
Fann árshátíðarkjólinn 
á uppboðssíðu á netinu

Smáauglýsingasími550 5000
Auglýsingasími Allt550 5880

Þú getur pantaðsmáau lý

Hrafnhildur Viðarsdóttir keypti sér undurfagran kjól í 
gegnum uppboðssíðu á netinu.„Ég var bara að fletta í gegnum eBay og ákvað að slá inn leit-

arorðið „gala-dress“. Upp kom fjöldinn allur af undurfögrum

kjólum á mjög góðu verði miðað við það sem maður borgar

fyrir svona flíkur hérna heima. Ég sá þennan hvíta, klassíska

kjól og heillaðist strax. Sló til og keypti hann á tæpar tíu þús-

und krónur með sendingarkostnaði og öllu. Sambærilegt

verð myndi maður aldrei borga fyrir svona flík út úr búð á 

Íslandi,“ segir Hrafnhildur ánægð með fenginn. 
Hrafnhildur hefur tvívegis notað kjólinn á árshátíð og

segir hann varla ganga við önnur tilefni. „Ég myndi til dæmis

aldrei gera neinni brúði það að mæta í honum í brúðkaup,“

segir hún og skellir upp úr. Hrafnhildur, sem hefur starfað 

hjá Símanum í fimm ár, ætlar ekki að fara á árshátíðina núna

enda segist hún hafa farið á hverju ári og mun hafa í nægu að 

snúast daginn sem árshátíðin fer fram. Venjulega vinnur

hún í Snyrtihorninu í Hafnarfirði á laugardögum, en laugar-

daginn sem árshátíð Símans rennur upp verður hún með 

Skildi Eyfjörð í öðruvísi gleðskap.„Við Skjöldur höfum verið að punta stelpurnar fyrir árs-

hátíðir. Ég sé um förðun og hann um hár. Við gerum þetta

ýmist heima hjá mér eða honum, bjóðum upp á kampavín,

vínber og osta, hlustum á tónlist og höfum það rosa gaman á 

meðan. Þetta er í sjálfu sér næg skemmtun fyrir mig,“ segir

hún en Hrafnhildur hefur meðal annars gerst svo fræg að 

farða Dilönu og félaga úr Rockstar Supernova.
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Neytendur
kvarta undan 
ósamþykktum
rukkunum í 
heimabanka.
NEYTENDAÚTTEKT

Sonur Jóns 
Páls Sigmars-
sonar heitins 
fær einkaleyfi
á „Ekkert mál 
fyrir Jón Pál!“
RÚSÍNAN

22.02.07
KRONIKAN.IS

02#

Krónikan VERÐ 650 kr.-

9 771670 721403

HEIMILIN Í HÖNDUM
SPÁKAUPMANNA

ÓMAR RAGNARSSON
Segist vera réttu 
megin í stríðinu um
Ísland.

2. TÖLUBLAÐ
ER KOMIÐ ÚT
KRONIKAN.IS

Af konum sem 
komu til dvalar í Kvennaathvarf-
ið í fyrra voru fjörutíu prósent 
þeirra frá öðrum löndum en 
Íslandi.

„Maður verður stundum var 
við að fólki finnst minni vandi fel-
ast í því að útlenskar konur séu 
beittar ofbeldi,“ segir Sigþrúður 
Guðmundsdóttir, framkvæmda-
stýra Kvennaathvarfsins, og 
minnir á að konur sem verða fyrir 
ofbeldi séu ekki vandi, það séu 
ofbeldismennirnir. Tölfræðin sýni 
fram á að þeir séu í langflestum 
tilvikum íslenskir karlmenn. 

Sigþrúður segir athvarfið 
þurfa meira fjármagn til að sinna 
þessum konum. Erlendar konur 
sem dvelja í Kvennaathvarfinu 
þarfnist oft meiri stuðnings og 
leiðbeininga vegna tungumála-
örðugleika, takmarkaðrar þekk-
ingar á réttarstöðu sinni og 
íslenska kerfinu. Ekki séu efni til 
að kaupa túlkaþjónustu nema í 
alvarlegustu tilvikum og því 

skorti mikið á að starfsmenn geti 
veitt þá hjálp sem þeir vildu með 
viðtölum. Hún bendir einnig á að 
hátt hlutfall erlendra kvenna 
miðað við fjölda útlendinga í land-
inu skýrist af því að erlendar 
konur eigi ekki í önnur hús að 
venda en Kvennaathvarfið þegar 
þær flýja heimili sitt vegna 
ofbeldis. Íslenskar konur geti líka 
leitað annað.   

Fleiri erlendar konur 
leita í Kvennaathvarf
Um fjörutíu prósent þeirra kvenna sem leita til Kvennaathvarfsins eru af erlend-
um uppruna. Framkvæmdastýra athvarfsins segir fé skorta til að sinna þeim. 
Ekki séu efni til að kaupa túlkaþjónustu nema í brýnustu tilvikum.

Tryggvi Jónsson, einn 
sakborninga í Baugsmálinu, sagði 
í réttarsal í gær að hann hefði 
fengið þau skilaboð frá lögreglu 
við upphaf rannsóknar á málinu 
að ef hann hjálpaði til við að „ná“ 
Jóni Ásgeiri Jóhannessyni, 
forstjóra Baugs Group, myndi 
staða hans vegna rannsóknarinn-
ar breytast.

Tryggvi sagði þetta hafa komið 
fram í samtali Arnars Jenssonar, 
fyrrverandi aðstoðaryfirlögreglu-
þjóns hjá ríkislögreglustjóra, og 
lögmanns síns á þeim tíma, Andra 
Árnasonar hrl.

Arnar hafnar þessum ásökun-
um alfarið og segir slíkt úr lausu 
lofti gripið. 

Af og frá sé að Tryggva, eða 
nokkrum öðrum í þessu máli, hafi 
verið boðið nokkurs konar 
samkomulag við yfirheyrslu hjá 
lögreglu.

Ásökunum um 
samning hafnað

 Matar- og skemmtihátíðin 
Food and Fun var sett á Nord-
ica-hóteli í gær, og stendur hún 
fram á sunnudag. Þetta er í 
sjötta skipti sem hátíðin er 
haldin í Reykjavík. Meðan á 
henni stendur munu tólf 
heimskunnir matreiðslumeistar-
ar setja saman sérstaka 
matseðla á tólf veitingastöðum.

Robert Gadsby, yfirkokkur á 
Noé Restaurant & Bar í Los 
Angeles og Houston í Bandaríkj-
unum, er einn þeirra og mun 
hann reiða fram rétti á veitinga-
húsi Sigga Hall. Hann notaði 
tækifærið og smakkaði íslenskt 
skyr við setningu hátíðarinnar. 

„Hátíðin leggst vel í okkur 
veitingamenn þetta árið,“ sagði 
Siggi Hall í gærkvöldi. „Ég er 
viss um að þessir góðu kokkar 
sem eru komnir til landsins eiga 
eftir að lífga upp á borgarlífið á 
meðan hátíðin stendur yfir.“

Kokkar sýna 
kúnstir sínar

 Tæplega þriðjungur 
af herafla Bretlands í Írak verður 
kallaður heim á næstu vikum. 
Tony Blair, forsætisráðherra Bret-
lands, greindi frá þessu á breska 
þinginu í gær.

Kvöldið áður skýrði Blair 
George W. Bush, forseta Banda-
ríkjanna, frá þessum áformum og 
tók hann vel í þau. Bush sagði 
þetta vera til marks um hvað Bret-
ar hefðu náð góðum árangri á 

sínum svæðum í Írak. Blair setti 
þann fyrirvara á brottflutning 
breskra hermanna að tryggt væri 
að Írakar gætu tekið að sér yfir-
stjórn öryggismála á viðkomandi 
svæðum. Breskur herafli hefur 
einkum verið í fjórum héruðum í 
suðausturhluta landsins og fjarri 
átökunum í Bagdad.

Þegar mest var voru 40.000 
breskir hermenn í Írak. Fyrir 
tveimur árum var fjöldinn kominn 

niður í níu þúsund og í dag eru 
rúmlega sjö þúsund breskir her-
menn í Írak.

Á svipuðum tíma og Blair ræddi 
þessi áform í breska þinginu 
greindi Anders Fogh Rasmussen, 
forsætisráðherra Danmerkur, frá 
því  að allur herafli Danmerkur í 
Írak verði kallaður heim fyrir 
haustið. Í staðinn verða sendar út 
fjórar þyrlur sem verða þar út 
árið.

Breskt og danskt herlið heim



Baldur, geta rafvirkjanemarn-
ir ekki lagað andrúmsloftið?

Starfsmaður fyrirtækis-
ins Alcan, sem rekur álverið í 
Straumsvík, hringdi í fyrrverandi 
starfsmann álversins og bauð 
honum launaða vinnu hjá Alcan 
við að hringja í Hafnfirðinga til 
að biðja þá um að samþykkja 
stækkun álversins í Straumsvík. 
Fyrrverandi starfsmaðurinn vill 
ekki koma fram undir nafni.

Þegar maðurinn, sem er íbúi í 
Hafnarfirði og fór á eftirlaun 
fyrir tveimur árum, neitaði boði 
Alcan á þeim forsendum að hann 
væri á móti stækkun álversins 
var hann beðinn um að gera Alcan 
þann greiða að skila auðu í kosn-
ingunum.

Hafnfirðingar munu kjósa um 
fyrirhugaða stækkun álversins í 
Straumsvík 31. mars næstkom-
andi. Ef þeir samþykkja stækk-
unina mun framleiðslugeta 
álversins aukast úr 180 þúsund 
tonnum á ári í 460 þúsund.

Hrannar Pétursson, upplýs-
ingafulltrúi Alcan, segir að for-
ráðamenn Alcan hvetji starfs-
menn til að greiða atkvæði með 
stækkuninni. Hann segir einnig 
að Alcan hafi hvatt starfsmenn 
sína til að fá Hafnfirðinga til að 
greiða atkvæði með stækkuninni. 
Aðspurður staðfestir hann að 

stofnað hafi verið kosningateymi 
skipað starfsmönnum Alcan sem 
miðli upplýsingum um stækkun-
ina.

Hrannar neitar því að fyrrver-
andi starfsmönnum hafi verið 
boðin vinna við að hvetja Hafn-
firðinga til að samþykkja stækk-
un. „Alcan hvetur starfsmenn 
fyrirtækisins til að leggja sínum 
vinnustað lið, hvernig svo sem 
þeir gera það. Starfsmönnum fyr-
irtækisins er svo frjálst að hringja 
í þá sem þeir vilja. Við munum 
hvetja hvern þann sem tekur þátt 
í kosningunum að greiða atkvæði 
Alcan í hag,“ segir Hrannar. Hann 
líkir aðferð fyrirtækisins við 
kosningabaráttu stjórnmála-

flokka og segir hana ekki óeðli-
lega.

Tryggvi Skjaldarson, starfs-
maður álversins og meðlimur í 
kosningateymi Alcan, segir að 
vinna teymisins gangi út á að fá 
fólk til að greiða atkvæði með 
stækkun. Tryggvi fær greidd laun 
fram að kosningunum fyrir vinnu 
sína í teyminu. Hann er sann-
færður um að kosningateymið 
muni reyna að fá alla Hafnfirð-
inga og fyrrverandi starfsmenn 
álversins til að kjósa með stækk-
uninni en að það hafi enn ekki 
verið gert. „Þetta er kosninga-
slagur og við ætlum að taka 
hann,“ segir Tryggvi. 

Hvattir til að sam-
þykkja stækkunina
Fyrrverandi starfsmanni Alcan boðin vinna við að hvetja Hafnfirðinga til að 
greiða atkvæði með stækkun álversins í Straumsvík. Alcan hefur stofnað kosn-
ingateymi starfsmanna sem á að fá Hafnfirðinga til að samþykkja stækkun. 

Foreldrar unglings 
kölluðu í lögreglu í vikunni þegar 
unglingurinn sætti sig ekki við að 
nettenging hans hafði verið tekin 
úr sambandi. Þetta er í þriðja 
skiptið á nokkrum vikum sem 
lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
sinnir útkalli af þessum toga.

Í tilkynningu frá lögreglu 
segir að foreldrar drengsins hafi 
brugðið á það ráð að taka beini 
(router) úr sambandi til að 
takmarka tölvunotkun hans. Hann 
tók því mjög illa og kom til 
stimpinga.

Ekki hlutust neinir áverkar 
eða skemmdir af átökunum. 

Táningur tryllist 
vegna netbanns

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

NOTAÐIR BÍLAR

BÍLL DAGSINS

TOYOTA COROLLA WAGON
Nýskr. 06.03 - Sjálfskiptur - Ekinn 59 þús. km.  -  Allt að 100% lán.

Verð

1.480.000.-

Romano Prodi, forsætis-
ráðherra Ítalíu, sagði af sér á 
sjöunda tímanum í gærkvöld eftir 

að stjórn hans 
hafði tapað 
atkvæða-
greiðslu í 
þinginu í gær. 
Áætlunin
snerist um 
utanríkisstefnu
landsins og fól 
meðal annars í 
sér hernaðarað-
gerðir í 

Afganistan. Alls 158 þingmenn 
greiddu atkvæði með utanríkis-
stefnu Prodis en 160 atkvæði 
þurfti til að ná meirihluta. 
Atkvæðagreiðslan var ekki 
bindandi en utanríkisráðherra 
Ítalíu, Massimo D´Alema, hafði 
sagt að ríkisstjórnin ætti að segja 
af sér ef hún tapaði atkvæða-
greiðslunni. Eftir að úrslitin voru 
kunn kallaði stjórnarandstaðan 
strax eftir afsögn stjórnarinnar. 

Romano Prodi 
hefur sagt af sér

Ungur karlmaður var 
sýknaður af kynferðisbroti gegn 
stúlkubarni í Héraðsdómi Vestur-
lands í gær.  Manninum var gefið 
að sök að hafa brotið gegn fimm 
ára gamalli stúlku sumarið 2003, 
þegar hann var sjálfur fjórtán ára, 
með því að stinga getnaðarlim 
sínum í  munn hennar. 

Stúlkan greindi frá atburðinum 
í fyrra og gekkst maðurinn við 
verknaðinum fyrir dómi. Hann 
hafði hins vegar ekki náð sakhæf-
isaldri þegar brotið átti sér stað og 
því var maðurinn sýknaður. 
Honum var hins vegar gert að 
greiða stúlkunni 300 þúsund 
krónur í miskabætur.

Ósakhæfur 
vegna aldurs

 Sjálfstæðismenn í 
sveitarstjórn Skagafjarðar segja 
meirihluta Samfylkingar og 
Framsóknarflokks nýta heima-
síðu sveitarfélagsins sem 
áróðursvettvang. Tvö nýleg dæmi 
um þetta séu fréttir um skólamál 
og byggingu leikskóla þar sem 
hvergi sé getið afstöðu minnihlut-
ans. Fulltrúi vinstri grænna segir 
meðferð meirihlutans á heima-
síðu sveitarfélagsins vera 
forkastanlega. Fulltrúar meiri-
hlutans segja á móti að jákvæðar 
fréttir virðist fara fyrir brjóstið á 
fulltrúum minnihlutans en að 
meirihlutinn ætli ekki að liggja á 
slíkum fréttum. 

Sögð misnota 
heimasíðu

Alcan hvetur starfs-
menn fyrirtækisins til 

að leggja sínum vinnustað lið, 
hvernig svo sem þeir gera það.

 Margrét Frímannsdótt-
ir var harðorð í garð stjórnvalda
á Alþingi í gær og gerði meint 
úrræðaleysi stjórnvalda í 
málefnum langt leiddra fíkla að 
umtalsefni. Spurði hún hvort ekki 
væri vilji til að efla starfsemi 
fagaðila eins og SÁÁ, fremur en 
að styrkja stofnanir sem ekki 
veita viðurkennda meðferð. 

Siv Friðleifsdóttir heilbrigðis-
ráðherra sagðist ætla að beita sér 
fyrir eflingu SÁÁ og benti á að 
aðgengi að áfengismeðferð sé 
óvíða betra en hér á landi.

Margrét sagði þá Siv fara með 
þvaður. Byrgið hafi til dæmis 
verið stofnað af því að fíklarnir 
hafi verið á götunni. 

Úrræðaleysi í 
málefnum fíkla

 Gagnrýni á samein-
ingu Iðnskólans í Reykjavík og 
Fjöltækniskóla Íslands (FÍ) er 
byggð á misskilningi að mati Jóns 
B. Stefánssonar, skólameistara FÍ. 
Hann segir ótta kennara Iðnskól-
ans um réttindamissi og að vissar 
iðngreinar komi til með að líða 
fyrir breytingarnar ástæðulausan 
þar sem réttindi kennara séu vel 
tryggð og námsframboð verði 
aukið.

„Við erum að reyna að fá meira 
frelsi inn í skólann og atvinnulífið 
með okkur sem stóreykur tæki-
færi nemenda,“ segir Jón og minn-
ir á að öll skólastig séu nú í hraðri 
endurskoðun. „Ég bendi á að þegar 
Stýrimanna- og Vélskólanum var 
breytt í tækniskóla þá fjölgaði 
nemendum og vegna rekstrar-
formsins þá var aðstaða nemenda 
bætt stórlega,“ segir Jón. Hann 
segir að kennarar Fjöltækniskól-

ans séu almennt ánægðir með 
sameiningaráformin enda tali þeir 
af reynslu þar sem þeir hafi starf-
að undir áþekku rekstrarformi og 
sameinaðir skólar muni starfa 
eftir. 

Sigurður Ingi Andrésson, trún-
aðarmaður kennara í FÍ, segist 
halda að kennarar skólans séu 

spenntir fyrir sameiningu. „Við 
sjáum í þessu tækifæri frekar en 
neikvæðar breytingar. Helsta 
gagnrýnin sem ég hef heyrt er 
varðandi húsnæðismál og að kennt 
verði á tveimur stöðum. Það hafa 
vaknað spurningar um hvernig 
því verður blandað saman.“

Sigurður Hreinsson, 
trésmiður frá Húsavík, er sáttur 
við að Ker hf., áður Olíufélagið hf., 
hafi verið dæmt til að greiða honum 
fimmtán þúsund króna skaðabæt-
ur í Héraðsdómi Reykjavíkur á 
föstudaginn.  Olíufélagið tók þátt í 
ólögmætu verðsamráði olíufélag-
anna ásamt Olís og Skeljungi á 
árunum 1993 til 2001, Sigurður 
keypti bensín af Olíufélaginu fyrir 
um 1,1 milljón á árunum 1995 til 
2001.

Með dómnum voru einstaklingi í 
fyrsta skipti dæmdar bætur vegna 
verðsamráðs olíufélaganna. Ker 
mun áfrýja dómnum til Hæstarétt-
ar. Að sögn Sigurðar er leikurinn 

því aðeins hálfnaður. „Nú er búið að 
greiða leiðina fyrir frekari mála-
ferlum einstaklinga gegn olíufélög-
unum,“ segir Sigurður.

Steinar Guðgeirsson, lögmaður 
Sigurðar, segir að um 150 einstakl-
ingar, sem telja sig hafa beðið fjár-

hagslegan skaða vegna samráðsins, 
bíði eftir niðurstöðunni í máli Sig-
urðar.

Hörður Felix Harðarson, lög-
maður Skeljungs, segir langt í að 
Skeljungur taki ákvarðanir um 
hvernig brugðist verði við því ef 
einstaklingar höfða skaðabótamál 
gegn félaginu. Hann segir að 
Skeljungur muni bíða eftir niður-
stöðu Hæstaréttar í málinu. Hörð-
ur segir að ef til þess komi að ein-
staklingar ætli að höfða 
skaðabótamál gegn Skeljungi sé 
ekki útilokað að slík mál yrðu 
útkljáð utan dómstóla en að of 
snemmt sé að fullyrða um það.

Niðurstaðan er hálfur sigur



Raunlækkun kjúklinga- og svínakjötsverðs á síðustu 14 árum um 40-50% er staðreynd.

Til upplýsingar fyrir neytendur skýrir þessi jákvæða þróun að kostnaður vegna kjúklinga- og

svínakjöts hefur lækkað niður í um 1,5% af heildarútgjöldum heimilanna. 

Meðalheimilin verja nú rúmum 5.000 krónum á mánuði til kaupa á kjúklinga- og svínakjöti

en í samanburði greiða þau um 8.000 krónur í yfirdráttarvexti mánaðarlega.

Sannleikurinn er sá að þó við gæfum neytendum allt kjúklinga- og svínakjötið

munar meðalheimilið samt meira um 0,5% vaxtalækkun!

Umræða um verðlag á Íslandi verður að snúast um miklu fleiri þætti en innlenda 

búvöruframleiðslu, sem Íslendingar vita að er betri að gæðum og hreinleika en innflutt vara.

Okkar ósk er að kjúklinga- og svínarækt verði af hálfu ríkisvaldsins búið það umhverfi að greinin veikist ekki

heldur hafi alla burði til áframhaldandi góðra verka fyrir íslensk heimili.

FÉLÖG KJÚKLINGA- OG SVÍNABÆNDA Á ÍSLANDI

Vextir vega þyngra en kjöt!
Meðalheimilið hér á landi greiðir rúmar 8.000 krónur

á mánuði í yfirdráttarvexti. Sama heimili ver rúmum

5.000 krónum til kaupa á kjúklinga- og svínakjöti á mánuði.
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 Menntasvið Reykjavík-
urborgar efnir til íslenskuverð-
launa fyrir reykvísk skólabörn. 
Verðlaununum verður úthlutað 
árlega, á Degi íslenskrar tungu 
hinn 16. nóvember. Verndari 
verðlaunanna er frú Vigdís 
Finnbogadóttir, fyrrverandi 
forseti Íslands.

Í tilkynningu segir að markmið 
verðlaunanna sé að auka áhuga 
æskufólks á íslenskri tungu og 
hvetja það til framfara í tjáningu 
talaðs máls og ritaðs. Verðlaunin 
fá nemendur sem tekið hafa 
framförum eða náð góðum 
árangri í íslensku, hvort sem þeir 
hafa hana að móðurmáli eða læra 
hana sem annað tungumál. 

Auka áhuga á 
íslenskri tungu

 Guðjón Ólafur Jónsson 
þingmaður vakti í gær athygli á 
rannsóknum Ragnars Árnasonar 
um tekjur Íslendinga 1993 til 
2005; að samkvæmt þeim hafi 
tekjur hinna lægst launuðu ekki 
minnkað. Sagði hann þögn 
stjórnarandstöðu um þetta 
„ærandi“.

Þingmenn stjórnarandstöðu 
minntust þá á verðlag og „verð-
bólguskatt“. Ögmundur Jónasson 
sagði það óumdeilt að kaupmáttur 
hefði aukist, miðað við meðaltal. 
Frekar en miða við meðaltal 
mætti þó spyrja hvort auðveldara 
væri að vera tekjulítill og 
húsnæðislaus nú, en áður. 

Athygli vakin á 
tekjurannsókn 

 Hópur róttækra 
umhverfissinna sem kallar sig 
Earth Liberation Front (ELF) 
hefur játað á sig skemmdarverk 
sem unnin voru á vinnuvélum í 
Hraunsvík í byrjun janúar á þessu 
ári.

Í yfirlýsingu samtakanna segir 
að skotmark þeirra hafi verið 
álver Alcan í Straumsvík en þau 
töldu að framkvæmdir við stækk-
un þess væru þegar hafnar. Vél-
arnar sem voru skemmdar tengd-
ust hins vegar Alcan ekki á neinn 
hátt heldur eru þær í eigu Ístaks 
sem er að byggja skólpdælustöð í 
Hraunsvík, skammt frá álverinu. 

Loftur Árnason, framkvæmda-
stjóri Ístaks, segir að tjónið sem 
unnið var á vélunum hlaupi á millj-
ónum króna. „Það var klipptur í 
sundur rafmagnsbúnaður og 
vökvalagnir auk þess sem stýris-
búnaður var skemmdur. Þeir sem 
voru þarna að verki hafa greini-
lega ekki verið kunnir tungumál-
inu því þá hefðu þeir getað lesið á 
skiltið þar sem á stóð hvað væri 
verið að byggja. En það er alveg 
ljóst að þetta fólk kunni til verka 
og skemmdi viðkvæmustu staðina 
í vélunum.“

Hörður Jóhannesson, aðstoðar-
lögreglustjóri á höfuðborgarsvæð-
inu, staðfestir að kæra hafi borist 
vegna skemmdarverkanna en á 
þeim tíma hafi ekki legið fyrir nein-
ar vísbendingar um hverjir hafi 
verið þarna að verki. Hann segir 
rannsókn málsins standa yfir.

Pétur Óskarsson, talsmaður 
samtakanna Sól í Straumi, sem 
barist hafa gegn stækkun álvers-
ins, fordæmir framgöngu ELF og 

segir meðlimi hópsins vera 
óprúttna glæpamenn. Hann telur 
skemmdarverkin þó ekki eiga 
eftir að hafa áhrif á komandi kosn-
ingabaráttu varðandi stækkun 
álversins. „Við höfum að sjálf-
sögðu ekkert með þennan hóp að 
gera. Þetta á ekkert skylt við þá 
umræðu sem á sér stað hér í Hafn-
arfirði varðandi stækkun álvers-
ins og er mjög málefnaleg meðal 
bæjarbúa.“

Skemmdarverkunum var líkt 
og fyrr segir beint gegn Alcan. 
Hrannar Pétursson, upplýsinga-
fulltrúi fyrirtækisins, segir að 
fyrirtækið taki svona fregnum 

mjög alvarlega. „Það eru vissu-
lega vonbrigði að fólk noti meðul 
af þessu tagi og teljum þau ekki 
gott innlegg í þá kosningabaráttu 
sem er í gangi.“ 

Yfirlýsing samtakanna birtist 
bæði á heimasíðu samtaka sem 
kalla sig Earth First! og á heima-
síðu Saving Iceland, samtaka sem 
vinna að verndun íslenskrar nátt-
úru. Í fréttatilkynningu Saving 
Iceland sem send var fjölmiðlum í 
gær segjast samtökin ekki vera 
ábyrg fyrir, né tengjast, aðgerðum 
sem þau segja frá nema slíkt sé 
skýrt tekið fram.

Róttæklingar stóðu 
fyrir skemmdunum
Erlendur hópur róttækra umhverfisverndarsinna hefur lýst sig ábyrgan á 
skemmdum á vinnuvélum Ístaks í Hraunsvík fyrr á árinu. Taldi hópurinn sig vera 
að vinna gegn stækkun álversins í Straumsvík. Tjón hleypur á milljónum króna.

Samtök um sorg og sorgarviðbrögð

Fræðslufundur í Neskirkju í kvöld 22. febrúar kl. 20-22.
Fyrirlesari sr. Birgir Ásgeirsson

Allir velkomnir!

Sjálfsvíg

 Eiður Guðnason 
sendiherra verður aðalræðis-
maður Íslands í Þórshöfn í Fær-
eyjum á nýrri sendiráðsskrif-
stofu sem þar verður stofnuð í 
aprílmánuði.

„Þetta er auðvitað yfirlýsing 
um mikilvægi samskipta okkar 
við Færeyinga,“ segir Eiður, 
sem er mjög spenntur yfir þessu 
nýja starfi. Hann þekkir eyjarn-
ar vel eftir margar heimsóknir 
vegna starfa sinna sem þing-
maður og ráðherra.  Hann segist 
kunna afar vel við „okkar næstu 
nágranna“ og eiga þar ágæta kunningja.

Með nýrri skrifstofu Íslendinga á eyjunum skulu 
tengsl við Færeyinga efld á sviði viðskipta og menn-

ingar. Nýlega var undirritaður 
samningur milli þjóðanna, sem 
kenndur er við Hoyvík. Mark-
mið hans er að koma á fót sam-
eiginlegu efnahagssvæði 
Íslands og Færeyja, til að 
mynda er stefnt að fullri frí-
verslun með landbúnaðarvör-
ur.

„Íslendingar stofna þessa 
skrifstofu í góðri samvinnu við 
Dani og Færeyinga,“ segir 
Eiður. Íslensk ræðismanns-
skrifstofa hefur verið í Færeyj-
um í sextíu ár. Hingað til hefur 

þar starfað ólaunaður kjörræðismaður.
Skrifstofan verður til húsa í Fógetastofunni, í 

hjarta Þórshafnar. 

 Þau tæpu fjögur 
kíló af kókaíni sem karlmaður á 
fertugsaldri er grunaður um að 
hafa smyglað inn til landsins er 
mesta magn efnisins sem lagt 
hefur verið hald á hér á landi. 
Maðurinn var handtekinn í 
byrjun febrúar og situr nú í 
gæsluvarðhaldi.

Allt í allt lögðu lögregla og 
tollverðir hald á tæplega þrettán 
kíló af kókaíni á síðasta ári. Þar 
af voru tæp níu kíló tekin í 
þremur aðskildum málum frá 
byrjun ágúst og fram í lok 
nóvember. Þessi þrjú mál eru 
langstærstu kókaínmál sem upp 
hafa komið á Íslandi.

Níu kíló tekin á 
skömmum tíma

 Íbúasamtök 
Laugardals og foreldrafélag 
Langholtsskóla blása til fundar 
um Laugardal framtíðarinnar í 
dag. Ástæðan er að skipulagsyfir-
völd í Reykjavík hyggjast taka 
leiksvæði barna í dalnum undir 
fjölbýlishús.

Í tilkynningu segir að stöðugt 
sé þrengt að dalnum sem náttúru-
perlu og að borgarbúar verði að 
vera á varðbergi gagnvart 
skipulagsbreytingum sem þessum. 
Borgarstjóra er boðið á fundinn 
ásamt öðrum sem fara með 
skipulagsmál borgarinnar.

Leiksvæði und-
ir fjölbýlishús



Ný augnmeðferð frá Dior

DIOR hefur þróað krem sem hentar öllum konum frá 35 ára aldri.
Capture Totale krem sem inniheldur m.a. efni unnin úr jurtinni
ALPHA-LANGOSA en hún vex á Madagaskar og er einstaklega
nærandi og endurnýjandi.

