
Smáauglý i

Björg Finnbogadóttir er nemandi í tíunda bekk í Hlíðaskóla. Meðal þesssem hún lærir í skólanum er fantasíu-förðun.

Fantasíuförðun er eitt af þeim valfögum sem 
nemendur í níunda og tíunda bekk Hlíðaskóla
mega taka. „Upp í áttunda bekk erum við í 
listasmiðju og prófum allt, erum kannski í
tvær vikur í leiklist, tvær vikur í heimilis-
fræði og tvær vikur í einhverju öðru en í
níunda og tíunda bekk fáum við sjálf að velja
það sem við viljum,“ segir BjörgHver nemandi

mikið af svörtu lérefti og þurftum að búa til
búning úr því og farða í stíl. Næsta þema
var ævintýri og þá fengum við alveg frjáls-
ar hendur og máttum koma með það sem
við vildum að heiman. Núna er þemað svo
slys og við erum að læra að búa til sár og
glóðaraugu og svoleiðis. Módelin okkar
núna eru krakkar úr áttunda bekk en í 
hinum þemunum fengum við að velja okkur
módel.“

Fantasíuförðunin er kennd einu sinni í
viku í tvo tíma í einu. „Við fáum se tí
hvert þema o í

Zook inniskó

Stækkun álversins 
sögð ábatasöm

Gefur yngri nemum 
glóðarauga
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Málverkið
Hvítasunnudagur eftir Jóhannes 
Sveinsson Kjarval var slegið á 
uppboði í Kaupmannahöfn á 1,3 
milljónir danskra króna í gær-
kvöld. Jóhann Ágúst Hansen átti 
hæsta boðið og segir hann það 
gera, með kostnaði, tæplega 25 
milljónir íslenskra króna. Sú 
upphæð er ríflega tífalt matsverð 
uppboðshaldara.

Mikil spenna ríkti í uppboðssal 
Bruun Rasmussen í gærkvöldi í 
troðfullu uppboðshúsinu. Greini-
legt er að margir ætluðu sér 
verkið, sem hefur verið mjög 
umtalað enda talið einstætt. 
Jóhann Ágúst var að vonum í 
nokkru uppnámi þegar blaðamað-
ur Fréttablaðsins tók hann tali 
strax eftir að honum hafði verið 
slegið verkið. En lofar því að 
íslenskir listunnendur fái notið 
verksins á Íslandi með tíð og tíma. 
Jóhann Ágúst starfar fyrir Gallerí 
Fold.

Dýrasta verk 
íslenskrar 
listasögu

 Kjarabót íslenskra fjölskylda vegna 
þátttöku erlendra ríkisborgara á íslenskum vinnu-
markaði árið 2006 nam rúmlega þrjú hundruð þúsund 
krónum. Verðtryggðar skuldir meðalheimilis væru 
200 þúsund krónum hærri hefði erlent vinnuafl ekki 
streymt til landsins. Þá hefðu útgjöld fjölskyldna í 
fyrra verið að meðaltali 123 þúsund krónum hærri.

Niðurstaða Fréttablaðsins byggist á rannsókn 
Þóru Helgadóttur, hagfræðings í greiningardeild 
Kaupþings. Komst Þóra að þeirri niðurstöðu að verð-
bólga á árinu 2006 hefði orðið allt að því 1,5 prósent-
um hærri án utanaðkomandi vinnuafls. Verðbólgan 
hefði verið 8,5 prósent í stað sjö. Það þýðir að verðlag 
og verðtryggðar skuldir hefðu hækkað meira en 
raunin varð.

Frá því í maí í fyrra og fram að áramótum komu 
ellefu þúsund erlendir ríkisborgarar til starfa hér á 
landi. Fyrir voru sex þúsund útlendingar á vinnu-
markaðnum. Hlutfall erlendra ríkisborgara af 
vinnuafli er nú um níu prósent á Íslandi.  

Þegar ríkisstjórnin kynnti aðgerðir til lækkunar 
matvælaverðs á síðasta ári kom fram að matarreikn-
ingur meðalfjölskyldu gæti lækkað um allt að sextán 
prósent. Gengi það eftir myndi hver fjöskylda spara að 
meðaltali 120 þúsund krónur við matarinnkaup á ári.

Aðgerðir ríkisstjórnarinnar til lækkunar á verði 
matvæla hafa bein áhrif á útgjöld heimilanna. Koma 
erlends vinnuafls hefur þau óbeinu áhrif að hækkun 
verðlags og verðtryggðra skulda er minni en annars 
hefði orðið.

Útlendingar tryggja 
300 þúsunda kjarabót
Útgjöld heimilanna hefðu verið 123 þúsund krónum hærri ef erlent vinnuafl 
hefði ekki streymt til landsins. Á átta mánuðum komu ellefu þúsund erlendir 
ríkisborgarar til starfa á Íslandi. Verðtryggðar skuldir hefðu einnig hækkað.

Meirihluti
landsmanna er andvígur 
stækkun álversins í Straums-
vík, samkvæmt nýrri skoðana-
könnun Fréttablaðsins. 63,1 
prósent þeirra sem afstöðu tóku 
til spurningarinnar segist 
andvígt stækkun, en 35,9 
prósent fylgjandi. 

Stuðningsfólk Vinstri grænna 
er flest mótfallið stækkun eða 
93,3 prósent, 75,6 prósent stuðn-
ingsfólks Samfylkingarinnar 
eru andvíg stækkun, 55 prósent 
stuðningsmanna Frjálslynda 
flokksins og 53,8 prósent stuðn-
ingsmanna Framsóknarflokks-
ins. Hins vegar styðja 70,5 pró-
sent þeirra sem segjast myndu 
kjósa Sjálfstæðisflokkinn 
stækkunina.

Meirihluti 
andvígur



Gunnar, er ekki tilvalið að 
fella þessa grein úr skóg-skóg-
ræktarlögunum??

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

NOTAÐIR BÍLAR

BÍLL DAGSINS

ISUZU D-MAX 3.0
Nýskr. 06.06 - Sjálfskiptur - Ekinn 3 þús. km.  -  Allt að 100% lán.

Verð

2.350.000.-

Sýslumannsembættinu í 
Reykjavík hafa borist fjögur þús-
und beiðnir um fjárnám hjá ein-
staklingum og fyrirtækjum það 
sem af er árinu segir Þuríður 
Árnadóttir,  deildarstjóri fulln-
ustudeildar sýslumannsins í 
Reykjavík. Ef eins margar beiðnir 
munu berast til embættisins það 
sem eftir lifir árs má áætla að 
kröfur um fjárnám verði 24.000 á 
þessu ári. 

Beiðnum um fjárnám fjölgaði á 
síðasta ári segir Þuríður. Sýslu-
mannsembættinu bárust tæpar 
sextán þúsund beiðnir árið 2005 en 
rúmlega nítján þúsund árið 2006.

Lögreglan á höfuðborgarsvæð-
inu aðstoðar nú sýslumanninn í 
Reykjavík við að hafa uppi á fólki 
sem hefur hundsað beiðnir emb-
ættisins vegna fjárnáma. Lög-
reglumenn færa þessa einstakl-
inga til sýslumanns til að hægt sé 
að ljúka fjárnámunum. Ef fólkið á 
ekki eignir sem hægt er að gera 
fjárnám í þá er talað um að fjár-
námið sé árangurslaust. Þá getur 
komið til gjaldþrotaskipta. 

Að sögn Bjarkar Ólafsdóttur, 
hjá fyrirtækinu Lánstrausti, hafa 
árangurslaus fjárnám ekki aukist 
það sem af er árinu 2007. Hún 
segir að árangurslausum fjárnám-
um og/eða gjaldþrotum hjá ein-
staklingum hafi fækkað umtals-
vert árið 2006 á meðan þau stóðu í 
stað hjá fyrirtækjum á milli ára. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
Hagstofu Íslands hafa kröfur um 
gjaldþrotaskipti á landinu aldrei 
verið eins fáar og árið 2006 þegar 
tölur síðastliðinna þrettán ára eru 
skoðaðar.

Kristinn Bjarnason, fram-
kvæmdastjóri Frjálsa fjárfest-
ingabankans, segir vanskil hafa 
aukist á liðnum mánuðum meðal 
viðskiptavina bankans. Hann segir 
að líklega muni vanskil aukast enn 
meira á árinu 2007. Kristinn segir 
að vanskil hafi verið óeðlilega lág í 
bankakerfinu á Íslandi síðastliðin 
ár og því sé þessi aukning ekki 
óeðlileg. Kristinn telur að aukn-
ingu fjárnáma í Reykjavík megi 
rekja til þess að fólk eyði um um 
efni fram. 

Sigurjón Árnason, bankastjóri 
Landsbankans, segir að vanskil 
meðal viðskiptavina bankans hafi 
ekki aukist að ráði það sem af er 
árinu. Bankastjórinn segir hins 
vegar að menn finni fyrir því að 
vanskil í bankakerfinu muni auk-
ast á næstunni. 

„Vanskil viðskiptavina bank-
anna hafa verið í sögulegu lág-
marki síðastliðið ár og því er ekki 
óeðlilegt að þau muni aukast á 
næstunni,“ segir Sigurjón.

Fjárnámsbeiðnum 
fjölgar í Reykjavík
Beiðnum um fjárnám hefur fjölgað í ár. Vanskil hafa aukist árið 2007 segir 
framkvæmdastjóri Frjálsa fjárfestingabankans. Eyðsla um efni fram er líkleg-
asta ástæða vanskila. Bankastjóri Landsbankans telur að vanskil muni aukast.  

Að minnsta kosti átján 
drengir, tíu til fimmtán ára gamlir, 
fórust þegar bílasprengja sprakk í 
borginni Ramadi í Írak í gær, 
skammt frá garði þar sem þeir 
voru að leik.

Uppreisnarsveitir súnní-
múslima hafa haft bækistöðvar í 
Ramadi, sem er um sjötíu kíló-
metra vestur af höfuðborginni 
Bagdad. Sprengjan sprakk stuttu 
eftir hádegi í gær í miðborginni, 
skammt frá vinsælum fótbolta-
velli.

Algengt er að börn verði fórnar-
lömb í sprengjuárásum í Írak.

Átján drengir 
týndu lífi

Meira en tuttugu manns fórust þegar 
maður sprengdi sjálfan sig í loft upp rétt við inngang-
inn að aðalherstöð Bandaríkjahers í Bagram í 
Afganistan í gær. 

Dick Cheney, varaforseti Bandaríkjanna, var í 
heimsókn í stöðinni en hann sakaði ekki, enda var 
hann ekki staddur nálægt innganginum þegar 
sprengjan sprakk. 

Strax eftir að sprengjan sprakk fylgdu hermenn 
Cheney í sprengjuhelt skýli, en fljótlega eftir að 
ástandið skýrðist fékk hann að fara úr skýlinu.

Flestir þeirra sem dóu voru afganskir verkamenn 
sem störfuðu í herstöðinni. 

Qari Yousef Ahmadi, talsmaður talibana, sagði í 
símaviðtali við AP-fréttastofuna að árásinni hafi 
verið beint gegn Cheney, sem hafði gist þá um nóttina 
í herstöðinni. „Við vissum að Cheney væri í herstöð-
inni,“ sagði hann.

Um tveimur tímum eftir árásina átti Cheney fund 
með Hamid Karzai, forseta Afganistans, og hélt síðan 
af landi brott. Cheney hefur á síðustu dögum ferðast 
vítt og breitt um Asíulönd, kom til Afganistans á 
mánudag frá Pakistan og þar áður var hann í Kína.

 Erfðabreytt fóður 
ógnar útflutningi á íslenskum 
landbúnaðarvörum. Komist banda-
ríska verslanakeðjan Whole Foods 
Market að því að hér á landi er 
erfðabreytt fóður gefið skepnum 
er líklegt að hún muni slíta við-
skiptatengslum við Ísland. Þetta 
segir Jóhannes Gunnarsson, for-
maður Neytendasamtakanna. 

Hann segir verslanakeðjuna 
hafa beitt sér fyrir því að öll vara 
sem þar eru á boðstólum sé fram-
leidd án tengsla við erfðatækni. 
Lambakjöt og mjólkurafurðir séu 
keyptar af Íslendingum á þeim 
forsendum að afurðirnar sé hrein-
ar náttúruafurðir. Svo sé ekki ef 
erfðabreytt fóður er notað eins og 
tíðkast hér á landi. 

Gunnar Á. Gunnarsson frá 
Vottunarstofunni Túni segir bænd-
ur í vaxandi mæli nota erfðabreytt 

fóður við eldi á búfé. Fóðrið sé 
ekki merkt sérstaklega. Hann 
segir að í nær öllum Evrópuríkj-
um öðrum en Íslandi sé skylda að 
merkja erfðabreyttar vörur. Drög 
að reglugerð um merkingar liggi 
þó fyrir hjá umhverfisráðherra. 
Þá reglugerð telur hann þó ekki 

ganga nægilega langt miðað við 
hve mikið Íslendingar hafi lagt á 
sig við að skapa landi sínu og 
framleiðsluvörum ímynd hrein-
leika. Sú ímynd reynist ekki sönn 
við nánari athugun og hvetur 
Gunnar til þess að neytendur og 
bændur láti sig málið varða.

Útflutningi Íslendinga ógnað

Flugstjóri Fokker-
flugvélar Flugfélags Íslands, sem 
var leið til Ísafjarðar frá höfuð-
borginni síðdegis í gær, sneri 
vélinni við skammt frá Akranesi 
og lenti henni aftur á Reykjavík-
urflugvelli. Ástæðan var sú að 
nefhjól flugvélarinnar fór ekki 
upp eftir flugtakið. 26 manns 
voru í flugvélinni og sakaði 
engan.

Áður en flugstjórinn lenti 
flaug hann lágflug yfir Reykja-
víkurflugvöll svo flugvallar-
starfsmenn gætu athugað hvort 
öll hjól vélarinnar væru niðri. 
Flugvirkjar könnuðu hjólabúnað 
vélarinnar við lendingu á 
Reykjavíkurflugvelli.

Flogið var með farþegana með 
annarri flugvél til Ísafjarðar um 
klukkan sex í gærkvöldi.

Flugvél snúið 
við eftir flugtak

Stjórn Faxaflóa-
hafna vísaði í gær tillögu frá 
Björgun ehf. og Bygg ehf., um 
uppbyggingu byggðar á 108 
hektara landfyllingu vestan 
Ánanausta og Örfiriseyjar, til 
starfshóps sem fjallar um 
uppbyggingu byggðar í Örfirisey.

Um meira en fjórfalt stærri 
landfyllingu er að ræða en 
þróunarfélagið Þyrping kynnti 
fyrir stjórninni fyrir skömmu, en 
þær hugmyndir gerðu ráð fyrir 
25 hektara landfyllingu og byggð 
á henni. Björn Ingi Hrafnsson, 
formaður starfshópsins, segir 
áhuga á svæðinu gríðarlegan.

Margfalt stærri 
landfylling

Lúðvík Geirsson, 
bæjarstjóri í Hafnarfirði, leggur 
til að skipuð verði þriggja manna 
úrskurðarnefnd í „bókunardeilu“ 

kennara og 
sveitarfélaga. Í 
henni ættu sæti 
einn fulltrúi 
kennara, annar 
frá launadeild 
sveitarfélaga
og sá þriðji 
utanaðkomandi.

„Það er búið 
að reyna 
samningaleið-
ina og sátta-

semjara. Það hefur því miður ekki 
gengið og málin eru í hnút. Það 
þarf að höggva á þennan hnút,“ 
segir Lúðvík. Hann hefur borið 
hugmyndina undir fólk úr báðum 
herbúðum og segir það ekki 
afhuga þessari hugmynd.

Skipuð verði  
úrskurðarnefnd





 Öllu fastráðnu starfs-
fólki skíðasvæðisins í Bláfjöllum 
og Skálafelli hefur verið sagt upp. 
Íþrótta- og tómstundaráð tilkynnti 
starfsfólki þetta á fundi í fyrra-
dag. Anna Kristinsdóttir, for-
maður stjórnar skíðasvæðanna 
hjá Reykjavíkurborg, segir 
rekstrarlegar forsendur að baki forsendur að baki 
ákvörðuninni.

„Það hafa verið starfandi sex 
starfsmenn við skíðasvæðin allt 
árið. Það teljum við nauðsynlegt 
að endurskoða og fannst eðlilegast 
að uppsagnirnar tækju gildi 1. 
mars á meðan sú skoðun er í gangi. 
Niðurstaða mun liggja fyrir innan 
þriggja mánaða,“ segir Anna. Ekki 

sé vitað hversu mörg stöðugildi 
verði talin nauðsynleg eftir endur-
skipulag.

Á þessu ári hafa svæðin aðeins 
verið opin í fjóra daga. Anna segir 
að ekki eigi að skera niður í starf-
semi skíðasvæðanna þótt snjódög-
um fækki. Ellefu sveitarfélög 
standa að rekstrinum og segir 
Anna að skort hafi á tengsl milli 
þeirra og skíðasvæðanna. 

Grétar Þórisson, forstöðu-
maður skíðasvæðanna, segir að 
ekki sé hægt að klaga tengslaleysi 
við sveitarfélög upp á almenna 
starfsmenn. Fulltrúar sveitar-
félaganna eigi að sjá um þau. „Það 
er rangt að sex fastráðnir starfs-

menn hafi verið á svæðunum, þeir 
voru fimm. Önnu hefur svo verið 
tíðrætt um að matráður hafi verið 
meðal þeirra fastráðnu en svo var 

ekki. Rangfærslurnar sýna hversu 
vandlega það fólk sem tók þessa 
ákvörðun kynnti sér málin,“ segir 
Grétar.  

Vefsmíði

Dreamweaver

FAXAFEN 10
108 REYKJAVÍK

GLERÁRGATA 36
600 AKUREYRI

WWW.TSK.IS
SKOLI@TSK.IS

SÍMI:  544 2210

Dreamweaver er eitt vinsælasta vefþróunarforrit 
á markaðnum. Á þessu námskeiði verður farið í 
helstu grunnatriði Dreamweaver og hvernig má 
nota það til að búa til frambærilegar vefsíður og
halda þeim við.

Nemendur læra helstu atriði í vefsíðugerð og 
hvernig á að kóða vefsíður með hjálp html og css 
stílsniða. Í lok námskeiðs búa nemendur til 
fullkláraðan vef.

Kennsla hefst 28. febrúar og lýkur 19. mars.
Kennt er mánudaga og miðvikudaga kl 18 - 21.30.
Lengd 31 std. 
Verð kr. 29.000,-

Tölvuskólinn
þinn

„Það ætti að vera full-
komlega eðlilegt að krefjast saka-
vottorða af því fólki sem sækir 
um að starfa með börnum, þá sér-
staklega í ljósi sívaxandi þekking-
ar á þeim alvarlegu afleiðingum 
sem kynferðisbrot hafa á börn,“ 
segir Halldóra Halldórsdóttir, 
ráðgjafi Stígamóta.

