækka síðan í verði 
eftir því sem oftar er náð er í þau, 

upp að 0,98 dollurum. Eftir því 
sem lögin verða vinsælli því verð-
mætari verða þau. Ólíkt mörgum 
öðrum tónlistarmiðlum þá er ekk-
ert sérstakt áskriftargjald. Jafn-
framt er hægt að spila lögin í 
öllum tónlistarspilurum. Þeir sem 
kaupa lög á Amie Street geta mælt 
með þeim lögum sem þeir kaupa 
og mæli þeir með lögum sem 
verða vinsæl fá þeir umbun fyrir. 
Áhugasamir geta kíkt á síðuna 
amiestreet.com og forvitnast um 
þessa nýstárlegu tónlistarbúð. 

Íslensk tónlist 
á Amie Street

Popparinn Justin Timberlake ók 
rakleiðis til Hollywood þegar hann 
frétti af vandræðum Britney 
Spears til að hugga hana.

Justin og Britney voru kær-
ustupar á sínum tíma og vildi Just-
in sýna henni stuðning sinn í verki. 
„Justin er líklega eina manneskj-
an sem Britney myndi hlusta á 
þessa dagana,“ sagði kunningi 
hennar. „Allir vonast til þess að 
hann geti komið henni aftur á 
beinu brautina.“

Aðdáendur Britney óttast mjög 
um hana og telja hana ramba á 
barmi taugaáfalls vegna álagsins 
sem fylgir skilnaðinum við Kevin 
Federline. Hefur hann farið fram 
á forræði yfir sonum þeirra tveim-
ur og segir hann Britney óhæfa 

móður. Britney, sem hefur drukk-
ið stíft síðan hún skildi við Fed-
erline, rakaði af sér hárið fyrir 
skömmu og telja margir að með 
því hafi Britney í undirmeðvit-
undinni verið að hrópa á hjálp.

Justin til bjargar

Lífsbarátta sölumannsins Chris 
Gardner sem er að reyna að vinna 
sig upp úr eymd og fátækt er langt 
frá því að vera léttvægt grín. 
Mestur hluti kvikmyndarinnar 
Pursuit of Happyness fjallar um 
sífelld vonbrigði hans og strögl 
við að verða verðbréfasali. Konan 
(Thandie Newton) fer frá honum, 
hann missir húsnæðið og endar á 
vergangi með strákinn sinn (Jaden 
Smith) en samt gefst hann ekki 
upp. 

Will Smith sýnir frábæran leik 
og litli strákurinn er mjög sjarme-
randi en það er ekki nóg til að bera 
uppi alla myndina sem verður ein-
hæf og langdregin fyrir vikið. 
Gardner er sýndur sem næsta 
gallalaus persóna á meðan fólkið í 
kringum hann er upp til hópa illa 
innrætt og fjandsamlegt. Þeir 
feðgar eru einir í heiminum með 
allan sinn vanda, meira að segja 
móðirin er svo veikgeðja að hún 
getur ekki hjálpað þeim. Fáar 
aukapersónur eru í myndinni og 

engin þeirra spennandi svo áhorf-
endur fylgjast nær einvörðungu 
með hugljúfu sambandi feðganna. 
Ekki aðeins eru persónurnar 
ósannfærandi og einfaldar heldur 
er gildismatið sem þessi mynd 
hampar fremur fyrirsjáanlegt – 
þetta er ameríski draumurinn með 
áherslu á einstaklingsframtakið. 
Áherslan er fyrst og fremst á 
hvernig peningarnir, verðbréfa-
viðskiptin, muni leysa vanda fjöl-
skyldunnar, sagan endar þegar 
Gardner fær loksins vinnu og 
síðan birtist texti þess efnis að 
myndin sé byggð á sönnum atburð-
um og aðalpersónan sé nú milljón-
eri. 

Myndin gerist 1981 og er 
skemmtilega unnið með þá sögu-
vitund í útliti myndarinnar auk 
þess sem músíkin er nokkuð 
hressandi í þessum eymdarað-
stæðum. Annars er þetta óttaleg 
froða.

Hvað sem það kostar

KVEF?

NEFÚÐI HÁLSTÖFLUR VERKJALYF FRUNSUKREM

Það er engin ástæða til að láta sér líða illa.
Komdu og fáðu ráðgjöf hjá okkur.

Við hlustum!