Þrjár nýjungar eru komnar í línunni. 
Augnkrem sem er einstaklega virkt, straujar út fínar línur og krákufætur.
Næturtvenna, krem og peeling sem vinna saman að því að næra og
byggja upp húðina.

SHARON STONE. CAPTURESýnilegur árangur
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*Gildir á meðan birgðir endast. Fylgir ekki öðrum tilboðum.

Dior kynning í Lyf og heilsu Kringlunni
fimmtudag til laugardags frá kl. 13-17

Sérfræðingur frá Dior býður upp á húðgreiningu og góð
förðunarráð. Vertu velkomin og kynntu þér nýjungarnar frá Dior.

Góð tilboð. Fallegur kaupauki* fylgir ef verslað er fyrir 5.000.-



Er eðlilegt að stjórnvöld bregð-
ist við klámráðstefnunni?

Horfir þú á sjónvarp í meira en 
tvo klukkutíma á dag?

„Við erum ekki sátt við 
staðsetninguna á skiltinu,“ segir Eva Rós 
Jóhannsdóttir, útibússtjóri SPH-SPV í 
Garðabæ, sem mótmælt hefur því að 
bæjaryfirvöld hafa heimilað Kaupþingi 
að setja upp auglýsingaskilti við Vífils-
staðaveg.

Kaupþing fékk um miðjan desember 
heimild skipulagsnefndar Garðabæjar 
til að setja upp auglýsingaskilti við Víf-
ilsstaðaveg. Kaupþing fékk heimild fyrir 
skiltinu í eitt ár en ákvörðun um varan-
legt skilti var frestað í skipulagsnefnd 
vegna fyrirhugaðra breytinga á svæðinu 
á næstunni.

Eins og Sparisjóður Hafnarfjarðar 
hefur Kaupþing rekið útibú um árabil á 
Garðatorgi. Undirstöður skiltis Kaup-

þings eru komnar á sinn stað. Eva Rós 
segir í bréfi til Gunnars Einarssonar 
bæjarstjóra að skilti Kaupþings muni 
klárlega hindra sýnileika skiltis spari-
sjóðsins sem staðið hafi á þessum stað í 
áraraðir. Óeðlilegt sé að leyfa þessa stað-
setningu á skilti keppinautar sparisjóðs-
ins.

„Sætir það furðu að jafnræðissjónar-
mið skuli ekki hafa verið haft að leiðar-
ljósi við þessa framkvæmd,“ segir í mót-
mælabréfi útibússtjórans. 

Kaupþing skyggir á sparisjóð

 Spilling gegnsýrir 
Rússland og ógnar jafnvel 
þjóðaröryggi þrátt fyrir loforð 
Vladimirs Pútín, forseta Rúss-
lands, um að gera meira til að 
berjast gegn henni að því er 
kemur fram í óvenju umbúða-
lausri skýrslu opinberrar 
ráðgjafanefndar. Sérfræðingar 
segja að spillingarvandinn hafi 
aukist eftir að Pútín tók við 
völdum árið 2001.

Spilling allsráð-
andi í Rússlandi  Meirihluti þeirra lyfja 

sem Tollgæslan í Reykjavík  legg-
ur hald á eru venjuleg lyf sem ber-
ast frá erlendum ríkjum en er ekki 
leyfilegt að flytja til landsins með 
pósti.

Guðrún Sólveig Ríkarðsdóttir, 
yfirtollvörður hjá póstmiðstöð 
Tollgæslunnar, segir að öll lyf sem 
komi frá löndum utan Evrópska 
efnahagssvæðisins (EES) og ber-
ast hingað til lands með þeim hætti 
séu bönnuð. Meiri slaki ríkir í 
reglum varðandi innflutning á 
lyfjum innan EES, en þó er ekki 
hægt að flytja inn lyf sem eru lyf-
seðilsskyld á Íslandi án þess að 
geta framvísað lyfseðli. „Þetta er 
mjög skýrt, ef lyfin sem við leggj-
um hald á koma frá EES-svæðinu 
og eru lyfseðilsskyld þá getur 
móttakandinn beðið eftir lyfseðli 
og fengið þau afhend í kjölfarið. 
Allt annað er bannað.“

Tollgæslan stöðvaði tæplega 
1.100 póstsendingar á síðasta ári 
vegna gruns um að lyfjainnihald 
sendinganna samræmdist ekki 
íslenskum reglum varðandi inn-
flutning á lyfjum til landsins, en 
það eru tæplega þrjár haldlagn-
ingar á dag og aukning um 70 pró-
sent frá árinu 2005. 

Regína Hallgrímsdóttir, sviðs-
stjóri eftirlitssviðs Lyfjastofnun-
ar, segir að stofnunin finni fyrir 
þessari breytingu samhliða auknu 
innstreymi erlends vinnuafls, en 
útgefnum dvalarleyfum hjá 
Útlendingastofnun fjölgaði um 36 

prósent milli áranna 2005 til 
2006.

Hún telur ýmsar skýringar 
geta verið á þessu. „Sumt fólk 
kemur hingað í ákveðinn tíma sem 
vinnuafl og kemst ekki inn í trygg-
ingakerfið hér á landi. Stundum 
eru þetta lyf sem einfaldlega eru 
ekki til hér. Og svo getur vel verið 
að lyfin séu kannski ódýrari í 
heimalandinu þar sem lyfjaverð 
er háð efnahag þjóðanna.“

Hildur Sverrisdóttir, forstöðu-
maður alþjóðasviðs Trygginga-
stofnunar Íslands, segir mjög 
skýrar reglur gilda um það hve-

nær einstaklingar séu sjúkra-
tryggðir hér á landi og komist 
þannig inn í tryggingakerfið. „Þeir 
sem hafa verið með lögheimili á 
Íslandi í að minnsta kosti sex mán-
uði eru sjúkratryggðir. Það er 
óháð ríkisborgararétti. Síðan eru 
það hinir, sem við köllum ferða-
menn frekar en útlendinga, því að 
Íslendingar búsettir erlendis geta 
einnig tilheyrt þeim hópi. Það eru 
þeir sem koma hingað tímabundið 
án þess að vera með búsetu á 
Íslandi. Þeir eru ekki sjúkra-
tryggðir.“

Útlendingar á Íslandi 
panta lyf að heiman
Stærstur hluti þeirra lyfja sem tollgæslan leggur hald á eru venjuleg lyf fram-
leidd erlendis. Útlendingar búsettir á Íslandi panta lyf frá heimalöndunum. 
Innflutningur slíkra lyfja eykst í takt við fjölda útlendinga á Íslandi.

Riða er aftur komin 
upp á Hrafnkelsstöðum í Hruna-
mannahreppi. Í þessum mánuði 
hafa tvær ær frá bænum greinst 
með riðu, en þar kom upp riða 
vorið 2001. Þá var öllu fénu 
fargað.

Í tilkynningu segir að engin 
sjúkdómseinkenni hafi verið á 
kindunum sem nú hafa greinst 
með riðu, en hún fannst í heila-
sýnum sem tekin voru vegna 
reglubundins eftirlits með 
sjúkdómnum. Landbúnaðarráð-
herra hefur verið tilkynnt um 
málið og er nú unnið að undirbún-
ingi niðurskurðar og samninga-
gerð við ábúendur.

Hrafnkelsstaðir 
með riðu á ný

 Róbert Trausti Árna-
son, fyrrverandi  varafastafull-
trúi Íslands hjá NATO, vill ekki 
veita neinn aðgang að dagbókum 
þeim sem Þór Whitehead sagn-
fræðingur vitnaði til í grein sinni 
í Fréttablaðinu hinn 20. október í 

fyrra. Í greininni var sagt frá 
meintri beiðni Jóns Baldvins 
Hannibalssonar, þáverandi utan-
ríkisráðherra, um að Róbert kann-
aði, árið 1989, „hvort Svavar  
Gestsson hafi verið í hópi erind-
reka STASI“. 

„Ég efast um að ég hleypi nokk-
urn tíma nokkrum í þetta,“ segir 
Róbert. Þór hafi einungis verið 
sýndur afmarkaður kafli og með 
ströngum skilyrðum. „Sjálfur vil 
ég að allur þessi sannleikur fái að 
liggja í friði. Það er engum greiði 
gerður með því að rifja þetta 
upp.“

Aðspurður hvers vegna Þór 
hafi þá fengið að vitna í dagbækur  
Róberts, svarar hann því til að 
„fullyrðingar sem komu fram um 
skrímsladeild Sjálfstæðisflokks-
ins og fullyrðingar um grófustu 
lögbrot gáfu fullt tilefni til þess að 
rifja upp óþægilegar staðreyndir 
vinstra megin við línuna“.

Róbert segir ekki koma til 
greina að gefa út minningar sínar 
á bók síðar meir. „Nei, drottinn 
minn dýri. Alls ekki. [...] Ég hafði 
enga ánægju af því að minna Jón 
Baldvin á óþægilega hluti úr hans 
fortíð, sem hann auðvitað var 
búinn að steingleyma.“



ARMANI DAGAR Í HAGKAUPUM
SMÁRALIND 22. – 28. FEBRÚAR
Smart Emporio Armani hliðartaska fylgir
með hverjum 50ml ilmi á Armani dögum*. *á
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 Á næstu vikum fara 
1.600 breskir hermenn heim frá 
Írak og fyrir árslok fara síðan 500 
í viðbót. Þá verða um 5.000 her-
menn eftir og verða þeir svo lengi 
sem þörf krefur.

Tony Blair, forsætisráðherra 
Bretlands, skýrði frá því á þingi í 
gær að nærri þriðjungur breska 
herliðsins verði kallaður heim frá 
Írak á næstu vikum, eða um leið 
og heimamenn hafa tekið við 
stjórn öryggismála í þremur af 
þeim fjórum héruðum sem Bretar 
hafa haft umsjón með. Þó fari her-
mennirnir ekki nema tryggt sé að 
Írakar geti tekið að sér yfirstjórn 
öryggismála á þeim svæðum í Írak 
þar sem Bretar hafa verið.

Á þriðjudaginn ræddi Blair við 
George W. Bush Bandaríkjafor-
seta og skýrði honum frá þessum 
áformum. Bush tók vel í þessi tíð-
indi og sagði þau sýna hve góður 
árangur hefði náðst á þeim svæð-
um þar sem Bretar hafa verið.

Bush hefur lagt mikla áherslu á 
að bandarískum hermönnum í 

Írak verði fjölgað og vill að 21.500 
hermenn bætist í hóp þeirra 
130.000 Bandaríkjamanna sem þar 
eru fyrir. Þetta segir hann nauð-
synlegt til þess að ráða við ástand-
ið í höfuðborginni Bagdad.

Breski herinn hefur hins vegar 
einkum verið í fjórum héruðum 
suðausturhluta landsins og því 
verið fjarri átökunum í Bagdad. Á 
breska svæðinu hefur ástandið 
verið verst í hafnarborginni 
Basra, en stefnt er að því að Írak-
ar taki við stjórninni þar.

„Allt þetta þýðir ekki að ástand-
ið í Basra sé nú eins og við viljum 
hafa það, en þetta þýðir að Írakar 

geta skrifað næsta kaflann í sögu 
Basra,“ sagði Blair í gær.

Alls hafa 132 breskir hermenn 
fallið í Írak frá því stríðið hófst í 
mars árið 2003.

Dönsk stjórnvöld skýrðu í gær 
frá því að allir danskir hermenn 
verði kallaðir heim frá Írak nú í 
sumar.

John Howard, forsætisráð-
herra Ástralíu, sagðist hins vegar 
í gær ekki sjá neina ástæðu til að 
kalla ástralska hermenn heim frá 
Írak. Í það minnsta ekki strax. 
„Þeir verða áfram með 5.000 menn 
og við með 550,“ sagði Howard.

Þriðjungur breska 
herliðsins fer heim
Tony Blair, forsætisráðherra Bretlands, ætlar að fækka verulega í breska herlið-
inu í Írak strax á þessu ári. George W. Bush Bandaríkjaforseti fagnar þessu.

Forskot Íhalds-
flokksins breska á Verkamanna-
flokkinn mælist nú nægilega stórt 
til að flokkurinn gæti unnið hrein-
an meirihluta á þingi, færu fram 
kosningar nú. 

Í könnun fyrir dagblaðið The 
Guardian sögðust 42 prósent 
svarenda frekar myndu kjósa 
Íhaldsflokkinn undir forystu Dav-
ids Cameron en Verkamanna-
flokkinn undir forystu Gordons 
Brown, sennilegs eftirmanns 
Tony Blair. Sautján prósent sögð-
ust styðja Frjálslynda demó-
krata.

Fylgi Íhaldsflokksins hefur 
ekki mælst meira síðan skömmu 

eftir síðustu þingkosningar sem 
flokkurinn vann, en það var vorið 
1992. Íhaldsmenn hafa mælst með 
meira fylgi en Verkamannaflokk-
urinn í nær öllum könnunum 
síðan í ársbyrjun í fyrra. 

Niðurstöðurnar þykja til þess 
fallnar að ýta undir efasemdir í 
Verkamannaflokknum um að 
Brown sé rétti maðurinn til að 
leiða flokkinn í næstu kosningum, 
sem væntanlega verða haldnar 
árið 2009. Blair hefur sagst munu 
hætta fyrir haustið. 

Íhaldsflokkur eykur forskotið
 Félag heyrnarlausra 

skorar á alþingismenn að 
viðurkenna táknmál sem móður-
mál heyrnarlausra og finna 
varanlega lausn á túlkaþjónustu.

Einnig skorar félagið á að 
textun innlends sjónvarpsefnis 
verði lögbundin skylda. Slík 
textun veiti heyrnarlausum 
aðgengi að upplýsingum og sé það 
mikið jafnréttismál.

Ofangreindar breytingar á 
aðstöðu heyrnarlausra þurfa ekki 
að kosta mikið en gætu breytt 
miklu fyrir líf fólks sem alla sína 
ævi hefur búið við einangrun í 
allsnægtasamfélaginu, segir í 
áskoruninni.

Táknmál verði 
móðurmálið

Allir danskir hermenn í Írak, sem nú eru 
460 talsins, verða farnir burt fyrir haustið. Í staðinn 
verða fjórar danskar þyrlur sendar til Íraks og 
verða þar út árið.

Einnig ætla Danir að senda 200 hermenn til 
Afganistans til viðbótar þeim 400 dönsku hermönn-
um sem þar eru fyrir. Yfirstjórn NATO hefur ein-
dregið hvatt aðildarríkin til þess að senda fleiri her-
menn þangað sem fyrst, þar sem búast má við 
harðari átökum í Afganistan nú með vorinu og fram 
á sumar.

Anders Fogh Rasmussen forsætisráðherra og 
Per Stig Møller utanríkisráðherra skýrðu frá þessu 
á blaðamannafundi í hádeginu í gær, um svipað leyti 
og Tony Blair skýrði breska þinginu frá fækkun 
breskra hermanna í Írak.

Dönsk stjórnvöld segjast hafa tekið þessa ákvörð-
un í samráði við bæði Blair og George W. Bush 
Bandaríkjaforseta, auk þess sem hann hafi ráðgast 
við Nouri al-Maliki, forsætisráðherra Írans.

„Maliki forsætisráðherra lýsti ánægju sinni með 
að ástandið í suðrinu hafi þróast þannig að þeir geti 
sjálfir tekið á sig meiri ábyrgð,“ sagði Fogh Rasm-
ussen.

Sex danskir hermenn hafa fallið í Írak frá stríðs-
byrjun.

Danski herinn yfirgefur Írak

Hver er skólameistari Iðn-
skólans í Reykjavík?

Hvað heitir japanska hval-
veiðiskipið sem kviknaði í við 
Suðurskautið á dögunum?

Hvaða Íslendingur var 
nýlega ráðinn í breska þjóðleik-
húsið?

Fáið það óþvegið!
Fræðsluganga á safnanótt föstudaginn 23. febrúar
Gengið frá Hlemmi að Þvottalaugunum í Laugardal og þaðan 
inn í Grasagarð Reykjavíkur. Fræðst um líf og störf þvottakvenna 
ásamt öðru því sem fyrir augu ber.

Lagt af stað frá Hlemmi kl. 20:00
Lúðrasveit blæs til göngu
Boðið upp á heitt kakó í göngulok
Garðskáli Grasagarðsins opinn frá 19-24
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 Einn sakborninga í 
Baugsmálinu upplýsti við skýrslu-
gjöf fyrir héraðsdómi í gær að 
hann hafi fengið þau skilaboð við 
yfirheyrslur hjá lögreglu að ef 
hann hjálpaði til við að „ná“ Jóni 
Ásgeiri Jóhannessyni, forstjóra 
Baugs Group, sem einnig er 
ákærður, myndi afstaða lögreglu 
til meintra brota hans breytast.

Við lok skýrslutöku af Tryggva 
Jónssyni, fyrrum aðstoðarfor-
stjóra og síðar forstjóra Baugs, í 
Héraðsdómi Reykjavíkur spurði 
Gestur Jónsson, verjandi Jóns 
Ásgeirs, hvort Tryggva hafi verið 
boðinn einhvers konar samn-
ingur eða samkomulag í skipt-
um fyrir upplýsingar við 
rannsókn lögreglu. „Það 
kom oft fram fyrstu mán-
uði rannsóknarinnar að 
þeir væru ekki á eftir mér, 
ég væri aukaleikari, eða fórn-
arlamb, og þeir vildu gjarnan að 
ég segði satt og rétt frá, því þá 
myndi staða mín breytast. Þetta 
sögðu þeir í mín eyru,“ sagði 
Tryggvi. 

Hann minntist þess að í desem-
ber 2002, þegar yfirheyrslu yfir 
honum hjá lögreglu var að ljúka, 
hafi Arnar Jensson, fyrrverandi 
starfsmaður efnahagsbrotadeild-
ar ríkislögreglustjóra, óskað eftir 
því að fá að ræða í einrúmi við lög-
mann Tryggva, sem á þeim tíma 
var Andri Árnason.

Tryggvi sagði í réttarsal í gær 
að eftir fundinn hafi Andri borið 
honum þau skilaboð frá Arnari „að 
staða mín myndi breytast ef ég 
segði satt og rétt frá, og þeir gætu 
náð Jóni Ásgeiri“.

Andri sagðist í gær kannast við 
að hafa rætt við Arnar, en þar hafi 

þeir rætt stöðu Tryggva í rann-
sókninni almennt, sem oft sé gert. 
Rétt sé að taka fram að á engum 
tímapunkti hafi Tryggva verið 
boðið samningur um að staða hans 
breyttist frá því að vera sakborn-
ingur í það að verða vitni.

Gestur Jónsson sagði í samtali 
við Fréttablaðið að lögreglu og 
ákæruvaldi sé ekki heimilt að gera 
einstaklingi sem sé til rannsóknar 
tilboð um að litið verði framhjá 
mögulegu saknæmu athæfi gegn 
því að viðkomandi aðstoðaði við 
rannsókn lögreglu. Auðvitað sé 
ekki ólöglegt að biðja menn um að 

skýra satt og rétt frá, en ef það 
sé gert í því samhengi að þeir 
geti allt í einu orðið vitni en 
ekki sakborningar geti þeir 

sýnt fram á sök annars 
manns sé það annað 
mál.

Sigurður Tómas 
Magnússon, settur ríkissaksókn-
ari, sagði við fjölmiðlamenn eftir 
ummæli Tryggva að svo virðist 
sem Tryggvi sé að draga þessar 
ályktanir, fremur en að eitthvað 
hafi verið gefið í skyn. „Ef menn 
segja satt og rétt frá verður staða 
þeirra miklu betri, samkvæmt 
almennum hegningarlögum er það 
refsilækkunarástæða.“

Jakob Möller, verjandi Tryggva, 
segir að Tryggva hafi verið gefin 
vísbending um að hann hafi átt 
þennan möguleika. „Samkvæmt 
því sem hann segir var honum svo 
gert ólögmætt tilboð um að það 
yrði litið framhjá sekt hans ef 
hann segði sannleikann um Jón 
Ásgeir, á þeim grundvelli að Jón 
Ásgeir hafi verið höfuðpaurinn en 
Tryggvi aukanúmer.“

Voru ekki á 
eftir Tryggva
Einn sakborninga í Baugsmálinu segir að sér hafi 
verið gert tilboð um breytta afstöðu lögreglu til 
meintra brota ef hann hjálpaði til við að upplýsa 
þátt Jóns Ásgeirs Jóhannessonar í lögbrotum.

 Arnar Jensson, fyrrver-
andi aðstoðaryfirlögregluþjónn 

hjá ríkislög-
reglustjóra,
hafnar því 
algerlega að 
hann hafi boðið 
Tryggva Jóns-
syni, einum sak-
borninga í 
Baugsmálinu,
einhvers konar 
samning við 

rannsókn málsins, eins og Tryggvi 
hélt fram fyrir héraðsdómi í gær.

„Ég get fullyrt að þetta er gjör-
samlega úr lausu lofti gripið,“ 
segir Arnar. „Það er algerlega af 

og frá að Tryggva, eða nokkrum 
öðrum í þessu máli, hafi verið 
boðið eitthvað slíkt.“

Hann staðfestir að það sé ólög-
legt að bjóða einstaklingi sem sé 
til rannsóknar samning um refsi-
lækkun eða annað í þeim dúr gegn 
því að viðkomandi aðstoði við 
rannsókn.

Hann segir að sakborningar 
séu að sjálfsögðu áminntir um að 
segja satt og rétt frá við yfir-
heyrslur, og sérstaklega sé þeim 
gert grein fyrir því í upphafi rann-
sóknar að játi þeir á sig það sem 
þeir eru grunaðir um geti það haft 
áhrif á endanlega refsingu, verði 
þeim gerð refsing.

Úr lausu lofti gripið

BAUGS M Á L I Ð

www.lysi.is

Omega-3
F I S K I O L Í A

Gjöf náttúrunnar til þín

Má taka með lýsi.

Omega-3 fiskiolía byggir upp ónæmiskerfið
á marga vegu og hefur jákvæð áhrif á:

Omega-3 fiskiolía inniheldur hátt hlutfall Omega-3 

fitusýra, einkum EPA og DHA sem eru okkur 

lífsnauðsynlegar.

Fjöldi rannsókna víða um heim hafa sýnt fram á 

jákvæða eiginleika þeirra fyrir heilsuna.
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hjarta og æðakerfi

blóðþrýsting

kólesteról í blóði
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rakastig húðarinnar
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Kaupmenn eru 
þegar farnir að búa sig undir það 
að lækka matarverð þegar virðis-
aukaskattur lækkar úr 24,5 í sjö og 
fjórtán í sjö prósent um næstu 
mánaðamót. Bæði þarf að fara í 
kerfisbreytingar í tölvukerfi og 
breyta merkingum á vörum og 
hillum.

Í Melabúðinni verður til dæmis 
fjöldi starfsfólks að störfum kvöld-
ið 28. febrúar við að setja upp nýja 
hillumiða vegna lægra virðisauka-
skattstigs. Vörur með lægri tolli 
og niðurfellingu vörugjalda koma 
til með að lækka í verði umfram 
virðisaukaskattslækkunina upp úr 
mánaðamótum.

Friðrik Ármann Guðmundsson, 
kaupmaður í Melabúðinni, hefur 
tekið saman nokkur dæmi um 
verðlækkun í búðinni hjá sér. Hann 
segir að pylsupakki með tíu stykkj-

um af SS pylsum, Cronions steikt-
um lauk, SS sinnepi, Hunt‘s 
tómatsósu og fimm stykkjum af 
pylsubrauði frá Myllunni muni 
lækka um 66 krónur samtals. Þá 
lækki morgunverðarpakki með 
567 grömmum af Cheerios og einu 
kílói af banönum um samtals 22 
krónur. Mismunurinn á helgar-
steikinni fyrir og eftir skattalækk-
unina verði 213 krónur miðað við 
2,4 kíló af lambalæri frá Fjalla-
lambi. Meðallærið lækkar þá úr 
3.475 krónum í 3.262 krónur. 

„Það eru ekki svo margar krón-
ur í hverju þessara dæma,“ segir 
Friðrik, „en þetta er fljótt að safn-
ast saman.“

Kvöldvinna við merkingar
Magnús Stefánsson 

félagsmálaráðherra vill láta 
fylgja eftir og meta stöðu 
verkefna sem unnin hafa verið í 
jafnréttismálum. Tillaga til 
þingsályktunar um endurskoðaða 
áætlun í jafnréttismálum var lögð 
fram í fyrradag.

Á heimasíðu félagsmálaráðu-
neytisins segir að endurskoðaða 
jafnréttisáætlunin byggist á fyrri 
áætlun sem lögð var fram árið 
2004 og gildir til loka maí árið 
2008.

Áherslurnar séu hinar sömu en 
þau verkefni sem lokið sé hafi 
verið tekin út og nýjum verkefn-
um bætt inn þar sem við á.

Jafnréttismál 
endurskoðuð

Hugsaðu um heilsuna!

Svalandi,
próteinríkur

  og fitulaus

Frískandi, hollur
og léttur drykkur í dós

Gamla góða
Óskajógúrtin

– bara léttari

Silkimjúkt,
próteinríkt

  og fitulaust
Fitusnauðar

og mildar ab-vörur
– dagleg neysla stuðlar að bættri

heilsu og vellíðan



 Himinháar hagnaðartölur breskra 
banka hafa verið hitamál í breskum fjölmiðl-
um nú í vikunni. 

Neytendasamtök í Bretlandi beina spjótum 
sínum einkum að gífurlega háum þjónustu-
gjöldum sem bankarnir taka af viðskiptavinum 
sínum. Samkvæmt dagblaðinu Guardian inn-
heimta bankarnir 5.000 krónur fyrir hvern 
innistæðulausan tékka og rúmlega 3.600 krón-
ur á dag fyrir yfirdrátt í heimildarleysi.

Tilefni umræðunnar í Bretlandi var að Barc-
leys-bankinn sendi frá sér tilkynningu um að 
gróðinn á síðasta ári hefði slegið öll met og 
væri 23 prósentum meiri en árið áður. Bankinn 
sagði hagnað sinn eftir skatta hafa numið 4,7 
milljörðum punda, en það samsvarar um 611 
milljörðum íslenskra króna. Dagblaðið Daily 
Mirror leikur sér aðeins með þessar gróðatöl-
ur og kemst að því að Barcleys hafi grætt 226 
pund á hverri sekúndu síðastliðið ár, og það 
„þrátt fyrir mikla aukningu óæskilegra skulda 
og minnkandi gróða af kreditkortum“.

Guardian hvetur lesendur sína til þess að 

krefja bankana um endurgreiðslu þjónustu-
gjalda. Blaðið segir að fjölmargir viðskiptavin-
ir banka hafi haft þar erindi sem erfiði og feng-
ið hundruð eða jafnvel þúsundir punda til 
baka.

Á næstunni er von á úrskurði frá samkeppn-

iseftirlitinu í Bretlandi um þjónustugjöld 
banka og er fastlega reiknað með því að bönk-
unum verði gert skylt að hafa hemil á sér í inn-
heimtu þjónustugjalda. Samkeppniseftirlitið 
hefur nú þegar gert kreditkortafyrirtækjum 
að lækka hámarksgjöld niður í 12 pund. 

Bankar sagðir okra á þjónustugjöldum

Fyrsta flugið í fjölþjóðlegu rannsóknarverk-
efni sem miðar að bættum veðurspám fór frá 
Keflavíkurflugvelli í gær. Hópur vísindamanna flaug 
að suðurodda Grænlands til að mæla ofsaveður við 
strendur landsins.

Guðrún Nína Petersen, veðurfræðingur við háskól-
ann í Austur-Anglíu í Bretlandi, var eini Íslendingur-
inn sem flaug í gær en auk hennar taka Jón Egill 
Kristjánsson, prófessor í veðurfræði við háskólann í 
Ósló, og Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur við 
Veðurstofu Íslands, þátt í verkefninu. Verkefnið er 
unnið í samstarfi við breska, kanadíska og norska 
vísindamenn.

Haraldur segir flugið ekki hafa verið neina 
skemmtiferð, enda þurfi að fljúga í gegnum ofsaveðr-
ið til þess að geta mælt það. Vélin sé sérútbúin 
mælum og mælitækjum auk þess sem hún sé 
fjögurra hreyfla öryggisins vegna. Hún lenti aftur á 

Keflavíkurflugvelli um klukkan fjögur í gær.
„Hugmyndin er að niðurstöður þessa verkefnis 

verði til þess að bæta veðurspár, bæði til styttri og 
lengri tíma,“ segir hann. „Ég held að þetta sé eitt 
stærsta verkefni af þessu tagi sem farið hefur fram 
hér á landi.“ 

Vísindamennirnir leggja aftur í hann í dag, en þá 
verður flogið um strendur Íslands til þess að mæla 
vindstrengi.

Borgarstjórn harmar 
að Reykjavíkurborg verði 
vettvangur ráðstefnu framleið-
enda klámefnis í næsta mánuði. 
Yfirlýst stefna borgarinnar sé að 
vinna gegn klámvæðingu og 
vændi. Það sé því í mikilli óþökk 
borgaryfirvalda verði ráðstefnan 
haldin.

Í ályktun borgarstjórnar frá 
því á þriðjudag er einnig ítrekuð 
ósk borgarstjóra um að lögreglu-
embættið rannsaki hvort 
þátttakendur í hópi ráðstefnu-
gesta kunni að vera framleiðend-
ur barnakláms eða annars 
ólögmæts klámefnis.

Haldin í óþökk 
borgaryfirvalda

Breskir njósnarar eru 
óttalegir klaufabárðar, ef marka 
má nýja skýrslu um hleranastarf-
semi leyniþjónustustofnana í 
Bretlandi.

Það er Swinton Thomas, 
fráfarandi umsjónarmaður með 
hleranastarfinu, sem tók saman 
skýrsluna og hefur afhent hana 
breska þinginu. Þar kemur meðal 
annars fram að meira en 4.000 
mistök hafi verið gerð við hleranir 
síðustu 15 mánuði.