Ítrekað hefur verið rætt um 
hvort nauðsynlegt sé að krefjast 
sakavottorða þeirra sem sækja 
um að vinna með ungmenni hjá 
Íþrótta- og tómstundaráði Reykja-
víkurborgar (ÍTR). Snorri Jóels-
son, starfsmannastjóri ÍTR, segir 
nokkra stjórnendur hafa kallað 
eftir því að gert verði að skyldu 
að framvísa sakavottorðum. Sam-
staða hafi ekki náðst um málið hjá 
Reykjavíkurborg.

Upplýsinga um sakaferil er 
krafist við starfsumsóknir víðast 
hvar á öðrum Norðurlöndum. 

Snorri segir að í stað þess að 
það hafi verið gert að reglu að 
krefja umsækjendur um upplýs-

ingar eins og sakaferil sé farið 
mjög vandlega yfir allar umsókn-
ir. Meðmæla sé ávallt krafist og 
fólk jafnan spurt hvort það hafi á 
móti því að sakaferill þess sé 

kannaður. Setji það sig upp á móti 
því sé það álitin vísbending um að 
umsækjandinn sé ekki æskilegur.

„Á fimmtán árum man ég 
aðeins einu sinni eftir því að það 
hafi uppgötvast að kynferðis-
brotamaður hafi verið ráðinn til 
að starfa með börnum,“ segir 
Snorri.

Birgir Björn Sigurjónsson, hjá 
stjórnsýslu- og starfsmannasviði 
borgarinnar, segir að hægt sé að 
víkja manni sem starfar með 
börnum tafarlaust úr starfi ef upp 
kemst að hann hafi framið kyn-
ferðisbrot. Forsendur fyrir ráðn-

ingu væru brostnar er vitneskja 
lægi fyrir um að slíkt hefði átt sér 
stað.

„Sakavottorða er mjög oft kraf-
ist á öðrum Norðurlöndum og 
mikið verið rætt um hvort við 
ættum að krefjast þess hins sama. 
Ef til vill myndi það samt ekki 
leysa mikinn vanda því það er 
dæmt í fæstum kynferðisbrota-
málum. Við höfum því fremur 
gert okkar besta til að vanda ráðn-
ingarferlið,“ segir Soffía Páls-
dóttir, skrifstofustjóri tómstunda-
mála ÍTR.

Sakavottorða ekki 
krafist hjá borginni
Þeir sem sækja um að starfa með börnum þurfa ekki að skila inn sakavottorði. 
Stígamót telja þörf á að því verði breytt. Ítrekað hefur verið rætt um að setja 
það sem vinnureglu hjá ÍTR en samstaða ekki náðst um málið hjá borginni.

Á fimmtán árum man 
ég aðeins einu sinni eftir 

því að það hafi uppgötvast að 
kynferðisbrotamaður hafi verið 
ráðinn til að starfa  með börnum. 

Þúsundir Serba sóttu 
mótmælafund fyrir utan banda-
ríska sendiráðið í Belgrad, 
höfuðborg Serbíu, í gær til þess að 
lýsa andstöðu við áform um að 
Kosovo-hérað fái aukið sjálfstæði.

Mótmælin beindust ekki síst 
gegn Bandaríkjunum, sem hafa 
lýst stuðningi við hugmyndir 
Sameinuðu þjóðanna um að 
Kosovo-hérað fái eigin stjórnar-
skrá, eigin þjóðsöng og eigin her.

Sumir fundarmanna héldu á 
lofti myndum af Slobodan 
Milosevic, Radovan Karadzic og 
Ratko Mladic, sem allir hafa verið 
sakaðir um stríðsglæpi.

Vilja ekki láta 
Kosovo frá sér

Tveimur íslenskum 
konum á fimmtugsaldri sem 
handteknar voru með tæp 700 
grömm af kókaíni innvortis og 
innan klæða í Leifsstöð 13. 
febrúar síðastliðinn var sleppt úr 
haldi á mánudag. 

Að sögn Eyjólfs Kristjánsson-
ar, fulltrúa lögreglustjórans á 
Suðurnesjum, þjónaði ekki 
rannsóknarhagsmunum að halda 
þeim lengur. Gæsluvarðhaldsúr-
skurður yfir karlmanni á 
þrítugsaldri rennur út í dag. Ekki 
hefur verið tekin ákvörðun um 
hvort farið verði fram á endur-
nýjun á honum. 

Konurnar laus-
ar úr varðhaldi

 Kona á fimmtugsaldri 
var í Héraðsdómi Reykjavíkur í 
gær dæmd í fimm mánaða 
fangelsi fyrir fjársvik og þjófnað. 
Þar af eru þrír mánuðir refsing-
arinnar skilorðsbundnir. Konan 
hafði komist yfir greiðslukort 
annars manns og svikið út vörur 
og þjónustu í alls 64 skipti að 
andvirði rúmlega ein milljón 
króna. Þá tók hún út rúmlega 170 
þúsund krónur af sama korti.

Konan játaði brot sitt skýlaust. 
Hún samþykkti einnig að greiða 
þær skaðabætur sem hún var 
krafin um.

Sveik út rúma 
milljón króna



Sæktu um lán...

WWW.s24.is

*Miðað við vaxtatöflu S24 21.01.2007, sjálfvirka skuldfærslu af reikningi hjá S24.
*M.v. að umsækjandi uppfylli þau skilyrði sem S24 setur varðandi lánveitingar.
Tilboð þetta gildir til 15.03.2007.

Sæktu um lán...
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16,55%

óhagstæðar skuldir
Greiddu niður

Tilboðslánið hentar vel til að greiða niður óhagstæðar skuldir,

eða að láta draumana rætast, hvort sem það er eldhúsinnrétting,

uppþvottavél, framkvæmdir heimafyrir eða eitthvað annað…

…þitt er valið!

Dæmi um meðalgreiðslu á mánuði
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Forsendur: 1% lántökugjald - 1,5% stimpilgjald - 16,55% vextir - Kostnaður lánaður
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S24 Algengir vextir á

skammtímalánum
banka og sparisjóða

16,55%

21,15%

M.v. 2 milljón króna lán í 8 ár og 16,55% vexti hjá S24 og 21,15%

vexti hjá ónefndum fjármálafyrirtækjum (sem er 4,6% munur)

þá borgarðu 3.980 kr. minna á mánuði með því að vera með

lánið hjá S24, þú sparar 47.763 kr. á ári og 382.100 kr.

í heildina.

Þú getur sparað 382.100 kr.
með því að taka tilboðslán S24:

533 2424 – Sætún 1

Óvenju
hagstætt lán!
- Lægri greiðslubyrgði

- Lægra lántökugjald

- Óverðtryggt lán



Meirihluti lands-
manna er andvígur stækkun 
álversins í Straumsvík, sam-
kvæmt nýrri skoðanakönnun 
Fréttablaðsins. 63,1 prósent þeirra 
sem afstöðu tóku til spurningar-
innar segist andvígt, en 35,9 pró-
sent eru stækkun fylgjandi. 

Ef litið er til þess hver afstaða 
fólks er til álversins eftir því 
hvaða flokk það myndi kjósa, væri 
gengið til kosninga nú, kemur 
fram nokkur munur. 

Stuðningsfólk Vinstri grænna 
er flest mótfallið stækkun álvers-
ins og segjast 93,3 prósent þeirra 
vera andvíg stækkun. Þá eru þrír 
fjórðu, eða 75,6 prósent stuðn-
ingsfólks Samfylkingarinnar, and-
víg stækkun álversins í Straums-
vík.

Meirihluti stuðningsfólks 
Framsóknarflokksins og Frjáls-
lynda flokksins er einnig andvíg-
ur stækkun, en meðal þeirra er 
meirihlutinn naumari; 55,0 pró-
sent þeirra sem segjast myndu 
kjósa Frjálslynda flokkinn og 53,8 
prósent þeirra sem myndu kjósa 
Framsóknarflokkinn.

Það er einungis meðal kjós-
enda Sjálfstæðisflokksins sem 
finnst meirihlutastuðningur við 
stækkun álversins í Straumsvík. 
70,5 prósent þeirra sem segjast 
myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn 
segjast styðja stækkunina. 

Ef litið er til þeirra sem ekki 
gefa upp hvaða flokk þeir myndu 
kjósa segist 64,1 prósent vera á 
móti stækkun, en 35,9 prósent 
fylgjandi. Af þeim segjast 80,6 
prósent þeirra sem ekki myndu 
kjósa eða skila auðu vera á móti 
stækkun, 79,3 prósent þeirra sem 
neita að gefa upp hvað þeir myndu 
kjósa eru andvíg stækkun og 59,0 
prósent þeirra sem eru óákveðnir 
eru mótfallin stækkun álversins.

Lítill munur er á afstöðu fólks 

eftir búsetu til stækkunar. Þannig 
segjast 63,9 prósent íbúa á höfuð-
borgarsvæðinu vera á móti stækk-
un, en 62,0 prósent íbúa á lands-
byggðinni.

Meiri munur er á afstöðu til 
stækkunar eftir kyni. 68,0 prósent 
kvenna eru andvíg stækkun, en 
58,3 prósent karla. 

Hringt var í 800 kjósendur 
laugardaginn 24. febrúar og skipt-
ust svarendur hlutfallslega eftir 
kjördæmum og jafnt eftir kyni. 
Spurt var; Ertu fylgjandi eða and-
víg(ur) stækkun álversins í 
Straumsvík? 70,9 prósent tóku 
afstöðu til spurningarinnar. 

Meirihluti andvígur 
stækkun í Straumsvík
Rúm 63 prósent segjast andvíg stækkun álversins í Straumsvík. Konur eru lík-
legri til að vera andvígar stækkun en karlar. Einungis meirihluti stuðningsfólks 
Sjálfstæðisflokksins er fylgjandi stækkun. 

 Sauðfjárbændur sam-
þykktu nýjan samning um starfs-
skilyrði sauðfjárræktar með mikl-
um meirihluta í gær. Atkvæðisrétt 
höfðu 2.214 sauðfjárbændur og 
greiddu 1.362 atkvæði. Samningur-
inn var samþykktur með 1.214 
atkvæðum gegn 129. Guðni Ágústs-
son landbúnaðarráðherra hefur 
kynnt samninginn í ríkisstjórn og 
verður hann lagður fram til sam-
þykktar á Alþingi á næstunni.

Samkvæmt samningnum verður 
16,4 milljörðum króna varið úr 
ríkissjóði á samningstímabilinu til á samningstímabilinu til 
að bæta starfsskilyrði sauðfjár-
ræktar. Framlög ríkisins hækka 
um 300 milljónir og nema þannig 

3.348 milljónum á fyrsta ári samn-
ingsins. Framlögin lækka síðan í 
áföngum á samningstímanum um 
nær 1 prósent á ári að raunvirði. 

Samningurinn er nokkuð ein-
faldaður frá núgildandi samningi. 
Greiðsluleiðum til bænda er fækk-
að, jöfnunargreiðslum er breytt í 
beingreiðslur auk þess að undan-
þága frá útflutningsskyldu er felld 
niður í áföngum. Útflutningsskylda 
fellur svo niður frá og með fram-
leiðsluárinu 2009.

Nýmæli í samningnum er sér-
stakt ákvæði um veitingu fjármuna 
til að efla nýliðun í stétt sauðfjár-
bænda. Þá eiga bændur sem eru 
orðnir 64 ára kost á að gera samn-
ing um búskaparlok án þess að tapa 
rétti til beingreiðslna. Samningur-
inn tekur gildi 1. janúar 2008 og 
gildir til ársloka 2013. 

Útflutningsskylda fellur niður
Á fundi hjá land-

búnaðarnefnd í gær lagði Gísli 
Tryggvason, talsmaður neytenda, 
til hlutkesti fremur en útboð á 
tollkvótum til innflutnings á land-
búnaðarvörum.

Að mati Gísla eru hlutkesti 
jafnrétthá og skárri fyrir neyt-
endur þar sem ljóst er að gjald 
innflutningsaðila fyrir tollkvóta 
skili sér í hærra vöruverði.

Taldi talsmaður neytenda að 
hagsmunir neytenda af lægra 
verði á landbúnaðarvörum ættu 
að vega þyngra en hagsmunir 
ríkisins af tekjum af slíku útboði. af tekjum af slíku útboði.

Hlutkesti en 
ekki útboð

Vilt þú ríkisstjórnarskipti í vor?

Ertu hlynnt(ur) hugmyndum 
um netlögreglu?





Saksóknari alþjóðlega 
sakadómstólsins í Haag í Hollandi 
fer fram á að tveir menn verði kall-
aðir fyrir dómstólinn vegna gruns 
um stríðsglæpi í Darfúrhéraði í 
Súdan.

Annar mannanna er Ahmed 
Mohammed Harun, fyrrverandi 
aðstoðarinnanríkisráðherra í 
Súdan, en hinn er Ali Mohammed 
Ali Abd-al-Rahman, sem einnig 
gengur undir nafninu Ali Kushayb 
og er einn af leiðtogum Janjaweed-
vígasveitanna.

Þar með hefur saksóknarinn 
tengt ríkisstjórnina í Súdan með 
beinum hætti við stríðsglæpina í 
Darfúr. 

Ráðamenn í Súdan fallast hins 
vegar ekki á þessar ásakanir. 
Mohammed Ali al-Mardi dóms-
málaráðherra segir að hinir ákærðu 
verði ekki framseldir til Haag.

„Afstaða okkar er óbreytt,“ 
sagði al-Mardi. „Við látum okkur 
engu varða og föllumst ekki á það 
sem Alþjóðlegi sakadómstóllinn 
hefur ákveðið að gera.“

Undanfarin fjögur ár hafa 
geisað blóðug átök í Darfúr-héraði 
og hafa þau kostað 200 þúsund 
manns lífið. Meira en tvær milljón-
ir manna hafa flúið heimkynni sín í 
héraðinu vegna ástandsins.

Janjaweed-vígasveitirnar eru 
sagðar hafa ráðist inn í þorp og 
óhikað myrt óbreytta borgara, 
stundum með aðstoð frá stjórnar-
hernum. Þótt stefnan, sem þeim 
Harun og Kushayb var birt í gær, 
sé ekki ákæruskjal segir þar að 
sterkur grunur leiki á því að þeir 
tveir beri ábyrgð á morðum, nauðg-
unum, pyntingum og ofsóknum í 
héraðinu.

Luis Moreno-Ocampo saksókn-
ari segir að Ali Kushayb hafi meðal 
annars stjórnað árásum á þorpin 
Kodoom, Bindisi, Mukjar og Ara-
wala á árinu 2003, þegar árásirnar 
á héraðið voru hvað heiftúðugast-
ar. 

Ahmed Harun, fyrrverandi ráð-
herra, er síðan sagður hafa dvalist 
mikið í Darfúr meðan þessar árás-

ir voru gerðar og vitni segja hann 
hafa veitt vígasveitunum margvís-
legan stuðning og verið í nánum 
tengslum við leiðtoga þeirra.

Harun, sem er á fimmtugsaldri, 
er sagður vera í innsta hring stuðn-
ingsmanna Omar al-Bashirs for-
seta og er talinn einn af kraftmestu 
leiðtogum stjórnarflokksins.

Stríðsglæpadómstóll 
ásakar Súdanstjórn
Fyrrverandi ráðherra í ríkisstjórn Súdans er annar tveggja sakborninga sem 
saksóknari Alþjóðlega sakadómstólsins í Haag vill draga fyrir dóminn.

 Viðar Eðvarðs-
son, barnalæknir við Landspítal-
ann, hlaut viðurkenningu úr Verð-
launasjóði Óskars Þórðarsonar 
læknis fyrir rannsóknir á stein-
sjúkdómi í nýrum. Rannsóknir Við-
ars benda til að algengi nýrnasteina 
í fullorðunum Íslendingum sé svip-
að og gerist í öðrum vestrænum 
samfélögum en nýgengi sjúkdóms-
ins sé hátt í íslenskum börnum. 
Einnig benda rannsóknir hans til  
að myndun nýrnasteina sé ættlæg.

Upplýsingum hefur verið safn-
að um liðlega 6.000 Íslendinga sem 
greinst hafa með nýrnasteina frá 
1984. Algengi vandamálsins virðist 

hafa aukist umtalsvert síðustu 20 
til 25 árin.

Viðar segir að ekki sé vitað með 
vissu af hverju tíðni sjúkdómsins 
hefur aukist en ljóst er að hann 
stafar af erfðaþáttum og umhverf-
isþáttum. „Neysla á sætum gos-
drykkjum hefur aukist gríðarlega 
og á sama tíma hafa matarskammt-
ar stækkað verulega. Yfirþyngd er 
svo vaxandi vandamál. Þetta er 
þáttur sem hafa ber í huga.“ 

Rannsóknarhópur Viðars hefur 
stofnað til formlegs samstarfs um 
rannsóknir á erfðafræði nýrna-
steina við bandaríska vísindamenn. 

Vandi hjá íslenskum börnum

 Bæjarráð Kópavogs vill fá 
skýringar matsnefndar eignarnámsbóta á 50 
milljónum króna sem nefndin reiknaði sem sérstaka 
umsýsluþóknun til Þorsteins Hjaltested á Vatnsenda 
vegna eignarnáms á jörðinni.

Eins og fram hefur komið í Fréttablaðinu kemur 
50 milljóna króna þóknunin ofan á 2.250 milljóna 
króna greiðslu og hundruð byggingarlóða sem 
Þorsteinn fær í sinn hlut samkvæmt samkomulagi 
við Kópavog. Matsnefndin sagði erfitt að meta vinnu-
framlag Þorsteins við söluna og því væri þóknun 
hans miðuð við umfang viðskiptanna.

„Mín persónulega skoðun er sú að þetta hafi verið 
óeðlilega há upphæð,“ segir Ómar Stefánsson, 
formaður bæjarráðs Kópavogs. „Það sér það hver 
maður að 50 milljónir þýða að menn hafi þurft að 
hafa verið í fullri vinnu við þetta í nokkur ár. Og það 
er alveg ljóst og það vita það allir að þannig hefur 
það ekki verið.“ Að sögn Ómars voru allir í bæjar-
ráðinu því sammála að fá þyrfti frekari skýringar á 
þóknuninni og því svarað hvort ekki væri hægt að 
reikna hana út á annan hátt.
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Tilvalinn til flrifa á bökkum
og ö›rum ílátum.

BAKKABURSTI

HANDSKRÚBBUR
Fer mjög vel í hendi og tilvalinn
til a› flrífa vinnubor› ofl.

burstum!

15%
AFSLÁTTUR*

Tilbo›

TANKBURSTI
Nær a› flrífa vel í hornum án fless
a› rispa, frábær t.d til a› flrífa
heitu pottana.

* Tilbo› gildir til 30. mars  e›a á me›an birg›ir endast.
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KRINGLUNNI • SMÁRALIND • LAUGAVEGI

Bloc Party
A Weekend In The City

Van Morrison
At The Movies

Rhythms Del Mundo
Rhythms Del Mundo Cuba

Laddi 2CD
Hver er sinnar kæfu smiður

Norah Jones
Not too late

Amy Winehouse
Back To Black

Lay Low
Please Donn’t Hate Me

Söngvakeppni
Sjónvarpsins 2007
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TILBOÐ GILDIR
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SKÍFUNNAR
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TILBOÐ GILDIR TIL 1. MARS EN ÞÁ TEKUR GILDI
ALMENN VSK. LÆKKUN

SKÍFAN LÆKKAR

STRAX!
ÞANN 1. MARS LÆKKAR VIRÐISAUKASKATTURINN Á TÓNLIST ÚR 24,5% NIÐUR Í 7%



Sex manns fórust í árekstri tveggja 
strætisvagna skammt fyrir utan Uppsali í Svíþjóð í 
gærmorgun. Báðir vagnarnir voru fullir af farþegum.