Vectavir krem er áhrifaríkt lyf til meðferðar á frunsu af völdum Herpes Simplex. Vectavir virkar á öllum stigum frunsunnar frá sting eða æðasláttar til blöðru. Í Vectavir er virka efnið penciklóvír sem stöðvar framgang
veirunnar. Vectavir er ætlað fullorðnum og börnum eldri en 12 ára. Berið Vectavir á frunsusvæðið á 2 klst fresti í 4 daga. Berið á rétt fyrir svefn og um leið og vaknað er. Dæmigert er að frunsa komi fram við ofreynslu, kvef
eða infl úensu eða í mikilli sól (t.d. á skíðum). Ekki á að nota lyfi ð ef að áður hefur komið fram ofnæmi fyrir penciklóvír, famciklóvír eða öðrum innihaldsefnum. Með Vectavir grær frunsan hraðar, verkir minnka og smittími
styttist. Vectavir kremið 2 g fæst án lyfseðils. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyfi nu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Otrivin nefúðinn og nefdroparnir innihalda xýlómetasólin sem vinnur gegn bólgu, nefstífl u og slímmyndun vegna kvefs og bráðrar bólgu í ennis- og kinnholum. Otrivin virkar fl jótt og áhrifi n vara í 6-10 klst. Otrivin getur
valdið aukaverkunum, s.s. ertingu í slímhúð og sviðatilfi nningu. Einnig ógleði og höfuðverk. Otrivin má nota þrisvar á dag en ekki lengur en í 10 daga í senn. Varúð: Langtímanotkun Otrivin getur leitt til þurrks í nefslímhúð.
Sjúklingar með gláku eða þeir sem hafa ofnæmi fyrir xýlómetasólin ættu ekki að nota Otrivin. Kynnið ykkur vel leiðbeiningar sem fylgja lyfi nu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Strepsils töfl ur eru látnar renna í munni og leysast þar hægt upp. Þannig nást fram staðbundin sótthreinsandi áhrif í munni og koki.Auk þess hafa bragðefnin væg kælandi áhrif sem slá á ertingu.Venjulega er ein tafl a látin
leysast hægt upp í munni á 2-3 klst fresti. Lyfi ð þarf venjulega að nota í 3-4 daga og stundum í allt að eina viku. Einnig má leysa upp 1-2 töfl ur í heitu vatni og drekka sem heitan drykk. Notkun lyfsins hefur engin áhrif á
önnur lyf sem notuð eru samtímis. Ofnæmi eða ofnæmislík viðbrögð geta komið fyrir en eru afar sjaldgæf. Hver pakki af Strepsils inniheldur 24 munnsogstöfl ur, sem eru í hentugum þynnupakkningum. Hverri pakkningu
fylgja viðurkenndar leiðbeiningar á íslensku um notkun lyfsins, sem gott er að kynna sér vel. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Voltaren Dolo® (díklófenak kalíum) 12,5 mg töfl ur. Notaðar við vægum eða frekar vægum verkjum, svo sem höfuðverk, tannpínu og tíðaþrautum.Verkar einnig hitalækkandi. Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum,
skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða hafa haft sögu um maga- eða skeifugarnarsár eða skerta lifrarstarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyfi ð er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur
bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyfi ð ekki á meðgöngu nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir
við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.



Vonast til að spila áfram erlendis

 Knattspyrnuáhugamenn 
safnast örugglega fyrir framan 
skjáinn í kvöld þegar Evrópu-
meistarar tveggja síðustu ára, 
Barcelona og Liverpool, mætast á 
Nou Camp í fyrri leik liðanna í 16 
liða úrslitum Meistaradeildar Evr-
ópu í knattspyrnu. Það eru búin að 
vera mikil læti utan vallar í her-
búðum Barcelona og Liverpool á 
undanfarinni viku og fjölmiðlar 
hafa smjattað á fréttum af ósátt-
um og ólátum leikmanna liðanna.  

Frank Rijkaard, þjálfari Barce-
lona, sá jákvæðu hliðina á því að 
tapa á móti Valencia um síðustu 
helgi. „Þessi leikur var góður fyrir 
leikinn á móti Liverpool. Hann 
minnir okkur á að við megum ekk-
ert slaka á í þeim leik. Í hvert 
skipti sem við töpum þá þurfum 
við að svara með því að vinna 
næsta leik,“ sagði Rijkaard.