Meðal annars hafi rangir símar 
verið hleraðir og fylgst með pósti, 
sem berst á heimilisfang grunaðra 
manna, jafnvel eftir að þeir eru 
fluttir.

Breska sjónvarpsstöðin Sky 
skýrði frá þessu, og segir greini-
legt að beskir njósnarar líkist 
miklu frekar Jacques Clouseau 
heldur en James Bond.

Líkari Clouseau 
en James Bond

Passat 100% lán

VW Passat 1,6 Basicline
Beinsk. árg. 04 ek. 72.000 

Verð áður 1.350.000 kr. Verð 1.190.000 kr.

Afborgun pr. mán.: 16.678 kr. Í 84 mán.

VW Passat 2,0 Trendline
Sjálfsk. árg. 03 ek. 62.000 

Verð áður 1.490.000 kr. Verð 1.320.000 kr.

Afborgun pr. mán. 21.164 kr. Í 72 mán.

VW Passat 1,6 Basicline
Beinsk. árg. 00 ek. 92.000 

Verð áður 950.000 kr. Verð 840.000 kr.

Afborgun pr. mán. 19.365 kr. Í 48 mán.

VW Passat 2,0 Trendline
Sjálfsk. árg. 03 ek. 70.000 

Verð áður 1.390.000 kr. Verð 1.220.000 kr.

Afborgun pr. mán.: 19.565 kr. Í 72 mán.

Klettháls Klettháls KletthálsKlettháls

VW Passat 4x4 2,0 Trendline
Beinsk. árg. 04 ek. 20.000 

Verð áður 2.190.000 kr. Verð 1.890.000 kr.

Afborgun pr. mán.: 26.454 kr. Í 84 mán.

VW Passat 2,0 Trendline
Beinsk. árg. 03 ek. 61.000 

Verð áður 1.390.000 kr. Verð 1.220.000 kr.

Afborgun pr. mán.: 19.565 kr. Í 72 mán.

VW Passat 2,0 Trendline
Sjálfsk. árg. 04 ek. 25.000 

Verð áður 1.990.000 kr. Verð 1.750.000 kr.

Afborgun pr. mán.: 28.036 kr. Í 84 mán.

VW Passat 2,0 Comfortline
Sjálfsk. árg. 01 ek. 102.000 

Verð áður 1.090.000 kr. Verð 890.000 kr.

Afborgun pr. mán.: 16.819 kr. Í 60 mán.

KletthálsKlettháls Klettháls Klettháls



Lykilorð bloggara hjá blog.is 
birtust fyrir mistök á síðum þeirra 
í gær. Að sögn Árna Matthíasson-
ar, starfsmanns hjá netdeild 
Morgunblaðsins, var villa í 
hugbúnaðaruppfærslu orsök þess 
að um stund mátti lesa lykilorð, 
kennitölu og aðrar upplýsingar um 
bloggara neðst á bloggsíðu hans.

Aðspurður hvers vegna 
upplýsingar um notendur, þar 
með talin lykilorð, séu geymdar 
ódulkóðaðar í gagnagrunni segir 
hann að ekki hafi verið metin 
þörf á því, upplýsingarnar séu 
ekki svo leynilegar. Lykilorðum 
allra notenda var breytt eftir að 
mistökin voru leiðrétt.

Birtu lykilorð 
allra bloggara

 Jónína Bjartmarz 
umhverfisráðherra vill að 
vísindaleg sjónarmið og rök ráði 
ferðinni þegar Evrópusambandið 
leysir mál sem varðar bann á 
notkun fiskimjöls sem fóðurs 
fyrir jórturdýr. Hún átti á 
dögunum fund með Markos 
Kyprianou, sem fer með mat-
vælamál í framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins í Brussel.

Samkvæmt fréttatilkynningu 
frá umhverfisráðuneytinu sagði 
Kyprianou vandann við að aflétta 
fyrrnefndu banni vera pólitískan 
fremur en vísindalegan. Jónína 
lagði áherslu á að málið yrði leyst 
og að vísindaleg sjónarmið og rök 
réðu ferðinni við meðferðina.

Vill að vísindi 
og rök ráði ferð

 Danska lögreglan 
fann 38 kíló af kókaíni við húsleit 
í einum stærsta fíkniefnafundi í 
Danmörku síðustu ár. Þrír menn 
voru handteknir.

Hinir grunuðu, tveir Serbar og 
einn Króati, voru handteknir 13. 
ferúar þegar þeir skiptust á 
plastpoka með tveimur kílóum af 
kókaíni á aðallestarstöðinni í
Kaupmannahöfn. Lögreglan réðst 
seinna inn í íbúð Króatans þar 
sem önnur 36 kíló voru. Áætlað 
söluvirði kókaínsins er vel yfir 
tvö hundruð milljónir króna.

Lögreglan komst á spor hinna 
grunuðu eftir að vísbending barst 
frá lögreglunni í Svíþjóð þar sem 
Serbarnir búa. 

Gripnir á aðal-
lestarstöðinni

Um þrjátíu tonnum 
af olíu var dælt upp úr flutninga-
skipinu Wilson Muuga í kör á 
dekkinu í gær og fyrrinótt og 
olían svo flutt með þyrlu í land. Í 
landi var olíunni dælt á bíla og 
ekið með hana í bæinn. Meirihlut-
inn af þessum þrjátíu tonnum er 
hrein olía. 

Helgi Jensson, forstöðumaður 
hjá Umhverfisstofnun, segir að 
skipið eigi nú að vera því næst 
tómt af olíu. Nú sé verið að undir-
búa hreinsun strandarinnar og 
koma búnaði til staðinn. Fjörurn-
ar verði kannaðar á næstunni. 
Sýnin verði send í greiningu í dag 
eða á morgun og þá komi í ljós 

hvaðan olían í fjörunni og á fug-
lunum er.

Oddný Guðbjörg Harðardóttir, 

sveitarstjóri í Garði, segist hafa 
miklar áhyggjur af menguninni 
en sérfræðingar séu að rannsaka 
málin.

„Við treystum því að þetta 
verði leyst farsællega,“ segir hún 
og leggur áherslu á að kannað 
verði hvaðan olían kemur. „Ég 
hef ekki fengið staðfest enn að 
olían komi frá Hvalsnesi.“

Hilmar Össurar, dýralæknir í 
Fjölskyldu- og húsdýragarðinum, 
segir að æðarkollan sem flutt var 
í garðinn í fyrradag hafi verið 
þrifin í gær. Hún sé horuð en 
henni líði þokkalega og þurfi nú 
tíma til að ná sér og mynda eðli-
legan fitubúskap í fiðrinu.  

Fjöruhreinsun undirbúin
Þyrla Landhelgisgæslunnar 

sótti slasaðan mann á Hvolsvöll í 
gær. Bíllinn hans fauk út af 
veginum rétt fyrir ofan Vík í 
Mýrdal. Hann var fluttur á 
slysadeild Landspítalans í 
Fossvogi og er að sögn ekki í 
lífshættu.

Tilkynnt var um slysið 
klukkan eitt í gær, og var 
ákveðið að kalla til þyrlu eftir að 
maðurinn kenndi eymsla í baki. 
Vegna veðurs komst þyrlan ekki 
alla leið þangað og þurfti því að 
flytja hann til móts við þyrluna 
til Hvolsvallar, þar sem hún 
flaug með hann til borgarinnar 

Bíll fauk af vegi 
við Vík í Mýrdal



G

STEINBÍTSFLÖK
ROÐ- OG BEINLAUS

kr.
kg798

LAMBAKJÖT
ÚRBEINAÐ ÚR KJÖTBORÐI

kr.
kg1.998

MÓA KJÚKLINGAMÁNAR
2 TEGUNDIR

kr.
pk.

SS ÁLEGG
MALAKOFF - HANGIÁLEGG 2X8 - SMURKÆFA

FRESCHETTE DIAVOLO
2 PIZZUR Í PAKKA

kr.
kg

RICESELECT
HRÍSGRJÓN

399kr.
pk.

MAXWELL HOUSE
KAFFI 500 g

399kr.
pk.

HAPPY DAY
ÁVAXTASAFI

159kr.
1 l.

400
kr. kg

Þú sparar

200
kr. kg

Þú sparar

300
kr. kg

Þú sparar

30
afsláttur 30

afsláttur

Allt að

Austurlensk
fjölskylduveisla fyrir 4

1.990 kr. pk.

5 tilbúnir
austurlenskir réttir

og 2 l af Egils gosi á aðeins

Ertu farinn að huga að grillinu!



Útsala

GRÍSABÓGUR
ÚR KJÖTBORÐI

398kr.
kg

GRÍSAKÓTELETTUR
ÚR KJÖTBORÐI

kr.
kg998

GRÍSAHNAKKI
ÚR KJÖTBORÐI

kr.
kg998

GRÍSALUNDIR
ÚR KJÖTBORÐI

kr.
kg1.498

GRÍSA SPARERIBS
ÚR KJÖTBORÐI

kr.
kg598

á grísakjöti!

40%
afsláttur

40%
afsláttur

35%
afsláttur

33%
afsláttur

Verði ykkur að góðu!



INNBLÁSTUR FYRIR 
SKÖPUNARGLEÐINA
Ókeypis Panduro Hobby
föndurlisti á íslensku!
Einnig fáanlegur í Skólavörubúðinni.

Borgartúni 29 Höfðabakka 3Glerárgötu 34

„Lögðum okkar síðasta blóðdropa í samtökin“

Samfélagsverðlaun Frétta-
blaðsins verða afhent síð-
degis í dag. Þetta er í annað 
sinn sem verðlaunin eru 
afhent en hlutverk þeirra 
er að draga fram jákvæða 
hluti í samfélaginu, að sögn 
Steinunnar Stefánsdóttur, 
aðstoðarritstjóra blaðsins 
og formanns dómnefndar. 

Samfélagsverðlaun Frétta-
blaðsins voru fyrst afhent í fyrra, 
en verða nú afhent í annað sinn í 

dag. Mikill fjöldi tilnefninga barst 
frá almenningi og dómnefnd 
útnefndi þrjá til fimm í hverjum 
hinna fimm flokka, en auk þeirra 
eru veitt ein heiðursverðlaun. „Það 
var að sjálfsögðu úr mjög vöndu 
að ráða fyrir dómnefndina,“ segir 
Steinunn. „Allar ábendingar sem 
koma frá almenningi eru verðugar 
og allar eiga í raun skilið að verða 
útnefndar til verðlauna.“ Dóm-
nefndina skipuðu að þessu sinni 
Alma Geirdal, fulltrúi Forma, sam-
taka átröskunarsjúklinga, en þau 
samtök hlutu Samfélagsverðlaun-
in í fyrra, Gísli Marteinn Baldurs-
son borgarfulltrúi, Hildur Peter-
sen, stjórnarformaður Sparisjóðs 
Reykjavíkur, Svanfríður Jónas-
dóttir, bæjarstjóri á Dalvík, og 
Steinunn Stefánsdóttir, aðstoðar-
ritstjóri Fréttablaðsins. „Mark-
miðið með þessum verðlaunum 
sem nú eru veitt í annað sinn er að 
draga fram í dagsljósið örlítið brot 
af öllu því góða sem gert er í sam-
félaginu,“ útskýrir Steinunn. „ Það 
er alltaf freistandi fyrir fjölmiðil 
að ná í góðar sögur, það er þeirra 
hlutverk. En það er algengt að fjöl-
miðlar séu ásakaðir um að vilja 
aðeins segja neikvæðar fréttir. 
Þetta er okkar viðleitni í þá átt að 
draga fram eitthvað jákvætt, 
skemmtilegt og gott í dagsljósið. Á 
bak við góðverk liggja iðulega 
góðar, fallegar og oft skemmtileg-
ar sögur.“ Steinunn segir að með 

verðlaununum sé líka verið að 
benda á allan þennan fjölda fólks 
sem lætur gott af sér leiða öðrum 
til eftirbreytni, og breiða út ákveð-
inn boðskap. „Við fengum gífur-
lega jákvæðar viðtökur í fyrra og 
það er eins í ár. Fólk verður svo 
innilega glatt þegar það fær sím-
talið um að það hafi verið tilnefnt 
til samfélagsverðlaunanna. Það 
eru allir sammála um það að það 
sé jafnmikilvægt að vera tilnefnd-
ur til þeirra eins og að vinna verð-
launin. Mjög margir þeirra sem 
eru útnefndir eru almenningi lítt 

kunnir og taka aldeilis ekki við 
viðurkenningum á hverjum degi.“ 
Sjálf Samfélagsverðlaunin eru ein 
milljón króna en verðlaunin í 
hinum flokkunum eru gjafabréf 
sem Iceland Express hefur látið í 
té og tölvuverðlaun. „Við erum 
afskaplega þakklát Iceland 
Express fyrir örlæti þeirra í þessu 
góða málefni, ferðavinningana 
þrjá sem þeir lögðu til í ár,“ bætir 
Steinunn við. Verðlaunaafhending-
in fer fram kl. 17 á Hótel Nordica, 
í sal H/ I á 2. hæð. 

Samfélagsverðlaunin – Forma,
samtök átröskunarsjúklinga á 
Íslandi, fyrir að vekja þarfa 
athygli á viðkvæmu máli í 
samfélaginu.

Til atlögu gegn fordómum –
Toshiki Toma, prestur inn-
flytjenda á Íslandi fyrir óeig-
ingjarnt starf til að bæta 
íslenskt samfélag með því að 
benda á fordóma og beina 
umræðu um innflytjendamál 
og trúmál inn á nýjar brautir. 

Hvunndagshetjan – Guðbjörn 
Magnússon er sá Íslendingur 
sem hefur gefið mest blóð, en 
hann hafði gefið blóð 150 sinn-
um á síðasta ári. 

Ung hetja - Gylfi Bragi Guð-
laugsson blaðberi sem upp-
götvaði eld í íbúðarhúsi, 
hringdi í Neyðarlínu og vakti 
íbúa.

Uppfræðari ársins – Hjónin 
Þráinn Hafsteinsson og Þór-
dís Lilja Gísladóttir fyrir 
framúrskarandi frjálsíþrótta-
starf meðal barna og ungl-
inga.

Framlag til æskulýðsmála – 
Forvarnarverkefnið Blátt 
áfram fyrir vinnu gegn kyn-
ferðislegu ofbeldi á börnum. 



ER DAGBLAÐ
Fimmtudagurinn 22. febrúar er merkur dagur - 

þá verður DV aftur að dagblaði

DV kemur framvegis út mánudaga, þriðjudaga,
miðvikudaga, fimmtudaga og föstudaga

F R J Á L S T ,  Ó H Á Ð  D A G B L A Ð

Brautarholti 26 105 Reykjavík
Sími: 512 7000

Fréttaskot: 512 7070
dv.is



fréttir og fróðleikur

Breyta þarf löggjöf um 
nálgunarbann. Kerfið sem 
nú er notað er of þungt í 
vöfum til að það nýtist til 
að veita þolendum ofbeld-
is nægilega vernd og er 
seinvirkt hjálpartæki fyrir 
lögreglu. Þetta kom meðal 
annars fram í máli Ásu 
Ólafsdóttur, lögfræðings og 
réttargæslumanns, en hún 
flutti erindi á morgunverð-
arfundi kvennahreyfing-
anna á Íslandi í gær. Um-
ræðuefnið var kynbundið 
ofbeldi og aðgerðir gegn 
því.

Nálgunarbann er aðallega notað í 
málum sem varða heimilisofbeldi 
og er aðeins heimilt að fara fram 
á það ef rökstudd ástæða þykir 
fyrir því að þolanda stafi hætta af 
annarri manneskju. 

Ása Ólafsdóttir, lögfræðingur 
og réttargæslumaður,  segir að til 
þess að þetta úrræði virki sé nauð-
synlegt að skýrar reglur séu um 
nálgunarbann. Í fyrsta lagi sé 
óviðunandi að það sé algerlega 
háð mati lögreglu hvort farið sé 
fram á nálgunarbann. Þá taki 
málsmeðferðin oft of langan tíma. 
Auk þess hefur brotaþoli ekki 

nokkra aðild að málinu og viti í 
mörgum tilfellum ekki um afdrif 
beiðnarinnar, það eigi sérstaklega 
við um konur af erlendum upp-
runa.

Ása bendir einnig á að henni 
þyki lögreglan of sjaldan fara 
fram á nálgunarbann, jafnvel þótt 
aðstæður séu alvarlegar og raun-
hæf ástæða sé til þess að óttast 
um líf og heilsu brotaþola. 

Sigurbjörn Víðir Eggertsson, 
aðstoðaryfirlögregluþjónn lög-
regluembættis höfuðborgarsvæð-
isins, tekur undir orð Ásu um að 
nauðsynlegt sé að breyta lögum 
um nálgunarbann. „Að mínu mati 
þarf að breyta fyrirkomulaginu. 
Kerfið er seinvirkt þegar kemur 
að þessum málum,“ segir Sigur-
björn. Honum þykir réttara að 
beiðnir um nálgunarbann yrðu 
færðar til ákæruvalds lögreglu-
stjóra og það gæti í beinu fram-

haldi tekið ákvörðun um hvort af 
því yrði. Málið yrði svo fært fyrir 
dómara sem gæti þá úrskurðað 
um hvort rétt væri að halda því 
eða aflétta. 

Eins og staðan er nú þarf þol-
andi ofbeldis að leggja fram kröfu 
um nálgunarbann við lögreglu. 
Lögregla metur hvort rétt sé að 
krefjast þess fyrir dómi að ein-
staklingur skuli sæta nálgunar-
banni. Sá einstaklingur hefur svo 
frest í tvo sólarhringa til að and-
mæla. Það fyrirkomulag segja 
Sigurbjörn og Ása bæði of sein-
legt.

Heimilisofbeldi eru talin ein 
algengustu afbrot sem framin eru 
hér á landi. Andrés Ólafsson, sál-
fræðingur í verkefni mennta-

málaráðuneytisins Karlar til 
ábyrgðar, hefur sagt að talið sé að 
um 1.100 konur verði árlega fyrir 
líkamlegu heimilisofbeldi hér á 
landi. Málin eru þó þung í vöfum í 
kerfinu og eru erfiðleikar við að 
fá fram nálgunarbann á þolanda 
talið eitt þeirra atriða sem gera 
þau enn erfiðari viðfangs. Eins og 
staðan er nú er þolandi ofbeldis-
ins venjulega sá sem þarf að fara 
af heimilinu. Það þykir Sigþrúði 
Guðmundsdóttur, framkvæmda-
stýru Kvennaathvarfsins, öfug-
snúið og verða til þess að þoland-
inn, sem nánast alltaf er konan í 
sambandinu, verður fyrir enn 
frekara álagi við að flýja af heim-
ili sínu fyrir utan það sem hún 
hefur þegar hlotið af ofbeldinu. 
Ef börn séu í sambandinu fylgi 
þau venjulega mæðrum sínum og 
skapi flutningarnir oft mikið rask 
fyrir þau. Á meðan geti gerandinn 
verið um kyrrt á heimilinu. 

Sigþrúður telur að virkari notkun 
á nálgunarbanni myndi skila 
miklu. Úrræði skorti til að koma í 
veg fyrir að karlmenn ónáði og 
hóti konum sem þeir hafa lagt 
hendur á.

Fréttablaðið greindi frá því í 
fyrra að árið 2005 komu tæplega 
300 heimilisofbeldismál á borð 
lögreglunnar. Hafa verður í huga 
að ekki eru öll tilkynnt tilvik skráð 
í málaskrá þar sem þessum málum 
er oft lokið sem dagbókarfærslu. 
Aðeins var eitt prósent þeirra 
mála tekið til ákærumeðferðar.

Á árinu 2006 voru 445 heimilis-
ofbeldismál skráð en of snemmt 
er að segja til um hvar þau mál 
eru nú stödd í kerfinu. 

Dökkur litur undirstrikar alvarleikann

Mikilvægt að 
stýra áhorfi

Nálgunarbann of þungt í vöfum

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

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

Nánari upplýsingar veita 
sölumenn og ráðgjafar hjá RV









hagur heimilanna

Virðisaukaskattur á veitingahúsum og matsölustöð-
um lækkar úr 24,5 prósentum í sjö prósent frá 
næstu mánaðamótum. Gert er ráð fyrir að lækkunin 
nemi um sex prósentum á skyndibitastöðum og 
svipuðum stöðum en tíu til tólf prósentum á veit-
ingastöðum með meiri þjónustu.

Veitingahús hafa búið við sérstakt endurgreiðslu-
kerfi virðisaukaskatts. Sá hluti söluverðsins sem er 
vegna þjónustu hefur borið 24,5 prósenta virðis-
aukaskatt en maturinn hefur borið 14 prósenta virð-
isaukaskatt. Þetta kerfi fellur niður um næstu mán-
aðamót.

Gert er ráð fyrir að verðlækkunin verði mismun-
andi eftir þjónustustigi veitingastaðanna. Þannig 
má búast við að lækkunin verði meiri eftir því sem 
þjónustustigið er hærra og verður þá, eins og áður 
segir, mest um tólf prósent á veitingastöðum með 
háu þjónustustigi.

„Við ætlum að lækka matarverð að minnsta kosti 
um tólf prósent en stefnum í fjórtán prósent yfir 
línuna og ég er búinn að endurreikna verðið miðað 
við það. Prentarinn bíður bara eftir að prenta út,“ 
segir Jón Páll Haraldsson, rekstrarstjóri á veitinga-
staðnum Einari Ben í miðborg Reykjavíkur.

Jón Páll segir að ekki sé búið að ákveða skatta-
lækkun á víni en bendir á að SAF, Samtök ferða-
þjónustunnar, hafi þrýst mikið á að virðisaukaskatt-
ur á víni verði lækkaður þannig að sami 
virðisaukaskattur verði á mat og víni. Verð á víni 
helst því væntanlega óbreytt.

Lækkar um allt að 14 prósent

Lítil hrifning með súperslicer  Ægir Þór Eysteinsson, fréttamaður 
Ríkissjónvarpsins á Austurlandi, vill 
hafa borðbúnaðinn sinn skínandi.

Áhrif tollalækkunar á 
kjötverð skýrist líklega 
ekki fyrr en í vor eða 
sumar. Stórkaupmenn 
segja útfærsluna vanta 
og telja tollana ekki leiða 
til verðlækkunar. Niður-
felling vörugjalda kemur 
ekki fram fyrr en eftir tvo 
mánuði.

Óljóst er hversu mikið innflutt, 
hrátt kjöt lækkar í verði eftir mat-
arskattsbreytingarnar sem taka 
gildi 1. mars og hversu mikið tolla-
lækkunin hefur áhrif til verðlækk-
unar. Virðisaukaskattur á kjöti 
lækkar úr fjórtán í sjö prósent og 
mun það skila sér til neytenda. 
Óljóst er hins vegar hvernig og 
hvenær tollalækkunin kemur til 
neytenda, að mati innflytjenda.

Helgi Ein-
arsson, fram-
kvæmdastjóri
Dreifingar, 
sem er lang-
stærsti inn-
flytjandinn á 
hráu kjöti, 
segir að verð á 
innfluttu,
frystu græn-
meti muni 
lækka um 
þrjátíu pró-
sent 1. mars 

en ekki sé hægt að segja til um 
verðlækkun á kjöti fyrr en fyrsta 
kjötútboðið hefur  farið fram. 
„Þetta kemur ekki í ljós 1. mars 
því að það tekur líklega um tvo 
mánuði að undirbúa útboð og 
kemur því ekki í ljós fyrr en í 
sumar hvort verðlækkanir eiga 
sér stað og þá á hvaða vörutegund-
um.“

Helgi telur að ríkisstjórnin sé 
ekki búin að samþykkja tollalækk-
anirnar og segir að beðið sé eftir 
samþykki ríkisstjórnarinnar. 
Hann bendir á að samkvæmt sam-
komulaginu við Evrópusambandið 
verði tollar lækkaðir á tæplega 
800 tonnum af hráu kjöti meðan 
mesta þörfin sé á tollalækkun á 
unnu kjöti. „Þetta skýrist þegar 
maður fer að sjá hvað fyrirtæki 
ætla að sækjast eftir miklu magni 

af innfluttu 
kjöti því pró-
sentan í toll-
flokkunum
skiptir ekki 
svo miklu máli 
heldur aðal-
lega þessi 800 
tonn.“

Andrés
Magnússon,
framkvæmda-
stjóri Félags 
íslenskra stór-
kaupmanna,

segir að kaupmenn telji að verð á 
matvöru lækki um 8,5 til níu pró-
sent og þá sé eftir að taka tillit til 
áhrifa niðurfellingar á vörugjöld-
um og tollalækkunar. „Við teljum 
að tollarnir leiði ekki til neinnar 
lækkunar. Stjórnvöld hafa ekki 
spilað út enn þá með hvaða móti 
þau ætla að ná þeirri 1,5 prósenta 
lækkun  með þessari aðgerð,“ 
segir hann. 

Niðurfelling á vörugjöldum 
telur hann að taki einn til tvo mán-
uði að koma fram. „Það fer eftir 
veltunni á algengum, innfluttum 
þurrvörum eins og kaffi, te og 
hveiti hve langan tíma það tekur 
að koma fram,“ segir hann.

Gylfi Arnbjörnsson, fram-
kvæmdastjóri ASÍ, segir að ekki 
sé búið að kynna með hvaða hætti 
tollalækkun á kjöti eigi að koma 
fram. „Verið er að pakka vörum 
sem ná fram yfir 1. mars þannig 
að við höfum áhyggjur af því 
hvernig þetta á að koma fram.“

Niðurfelling tolla skilar 
sér ekki strax í kjötverði





[Hlutabréf]

Heildartekjur Icelandair Group 
jukust um 23 prósent milli áranna 
2005 og 2006 og námu 56,1 millj-
arði króna í fyrra samkvæmt árs-
uppgjöri félagsins. EBITDA, það 
er að hagnaður fyrir fjármagnsliði 
og afskriftir nam rúmum sex millj-
örðum og hefur ekki verið meiri í 
70 ára sögu félagsins.

Eftir skatta nam hagnaður Ice-
landair Group 2.615 milljónum 
króna. Í lok síðasta árs námu eign-
ir félagsins 76,6 milljörðum króna.

Jón Karl Ólafsson, forstjóri Ice-
landair Group, er himinlifandi yfir 
góðu gengi félagsins í fyrra. „Við 
erum mjög ánægð með þetta. Bæði 
er að EBITDA er sú besta sem 
félagið hefur haft og líka að þetta 
gerist á sama tíma og félagið er 
meira og minna búið að vera í sölu-
ferli allt árið.“ Hann segir ekki 

sjálfgefið að ekki sjái á rekstrin-
um á slíkum tímum, enda geti mikl-
um breytingum fylgt ákveðið 
umrót og óvissa meðal starfs-
manna. „Starfsmenn eiga heiður 
skilinn fyrir að hafa áfram lagt  

áherslu á að reka bara fyrirtækið 
áfram. Okkur tókst að segja fólki 
að þetta yrði bara allt í lagi,“ segir 
Jón Karl og telur einnig horfur á 
góðu ári í ár. „Við reiknum með 
viðbót á árinu. Bæði erum við bæta 
við áfangstöðum og auka tíðni í 
ferðum. Svo eru líka spennandi 
verkefni framundan í leiguflugi og 
víðar.“

Í rekstri Icelandair Group eru 
árstíðabundnar sveiflur og var því 
555 milljóna króna tap á fjórða árs-
fjórðungi 2006. Tapið er þó heldur 
undir meðalspá greiningardeilda 
Landsbankans og Kaupþings sem 
hljóðaði upp á 627 milljarða. Báðir 
bankar voru þá fjarri niðurstöðu 
fjórðungsins, Landsbankinn spáði 
188 milljóna króna tapi og Kaup-
þing ríflega eins milljarðs króna 
tapi.

Tekjur jukust um 23 prósent
Hagnaður Icelandair Group nam 2,6 milljörðum króna eftir skatt í fyrra.

Standard & Poor‘s seg-
ir bankana standa 
frammi fyrir sinni 
fyrstu þolraun eftir 
breytingar síðustu 
ára. Langtímahorfur 
eru sagðar góðar, 
en til skamms tíma 
hægi um hér heima 
og fjármögnun 
þeirra á erlendum 
mörkuðum verði 
erfiðari. 
Langtímahorfur íslensku bank-
anna eru góðar þótt á þá reyni til 
skemmri tíma litið, segir í nýrri 
skýrslu greiningarfyrirtækisins 
Standard & Poor‘s. Fyrirtækið 
segir að á næstunni séu horfur á 
að hægi á hagkerfinu hér heima og 
aðgengi bankanna að lánsfjár-
magni í útlöndum kunni að þrengj-
ast. Þessar aðstæður séu í raun 
fyrsta þolraunin sem bankarnir 
þurfi að ganga í gegn um eftir 
skipulagsbreytingar og vöxt síð-
ustu þriggja ára. 

Bent er á að Glitnir, Kaupþing 
og Landsbankinn ráði yfir um 90 

prósentum bankamarkaðar hér á 
landi á sama tíma og umsvif þeirra 
aukist mikið í Skandinavíu og 
Bretlandi. Þannig séu eignir bank-
anna í útlöndum nú orðnar meiri 
en á Íslandi.

Minni eftirspurn og samdráttur 
í fjárfestingum á heimamarkaði 
um leið og dragi úr vexti bankanna 
í útlöndum er sagt munu leiða til 
lakara starfsumhverfis þeirra. 
Versni ekki horfur til muna í efna-
hagslífinu hér segir Standard & 
Poor‘s ekki hægt að ætla annað en 
bankarnir þrír getir tekist á við 
tímabundnar raunir. Þar skiptir 

miklu hversu víðtæk starfsemi 
þeirra sé orðin og hve staða þeirra 
sé sterk á innanlandsmarkaði.