Mikil hálka var á veginum og runnu báðir 
strætisvagnarnir út af veginum og rákust þar á tré í 
skógarjaðri. Annar þeirra var mikið skemmdur og 
var önnur hliðin á honum að stórum hluta tætt í 
burtu.

Hans Eriksson, einn björgunarmanna á staðnum, 
segir vagnana hafa rekist saman á hliðunum en ekki 
lent hvor framan á öðrum. Þeir voru á leiðinni hvor í 
sína áttina þegar þeir mættust á veginum rétt hjá 
bænum Lejsta, sem er um tuttugu kílómetra norð-
austur af Uppsölum.

Christer Nordström, talsmaður sænsku lögregl-
unnar, sagði að fimm konur frá Östhammar, sem er 
bær skammt frá Uppsölum, hefðu farist í slysinu 
ásamt einum manni frá Uppsölum.

Tíu manns voru fluttir á Háskólasjúkrahúsið í 
Uppsölum, þar af fjórir alvarlega slasaðir en þó ekki 
lífshættulega. Fjórtán manns voru fluttir á önnur 
sjúkrahús í nágrenninu. Auk þess þurftu um þrjátíu 
manns að fá áfallahjálp strax eftir slysið.

Tíu sjúkrabifreiðar, sjö slökkviliðsbifreiðar og 
nokkrar björgunarþyrlur voru sendar á vettvang.

Sandgerðisbær mun 
styrkja eldri borgara í bæjar-
félaginu til að kaupa öryggis-
hnappa frá Securitas. Styrkurinn 
getur numið meira en helmingi 
af kostnaði.

Þetta var samþykkt einróma á 
bæjarstjórnarfundi síðastliðið 
haust. Gert er ráð fyrir að 
kostnaður fyrir bæjarfélagið 
verði allt að 3,3 milljónir króna.

Með því að þrýsta á öryggis-
hnapp berast samstundis boð til 
Neyðarlínunnar og öryggisvarð-
ar og getur það verið dýrmætt á 
ögurstund.

Niðurgreiddir 
öryggishnappar

 Lögreglunni á 
höfuðborgarsvæðinu hafa að 
undanförnu borist tilkynningar 
um erlenda aðila sem hringja 
fyrirvaralaust í fólk og bjóða því 
mjög hagstæð kaup á hlutabréf-
um í fyrirtækjum. Lögreglan 
varar fólk við að láta glepjast af 
gylliboðunum enda hafi margir 
sem fallið hafi fyrir þeim tapað 
milljónum króna fyrir vikið. 

Þessi tegund fjársvika er í 
örum vexti á meginlandi Evrópu. 
Þau geta verið afar sannfærandi 
og jafnvel fylgt eftir með tilvísun 
á heimasíður viðkomandi 
fyrirtækja.

Lögregla varar 
við gylliboðum

 Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir menntamálaráð-
herra mælti fyrir frumvarpi til 
laga um stofnun öryggismála-
safns sem sérstakrar safndeildar 
innan Þjóðaskjalasafns Íslands á 
mánudag. Frumvarpið er byggt á 
tillögum svokallaðrar kaldastríðs-
nefndar. 

Samkvæmt frumvarpinu skal 
útbúin skrá yfir öll mál og skjöl 
þeirra sem munu tilheyra þessari 
deild safnsins. Í athugasemdum 
við frumvarpið er áætlað að þar 
sé að finna 26.000 skjalamöppur 
frá umræddu tímabili. Þar af 
áætlar ráðuneytið að fimm 
prósent skjalanna kunni að 
geyma viðkvæmar upplýsingar 
vegna öryggishagsmuna. 

Skjölin fylla 
1.300 möppur

„Já, ég svolítið sveittur,“ 
sagði Jóhann Ágúst Hansen listmunasali og 
var greinilega í adrenalín-sjokki. Enda hafði 
honum fimm mínútum áður verið slegin dýr-
asta íslenska mynd sem seld hefur verið. Það 
var á rafmögnuðu uppboði hjá uppboðshaldar-
anum Bruun Rasmussen í Kaupmannahöfn í 
gærkvöld.

Eftir gríðarlega baráttu gaf Jóhann Ágúst 
merki um að hann vildi gefa 1,3 milljónir 
danskar. Og hærra fór verkið ekki. Í samtali 
við blaðamann Fréttablaðsins, sem fylgdist 
með uppboðinu, sagði Jóhann Ágúst, og dró 
upp vasatölvu, að með öllum gjöldum legði 
það sig á rétt tæpar 25 milljónir íslenskra 
króna.

Um er að ræða umtalaða mynd sem hefur 
verið til umfjöllunar í fjölmiðlum að undan-
förnu, Hvítasunnudagur eftir Jóhannes Sveins-
son Kjarval, máluð einhvern tíma á árunum 
1917 til 1919. Myndin, sem er olía á striga 100 

x 113, þykir einstök meðal annars fyrir það að 
vera óvenjulega stór svo snemma á ferlinum 
sem og að sýna kúbískar tilraunir Kjarvals. Af 
ummælum ýmissa mátti búast við því að 
myndin færi á talsvert hærra verði en miðað 
var við í uppboðsskrá eða upp að 150 þúsund-
um dönskum. Sú var líka tilfinning Peter 
Christmas-Möller, yfirmanns deildar nýrri 
listar hjá Bruun Rasmussen, og miðaði þá við 
fyrirspurnir sem honum hafði borist. En engan 
gat þó órað fyrir því að svona hátt verð fengist 
fyrir myndina. Þeir bjartsýnustu nefndu millj-
ón danskar.

Uppboðshaldarinn danski lék á als oddi 
þegar kom að því að bjóða upp umtalað verk 
eftir Kjarval í troðfullum salarkynnum Bruun 
Rasmussen. Fyrsta myndin sem boðin var upp 
var eftir Vilhelm Lundström og fór hún á 725 
þúsund krónur danskar. Þannig gekk uppboðið 
koll af kolli þar til kom að verki Kjarvals sem 
var númer 19. í röðinni. 

Þegar kom að Kjarvalsverkinu var spennan 
nánast áþreifanleg, uppboðshaldarinn gerði 
stutta kúnstpásu að dönskum sið, sagði: 
„Jehh!“ Og svo byrjaði ballið. Uppboðið fór 
mjög hratt af stað, einhverjir ætluðu greini-
lega að slá samkeppnisaðila sína út af laginu 
og fóru boðin hratt upp í stökkum.

„Þetta eru danskar krónur, ekki íslenskar,“ 
sagði uppboðshaldarinn og uppskar tauga-
veiklaðan hlátur viðstaddra.

Þegar nær dró lokaupphæðinni hægðist svo 
mjög á og Jóhann var þá að slást við aðila sem 
bauð í gegnum síma, einn af mörgum sem það 
gerðu. Sjálfur var Jóhann með farsímann 
límdan við eyrað.

„Já, hann tók aðeins of langan tíma þarna 
undir lokin. Var greinilega með einhvern 
annan í símanum. En þetta er hæsta verð sem 
greitt hefur verið fyrir mynd eftir íslenskan 
listamann.“

Jóhann Ágúst neitar því ekki að þetta hafi 
verið magnþrungin upplifun. „Þetta var hærra 
en við bjuggumst við.“

Aðspurður fyrir hvern hann er að kaupa 
segist Jóhann Ágúst í augnablikinu vera kaup-
andinn.

Tíma tekur að flytja myndina til Íslands og 
hún verður ekki sýnd í bráð. „En einhvern 
tíma í framtíðinni. Íslendingar eiga örugglega 
eftir að njóta hennar einhvers staðar á 
Íslandi.“

En ekki á safni?
„Nei, ég er bara einkaaðili. Var að kaupa 

hana fyrir mitt Gallerí. Já, Gallerí Fold.“

Kúbískur Kjarval sleginn 
á metfé í Kaupmannahöfn
Hvítasunnudagur Jóhannesar Kjarvals komst í íslenska eigu á uppboði í Kaupmannahöfn í gær. Hart var bar-
ist um verkið, sem að lokum seldist á tíföldu matsverði. Ekki fæst uppgefið hver er raunverulegur kaupandi.

Gunnar I. 
Birgisson, bæjarstjóri í Kópa-
vogi, var einn í meirihluta á fundi 
bæjarráðs Kópavogs, þegar ráðið 
samþykkti að skólastjóri Sala-
skóla fengi umbeðinn námsstyrk. 

Skólastjórinn, Hafsteinn 
Karlsson, situr í bæjarstjórn 
fyrir Samfylkinguna og vildu 
tveir félagar hans í bæjarráði, 
Guðríður Arnardóttir og Jón 
Júlíusson, ekki taka þátt í 
atkvæðagreiðslunni og sátu hjá. 
Það gerðu einnig framsóknar-
maðurinn Ómar Stefánsson, 
formaður bæjarráðs, og sjálf-
stæðismaðurinn Ármann Kr. 
Ólafsson. Styrkurinn var því 
samþykktur með einu greiddu 
atkvæði.

Gunnar einn 
í meirihluta



Bónus er vinsælasta 
fyrirtæki landsins samkvæmt 
könnun tímaritsins Frjálsrar 

verslunar. 
Landsbanki
Íslands er næst-
vinsælasta fyrir-
tækið og Kaup-
þing, Glitnir og 
SPRON fylgja þar 
á eftir.

Þetta er fimmta 
árið í röð sem 
Bónus telst vin-
sælasta fyrirtæki 

ársins og í níunda skipti frá árinu 
1993. Að þessu sinni nefndu 23 
prósent aðspurðra Bónus þegar 
þeir voru beðnir að nefna 
fyrirtæki sem þeir hefðu jákvætt 
viðhorf til. Landsbankann nefndu 
11 prósent og Kaupþing nefndu 10 
prósent. Þegar spurt var um 
neikvætt viðhorf nefndu flestir, 
eða 8 prósent, Kaupþing.

Bónus er enn 
vinsælasta 
fyrirtækið

Loðnuvertíðin setur mikinn svip á 
atvinnulífið í byggðarlögum sunnan- og vestanlands 
þessa dagana. Keppst er við að frysta hrogn í 
Vestmannaeyjum og Grindavík og á Akranesi, auk 
þess sem flokkunarstöðin í Helguvík hefur verið 
rekin með fullum afköstum að undanförnu. Loðnu-
skipin eru aðallega að veiðum grunnt vestur af 
Reykjanesi og því stutt til hafnar á þessum stöðum. 
Löndunarbið og bræla hafa þó sett strik í reikninginn 
hjá sjómönnum.

Hjalti Bogason, rekstrarstjóri Landvinnslu 
Samherja í Grindavík, segir að á milli 60 og 70 
manns vinni við hrognafrystingu hjá fyrirtækinu á 
tólf tíma vöktum allan sólarhringinn. Auk starfs-
manna fyrirtækisins í Grindavík kemur starfsfólk í 
hrognafrystinguna frá fyrirtækjum Samherja á 
Akureyri og Dalvík, auk þess að starfsmannaleigur 
eru nýttar til að fylla hópinn. „Það er það gott 

atvinnuástand í Grindavík að fólk er ekki á lausu. Í 
staðinn fáum við fólk að norðan sem vinnur hér á 
meðan frystingin stendur yfir.“ Hjalti segir að ekki 
sé laust við að vertíðarstemning ríki enda búi tugir 
aðkomumanna á gistiheimili í bænum. „Það er þreyta 
í fólki en góð stemning enda eru menn að losa sig við 
síðustu reikningana eftir jólin,“ segir Hjalti.

Eftir að loðnuskip-
ið Antares VE var dregið til 
Akraness vegna vélarbilunar hélt 
áhöfnin rakleiðis til Vestmanna-
eyja og um borð í Suðurey VE til 
að klára loðnuvertíðina. Unnið 
hefur verið að því að gera Suðurey 
klára til veiða í staðinn fyrir 
Antares en Ísfélag Vestmannaeyja 
er eigandi beggja skipanna. 

Útlit er fyrir að Antares verið 
ekki tilbúið til loðnuveiða næstu 
daga og því kom það útgerð og 
áhöfn í góðar þarfir að hafa 
varaskip til taks.

Fara beint um 
borð í nýtt skip

Læknafélag Reykja-
víkur krefst þess að heilbrigðis-
ráðherra komi að lausn vegna 
ólögmætrar uppsagnar Stefáns E. 
Matthíassonar æðaskurðlæknis af 
Landspítalanum. Stefáni var sagt 
upp störfum árið 2005 en Héraðs-
dómur Reykjavíkur dæmdi 
uppsögnina ólögmæta ári síðar. 

Í ályktun sem Læknafélagið 
hefur sent frá sér kemur fram að 
Landspítali hafi ekki virt niður-
stöðu dómsins og ráðið Stefán 
aftur til starfa og þar með velt 
ábyrgðinni yfir á skattgreiðendur 
þar sem krafist hefur verið 
skaðabóta vegna málsins. Málið sé 
til þess fallið að draga úr trausti 
sjúklinga á spítalanum.

Vegið að rétti 
starfsmanna

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

Valgerður Sverris-
dóttir utanríkisráðherra hefur 
síðustu daga átt fundi með 
ráðamönnum í Kampala, 
höfuðborg Úganda. Meðal annars 
hefur hún hitt Yoveri Kaguta 
Musaveni forseta, Sam Kutesa 
aðstoðarutanríkisráðherra og 
ráðherra jafnréttis- og félags-
mála.

Ráðherra átti einnig fund með 
fjölda kvenna sem eru í Samtök-
um frumkvöðlakvenna í Úganda, 
en sumar þeirra fengu þjálfun í 
frumkvöðlafræðum við Háskól-
ann í Reykjavík á síðasta ári. 

Í dag heldur Valgerður síðan 
til Suður-Afríku.

Frá Úganda til 
Suður-Afríku



 Minnisleysi virtist 
hrjá flest þau vitni sem kölluð 
voru fyrir Héraðsdóm 
Reykjavíkur í gær í þeim 
tilgangi að varpa ljósi á 
ákveðna þætti Baugs-
málsins.

Bæði Kristín Jóhannes-
dóttir, systir eins ákærða, og 
Guðfinna S. Bjarnadóttir, fyrrver-
andi stjórnarmaður í Baugi, sögð-
ust lítið muna þegar þær voru 
spurðar út í ákveðin atriði tengd 
störfum þeirra árin 1999 til 2002.

Kristín var kölluð fyrir dóminn 
sem framkvæmdastjóri og einn 
eigenda Fjárfestingafélagsins 
Gaums, fjölskyldufyrirtækis Jóns 
Ásgeirs Jóhannessonar, bróður 
Kristínar og eins hinna ákærðu. 

Sigurður Tómas Magnússon, 
settur ríkissaksóknari í málinu, 
spurði hana ítrekað út í meintar 
lánveitingar frá Baugi til Gaums 
og hennar sjálfrar, og til Fjárfars, 
fyrirtækis tengdu Gaumi. Kristín 
kannaðist við að hún, Gaumur, 
Fjárfar og fleiri hefðu verið skráð 
fyrir hlutabréfum í hlutafjárút-
boði í Baugi í desember 2000, en 
mundi ekki hvort hún eða Gaumur 
hefðu fengið hlutabréf afhent, eða 
hvort atkvæðisréttur sem hluta-
bréfin veittu hefði verið nýttur.

Kristín gat litlu ljósi brugðið á 
fyrirtækið Fjárfar, sem stjórnar-
formaður þess sagði fyrir dómi í 
fyrradag að hefði verið eins konar 
„leynifélag“. Hún sagði Gaum 
hafa tekið að sér að sjá um bók-
hald Fjárfars, og Jón Ásgeir hefði 
tekið ákvarðanir fyrir félagið, í 
samráði við hluthafana. 

Hún sagðist þó ekki vita hverj-
ir þessir hluthafar hefðu verið, 
en skrifaði engu að síður upp á 
ráðningarsamning eins stjórn-

arformanna félagsins þar 
sem fram kom að hún 

ætti að vera tengiliður 
stjórnarformanns við 
hluthafa.

Í sama ráðningarsamningi, sem 
gerður var við Helga Jónsson, var 
ákvæði um að trúnaður ætti að 
ríkja um hluthafa félagsins. Spurð 
um þennan trúnað sagðist Kristín 
ekki muna hvers vegna ekki mætti 
gera hluthafaskrá opinbera.

Spurð hvernig það hafi komið 
til að Jóhannes Jónsson, faðir 
Kristínar, varð stjórnarformaður 
Fjárfars árið 2002 sagðist hún 
ekki vita hvernig það kom til. 
Spurð hvort hluthafar hafi kosið 
hann sagðist hún ekki vita það. 

Guðfinna Bjarnadóttir kom 
einnig fyrir dóminn í gær, og svar-
aði fjölda spurninga um starfs-
reglur stjórnar, og hvað rætt var í 
stjórn á árunum 1998-2002. Gat 
hún lítið upplýst um það, og bar 
við minnisleysi við mörgum af 
spurningunum. Hún mundi þó 
eftir því að Gaumur hefði oft 
gengið á undan Baugi í áhættu-
sömum fjárfestingum.

Hans Kristian Hustad, stjórn-
armaður í Baugi Group, var einnig 
kallaður fyrir dóminn sem vitni. 
Hann sagði að hann hefði vitað af 
viðskiptasambandi Gaums og 
Baugs, en kannaðist ekki við að 
meintar lánveitingar til tengdra 
aðila hefðu verið bornar undir 
stjórnina.

Minnisleysi 
í héraðsdómi
Vitni báru ítrekað fyrir sig minnisleysi um mála-
vexti í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær þegar vitna-
leiðslum í Baugsmálinu var fram haldið. 

BAUGS M Á L I Ð

Fyrirhuguð vegalagn-
ing yfir mýrlendi í norðaustanverðu 
Póllandi hefur vakið miklar deilur, 
bæði í Póllandi og á vettvangi 
Evrópusambandsins..

Stavros Dimas, framkvæmda-
stjóri umhverfismála hjá Evrópu-
sambandinu, segist ekki eiga kosta 
völ en að kæra Pólland til Evrópu-
dómstólsins þar sem mýrlendið 
nýtur verndar samkvæmt 
umhverfislögum ESB. ESB.

„Við ætlum að senda Pólverjum 
aðra viðvörun á næstu dögum og 
fara með málið fyrir dóm til að biðja 
um að framkvæmdir verði stöðvað-
ar áður en óafturkræfar skemmdir 
hafa orðið,“ sagði Dimas í gær að 

loknum fundi með Jan Szyszko, 
umhverfismálaráðherra Póllands.

Szyszko sagði aftur á móti að 
Pólverjar myndu halda ótrauðir 
áfram. Þeir óttuðust ekki Evrópu-
dómstólinn í Lúxemborg.