Barcelona þarf að skora mörk í 
kvöld en það hefur ekki tekist í 
þremur heimsóknum enska liðsins 
til þessa. Það má búast við að 
Liverpool spili varlega og reyni að 
sleppa með hagstæð úrslit heim til 
Englands, eða hvað? „Við erum 
ekki komnir til Barcelona til þess 
að gera 0-0 jafntefli. Við erum 
komnir til þess að vinna leikinn og 
vitum að það getur verið okkur 
mjög dýrmætt að taka með okkur 
mark heim til Liverpool. Við vitum 
vel að Barcelona getur spilað 
góðan fótbolta en við komum í 
leikinn fullir af sjálfstrausti og 

trú á eigin getu,“ sagði Rafel Ben-
itez, stjóri Liverpool.

Aðrir leikir kvöldsins eru heim-
sókn Chelsea til gamla félags 
stjórans Jose Mourinho, Porto, 
leikur Roma og Lyon á Ítalíu og 
viðureign Internazionale og Val-
encia CF á San Siro en þetta er tvö 
heitustu liðin í Evrópu í dag, Inter 
búið að vinna 16 deildarleiki í röð 
og Valencia nýbúið að vinna Evr-
ópumeistara Barcelona 2-1.

Meistararnir mætast

Meistaradeild Evrópu:

SS-bikar kvenna:

Argentínski knattspyrnu-
kappinn Javier Mascherano hefur 
loksins fengið keppnisleyfi frá 
enska knattspyrnusambandinu og 
hann getur því byrjað að leika 
með Liverpool. 

Mascherano gekk í raðir Liver-
pool frá West Ham í janúarglugg-
anum en hefur orðið að bíða lengi 
eftir keppnisleyfi þar. Hann flaug 
beinustu leið til liðs við félaga 
sína hjá Liverpool og er löglegur í 
leiknum gegn Barcelona í kvöld 
þó ekki sé líklegt að hann spili.

Löglegur með 
Liverpool
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 Það gekk mikið á innan 
sem utan vallar í leik Lille og Man. 
Utd í Frakklandi í gær.

Vandamál kom upp í stúkunni á 
15. mínútu leiksins en þá varð 
mikill troðningur á áhorfenda-
svæði Man. Utd sem gerði það að 
verkum að fjöldi áhorfenda lenti í 
troðningi upp við grindverk við 
völlinn.

Stuðningsmenn United brugðust 
ókvæða við þessum vandræðum og 
linntu ekki látum fyrr en lögreglan 
hafði kastað táragassprengjum inn 
á áhorfendasvæði þeirra og tveir 
áhorfendur sem voru hætt komnir 
voru fluttir á brott.

Talið er að of mörgum áhorfend-
um hafi verið hleypt inn á svæðið 
og því hafi þessi hættulegi 
troðningur átt sér stað. Lille má 
búast við ákúrum vegna málsins.

Hætt komnir í 
Frakklandi

 Fyrstu fjórir leikirnir í 
sextán liða úrslitum Meistara-
deildar Evrópu fóru fram í gær. 
Real Madrid lagði Bayern 
Munchen á Spáni, 3-2, og Man. Utd 
vann góðan útisigur á Lille, 0-1. 
Celtic og AC Milan gerðu marka-
laust jafntefli í Glasgow wn PSV 
Eindhoven vann nokkuð óvæntan 
heimasigur á Arsenal, 1-0.

Mesta fjörið var í leik Real 
Madrid og Bayern Munchen á 
Santiago Bernabeau. Fyrri hálf-
leikur var sannkölluð flugeldasýn-
ing þar sem Real Madrid fór mik-
inn með David Beckham í broddi 
fylkingar. Real skoraði þrjú mörk 
gegn einu marki Bæjara í fyrri 
hálfleik og var í góðum málum. 

Liðið gerði síðan þau afdrifa-
ríku mistök að bakka allt of mikið 
í síðari hálfleik í stað þess að láta 
kné fylgja kviði. Mark hjá Bayern 
Munchen lá í loftinu allan síðari 
hálfleikinn og Þjóðverjarnir upp-
skáru sanngjarnt mark tveim mín-
útum fyrir leikslok er Vam Bomm-
el skoraði með laglegu skoti.