„Mesta hættan í annars bjartri 
framtíðarmynd, er vegna áhættu 
sem bankarnir deila með nokkrum 
af stærstu útrásarfyrirtækjum 
Íslands,“ segir í skýrslu Standard 
& Poor‘s. Verði þessi fyrirtæki 
fyrir skakkaföllum geti það haft 
áhrif á afkomu bankanna, bæði 
vegna náinna tengsla þeirra við  
fyrirtækin og vegna þess að fjár-
festar kunni að verða tregari til að 
lána þeim fjármagn gefi á bátinn. 

Hagnaður SPRON á síðasta ári 
nam níu milljörðum króna og 
hefur aldrei verið meiri. Jókst 
hann um 120 prósent á milli ára. 
Arðsemi eigin fjár nemur 58,7 
prósentum sem er langt yfir arð-
semismarkmiðum sparisjóðsins 
upp á fimmtán prósent. Eigið fé 
jókst á árinu um 167 prósent og 
nemur nú 34,8 milljörðum króna. 
Eiginfjárhlutfall (CAD) hefur 

hækkað úr 13,6 prósentum árið 
2005 í 20,2 prósent nú. 

Hreinar rekstrartekjur ársins 
2006 námu 15,2 milljörðum króna 
sem er 82 prósenta aukning frá 
árinu á undan. Hreinar vaxtatekj-
ur námu 2,4 milljörðum og jukust 
um níu prósent. Þá jukust hreinar 
þóknunartekjur um 67 prósent og 
námu 975 milljónum króna á 
árinu.

Í fréttatilkynningu frá SPRON 
kemur fram að veigamesti þáttur-
inn í tekjumyndun ársins haf verið 
hagnaður af fjárfestingum spari-
sjóðsins.

Vegur þar þyngst hlutabréfa-
eign í Exista.

Stjórn SPRON mun leggja fram 
tillögu fyrir aðalfund um að 
greiddur verði 46 prósenta arður 
til stofnfjáreigenda. 

Níu milljarða hagnaður SPRON

Peningaskápurinn …



Agnar Már Jónsson, fyrrverandi 
forstjóri Opinna kerfa, hefur verið 
ráðinn framkvæmdastjóri hins 
nýstofnaða fyrirtækis Titan 
Invest. Þá mun hann jafnframt 
taka sæti í stjórn Titan ehf. 

Markmið
Titan er að leita 
uppi fjárfest-
ingartækifæri
erlendis á sviði 
upplýsinga-
tækni, þar sem 
veitt er sam-
bærileg þjón-
usta og Titan 
veitir á Íslandi. 
Þetta kemur 
fram í fréttatil-
kynningu frá félaginu. Titan er 
upplýsingafyrirtæki sem einbeitir 
sér að lausnum fyrir stærri fyrir-
tæki, auk þess að bjóða þjónustu 
þeim erlendu fyrirtækjum á 
Íslandi sem nota Orange Business 
Solutions.

Titan Invest er í eigu Símans og 
F. Bergson Holding.

Nýr stjóri hjá 
Titan Invest

Stjórnendur Alfesca gera ráð 
fyrir að ráðast í stór fyrirtækja-
kaup á næstu tólf til átján mánuð-
um, þegar og ef rétt tækifæri 
gefst. Þetta kemur fram í tilkynn-
ingu með uppgjöri félagsins fyrir 
annan fjórðung reikningsársins 
sem var birt í gær. 

Stjórnendur félagsins áætla 
jafnframt að kaupa minni félög á 
næstu mánuðum til að styðja við 
ytri vöxt sinn. Í fyrradag tilkynnti 
Alfesca um kaup á franska rækju-
framleiðandanum Adrimex fyrir 
1,9 milljarða íslenskra króna. 

Alfesca hagnaðist um 19,4 
milljónir evra á öðrum fjórðungi 
reikningsárs síns. Það jafngildir 
um 1,7 milljörðum króna, sem er í 
takti við spár greiningardeilda 
bankanna.

Sala á öðrum ársfjórðungi nam 
235 milljónum evra, um 20,5 millj-
örðum íslenskra króna. Er það 6,1 

prósents aukning frá síðasta ári. 
Rekstrartekjur fyrir afskriftir 
(EBITDA) á öðrum ársfjórðungi 
námu 34,7 milljónum evra, eða 
rúmum þremur milljörðum 
króna.

Síðasti ársfjórðungur var sá 
mikilvægasti í rekstri Alfesca. 
Sextíu til sjötíu prósent af fram-
legð félagsins myndast á því tíma-
bili. Í fyrrahaust lækkaði laxa-
verð á mörkuðum eftir að hafa 
hækkað mjög á fyrri hluta ársins 
2006. Það voru félaginu góð tíð-
indi enda kom fjörutíu prósent af 
veltu félagsins frá sölu á reyktum 
laxaafurðum á síðasta ári. Í 
fréttatilkynningu frá Alfesca 
segir að margt bendi nú til þess 
að laxaverð sé að ná meiri stöðug-
leika.

Alfesca stefnir að stórum kaupum

MP Fjárfestingarbanki varð aðili 
að OMX-kauphöllinni í Stokkhólmi 
frá og með gærdeginum. Fyrir var 
bankinn aðili að kauphöllunum í 
Reykjavík, Tallin, Ríga og Vilníus. 

Haft er eftir Styrmi Þór Braga-
syni, forstjóra MP Fjárfestingar-
banka, í fréttatilkynningu að þetta 
sé í samræmi við þá stefnu bank-
ans að auka við starfsemi sína 
erlendis. Unnið sé að því að fá 
aðild að öllum OMX-kauphöllun-
um. Tíðinda sé að vænta af því 
innan skamms. 

Aðild að OMX 
í Stokkhólmi

Metafkoma varð af rekstri 
Frjálsa fjárfestingarbankans í 
fyrra þegar félagið skilaði 694 
milljóna króna hagnaði. Það er 
ríflega fimmtungi meiri hagnað-
ur en árið áður.

Hreinar rekstrartekjur jukust 
meira en önnur rekstrargjöld. 
Alls námu hreinar rekstrartekjur 
1.345 milljónum króna og hækk-
uðu um 14,4 prósent. Hreinar 
vaxtatekjur bankans voru 827 
milljónir króna, þjónustutekjur 
103 milljónir og aðrar rekstrar-
tekjur 415 milljónir.

Önnur rekstrargjöldu voru 
437 milljónir og hækkuðu um 10,1 

prósent. Kristinn Bjarnason, 
framkvæmastjóri Frjálsa, segir 
að mikill útlánavöxtur hafi verið 
árin 2005 og 2006 og býst við að 
sama verði uppi á teningnum í ár. 
Útlánasafnið er traust en 99 pró-
sent útlána er bundið í fasteign-
um. „Vanskil eru lág í sögulegu 
samhengi en hafa þó verið að auk-
ast lítillega á síðustu mánuðum,“ 
segir hann í fréttatilkynningu. 

Eignir Frjálsa, sem eru útlán 
að langmestu leyti, stóðu í 55,3 
milljörðum í árslok sem var 47,4 
prósenta aukning. 

Eiginfjárhlutfall (CAD) var 
13,3 prósent. 

Frjálsi hagnast
Stjórnendur búast við áframhaldandi útlánavexti.

Morgan Stanley hefur breytt ráð-
gjöf sinni á Kaupþingi úr mark-
aðsvogun í yfirvogun og hækkar 
verðmatsgengið um fimmtung frá 
fyrra verðmati. Verðmatsgengið 
hækkar því úr 884 krónum á hlut 
(94 SEK) í 1.062 (113 SEK).

Sérfræðingar Morgan Stanley 
horfa fram á gott ár á sviði fjár-
festingabankastarfsemi á Norður-
löndum þar sem Kaupþing hefur 
náð styrkri fótfestu. Þóknunar-
tekjur af fjármálastarfsemi ættu 
að aukast verulega frá fyrra ári og 
þá hefur dregið verulega úr óvissu 
um fjármögnun bankans. 

Gengi bréfa Kaupþings stóð í 
972 krónum við lokun markaða í 
gær.

Kaupþing verð-
metið á 1.062

Sögusýning Landsbankans er þátttakandi
í Vetrarhátíð Reykjavíkurborgar. Sýningin er til húsa í Aðalstræti 6 
og spannar 120 ára sögu bankans og þjóðarinnar. Allir velkomnir.

Sögusýning Landsbankans
Aðalstræti 6 (húsnæði TM). Sími: 410 4300
Opið virka daga kl. 11:00-17:00, um helgar kl. 13:00-17:00
Enginn aðgangseyrir - Barnahorn – Alltaf heitt á könnunni

Fimmtudagskvöld opið kl. 20:00-23:00:
Leiðsögn í boði kl. 21:00
Eggert Þór Bernharðsson, sagnfræðingur,
og Sveinbjörn Guðbjarnarson deila sérfræði-
kunnáttu sinni á sýningargripum og gefa aukna 
innsýn í sögu banka og þjóðar.

Laugardagur kl. 15:00:
Leiksýningin Brot úr sögu banka,
leikdagskrá í léttum dúr þar sem rakin er saga 
Landsbankans í tónum og tali.

Á Sögusýningu Landsbankans er margt markvert
að sjá og skoða, ekki aðeins úr bankasögunni
heldur eru dregnar upp myndir úr þjóðlífi fyrri
tíðar enda saga bankans og þjóðarinnar sam-
tvinnuð á ýmsan hátt. 

Á sýningunni má m.a. sjá skrifstofuherbergi frá
árinu 1886, nýtt líkan sem sýnir miðbæinn eftir
brunann mikla 1915, tækniþróunina allt frá
pennastöng til samskiptatækja nútímans og líkan
af framtíðarskipulagi miðborgarinnar.

Landsbankinn
120 ára

SÖGUSÝNING

Vetrarhátíð í kvöld
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greinar@frettabladid.is

Eftir allt tal ágætra landsfeðra vorra um 
skattalækkanir síðustu tíu árin stendur 

þetta upp úr. Skattar á fyrirtæki hafa lækkað 
úr 45% í 18%, skattar á flesta tekjuliði fjár-
festa lækkuðu úr um 45% í 10%, eigna- og 
erfðafjárskattar hafa lækkað og hátekju-
skattur er aflagður. Þetta eru allt raunverulegar breyt-
ingar sem einkum hafa nýst stóreignafólki og hátekju-
fólki. Almenningur hefur hins vegar búið við 
sýndarlækkanir skatta. Álagningarhlutfall var lækkað 
(sem minnkaði skattbyrði) en um leið voru skattleysis-
mörkin látin dragast afturúr launaþróuninni (sem jók 
skattbyrði). Nettóútkoman varð að heildarskattbyrði 
90% heimila jókst markvert, mest hjá fólki í lægri 
tekjuhópum og meðaltekjufólki. Ójöfnuður ráðstöfun-
artekna jókst fyrir vikið og eldri borgarar drógust aft-
urúr.

Á tímabilinu frá 1995 til 2005 jókst heildarskatt-
heimta hins opinbera úr 32% í um 42% af landsfram-
leiðslu, sem er heimsmet. Tekjuskattar einstaklinga og 
fjölskyldna fóru um leið úr 10% af landsframleiðslu í 

um 15%. Í fyrra voru teknir af heimilunum um 
50 milljarðar í tekjuskatta umfram það sem 
hefði verið ef skattbyrðin frá 1995 væri 
óbreytt. Ef skattleysismörkin hefðu fylgt 
launaþróuninni hefði hlutur tekjuskattsins 
ekki aukist svona. Þessum milljörðum mætti 
nú skila til almennings, enda álíka upphæð og 
hreinn afgangur á ríkissjóði sitt hvort árið 
2005 og 2006.

Það er athyglisvert að íslenskir frjáls-
hyggjumenn, sem stýrðu þessari þróun, virðast mun 
tillitslausari við almenning en frjálshyggjumenn í 
Bandaríkjunum, og eru þeir þó engin lömb. Milton Fri-
edman, brautryðjandi í umræðu um flatan skatt, vildi 
að skattleysismörk væru álíka há og lágmarkslaun (um 
130 þús. á mán. nú) og viðskiptajöfurinn Steve Forbes 
vill að skattleysismörk séu 175 þús. á mánuði. Hér eru 
þau nú um 90 þús. kr., eða vel undir fátæktarmörkum.

Forsætisráðherra boðaði frekari lækkanir á skött-
um fyrirtækja á nýliðnu viðskiptaþingi. Nefnd ríkis-
stjórnarinnar um alþjóðlega fjármálamiðstöð undirbýr 
að breyta Íslandi alla leið í paradís fyrir auðmenn.

Hvenær kemur röðin að almenningi?

Höfundur er prófessor.

Ofsköttuð þjóð

Upplýsingar fjármálaráðuneyt-
isins og ríkisskattstjóra um 

aukinn ójöfnuð á Íslandi virðast 
hafa skotið sumum málsvörum 
ríkisstjórnarinnar skelk í bringu, 
enda er skammt til kosninga 12. 
maí. Ótta þeirra skil ég vel. Einn 
lykillinn að veldi Sjálfstæðis-
flokksins allan lýðveldistímann 
var mannúðleg jafnaðarstefna 
flokksins, sem birtist m.a. í 
kjörorðinu stétt með stétt. Þetta 
vígorð hafði lengi sannfærandi 
hljóm. Tiltækar staðtölur um 
tekjuskiptingu á Íslandi sýndu, að 
hún var löngum svipuð hér og 
annars staðar um Norðurlönd. Þar 
átti Ísland heima. Íslendingar 
töldu sig ekki þurfa á stórum 
jafnaðarflokki að halda eins og 
Danir, Finnar, Norðmenn og Svíar. 
Sjálfstæðisflokkurinn gerði í 
grófum dráttum svipað gagn. 
Hann var ekki aðeins flokkur 
útgerðarauðvalds og annarra 
atvinnurekenda, heldur einnig 
flokkur launþega og bænda. Þetta 
var sérstaða og styrkur Sjálfstæð-
isflokksins umfram aðra flokka, 
sem höfðu þrengri skírskotun. 
Sjálfstæðisflokkurinn neytti ekki 
aflsmunar í samsteypustjórnum til 
að knýja á um aukinn ójöfnuð, svo 
sem honum hefði verið í lófa lagið 
og ýmsir auðmenn í flokknum – 
heildsalar, útvegsmenn og aðrir – 
hefðu ugglaust kosið. Auðvaldið 
varð að beygja sig fyrir jafnaðar-
kröfum fjöldans. Réttsýnir 
formenn flokksins – Ólafur Thors, 
Bjarni Benediktsson, Jóhann 
Hafstein, Geir Hallgrímsson – 
hefðu ekki liðið stóraukinn 
ójöfnuð, og var Ólafur Thors þó 
útvegsmaður og Geir Hallgríms-
son heildsalasonur.

Nú er öldin önnur. Í stjórnartíð 
Sjálfstæðisflokksins síðan löngu 
fyrir aldamót hefur ójöfnuður í 
tekjuskiptingu hér innan lands 
aukizt meira og hraðar en nokkur 
þekkt dæmi eru um frá öðrum 
löndum. Þjóðhagsstofnun birti um 
sína daga vandaðar skýrslur um 
tekjuskiptingu, en stofnuninni var 
lokað að kröfu Sjálfstæðisflokks-

ins, þar eð hún þótti of treg í 
taumi. Eftir það birtu yfirvöld 
engar tekjuskiptingartölur í 
nokkur ár. Við svo búið mátti ekki 
standa. Sigurjón Þórðarson 
alþingismaður spurðist fyrir um 
málið 2004. Þáverandi fjármála-
ráðherra, Geir Haarde, lagði þá 
fram á Alþingi nýjar upplýsingar, 
sem staðfestu grun fyrirspyrjand-
ans um stóraukinn ójöfnuð. Tölur 
ráðherrans spönnuðu árin 1995-
2003 og náðu yfir bæði launatekjur 
og fjármagnstekjur að greiddum 
skatti og þegnum bótum, svo sem 
tíðkast, þegar þróun tekjuskipting-
ar er lýst gegnum tímann. Þær 
sýndu, að Gini-stuðullinn, sem svo 
er nefndur, hafði hækkað um níu 
stig þessi níu ár, eitt stig á ári að 
jafnaði. Gini-stuðullinn er 
algengur mælikvarði á misskipt-
ingu tekna. Hann er í minnsta lagi 
núll, ef allir hafa sömu tekjur 
(fullur jöfnuður), og í mesta lagi 
100, ef allar tekjur falla einum 
manni í skaut (fullkominn 
ójöfnuður). Ef Gini er 26 eins og í 
Noregi, hefur ríkasti fimmtungur 
heimilanna gróft reiknað þrisvar 
sinnum hærri ráðstöfunartekjur 
en fátækasti fimmtungurinn. Ef 
Gini er 36 eins og á Bretlandi, 
hefur ríkasti fimmtungur heimil-
anna um sex sinnum hærri ráðstöf-
unartekjur en hinn fátækasti. Tíu 
stiga hækkun Gini-stuðulsins frá 
einu landi eða einum tíma til 
annars vitnar því um tvöföldun 
tekjugapsins, sem skilur ríkasta 
fimmtung heimilanna frá hinum 
fátækasta, eða þar um bil. Engum 
datt í hug að rengja fjármálaráð-
herra, þegar hann kynnti þessar 

upplýsingar á Alþingi. 
Til að halda málinu lifandi 

óskaði ég eftir því við ríkisskatt-
stjóraembættið, að það reiddi fram 
nýjar upplýsingar um þróun 
tekjuskiptingar 1993-2005. Tölum 
ríkisskattstjóra ber saman við 
tölur fjármálaráðherra upp á hár 
fyrir öll árin 1995-2003. Nú 
bættust við þær upplýsingar, að 
Gini stóð í stað 1993-95, en 
hækkaði um sex stig 2003-2005, úr 
30 í 36. Gini-stuðullinn hefur því 
hækkað um 15 stig þessi 13 ár, eða 
rösklega eitt stig á ári að jafnaði. 
Ný skýrsla Hagstofunnar nær að 
vísu aðeins til áranna 2003-2004 og 
sýnir eins stigs hækkun milli ára, 
svo að allt ber að einum og sama 
brunni, einnig rannsóknir Stefáns 
Ólafssonar prófessors, sem öðrum 
fremur hefur athugað málið. 

Jóakim Palme, prófessor í 
Stokkhólmi, hefur rannsakað 
þróun tekjuskiptingar í Svíþjóð. 
Hann tekur allar tekjur heimilanna 
með í reikninginn, einnig fjár-
magnstekjur eins og vera ber. 
Tölur hans sýna, að Gini-stuðullinn 
í Svíþjóð 1993 var 22 á móti 21 hér 
heima. Tíu árum síðar var Gini 25 í 
Svíþjóð og 30 hér. Misskipting 
tekna hefur því ágerzt mun frekar 
á Íslandi en í Svíþjóð. Aukning 
ójafnaðar í Svíþjóð hefur haldizt 
innan hóflegra marka og vekur 
ekki deilur þar. Hér heima tekur 
ójafnaðaraukningin út yfir allan 
þjófabálk. Sjálfstæðisflokkurinn 
hefur í reyndinni sagt sjálfum sér 
og sögu sinni stríð á hendur. Hann 
hefur breytzt í harðskeyttan 
ójafnaðarflokk og sækir fyrir-
myndir til Bush forseta og 
bandarískra repúblikana, svo sem 
hugmyndina að auknum álögum á 
almenning og stórfelldri skatta-
lækkun handa auðmönnum – og 
þrætir í þokkabót fyrir aukinn 
ójöfnuð af þessum völdum og 
hrópar: öfund, öfund. Repúblikan-
ar fóru í útreiðartúr á tígrisdýri og 
biðu afhroð í kosningum vestra í 
nóvember 2006. Sjálfstæðisflokk-
urinn verðskuldar sömu ráðningu 
12. maí.

Óttaslegnir ójafnaðarmenn
Á

tiltölulega stuttum tíma hafa tvö af sögufrægustu og 
stásslegustu húsum Reykjavíkur horfið úr almanna-
eigu til einstaklinga. Annars vegar Heilsuverndarstöð-
in við Barónsstíg og hins vegar hús Thors Jensens við 
Fríkirkjuveg 11. 

Fáir hafa grátið sölu Fríkirkjuvegarins en mörgum er aftur 
á móti mikil eftirsjá í Heilsuverndarstöðinni, sem er fyrsta sér-
hannaða heilsugæslubygging landsins.

Rúmt ár er liðið frá því að Reykjavíkurborg og ríkið, sem fóru 
saman með eignarhald Heilsuverndarstöðvarinnar, seldu húsið til 
byggingaverktaka sem endurseldi það aftur nú á dögunum. Ekki 
er hægt að segja að skammur aðdragandi hafi verið að því að húsið 
fór úr opinberri eigu.

Heilsuverndarstöðin var um árabil ákveðið bitbein milli ríkis 
og borgar. Á þann hnút var hoggið um mitt ár 2005 þegar þáver-
andi borgarstjóri, Steinunn Valdís Óskarsdóttir, skrifaði undir 
samkomulag um sölu byggingarinnar ásamt Þorgerði Katrínu 
Gunnarsdóttur menntamálaráðherra og Geir Haarde, þáverandi 
fjármálaráðherra.

Miðlægt hlutverk Heilsuverndarstöðvarinnar í heilsugæslu á 
landsvísu tilheyrði þá löngu liðnum tíma og enginn vilji var meðal 
ráðamanna að finna húsinu nýjan tilgang innan heilbrigðisþjón-
ustunnar. 

Ekki skal lagður dómur á það hér hvort þar hafi verið rétt haldið 
á málum, en vissulega er hægt að hafa skilning á því að heilbrigð-
isstarfsfólkinu, sem ályktaði gegn sölu hússins, svíði örlög þess.

Eyðingarmáttur tímans á það til að fara illa með upprunalegt 
hlutverk bygginga en steinsteypa getur hins vegar með góðri hjálp 
staðið ágætlega af sér ágang áranna. Það er því alltaf ástæða til að 
gleðjast þegar einhverjir sjá tækifæri í að gefa gömlum húsum 
nýtt líf í stað þess að rífa þau og byggja önnur ný. 

Um alla borg eru fyrirtaksdæmi um hús sem gegna öðrum til-
gangi nú en þau gerðu áður. Aðalbygging Listasafns Íslands var til 
dæmis reist sem íshús árið 1916 og var um tíma skemmtistaður 
áður en listaverkin fluttu þar inn 1987. Annað reisulegt safn í mið-
borginni er Listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsinu þar sem áður 
voru meðal annars miklar netageymslur. 

Fyrrnefnt hús við Fríkirkjuveg 11 reisti Thor Jensen sem heim-
ili fyrir fjölskyldu sína. Það hefur hýst borgarskrifstofur undan-
farin ár en er nú komið hringinn, í eigu afkomanda mannsins sem 
reisti það og á að verða safn um þann merka Reykvíking.

Ekki geta þó öll stór hús sem týna tilgangi sínum orðið söfn. 
Áform um að breyta Heilsuverndarstöðinni í hótel eru því að 
mörgu leyti mjög spennandi. Glæsilegur arkitektúr Einars Sveins-
sonar færir hóteli þar strax ákveðinn sess. Staðsetningin er dýr-
mæt; í hjarta miðbæjarins en þó utan skarkalans. 

Umfram allt þá mun hótel í Heilsuverndarstöðinni, með til-
heyrandi ráðstefnusölum og veitingasölu, tryggja lifandi hlutverk 
hússins og opna það fyrir öllum almenningi. Og það er mikið fagn-
aðarefni út af fyrir sig.

Nýtt líf húsa



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Hrafnhildur Viðarsdóttir keypti sér undurfagran kjól í 
gegnum uppboðssíðu á netinu. 

„Ég var bara að fletta í gegnum eBay og ákvað að slá inn leit-
arorðið „gala-dress“. Upp kom fjöldinn allur af undurfögrum 
kjólum á mjög góðu verði miðað við það sem maður borgar 
fyrir svona flíkur hérna heima. Ég sá þennan hvíta, klassíska 
kjól og heillaðist strax. Sló til og keypti hann á tæpar tíu þús-
und krónur með sendingarkostnaði og öllu. Sambærilegt 
verð myndi maður aldrei borga fyrir svona flík út úr búð á 
Íslandi,“ segir Hrafnhildur ánægð með fenginn. 

Hrafnhildur hefur tvívegis notað kjólinn á árshátíð og 
segir hann varla ganga við önnur tilefni. „Ég myndi til dæmis 
aldrei gera neinni brúði það að mæta í honum í brúðkaup,“ 
segir hún og skellir upp úr. Hrafnhildur, sem hefur starfað 
hjá Símanum í fimm ár, ætlar ekki að fara á árshátíðina núna 
enda segist hún hafa farið á hverju ári og mun hafa í nægu að 
snúast daginn sem árshátíðin fer fram. Venjulega vinnur 
hún í Snyrtihorninu í Hafnarfirði á laugardögum, en laugar-
daginn sem árshátíð Símans rennur upp verður hún með 
Skildi Eyfjörð í öðruvísi gleðskap.

„Við Skjöldur höfum verið að punta stelpurnar fyrir árs-
hátíðir. Ég sé um förðun og hann um hár. Við gerum þetta 
ýmist heima hjá mér eða honum, bjóðum upp á kampavín, 
vínber og osta, hlustum á tónlist og höfum það rosa gaman á 
meðan. Þetta er í sjálfu sér næg skemmtun fyrir mig,“ segir 
hún en Hrafnhildur hefur meðal annars gerst svo fræg að 
farða Dilönu og félaga úr Rockstar Supernova. 

Árshátíðarkjól-
inn af eBay

FREESTYLEKEPPNI 2007 - TÓNABÆJAR

Föstudaginn 23. febrúar í Loftkastalanum

Miðasala hefst kl. 17 (keppni 18 - 22)

Miðaverð 700 kr.

www.tonabaer.is



Skáld, kynbombur og kvikmyndagerðarmenn hafa 
löngum kunnað að meta rauða skó.

Árið 1845 sendi H. C. Andersen frá sér söguna Rauðu skórnir. Sagan 
fjallar um litla stelpu sem, sér til mikillar gleði, eignast fallega 
rauða skó. Sú bölvun hvílir þó á skónum að eftir að hún hefur farið í 
þá getur hún ekki hætt að dansa og að lokum dansar hún sig til 
dauða. 

Öllu hentugri voru hins vegar skórnir sem hún Dóróthea í Galdra-
karlinum í Oz átti. Þegar hún lét smella í hælunum á rauðu rúbín-
skónum sínum þrisvar og sagði „There is no place like home“ þá 
var hún á sekúndubragði komin aftur í öruggt skjól síns heima 

og undraheimurinn í Oz hvarf eins og dögg fyrir 
sólu. 

Rauðir skór hafa löngum þótt 
kvenlegir og kynþokkafullir 

í senn. Þeir eru sígildir 
eins og litli svarti kjóll-

inn og til að virka eleg-
ant, ögrandi og lekker þá þarf 

ekki annað til en eitt rautt 
skópar og varalit í stíl. 

Rauðu skórnir 

Nýbýlavegi 12
Sími 554 3533

Opið virka daga 10-18 Laugardaga 10-16

g æ ð i  o g  g l æ s i l e i k i

Stærðir 36 - 48

Flott
föt

Útsölustaðir: Fótaaðgerðastofurnar og Snyrtistofurnar Eygló, Paradís, Líf, Jóna og Aníta Vestmannaeyjum.
Spar Þín Verslun Kópavogi, Fjarðarkaup Hafnarfirði og Lipurtá.

NÝTT
Fáðu fæturnar mjúkar

og fínar á aðeins
2 vikum með nýja

, Lyfja, Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur

Vorið er komið

í frönskubúðina
Vorið er komið

í frönskubúðina

Skólavörðustíg 18

NÝJAR
VÖRUR

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

NÝTT!!
Plokkari með ljósi

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Ég man þá tíð þegar ég var að vinna í St. Germain des Près hverfinu 
í París. Þá gerðum við grín að japönsku stúlkunum sem fóru um í 
hópum milli tískuhúsanna, uppstrílaðar, á hælum og jafnvel opnum 
sandölum – í sokkum. Sokkarnir voru í ýmsum litum og áttu því vel 
við sérstakan stíl þeirra. Nú hlær ekki nokkur maður lengur að Jap-
önunum því skyndilega varð það aðalmálið í vetur í tískuheiminum 
að vera í sokkum og hælaskóm, helst með opinni tá. Svo mikil varð 
breytingin að undirfata- og sokkaframleiðandinn Dim hefur marg-
faldað sölutölur á alls kyns sokkum undanfarin misseri. Í stóru versl-
unarhúsunum hér í borg eru sokkarnir nýjungin sem hvað best hefur 
selst í vetur.

Það eru góðar fréttir af sumartískunni fyrir íslenskar konur því 
sokkarnir halda velli sumarið 2007. Það þarf því engin að vera fót-
köld þetta árið í hráslagalegu íslensku sumri, jafnvel þó að rigni. 
Þessi tíska á sér auðvitað sínar skýringar. Það er engin frétt að tískan 
hefur mikið leitað til sjöunda og áttunda áratugarins undanfarin 
misseri þar sem finna mátti allar útgáfur af sokkum og sokkabuxum. 
Líklegt er að með mínítískunni hafi konum verið dálítið kalt og þannig 
hafi sokkabuxur úr blúndu, hekli og netefni komist í notkun. 

Sama skýring gæti átt við að þessu sinni en það er Karl Lagerfeld 
sem tekur aftur upp blúndusokkabuxurnar fyrir sumarið 2007 í tísku-
línu sinni sem hann hannar undir eigin nafni og eru þær í svörtu og 
hvítu. Reyndar var sagt í hálfkæringi um tískulínu Karls fyrir Chanel 
fyrir sumarið 2007 að svo stutt væri síddin að í raun væru engir 
neðripartar! Sokkabuxurnar minna hvorki á brúður, hjúkrunarkonur 
né ekkjur heldur klæða fótinn fallega. 