„Ég er sannfærður um að Pól-
verjar hafa unnið að þessu í sam-
ræmi við lög,“ sagði hann.

Pólsk stjórnvöld hafa samþykkt 
áform um að leggja sautján kíló-
metra langan veg yfir Rospuda-dal. 
Á 500 metra kafla er meiningin að 
vegurinn, sem tengir Pólland við 
Finnland, liggi yfir verndað mýr-
lendi og er það talið nauðsynlegt til 
þess að leiða veginn framhjá þorpi 
skammt frá.

Evrópusambandið mun kæra

 Jóhanna Guðmundsdótt-
ir, eiginkona Jóns Geralds Sullen-
bergers, sem er einn ákærðu í 
Baugsmálinu, kom fyrir Héraðs-
dóm Reykjavíkur sem vitni í gær.  

Hún sagði að Jón Gerald hefði 
átt helmingshlut í þeim þremur 
bátum sem keyptir voru, hverjum 
á eftir öðrum. Hinn helminginn í 
fyrsta bátnum hefði Jón Ásgeir 
Jóhannesson átt, en í seinni tveim-
ur bátunum hefðu Jón Ásgeir og 
faðir hans, Jóhannes Jónsson, átt 
helmingshlut saman á móti Jóni 
Gerald.

Hún sagði að þriðji og lang-
stærsti báturinn, Thee Viking, 
hefði verið keyptur vegna þess að 
Jóhannes vildi stærri bát.  

Jóhanna sagði að í sinni viður-
vist hefði Jón Gerald gert feðgun-
um grein fyrir því að hann hefði 
ekki efni á því að stækka svo mikið 
við sig og kaupa hlut í Thee Viking. 
Feðgarnir hefðu því sæst á að 
greiða af lánum vegna bátsins og 
kostnað sem til féll vegna hans.  
Þannig hefðu mánaðarlegar 
greiðslur frá Baugi til Nordica, 
fyrirtækis Jóns Geralds, komið til, 
þær hefðu verið greiðslur vegna 
bátsins, ekki styrkir til Nordica 
eins og haldið hefði verið fram.

Thee Viking of dýr
Landspítali - háskóla-

sjúkrahús hefur verið sýknaður af 
skaðabótakröfu manns sem taldi 
að um læknamistök hefði verið að 
ræða þegar hann gekkst undir 
æðahnútaaðgerð á báðum fótum í 
mars 1998. Héraðsdómur Reykja-
víkur kvað upp dóminn.

Maðurinn taldi mistökin lýsa sér 
í því að eftir aðgerðina hefði hann 
orðið tilfinningalaus í vinstri ökkla 
og með mikla og stöðuga kuldatil-
finningu í vinstri fæti fyrir neðan 
ökkla.

Taldi dómurinn að matsgerð fag-
manna hefði sýnt fram á að stefn-
andi hefði verið að þróa með sér 
Parkinson-sjúkdóm og ekki hægt 
að útiloka að það hefði verið að ger-
ast í nokkurn tíma fyrir aðgerð.

Sýknaður af 
skaðabótakröfu

 Kona á sextugsaldri 
hefur verið dæmd til að greiða 180 
þúsund krónur í sekt vegna 
líkamsárásar á leigubílstjóra í á leigubílstjóra í 
mars í fyrra. Hún var jafnframt 
dæmd til að greiða leigubílstjóran-
um, sem er kona, 100 þúsund krón-
ur í miskabætur. 

Atvikið varð í kjölfar deilu 
vegna þess að leigubílstjórinn vildi 
ekki lækka í útvarpinu. Dómnum 
þótti sannað með framburði leigu-
bílstjórans, sem fékk að hluta til 
stuðning í vitnisburði manns sem 
var með hinni ákærðu í bílnum, að 
konan hefði rifið í hár bílstjórans 
og klórað hann í andlitið.  

Kona hárreytti 
leigubílstjóra

Hagir og viðhorf íslenskra
eldri borgara í dag

Opinn fundur í Tjarnarsal Ráðhúss
Reykjavíkur fi mmtudaginn 1. mars kl. 13. 

Kynning á viðhorfsrannsókn um hagi og viðhorf
eldri borgara sem unnin var af Capacent-Gallup

í desember 2006 til janúar 2007.

Allir eru velkomnir.
Aldraðir eru sérstaklega hvattir til að koma. 



Rykbinding með 
sérstakri efnablöndu er nú reynd 
á vegum framkvæmdasviðs 
Reykjavíkurborgar vegna svif-
ryksmengunar sem hefur verið 
mikil undanfarna daga. Svifryks-
mengun hefur farið fimm sinnum 
yfir heilsuverndarmörk á þessu 
ári. Á mánudag mældist mengun-
in að meðaltali 66,1 míkrógramm 
á rúmmetra við mælistöðina við 
Grensásveg og mældist 186 
míkrógrömm á rúmmetra þegar 
mest var. Heilsuverndarmörk 
svifryks eru 50 míkrógrömm á 
sólarhring.

Sérstakri saltblöndu, sem inni-
heldur magnesíumklóríð, er úðað 

á göturnar en hún dregur úr svif-
ryksmyndun með því móti að göt-
urnar haldast lengur rakar og 
einnig nær saltið að binda rykið 
eftir að blandan þornar.

Nær 40 þúsund lítrum af magn-
esíumklóríðblöndunni var úðað á 
götur borgarinnar í gær og akst-
urleiðin sem lögð var að baki er 
um 350 kílómetrar.

Blandan er löguð í nýrri salt-
pækilstöð sem sett var upp á 
vegum Reykjavíkurborgar í upp-
hafi ársins.

Í framhaldi af úðuninni verða 
mælingar á svifryki skoðaðar 
sérstaklega til að meta árangur 
þessarar aðferðar við rykbind-

ingu en þær hafa gefið góða raun 
í nágrannalöndum okkar að sögn 
Önnu Rósu Böðvarsdóttur, heil-
brigðisfulltrúa hjá umhverfis-
sviði Reykjavíkurborgar.

Að sögn Guðna J. Hannesson-
ar, verkstjóra hjá framkvæmda-
sviði, lofa þessar tilraunir góðu 
og virðist rykbindingin slá á ryk-
myndun.

Eyþór Björnsson lungnalækn-
ir segist ekki hafa orðið var við að 
fólk komi í auknu mæli á bráða-
móttökur vegna vandamála sem 
tengjast svifryksmengun þó ein-
staka sinnum komi fólk og kvarti 
vegna mengunar. 

Í fimmta sinn yfir hættumörk







fréttir og fróðleikur

Stefnt er að uppbyggingu 
byggðar í og við Örfirisey. 
Hugmyndir um stórfellda 
uppbyggingu byggðar á 
landfyllingu hafa verið 
lagðar fram. Tillaga BYGG 
ehf. og Björgunar ehf. var 
tekin fyrir í stjórn Faxa-
flóahafna í gær og vísað til 
starfshóps um uppbyggingu 
á svæðinu.

Meirihluti Framsóknarflokks og 
Sjálfstæðisflokks í Reykjavík 
stefnir að því að skipuleggja íbúða-
byggð í Örfirisey og hennar næsta 
nágrenni.

Starfshópur á vegum Reykja-
víkurborgar, sem Björn Ingi 
Hrafnsson, formaður borgarráðs, 
stýrir, hefur unnið að framgangi 
málsins frá því meirihlutinn tók 
við völdum í fyrra en hann hefur 
meðal annars skoðað hvernig upp-
byggingu sambærilegra hverfa í 
erlendum borgum hefur verið 
háttað.

Á Norðurlöndunum, og víðs 
vegar um heiminn, hafa borgar-
yfirvöld farið þá leið að byggja upp 
íbúðabyggð í nágrenni við hafnar-
svæði. Hverfin hafa notið mikilla 
vinsælda hjá kaupendum fasteigna 
en útfærsla skipulagshugmynda 
hefur ekki verið laus við deilur. 

Þróunarfélagið þyrping kynnti 
fyrir skömmu tillögur um upp-
byggingu byggðar á rúmlega 25 
hektara landfyllingu við Ánanaust, 
út af Örfirisey. Forsvarsmenn 
Þyrpingar vonast til þess að geta 
hafið framkvæmdir við landfyll-
inguna, og þar með uppbyggingu 
byggðarinnar, innan tveggja ára, 
en þær hafa ekki enn verið til lykta 
leiddar hjá borgaryfirvöldum enda 

tiltölulega nýkomnar inn á borð 
þeirra.

Þyrping gerir ráð fyrir því að á 
landfyllingunni verði „fjölbreytt-
ar gerðir íbúða, bæði fjölbýlishús 
og einbýlishús,“ eins og orðrétt 
segir í lauslegri útlistun félagsins 
á hugmyndunum sem þegar hafa 
verið kynntar. 

Samkvæmt hugmyndum Þyrp-
ingar verður landfyllingin innan 
við og í kringum Hólma, sker sem 
sést glitta í þegar horft er frá landi 
út á sjóinn. Studio Granda arki-
tektar hafa útfært hugmyndirnar 
fyrir Þyrpingu.

Hugmynd Björgunar ehf. og 
BYGG ehf., um rúmlega 108 hekt-
ara landfyllingu, kom formlega 
inn á borð fyrrnefnds starfshóps í 
gær en stjórn Faxaflóahafna vís-
aði þá erindi félaganna til starfs-
hópsins. Björn Ólafs arkitekt, sem 
er búsettur í París, hefur unnið 
útfærslu með Björgun og BYGG. 
Hugmynd félaganna byggir á 25 
ára gamalli hugmynd um landfyll-
ingu, svokallaðari Grandabyggð, 
en um tíma var hugmyndin inni á 
samþykktu skipulagi Reykjavíkur-

borgar. Var þá horft til landfylling-
arinnar sem lykilsins að mögulegri 
stækkun borgarinnar til vesturs.

Hugmyndir Björgunar og 
BYGG hafa ekki verið formlega 
ræddar innan starfshópsins ennþá 
en líklegt er að það gerist á næst-
unni.

Eins og greint hefur verið frá í 
Fréttablaðinu hafa fjárfestingafé-
lög, meðal annars Lindberg, keypt 
fasteignir í Örfirisey á undanförn-
um mánuðum og þannig veðjað á 
svæðið sem framtíðaríbúabyggð 
Reykvíkinga. Samtals hefur Lind-
berg keypt fasteignir fyrir um 
þrjá milljarða króna en flestar 
eignirnar eru við götuna Fiskislóð. 
Félagið er jafnframt að vinna að 
fleiri kaupum en Ólafur Garðars-
son hæstaréttalögmaður, einn eig-
enda félagsins, sagðist ekki geta 
greint frá þeim að svo stöddu.

Björn Ingi segir greinilegt að 
áhuginn á uppbyggingu svæðisins 
sé gríðarlegur. „Það hefur komið í 
ljós að það var hárrétt skref að 
koma þessum starfshópi á laggirn-
ar því hlutirnir hafa gerst hraðar 
en við reiknuðum með í upphafi. 
Markaðurinn hefur tekið vel í þær 
hugmyndir sem við settum fram, 
um að byggja upp íbúabyggð í Örf-
irisey og nágrenni.“ 

Jarðvísindamenn og veðurfræð-
ingar hafa á það bent að skoða 
þurfi rækilega hvort rétt sé að 
skipuleggja byggð á landfylling-
um. Magnús Tumi Guðmundsson, 
jarðeðlisfræðingur og prófessor 
við Háskóla Íslands, telur nauð-
synlegt að skoða alla þætti ræki-
lega áður en ákvarðanir um upp-
byggingu á landfyllingum eru 
teknar. „Það er ekki hægt að vera á 
móti því almennt að menn byggi á 
landfyllingum. Það er ekkert í 
sjálfu sér sem segir að það sé 
ómögulegt. Það þarf hins vegar að 
skoða það vel hvort það sé besta 

leiðin að byggja borgina út í sjó á 
landfyllingum. Ástæðan er sú að 
þegar íbúðahverfi eru byggð þá 
eru þau þar til framtíðar. Reynslan 
sýnir það. Skoða þarf rækilega 
ýmsa þætti, en þó einkum og sér í 
lagi hækkun sjávarborðs, og þá 
skiptir sköpum að horfa til langs 
tíma og meta hvort það sé fullkom-
lega tryggt að byggja upp byggð á 
landfyllingum við þær aðstæður 
sem hér geta skapast.“ 

Hafa ekki staðið undir væntingum

Breytt ásjóna miðborgar á borðinu

Höldum óhreinindum 
á mottunni 
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Tveir stærstu hópar sjúklinga innan 
íslenska heilbrigðiskerfisins eru hjarta-

sjúklingar og krabbameinssjúklingar. Á 
meðan hjartasjúklingar fá þjónustu Land-
spítala fría þurfum við krabbameinssjúk-
lingar að greiða fyrir alla þjónustu. 90% af 
krabbameinssjúklingum eru meðhöndlaðir á 
Göngudeild Lyflæknissviðs II og er gert að 
greiða fyrir hvert viðtal, hverja lyfjameðferð og 
sneið- eða röntgenmyndatökur. Á sama tíma borgar 
hjartasjúklingurinn ekki neitt.

Það átakanlegasta er að við endurhæfingu eftir 
læknismeðferð á Landspítala er krabbameinssjúk-
lingi ætlað að fara á Heilsustofnun NLFÍ í Hvera-
gerði þar sem lægsta gjald fyrir einstaklinginn er 
2.300 kr. á dag. Miðað er við að endurhæfingin taki 
fjórar vikur. 

Á Reykjalundi, sem er krabbameinssjúklingum 
lokaður, greiðir hjartasjúklingurinn ekkert og trygg-
ingastofnun Ríkisins greiðir að fullu kostnað við dvöl 
hans. Annað athyglisvert er að í Hveragerði er svo-
kallað heilsufæði sem boðið er upp á, grænmeti, 
heimabakað brauð og fleira þess háttar. Gallinn er sá 

að við krabbameinssjúklingar megum í fæst-
um tilvikum borða þannig mat. Allur okkar 
matur á að vera fljótmeltur og soðinn. Á 
Reykjalundi er boðið upp á venjulegan 
heimilismat fyrir hjartasjúklingana. fyrir hjartasjúklingana. 

Vonin, landssamtök krabbameinsgreindra, 
hefur gert sér það að markmiði að vinna bug á 
misrétti sem þessu. Eftir viðræður við for-
stöðumenn Reykjalundar höfum við komist að 
raun um að það er nóg pláss fyrir okkur 
krabbameinssjúklinga að Reykjalundi. Að 
geta farið að Reykjalundi að morgni og heim 

til fjölskyldu sinnar að kveldi hlýtur að vera lúxus 
miðað við að þurfa að hírast í Hveragerði langt frá 
fjölskyldunni.

Þess vegna er okkur, félagsmönnum í Voninni, ráð-
gáta hvers vegna Landspítalinn gerir samning sem 
slíkan í skjóli heilbrigðisráðuneytisins. Við viljum 
breytingu hér á og það sem fyrst. Þetta er misrétti og 
okkur vitanlega er ekki eftirlit með því frá Landspít-
ala né heldur heilbrigðisráðuneytinu hvernig og hvað 
er á boðstólum fyrir krabbameinsgreinda á Heilsu-
stofnun NLFÍ í Hveragerði. Eftir sem við höfum 
kynnt okkur er hér um tómt peningaplokk að ræða.

Höfundur er formaður Vonarinnar, hagsmuna-
samtaka krabbameinsgreindra.

Hvers vegna þetta misrétti?

Almenn samstaða virðist um 
það hérlendis að mikilvægt sé 

að auka þekkingu í hefðbundnum 
raunvísindagreinum og glæða 
áhuga barna á námi og starfi í 
raunvísindum og tæknigreinum. 
Þessi áhersla stafar ekki af 
sérstöku dekri við raunvísindi og 
hún þarf ekki að fela í sér vanmat 
á hug- og félagsvísindum. Hún 
byggist á því að í flóknum 
samfélögum nútímans séu hugvit, 
upplýsingar og tækniþekking 
burðarásar framþróunar, og að 
vísindi og nýsköpun vegi þungt í 
samkeppnisstöðu þjóða. Hugtök 
eins og nýja hagkerfið, þekkingar-
samfélag og upplýsingasamfélag 
er hent á lofti, og margir telja 
breytingarnar svo víðtækar að 
þeim megi líkja við byltingu.

Viðfangsefnið er margslungið. 
Stærðfræðikunnátta grunnskóla-
nemenda virðist vera slakari en 
kunnátta í öðrum greinum, eins og 
fram hefur komið í niðurstöðum 
samræmdra prófa um árabil og 
nýlegri PISA-könnun - þótt Ísland 
komi ekki illa út í alþjóðlegum 
samanburði. Það er þekkt vanda-
mál að stærðfræðikennarar í 
grunnskólum hafa almennt litla 
menntun í stærðfræði og litla 
kennslufræði í faginu. Þrátt fyrir 
að stærðfræði sé ein stærsta 
kennslugrein grunnskólans út-
skrifast fá kennaraefni af 
stærðfræðikjörsviði KHÍ.

Vandamálið hefur líka kynja-
vídd. Hérlendis standa stelpur sig 
betur en strákar í stærðfræði í 
grunnskóla eins og PISA-könnunin 
staðfesti. Helst munar þar um 
lakari stöðu drengja á landsbyggð-
inni og sýnir það að ávallt eru 
fleiri en ein áhrifabreyta að verki. 
En þrátt fyrir betri árangur 
virðast stelpur velja sig frá 
stærðfræði þegar skyldunám-
skeiðum lýkur. Anna Kristjáns-
dóttir prófessor hefur bent á að 
stelpur sem ná afburðaárangri í 
stærðfræði á yngri árum taka 
sjaldnar en strákar þátt í stærð-
fræðikeppnum og heltast úr 

lestinni þegar á líður. Að mati 
vísindasagnfræðingsins Londu 
Schiebinger er brottfallið svo 
mikið að það þarf 2.000 grunn-
skólastelpur til þess að búa til einn 
kvendoktor í raunvísindum, en 
sambærileg tala hjá strákum er 
400. Í þessu samhengi eru síðustu 
breytingar á námskrá framhalds-
skólans mikið áhyggjuefni en þar 
var skylduáföngum í stærðfræði 
fækkað verulega á félags- og 
málabrautum þar sem stelpurnar 
eru fjölmennastar. 

Ástæðurnar fyrir raungreina-
fælni stelpna og stráka eru 
margar og flóknar. Margar þeirra 
voru ræddar af starfshópi 
menntamálaráðherra um aðgerðir um aðgerðir 
til að fjölga nemendum í raunvís-
indum, sem lauk störfum í fyrra. 
Ýmsar ágætar tillögur komu þar 
fram, t.d. um aukna menntun og 
þjálfun, vísindaþekkingu og 
vísindalæsi, fjölbreytni í náms- og 
kennsluaðferðum og um Tilrauna-
hús. En það vekur athygli að lítið 
er gert úr þætti sem nefndur er 
„ímynd vísindanna/vísinda-
manna“. Vísindin eru einmitt eitt 
þeirra sviða sem hvíla í afar 
sterkum staðalmyndum. Erlendar 
rannsóknir sýna að börn hafa 
miklar ranghugmyndir um störf 
vísindamanna og þau lýsa dæmi-
gerðum vísindamanni nánast 
alltaf eins: Hann er fullorðinn 
hvítur karl í tilraunasloppi, utan 
við sig, nördalegur og úr tengslum 
við veruleikann. Hann hugsar 
örugglega ekki mikið um börnin 
sín eða fjölskylduna, og vísast 
hefur hann aldrei þvegið sokkana 

sína sjálfur eða skipt um á rúminu 
sínu. 