Man. United hefndi sín á 
franska félaginu Lille í gær er það 
mætti á heimavöll franska félags-
ins. Aðeins eitt mark var skorað í 
leiknum og það skoraði velski 
vængmaðurinn Ryan Giggs með 

glæsilegu skoti beint úr auka-
spyrnu. United þar af leiðandi í 
mjög góðum málum fyrir síðari 
leikinn í Manchester.

Arsenal reið ekki feitum hesti 
frá viðureign sinni við PSV í Hol-
landi þar sem heimamenn skoruðu 
eina mark leiksins. Seinni viður-
eignin verður áhugaverð þar sem 

það gæti reynst Arsenal dýrt að 
hafa ekki tekist að skora á úti-
velli.

Að lokum gerðu Celtic og AC 
Milan markalaust jafntefli í Glasg-
ow og Ítalirnir því í fínum málum 
en þeir hafa vafalítið náð þeim 
úrslitum sem þeir ætluðu sér.

Hollendingurinn Mark Van Bommel skoraði gríðarlega mikilvægt mark fyrir 
Bayern gegn Real Madrid undir lok leiks liðanna í gær. Man. Utd vann mikil-
vægan útisigur á Lille en Arsenal er í erfiðum málum eftir tap gegn PSV.
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Þýðandinn Gísli Ásgeirsson og karl 
faðir hans hafa grafið upp ansi 
merkileg ættartengsl bræðranna 
og Vestur-Íslendinganna Scott og 
Grant Hjorleifson en nafn þeirra 
hefur borið á góma í tengslum við 

klámráðstefnuna sem halda á hér 
um miðjan mars. Bræðurnir eru 
nefnilega komnir af skáldinu 
fræga, Bólu-Hjálmari, sem þýðir 
að sr. Hjálmar Jónsson dómkirkju-
prestur er meðal ættmenna þeirra.

„Þetta var nú aðallega pabbi 
sem grúskaði í þessu,“ útskýrir 
Gísli og vill meina að séra Hjálmar 
eigi fátt sameiginlegt með þessum 
fjarskyldu frændum sínum – 
Hjálmar sé drengur góður, mikill 
íslenskumaður og gott skáld. „Ef 
Scott og Grant hafa einhvern tím-
ann ort eitthvað þá er það bara 
klám. Og það er kannski ósann-
gjarnt að bendla Hjálmar við þessa 
menn en hann er bara frægasta 
skyldmennið í ættinni,“ segir Gísli. 
Gísli bendir jafnframt á að gaman 

sé að velta fyrir sér merkingu orðs-
ins klám í íslenskri tungu. Klám sé 
eitthvað sem er bæði hrjúft, gróft 
og erfitt en til gamans má geta að 
vinsæl þrekraun fyrir göngufólk á 
hinni víðfrægu gönguleið, Lauga-
veginum, heitir einmitt Klám-
brekka.

Sr. Hjálmar kom af fjöllum 
þegar Fréttablaðið bar þessi ættar-
tengsl undir hann. „Ég á ættingja í 
Vesturheimi eins og flestir en kann 
engin deili á þessum mönnum,“ 
segir Hjálmar sem kvaðst hafa lít-
inn sem engan áhuga á umræðu um 
klámið og ráðstefnuna. „Ég kann 
ekki við þegar menn þykjast ekk-
ert vera að velta sér upp úr klámi 
en eru samt sem áður að því.“

Klerkur kannast ekki við klámbræður

„Það er mikill heiður að vera boðið 
að leika í þessu virta leikhúsi,“ segir 
Gísli Örn Garðarsson leikari, sem 
hefur verið ráðinn í burðarhlutverk 
í leikritinu Matter of Life and 
Death, sem sett verður á fjalirnar í 
breska þjóðleikhúsinu í maí. 