Hjá Castelbajac eru sokkabuxurnar með hjörtum og stjörnum en 
einnig einlitar í skærum litum. Ekki er hægt að mæla með þeim fyrir 
þær sem eru þéttar á velli. Stefano Pilati hjá Yves Saint Laurent veðj-
ar á netsokkabuxur en nú eru þær ekki lengur eins óþægilegar og 
áður var þar sem örþráðum er blandað í efnið. Gaultier er meira í 
leggings-stílnum í anda Madonnu og „Confessions on a Dancefloor“ 
og litirnir eru ekki til að láta lítið á sér bera. Christian Lacroix fer 
alla leið og býður upp á samfellu með skálmum algjörlega úr blúndu-
efni, dömum skal þó bent á að kannski er rétt að skella yfir sig pilsi 
og bol áður en farið er að heiman.

Í sumar geta forfallin tískufórnarlömb verið vel búin til fótanna 
og þegar vorhreingerningarnar hefjast er óþarfi að setja sokkana 
upp á geymsluloft með vetrarfötunum. Sokkarnir og sokkabuxurnar 
verða í notkun í allt sumar.

Breska fyrirsætan Kate Moss hefur 
gert 647.400.000 milljóna króna 
samning við snyrtivörufyrirtækið 
Coty um framleiðslu á eigin ilm-
vatni.

Í viðtali við tímaritið Hello Mag-
azine segist Moss vera ánægð með 
að hafa gert samninginn við Coty, 
sem hún hefur átt í farsælu sam-
starfi við um árabil. Um þessar 
mundir er hún einmitt andlit kynn-
ingarherferðar á snyrtivörulínu 
fyrirtækisins, Rimmel, í London.

Sala á nýja Moss-ilmvatninu 
hefst í haust í Evrópu, Ástralíu og 
Miðausturlöndum áður en það fer í 
dreifingu á Bandaríkjamarkaði. 
Ekki er vitað hvað ilmvatnið kemur 
til með að heita. Sumum þykir nafn-

ið „Cocaine“ vel við hæfi, en sú 
nafngift kallast á við „Opium“ ilm-
vatnið frá Yves Saint Laurent.

Kate Moss kynnir 
nýtt ilmvatn
Gerir hundraða milljóna króna samning við Coty.

Vesturlandsvegur

Reykjavík

Mosfellsbær

Húsasmiðjan

Nóatún

Toppskórinn

Margt Smátt

Vínlandsleið

Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

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

Hanskar fyrir dömurog herra - 500 kr.Rétt verð: 2.500 kr.

COMB &CARE

Fæst í apótekum um land allt.

Sjampó og næring til varnar flóka
• Mild formúla sem svíður ekki undan.
• Sterkt flókavarnarefni fyrir sítt hár.
• Hárið verður hreint, mjúkt
    og viðráðanlegt. 
• Endingargóður ilmur.

Flókasprey
og flókahárkrem
• Verndar raka hársins 
    með B5 vítamíni. 
• Fjarlægir flóka, auðveldar greiðslu
    og verndar hreinlæti hársins.
• Endingargóður ilmur.

Auðvelt í notkun – frábær árangur
(Lúsaforvörn) Lúsin helst síður í vel hirtu hári. Inniheldur rósmarín sem fælir lúsina frá.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Glitrandi steinar og grátt glansandi efni var áberandi á tískusýn-
ingu Giorgios Armani í Mílanó.

Tískuhönnuðir keppast nú við að kynna tískulínu sína fyrir 
haustið og veturinn 2007. Einn þeirra er hinn heimskunni 
Giorgio Armani.

Armani er hvað þekktastur fyrir 
karlmannafatnað sinn og á frægð 
sína mikið til að þakka þeim verk-
efnum sem hann vann fyrir Holly-
wood-stjörnur, einkum og sér í lagi 
fyrir Richard Gere þegar hann lék í 
kvikmyndinni American Gigolo árið 
1980. Armani er samt sem áður engin 
aukvisi þegar kemur að kven-
fatnaði eins og dæmin 
sanna. Hann heldur sig yfir-
leitt við klassísk form og 
hafa fötin hans ávallt yfir-
bragð glæsileika. Svo var 
einnig að þessu sinni þegar 
Armani hélt sýningu á 
haust- og vetrarlínu í kven-
fatnaði í Mílanó á dögunum.

Þar bar mikið á glitrandi 
steinum, smekklega röðuð-
um niður á gráu glansandi 
efni.

Glitrandi Armani

Smáralind, sími 528 8800, www.drangey.is

Skart
Sem tekið er eftir

EYE-CARE

Fæst í apótekum um land allt

Vision Eye Care
•Dauðhreinsaðir augnklútar sem 
   þrífa viðkvæm augnsvæði.
•Innihalda kamillu og glýserín sem 
   hafa róandi og rakagefandi áhrif.
•Einstaklega góðir fyrir linsunotendur.
•Vernda pH gildi augnanna.
•Klútarnir eru augnlæknisfræðilega-
   og ofnæmisprófaðir og innhalda ekki
   ertandi efni.
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Margar gerðir af búningasilfri.

Þetta er ódýrasta mynstrið. Allt sem þarf á upphlutinn,
settið frá 90.530, kr.

Allar upplýsingar um hefð og
gerðir búninga eru veittar á staðnum.
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Vísindamenn við Missouri-há-
skólann í Bandaríkjunum hafa 
komist að því að einstaklingar 
sem alast upp í fjölskyldum 
þar sem alkóhólismi er vanda-
mál, eru óstöðugri einstakling-
ar á fullorðinsárum.

Það ætti ekki að koma neinum á 
óvart að börn sem alast upp við 
erfiðar aðstæður eiga erfiðara með 
að fóta sig á fullorðinsárunum. 
Hins vegar hefur vantað tölfræði-
leg gögn til að styðjast við en það 
er nú að breytast. Vísindamenn við 
Missouri-háskólann í Bandaríkjun-
um hafa fylgst með hópi barna frá 
1987 sem ýmist hafa alist upp í fjöl-
skyldum þar sem alkóhólismi er 
vandamál, eða þar sem alkóhólismi 
kemur ekki við sögu.

Öll börnin hafa verið skoðuð 
reglulega og þau metin á tveimur 
skölum. Annars vegar skala sem 
gefur til kynna viðkvæmni gagn-
vart til dæmis kvíða, sektartilfinn-
ingum, þunglyndi og tilfinninga-
sveiflum, og hins vegar skala sem 
mælir árásarhneigð, hvatvísi og 
ýmsa andfélagslega hegðun.

Í grunninn lækkuðu gildi beggja 
hópa á báðum skölum eftir því sem 
börn urðu eldri og sjálfsmyndin 
styrktist. Mikill munur var þó á 
hópunum tveimur þar sem gildin 
lækkuðu mun minna hjá börnum 
sem ólust upp í skugga alkóhól-

isma. Þau eru því óstöðugri og við-
kvæmari gagnvart ýmsum geð-
kvillum, og líklegri til að þróa með 
sér andfélagslegt hegðunarmynst-
ur.

Orsakirnar kunna að vera marg-
ar. Brotin heimili, skortur á 
umhyggju eða einfaldlega genet-
ískt munstur. Hvað sem því líður 
fer alkóhólismi illa með alla sem 
fyrir honum verða.

Niðurstöður tilraunarinnar 
hingað til voru birtar í Psychology 
of Addictive Behaviors.

Börn alkóhólista

Svefninn endurnærir bæði 
líkama og sál en stundum vill 
hann ekki koma. Jan Triebel, 
yfirlæknir Heilsustofnunar 
NLFÍ í Hveragerði, á ýmis ráð 
í pokahorninu.

„Ég horfi á svefntruflanir út frá 
læknisfræðilegu sjónarhorni. 
Einnig má velta því fyrir sér af 
hverju við sofum yfirhöfuð,“ segir 
Jan og heldur áfram: „Svefn er 
ekki bara hvíld hann er okkur lífs-
nauðsyn. Líkamlega hvíld fáum 
við í djúpum hægbylgjusvefni og 
andlegri endurnæringu náum við í 
draumsvefni. Það gerist ýmislegt 
að degi til sem við þurfum að 
vinna úr í svefninum og ef við 
missum draumasvefninn getum 
við ekki lært því við endurskipu-
leggjum okkur á vissan hátt gegn-
um hann.“ 

Að sögn Jans kvarta 15-45 pró-
sent Íslendinga yfir svefnleysi 
einhvern tíma á árinu. Honum 
þykir svefntöflunotkun mikil hér 
á landi. „Samkvæmt rannsókn frá 
2003 nota 12-14 prósent allra 
Íslendinga svefnlyf. Mest er notk-
unin meðal aldraðra á stofnunum, 
þar fá um 70 prósent  slík lyf,“ 
segir hann. Jan bendir á að svefn-
þörf fólks sé mismunandi en hún 
minnki með aldrinum og sumir 
áttræðir þurfi bara sex tíma 
svefn.

Hann telur upp margar ástæð-
ur fyrir svefnleysi. Nefnir líkam-
lega sjúkdóma eins og tíð þvaglát, 
fótaóeirð, slitgigt, áfengismisnotk-
un, hjartasjúkdóma og Parkinson. 
Einnig andlega vanlíðan eins og 
kvíðaraskanir, streitu og þung-
lyndi. „Þegar við erum búin að úti-
loka og fullreyna að meðhöndla 
þessar orsakir þá komum við að 
sérstökum svefnráðum,“ segir 
hann. „Eitt þeirra er að hafa svefn-
herbergið hreint og svalt en hafa 
hlýtt á fótunum. Síðan þarf að vera 
nógu dimmt og hljótt. „Ef makinn 
byltir sér mikið eða hann hrýtur 
þá getur það verið truflandi en 
eyrnatappar eru góðir til að úti-
loka hávaða. Ef fólk sefur illa á 
nóttunni á það ekki að blunda á 
daginn og það ætti að sleppa kaffi-

drykkju eftir hádegi. Koffínið er 
lengi í líkamanum,“ segir hann.

Svefnráð Jans ganga líka út á 
gott skipulag og að endurtaka 
sömu athafnirnar fyrir svefninn. 
Hann mælir með hóflegri líkam-
legri áreynslu seinni part dags og 
að forðast áreiti. Einnig að nota 
rúmið og svefnherbergið bara 
fyrir svefn og kynlíf. „Ef maður 
getur ekki sofið á nóttunni á að 
fara fram og nota stól til að lesa í,“ 

ráðleggur hann. 
Á Heilsustofnuninni í Hvera-

gerði þar sem Jan er yfirlæknir 
eru svefnvandamál greinilega 
meðhöndluð með ýmsum hætti 
áður en gripið er til svefnlyfja. 
„Við notum meðal annars nála-
stungur og slökun. Lögum líka te 
úr garðabrúðu, humli og kamillu 
og svo reynist flóaða mjólkin vel,“ 
segir hann brosandi.

Svefn, líðan og lífsgæði

Viðamikil rannsókn á orsök-
um einhverfu skilaði góðum 
árangri.

Vísindamenn telja sig hafa fundið 
eina af orsökum einhverfu eftir 
eina viðamestu rannsókn sem 
hefur verið unnin á sjúkdómnum. 
Svo virðist sem tveir staðir í gena-
uppbyggingu líkamans séu söku-
dólgarnir.  

„Þessi uppgötvun er aðeins einn 
partur af stórri mynd,“ segir Ger-
aldine Dawson frá Háskólanum í 
Washington. „Um leið og við berum 
kennsl á þessi gen getum við greint 
börn strax á unga aldri og gripið 
inn í fyrr, sem getur haft veruleg 
áhrif á lífsgæði barnanna.“

Greint er frá rannsókninni í 
nýjasta eintaki tímaritsins Nature 
Genetics.

Fundu tvo 
sökudólga
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Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Viltu breyt’eikkurru?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Ný útlit í viku
hverri!

Búðu til eigið útlit 
eða veldu tilbúið!



Íslendingar verða sífellt 
áhugasamari um eðalkaffi og 
allt sem því fylgir.

Fyrir um það bil þremur árum 
opnaði verslunin Te og kaffi eitt af 
útibúum sínum í Smáralindinni. 
Þar er að finna sitthvað sem kaffi- 
og teunnendur kunna vel að meta, 
meðal annars margs konar bolla, 
kaffivélar, skeiðar, glös, mjólkur-
könnur og annað sem fylgir kaffi- 
og tedrykkju, svo ekki sé minnst á 
sjálft kaffið og teið. 

Kaffiáhugi Íslendinga hefur 
aukist svo um munar á undanförn-
um fimm til tíu árum og nú dugar 
ekki bara að hella upp á í gömlum 
sokk eins og tíðkaðist hér áður. 
Margir hafa fjárfest í fínustu 
kaffivélum sem mala beint ofan í 
hvern bolla og kaffið sjálft má 
ekki vera nein afgangsafurð. 
Elísabet Th. Stefánsdóttir, versl-
unarstýra í Te og kaffi, hefur tekið 
eftir þessum aukna áhuga landans 
á kaffi og segir afgreiðslufólk 
verða að vera vel upplýst til að 
geta svarað fjölbreyttum spurn-
ingum kaffiáhugafólks. Hún segir 

Íslendinga einnig hafa fengið auk-
inn áhuga á tedrykkju, enda sé 
mörgum umhugað um heilsuna. 
„Svart, hreint te, ýmis bragðbætt 
te og margs konar græn te eru 
alltaf að verða vinsælli en svo er 
rauðrunnate líka mjög vinsælt, 

enda fullt af járni og steinefnum. 
Margir eru að reyna að hætta að 
drekka kók og kaffi og vilja þá fá 
eitthvað heilsusamlegra og betra í 
staðinn,“ segir kaffi- og tesér-
fræðingurinn Elísabet að lokum. 

Bara hálfan bolla takk
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Á tímum svart/hvítrar tísku er 
hætt við að yfirbragðið á heim-
ilinu verði einhæft.

Á heimili þar sem lítið eða ekkert 
fer fyrir litum er tilvalið að lífga 
upp á það með einum sterkum lit. 
Fallegast er að velja flotta muni í 
sterkum lit því þeir munu draga 

til sín athyglina. Ekki er víst að 
útkoman verði jafngóð ef mörg-
um litum er blandað saman, því 
þá verður heimilið ekki eins stíl-
hreint. Langflottast er að velja 
einn lit og halda sig við hann. 
Dökkbleikur, appelsínugulur og 
límónugrænn eru litir sem eru 
mikið í tísku núna og kunna að 
draga til sín athygli.

Skærum litum hleypt 
inn á heimilið



Margt fallegt fæst til heimilisnota í versluninni Textíl á 
Lokastíg 28. 

Drottinn blessi heimilið á hlýlegri ábreiðu, 
diskaþurrkur og pottaleppar með uppskrift að 
íslenskri kjötsúpu og fleira þjóðlegt má finna í 
versluninni Textíl sem nú er nýflutt af Baróns-
stígnum yfir á Lokastíg 28. Innanbúðar stendur 
Hrönn Vilhelmsdóttir textíllistamaður sem 
meðal annars er þekkt fyrir vöggusett sín, 
smekki og púða. Hún og maður hennar, Þórólfur 
Antonsson, hafa 16 síðustu árin tekið af og til 
myndir út um eldhúsgluggann sinn af bakhlið 
Hallgrímskirkju í hinum ýmsu litbrigðum, veðr-
um og birtuskilyrðum. Nú hafa þau flutt sig um 
set og nýtt sjónarhorn blasir við sem er framhlið 
kirkjunnar. Hallgrímskirkja skreytir því margt í 
búðinni enda segir Hrönn kirkjuna sérstakt heill-
atákn sem margir sækist eftir að eiga á mynd. 
Leifur heppni er líka nágranni þeirra hjóna og 
styttan af honum veitir innblástur í ýmis verk 
þeirra. Úrval minjagripa mun aukast verulega 
þegar líður nær vori að sögn Hrannar. „Við 
ætlum að vera með listmuni eftir fleiri lista-
menn en okkur. Olíumálverk, textíl, grafík-
listaverk og glermuni. Við erum bara rétt að 
byrja hér á Lokastígnum,“ segir hún.

Þó að sólin sé nú sífellt lengur á lofti þykir flestum gott að kúra 
í sófanum eftir erfiðan vinnudag.

Mörgum þykir fátt notalegra en að leggjast upp í sófa eftir að búið 
er að koma börnum í háttinn og ganga frá eftir kvöldmatinn. Til að 
gera stemninguna enn betri er undursamlegt að skella sér í náttbux-
ur, kveikja á ilmkertum, setja góðan disk í spilarann eða taka góða 
bók í hönd og breiða svo yfir sig mjúkt og fallegt teppi til að kúra 
undir. Sumir vilja kannski heldur horfa á sjón-
varpið, drekka te og skoða vefsíður eða spila 
við makann eða vini. Hvernig sem þú kýst að 
slaka á þá er víst að það tekst betur 
með tærnar undir mjúku teppi.

Kúrt á kósíkvöldi

Hallgrímskirkja er 
heillatákn Textíls

Allt að
70%
afsláttur
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Lengi voru sveppir taldir tilheyra jurtaríkinu og 
þar af leiðandi féllu þeir beint inn í þá grasafræði-
kennslu sem fólk á mínum aldri og eldra naut í 
barnaskóla. Líklega hefur það verið tengingin við 
jörðina og sú staðreynd, að þeir sveppir sem menn 
tóku mest eftir birtust innan um sumargróðurinn í 
högum og skógum. En eftir nánari athugun er nú 
haft fyrir satt, að sveppirnir séu eiginlega mun 
skyldari dýrum en jurtum. Reyndar er þeim skipað 
í sitt eigið ríki; svepparíkið. Sveppirnir eiga það 
sameiginlegt að vera allir ófrumbjarga rotverur 
sem hafast við á dauðum eða svekktum lífmassa. 
Þá skortir grænukorn og geta því ekki ljóstillífað 
eins og plöntur. En margir sveppir mynda samlífi 
við plöntur og lifa þar við eins konar „kaup-kaups“-
samkomulag sem báðir aðilar hagnast á. Flestar 
plöntur hafa sína sérstöku fylgisveppi sem ýmist 
lifa í lauslegri tengingu við rætur þeirra eða, hjá 
sumum tegundum, festa sig við ræturnar og mynda 
um þær eins konar hjúp eða slíður, svokallaða 
svepprót. Sveppirnir hreinsa upp og endurvinna 
það sem ræturnar smita frá sér og koma þar með í 
veg fyrir jarðvegsþreytu. En þegar um svepprót er 
að ræða, eins og hjá flestum trjátegundum, skiptir 
hún öllu máli fyrir vöxt og viðgang trjánna. Svepp-
rótin fær prótín og sykrur frá trénu en launar fyrir 
sig með því að leysa snefilefnin í jarðveginum úr 
læðingi og að einhverju leyti að styrkja ónæmis-
kerfi þess og viðnámsþrótt. Sveppategundir skipta 
þúsundum og þær er að finna um allan heim. Flest-
ar eru þær mönnum og náttúrunni mjög til gagns, 
en nokkrar geta verið pirrandi, jafnvel valdið tjóni 
og dauða, ef þær verða of nákomnar. En um það 
verður ekki fjallað hér.

Frá örófi alda hafa flestir kynþættir manna tínt 
sveppi og matreitt þá. Sveppir eru ríkir af næring-
arefnum og vítamínum. Og þegar við tölum um 
sveppi í þessu samhengi þá eru það fyrst og síðast 
hin eiginlegu „aldin“ sveppanna sem við leggjum 
okkur til munns. Mönnum lærðist fljótt hvaða 
sveppir voru ljúffengir til átu og hverjir ekki. Eins 
að forðast sveppi sem voru eitraðir eða bragðvond-
ir. Oftast fara þessir eiginleikar saman. Samt eru 
dæmi þess að menn sóttust eftir sveppum sem ollu 
eins konar eitrunar- og ofskynjunarástandi. Ber-
serkjasveppurinn er einna frægastur þeirra. Menn 
seyddu hann og tuggðu til að komast í einhvers 
konar brjálæði. Sveppurinn er eitraður, en ekki 
nægilega þó til að drepa mann. En hann veldur líf-
færatjóni og hræðilegum kvölum meðan eitrunin 
er að renna af. Annar sveppur, honum náskyldur, 
drepur samt mann við fyrsta bita – og það sem er 
verra er að hann líkist mjög hinum saklausa og 
ljúffenga ætisveppi. Sem betur fer hefur hann ekki 
fundist hér á landi enn, enda er hann bundinn við 

beykiskóga svo lítil hætta er á að hann muni nema 
land, en gæti þó fylgt með og fundist undir beyki-
trjám í görðum ef sumrin fara að gerast hér lengri 
og hlýrri en verið hefur.

En sá sveppur sem við þekkjum einna best er hinn 
ræktaði ætisveppur, sem á vísindamálinu heitir 
Agaricus bisporus. Hann er ættaður sunnan úr 
Evrópu og Frakkar byrjuðu að rækta hann á önd-
verðri átjándu öld. Víða er hann þess vegna kallað-
ur „franski sveppurinn“ eða að franska orðið 
„champignon“ – sem þýðir einfaldlega sveppur – er 
notað í einhverju formi sem nafn á hann. Ætisvepp-
urinn er ræktaður í beðum með sérstakri jarðvegs-
blöndu sem auðug er af lífrænum efnum. Ræktun-
in er vandaverk og fer fram í ræktunarklefum þar 
sem hita og raka er stýrt af mikilli nákvæmni. 
Hreinlæti er afar mikilvægt til að tryggja það að 
aðrar sveppategundir og fleira óæskilegt nái ekki 
fótfestu. Hver ræktunarumferð tekur nokkrar 
vikur og þegar uppskeru lýkur er allt efni fjarlægt 
úr klefunum og þeir sótthreinsaðir áður en byrjað 
er á nýrri umferð. Ætisveppir hafa verið ræktaðir 
á Íslandi í stöðugum og vaxandi mæli undanfarin 
fjörutíu ár. Nú fer framleiðslan að mestu fram á 
Flúðum. Tveir stofnar af ætisveppum eru einkum 
ræktaðir, venjulegir hvítir „hnappasveppir“ og 
brúnleitir „kastaníusveppir“. Hnappasveppirnir 
eru þessir algengu sem allir þekkja, með mildu en 
ákveðnu bragði. Kastaníusveppirnir eru bragð-
meiri og henta vel þegar við viljum gera okkur 
dagamun eða undirstrika „villibráð“ til dæmis. 
Sveppi má matreiða á ýmsa vegu. Það er hægt að 
nota þá hráa, smátt skorna í hrásalat. Þeir eru góðir 
smjörsteiktir í þykkri rjómasósu, gjarna ofan á 
ristað brauð sem hitað er í ofni í svo sem 7-8 mínút-
ur. Sveppi má krydda með sjávarsalti, svörtum 
pipar, tímíani og malaðar kardímommur, rétt á 
hnífsoddi, draga sveppabragðið sérstaklega vel 
fram.

Engin mánaðargjöld - þú átt kerfið!























Ég á mér draum um að Samfylk-
ingin leiði næstu ríkisstjórn. Í 

þeim draumi er kona forsætisráð-
herra í fyrsta skipti í sögu lýðveld-
isins og áherslurnar í þjóðarbú-
skapnum taka mið af sjónarmiðum 
beggja kynja. Ekki er lengur leikið 
einungis eftir leikreglum strák-
anna.

Ég vil vakna upp af þeirri mar-
tröð að stjórnmálaflokkur með 
pilsnerfylgi sé með ríkisstjórnar-
áskrift af 30 ára gömlum vana og 
mér finnst nóg komið af einkavina-
væðingu Sjálfstæðisflokksins. Ég 
vil nýja ríkisstjórn, ríkisstjórn 
Jafnaðarmanna.

Leiðtogi Sam-
fylkingarinnar, 
Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir, verður 
nú fyrir árásum úr 
ýmsum áttum. Ég 
get skilið það af 
hverju andstæð-
ingunum er svona 
mikið í mun að 

gera hana ótrúverðuga. Það er auð-
vitað af því að þeir eru hræddir við 
hana. Hún ógnar núverandi vald-
höfum vegna þess að hún er greind 
og klár, stefnuföst og rökföst og er 
lang sterkasti leiðtogi stjórnarand-
stöðunnar, nógu sterk til að geta 
leitt nýja ríkisstjórn með glæsileg-
um hætti. Hún náði borginni af 
íhaldinu á sínum tíma og þeir gera 
allt til að koma í veg fyrir að henni 

takist það sama í landsmálapólitík-
inni. Þetta er taktík sem er í raun 
mjög skiljanleg. Þeir reyna að taka 
hana úr umferð. 

Á hinn bóginn er ekki eins skilj-
anlegt af hverju margir fyrrum 
stuðningsmenn og ekki síst fylgis-
konur Samfylkingarinnar hafa hætt 
stuðningi sínum við flokkinn og 
ætla að gefa öðrum flokkum 
atkvæði sitt í kosningunum í vor.

Skýringarnar sem ég heyri eru 
ótrúlegar og ein skýring er ansi líf-
seig. Margir hafa enn ekki „fyrir-
gefið“ Ingibjörgu Sólrúnu að hún 
skyldi hætta sem borgarstjóri og 
fara í framboð til Alþingis. Við 
þetta fólk segi ég: „Get over it!“ 
Hvað ætlar fólk að velta sér lengi 
upp úr þessu? Ingibjörg Sólrún tók 
áskorun og áhættu af því að það var 

lagt hart að henni að gera það. Frá-
farandi bæjarstjóri á Akureyri 
gerði það sama og ég get ekki betur 
séð en að allir séu búnir að fyrir-
gefa honum það. Ef Ingibjörg hefði 
nú eitthvað verulega krassandi á 
samviskunni myndi ég hugsanlega 
skilja þessa bræði. Ég myndi alveg 
skilja það að fólk væri fúlt ef Ingi-
björg Sólrún hefði gefið ríkisbank-
ana á tombóluverði, komið í gegn 
eftirlaunafrumvarpi til að tryggja 
afkomu sína, ef hún hefði nú t.d. 
stutt Íraksstríðið, klúðrað varnar-
málunum eða stigið stór skref í að 
einkavæða RÚV. Ég myndi líka 
skilja það að öryrkjar eða eldri 
borgarar væru argir út í Ingibjörgu 
Sólrúnu fyrir að bæta ekki kjör 
þeirra ef hún hefði setið í ríkis-
stjórn undanfarin þrjú kjörtímabil. 

En málið er að hún hefur ekki setið 
í ríkisstjórn og hefur ekki fengið að 
taka til hendinni í ríkisbúskapnum.

Við ættum að einbeita okkur að 
því sem Ingibjörg Sólrún hefur 
gert og fyrir hvað hún stendur 
fremur en að velta okkur upp úr 
því að við misstum góðan borgar-
stjóra fyrir nokkrum árum. Það er 
búið og gert og var ekkert stórmál í 
samanburði við allt svínaríið sem 
viðgengst hjá ríkisstjórnarflokkun-
um sem sæta engri ábyrgð hvað 
varðar mýmörg alvarleg mistök. 
Við ættum einnig að einbeita okkur 
að því sem Ingibjörg Sólrún getur 
gert og mun gera nái Samfylkingin 
að leiða næstu ríkisstjórn. Þá verð-
ur gaman að lifa.

Höfundur er sölustjóri og félagi 
í Samfylkingunni.

Nokkur orð um árásirnar á Ingibjörgu

Það fer vænt-
anlega ekki 

framhjá neinum 
sem ekur um 
borgina á góð-
viðrisdögum, að 
loftið er mengað 
svifryki frá bíla-
umferðinni.  Ryk þetta er að mestu 
ættað úr kverkum götu- og gang-
stéttakanta, en þar safnast fyrir 
malbikssalli af götunum. Nagla-
dekkin fræsa niður göturnar og á 
hverju ári þarf að malbika þar 
sem umferðin er hvað mest.

Þrátt fyrir viðleitni borgarinn-
ar við að benda á að ekki sé nauð-
synlegt að vera með nagla í dekkj-
um ef einungis er ekið innanbæjar 
og þrátt fyrir að bifreiðum á nagla-
dekkjum hafi fækkað, þá dugir 
það ekki til.

Og hvað er þá til ráða? Eigum 
við bara að bíða eftir að veðráttan 
skoli hroðanum burtu eða eigum 
við að leyfa honum að liggja þar til 
malbikað verður næst?

Reykjavíkurborg á sópara og 
eflaust hafa vegfarendur séð til 
þeirra að sumarlagi. Spurningin 
er hins vega hvort ekki megi sópa 
göturnar og hreinsa árið um 
kring? Í dag, í miðjum febrúar-
mánuði, eru allar kverkar fullar af 
malbikssalla. Og þó svo rigni 
skolast hann ekki nema að litlu 
leyti burtu, heldur situr þar áfram 
og bíður þess að honum verði þyrl-
að upp af bílaumferðinni, næsta 
þurrviðrisdag.

Er ekki ráð að borgin fari að 
sópa? Þessir sóparar hljóta að geta 
gengið þótt kalt sé í veðri?  Borgin 
á þetta ráð að þrífa göturnar og af 
hverju þá ekki bara að gera það?

Höfundur er fulltrúi Frjálslynda 
flokksins í framkvæmdaráði 

Reykjavíkurborgar.

Hvar eru sóp-
ararnir í Reykj-
víkurborg?



Nýsköpun og sprotafyr-
irtæki eru grunnskil-

yrði í framþróun atvinnu-
lífsins. En því má ekki 
gleyma að stöðug og virk 
nýsköpun er forsenda 
batnandi lífskjara og 
gróandi þjóðlífs. Þannig 
verða sprotafyrirtækin 
grundvallarþáttur í allri samfé-
lagslegri stefnumótun.

Nýsköpun og sprotafyrirtæki 
verða að styðjast við öflugan og 
afkastamikinn fræðsluatvinnuveg 
sem býður jöfnum höndum 
fræðslu, rannsóknir, ráðgjöf og 
vísindalegar afurðir. Fræðsluat-
vinnuvegurinn er undirstöðuat-
vinnuvegur allra annarra atvinnu-
vega á 21. öldinni og grundvöllur 
undir samkeppnishæfu atvinnulífi 
og gróskumiklu þjóðlífi og 
menningarlífi sem býður komandi 
kynslóðum lífvænlega kosti og 
glæsileg lífstækifæri.