Staðalmyndir eru gríðarlega 
áhrifamiklar sálfræðilegar 
hindranir. Þær búa til hugmyndir 
sem ekki eru til staðar og eiga 
ríkan þátt í félagsmótun barna. 
Könnun sem Kristján Ketill 
Stefánsson gerði í kennslufræði 
raungreina nýverið sýnir að 
þessar staðalmyndir lifa góðu lífi 
hérlendis. Þessa úrelta staðal-
mynd byggist á fullkomlega 
óraunhæfum mannskilningi. Það 
er t.d. allsendis óvíst að vísinda-
maðurinn hér að framan sé frjór í 
hugsun því skapandi einstaklingar 
þurfa tíma til að geta notið 
samskipta, lista, tómstunda eða 
félagsstarfa. Vísindastörf geta 
ekki verið sólarhringsvinna, það 
ógnar heilsu manna og velferð, 
fyrir utan að reynslan sýnir að 
góðar hugmyndir kvikna þegar 
fólk er í afslöppun. 

Samt er þessi staðalmynd 
endursköpuð og ítrekuð í sífellu, 
jafnvel af þeim sem síst skyldi. Í 
myndasamkeppni Rannís og 
Morgunblaðsins „Vísindamaður-
inn minn“ meðal 9-11 ára barna í 
tilefni Vísindavöku í október 2006 
voru verðlaunamyndirnar allar í 
þessum dúr, en þær má sjá á 
heimasíðu Háskóla Íslands. Ef-
laust hefur myndasamkeppnin átt 
að auka áhuga barna á vísindum, 
en spurningin er hvort hún hefur 
kannski gert hið gagnstæða. Það 
þarf ekki mikinn hugsuð – eða 
vísindamann – til að sjá hvernig 
skera mætti á endurtekninguna. 
Það hefði verið hægt að hafa 
keppnina um „konur og karlar í 
vísindum“ eða brjóta niður þetta 
hátíðlega orð „vísindamaður“ og 
vísa í hversdagslega hluti, t.d. 
„eðlisfræðingur skiptir á bleyju“ 
eða „stærðfræðingur trúlofast“. 
Þannig mætti hugsanlega gera 
„vísindamanninn“ að þeirri heilu 
og heilsteyptu manneskju sem við 
viljum öll vera – og er vonandi 
meira aðlaðandi í hugum ungra 
krakka.

Stærðfræðingur trúlofastF
lest bendir til að íslenskar fjölskyldur hafi haft beinan 
hag af flæði erlends vinnuafls hingað til lands. Frá því 
að vinnumarkaður EES-svæðisins opnaðist fyrir nýjum 
aðildarríkjum í maí í fyrra hafa um ellefu þúsund erlend-
ir ríkisborgarar bæst við þá sex þúsund sem fyrir voru 

að störfum hér á landi. Útlendingar eru þá um níu prósent af öllu 
vinnuafli á Íslandi.

Í frétt hér í blaðinu er greint frá rannsókn Þóru Helgadóttur, 
hagfræðings í greiningardeild Kaupþings. Þar leiðir Þóra líkur að 
því að verðbólga hér á landi hefði verið 1,5 prósentum hærri en 
hún var í raun í fyrra, ef ekki hefði komið til erlent vinnuafl á 
íslenska vinnumarkaðnum. Áætla má að þetta hafi skilað íslenskri 
meðalfjölskyldu 123.000 krónum minni útgjöldum á árinu og 
200.000 krónum lægri skuldum. 

Fólk með tímabundið atvinnuleyfi á Íslandi skilar einnig sínu í 
formi skatta og gjalda af neyslu. Margt af þessu fólki þiggur hins 
vegar litla eða enga þjónustu á móti. Þetta ber að hafa í huga þegar 
horft er í kostnað, til dæmis vegna íslenskunáms útlendinga sem 
hér eru að setjast að. 

Ísland er lítið land. Oft hefur verið sagt að Íslendingum þyrfti 
að fjölga verulega til þess að geta staðið undir þeim grundvallar-
lífsgæðum sem við gerum kröfur til. Vissulega hefur Íslendingum 
fjölgað, ekki þó vegna þess að barneignir séu svo miklar, þótt leita 
þurfi suður og austur til jaðarbyggða Evrópu til að finna þjóð-
ir sem eiga jafnmörg börn og við. Fjölgunin hér byggir fyrst og 
fremst á innflytjendum. 

Hið sama er uppi á teningnum þegar skoðað er framlag þeirra 
sem hér hafa sest að. Innflytjendurnir bæta hag þjóðarinnar allrar.allrar..
Samkvæmt rannsóknum er atvinnuleysi meðal innflytjenda hér á 
landi það minnsta sem þekkist í OECD-löndum og atvinnuleysi 
meðal innflytjenda á Íslandi er helmingi minna en meðal Íslend-
inga. Þessi hópur er því öflugur á vinnumarkaði og víst að ef inn-
flytjenda nyti ekki við væri enn meiri vandkvæðum bundið að fá 
fólk til starfa í ákveðnum greinum en raun ber vitni. 

Ljóst er að útlendingar sem hingað koma til starfa, hvort heldur 
er tímabundið eða til að setjast hér að, eru innspýting í íslenskt 
efnahagslíf. Okkar fámennu þjóð væri því nær að taka þeim fagn-
andi en að amast við veru þeirra hér. Sömuleiðis ætti að sýna inn-
flytjendum þann sóma að standa almennilega að aðlögun þeirra 
í íslensku samfélagi og kennslu í íslensku, sem hlýtur að teljast 
lykillinn að því að geta notið þeirra gæða sem samfélagið hefur 
upp á að bjóða. 

Umræða um að útlendingar séu ógn við íslenskt samfélag er 
tímaskekkja, hvernig sem á málið er litið.

Útlendingar bæta 
hag Íslendinga

Fólk með tímabundið atvinnuleyfi á Íslandi skilar 
einnig sínu í formi skatta og gjalda af neyslu.



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Björg Finnbogadóttir er nemandi í 
tíunda bekk í Hlíðaskóla. Meðal þess 
sem hún lærir í skólanum er fantasíu-
förðun.

Fantasíuförðun er eitt af þeim valfögum sem 
nemendur í níunda og tíunda bekk Hlíðaskóla 
mega taka. „Upp í áttunda bekk erum við í 
listasmiðju og prófum allt, erum kannski í 
tvær vikur í leiklist, tvær vikur í heimilis-
fræði og tvær vikur í einhverju öðru en í 
níunda og tíunda bekk fáum við sjálf að velja 
það sem við viljum,“ segir Björg.

Hver nemandi getur valið sér þrjú til 
fjögur valfög og auk fantasíuförðunarinnar 
valdi Björg sér textílmennt, þýsku og jóga. 
Hún er mjög ánægð með fögin sem hún 
valdi sér og segir að fantasíuförðunin sé 
sérstaklega skemmtileg. „Í fantasíuförðun-
inni erum við bæði að læra að farða og búa 
til búninga og erum alltaf með nýtt og nýtt 
þema. Fyrsta þemað var skólabúningur 
framtíðarinnar. Þá fengum við bara ákveðið 

mikið af svörtu lérefti og þurftum að búa til 
búning úr því og farða í stíl. Næsta þema 
var ævintýri og þá fengum við alveg frjáls-
ar hendur og máttum koma með það sem 
við vildum að heiman. Núna er þemað svo 
slys og við erum að læra að búa til sár og 
glóðaraugu og svoleiðis. Módelin okkar 
núna eru krakkar úr áttunda bekk en í 
hinum þemunum fengum við að velja okkur 
módel.“

Fantasíuförðunin er kennd einu sinni í 
viku í tvo tíma í einu. „Við fáum sex tíma í 
hvert þema og síðasti tíminn er sýning og 
keppni sem allir í skólanum mega mæta á. 
Módelin okkar labba þá niður svona pall og 
við erum spurð út í hvað við vorum að hugsa 
þegar við hönnuðum þetta og síðan er einn 
sem vinnur.“

Björg telur að það sé mjög gott að það sé 
boðið upp á ákveðið val í skólanum. „Ég 
held að það sé mikilvægt að læra líka eitt-
hvað svona listadæmi og það er mjög gaman 
að vera í einhverju sem brýtur upp bóklega 
námið,“ segir hún.

Gefur yngri nemum 
glóðarauga

Vesturlandsvegur

Reykjavík

Mosfellsbær

Húsasmiðjan

Nóatún

Toppskórinn

Margt Smátt

Vínlandsleið

Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

Grafarholt

Zook inniskór - 2.000 kr.Einnig fáanlegir í svörtuRétt verð: 5.900 kr.
Stærðir 36-44

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

á aðeins

1.290 kr./kg

L a x a f lök
Tilboð dagsins!



Lexus RX 400h borgarjeppinn 
er stór, kraftmikill og frábær 
í akstri. Hann er þar  að auki 
tvinnbíll og því er hægt að 
keyra um á honum án þess 
að hafa áhyggjur af því að 
bráðnun Vatnajökuls sé manni 
sjálfum að kenna.

Lexus hefur frá stofnun reynt að 
skáka evrópsku risunum sem ein-
okað hafa markaðinn fyrir þjóð-
höfðingja, ríkisbubba, efnamenn, 
og aðra sem þykjast efnaðir. 

Árangurinn hefur verið hóflegur 
og sérstaklega í Vestur-Evrópu 
þar sem einungis staka uppreisn-
arseggur valdi Lexus fram yfir 
BMW eða Benz. Munurinn var ein-
faldlega að sá Þjóðverjarnir gerðu 
góða bíla því að ástríðan sagði 
þeim það, á meðan Japanarnir 
gerðu það því að yfirmaðurinn 
sagði þeim það. Slíkt er ekki væn-
legt til árangurs.

Svo gerðist eitthvað og Lexus 
tók risastökk fram á við. Is línan 
er frábær, GS ekki jafn góð, en RX 
einfaldlega frábær, það er að segja 
tvinnbíllinn 400h. 272 hestöfl úr 
tveimur rafmótorum og einni 
bensínvél, og 288 Nm tog  skilar 
bílnum upp í hundrað á 7,6 sek-
úndum. Það kann að hljóma eins 
og lélegur brandari í Adam Sand-
ler mynd, en hann eyðir bara 8,1 í 
blönduðum akstri. 400h hefur sem 
sagt alla kosti borgarjeppa og er 
laus við stærsta gallann: óhóflega 
eldsneytiseyðslu.

RX 400h er eins vel útlítandi og 
borgarjeppar geta orðið, ekki 
mjög. Innviðið er hins vegar afar 
vel heppnað, kannski aðeins of. 
Maður veltir fyrir sér hvort óeðli-
lega fullkomna leðrið hafi nokk-
urn tímann verið partur af bau-
landi nauti og mælaborðið er 
þannig uppbyggt að manni finnst 
partur af því skyggja á sjálft sig, 
sem það auðvitað gerir ekki en til-
finningin hverfur ekki. Að því 
slepptu er allt eins og það á að 
vera, stílhreint, notadrjúgt, jafn-
vel fallegt.

Svo er kveikt á bílnum og ... 
ekkert. Ekkert hljóð, enginn titr-
ingur, engin lykt. Svo er keyrt af 
stað á hljóðlausum rafmótorum 
þar til vélin kveikir á sér til að 
koma manni virkilega úr sporun-
um. Rafmótorarnir eru tveir, einn 
fyrir framhjólin og einn fyrir aft-
urhjólin. Rafmótorar eru þeirrar 
náttúru gæddir að skila ekki mörg-
um hestöflum en þeim mun meira 
togi. Bíllinn þýtur áfram án erfið-
is og stiglaus sjálfskiptingin gerir 
aksturinn svo þýðan og ánægju-
legan að mann langar að hringja í 
Lexus og bjóða yfirhönnuðinum í 
mat. Skiptir engu máli hvort und-
irlagið sé malbik eða möl. Bíllinn 
er alltaf stöðugur og mjúkur.

Við og við pípir stöðugleika-
stýringin til að minna þig á að ef 
Lexusmenn væru ekki svona dug-
legir í vinnunni værirðu löngu 
kominn ofan í skurð og þín biði 
afskaplega vandræðaleg göngu-
ferð heim. Þetta er mergur máls-
ins. RX 400h er frábær bíll sem 

stenst evrópskum samferðamönn-
um fyllilega snúninginn. Hann er 
ekki eins, aksturstilfinningin er 
allt önnur. En loksins hefur Lexus 
náð takmarkinu: það er gaman að 
keyra Lexus.

Lexus nær takmarkinu

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

SÉRHÆFÐ ÞJÓNUSTA FYRIR

BIFREIÐAVERKSTÆÐI

Daewoo lyftarar

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

Gæði á góðu verði
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Sigurður Heiðar Sigurðsson 
rekur bílaréttingaverkstæði og 
sprautuklefa á Hamarshöfða 
í Reykjavík. Klefi Sigurðar er 
umhverfisvænni en flestir aðrir 
klefar.

„Hann keyrir á 100 prósent 
íslenskri orku, sem er metangas-
ið úr sorpinu. Þá notum við raf-
magn og heitt vatn. Heita vatnið 
er notað til að hita upp gasið. 
Þegar þrýstingurinn á gasinu fell-
ur þá frýs gasið og heita vatnið 
heldur þrýstijafnaranum frost-
lausum,“ segir Sigurður Heiðar 
Sigurðsson, hjá Múla bílarétting-
um og sprautun.

„Við fengum þennan klefa í 
september 2004 og höfum verið á 
fullu síðan þá. Ég ætlaði í upphafi 
að fá mér hefðbundinn klefa, en 
var svo sagt frá þessum og fannst 
hann spennandi kostur. Hann er 
sérstaklega hannaður fyrir vatns-
lakkið, en síðan um síðustu ára-
mót má ekki selja gamla lakkið. 

Það var stutt í þetta og mér fannst 
um að gera að byrja strax að nota 
vatnslakkið og vera umhverfis-
vænn. Gamla lakkið er fullt af 
skaðlegum efnum og þetta er því 
líka betra fyrir heilsu þeirra sem 
vinna við klefann. Við erum búnir 
að reikna út að meðal verkstæði 
er að nota 1.000 til 1.100 lítra af 
þynni á ári en þessu má ná niður í 
um 600 lítra.“

Sigurður segist ekki halda að 
fólk hugi sérstaklega um að velja 
umhverfisvænni kost þegar það 
sprautar bílana sína. „Einhvern 
veginn hefur þessi klefi alltaf 
orðið eftir í umræðunni um 
metangasið.

Það er alltaf talað um bílana, 
en þetta hefur alltaf gengið vel og 
því ekki fengið mikla umræðu. 
Þetta er bara hérna og virkar,“ 
segir Sigurður.

Múli getur tekið nokkuð stóra 
bíla í klefann. „Ég ákvað að fyrst 
maður var farinn af stað á annað 
borð þá væri ekki vit í öðru en að 
fara alla leið.“

Umhverfisvænn sprautuklefi

Formúlu 1 bifreið Honda mun 
verða áminning um hreinni 
heim.

Ökumenn Honda-liðsins í Formúlu 
1, þeir Jensen Button og Rubens 
Barrichello, sviptu hulunni af 
kappakstursbílnum sem þeir 
munu aka í keppninni á þessu ári. 
Athöfninnni, sem fór fram í Lond-
on, var ætlað að minna fólk á þau 
umhverfisvandamál sem herja á 
jörðina.

Árið 2007 verður Honda-bifreið 
þeirra Buttons og Barrichellos 
skreytt mynd af jörðinni. „Bíll 
þessa árs kemur með eitthvað 

alveg nýtt inn í íþróttina og það 
verður frábært að keppa og sýna 
um leið skuldbindingu Honda við 
umhverfið,“ sagði Barrichello af 
þessu tilefni.

Gegnum vefsíðuna www.
myearthdream.com geta allir 
fengið tækifæri til að hafa nafn 
sitt á bílnum, strengt þess heit að 
breyta lífsstíl sínum til að bæta 
umhverfið, og veitt framlag til 
umhverfisverndarsamtaka. Hvert 
nafn myndar lítinn punkt sem 
verður hluti af myndinni af plá-
netunni jörð á bílnum. Hvert nafn 
verður sýnilegt á vefsíðunni, eða 
gegnum smásjá á bílnum.

Heimurinn á Honda

Jeppadekkin frá

Sidebiters®

til varnar og 
bætir grip

4x4 specialist
Viðarhöfða 6 - Sími 577 4444

Radíal-dekk

38x15,5R15 MTZ
Vinsælustu 38“ dekkin á markaðnum í dag

• Standast mjög vel mál.
• Leggjast einstaklega 
   vel við úrhleypingu.
• Mjög hljóðlát.

• Gróft snjómynstur
• Sterkar 3ja 
   laga hliðar
• 6 laga sóli, 
   sérlega sterkur
• Nákvæm 
   framleiðsla
• Langur 
   endingartími



Miðja vegu milli Berlínar og 
Prag liggur Dresden, héraðs-
höfuðborg Saxlands. Barokk-
borgin á bökkum Saxelfar hefur 
upp á margt að bjóða fyrir 
ferðalanga. Það sést meðal 
annars á því að hvorki fleiri né 
færri en um átta milljónir gesta 
lögðu leið sína til hennar í 
fyrra, en þá fagnaði borgin átta 
hundruð ára afmæli sínu.

Dresden er um hálfrar milljónar 
manna borg sem á sér langa og lit-
ríka sögu. Það tvennt sem markað 
hefur dýpst spor í byggingarsögu 
borgarinnar er annars vegar gull-
aldarár hennar á fyrri helmingi 
átjándu aldar, þegar Ágúst 
Saxlandsfursti var jafnframt kon-
ungur Póllands og lét byggja 
margar þeirra bygginga sem sköp-
uðu þann orðstír borgarinnar að 
vera „perla barokksins“. Hitt er 
eyðileggingin í loftárásum Breta 
og Bandaríkjamanna 13. og 14. 
febrúar 1945 og uppbygging henn-
ar eftir stríð sem iðnaðarborg í 
austur-þýska Alþýðulýðveldinu. 

Sú bygging sem allra mest 
aðdráttarafl hefur í Dresden er 
Frúarkirkjan, sem hrundi eftir 
loftárásirnar. Rústirnar voru látn-
ar óhreyfðar allt fram yfir sam-
einingu Þýzkalands árið 1990, sem 
áhrifamikið minnismerki um 
hörmungar stríðsins. En á tíunda 
áratugnum efndu velunnarar 
kirkjunnar til fjársöfnunar sem á 
endanum varð til þess að ráðizt 
var í að endurbyggja kirkjuna, 
stein fyrir stein. Kirkjan var 
opnuð á ný tímanlega fyrir 800 ára 
afmæli borgarinnar í fyrra og 
laðar nú að gesti alls staðar að, 
sem vilja berja barokktigna feg-
urð kirkjunnar augum, en hún 
skartar meðal annars hæsta hvolf-
þaki norðan Alpafjalla. Vert er að 
taka fram, að þeir sem vilja skoða 
kirkjuna að innan þurfa að til-
kynna sig fyrirfram, þar sem 
aðsóknin er svo mikil að gestum 
er aðeins hleypt inn í skipulögðum 
hollum.