Verkið byggist á samnefndri og 
víðfrægri bíómynd frá 1946 með 
David Niven í aðalhlutverki en 
sviðsuppfærslan er í höndum Tom 
Morris og Emmu Rice. Eins og 
þekkt er orðið vöktu Gísli Örn og 
Vesturport mikla athygli í Eng-
landi með Rómeó og Júlíu og 
Woyzcek, auk þess sem hann lék í 
Hamskiptum Kafka þar ytra. „Ég 
býst við að þetta sé afleiðing af 
þeim sýningum og er enn eitt 
ævintýrið á ferlinum. Þetta er 

umfangsmikil sýning, sýnd á 
stærsta sviði leikhússins og með 
mörgum þekktum nöfnum úr 
bresku leikhúsi.“ 

Gísli heldur utan 18. mars en 
verkið verður frumsýnt 3. maí og 
er sýnt til 21. júní. Þótt hann hafi 
leikið á ensku oft áður segir Gísli 
það alltaf vera þröskuld að leika á 
annarri tungu en móðurmálinu. 
„Þetta er alltaf ákveðinn þrösk-
uldur og maður þarf að undirbúa 
sig sérstaklega vel.“ 

Þrátt fyrir velgengnina á Eng-
landi býst Gísli Örn þó ekki við að 
flytja þangað. „Það stendur ekki 
til í bráð að minnsta kosti. Ég hef 
samþykkt að taka þátt í nokkrum 
spennandi verkefnum hér heima 
næsta vetur.“ 

Gísli Örn ráðinn í breska þjóðleikhúsið

„Ég var rosalega grönn á 
þessum tíma, hef greinilega haft 
mikið að gera í barnauppeldi 
og vinnu. Mér sýnist mig vanta 
nokkur kíló. Ég held að hár-
greiðslan hafi nú verið barn síns 
tíma, ég hef haldið mig í stutta 
hárinu undanfarin ár.“

Breska götublaðið The Sun birti í 
gær frétt um rómantískt stefnu-
mót breska leikarans Jude Law og 
íslensku leikkonunnar Höllu Vil-
hjálmsdóttur á föstudagskvöldið 
síðasta. „Seems like an Ice Girl, 
Jude,“ er fyrisögnin á frétt The 
Sun en Fréttablaðið greindi frá 
kynnum Höllu og Law á mánudag-
inn. Þar kom fram, rétt eins og í 
frétt The Sun í gær, að Halla og 
Law snæddu kvöldverð á Domo og 
skemmtu sér svo á Sirkus. Fréttin 
um Höllu og Law er fremst í svo-
kölluðum Showbiz-dálki sem er 
með þeim mest lesna á vefsíðu 
blaðsins. Þar má einnig sjá mynda-
sýningu með myndum af Höllu en 
The Sun segir íslensku leikkonuna 
vera menntaða frá breska leiklist-
arskólanum í Guildford.

Fréttablaðið hafði samband við 
Gordon Smart, aðstoðarritstjóra 
afþreyingardeildar The Sun, sem 
upplýsti að blaðafulltrúi Jude Law 
hefði hringt og sagt Jude og Höllu 
ekki vera par. „Ég gat hins vegar 
ekki skilið hann betur en svo að 
þau væru góðir vinir,“ sagði Smart 
í samtali við Fréttablaðið. „Og ég 
er jafnframt viss um að blaðafull-
trúinn hafi ekki talað við Law þar 
sem hann er floginn út til Los Ang-
eles.“

Aðrir vefmiðlar tóku fréttina 
upp í gær og mátti sjá fyrirsagnir 
á borð við „Jude‘s New Love“ og 
„Ice queen raises Jude’s temp-
erature?“ Sumir miðlanna eru 
reyndar ekki par hrifnir af 
Jude og framkomu hans gagn-
vart ástkonum sínum og óskar 
blaðamaður megastar.co.uk 
Höllu góðs gengis með kvenna-
bósann. Á huldu hefur legið 
hvar og hvenær Halla 
og Jude Law hitt-
ust fyrst en sam-
kvæmt áreiðan-
legum heimildum 
Fréttablaðsins
munu þau hafa 

kynnst á 101 Hótel á fimmtudag-
inn í síðustu viku.

„Ég myndi ekki telja að umfjöll-
un The Sun væri slæm fyrir Höllu 
og það er vel hægt að nýta sér 
svona hluti, ferlinum til framdrátt-
ar, þótt Halla eigi eflaust ekki eftir 
að gera það,“ segir Einar Bárðar-
son, sem er eldri en tvævetra í 
þessum bransa og hefur margoft 
þurft að koma skjólstæðingum 
sínum á framfæri við fjöl-

miðla. „Hugsan-
lega er þetta 

ekki frétt 
sem hann 
eða hún vill 
en þetta er 
ekki vont frá 

mínum sjónar-
hóli,“

bætir umboðsmaðurinn við. Hann 
segir ógjörning að fara leynt með 
svona stefnumót við jafn frægan 
mann og Law. „Og ef þú vilt það þá 

ferðu ekki á opinberan stað,“ 
segir Einar. Hann telur 
þó að Halla eigi eftir að 
takast á við þetta af 
stakri snilld. „Hún er 
dugleg og klár 
stelpa.“