Þrátt fyrir veigamikinn 
stuðning stjórnvalda við sprotafyr-
irtæki og nýsköpun atvinnulífsins 
er ýmissa lagfæringa þörf – og er 
það verkefni sem aldrei verður 
lokið. Augljósasti vandinn sem við 
er að fást um þessar mundir er að 
ekki hefur náðst að ná endum 
saman á milli opinberra fjárfram-
laga og aðkomu framtaksfjárfesta. 
Þessi ósamfella í fjármögnun 
nýsköpunar er í daglegu tali nefnd 
nýsköpunargjáin – en það orð lýsir 
vandanum allvel. 

Þessi vandi kallar á aðgerðir 
allra aðila, jafnt stjórnvalda sem 
annarra. Úrlausn felst annars 
vegar í auknum fjárframlögum til 
þessa málaflokks, og hins vegar í 
betri samræmingu til að tryggja 
nauðsynlega samfellu.

Það þarf að efla Tækniþróunar-
sjóð áfram og einnig Nýsköpunar-
sjóð atvinnulífsins. Það þarf áfram 
að þróa skattaumhverfi sprotafyr-
irtækja og nýsköpunar í því skyni 
að tryggja sem best þroskunar- og 
framþróunartækifæri þeirra.

Brátt verður þeim áfanga náð 
að orkumannvirkin við Kára-
hnjúka fara að skila arði til 
þjóðarbúsins, og í væntanlegri 

skipan orkumála með 
heildaráætlun um nýtingu 
og vernd náttúruauðlind-
anna er ráð fyrir því gert 
að gjald verði jafnan 
tekið fyrir leyfi og 
nýtingu. Með slíku 
auðlindagjaldi skapast 
tækifæri til að byggja 
upp á einhverju tímabili 
auðlindasjóð sem þjóðin 
getur notað til sérstakra 
þjóðþrifaverkefna.

Alaskabúar hafa þegar góða 
reynslu á þessu sviði, en þeir 
endurgreiða líka öllum almenn-
ingi úr slíkum auðlindasjóði þegar 
arðstaða hans leyfir.

Mikilvægir áfangar hafa náðst 
á síðustu árum. Auk stórfram-
kvæmdanna má nefna að fjár-
málakerfi og bankakerfi þjóðar-
innar hefur tekið stakkaskiptum 
og útrás íslenskra fyrirtækja 
hafin. Mikilvæg reynsla hefur á 
sama tímabili skapast við störf 
Vísinda- og tækniráðs og sjóðir á 
vegum þess hafa verið efldir. 

Á þessum sama tíma hefur 
orðið hér sannkölluð háskólabylt-
ing í eflingu og vexti fræðslu og 
rannsókna. Að mínu mati er nú 
framundan að auka enn fjöl-
breytni háskólastigsins með 
stofnun starfsmenntaháskóla. Þá 
á ég við stofnun sem á Norður-
löndum kallast „yrkeshögskola“, 
meðal enskumælandi þjóða 
„technical college“ og Þjóðverjar 
kalla „Berufsakademie“ og 
„Fachhochschule“. Starfsmennta-
háskóli hefur miklum hlutverkum 
að gegna við nýsköpun og 
sprotastarfsemi.

Nú er einnig framundan að 
taka sambærileg framfaraskref 
varðandi umhverfi og möguleika 
sprotafyrirtækja og annarrar 
nýsköpunarstarfsemi í landinu. 
Þetta er mjög mikilvægt mál sem 
ekki þolir langa bið. Framtíðarsýn 
um gróandi þjóðlíf byggist á 
öflugri og viðvarandi nýsköpun 
ásamt stöðugri mennta- og 
vísindasókn í fylkingarbrjósti. 
Þjóðarmetnaður Íslendinga 
verður m.a. að birtast einmitt í 
þessu.

Höfundur er formaður Framsókn-
arflokksins.

Mikilvægi sprota 
og nýsköpunar

Illugi Gunnarsson skrifar grein í Frétta-
blaðið sl. sunnudag. Greinin er skrifuð 

útfrá þeirri sannfæringu hans að séreign á 
auðlindum sé lausn allra vandamála og skili 
þegar upp er staðið mestum arði til allra, 
bæði útgerðarinnar í landinu og samfélags-
ins í heild. Rökstuðningur Illuga fyrir þess-
ari sannfæringu hans er fólginn í almenn-
um staðhæfingum um að menn eða fyrirtæki nýti 
best viðkomandi auðlindir ef þeir hafi séreignarrétt 
á þeim. Þegar þessi rök eru skoðuð þarf að hafa það 
í huga að útgerðarmenn á Íslandi hafa með svoköll-
uðu frjálsu framsali veiðiréttar ígildi eignarhalds á 
tiltekinni prósentu af viðkomandi fiskistofni. Fyrir-
komulagið felur það hins vegar í sér að hver fiski-
stofn sem heild er í sameign þeirra. Aflahlutdeildin 
markar svo hve mikið hver þeirra fær að veiða úr 
sameigninni. Útgerðarmenn eiga ekki skilgreindar 
hjarðir á veiðislóðinni. Þess vegna keppa þeir sín á 

milli um að ná verðmætustu fiskunum úr hjörðinni. 
Þessi staðreynd gerir almennar fullyrðingar Illuga 
og annarra skoðanabræðra hans um kosti séreignar 
á veiðirétti marklausar. Þessi vandi, að útgerðar-
menn berjast hver sem betur getur um verðmæt-
ustu fiskana, er óhjákvæmilegur galli á aflamarks-
kerfinu og veldur brottkasti og vondri umgengni um 
veiðislóðir. Við þessu er brugðist með gríðarlegu 
eftirliti og hörðum viðurlögum stjórnvalda en því 
miður er árangur þess eftirlits ekki góður. Ef rök Ill-
uga hefðu einhverja innistæðu væri enginn slíkur 

vandi á ferðinni. En reynslan hefur afsannað 
þau enda er ekki um eiginlega séreign að 
ræða svo það var ekki við því að búast. Gallar 
aflamarkskerfisins til fiskveiðistjórnunar 
eru fólgnir í kerfinu sjálfu en hafa ekkert 
með fyrirkomulag eignarhaldsins að gera.

Aflamarkskerfið stendur hvorki eða fellur 
með séreign á veiðirétti. Því verður hins 
vegar að stjórna af festu og byggja reglur 
þar um á grunni bestu þekkingar með fullu 
tilliti til þeirrar praktísku reynslu sem fæst 
af einstökum stjórnunarþáttum. Það sama á 

hér við, hvernig sem eignarhaldinu á veiðirétti er 
háttað.

Þó að aflamarkskerfið hafi ýmsa galla og ekki 
séu góð rök fyrir því að beita því við allar veiðar 
telur Samfylkingin að ekki hafi komið fram betri 
leið til að stjórna sókn í þá fiskistofna sem mest er 
sótt í. Samfylkingin hefur þess vegna byggt tillögur 
sínar á því að stuðst verði áfram við aflamarkskerf-
ið.

Markmið tillagnanna er að þjóðareign á auðlind-
um sjávar verði ótvíræð og meðferð aflaheimilda í 
samræmi við meðferð annarra auðlinda í þjóðar-
eign.

Veiðiréttindi verði skýrt afmörkuð og tímabund-
in.

Útgerðarmönnum verði tryggt fullt jafnræði til 
úthlutunar veiðiréttar.

Breytingarnar tryggi útgerðinni starfsgrundvöll 
til framtíðar og þann frið sem forystumenn hennar 
og þjóðin hafa kallað eftir. 

Breytingin valdi sem minnstri röskun í greininni 
og íþyngi útgerð í landinu ekki um of fjárhagslega. 
Þessum markmiðum er öllum hægt að ná á grund-
velli aflamarkskerfisins og tryggja jafnframt sam-
eign þjóðarinnar á auðlindum sjávar. Til þess eru 
fleiri en ein leið fær og Samfylkingin hefur lýst sig 
reiðubúna til víðtæks samstarfs við útfærslu 
þeirra.

Höfundur er alþingismaður.

Aflamarkskerfi og veiðiréttur

Hagstjórn og háir vextir

Hvers vegna eru vextir á 
Íslandi svo miklu hærri en í 

þeim löndum sem við berum okkur 
saman við? Ástæðurnar eru nokkr-
ar; gengisáhætta, fákeppni og 
þensla í hagkerfinu.

Skoðum nánar þátt þenslunnar 
og hagstjórnarinnar. Seðlabank-
inn hefur hækkað vexti sína 16 sinnum á tveimur 
og hálfu ári í viðleitni sinni til að ná niður verð-
bólgu. Í upphafi hagsveiflunnar voru stýrivextir 
5,3%, en eru nú 14,25%. Þeir hafa því tæplega þre-
faldast, án þess þó að verðbólgumarkmiðið hafi 
náðst. Til samanburðar má geta þess að stýrivextir 
evrópska Seðlabankans eru 3,5%.

Hlutverk hagstjórnarinnar er að bæta velferð 
almennings og starfsskilyrði fyrirtækja með því að 
tryggja jafnvægi í þjóðarbúskapnum. Hlutverk 
ríkisvaldsins á þenslutímum er að skapa svigrúm í 
hagkerfinu með því að beita almennu aðhaldi í rík-
isútgjöldunum, draga úr fjárfestingum og tryggja 
með skynsamlegum ákvörðunum að tekjuhlið ríkis-
fjármálanna vinni með annarri hagstjórn. Seðla-
bankinn ákvarðar stýrivexti í ljósi verðbólguvænt-
inga og spennunnar í hagkerfinu. 

Sérfræðingar Hagfræðistofnunar bentu á það í 

ársskýrslu stofnunarinnar 2005 að stýrivextir gætu 
verið lægri, ef ríkisútgjöld hefðu vaxið minna eða 
tekjurnar meira. Því er ljóst að með auknu aðhaldi 
í ríkisútgjöldum og skynsamlegri tímasetningu 
skattalækkana væru stýrivextir hér lægri en þeir 
eru nú og verðbólgan líklega minni.

En hvernig stendur á því að stjórnvöld hafa ekki 
beitt sér fyrir skynsamlegri hagstjórn? Skamm-
tímasjónarmið stjórnmálamanna hafa leitt til þess 
að ríkisstjórnin og Seðlabankinn hafa ekki verið 
samstiga í hagstjórninni. Ákvarðanir ríkisstjórnar-
innar um skattalækkanir, sem nema tugum millj-
arða króna á ári í toppi hagsveiflunnar, juku óstöð-
ugleika og ýttu undir verðbólgu. Það sama má segja 
um þá ákvörðun ríkisstjórnarinnar að hækka láns-
hlutfall íbúðalána í miðri uppsveiflu. Vissulega var 
um ánægjulegar breytingar að ræða, sem til lengri 
tíma hafa jákvæð áhrif, en tímasetningin var 
alröng.

Það voru líka gerð mistök í stjórn peningamála. 
Ákvarðanir Seðlabankans í febrúar 2003 um að 

lækka bindiskyldu og styrkja 
gjaldeyrisforðann juku peninga-
magn í umferð. Sú aðgerð ýtti 
undir útlánaþenslu og verðbólgu. 
Miðað við þau mistök sem gerð 
hafa verið í stjórn ríkisfjár-
málanna hefði bankinn þurft að 
hækka vexti sína meira og hrað-
ar í byrjun hagsveiflunnar. Hefði 
bankinn beitt sér meira þá, væru 
vextirnir lægri í dag. Í raun hafa 
stýrivaxtahækkanir Seðlabank-
ans elt verðbólguvæntingar en 
ekki tekist að hemja þær.

Líka má velta því fyrir sér hvort stýrivaxtahækk-
anir Seðlabankans slái á þenslu í hagkerfinu eins 
og þeim er ætlað að gera. Hækkun þeirra dregur úr 
eftirspurn eftir lánsfé innanlands, eykur sparnað 
og styrkir gengið til skamms tíma. Mótsögnin er að 
sterkara gengi lækkar innflutningsverð og slær 
þannig tímabundið á verðbólgu en eykur einka-
neyslu enn frekar. Þá stendur eftir að vaxtatæki 
Seðlabankans styrktu krónuna langt umfram það 
sem efnahagslegar forsendur gáfu tilefni til. Vaxta-
hækkanir Seðlabankans hafa ennfremur haft þau 
áhrif, að hvatinn til að taka erlend lán hefur aukist 
mikið. Niðurstaðan undanfarin ár hefur því orðið 
mikil aukning í neyslu, sögulegur viðskiptahalli, 
miklar gengissveiflur og verðbólga langt umfram 
verðbólgumarkmið.

Minni fyrirtæki og heimilin líða sérstaklega 
fyrir þessa háu vexti en stærri fyrirtæki og opin-
berir aðilar sækja sér lánsfé til útlanda. Sem dæmi 
má nefna að fyrirtæki skulduðu um 115 milljarða í 
yfirdráttarlán í desember og heimilin í landinu 67 
milljarða. Yfirdráttarvextir af slíkum lánum á ári 
eru um 40 milljarðar. Þá eru önnur lán ótalin. Því er 
óhætt að segja að vaxtahækkanir Seðlabankans séu 
„þensluskattur” sem lagður hefur verið á heimilin 
og minni fyrirtæki. 

Hár fjármagnskostnaður og miklar gengissveifl-
ur veikja atvinnulífið til langs tíma og skekkja sam-
keppnisstöðu fyrirtækja. Sterkt gengi styrkir inn-
flutning en veikir útflutning. Þetta er sérstaklega 
bagalegt fyrir fyrirtæki í útflutnings- og sam-
keppnisgreinunum og einnig sprota- og hátækni-
fyrirtæki sem eru að byggja upp starfsemi sína. 
Skammtímaáhrifin eru lægra innflutningsverðlag 
en langtímaáhrifin eru þau að verðmæt störf flytj-
ast úr landi. 

Hvaða lærdóm getum við dregið af hagstjórnar-
mistökum undanfarinna ára? Taka þarf hagstjórn-
ina miklu fastari tökum. Jafnvægi í efnahagsmál-
um er forsenda efnahagslegra framfara. Við 
byggjum ekki upp sterkt atvinnulíf sem skilar þjóð-
inni góðum störfum, nema við hverfum frá þeirri 
„rússíbanahagstjórn” sem við höfum búið við und-
anfarin ár. Að öðrum kosti festast skammtímasjón-
armið og efnahagslegur óstöðugleiki í sessi. Við 
slíkar aðstæður verður erfitt að gera kjarasamn-
inga til lengri tíma.

Við byggjum ekki upp sterkt atvinnulíf sem 
skilar þjóðinni góðum störfum, nema við 
hverfum frá þeirri „rússíbanahagstjórn” sem 
við höfum búið við undanfarin ár.

Markmið tillagnanna er að þjóðareign á 
auðlindum sjávar verði ótvíræð og meðferð 
aflaheimilda í samræmi við meðferð annarra 
auðlinda í þjóðareign

Áforsíðu Fréttablaðsins 
miðvikudaginn 7. febrú-

ar var fjallað um sérstakt 
ofbeldismál. Forsagan er sú 
að tveir menn buðu þremur 
stúlkum heim eftir að hafa 
hitt þær á skemmtistað. Annar 
mannanna og ein stúlknanna fóru að 
láta vel hvort að öðru en kom þá í 
ljós að stúlkan var í raun drengur. 
Við þá uppgötvun trylltist maðurinn 
og tók gestinn kverkataki. Gestin-
um tókst hins vegar að slá hann í 
höfuðið og kalla á hjálp.

Í síðasta tölublaði Séð og heyrt er 
sama máli slegið upp á forsíðu. Í 
opnuviðtali eru síðan birtar myndir 
af manninum með skurð á enninu og 
sorgarsvip þar sem hann spilar sig 
sem fórnarlamb þessa harmleiks. 
Hann sýnir enga iðrun yfir að hafa 
ráðist á aðra manneskju og reynt að 
kyrkja hana og viðurkennir að hann 
hefði líklega drepið hana ef hann 
hefði ekki verið truflaður við verkn-
aðinn. Hann endar svo viðtalið með 
því að spyrja: „Hvað hefðuð þið gert 
í minni stöðu?“

Hið raunverulega fórnarlamb í 
þessari sögu er auðvitað stúlkan, 
eða drengurinn sem vill vera stúlka; 
það er ekki refsivert að segja ekki 
frá því að líffræðilegt kyn manns sé 
annað en félagslegt. Hvernig sem 
litið er á málið er það aftur á móti 
glæpur að ráðast á aðra manneskju 
með ofbeldi og maðurinn hefur í 
raun játað á sig morðtilraun eða 
stórfellda líkamsárás fyrir framan 

alþjóð. Allir geta skilið að 
honum bregði við að stúlkan 
hafi í raun verið drengur en 
það réttlætir ekki ofbeldi.

Það sem ég tel einnig 
áhyggjuefni er sú yfirlýsing 
mannsins að lögregluþjón-
arnir sem tóku af honum 
skýrslu hafi sýnt mikinn 
skilning á stöðu hans og ýtt 

undir þá skoðun mannsins að það sé 
skiljanlegt að hann hafi tryllst í 
þessari stöðu. Lögreglan, sem full-
trúi hins opinbera, á að gæta hlut-
leysis og vil ég í raun ganga út frá 
því að sú hafi verið raunin í þetta 
sinn og skilningur mannsins hafi 
einfaldlega verið rangur.

Umfjöllun um málið í Séð og 
heyrt er einnig allt annað en eðlileg. 
Þar er fjallað um ofbeldisglæp á 
léttúðugan hátt og málið sett upp 
eins og eðlilegt sé að berja frá sér í 
aðstæðum sem þessum, jafnvel 
drepa; „manndómur“ mannsins hafi 
beðið hnekki og því sé eðlilegt að 
hann beiti ofbeldi. Við eigum að 
koma fram af virðingu við alla með-
limi samfélagsins, án tillits til kyns 
og kynhneigðar eða annarra eigin-
leika. Ofbeldi gegn einum þjóðfé-
lagshóp á ekki að vera léttvægara 
en gagnvart öðrum. 

Það verður fróðlegt að fylgjast 
með framvindu málsins í dómskerf-
inu og vonast ég til að það hljóti 
sömu meðferð og önnur sambærileg 
ofbeldismál.

Höfundur er lögfræðingur og 
vinnur að rannsókn á réttarstöðu 

fólks með kynáttunarvanda hjá 
Mannréttindaskrifstofu Íslands.

Hver er fórnarlamb?



Nú nýverið birtist hér í blaðinu 
frétt um aukna þjónustu 

ferðaþjónustu fatlaðra. Tilefnið 
var samþykkt borgarráðs um að 
veita þeim 400 hjólastólanotend-
um sem nýta sér ferðaþjónustuna 
heimild frá og með 1. maí til að 
panta ferðaþjónustubíl með að 
lágmarki þriggja tíma fyrirvara.

Alls nota u.þ.b. 1200 fatlaðir 
einstaklingar, sem ekki geta nýtt 
sér almenningssamgöngur, ferða-
þjónustu fatlaðra. Fram að þessu 
hafa þeir þurft að panta bíl með 
sólarhrings fyrirvara ef þeim 
skyldi „detta í hug“ að fara í bíó, á 
kaffihús eða í boð. Þetta fyrir-
komulag hefur margoft verið 
gagnrýnt. Því tók Borgarráð 
Reykjavíkur þá ákvörðun í nóv-
ember 2005 að fyrirvarinn stytt-
ist og færi niður í allt að þrjár 
klst. þegar pantaður væri bíll. Til 
að nægur tími gæfist til undir-
búnings var ákveðið að breyting-
in kæmi til framkvæmda 13 mán-
uðum síðar eða frá og með 1. jan 
2007.

Í nóvember sl. boðaði síðan 
velferðarsvið Reykjavíkurborgar 
til fundar með fulltrúum hags-
munasamtaka fatlaðra þar sem til 
umræðu var að fresta fram-
kvæmd þessa ákvæðis þar sem 
menn voru ekki tilbúnir með nýtt 
fyrirkomulag (þrátt fyrir 13 mán-
aða undirbúningstíma.) Þeirri 
hugmynd var harðlega mótmælt. 
Þrátt fyrir það var í desember 
2006 lögð fram tillaga í borgar-
ráði um að taka til baka fyrri 
ákvörðun um bætta þjónustu 
ferðaþjónustunnar. Þeirri tillögu 
var þá aftur mótmælt m.a. af 
Landssamtökunum Þroskahjálp 
og Öryrkjabandalagi Íslands og á 
fundi borgarráðs var ákveðið að 
vinna málið betur. Á síðasta fundi 
borgarráðs var síðan ofangreind 
tillaga samþykkt. Sú niðurstaða 
er að mati okkar klárt brot á fyrra 
samkomulagi og ljóst að borgar-
yfirvöld eru að svíkja þá 800 not-
endur sem fá í engu bætta þjón-

ustu. Auk þess þarf það fólk, sem 
gefst kostur á að panta ferðaþjón-
ustu með minna en sólarhrings 
fyrirvara, að greiða aukalega 500 
kr. fyrir hverja ferð (1000 kr. 
fram og til baka aukalega). Bíó-
ferðin verður því býsna dýr fyrir 
þennan hóp Íslendinga sem seint 
verður talinn með þeim efna-

meiri.
Upprunalega samkomulaginu 

sem verið er að svíkja núna var 
ætlað að auka möguleika fatlaðs 
fólks til þátttöku í eðlilegu lífi, 
njóta tómstunda og félagslífs með 
öðru fólki. Við sem ófötluð erum 
tökum ekki ákvarðanir um að 
skreppa í bíó, hitta vini okkar eða 
skreppa á kaffihús með sólar-
hrings fyrirvara. Því skyldi fatl-
að fólk eiga að gera það? Felst 
mikið jafnræði og jafnrétti í 
slíku?

Ákvörðun borgarráðs núna er 
brot á þess eigin jafnréttisstefnu 
þar sem segir m.a. „Óheimilt er 
að mismuna fólki vegna fötlunar. 
Unnið skal markvisst að því að 
gera fötluðum kleift að taka virk-
an þátt í borgarsamfélaginu“ og 

„Fatlaðir eigi jafnan aðgang að 
þjónustu og ófatlaðir“. 

Einnig felst í henni brot á 
markmiðsgrein laga um málefni 
fatlaðra þar sem segir að fatlaðir 
skuli eiga þess kost að lifa eðli-
legu lífi. Þá vinnur hún gegn hug-

myndafræði sáttmála Sameinuðu 
þjóðanna um mannréttindi og 
virðingu fatlaðs fólks sem nýlega 
var samþykktur.

Það er lítill sómi að því fyrir 
Reykjavíkurborg að taka til baka 
fyrri ákvörðun frá 2005 og ennþá 

minni sómi er að því að láta líta 
svo út að um stórkostlegar réttar-
bætur sé um að ræða. Það virðist 
sem borgarráð hafi skort vilja til 
að standa við fyrri samþykktir. 
Borgarstjórn Reykjavíkur hefur 
ennþá tækifæri til að sýna að vilji 
sé til staðar til að bæta þjónustu 
við allt fatlað fólk í borginni í 
samræmi við mannréttindastefnu 
borgarinnar með því að breyta 
samþykkt borgarráðs og taka upp 
raunverulega samvinnu við hags-
munaaðila um framkvæmd þess-
arar þjónustu. 

Annað er ekki forsvaranlegt á 
Evrópuári jafnra tækifæra.

Gerður er formaður Landssam-
takanna þroskahjálpar og Friðrik 

er framkvæmdastjóri.

Ferðaþjónusta fatlaðra á Evrópuári jafnra tækifæra

Ákvörðun borgarráðs núna 
er brot á þess eigin jafnréttis-
stefnu







Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 550 5000.

Kindin Dolly kemst í fréttirnar

„Ef málfrelsið er tekið af 
okkur er hægt að ráðskast 
með okkur eins og lömb á 

leið til slátrunar.“

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Ólafur Theódórsson
Esjubraut 19, Akranesi,

andaðist á Landspítalanum Fossvogi mánudaginn 19.
febrúar.

Júlía Baldursdóttir
Baldur Ólafsson   Auður Líndal Sigmarsdóttir
Ellen Ólafsdóttir   Guðjón Theódórsson
Ragnhildur Í. Ólafsdóttir Birgir Guðmundsson
og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför okkar ástkæra
föður, tengdaföður, afa og langafa,

Guðfinns Stefáns
Finnbogasonar
Miðhúsum, Kollafirði,

sem lést laugardaginn 10. febrúar sl.

Kristján Garðarsson Herdís Rósa Reynisdóttir
Rakel Guðfinnsdóttir
afabörn og langafabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Sigrún Gunnarsdóttir
seinast til heimilis að Lindasíðu 2,
Akureyri,

lést á dvalar og hjúkrunarheimilinu Hlíð, fimmtudag-
inn 15. febrúar. Hún verður jarðsungin frá Glerárkirkju
föstudaginn 23. febrúar kl. 10.30.

Fyrir hönd aðstandenda,

Kristinn Jónsson                   Jakobína Reynisdóttir
Hermann Ragnar Jónsson     Sigurlaug Guðmundsdóttir
Guðný Jóhanna Jónsdóttir     Óskar Sigurpálsson
Gunnar Jónsson                    Jóhanna Andrésdóttir
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Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir, amma
og langamma,

Signý Stefánsdóttir
dvalarheimilinu Hlíð, Akureyri,

lést hinn 19. febrúar 2007. Jarðarför fer fram frá
Akureyrarkirkju mánudaginn 26. febrúar nk. kl. 13.30.
Þeim sem vildu minnast hennar er bent á líknarstofn-
anir.

Heiða Þórðardóttir Jón Geir Ágústsson
Signý, Þórður, Margrét, Þórdís, María Sigríður,
Jóhann Heiðar og fjölskyldur.

Elskuleg móðir okkar, stjúpmóðir, tengda-
móðir, amma og langamma,

Elín Sigurðardóttir
hjúkrunarheimilinu Eir, Hlíðarhúsum 7,
Reykjavík,

sem lést miðvikudaginn 14. febrúar verður jarðsungin
frá Fossvogskirkju föstudaginn 23. febrúar kl. 13.00.

Kristín Þorsteinsdóttir Þórður Jónsson
Sigríður Þorsteinsdóttir
Erla Þorsteinsdóttir Ágúst Haraldsson
Steinunn Þorsteinsdóttir Geir Gíslason
barnabörn og barnabarnabörn.

„Ég verð fjarverandi á afmælinu, ég 
heyrði að Kastró karlinn væri allur að 
hressast og ætla að bregða mér til 
Kúbu í tíu daga,“ segir Jóhann G. 
Jóhannsson, tónlistar- og myndlistar-
maður, sem er sextugur í dag. Jóhann 
segir það leggjast vel í sig að verða 
sextíu ára, þótt honum finnist hann 
eiginlega of ungur til þess. „Andlega 
finn ég ekki fyrir aldrinum en svo lítur 
maður í spegil og það fer ekki á milli 
mála að maður hefur breyst í áranna 
rás.“

Þótt hann verði fjarverandi á 
afmælisdaginn ætlar Jóhann engu að 
síður að fagna tímamótunum veglega 
á sinn eigin hátt. „Ég ætla að halda 
upp á daginn á netinu með því að opna 
nýja heimasíðu sem ég hannaði í sam-
starfi við Netvistun. Hugmyndin er að 
búa til módel að síðu sem gæti hentað 
fleiri  tónlistarmönnum. Með því að 
tengja saman fleiri síður sem ég er 
með, til dæmis MySpace og Broadjam, 
reyni ég að skapa síðu sem stuðlar að 
milliliðalausum viðskiptum við fólk 
sem hefur áhuga á þeirri tegund tón-
listar sem ég býð upp á. Ég ætla sem 
sagt að opna síðuna á afmælisdaginn 
og veitingarnar verða í formi tónlistar 
en það verður hægt að hala niður tíu 
lög af jafnmörgum plötum. Svona vil 
ég segja takk fyrir mig við fólk sem 
hefur notið tónlistar minnar í gegnum 
árin.“

Jóhann er með fleiri járn í eldinum, 
til dæmis er plata sem hefur verið 
lengi í bígerð væntanleg á árinu og 
þar kemur netið líka við sögu. „Hug-
myndin er að fólk geti fylgst með gerð 
plötunnar á heimasíðunni og sagt álit 

sitt á lögunum og hvað það vill heyra. 
Svo verða þarna líka myndbrot frá 
ferli Óðmanna og demó-útgáfur af 
þekktum lögum svo fólk geti áttað sig 
á hvernig tónlistin þróast.“

Fáir tónlistarmenn af kynslóð 
Jóhanns hafa tileinkað sér netið jafn 
rækilega og hann en veraldarvefnum 
kynntist Jóhann fyrst að ráði þegar 
hann fór í raftónlistarnám í Tónlistar-
skólanum í Kópavogi árið 1995. 

Jóhann segist ekki vera mikið 
afmælisbarn en hélt þó veglega upp á 
daginn þegar hann varð fimmtugur. 

„Þá hélt ég myndlistarsýningu í Gall-
erí Borg. Mér finnst að þegar þeir sem 
sýsla við listsköpun standa á tímamót-
um eigi þeir að bjóða upp á eitthvað af 
hinu listræna sviði. Núna ákvað ég að 
stíga einu skrefi lengra og bjóða upp á 
netið.“ Hann kveðst þó ekki hafa hug-
mynd um hvernig hann toppi sextugs-
afmælið þegar hann verður sjötugur. 
„Ætli ég verði ekki kominn í aðra 
vídd.“

Slóðin á heimasíðu Jóhanns er 
johanng.is.

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

Einar Ólafsson
rafvirki, Ársölum 3, Kópavogi,

lést á Kanaríeyjum að morgni sunnudagsins 11. febrú-
ar. Útförin fer fram frá Digraneskirkju föstudaginn 23.
febrúar kl. 13. Blóm og kransar
vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast
hans er bent á Hjartavernd.