Meðal annarra hápunkta Dres-
den er „Græna hvelfingin“, safn í 
endurreistri konungshöllinni þar 
sem heimsfrægt safn skartgripa 
og listmuna er til sýnis, Semper-
óperan, Zwinger-höllin og söfn á 
borð við Deutsches Hygienemu-
seum. Hin „gegnsæja verksmiðja“ 
Volkswagen-bílasmiðjunnar, þar 
sem meðal annars Phaeton-lúxus-
bíllinn er framleiddur, er svo 
meðal nýrri tíma skoðunarverðra 
staða í borginni.

Þar sem bæði Berlín og Prag 
eru nú orðnar vinsælir viðkomu-
staðir íslenzkra ferðalanga er 
óhætt að mæla með því að þeir 
leggi leið sína líka til barokkborg-
arinnar á Saxelfarbökkum, en hún 
er aðeins í tveggja tíma lestarfjar-
lægð frá hinum nefndu borgunum 

tveimur. Auk þess er nágrenni 
Dresden líka heimsóknarvert, svo 
sem bærinn Meissen þar sem post-
ulín hefur verið framleitt allt frá 
árinu 1710 og „Saxneska Sviss“, 
sérstæð sandsteinsfjöll með fag-
urri náttúru suður af borginni. 

Barokkborgin við Saxelfi

Heimsferðir fljúga til fjölda 
borga í Kanada og hafa nú 
tekið upp á þeirri nýbreytni að 
að bjóða beint flug til Montreal 
sem hefst um miðjan maí.

Montreal, sem er í Quebec-héraði, 
hefur af mörgum verið nefnd París 
Norður-Ameríku. Borgin er 
skemmtileg blanda af Norður-
Ameríku og Evrópu vegna franskra 
og breskra áhrifa og þar er franska 
fyrsta tungumál en enginn þarf að 
óttast því allir kunna ensku.

Montreal er önnur stærsta borg 
Kanada og á sér 400 ára sögu. Borg-
in ber notalegan blæ evrópskra 
borga eins og Parísar og London en 
er á sama tíma nútímaleg stórborg 
með skýjakljúfum og iðandi mann-
lífi.

Stærsta djasshátíð heimsins er í 
boði á hverju ári en einnig skartar 
borgin öflugu lista- og menningar-
lífi, alþjóðlegum veitingahúsum og 
einstaklega fjörugu næturlífi. 
Borgin er einkar örugg og glæpa-
tíðni er ein sú lægsta í Norður-
Ameríku.

Neðanjarðar í Montreal er að 
finna aðra borg, ef svo má segja. 
Þar þeysast um neðanjarðarlestir 
og verslunarmiðstöðvar liggja um 
allt og bjóða upp á góða verslunar-
möguleika.

Hótelin eru góð og samgöngur 
eru aðgengilegar og tíðar. Veður-
farið á sumrin er sólríkt og bikiní-
vænt þar sem fallegir garðar bjóða 
ferðamönnum að sleikja sól í hitan-
um sem jafnan fer yfir 25 gráður á 
sumrin.

Heimsferðir hefja beint 
leiguflug frá 17. maí og verður 
flogið vikulega á fimmtudögum 
fram í september. Allar nánari 
upplýsingar er að finna hjá Heims-
ferðum, www.heimsferdir.is.

Blanda af Norður-
Ameríku og Evrópu

KAUPMANNAHÖFN – LA VILLA
Heimagisting á besta stað í bænum.

Býður alla Íslendinga velkomna.
Geymið auglýsinguna.

www.lavilla.dk. S.0045 3297 5530. GSM. 0045 2848 8905
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Auglýsing um breytingar 
á deiliskipulagsáætlunum 

í Reykjavík.
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga 
nr. 73/1997, með síðari breytingum, eru hér með 
auglýstar tillögur að breytingum á deiliskipulags-
áætlunum í Reykjavík. 

Brúarvogur 1-3
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir Vogabakka 
vegna lóðarinnar að Brúarvogi 1 - 3.
Tillagan gerir ráð fyrir m.a. að á lóðinni megi reisa 
byggingu sem hýsir vörugeymslu, frystikæla, 
verslun og skrifstofur. Nýtingarhlutfall miðast við 
0,5 á grunnfleti og allt að 0,6 á milligólfi.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Suðurlandsbraut 58-64
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir Sogamýri 
vegna lóðanna Suðurlandsbraut 58-64.
Tillagan gerir ráð fyrir m.a. að á byggingareit 64 
verði byggð þjónustumiðstöð aldraðra á einni 
hæð og þjónustuíbúðir aldraðra á fjórum hæðum, 
hluti íbúða á sömu hæð og þjónustumiðstöð en 
aðrar á næstu þremur hæðum. Nýtingarhlutfall 
hækkar úr 0,63 í 0, 83 og skulu byggingar rísa 
innan byggingareits en stigahús á norðvestur 
hlið og veggsvalir mega ná út fyrir byggingareit 
íbúða.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar liggja frammi í upplýsingaskála skipu-
lags- og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar að 
Borgartúni 3, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15, 
frá 28. febr. 2007 til og með 11. apríl 2007. Einnig 
má sjá tillögurnar á heimasíðu sviðsins, www.
skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig eiga hags-
muna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. 
Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar 
skal skila skriflega eða á netfangið skipulag@rvk.is,
til skipulags- og byggingarsviðs (merkt skipulags-
fulltrúa) eigi síðar en 11. apríl  2007.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins 
frests, teljast samþykkja tillögurnar. 

Reykjavík, 7. febr. 2007
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Einar Ben.  er að leita að starfsfólki 
í auka vinnu í sal sem hefur áhuga á þjón-

áhugi og vinnugleði verða að vera til staðar.

Smiðir
Kraftafl ehf auglýsir
Erum með vana smiði sem 

óska eftir mikilli vinnu 
Upplýsingar í síma 840 1616

Vanir smiðir óska eftir 
mikilli vinnu

Vilt þú læra til þjóns undir 
handleiðslu eins mest verðlaunaða 
framreiðslu-meistara landsins?
Við á Einari Ben. erum að leita að ungri og áhuga-
samri manneskju sem vill læra til þjóns. Við bjóðum 
upp á fjölbreytt nám fyrir metnaðar fullt fólk. Neminn 
okkar er undir handleiðslu Stefáns Guðjónssonar 
margverðlaunaðs vínþjóns og framreiðslu manns ársins. 

Stefán gsm:693-6526 eða Jón Páll gsm:822-3313.

Dr. Þuríður J. Jónsdóttir
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Stærri íb./sérh. Þinghólsbraut - Kóp.
Mjög stór og rúmgóð 161,4
fm, sjö herbergja efri sér-
hæð í snyrtilegu og klæddu
þríbýlishúsi með glæsilegu
útsýni og aukaherbergi í
kjallara ásamt 26,1 fm sér-
byggðum bílskúr á frábær-
um stað í vesturbæ Kópa-
vogs. Eignin skiptist í 4

svefnherb., stóra stofu og arinstofu, góða borðstofu sem mætti
loka og nota sem herbergi ásamt aukaherb. í kjallara. Stutt í
gönguleiðir meðfram ströndinni, í sundlaugina og skóla ásamt
verslun og þjónustu í Hamraborg. Verð 39,9 millj.

Stærri íb./sérh. Kólguvað - Norðlingaholti
Stórglæsileg 4ra herbergja
127,5 fm neðri sérhæð.
Húsið er tvíbýlishús með
sérinngangi og er innst í
botnlangagötu. Íbúðin er
fullbúin að utan sem innan
með vönduðum innrétting-
um frá Designa Ísland. 
Laus við kaupsamning. 
Verð 34,9 millj.

3ja herbergja Reykás - Árbær
Nýtt á skrá mjög góð 83 fm
3ja herbergja endaíbúð á jarð-
hæð í góðu fjölbýli með frá-
bæru útsýni garðmegin. 2 góð
herbergi, þvottaherbergi innan
íbúðar. Hellulögð verönd sem
er afgirt. Sameign snyrtileg og
hús nýlega lagað að sögn
seljenda. Snyrtileg eign á
góðum útsýnisstað í Árbæn-
um. Stutt er í alla þjónustu og

einnig stutt í góðar gönguleiðir. Verð 18,9 millj.

4ra herbergja Andrésbrunnur - Grafarholt
Falleg 4ra herb. 122,2 fm íbúð
á 3. hæð ( efstu ) í lyftuhúsi
neðst í Grafarholtinu. Íbúðinni
fylgir stæði í 3ja bíla bílskýli. 3
rúmgóð svefnherb. m/skáp-
um, baðherb. flísalagt með
baðkari m/sturtuaðstöðu,
rúmgóð stofa, borðstofa og
eldhús í opnu rými m/útgengi
á suðursvalir. Þvottahús innan
íbúðar. Innréttingar og hurðir

eru úr eik og olíuborið eikarparket er á gólfum. 2 sérgeymslur í
sameign. Verð 26,9 millj.

Suðurlandsbraut 50
Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300
Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson lögg. fast.sali
Guðný Guðmundsdóttir sölumaður
Gunnar Magnússon sölumaður
Hrafnhildur Helgadóttir sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson sölumaður
Kristinn Erlendsson sölumaður
Ólafur H. Haraldsson sölumaður
Ólafur M. Sævarsson sölumaður
Vilborg G. Hansen sölumaður
Heimir H. Eðvarðsson sölumaður
Sigrún Þorvarðardóttir sölumaður
Vignir Daðason sölumaður
Yngvi Laxdal sölumaður
Rannveig Sveinsdóttir móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir bókari
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur
Ingvaldur Mar Ingvaldsson framkv.stjóri

3ja herbergja Lækjasmári - Kóp.
Vel staðsett 3ja herbergja 95,1 fm íbúð
á 7. hæð í lyftuhúsi, ásamt 11,5 fm
stæði í lokuðu bílskýli. 2 rúmgóð
svefnherb, sjónvarpshol, eldhús, borð-
stofa og stofa með gluggum til suðurs
og vesturs og útgengi á yfirbyggðar
suðursvalir. Baðherb. flísalagt í hólf og
gólf með sturtu. Rauðeikarparket á
gólfum og innréttingar úr krisuberjavið.
Stutt í Kópavosdalinn og Smárann.
Verð 27,9 millj.

3ja herbergja Háberg - Rvk.
Mikið endurnýjuð 3ja herb. á 1. hæð
með stórum afgirtum sólpalli til suðurs
og sérinngangi. Forstofa, 2 svefnher-
bergi, eldhús með nýlegri innréttingu
og borðkrók, glæsilega uppgert bað-
herbergi, stofa með útgengi á sólpall.
Sérgeymsla er við inngang íbúðarinn-
ar. Stutt í verslun og þjónustu, skóla,
sund og framhaldsskóla. 
Verð 19,5 millj.

2ja herbergja Engjavellir - Hfj.
Engjavellir, falleg 2ja herbergja íbúð
með sér inngangi af svölum ásamt sér
geymslu á 3 hæð ( efstu ) í nýlegu fjöl-
býli. Eignin er 64,2 fm að stærð ásamt
6,7 fm sér geymslu samtals 70,9 fm og
skiptist í forstofu, gang, svefnherbergi,
baðherbergi, þvottahús/geymsla,
stofu, svalir, borðstofu og eldhús.
Falleg íbúð. Verð 17,6 millj.

Jörð Mýrarsel - Ölfus
Höfum fengið í einkasölu
26,739 fm einbýlishúsa, hest-
húsa, garðyrkju og gróður-
húsalóð á frábærum stað í
landi Mýrarsels, rétt vestan við
Ingólfsfjall í Ölfusi. Gert er ráð
fyrir heilsársbyggð á svæðinu.
Samkvæmt deiliskipulagi er
hægt að byggja tvö stórt ein-
býlishús, 350 fm hvort að

grunnfleti ásamt bílskúrum og allt að 6 gróðurhús, samtals 3.000 fm Seljandi at-
hugar öll skipti. Landið er tilbúið til byggingar. Verð 8,9 millj.

Nýbyggingar Hraunbær - Hveragerði
Falleg raðhús í byggingu,
143,3 fm að stærð og þar af
25 fm í innbyggðum bílskúr í
Hveragerði. Eignin skiptist í:
Anddyri, hol, 2 herbergi, bað-
herbergi, stofu, eldhús,
þvottahús, geymslu og bíl-
skúr. Húsin skilast fullbúin að
utan og tilbúin án gólfefna að
innan með grófjafnaðri lóð.
Verð 26,8 m fyrir endahús og
25,9 m fyrir miðjuhús

Verð: 22.900.000
Stærð: 83,8 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 13.850.000
Bílskúr: Nei

Langamýri 18
210 Garðabær

RE/MAX Stjarnan kynnir:  Fallega 3ja herbergja endaíbúð með sérinngangi á
góðum  stað  í  Garðabæ.   Íbúðin  sem  er  í  norðurenda  hússins  er  í  friðsælu
hverfi þar sem stutt er í skóla, leikskóla og aðra þjónustu.  íbúðin er á annarri
hæð með stórum vestur svölum.  Nánari lýsing:  Íbúðin skiptist í anddyri/hol
með fataskáp, tvö rúmgóð svefnherbergi með skápum, eldhús, baðherbergi
og  þvottahús.  Gólfefni:  Flísar  á  anddyri,  eldhúsi,  þvottahúsi  og  baðherbergi
og  nýtt  parket  úr  hlyn  á  gangi  og  stofu  og  borðstofu.   Innréttingar:  eru
sprautulakkaðar.  Hér er um mjög góða eign að ræða sem vert er að skoða.

Guðrún
Sölufulltrúi

697 3629
gudrun@remax.is

Hörður
Sölufulltrúi

899 5209
hordur@remax.is

STJARNAN

Opið hús í dag kl. 18:00-18:30

Lögmaður og löggiltur fasteignasali með þér alla leið!

EIGNIR ÓSKAST!
Erum með ákveðna kaupendur að eftirtöldum eignum:

FÉLAG FASTEIGNASALA

Hótelið er 3ja hæða og
885,6 fm með 31 íbúð-
ir/herbergi. Á fyrstu hæð er
móttaka, kaffihús, og
morgunmatur fyrir hótelið.
Á annarri hæð eru 9 stúdíó-
íbúðir sem eru með eldhúsi
og baði. Á þriðju hæð eru
eru 12 stúdíóherbergi með
eldhúsi og baði og 10 her-
bergi án sér baðs. Leigu-

tekjur í fastri útleigu eru 1,830,000 pr. mánuð. Val er um útleigustarf-
semi eða hótelstarfsemi, en hótelrekstur eykur tekjurnar enn frekar.
Öll markaðsetning er til staðar og fastir samningar við ferðaskrifsof-
ur. Sjá www.atlantisiceland.com Allur búnaður til hótelrekstrar fylgir.
Sími, sjónvarp, tölvutengi og þrálaust netsamband er á hverju her-
bergi. Myndavélakerfi er á göngum. Byggingarréttur fylgir og bætast
við 380 fm ofan á efstu hæð.

Kolbeinn veitir allar nánari upplýsingar í síma 694 9100.

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

Sími: 513-4300
Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali

Fr
um

Hótel Atlantis
Grensásveg 14, 108 Reykjavík

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI





[Hlutabréf]

Sparisjóður Svarfdæla hagnaðist um 902 milljónir 
króna í fyrra samanborið við 403 milljónir króna 
árið áður. Góður árangur skýrist einkum af hækkun 
á eignarhlutum sjóðsins í Kaupþingi og Exista en 
sparisjóðurinn er meðal tuttugu stærstu hluthafa í 
síðarnefnda félaginu.

Eigið fé sparisjóðsins nam tæpum tveimur 
milljörðum króna í árslok. 

Sökum góðrar afkomu ætlar stjórn sparisjóðsins 
að leggja það til við aðalfund að sparisjóðurinn kosti 
byggingu menningarhúss á Dalvík sem tekið verður 
í notkun um mitt ár 2008. Fjármálaeftirlitinu og 
endurskoðendum sjóðsins hafa verið kynnt þessi 
áform. „Áformin hafa verið samþykkt af þessum 
aðilum og telur stjórn sjóðsins einsýnt að þrátt fyrir 
að hér verði varið um 200 milljónum af eigin fé til 
samfélagslegra verkefna verði eiginfjárstaða spari-
sjóðsins mjög sterk eftir sem áður,“ segir Jóhann 
Antonsson, stjórnarformaður Sparisjóðs Svarfdæla, 
í tilkynningu frá sjóðnum.

Kostar byggingu menningarhúss
Sparisjóður Svarfdæla hagnaðist um 900 milljónir á síðastliðnu ári.

Vísitala framleiðsluverðs mældist  
í janúar 125,8 stig,  0,9 prósentum 
hærri en í desember, samkvæmt 
mælingu Hagstofunnar. Vísitalan 
var birt í gær mánaðarlega í fyrsta 
sinn, en hún er reiknuð aftur til 
fjórða ársfjórðungs 2005. 

Að sögn greiningardeildar Kaup-
þings má rekja hækkunina að 
mestu til gengisveikingar krónunn-
ar í byrjun síðasta árs sem bein 
áhrif hafi á verð til útflytjenda. 
„Auk gengis má horfa til fleiri þátta 
sem hafa áhrif á framleiðsluverð 
eins og til dæmis samkeppnisstöðu 
fyrirtækja,“ segir bankinn og bend-
ir á að gagnvart erlendum aðilum 
hafi hún batnað, raungengi sé 13 
prósentum lægra en fyrir ári.