FYRSTUR
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Ísíðustu viku kom upp sérkenni-
leg deila á Morgunblaðinu sem 

þrír blaðamenn þar á bæ flæktust 
inn í. Upphafið má rekja til greinar 
sem einn þeirra skrifaði um lát fyr-
irsætunnar Önnu Nicole Smith og 
birtist undir fyrirsögninni Dauðinn 
og stúlkan. Þar er sagt að hún hafi 
ekki „unnið sér margt til frægðar“ 
en síðan tekið til við að telja upp 
einmitt það sem hún varð fræg 
fyrir; hún var valin leikfélagi árs-
ins hjá Playboy, lék í kvikmyndum 
og síðan giftist hún 89 ára gömlum 
manni sem lést skömmu síðar en 
sonur hans hratt þá af stað miklum 
málaferlum um arfinn. Í greininni 
er tekið fram að kvikmyndirnar 
sem Anna Nicole lék í hafi verið 
„lélegar“, hún hafi verið „hæfileika-
laus“ og klykkt út með að það sé 
„því hæpið að segja að hún hafi 
verið merkileg manneskja“ án þess 
að skilgreint sé hvað einkenni 
merkilega manneskju.

eftir skrifaði annar 
blaðamaður Moggans pistil þar sem 
honum fannst kollegi sinn hafa sýnt 
látinni konu lítilsvirðingu og vitn-
aði í Biblíuna máli sínu til stuðn-
ings. Þá hefði maður haldið að nóg 
væri að gert en þá barst fyrsta 
blaðamanni í Önnu-Nicole-fræðum 
liðsauki úr óvæntri átt. Víkverji tók 
nefnilega til við að býsnast yfir 
„áhug[a] íslensku þjóðarinnar á 
sviplegu andláti“ konunnar og kom 
því að svona í forbífartinn að hún 
„hlaut ekki heimsfrægð vegna 
starfs síns ... heldur vegna þess að 
hún gekk ung að eiga aldraðan auð-
kýfing sem andaðist skömmu 
síðar“.

er alrangt eins og upptaln-
ingin í fyrstu greininni sýnir. Anna 
Nicole sat reyndar ekki bara fyrir í 
Playboy, heldur var hún líka eitt 
sinn andlit tískufyrirtækisins 
Guess, rétt eins og sjálf Claudia 
Schiffer. Í samtíma okkar duga fyr-
irsætustörf, kvikmyndaleikur, 
áhugavert dómsmál og raunveru-
leikaþættir, eins og þeir sem gerðir 
voru um Önnu Nicole, til að verða 
frægur og halda frægðinni við. Með 
öðrum orðum þá var Anna Nicole 
Smith ekki fræg fyrir ekki neitt. 

var upphaflegur til-
gangur Víkverja og höfundar Dauð-
ans og stúlkunnar sá að fjalla um 
áhuga fólks á láti Önnu Nicole en 
einhvers staðar bar þá af leið. Kapp-
ið við að gera lítið úr henni sjálfri 
skín fullsterkt í gegnum textann. 
Hvar héldu þessir menn sig eigin-
lega þegar fjölmiðlar fóru hamför-
um yfir láti Ástralans, hvað-hann-
nú-hét, sem varð fyrir gaddaskötunni 
í fyrra? 

Ráðast gadda-
skötur bara á 

merkilega menn?

FRIÐURINN ER INNI

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 1.999.000*. kr.

Hljóðlátastur í sínum flokki
Hönnunin tryggir lágmarks veghljóð og loftmótsstöðu
Hljóðeinangrandi efni draga úr titringi og vélarhávaða
Enn fullkomnari vél
Framúrskarandi aksturseiginleikar
Hátt endursöluverð
Enn meiri þægindi
Glæsilegri
Meira innra rými
Stærri
Og allt hitt sem þú finnur þegar þú kemur og
reynsluekur nýjum Corolla. Þar sem þú nýtur þín best.
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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

*Corolla SD Terra

www.toyota.is

MARKAÐURINN

með Fréttablaðinu
alla miðvikudaga