Fyrir hönd aðstandenda,

Guðrún Stefánsdóttir.

Yndislegi pabbi minn, sonur okkar, 
bróðir, mágur, frændi og unnusti,

Hlynur Heiðberg 
Konráðsson

sem lést af slysförum fimmtudaginn 8. febrúar verður 
jarðsunginn frá Seljakirkju föstudaginn 23. febrúar 
klukkan 13.

Hugi Snær Hlynsson
Konráð Eggertsson Jakobína Guðmundsdóttir
Perla Lund Konráðsdóttir Högni Hallgrímsson
Salka Heiður Högnadóttir Katla Móey Högnadóttir
Rósa Hjörvar.





Dag ... Hvað er að gerast? 
Á fætur fyrir 

tólf og sjarminn 
skrúfaður upp!

Já vina, ef þú 
heldur rétt á 

spilunum getur 
þessi kroppur 
orðið þinn ...

Því miður, 
rétt í 

þessu er 
ég orðin 
lesbía.

Hmmm ... 
sturta Flott ..

Heyrðu ég var að ... „sápa“ 
mig í sturtunni og fór 

að hugsa að ef þú vilt fá 
dömu til að búa hérna þá 
er það ekkert mál .... En 

tilboðið mitt stendur enn
Jói viltu 

loka
hurðinni

Kemur þessi 
ógeðslega lykt 

héðan?

Hvaða
ógeðslega

lykt?

Lykt af súru skyri sem er 
búið að vera úti í sólinni í 

marga daga?

Eða lykt af 
blautri ull?

Angrar það þig ekkert að 
herbergið þitt 
lyktar svona? Ég er 15, 

líkaminn er bara 
ein lyktarsprengja 

á þeim árum

Það er við hæfi að gefa pappír 
þegar við fögnum pappírsbrúðkaupi 
... Þú getur því átt von á pappírum 
frá lögfræðingnum mínum í tilefni 

dagsins.

Nei eg heyri 
ekkert ...

Nákvæmlega

Mamma
má ég fá 
smáköku?

Þetta er þriðja skiptið sem þú 
spyrð!

Ég myndi sleppa því að spyrja 
aftur ef ég væri þú.

En ef ég væri þú þá 
værir þú ég og þá 
þyrfti ég ekkert að 
spyrja til að byrja 

með ...

Íslendingar eru 
fljótir að tileinka 
sér nýjungar, 
því verður ekki 
neitað. Heið-
bláu fótanudd-
tækin, flatskjá-
ir, og farsímar, 

allt var þetta 
rifið úr örmun-

um á sölumönnum 
með því offorsi sem ein-
kennir okkur sem þjóð. Fólk spól-
aði úr hlaði moldarkofans á Lödu 
sport og upp í fimm hundruð fer-
metra einbýlishallir á örskots-
stundu, með stuttri viðkomu hjá 
bílasalanum þar sem Lödunni var 
skipt út fyrir splunkunýjan Lexus. 
Þessi hraði getur verið stór-

skemmtilegur og það er ekki laust 
við að maður fyllist þjóðarstolti 
þegar útlendingurinn gapir af 
undrun yfir hamaganginum. Eins 
kemur þó að því að maður fyllist 
þreytu. Og þá má þakka fyrir hvað 
það er enn þá stutt í sveitastemn-
inguna og fuglasönginn, bæði í 
árum og kílómetrum.

Ég lagði land undir bíldekk um 
daginn og keyrði norður á bóginn. 
Ég þurfti ekki langt að fara fyrr 
en tölvupósturinn minn (sem var 
þá óðum að fyllast af ruslpósti, 
eins og ég uppgötvaði þegar ég 
sneri aftur) var algerlega gleymd-
ur og grafinn. Skömmu síðar kom 
ég því ekki alveg fyrir mig hvaða 
gráa taska þetta var þarna aftur í, 
þó að ég og innihaldið, heittelskuð 

fartölvan, hefðum verið óaðskilj-
anleg í nokkur ár. Þegar síminn 
hringdi rétt fyrir utan Akureyri 
kannaðist ég ekkert við hljóðið, og 
leyfði batteríinu bara að fjara út á 
næstu dögum. Ég hreyfði ekkert 
af þessum tólum í fimm daga, og 
lét eins og ég myndi ekki að 
hleðslutækin væru öll á sínum 
stað í skjóðunni minni.

Ég mæli sterklega með slíkri 
ferð, burt frá pípi og hringitónum 
og batteríum. Þá gefst manni tími 
til að hlaða sín eigin. En ég neita 
því ekki heldur að það var gott að 
koma heim og skella tánum í heið-
blátt fótanudd á meðan ég rúllaði í 
gegnum ólesin sms. Það er eðli 
fullra battería að þau þurfa að 
tæmast.
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UPPSELT

Nú rennur upp Vetrarhátíð 
í höfuðborginni en viðburð-
ur sá hefur fest sig í sessi 
sem kærkomin tilbreyting 
í skammdeginu. Þetta er í 
sjötta sinn sem hátíðin er 
haldin en að þessu sinni er 
á henni meginlandsslag-
síða því í kvöld hefst einnig 
franska menningarkynning-
in Pourqoui pas? Það verður 
því heimsborgarbragur á 
dagskránni í ár.

Setningar hátíðanna tveggja verð-
ur á Austurvelli kl. 19.45 í kvöld 
en á slaginu átta mun franski 
gjörninga- og tónlistarmaðurinn 
Michel Moglia leika exótískt for-
spil hátíðarinnar með tilheyrandi 
eldglæringum og sjónarspili. 
Honum til fulltingis verða slag-
verkspiltarnir í Steintryggi og 
plötusnúðurinn Gísli Galdur. Síðan 
tekur við fjölbreytt dagskrá, Vetr-
arhátíð stendur fram á sunnudag 
en franska menningarkynningin 
fram á vorið svo sýnt er að engum 
þarf að láta sér leiðast á næst-
unni.

Höfuðborgarstofa skipuleggur 
Vetrarhátíðina en á í samstarfi við 
fjölmarga aðila og menningar-
stofnanir. Til dæmis er morgun-
dagurinn kenndur við Safnanótt 
þar sem söfn og stofnanir opna 
dyr sínar fyrir áhugasömum gest-
um.

Markmið hátíðarinnar er að 
höfða til sem flestra og því ættu 
gestir á öllum aldri að geta fundið 
eitthvað við sitt hæfi. Þannig verð-
ur sérstök menningarhátíð eldri 
borgara í Breiðholti og Heimsdegi 
barna verður fagnað í Gerðubergi 
á laugardaginn. Leikskólar í 
Reykjavík taka virkan þátt í hátíð-
inni og láta í sér heyra á morgun 
og í Hinu húsinu verður vegleg 

dagskrá þar sem listræn ung-
menni og upprennandi listamenn 
láta ljós sitt skína í kvöld. 

Allar listgreinar munu eiga sinn 
hlut í dagskrá Vetrarhátíðar. Af 
dansviðburðum má nefna komu 
hinna mögnuðu belgísku meyja í 
La Guardia Flamenca sem bland-
ar saman ástríðu flamengódans-
ins og heraga majorettanna en 
hópurinn kemur fram í Hafnar-
húsinu í kvöld. Í næsta nágrenni 
verður sannkölluð dansveisla á 
skemmtistaðnum Nasa þar sem 
nemendur og kennarar Kramhúss-
ins sýna takta ásamt frumlegum 
gestum. Á laugardag heldur Dans-
leikhús með ekka upp á tíu ára 
afmæli sitt í Kartöflugeymslun-
um í Ártúnsbrekku en þar munu 
líka fleiri listgreinar skjóta rótum 
um helgina.

Brúðumeistarinn Bernd Ogrod-
nik bregður á leik með persónur 
sínar og flytur Pétur og úlfinn í 
Þjóðleikhúsinu á laugardaginn en 
sýning sú er einkum  ætluð nýbúa-
börnum.

Af vettvangi myndlistarinnar er 
vert að geta þess að ófáar sýning-
ar verða opnaðar nú um helgina. Í 
Ráðhúsinu verður í kvöld opnuð 
fjölþætt sýning helguð íslensku 
myrkri og annað kvöld endurtek-
ur myndlistarmaðurinn Andrew 
Burgess umbreytingu sína á 
alþingishúsinu og gæðir það nýju 
lífi með ljósum og myndvörpun. 
Þá opnar ljósmyndasýning franska 

listamannsins Etienne de France í 
Listasafni ASÍ á föstudagskvöldið 
en samlandar hans sýna einnig 
ljósmyndir í Grófarhúsinu. Í Hafn-
arhúsi Listasafns Reykjavíkur 
sýnir hinn heimsþekkti Pierre 
Huyghe verk sín en öll þessi söfn 
verða aukinheldur með fjölbreytta 
dagskrá alla helgina. 

Tónlistin skipar stóran sess en 
meðal hátinda hennar verða tón-
leikar Hlaupanótunnar í Hafnar-
húsinu á föstudagskvöld þar sem 
boðið verður upp á bræðing af því 
nýjasta í íslensku tónlistarlífi. 
Organistar leika undir frönskum 
áhrifum í Dómkirkjunni í kvöld 
sem og Tríó Björns Thoroddsen á 
Kjarvalsstöðum á morgun. Í kvöld 
syngur líka Bjargræðiskvartett-
inn í Fríkirkjunni og hörpuleikar-
inn Marion Herrera kynnir fransk-
ar perlur í Iðnó. Þá verða 
skammdegistónleikar í Söngskól-
anum í Reykjavík á laugardag og 
vegleg dagskrá í Ráðhúsinu sem 
eldri borgarar standa fyrir. Vetr-
arhátíð lýkur síðan með tónleikum 
frönsku hljómsveitarinnar Dion-
ysos sem leiðir hlustandann í und-
ursamlegt ferðalag með frumlegri 
blöndu af poppi og þjóðlagarokki. 
Tónleikar þeirra verða í Hafnar-
húsinu kl. 22 á laugardagskvöld. 

Dagskrá Vetrarhátíðar má 
nálgast á heimasíðunni www.vetr-
arhatid.is en síðan er um að gera 
að vera sem mest á ferli þessa 
fjóra daga því það er aldrei að vita 
á hvað eða hvern má rekast næstu 
daga.

Kl. 22.00
Hljómsveitin Hundur í óskilum 
heldur tónleika á Domo við Þing-
holtsstræti. Hljómsveitin er skipuð 
Eiríki G. Stephensen og Hjörleifi 
Hjartarsyni. Hljómsveitin hefur 
starfað óslitið síðan á síðustu öld og 
spannar tónlist hennar allar nótur 
tónstigans. Hljómsveitin hefur víða 
komið við á ferli sínum og hvarvetna 
vakið lukku.
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Bragi Ásgeirsson var nýlega 
útnefndur Myndlistarmaður árs-
ins 2007 hjá Grafíkvinum og 
Íslenskri grafík.

Bragi er einn virtasti listmálari 
þjóðarinnar og hafa skrif hans um 
listir og fagurfræði auðgað marg-
an anda. Bragi Ásgeirsson er jafn-
framt heiðursfélagi í Íslenskri 
grafík.

Verk Braga „Skuggar ástarinn-
ar“ er litografíuverk sem þrykkt 
er á Hahnemühle-pappír. Kynning 
á verkinu fer fram í Grafíksafni 
Íslands á Safnanótt annað kvöld 
milli kl. 19-24 og er það framlag 
safnsins til Vetrarhátíðar í Reykja-
vík. Verkið verður prentað í hundr-
að eintökum og verður til sölu í 
safninu.

Útnefndur listamaður ársins

Kynntu þér frábær áskriftarkjör í síma  á  eða sendu okkur póst á 

Nú eldum við og bökum fyrir börnin – og höfum börnin með. Við förum yfir allt fyrir barnaafmælið; kökur,
drykkir, íspinnar, borðskraut og margt fleira. Auk þess fengum við fólk á ýmsum aldri til að elda mat eins
og því þykir hann bestur og útkoman er stórskemmtileg. Matarklúbbur nokkurra MR stelpna er að stígur
sín fyrstu skref, Úlfar Finnbjörns rifjar upp þegar hann fullkomnaði sig í listinni að elda eggjabrauð og nú 
er sonur hans byrjaður á því sama. Þáttur með girnilegum kjúklingauppskriftum, annar með súpuupp-
skriftum og svo mætti lengi telja.
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Aldrei séð lengra æluatriði

Kvikmyndin Last King of Scot-
land verður frumsýnd í kvik-
myndahúsum hérlendis á föstu-
dag. Myndin er byggð á 
samnefndri bók Giles Foden þar 
sem raunverulegum atburðum 
og skáldskap er blandað saman. 

Myndin fjallar um skoska 
lækninn Nicholas Garrison sem 
heldur á vit ævintýranna í 
Úganda árið 1971, rétt eftir að 
hershöfðinginn Idi Amin kemst 
til valda. Amin ræður Garrison í 
sína þjónustu og gerir hann að 
sínum nánasta ráðgjafa í stjórn 
landsins. Í fyrstu líkar læknin-
um vel í vistinni hjá hinum lit-
ríka Amin og sjarmerandi á sinn 

sérstaka hátt. Brátt sýnir harð-
stjórinn þó sitt rétta andlit og 
Garrison kemst að því að hann er 
í raun fangi hershöfðingjans og 
er alls ekki öruggur um að sleppa 
lifandi burt. 

Forest Whitaker þykir sýna 
stórleik í hlutverki Amin, hefur 
þegar unnið til fjölda verðlauna 
fyrir frammistöðu sína og er til-
nefndur til Óskarsverðlauna, 
sem verða afhent á sunnudag. 
Með hlutverki Garrison fer 
James McAvoy en leikstjórn er í 
höndum Kevins McDonald, sem 
vakti athygli fyrir hina leiknu 
heimildarmynd Touching the 
Void.   

Nærmynd af 
harðstjóra

Hinn endurreisti kvik-
myndaklúbbur Fjalakött-
urinn hefur sýningar í 
Tjarnarbíói á sunnudag. 
Alls verða 30 myndir, nýjar 
og gamlar, á dagskrá fram 
á vor og að sögn Hrannar 
Marinósdóttur verður fjöl-
breytnin í fyrirrúmi. 

Hinn endurreisti kvikmyndaklúbb-
ur Fjalakötturinn hefur sýningar í 
Tjarnarbíói á sunnudag. Alls verða 
30 myndir, nýjar og gamlar, á dag-
skrá fram á vor og að sögn Hrannar 
Marinósdóttur verður fjölbreytnin 
í fyrirrúmi.  „Við ætlum að bjóða 
upp á allt annan vinkil en íslenskir 
bíógestir hafa átt að venjast í lang-
an tíma, og kynna til leiks ólíka 
strauma og stefnur,“ segir Hrönn 
um Fjalaköttinn. Á dagskrá klúbbs-
ins kennir líka sannarlega ýmissa 
grasa þar sem lykillinn er sam-
bland af gömlu og nýju. „Við sýnum 
til dæmis kínversku myndina Still 
Life, sem fjallar um stíflugerð á 
Yangtze-fljóti, en hún hefur farið 
sigurför um heiminn og vann meðal 
annars aðalverðlaunin á kvik-
myndahátíðinni í Feynejum í fyrra. 
Þá sýnum við myndirnar þrjár sem 
James Dean lék í áður en hann lést 
langt fyrir aldur fram, auk nýrrar 
heimildarmyndar um hann,“ segir 
Hrönn.

Þýskri kvikmyndagerð, sem er í 

mikilli uppsveiflu um þessar mund-
ir, verður gerð skil, sem og rúss-
neskri, til dæmis verður Trönurnar 
fljúga eftir Andrei Tarkovsky sýnd. 
Í samstarfi við frönsku menningar-
hátíðina Pourquoi Pas? verða sýnd-
ar nokkrar myndir eftir franska 
heimildargerðarmanninn  Raym-
ond Depardon, sem margir telja 
fremstan á sínu sviði í Frakklandi í 
dag. Síðast en ekki síst verður boðið 
upp á nokkrar ljósbláar, japanskar 
myndir frá áttunda áratugnum. 
„Sagan á bakvið þær er forvitnileg 
því á þessi skeiði í japanskri kvik-
myndagerð fengu þær myndir helst 
styrk sem voru kryddaðar með 
erótísku ívafi og við ætlum að sýna 
þrjár bestu myndir leikstjóra að 
nafni Tatsumi Kumashiro.“ 

Hrönn segir að markmið Fjala-
kattarins sé að endurreisa þá kvik-
myndaklúbbamenningu sem eitt 
sinn var svo frjó hér á landi og er 
vongóð á að það takist. „Ég held að 
margir hafi beðið eftir að einhver 
svona starfsemi myndi hefjast 
aftur. Ég held að ástæðan fyrir því 
að kvikmyndaklúbbarnir lögðust af 
á sínum tíma hafi verið sú að kvik-
myndamenning varð svo markaðs-
tengd. Þetta eru ekki þungar mynd-
ir eða tormeltar, heldur gaman- og 
spennumyndir og dramatík. Eini 
munurinn er sá að þessar myndir 
eru ekki frá draumaverksmiðjunni 
Hollywood.“

Nánari upplýsingar um dagskrá 
Fjalakattarins má finna á heimasíð-
unni filmfest.is.

Kláraðu málið hjá ráðgjöfum í næsta útibúi, í Þjó

NÚNA GETUR ÞÚ

GEFIÐ AFGANGINN 

TIL GÓÐGERÐAMÁLA



Stórleikarinn Robert DeNiro fer 
aftur fyrir myndavélina og sest í 
leikstjórastól í hinni stjörnum 
prýddu kvikmynd The Good Shep-
erd sem frumsýnd verður hér á 
landi á annað kvöld. 

Myndin byggir á raunveruleg-
um atburðum og fjallar um upp-
haf og stofnun bandarísku leyni-
þjónustunnar. Atburðarásinni er 
lýst frá sjónarhóli Edward Wilson, 
miklum föðurlandsvini sem er 
hneigður til leyndar og ráðinn til 
starfa hjá forvera leyniþjónust-
unnar í síðari heimsstyrjöld. Starf 
hans á  ekki aðeins eftir að hafa 
mikil áhrif á hans einkahagi held-
ur móta þá tíma sem í hönd eru, 
þegar kalda stríðið er að hefjast. 
Wilson tekur þátt í að stofna öflug-
ustu leyniþjónustu í heimi þrátt 
fyrir mikinn fórnarkostnað, þar 
sem hjónaband hans og fjölskyldu-
líf eru í hættu. 

Valinn maður er í hverju rúmi; 
Matt Damon leikur aðalhlutverkið 
og er studdur leikurum á borð við 
Angelinu Jolie, Alec Baldwin, 

Billy Crudup, Michael Gambon, 
William Hurt og Joe Turturro. 

Upphafsár CIA 

Spennutryllirinn The Number 23 
með Jim Carrey í aðalhlutverki 
verður frumsýnd í kvikmyndahús-
um hér á landi annað kvöld, á sama 
tíma og í Bandaríkjunum. 

Myndin fjallar um fjölskyldu-
föðurinn Walter Sparrow sem lífið 
virðist leika við. Dag einn gefur 
eiginkona hans honum reyfara 

sem Sparrow verður heltekinn af. 
Bókin fjallar um spæjarann Fin-
gerling og þótt um morðgátu sé að 
ræða endurspeglar hún vissa 
þætti í lífi Sparrows sem er sann-
færður um að sagan fjalli í raun 
og veru um hann. Bókin lifnar við 
í huga Sparrows og rétt eins og 
Fingerling verður hann heltekinn 
af tölunni 23 og viss um að hún sé 
kynngimögnuð. Brátt fer bókin að 
stjórna lífi Sparrows sem sér töl-
una 23 í hverju horni og fer að 
trúa að rétt eins og spæjarinn í 
sögunni eigi hann eftir að fremja 
morð. Hann sér fyrir sér dauða 
eiginkonu sinnar og sonar og 
ákveður að taka málin í eigin hend-
ur áður en það verður um seinan. 

Jim Carrey byggði feril sinn 
lengst framan af á gamanmyndum 
en hefur í seinni tíð einnig leikið í 
dramatískari myndum á borð við 
The Truman Show og Man on the 
Moon. The Number 23 er hins 
vegar fyrsta spennumyndin sem 
hann leikur í. Virgina Madsen leik-
ur eiginkonu hans, en hún var til-
nefnd til Óskarsverðlauna fyrir 
frammistöðu sína í Sideways um 
árið, en leikstjóri er hinn þraut-
reyndi Joel Schumacher. 

Dulmögnuð tala

ónustuveri í síma 440 4000 eða á www.glitnir.is.

E I G ? U  A F G A N G I N N

2.010 KR. 2.100 KR. 90 KR.

EÐA GEFÐU HANN TIL GÓÐGERÐAMÁLA

    Spennandi og viðburðarík

Safnanótt
                 í boði SPRON

Safnanótt, einn af hápunktum Vetrarhátíðar í Reykjavík, 
er á morgun. Tuttugu og fjögur söfn í Reykjavík verða með 
fjölbreytta dagskrá frá kl. 19 til miðnættis og aðgangur
er ókeypis.

Dagskrána í heild
og lista yfir söfn er að finna á vetrarhatid.is

SPRON Skólavörðustíg er opinn á 
Safnanótt – skúlptúrsýning og æðislegur 
flamenco-dans.

Taktu þátt í safnanæturleik og þú getur

unnið ferð fyrir tvo til Parísar ásamt aðgöngu-

miðum að hinu glæsilega listasafni Louvre og

100.000 kr. í ferðagjaldeyri frá SPRON.

Þú gætir séð Mónu Lísu!
Safnastrætó ekur gestum frítt
á milli safnanna á 20 mínútna
fresti. Fyrsti vagn fer frá Þjóðminja-
safni kl. 19:00.



Fjölskylda og vinir popp-
prinsessunnar Britney 
Spears sjá fram á bjarta og 
betri tíð hjá söngkonunni 
eftir að hún innritaði sig á 
meðferðarheimili í Malibu á 
þriðjudagskvöldið.

Hegðun Britney Spears hefur 
vakið heimsathygli undanfarið 
enda er hún ein frægasta tónlistar-
kona sinnar kynslóðar. Söngkonan 
hefur verið í slúðurblöðunum upp 
á dag hvern fyrir drykkjuvenjur 
sínar og vandræðalega hegðan á 
opinberum stöðum. Steininn tók 
væntanlega úr þegar Spears mætti 
á hárgreiðslustofu í miðborg Los 
Angeles, rakaði af sér allt hárið og 
bætti síðan um betur á húðflúrun-
arstofu skammt frá með því að 
láta skreyta á sér hnakkann og úln-
liðinn.
Samkvæmt vefsíðunni TMZ.com 
og glanstímaritinu People fór 
Spears sjálfviljug í meðferð en 
ekki er liðin vika síðan hún reyndi 
fyrst að hætta ólifnaðinum. Aðrir 
vefmiðlar greina frá því að fyrr-
verandi kærasti Britney, Justin 
Timberlake, hafi keyrt til Engla-
borgarinnar og reynt að tala um 
fyrir henni. „Ef ein-
hver getur 
komið fyrir 
hana vit-
inu
þá

er það Justin,“ var haft eftir einum 
heimildarmanni tímaritsins More. 
Vandræði Spears hófust fyrir 
alvöru í nóvember á síðasta ári 
þegar hún sótti um skilnað frá eig-
inmanni sínum, Kevin Federline. 
Aðdáendur söngkonunnar gerðu 
sér vonir um að skilnaðurinn 
myndi hleypa nýju lífi í feril 
Spears enda hefur þeim ætíð verið 

í nöp við dansarann. Britn-
ey hóf að stunda skemmt-
analífið heldur ótæpi-
lega með partíljónum á 
borð við Paris Hilton 
og Lindsay Lohan. 
Þetta var langur 
vegur frá hegðun 
þeirrar ljóshærðu 
hnátu sem söng 
sig inn í hug og 
hjörtu heims-
byggðarinnar með 
laginu Baby One 
More Time 1998. 

Spears féll síðan kylliflöt fyrir 
Justin Timberlake en samband 
þeirra varð ekki langlíft og kvaddi 
söngvarinn spúsu sína með harm-
rænum tónum lagsins Cry Me a 
River þar sem hann sakaði Britney 
um framhjáhald.

Söngkonan hefur margoft 
komið sér á forsíður slúðurblað-
anna og þá ekki bara fyrir nokkra 
drykki á skemmtistöðum. Á MTV-
hátíðinni 2003 kyssti hún Madonnu 
heldur innilegum kossi í opnunar-
atriðinu þannig að siðprúðar hús-
mæður í Bandaríkjunum supu 
hveljur. Árið 2004 kom Spears 
heimsbyggðinni aftur í opna 
skjöldu þegar hún giftist æskuvini 
sínum Jason Alexander í Las Vegas 
en hjónabandið stóð einungis yfir í 
55 klukkustundir. „Ég vildi bara 
sjá hvernig það væri að vera gift,“ 
var útskýring Spears. Ári síðar 
var hún trúlofuð Kevin Federline 
en þau höfðu einungis verið saman 
í þrjá mánuði. Söngkonan á með 
honum tvö börn en fjölmiðlar hafa 
lengi vel efast um hæfni Spears 
sem móður og þá ekki síst eftir að 
hún sást keyra með soninn Sean 
Preston í kjöltu sinni. Talið er að 
Spears afsali forræði sínu yfir 

strákunum tveimur til móður sinn-
ar á meðan hún nær aftur fótfestu. 
Þetta gerir hún til að tapa ekki for-
ræðisdeilu sinni og K-Fed sem nú 
stendur yfir.

Sex börn tónlistarmannsins James 
Brown, sem eru öll komin á full-
orðinsár, hafa komist að sam-
komulagi við ekkju hans, Tomi 
Raye Hynie, um hvar eigi að jarða 
hann.

Jarðarförin mun líklega fara 
fram á næstu dögum. Ekki verður 
greint opinberlega frá staðsetn-
ingunni að ósk barna Browns.

Soul-goðsögnin lést á jóladag, 
73 ára að aldri. Deilur hafa staðið 
yfir á milli Hynie og barnanna um 
erfðaskrá Browns og hvar eigi að 
jarða hann.

Jarðarför 
samþykkt

Bubbi Morthens, rokkkóngur 
Íslands, var í gær staddur niðri í 
Hæstarétti þar sem var verið að 
flytja mál hans á hendur tímarit-
inu Hér og nú, ritstjóra þess, 
Garðari Erni Úlfarssyni, og 
útgefandanum, 365 prentmiðl-
um.

Bubbi fer fram á 20 milljónir 
vegna fyrirsagnar á forsíðu 
tímaritsins þar sem sagði „Bubbi 
fallinn“, myndar sem birtist á 
forsíðunni þar sem gat að líta 
Bubba í bíl sínum á götu í Reykja-
vík og myndaraðar inni 
í tímaritinu. Þar 

sat Bubbi í 
bílnum og 
var með 
sígarettu í 

munni.
Í

héraði
voru
Bubba

dæmdar

700 þúsund krónur miskabætur 
vegna þess skaða sem hann telur 
sig hafa orðið fyrir auk máls-
kostnaðar en málinu var áfrýj-
að.

Í Hæstarétti í gær var troð-
fullur salur áhorfenda. Fór þar 
mest fyrir laganemum en málið 
var prófmál bæði lögmanns 
Bubba, Sigríðar Rutar Júlíus-
dóttur, sem og verjanda í málinu, 
Gísla Hall. Þegar málflutningi 
var lokið og dómararnir fimm 
horfnir að tjaldabaki þrammaði 
niður á mitt gólf Jónas dómvörð-
ur Marteinsson og ávarpaði 
áhorfendur. Þakkaði hann laga-
nemum fyrir hversu prúð og 
háttvís þau hefðu verið í sal – 
skóla sínum til sóma. Hann lagði 
þá til að viðstaddir myndu klappa 
duglega fyrir lögmönnum sem 
þarna voru að flytja prófmál 
bæði tvö.

Mest mega líða fjórar vikur 
þar til dómar eru kveðnir upp 
frá því að mál eru munnlega 
flutt. Þeir eru einungis kveðnir 
upp á fimmtudögum og þá klukk-
an fjögur. 

Bubbi trekkir í 
Hæstarétti

STÓRDANSLEIKUR

ÁKI PAIN  HITAR UPP
SÁLIN

HÚSIÐ OPNAR KL. 24.00FORSALA MIÐA Á NASA 
FÖSTUD. 23.FEB. FRÁ KL. 13-17 MIÐAVERÐ 1900 KR.

ALDURSTAKMARK 20 ÁRA

Gamanleikritið

–eftir Jim Cartwright
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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
THE NUMBER 23       kl. 8 HEIMSFORSÝNING
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. 10.30 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. 5.40 og 10.15
THE NUMBER 23     kl. 8 HEIMSFORSÝNING

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI
 SVALASTA SPENNUMYND ÁRSINS

JIM CARREY Í SVAKALEGUM 
SÁLFRÆÐITRYLLI

HEIMSFORSÝNING Í 
SMÁRABÍÓ OG 
BORGARBÍÓ.

MIÐASALA  HAFIN Á

Q bar kemur formlega út úr skápn-
um í kvöld, þegar nýjar áherslur í 
rekstri staðarins verða kynntar. 
„Við erum að fara að innleiða 
meiri partí- og stuðstemningu, í 
staðinn fyrir þá afslöppuðu stemn-
ingu sem hefur ríkt hérna. Með 
því erum við líka að stíla inn á 
samkynhneigða hópa, þó að stað-
urinn sé ekki eingöngu fyrir þá,“ 
sagði Óli Hjörtur Ólafsson, nýr 
rekstrarstjóri Q bar. „Markhópur-
inn verður samkynhneigðir, en 
auðvitað eru allir velkomnir. Við 
viljum bara fá alla og búa til eitt 
stórt partí,“ sagði hann. 