Staðan betri 
nú en fyrir ári







„Ég gleymi aldrei fyrsta deginum,“ 
segir Anna Kristine Magnúsdóttir 
blaðamaður en á morgun verða liðin 
þrjátíu ár frá því hún steig sín fyrstu 
skref í bransanum. „Vísir hafði auglýst 
eftir vönum blaðamönnum og þótt ég 
væri reynslulaus sótti ég um, maður 
fær enga reynslu án þess að vera leyft 
að spreyta sig. Jónas Kristjánsson boð-
aði mig í viðtal og spurði hvort ég hefði 
ekki lesið auglýsinguna. Hann sagði 
mér hins vegar að ég hefði verið ráðin 
á Vikuna, til Kristínar Halldórsdóttur, 
konu sinnar.“ 

Fyrsta verkefnið sem Önnu Krist-
ine var úthlutað var að þýða norska 
grein um lottóvinningshafa en sá galli 
var á gjöf Njarðar að hún kunni ekki 
norsku. „Ég þorði ekki að segja frá því 
þannig að ég þýddi bara greinina og 
hver veit nema þetta hafi verið tóm 
vitleysa. Ég man samt að greinin var 
um konu sem hafði unnið háar fjár-
hæðir og orðið óhamingjusöm. Þá 
ákvað ég að ég vildi ekki verða rík.“ 
Næsta verkefni var ekki af verri end-
anum fyrir grænjaxlinn. „Brigitte Bar-
dot var á Reykjavíkurflugvelli og mér 
var falið að ná tali af henni. Þegar ég 
kom niður á flugvöll var vélin hins 
vegar í flugtaki. Ég hljóp á eftir vél-
inni í bleiku háhæluðu stígvélunum 
mínum og hrópaði „please stop, please 
stop!“ en allt kom fyrir ekki.“ 

Anna Kristine ílentist heldur betur í 
faginu enda segist hún hafa ákveðið að 
verða blaðamaður aðeins átta ára 
gömul. „Ég var alltaf að skrifa sem bar, 
semja ljóð og sögur, og hef að auki allt-
af verið forvitin um fólk. Ég tek fram 
að það er sitthvað, forvitni og hnýsni, 
og hnýsin er ég ekki.“ Eftir þrjátíu ár í 
faginu stendur upp úr að hennar sögn 
allt það góða fólk sem hún hefur kynnst 
í gegnum starfið, samstarfsfólk og ekki 

síður viðmælendur. „Ég hef fengið að 
kynnast svo ótal viðhorfum sem ég 
hefði annars ekki gert og það hefur 
gert mig víðsýnari en ella.“ 

Í dag vinnur Anna Kristine á DV og 
ætlar að halda upp á tímamótin á morg-
un með því að bjóða upp á kaffi og kon-
fekt í húsakynnum blaðsins í Brautar-
holti. „Gillið stendur frá 17 til 19 og ég 

vona að sem allra flestir mæti, sér-
staklega viðmælendur mínir í gegnum 
tíðina,“ segir Anna og tekur fram að 
fólk þurfi ekki að punta sig upp áður 
en það mætir. „Ég vil bara fá tækifæri 
til að faðma og knúsa fólkið sem hefur 
gert mér kleift að vera í þessu skemmti-
lega starfi öll þessi ár.“

„Sú kynslóð sem kaupir 
listaverk í dag er yngri og 

fjársterkari. Þetta fólk horfir 
fram á veginn og hefur áttað 

sig á því að nútíminn er 
kominn, hann er í tísku og 

gömlu meistararnir fá því að 
sitja á hakanum.“

Gorbatsjov kallar eftir sátt um kjarnavopn

Þökkum af hlýhug auðsýnda samúð vegna
andláts og útfarar elskulegrar móður
okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

Sigrúnar Gunnarsdóttur
seinast til heimilis að Lindasíðu 2, Akureyri.
Sérstakar þakkir til allra þeirra sem önnuðust hana
af mikilli alúð í veikindum hennar.

Fyrir hönd aðstandenda,

Kristinn Jónsson                   Jakobína Reynisdóttir
Hermann Ragnar Jónsson     Sigurlaug Guðmundsdóttir
Guðný Jóhanna Jónsdóttir     Óskar Sigurpálsson
Gunnar Jónsson                    Jóhanna Andrésdóttir

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Eyjólfur Agnarsson
Dvergholti 25, Hafnarfirði,

sem lést 23. febrúar sl., verður jarðsunginn frá
Fríkirkjunni í Hafnarfirði fimmtudaginn 1. mars kl. 15.

Sigríður Traustadóttir
Bryndís Eyjólfsdóttir Agnar Steinn Gunnarsson
Höskuldur Eyjólfsson Katrín María Benediktsdóttir
Dagbjört, Gunnar og Sóley.

15% afsláttur af öllum 
legsteinum og fylgihlutum

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

Jón Einarsson
Seljahlíð, Hjallaseli 55, Reykjavík,

sem andaðist sunnudaginn 18. febrúar, verður jarð-
sunginn frá Fossvogskirkju föstudaginn 2. mars kl.13.

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

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Amma okkar og stjúpmóðir mín,

Karen Elísabet Gíslason,
Norðurbrún 1, áður Miðtúni 90, Reykjavík,

lést fimmtudaginn 15. febrúar á Landspítalanum við
Hringbraut. Útförin hefur farið fram í kyrrþey, að ósk
hinnar látnu.

Fyrir hönd aðstandenda,

Jón Benedikt Karlsson
Heimir Sigurður Karlsson
Gróa Jóna Guðjónsdóttir.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýju við andlát og útför
ástkærs sonar míns, föður okkar, tengda-
föður, afa og langafa,

Bergþórs Njáls
Guðmundssonar

María Magnúsdóttir
María Bergþórsdóttir    Guðmundur Hjálmarsson
Helgi Bergþórsson
Kristín Bergþórsdóttir    Pétur Þór Lárusson
Ingibjörg H. Bergþórsdóttir    Guðmundur Kr. Ragnarsson
Guðmundur Örvar Bergþórsson  Aðalheiður Gísladóttir
Rúnar Þór Bergþórsson
Albert Valur Albertsson
Brynjar Bergþórsson     Apríl Eik Stefánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

AFMÆLI





Steingrímur J. Sig-
fússon, formaður 
Vinstrihreyfingar-
innar − græns fram-
boðs (VG), hélt  bar-
átturæðu á landsfundi 
flokksins á föstudag-
inn. Formaðurinn 
sagði forsendu breyt-

inga á Íslandi vera fall ríkisstjórn-
arinnar í kosningunum í vor. 

Þegar ég horfði á Steingrím í 
ræðustól minntist ég túlkunar 
franska höfundarins Albert Camus 
á goðsögunni um konunginn Sisy-
fos. Andlit Steingríms er vogskorið 
og steinrunnið af stríði við ríkis-
stjórnir; hann er eins og rammur 
bergþurs sem þráir frið.

Guðirnir dæmdu Sisyfos til að 

velta stórum steini upp fjall í undir-
heimum. Þegar hann ætlaði að ýta 
steininum upp á fjallsbrúnina valt 
hann niður aftur. Sisyfos þurfti að 
ganga niður og byrja upp á nýtt. 

Camus ímyndaði sér að Sisyfos 
hefði hugsað um fáránleika verks-
ins þegar hann rölti aftur niður hlíð-
ina að steininum. Hann náði aldrei 
markmiði sínu; var dæmdur til að 
strita við tilgangslaust verk út 
eilífðina. Andlitið á honum var orðið 
að steini af stritinu eins og andlitið 
á Steingrími. Líkt og konungurinn 
efast formaðurinn örugglega um 
dagsverkið þegar hann keyrir heim 
frá Alþingi á kvöldin: féllu orð hans 
aðeins í grýttan jarðveg?

Samkvæmt Camus er Sisyfos 
samt hamingjusamur; að ýta steini 

upp hlíð er nóg til að „fylla eitt 
mannshjarta“. Miðað við haminn 
sem Steingrímur var í á landsfund-
inum er hann ekki hamingjusamur 
með að orð hans renni út í sandinn 
næstu fjögur ár. Hann vill ekki verða 
að steini í hlíðinni eins og Sisyfos.

Nær Steingrímur að koma stein-
inum upp á tindinn í vor: verður VG 
í ríkisstjórn? Áralöng átök hans við 
steininn á þingi hafa þá skilað sér. 
Steingrímur sigrast á fjallinu; stein-
rykið rennur úr stórskornu andlit-
inu með tárunum á tindinum: sigur-
vegarinn. Nema þá að formaðurinn 
sé ánægður með bisið við hnullung-
inn, sparki honum aftur niður eftir 
kosningarnar og skokki einbeittur á 
eftir til að gera aðra atlögu að tind-
inum.

Segðu nú eitthvað 
Jói áður en þú 
skemmir þetta! 
Spjallaður!

Gefðu af sjálfum 
þér

Eitt sem ég hef aldrei 
skilið, hvernig stendur 
á því að „litli Jói“ liggur 

alltaf til vinstri?

Flott þetta! Koma 
spjallinu á stað!

Geisp!

Páll ... meistar 
tveggja mín. 

lúra.

Ég var að 
segja Tóta frá 
öllum mínum 
vandamálum
og ákvað að 

það værir bara 
einfaldara ef 

hann fengi að sjá 
þig!

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 
12, 13, 14, 
15, 16, 17, 
18, 19 ... 
Öhhh?

20!
Ég er að losa 

hurðina svo ég geti 
sloppið ef þess þarf

15, 16, 
17, 18, 
19 ... 

Öhhh?
Hmm

                   

         

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR
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Feðginin Elfa Rún Kristinsdóttir 
fiðluleikari og Kristinn Örn Krist-
insson píanóleikari halda tónleika 
í Salnum í Kópavogi í kvöld. Elfa 
Rún var valin „bjartasta vonin“ 
við afhendingu Íslensku tónlist-
arverðlaunanna í síðasta mánuði, 
en færri vita ef til vill að hún 
hlaut einnig tilnefningu til hvatn-
ingarverðlauna Evrópska menn-
ingarsjóðsins Pro Europa. Í fyrra 
hlaut hún aukinheldur fyrstu 
verðlaun í virtri alþjóðlegri 
keppni fyrir unga hljóðfæraleik-
ara sem haldin var í Leipzig og 
kennd er við tónskáldið Johann 
Sebastian Bach. Að auki hlaut hún 
sérstök verðlaun fyrir að vera 
yngsti keppandinn, 21 árs gömul, 
sem vinnur til verðlauna, en alls 
kepptu yfir 100 hljóðfæraleikar-
ar um hnossið.

Frá hausti 2003 hefur Elfa Rún 
stundað nám við Tónlistarháskól-
ann í Freiburg undir handleiðslu 

prof. Rainer Kussmaul, en hún 
lauk námi nú í febrúar með hæstu 
einkunn. Hún kemur nú fram í 
Salnum með föður sínum, Kristni 

Erni, í annað sinn. Á efnisskránni 
á Tíbrártónleikunum í Salnum 
eru verk eftir Bach, Schumann, 
E.Ysaÿe og Ravel. 

Feðgin á Tíbrártónleikum

Á sýningunni „Að mynda orð“ sem 
nýlega var opnuð í Hoffmannsgall-
eríi eru verk myndlistarmanna og 
ljóðskálda sem  notast bæði við 
texta og myndræna þætti í verk-
um sínum, allt frá myndljóðum og 
klassískum konkretljóðum til 
umferðarskilta og endurunninna 
skáldsagna. Þrettán listamenn eiga 
verk á sýningunni, þar á meðal 
Gyrðir Elíasson, Þorvaldur Þor-
steinsson, Hlynur Hallsson, Guðný 
Rósa Ingimarsdóttir og Haukur 
Ingvarsson. Sýningarstjórar eru 

Davíð Stefánsson og Kristinn G. Harðarson.
Hoffmannsgallerí er að finna á löngum göngum Reykjavíkur-

Akademíunnar í JL-húsinu við Hringbraut 121 en það er samstarfs-
verkefni Akademíunnar og Myndlistarskólans í Reykjavík. Sýningin 
er opin alla virka daga frá 9-17.

Myndarlegt samspil
25 26 27 28 1 2 3

Franski gítarleikarinn Pierre 
Laniau heldur tónleika í Hafnar-
borg, menningar- og listamiðstöð 
Hafnarfjarðar, kl. 20 í kvöld. 

Á efnisskrá Laniau er úrval 
þeirra verka sem hann hefur 
flutt á alþjóðlegum og fjölbreytt-

um ferli 
sínum. Lani-
au var fyrsti 
vestræni 
gítarleikar-
inn sem hélt 
tónleika í 
Kína, árið 
1984. Hann 
stofnaði 
skóla í 
Rúanda, 
Mongólíu og 
á Græn-
höfðaeyjum 
og hefur 
komið fram 
í löndum 
með ríka 
tónlistar-
hefð, t.d. 

Þýskalandi, Ítalíu og í Banda-
ríkjunum. Frá upphafi ferils síns 
og á þeim tónleikum sem hann 
hefur haldið í yfir 80 löndum 
hefur Laniau unnið þrotlaust að 
því að koma franskri tónlist á 
framfæri.

Tónleika sína á Íslandi nefnir 
Laniau „Gullöld gítarsins“, en á 
dagskránni er að finna ýmis feg-
urstu ítölsku, spænsku og 
frönsku barokkverkin sem voru 
samin fyrir gítar á árunum 1630–
1740. Á tónleikunum hafa áheyr-
endur einstakt tækifæri til að 
kynnast þeirri tónlist sem hljóm-
aði við hirðir franskra konunga 
á 17. og 18. öld.

Laniau er heimskunnur lista-
maður og hafa verk hans verið 
gefin út undir merkjum stærstu 
tónlistarútgáfa heims, m.a. EMI 
og Universal.

Tónleikarnir eru liður í 
frönsku menningarkynningunni 
Pourquoi pas.

Gullöld 
gítarsins

Chris

Skámáni Kynnir:

KILLer

JOE

frumsýnt 1. mars
í Borgarleikhúsinu

DotTie

Skámáni Kynnir:

KILLer
JOE

frumsýnt 1. mars
í Borgarleikhúsinu

Tilboðsverð til Vörðu- og Námufélaga kr. 1.900 á fyrstu 10 sýningarnar
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Rokksveitin Queens of the Stone 
Age gefur út sína næstu plötu, Era 
Vulgaris, í júní. Á meðal laga á 
plötunni verða að öllum líkindum 
Into the Hollow, Misfit Love og 
Battery Acid.

Josh Homme, forsprakki sveit-
arinnar, hefur áður lýst plötunni 
sem myrkri, þungri og sjokker-
andi. Lítið hefur heyrst til Queens 
of the Stone Age eftir að sveitin 
lauk tónleikaferð til að fylgja eftir 
plötu sinni Lullabies to Paralyze 
sem kom út 2005. Hefur hún selst 
í rúmum 340 þúsund eintökum í 
Bandaríkjunum og fór lagið Little 
Sister í annað sæti bandaríska vin-
sældalistans.

Plata í júní

Leikstjórinn Martin Scor-
sese brosir væntanlega út 
að eyrum þessa dagana 
eftir að hafa loksins hlotið 
náð fyrir augum Óskars-
akademíunnar fyrir mynd 
sína The Departed. Hann 
segist hafa upplifað sig sem 
utangarðsmann í Hollywood 
allan sinn feril.

Scorsese, sem er 64 ára, hafði 
fimm sinnum áður verið tilnefnd-
ur til Óskarsins sem besti leik-
stjórinn en aldrei fengið styttuna 
eftirsóttu. Margir hefðu vafalítið 
ekkert kippt sér upp við það þótt 
kappinn hefði ekki einu sinni látið 
sjá sig í Kodak-leikhúsinu í Holly-
wood aðfaranótt mánudags þegar 
verðlaunin voru afhent, miðað við 
vonbrigði undanfarinna ára.

„Ég hef hingað til vanist því að 
vinna ekki. Hlutirnir hjá mér hafa 
snúist um að láta myndirnar verða 
að veruleika. En þegar maður 
vinnur eitthvað er maður að sjálf-
sögðu þakklátur fyrir það,“ sagði 
Scorsese. Eftir að hann leikstýrði 
The Aviator árið 2004 ákvað hann 
að hætta að hafa áhyggjur og 
reyna einfaldlega að búa til eins 
góðar myndir og hann gæti. „Það 
er eiginlega gott að ég fékk ekki 
Óskarinn fyrr, vegna þess að þá 
hefði ég kannski farið að gera 
öðruvísi myndir en ég gerði. Ég 
veit heldur ekki hvort ég hafi verið 
nógu sterkur persónuleiki til að fá 
verðlaunin. Ég er ánægður með að 
þetta tók svona langan tíma. Þetta 
hefur verið biðarinnar virði.“ 

Miðað við hefðina hefði það 
ekki komið á óvart þótt Clint East-
wood hefði hreppt Óskarinn fyrir 
mynd sína Letters From Iwo Jima, 
sem var að hluta til tekin upp hér-
lendis. Ástæðan er sú að í þrjú 
skipti af fimm hafði Scorsese 
tapað Óskarnum til leikstjóra sem 
hafði áður slegið í gegn sem leik-
ari. Þegar Scorsese var fyrst til-
nefndur sem besti leikstjórinn 
árið 1981 fyrir mynd sína Raging 
Bull bar Robert Redford sigur úr 
býtum fyrir Ordinary People. Tíu 
árum síðar vann Kevin Costner 
Óskarinn fyrir Dances With 
Wolves, sama ár og Scorsese var 
tilnefndur fyrir stórvirkið Good-
fellas. Hefði Eastwood unnið í ár 

hefði þrennan verið fullkomnuð.
Scorsese segir að samfélags-

gerðin í Bandaríkjunum hafi vafa-
lítið átt sinn þátt í því að hann hafi 
ekki fengið Óskarinn fyrr en nú. 
„Ég hef búið í Los Angeles en ég 
er meiri New York-náungi og 
myndirnar mínar eru oftast frekar 

ofbeldisfullar,“ sagði Scorsese. 
„Fólk verður taugaóstyrkt vegna 
myndanna sem ég geri og því 
finnst ég vera reiður maður og 
erfiður viðureignar.“

Scorsese segist sjálfur hafa 
róast, sérstaklega eftir að hann 
varð faðir í annað sinn árið 1999. 
„Ég er að upplifa annan kafla í lífi 
mínu. Þegar tíminn líður og ég 
eldist hef ég meiri þörf fyrir því 
að taka því rólega og velta hlutun-
um fyrir mér.“
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12. HVER VINNUR!
FULLT AF AUKAVINNINGUM: PSP TÖLVUR · SONY ERICSSON FARSÍMAR · PS2 TÖLVUR · TÖLVULEIKIR

BÍÓMIÐAR Á TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES · DVD MYNDIR · FULLT  FULLT AF PEPSI OG MARGT FLEIRA!