Óli hefur unnið hörðum hönd-
um að því að veita staðnum smá-
vægilega andlitslyftingu síðustu 
daga. „Við erum búin að setja upp 
alveg rosalega flott plötusnúða-
búr, og ég er ekki frá því að plötu-

snúðarnir eigi eftir að slást um að 
fá að spila hérna,“ sagði hann 
kátur. „Svo hafa Ásgrímur Már 
Friðriksson og Haffi Haff líka lagt 
hönd á plóginn, og Ási bjó meðal 
annars til listaverk á speglana 

fyrir mig,“ bætti hann við.  Óli 
segist finna fyrir gríðarlegri eftir-
væntingu og eftirspurn eftir stað 
á borð við hinn nýja Q bar. „Það 
vantaði hreinlega klúbb fyrir sam-
kynhneigða, og hefur vantað mjög 
lengi. Ég hef fundið fyrir alveg 
gríðarlegri eftirspurn, og við 
erum að svara henni,“ sagði Óli. 
Hann kveðst ábyrgjast að mikið 
verði um dýrðir í opnunarpartí-
inu, sem hefst klukkan níu í kvöld. 
„Kitty, sem hefur séð um nineties-
kvöldin ásamt Curver, mun ýta 
þessu úr vör. Svo verða Natalie og 
Gísli Galdur hérna annað kvöld, 
og leynigestur á laugardaginn,“ 
sagði hann. „En ég ítreka að það 
eru allir velkomnir á Q bar og við 
viljum sjá sem flesta í kvöld. Hér 
eru öll dýrin í skóginum vinir,“ 
bætti hann við. 

Q bar kemur út úr skápnum

Hjalti Jakobsson sendi frá 
sér tölvuforritið Peel í byrj-
un mánaðar. Hann segir 
megintilgang þess vera að 
finna nýja tónlist og kynna 
hana fyrir notendum. 

„Á undanförnum tveimur, þremur 
árum hefur mp3-blogg orðið að 
ákveðnum kúltúr. Þar er fólk að 
skrifa um tónlist, og setja inn lög 
eða tengja í lög á heimasíðum 
hljómsveita. Það sem ég gerði með 
forritinu mínu er að taka þetta allt 
saman, svo það sé aðgengilegt á 
einum stað,“ sagði Hjalti. Hann 
stundar nám í tölvunarfræði við 
Háskólann í Reykjavík, og kveðst 
vera tölvu- og tónlistarnörd í einum 
pakka.

„Ég er rosalegur tónlistarnörd 
og var farinn að pirra mig á því 
hvað ég eyddi miklum tíma í að 
flakka á milli svona tónlistarblogga 
til að fylgjast með nýjungum. Inni í 
forritinu gerist maður áskrifandi að 
bloggunum, og svo sér forritið sjálft 
um að fylgjast með nýjungum og 
finna lögin,“ útskýrði Hjalti. „For-
ritið lætur þig vita, nánast eins og 
póstforrit, þegar það eru komin inn 
ný lög sem þú átt eftir að hlusta á. 
Svo ýtirðu bara á play og það spilar 
lögin, bara eins og önnur tónlistar-
forrit,“ bætti hann við. 

Með því að ýta á einn hnapp geta 
notendur Peel jafnframt lesið sér til 
um lögin, eða hlaðið þeim inn í tón-
listarforrit á borð við iTunes. Þegar 

forritið er sótt er þar þegar að finna 
nokkur mp3-blogg, en notendur 
geta auðveldlega bætt við og hent 
út. „Það eru til svo mörg og ólík 
blogg, maður getur bara sett það 
inn sem maður hefur mestan áhuga 
á,“ sagði Hjalti. Peel er eingöngu til 
handa Macintosh-notendum að svo 
stöddu, en Hjalti segir útgáfu fyrir 
PC-notendur vera í burðarliðnum. 

„Eins og er er forritið í ókeypis 
prufu á netinu, það er hægt að 
sækja það á getpeel.com,“ sagði 
Hjalti. „En það eru einhverjir smá 
hnökrar á þessu og lokaútgáfan er 
væntanleg eftir svona einn, tvo 

mánuði. Þá sel ég það kannski á 
svona þúsundkall,“ sagði Hjalti, 
sem hefur nú þegar fengið góð við-
brögð frá notendum. „Já, þessu 
virðist vera mjög vel tekið. Ég er 
búinn að sjá tvær greinar á Wired 
og aðeins af viðbrögðum á blogg-
um,“ sagði hann kátur. Nafn forrits-
ins vísar aftur í áhuga Hjalta á tón-
list. „Peel þýðir náttúrlega að taka 
utan af einhverju, og komast þannig 
að einhverju nýju. Og svo er það 
líka smá skírskotun í útvarpsmann-
inn fræga John Peel. Þetta er svona 
aðeins til heiðurs honum,“ sagði 
hann.

Pakkatilboð
        HR4011 bor- og brotvél

       6270DWDE 12V rafhl.borvél 

Kr. 69.900-

Tilboðið gildir til 28. 02. 2007 eða meðan birgðir endast.

Útsölustaðir:  
Sandblástur og málmhúðun - Akureyri 
Þór hf - Lónsbakka - Akureyri
Þór hf - Ármúla 11 - Reykjavík

12V MAKITA
rafhlöðu- 
borvél fylgir.
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Ævintýraleg spenna og hasar

ER ÞETTA ... NÆSTI FORSETI ?

hversu langt ertu tilbÚin aÐ ganga 

til aÐ hylja glÆp

Sýnd í Háskólabíói

ÓSKARSVERÐLAUNA4 TILNEFNINGAR TIL

...SVONA BYRJAÐI ÞAÐ

ÞIÐ VITIÐ

HVER HANN

ER...

Clint eastwood leikstýrir meistaraverkinu  letters 
from iwo Jima sem var m.a. tekinn upp á Íslandi.

BESTA ERLENDA MYNDIN
GOLDE GLOBE

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL

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
Skráðu þig á SAMbio.is

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

Sýnd í Háskólabíói

Sýnd í SAMbíóunum kringlunni

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

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

SVALASTA SPENNUMYND ÁRSINS

ALPHA DOG kl. 8 - 10:20 B.i. 16

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

Upptökum á fyrstu plötu hafn-
firsku hljómsveitarinnar Jakobín-
arínu er að ljúka. Aðeins á eftir að 
taka upp eitt lag og eftir það á ein-
göngu eftir að leggja lokahönd á 
plötuna sjálfa. Stefnt er að útgáfu 
í maí.

Sveitin hefur verið á tónleika-
ferðalagi um Bretland að undan-
förnu og lýkur henni í kvöld með 
tónleikum á The Buffalo Bar í 
London. „Það hefur gengið ágæt-
lega,“ segir söngvarinn Gunnar 
Ragnarsson um tónleikaferðina. 
„Við vorum í janúar að taka upp 
plötuna í Wales og svo höfum við 
verið að túra nú í febrúar. Þeir eru 
að fíla okkur ágætlega. Við erum 
búnir að vera hérna nokkrum sinn-
um áður, en aðallega í London. Í 
september fórum við í smátúr en 
þetta er stærsti túrinn sem við 
höfum farið í,“ segir hann.

Jan „Stan“ Kybert stjórnar 
upptökum á plötu Jakobínarínu og 
ber Gunnar hon-um vel söguna. 

Hefur hann í gegnum tíðina unnið 
með hljómsveitum á borð við 
Oasis, Massive Attack og The 
Verve auk þess sem hann aðstoð-
aði Björk Guðmundsdóttur á plöt-
unni Vespertine.

Gunnar hefur búið í Bretlandi 
það sem af er þessu ári og hlakkar 
mikið til að koma heim í lok mán-
aðarins. „Þetta er búið að vera 
ágætt en maður saknar samt 
Nonnabita og fjölskyldunnar,“ 
segir hann.

Upptökur í Wales

Góðar plötur með klassískri tónlist 
frá tónlistarmönnum sem áður reru 
á önnur mið hafa vakið lukku hér á 
klakanum að undanförnu. Nægir 
þar að nefna Jóhann Jóhannsson, 
Lost in Hildurness (Hildur Guðna-
dóttir úr múm og Stórsveit Nix 
Noltes) og Barða Jóhannsson. Nýj-
asta viðbótin er hinn ungi og efni-
legi Ólafur Arnalds sem meðal ann-
ars hefur unnið mikið með Þóri, til 
dæmis með honum í sveitinni 
Fighting Shit.

Eulogy for Evolution hefst á 
tregafullum strengjum sem gefa 
tóninn um það sem koma skal. Í 
kjölfarið fylgir einfalt píanóspil og 
má segja að hér sé komið meginstef 
plötunnar; fallegir og drama-tískir 
strengir sem fléttast við 
mínímalískan og brothættan píanó-
undirleik. Greinilegt að Ólafur 
hefur leitað í smiðjur annarra míní-
malískra tónskálda á borð við Arvo 
Pärt, Philip Glass og Henryk Gór-
ecki. 

Platan skiptist í nokkra hluta en 
spilast þó sem ein heild. Ólafur 
sýnir og sannar á plötunni að hann 
er efnilegur tónlistarmaður og 
hefur yfir miklum hæfileikum að 
ráða enda semur hann öll lögin, 
útsetur þau og vinnur. Lagasmíð-
arnar eiga þó vafalítið eftir að þró-
ast og oft finnst manni eins og Ólaf-
ur sé ekki að fara alla leið. Nokkur 
stef hans byrja undurfallega, byggj-
ast síðan hægt upp en dempast 
síðan niður og fölna. Heildarútkom-
an hefur þó að geyma töluvert fleiri 
plúsa en mínusa.

Undir lokin tekur platan hins 
vegar óvænta stefnu og allt í einu 

byrja lostafullar trommur að 
hljóma, svolítið í anda japönsku 
sveitarinnar Mono og einnig 
Explosions in the Sky. Lokamínút-
urnar innihalda einnig dynjandi 
rafmagnsgítar. Furðulegt skref hjá 
Ólafi og í raun illskiljanlegt. Eins og 
verið sé að brjóta upp formið ein-
göngu til þess að brjóta upp formið. 
Virkar ekki alveg nógu vel og er í 
raun hálf tilgangslaust en þó nokk-
uð athyglisvert. Platan í heild sinni 
er samt hin fínasta frumraun og 
innst inni vona ég og er nærri því 
viss um að Ólafur eigi meira inni, 
sem er alltaf gott fyrir tón-
listarmenn.

Nær ekki alla leið

Glæsileg snyrtibudda fylgir við kaup á tveimur 
hlutum úr Guerlain línunni, þar af einu kremi

Andvirði gjafarinnar er 6.000 kr.
Útsölustaðir: Hygea Kringlan, Hygea Smáralind, Lyf og heilsa Kringlan, Snyrtivöruverslunin
Glæsibæ,  Maður og kona Laugavegi, Bylgjan Hamraborg, Laugar spa Laugardal, Snyrtistofan
Garðabæ,  Snyrtihús Bergdísar og Snyrtistofan Betri líðan Akureyri

Snyrtibuddan inniheldur: 
Hreinsimjólk 50ml 
Rakamaski 30ml

Orichideé krem 3ml 
Maskari 3ml
Insolance 1ml



 Besti leikmaður NBA-
deildarinnar tvö síðustu árin, 
Steve Nash, er áhugasamur um að 
kaupa hlut í Tottenham en hann 
álítur það vera mjög góða 
fjárfestingu. Nash hefur haldið 
með liðinu alla sína tíð og er 
mikill knattspyrnuáhugamaður 
en hann á ættir að rekja til 
Englands. Foreldrar Nash koma 
frá Norður-London en Nash er 
með kanadískt ríkisfang. Verði af 
kaupunum mun Nash fara fyrir 
hópi annarra fjárfesta.

Sækist eftir 
hlut í Spurs

 Aðalfundur samtaka 
íþróttafréttamanna, SÍ, var 
haldinn í gær. Þar bar helst til 
tíðinda að tillaga um að útiloka 
íþróttamenn sem eru ekki í 
sérsambandi innan ÍSÍ frá kjöri 
íþróttamanns ársins var sam-
þykkt. Það þýðir að kraftlyftinga-
menn í Kraftlyftingasambandinu 
koma þar af leiðandi ekki lengur 
til greina eins og staðan er í dag.

Tillaga um að opna kjör 
íþróttamanns ársins á þann hátt 
að allir atkvæðaseðlar væru 
birtir á heimasíðu SÍ, sportpress.
is, var felld með miklum meiri-
hluta. Atkvæðagreiðslan verður 
því áfram leynileg. 

Aðilar utan ÍSÍ 
útilokaðir

Meistaradeild Evrópu:

Enska úrvalsdeildin:

SS-bikar karla:

SS-bikar kvenna:

Iceland Express-deild kvk:

Fjölnir – Þór
í dag kl. 19:15

Grafarvogsbúar og aðrir Fjölnismenn!
Fallbaráttuslagur í kvöld! Mætum
öll í Íþróttamiðstöðina við Dalhús
og hvetjum okkar menn til sigurs.
Við þurfum ykkar stuðning!

Ætlar að klára tímabilið almennilega

 Bikarmeistarar Stjörn-
unnar í karlaflokki og Vals í 
kvennaflokki tryggðu sér í gær 
sæti í úrslitaleik SS-bikarsins. 
Stjörnumenn unnu 27-24 sigur á 
ÍR-ingum en Haukastúlkur léku 
sér að Valsstúlkum á Ásvöllum.

Hið unga lið ÍR-inga gafst 
aldrei upp og gerði Stjörnumönn-
um lífið leitt allan leikinn en Garð-
bæingar voru hins vegar með 
frumkvæðið allan tímann og sig-
urinn var aldrei í mikilli hættu. 
Roland Eradze varði vel í marki 
Stjörnunnar og þeir Arnar Theó-
dórsson og David Kekelia leystu 
það vel þegar ÍR-ingar tóku Tite 
Kalandadze úr umferð. Tite 
Kalandadze hélt annars uppi sókn-
arleik Stjörnunnar framan af leik 
og skoraði mörg falleg mörk.

Björgvin Þór Hólmgeirsson var 
hættulegasti leikmaður ÍR-inga en 
mátti sín lítils eftir að Stjörnu-
menn fóru að klippa hann út úr. 

Reynsluboltarnir Ólafur Sigur-
jónsson og Ragnar Már Helgason 
fóru báðir illa með færin og mátti 
hið unga ÍR-lið ekki við því.

Haukastúlkur voru aldrei í 
vandræðum gegn Val og leikurinn 
var nánast búinn í hálfleik þegar 

Haukarnir voru komnir ellefu 
mörkum yfir, 14-3. Valsstúlkur 
náðu að minnka muninn í seinni 
hálfleik en sigurinn var aldrei í 
hættu og bikarmeistaranir er því 
komnir í úrslitaleikinn á móti 
Gróttu.

Báðir bikarmeistararnir í Höllina

 Fyrri umferðin í sextán 
liða úrslitum Meistaradeildar Evr-
ópu lauk í gærkvöldi. Stórleikur 
kvöldsins var viðureign Evrópu-
meistara síðustu tveggja ára, Bar-
celona og Liverpool.

Eiður Smári Guðjohnsen sat á 
varamannabekk Barcelona sem 
tók á móti Liverpool á heimavelli 
sínum. Nou Camp. Félagarnir 
Craig Bellamy og John Arne Riise 
voru báðir í byrjunarliði Liver-
pool en athygli vakti að hinn stóri 
og stæðilegi Peter Crouch sat á 
bekknum hjá gestunum.

Leikurinn fór rólega af stað en 
eftir rúmlega tíu mínútna leik 
þyngdust sóknir heimamanna 
verulega og hurð skall nærri 
hælum að marki Liverpool hvað 
eftir annað. Eitthvað hlaut undan 
að láta og það gerðist á 14. mínútu 
þegar Deco skoraði með skalla 
eftir sendingu frá Zambrotta en 
John Arne Riise á sinn þátt í mark-
inu enda stóð hann ekki vaktina 
gegn Deco nægilega vel og var í 
raun víðs fjarri þegar þessi smái 
Portúgali skallaði boltann í netið.

Heimamenn tóku í kjölfarið öll 
völd á vellinum en náðu ekki að 
skapa sér almennilegt færi. Liver-
pool vann sig rólega inn í leikinn 
og jafnaði þrem mínútum fyrir hlé 
með marki Bellamys af stuttu 

færi. Valdes markvörður bjargaði 
skalla hans inn í markinu, ýtti 
boltanum út og þá var Kuyt mætt-
ur til að sjá endanlega til þess að 
Liverpool fengi mark. Bellamy 
fagnaði með því að taka golf-
sveiflu og gerði þar með grín að 
umræðu síðustu daga en hann 
lamdi Riise félaga sinn með níu 
járni á dögunum.

Liverpool-liðið hafði fært sig 
enn aftar á völlinn í síðari hálfleik 
og Barcelona gekk afar illa að 
skapa sér marktækifæri. Liver-
pool fékk bestu færin framan af 
síðari hálfleik og munaði litlu að 
gestirnir tækju forystuna.

Það var síður en svo ósann-
gjarnt þegar John Arne Riise kom 
Liverpool yfir á 74. mínútu eftir 

sendingu frá „félaga“ sínum Craig 
Bellamy. Sá síðarnefndi bætti þar 
með að einhverju leyti fyrir bar-
smíðarnar á hinum norska með 
sendingunni.

Eiður Smári kom af bekknum 
þegar tíu mínútur lifðu leiks en 
hann leysti Saviola af hólmi sem 
ekkert hafði getað. Það breytti 
litlu fyrir Barcelona sem var í 
sömu vandræðunum og Liverpool 
fagnaði glæstum útisigri af ein-
lægni.

Í öðrum leikjum gerði Chelsea 
jafntefli, 1-1, á útivelli gegn Porto 
og Inter og Valencia gerðu 2-2 
jafntefli í fjörugum leik á San 
Siro. Roma og Lyon gerðu að 
lokum markalaust jafntefli í Róm.

Craig Bellamy tók sér frí frá því að berja félaga sína í Liverpool í gær og barði í 
staðinn á Börsungum. Hann skoraði eitt mark og lagði annað upp fyrir mann-
inn sem hann lamdi með golfkylfu á föstudag, John Arne Riise, í 1-2 sigri.
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Ný þáttaröð um æskuár grínistans Chris Rock hefst á
SKJÁEINUM í kvöld. Bráðfyndnir þættir sem hafa 
fengið frábæra dóma.

Í KVÖLD KL. 22.00 Á SKJÁEINUM

Dásamlegur Dexter í dimmum draumi 



Háskólinn á Bifröst er eini „campus“-skólinn
í félagsvísindum á Íslandi.

Nemendur vinna raunhæf verkefni
í gegnum allt námið.

Nær helmingur nemenda dvelur
eitt misseri erlendis t.d. í Kína.

Háskólinn á Bifröst býður upp á
mjög öflugt fjarnám.

Stjórnenda- og leiðtogaskóli í hartnær 100 ár

70% útskrifaðra nemenda
Háskólans á Bifröst eru komnir 
í stjórnunarstarf innan 5 ára
að námi loknu.

Lagadeild
Í lagadeild er boðið upp á viðskiptalögfræði 

sem samsett er úr greinum lögfræði, fjármála 

og viðskipta. Námið er afar hagnýtt og getur 

verið góður undirbúningur fyrir atvinnulífið

eða frekara nám. Nemendur útskrifast með

BS gráðu í viðskiptalögfræði.

Viðskiptadeild
Alhliða viðskiptanám sem ætlað er að

búa nemendur undir ábyrgðar-, forystu-

og stjórnunarstörf í innlendu og alþjóðlegu 

samkeppnisumhverfi. Í BS námi í 

viðskiptafræði eru kennd öll helstu svið 

stjórnunar, rekstrar og viðskipta.

Félagsvísindadeild
Deildin býður upp á grunnnám til BA í HHS

(heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði).

Grunnnám í HHS er traustur undirbúningur 

fyrir hvers kyns framhaldsnám á sviði hug- og

félagsvísinda, til meistara- eða doktorsgráðu 

og fyrir störf á alþjóðlegum vinnumarkaði.

Minnum á að við erum þegar farin að taka á móti umsóknum í allar deildir skólans.
Því fyrr sem þú sækir um, því meiri möguleika áttu á námsvist. Umsóknareyðublöð
eru á heimasíðu skólans, www.bifrost.is
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„Ég reyni nú að hafa morgun-
matinn svolítið fjölbreyttan, svo 
ég verði ekki leiður. En ég útbý 
kaffi latte handa mér og kærust-
unni. Hita mjólk og freyði hana 
upp, set sterkt kaffi út í og geri 
dýrindis kaffi. Ég get ekki byrjað 
daginn án þess að fá mér þetta, 
það er nauðsynlegt.“

„Já, ég ætla að vera með og hef 
borgað hundrað þúsund krónur 
fyrir,“ segir Sigurður Valdimar 
Steinþórsson, eigandi vefsíðunnar 
klam.is, en hann verður meðal 
hundrað og fimmtíu gesta á kaup- 
og skemmtihátíðinni Snowgather-
ing sem vakið hefur mikil og sterk 
viðbrögð í þjóðfélaginu. Þar ætla 
forkólfar klámiðnaðarins á netinu 
að hittast til að blanda geði hver 
við annan og skiptast á upplýsing-
um. „Það verður örugglega mjög 
gaman að upplifa þetta,“ segir Sig-
urður, en þetta verður í fyrsta 
skipti sem hann sækir slíka ráð-
stefnu. „Ég hlakka mjög mikið til,“ 
bætir hann við. 

Klam.is er ein örfárra íslenskra 
vefsíðna sem bjóða eingöngu upp 
á erótíska afþreyingu og klám á 
netinu og segir Sigurður að áhug-
inn og ásóknin í síðuna hafi aukist 
jafnt og þétt. „Það fjölgar á póst-
listanum hjá okkur á hverjum 
degi,“ segir Sigurður.

Andstaðan við komu þessara 
aðila hefur ekki farið framhjá Sig-
urði. Hann segist ekkert skilja í 
þessari umræðu og tekur undir 
orð Vestur-Íslendingsins Scott 
Hjorleifsson, sem sagði í samtali 
við Fréttablaðið á mánudag að 
hann skammaðist sín fyrir þjóð-
ernið. „Við erum búin að skjóta 
okkur rækilega í fótinn með þessu 
fjaðrafoki,“ segir Sigurður. „Þetta 
fólk er hvorki tengt barnaklámi né 
mansali,“ bætir hann við. „Við 
erum að hleypa inn í landið alls 
konar fólki en síðan á að meina 
þeim aðgang, þetta er fáránlegt,“ 
segir Sigurður, sem hafði heyrt af 
því að einhverjir ráðstefnugestir 
hefðu þegar afboðað komu sína 
hingað til lands sökum andstöð-
unnar.

Mikil og þétt dagskrá verður 
fyrir gestina og er ráðgert að fara 
í Bláa lónið, skoða Gullfoss og 
Geysi, fara á súlustað og kíkja á 
sýningu á Broadway. 

100 þúsund krónur fyrir klámhvataferð

„Ég hef víða farið og margt séð, 
marga fjöruna sopið í þessum 
sjónvarpsbransa, en aldrei séð 
aðrar eins áhorfstölur,“ segir Páll 
Magnússon útvarpsstjóri.

Páll er með glóðvolgar áhorfs-
tölur frá Capacent sem sýna ótrú-
legar áhorfstölur á leiki íslenska 
handboltalandsliðsins. En í pakk-
anum slæddust með fyrir tilviljun 
tölur sem aldrei hafa verið birtar. 
Og taka til þess áhorfs sem Ára-
mótaskaup sjónvarps nýtur og 
hefur notið undanfarin ár. Þær 
tölur eru með ólíkindum. Síðasta 
skaup mældist með 93,3 prósent í 
uppsafnað áhorf sem er aukning 

um tæpt prósent frá árinu 
áður. En árið 2002 fór 

það upp í 95,5 pró-
sent.

„Þetta er ótrúlegt,“ segir Páll 
dolfallinn. Og þorir næstum að 
fullyrða að svona sjónvarpsáhorf 
hafi aldrei mælst á Vesturlöndum. 
Heimsmet.

„Örugglega er einsdæmi að 
fullyrða megi að heil þjóð sé að 
horfa á sömu sjónvarpsdagskrána 
samtímis,“ segir Páll og vísar til 
þess að allir þeir sem eru sjálfráð-
ir gerða sinna séu að horfa.

Þessar tölur segja sitthvað um 
þjóðarsálina en ljóst má vera að 
þegar mikið liggur við sameinast 
hún fyrir framan skjáina. Þannig 
geta íþróttaáhugamenn nú blásið á 
úrtölumenn sem þykir íþróttum 
allt of hátt gert undir höfði í dag-
skránni. Á leik Íslands og Dan-
merkur, sem var á dagskrá 30. jan-
úar, horfðu 78 prósent þjóðarinnar. 
Lygilegar áhorfstölur eru einnig á 
aðra leiki íslenska liðsins. (Sjá 
meðfylgjandi töflu.)

Nýkrýndur sigurverandi í Eurovi-
son, Eiríkur Hauksson, verður 
áfram meðal álitsgjafa í samnor-
rænum sjónvarpsþætti um Euro-
vision-keppnina sem sænska rík-
issjónvarpið framleiðir.

Eiríkur fundaði með yfirmönn-
um Ríkisútvarpsins í gær og ákvað 
þá að láta slag standa. Segir hann 
að Svíarnir hafi lagt hart að sér að 
halda áfram í þættinum. „Það er 
búið að senda út póst til allra Norð-
urlandaþjóðanna út af þessu og 
RÚV hefur ekki fengið nein við-
brögð frá öðrum þjóðum,“ segir 
Eiríkur. „Við erum búnir að ræða 
þetta fram og til baka og sjáum 
bæði kosti og galla á þessu. Það er 
bara í mínum höndum að gera 
þetta skemmtilega og fagmann-

lega, þannig að enginn móðgist og 
allir geti brosað. Ég var búinn að 
ákveða að ef ég myndi vinna 
keppnina hérna heima myndi ég 
tilkynna það í fyrsta þætti að ég 
væri svo vel upp alinn að ég myndi 
þurrka út núllið. Þannig að enginn 
fær núll og þá er maður orðinn 
svolítið dipló,“ segir hann í léttum 
dúr.

Tökur á þættinum fara fram 
dagana 29. og 30. mars. Fram að 
því verður Eiríkur önnum kafinn 
við undirbúning fyrir lokakeppn-
ina í Helsinki og m.a. hefjast upp-
tökur á laginu, Ég les í lófa þínum, 
á ensku í dag. „Ég og Sveinn Rúnar 
erum búnir að ákveða að það verð-
ur vandað til verks með það. T.d. 
verður textinn prófarkalesinn af 

enskumælandi fólki því orð fá oft 
nýja merkingu á ensku og eitt orð 
getur eyðilagt ansi 
mikið.“ -

Eiríkur Hauksson gefur engum núll

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is





Söngkonan Britney Spears hefur 
verið í sviðsljósinu síðustu 

mánuðina. Hegðun hennar, meðal 
annars stíft sukk með forhertustu 
pjásum hins svokallaða skemmt-
analífs, hefur bent til þess að ekki 
sé allt með felldu. Þegar nýjustu 
fréttirnar flæddu yfir heims-
byggðina má segja að tappann hafi 
fyrst tekið úr: Britney var búin að 
snoða sig.

saup hveljur eins og móður-
sjúk kerling og hugsaði: Æ æ, nú 
er Britney alveg búin að missa 
það. Stuttu síðar læddist sú hugs-
un að mér að ég væri haldinn stór-
furðulegum skallafordómum sem 
kæmu úr hörðustu átt.

er þetta eiginlega með hár 
og hárleysi? Almennt má segja að 
hár sé fullkomlega tilgangslaust 
fyrirbæri. Það loðir við skrokkinn 
og gerir ekkert nema að minna á 
forfeður okkar í trjánum sem voru 
of vitlausir til að prjóna peysur. 
Nú til dags er ekkert gagn að hári. 
Það skiptir í raun engu hvort það 
sé þarna eða ekki. Samt hafa mynd-
ast flóknar venjur og siðir í kring-
um það.

er það talið merki um 
sturlun þegar lokkafagrar konur 
snoða sig? Er það ekki bara þeirra 
mál? Er þessi hugsun ekki bara 
gott dæmi um andlega hlekki 
kvenna?

meðan snoðaður kvenmanns-
haus telst geðveila finnst velflest-
um gróskumiklir hárbrúskar undir 
höndum kvenna dæmi um slóða-
skap. Órakaðir leggir fara í sama 
flokk og hamingjan hjálpi mér ef 
kona sést með loðna efrivör. 

er á huldu með samfé-
lagslega ásættanlegan hárvöxt á 
V-svæði kvenna. Þar setja síbreyti-
legar tískubylgjur strik í reikning-
inn en eftir því sem ég kemst næst 
er retro brúskur að koma sterkur 
inn aftur.

fer ekki varhluta 
af hárfordómunum. Skyndileg 
snoðun er líka talin merki um geð-
veiki hjá körlum. Þegar Ingvar E. 
Sigurðsson var endanlega búinn 
að missa það í Englum alheimsins 
snoðaði hann sig og þegar Bob 
Geldof átti að vera orðinn einna 
geðveikastur í The Wall var hann 
látinn raka af sér augabrúnirnar 
fyrir framan spegil. Það er merki 
um jafnvel enn meiri sturlun en að 
snoða sig.

flest bendi til að Britney 
greyið sé orðin dálítið ringluð á 
öllu ruglinu leyfi ég mér samt að 
vona að skallinn sé róttæk femín-
ísk yfirlýsing. Næst sjáum við 
hana vonandi með kafloðna krika á 
rauðsokkufundi.

Skallafordómar
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Til þjónustu
reiðubúinn

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Tími þinn er dýrmætur. Markmið Vodafone er að leysa öll 
vandamál í fyrsta símtali til að þú getir nýtt tímann sem best. 
Við gefumst ekki upp fyrr en vandamálið hefur verið leyst.

1414 – og vandamálið er úr sögunni

LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ ORATOR
- félag laganema við Háskóla Íslands 
                                                              

mmtudaga
milli 19:30 - 22:00 í síma 551-1012