SENDU SMS BTC PS3 Á NÚMERIÐ 1900
SVARAÐU EINNI SPURNINGU UM

PLAYSTATION OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

AÐALVINNINGURINN
PS3 + 23”SONY LCD + LEIKIR FYRIR PS3

SPILAÐU Í BESTU GÆÐUM!
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!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

“FORREST WHITAKER ER HREINT ÚT SAGT 
MAGNAÐUR Í HLUTVERKI HARÐSTJÓRANS OG 

SÝNIR SVO AÐ EKKI VERÐUR UM VILLST AÐ 
HÉR FER EINN FREMSTI LEIKARI

SAMTÍMANS.   B.S. - FRÉTTABLAÐIÐ

“FORREST WHITAKER ER HREINT ÚT SAGT 
MAGNAÐUR Í HLUTVERKI HARÐSTJÓRANS OG 

SÝNIR SVO AÐ EKKI VERÐUR UM VILLST AÐ 
HÉR FER EINN FREMSTI LEIKARI

SAMTÍMANS.   B.S. - FRÉTTABLAÐIÐ

HEIMSFRUMSÝNING
MYND EFTIR JOEL 
SCHUMACHER

THE LAST KING OF SCOTLAND     kl. 5.30, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
NOTES ON A SCANDAL     kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
PAN´S LABYRINTH     kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE     kl. 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
KÖLD SLÓÐ/COLD TRAIL    kl. 5.45 ENGLISH SUBTITLES B.I. 12 

THE NUMBER 23       kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
THE LAST KING OF SCOTLAND       kl. 5.20, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
THE LAST KING SÝND Í LÚXUS         kl. 5.20, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER       kl. 5.30, 8 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
THE PURSUIT OF HAPPYNESS       kl. 8 og 10.30
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 4 og 4.45 STUTTMYND
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL        kl. 3.40
NIGHT AT THE MUSEUM       kl. 5.40

THE NUMBER 23     kl. 6, 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER     kl. 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
NOTES ON A SCANDAL     kl. 6 B.I. 12 ÁRA

Í matseðlum veitingahússins Caruso gefur að líta til-
kynningu frá veitingastjóra þar sem gestir eru var-
aðir við því að ekki tali allt starfsfólk þar íslensku. 
José García, eigandi Caruso, sagði tilkynninguna 
vera tilkomna eftir að gestur var óþarflega dónaleg-
ur við erlenda starfsstúlku á veitingastaðnum. „Í 
fyrra gekk okkur voðalega illa að fá íslenskt starfs-
fólk, og það var oft léleg mæting hjá krökkunum sem 
við fengum. Hins vegar kom mjög gott erlent starfs-
fólk að sækja um vinnu,“ sagði hann. „Sumir gestir 
voru ósáttir við að þurfa að tala ensku, og það kom 
upp leiðinlegt atvik. Við brugðum á það ráð að setja 
smá athugasemd í matseðlana, þar sem við biðjumst 
afsökunar á þessu, og biðjum fólk að sýna skilning,“ 
sagði José, sem sagði uppátækinu hafa verið tekið 
vel. „Þegar fólk fær matseðilinn sér það strax að það 
gæti lent í því að þjónninn tali ekki íslensku. Ef fólk 
er ekki sátt getur það látið okkur vita, og við setjum 
einhvern annan í að þjóna þeim gestum sem ekki 
kunna við að tala ensku,“ útskýrði hann.

Starfsfólk Caruso er að sögn José ekki alþjóðlegra 
en svo að áttatíu til níutíu prósent tala íslensku. Hann 
hefur hins vegar orðið var við að fólki sem ekki talar 
íslensku fjölgi í afgreiðslustörfum í bænum. „Hótelin 
eru til dæmis að panta borð hjá okkur, og starfsmað-
urinn sem pantar talar oft bara ensku. Þetta er orðið 
mjög víða hér í bænum, en fyrir mína parta er það í 
góðu lagi,“ sagði José. Honum finnst þó eðlilegt að 
fólk sé varað við aðstæðum. „Mér finnst það bara 
kurteislegt að biðja fólk afsökunar,“ sagði hann.

Vara við erlendu starfsfólki

Kári Árnason gefur út 
djassplötuna Úr skel á 
laugardag. Allur ágóði af 
útgáfutónleikunum, sem 
haldnir verða í Þjóðleikhús-
inu, rennur í sjóð til styrkt-
ar föður Kára, leikskáldinu 
og þýðandanum Árna Ibsen.

Með Kára leika þeir Sigurður 
Flosason, Ómar Guðjónsson og 
Agnar Már Magnússon, en saman 
kalla þeir sig Quadropedic. „Ég er 
búinn að vera á leiðinni að gefa út 
disk í mörg ár með þessu bandi,“ 
sagði Kári, sem hefur margoft 
leikið með ofannefndum mönnum. 
Úr skel er fyrsta platan sem hann 
sendir frá sér, en á henni er að 
finna tvö lög frá hverjum liðs-
manni hljómsveitarinnar. „Ég hef 
aldrei komið mér í það. Það er 
mikið mál að búa til plötu, ef 
maður vill gera það þokkalega,“ 
sagði Kári, sem segir veikindi 
föður síns hafa komið boltanum af 
stað. „Pabbi fékk heilablóðfall 
fyrir tveimur og hálfu ári síðan og 
veikindin urðu kannski mun meiri 
en búist var við til að byrja með. 
Ég fór að hugsa að þetta væri 
kannski einhver grundvöllur til að 

búa til plötu, sem gæti lagt grunn 
að einhvers konar sjóði handa 
honum,“ útskýrði Kári. 

Árni hefur verið sjálfstætt 
starfandi rithöfundur frá árinu 
1995, en starfaði lengi vel sem 
leiklistar- og bókmenntaráðu-
nautur Þjóðleikhússins. „Hann 
hefur haldið áfram að vinna, en 
myndi þurfa aðstoð við skriftirn-
ar,“ sagði Kári. „Kannski gæti 
þessi sjóður orðið grundvöllur til 
þess að gera eitthvað fyrir hann á 
því sviði,“ bætti hann við. „Það 
var eiginlega það sem rak mig 
áfram í að gera þetta, að platan 
gæti leitt til einhvers góðs. Ég veit 
líka að það er fullt af fólki sem 
hugsar til hans og langar að gera 
eitthvað,“ sagði Kári. 

Hann kveðst hafa mætt mikl-
um hlýhug við vinnuna. Sigurður, 
Agnar og Ómar gáfu alla vinnu 
sína við plötuna og Þjóðleikhúsið 
leggur til sal fyrir útgáfutónleik-
ana á laugardag. „Mér fannst þetta 
hvergi annars staðar geta verið, 
nema þá í öðru leikhúsi,“ sagði 
Kári. „Ég hringdi fyrst í Þjóðleik-
húsið, hans gamla vinnustað, og 
það var strax tekið vel í þetta. Þau 
voru algjörlega tilbúin að hjálpa 
pabba þar,“ sagði hann. Allur ágóði 
af útgáfutónleikunum, sem hefj-

ast klukkan fimm, rennur í sjóð 
Árna, en aðgangur kostar 1.500 
krónur. Úr skel verður fáanleg á 
tónleikunum og kemur væntan-
lega í plötuverslanir á laugardag.
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HÖRKU HASARMYND FRÁ LEIKSTJÓRA NARC

Sendu SMS skeytið JA SAF á númerið1900 og þú gætir unnið miða fyrir tvo! Vinningar eru:Miðar á myndina, fullt af Pepsi, DVD myndir og margt fleira
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FUMSÝND  2. MARS



JUDE LAW JULIETTE BINOCHE ROBIN WRIGHT

Ævintýraleg spenna og hasar

Sýnd í SAMbíóunum kringlunni

SVALASTA SPENNUMYND ÁRSINS

20% AFSLÁTTUR EF GREITT ER
MEÐ SPRON-KORTI

Sýnd í Háskólabíói

Sýnd í Háskólabíói

The lion, the witch and the wardrobe

...SVONA BYRJAÐI ÞAÐ

ÞIÐ VITIÐ HVER

HANN ER...

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI
BLOOD DIAMOND kl. 8 - 10:40 B.i.16

BABEL kl. 8 - 10:40 B.i.16

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

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

FORELDRAR kl. 3:40 Leyfð DIGITAL

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

BABEL kl. 10:40 B.i.16

FORELDRAR kl. 6 Leyfð

BREAKING AND ENTERING kl. 5:30 - 8 - 10:30   B.i.12

LETTERS FROM IWO JIMA kl. 5:30 - 8 - 10:40   B.i.16

PERFUME kl. 6 - 9 B.i.12

DREAMGIRLS kl. 5:30 - 8 B.i.7

BREAKING AND ENTERING kl. 5:30 - 8 - 10:30 B.i.12

BREAKING AND ENTERING VIP kl. 5:30 - 8 - 10:30 

BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 3:40 - 5:50 Leyfð

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

ALPHA DOG kl. 5:40 - 8 - 10:30 B.i.16

PERFUME kl. 5:20 B.i.12

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

THE BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 5:50 - 8 Leyfð

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

ALPHA DOG kl. 10:10 B.i.16

VEFURINN HENN... M/- Ísl tal kl. 5:50 Leyfð

BREAKING AND ENTERING kl  8 - 10 B.i.12

THE BRIDGE TO TEREBITHIA kl.  6 Leyfð

ALPHA DOG kl   8 B.i.16 

HANNIBAL RISING kl  10 B.i.16 

VEFURINN HENNAR KARLOTTU Ísl tal kl. 6 Leyfð

BRIDGE TO TERABITHIA kl. 8 Leyfð

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

ROCKY BALBOA kl. 8 B.i. 12

PERFUME kl. 10:10 B.i. 16

Með „Íslandsvininum og sjarminum Jude Law” ásamt óskarsverðlauna leikkonunni Juliette Binoche
BREAKING AND ENTERING

ÓSKARSVERÐLAUNA4 TILNEFNINGAR TIL

Frá leikstjóra English Patient og Cold Mountain

Skráðu þig á SAMbio.is

Stærsta opnun á fjölskyldumynd í Bandaríkjunum í Ár

Frá þeim sömu og færðu okkur 
Chronicles Of Narnia:

s.v. mbl

BESTA ERLENDA MYNDIN
GOLDE GLOBE

Glöggir lesendur bloggsíðna 
hafa vafalítið rambað á 
ferðasögu Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands sem gerði 
nýlega strandhögg í Evrópu 
en myndband eitt sem finna 
má á bloggsíðu sveitarinnar 
hefur til dæmis vakið tölu-
verða athygli.

Félagar í Sinfóníuhljómsveitinni 
eru komnir heim úr farsælli tón-
leikaferð þar sem sveitin hélt 
fimm tónleika fyrir fullu húsi og 
hlaut verulega lofsamlega dóma 
fyrir frammistöðu sína. Sellóleik-
arinn Hrafnkell Orri Egilsson var 
einna iðnastur við bloggið og segir 
það hugsað sem leið til að gefa 
fólki smá innsýn í líf og heim sin-
fóníuhljómsveitar.

Fyrrgreint myndband sem 
finna má á síðunni sinfonia.blog.is 
fangar stemmningu á tónleikum í 
borginni Braunschweig þar sem 
áheyrendur hreinlega töpuðu sér 
þegar sveitin tók þjóðlagið „Á 
Sprengisandi“ sem annað aukalag. 
Slagverksleikarinn Árni Áskels-
son kveikti á upptökuvél og fang-
aði ótrúlega stund þar sem aug-
ljóst er einnig að sveitin er í 
heilmiklu stuði að ógleymdum 
stjórnandanum Rumon Gamba. 
Hrafnkell Orri segir líka að lagið 
sé án efa einn mesti „smellur“ 
sveitarinnar og útskýrir að útsetn-
ing Páls Pampichler Pálssonar 
hafi verið á efnisskrá Sinfóníunn-
ar um árabil og veki jafnan mikla 
athygli þar sem tónleikagestir 
víða um heim eigi auðvelt með að 
tengja sprengikraft þess við 
Ísland.

Á bloggsíðunni má lesa ferða-
sögu sveitarinnar 

og lýsingar meðlimanna á viðtök-
unum en flugumenn þeirra ku 
hafa heyrt ýmsar háfleygar stað-
hæfingar um frammistöðu 
sveitarinnar í hvískri og húrra-
hrópum tónleikagesta en aukin-
heldur er þess sérstaklega getið 
að sífellt fleiri kvenkyns áheyr-
endur ráði sér ekki eftir tónleika 
og hreinlega æði upp á svið með 
yfirlýsingum og látum. Fjölmiðlar 
á meginlandinu staðfesta þessar 
góðu viðtökur með dómum sínum 
sem einnig má finna á síðunni.

Hrafnkell Orri segir að óvenju-
margar tónleikaferðir séu fyrir-
hugaðar þetta árið en sveitin er á 
leiðinni til Færeyja, Japans og 
síðan aftur til Þýskalands. „Það 
eru auðvitað góðar fréttir að hróð-
ur sveitarinnar berist víða,“ segir 
hann hógvær, „Sinfóníuhljóm-
sveitin er þjóðarhljómsveit 
Íslands og það vekur athygli að 
svo lítið lands státi af sinfóníu-
hljómsveit af þessu kaliberi enda 
það er alls ekki sjálfgefið.“ 

Þess má geta að á morgun geta 
tónleikagestir hér heima hlýtt á 

sitt marglofaða band á heima-
velli þess við Melana. Gest-

ur á þeim tónleikum er 
finnska dívan Lilli 
Paasikivi en á efnis-
skránni eru verk Beet-
hovens og Wagners.



Finn að ég á enn mikið inni

 Alexander Petersson 
spilaði frábærlega á HM í hand-
bolta í Þýskalandi og hefur skorað 
34 í fyrstu þremur leikjum sínum 
í þýskudeildinni þó að ekki hafi 
gefist mikill tími til að sleikja 
sárin eftir langt og strangt mót. 
Alexander var í miklu stuði með 
Grosswallstadt um helgina. „Þetta 
gekk ágætlega. Það skipti öllu að 
við unnum leikinn og ég var hepp-
inn og þurfti bara 21 skot til að 
skora þessi 16 mörk,“ sagði Alex-
ander Petersson um leikinn á móti 
TuS N-Lübbecke um helgina þar 
sem hann skoraði 16 mörk í jöfn-
um og spennandi leik. Alexander 
er maður sem ekki vill gera mikið 
úr sínum afrekum en hann átti 
örugglega þarna einn sinn allra 
besta leik á ferlinum. „Þeir voru 
að spila framliggjandi vörn og 
sóknin okkar varð svolítið stirð. 
Ég náði að nýta mér hraðann til 
þess að brjótast í gegnum þessa 
vörn. Þetta var mjög skemmtilegt 
því ég hef aldrei skorað fleiri 
mörk í einum leik. Mig minnir að 
ég hafi bara skorað mest 15 mörk 
á Íslandi,“ segir Alexander, sem 
hefur fengið mikil viðbrögð við 
þessum leik. Þjálfari hans talaði 
um heimsklassaframmistöðu og 
staðarblöðin hafa sóst eftir viðtöl-
um.

Alexander spilaði í tæpa 10 

klukkutíma í 10 leikjum Íslands á 
HM og hann játar að það hafi tekið 
sinn toll. „Ég var mjög þreyttur 
eftir HM en þjálfarinn tók mikið 
tillit til þess og æfingaálagið var 
ekki eins mikið á mér og öðrum í 
liðinu. Í dag er ég kominn í gegn-
um þetta og finn ekki til neinnar 
þreytu lengur,“ segir Alexander, 
sem segir gott gengi á HM hafa 
skilað sér í meira sjálfstrausti. 
Alexander hefur fengið stærra 

hltuverki í sókn Grosswallstadt 
þar sem Einar Hólmgeirsson er 
meiddur. „Ég er að skora meira af 
því að Einar er meiddur því þegar 
Einar er ekki að spila þá þarf ég að 
taka meira af skarið og skora fyrir 
okkur báða,“ segir Alexander. 

En eru stóru liðin ekkert farin 
að spyrjast fyrir um kappann? „Ég 
hef ekkert heyrt frá neinu liði en 
ég veit að það hafa einhverjir 
verið að tala um að ég fari til 

sterkara liðs. Það er þó að ég held 
engin alvara á bak við það. Ég á 
enn eftir ár af samningi mínum 
við Grosswallstadt en eftir að ég 
klára hann þá vonast ég að komast 
í betra lið. Það er minn draumur 
að spila fyrir lið í toppbaráttunni,“ 
segir Alexander sem efast um að 
eitthvert lið sé tilbúið að kaupa 
hann frá Grosswallstadt. „Gross-
wallstadt mun ekki láta mig fara 
fyrir einhvern spápening og í 
handbolta eru félögin ekki að 
borga háar upphæðir fyrir leik-
menn,“ segir Alexander raunsær 
en frammistaðan hans síðustu 
misserin hefur sýnt að hann á 
heima í einu af bestu liðum þýsku 
deildarinnar. 

Alexander ætlar að einbeita sér 
að spila fyrir Grosswallstadt og 
næsti leikur er einmitt á móti 
Alfreð Gíslasyni og lærisveinum 
hans í Gummersbach. „Við erum 
búnir að vinna alla þrjá leikina 
okkar eftir HM en þeir voru allir 
gegn liðum sem voru neðar en við 
í töflunni. Það eru erfiðir leikir 
fram undan en Einar er að koma 
aftur sem kemur til með hjálpa 
okkur mikið. Við ætlum okkur að 
verða meðal þeirra sjö efstu en 
það verður mjög erfitt,“ segir 
Alexander en Grosswallstadt er 
eins og er í 8. sæti.

Alexander Petersson skoraði 16 mörk í sigurleik Grosswallstadt um helgina og hefur gert 34 mörk í fyrstu 
þremur leikjunum eftir HM. Hann á ár eftir af samningi sínum og býst ekki við að vera keyptur í sumar.

Haukar geta orðið 
deildarmeistarar í Iceland 
Express-deild kvenna í kvöld 
þegar liðið sækir heim botnlið 
Hamars. Haukaliðið, sem vann 
deildarmeistaratitilinn einnig í 
fyrra, nær með sigri 34 stigum en 
Keflavík, sem er í 2. sæti, getur 
aðeins náð 32 stigum vinni liðið 
alla leikina sem það á eftir. 
Haukar hafa unnið leiki sína á 
móti Hamri í vetur með miklum 
yfirburðum (53-83 stigum) og 
ættu því að gulltryggja heima-
vallarréttinn í Hveragerði í 
kvöld. Það fer annars fram heil 
umferð því á sama tíma tekur 
Keflavík á móti ÍS og Grindavík 
fær Breiðablik í heimsókn. 

Haukar meist-
arar í kvöld?

 Keflvíkingar urðu 
fyrir miklu áfalli í sigurleiknum á 
Hamar/Selfoss því bakvörðurinn 
snjalli Arnar Freyr Jónsson 
meiddist illa í honum og gæti af 
þeim sökum misst af úrslita-
keppninni. Á heimasíðu Keflavík-
ur kemur fram að George Byrd 
hafi dottið ofan á Arnar og líkur 
eru taldar á að Arnar Freyr hafi 
skaddast á utanverðum liðbönd-
um hægri fótar og hugsanlega 
einnig liðþófa í hné. Arnar Freyr 
hefur skorað 7,9 stig og gefið 5,2 
stoðsendingar að meðaltali í leik í 
vetur.

Arnar Freyr 
ekki meira með

Kristinn Óskarsson er 
orðinn leikjahæsti dómarinn í 
úrvalsdeild karla frá upphafi en 
hann bætti met nafna síns 
Albertssonar á dögunum þegar 
hann dæmdi sinn 433. leik á milli 
Hamars/Selfoss og Grindavíkur. 
Kristinn dæmdi sinn fyrsta leik 
23. október 1988. Kristinn dæmdi 
toppleik Njarðvíkur og KR í 
fyrrakvöld og var það 438. leikur 
hans í deildarkeppni en úrslita-
keppnin er ekki með í þessum 
tölum.

Kristinn bætti 
met nafna síns
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12. HVER VINNUR!
FULLT AF AUKAVINNINGUM: PSP TÖLVUR · SONY ERICSSON FARSÍMAR · PS2 TÖLVUR · TÖLVULEIKIR

BÍÓMIÐAR Á TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES · DVD MYNDIR · FULLT  FULLT AF PEPSI OG MARGT FLEIRA!

SENDU SMS BTC PS3 Á NÚMERIÐ 1900
SVARAÐU EINNI SPURNINGU UM

PLAYSTATION OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

AÐALVINNINGURINN
PS3 + 23”SONY LCD + LEIKIR FYRIR PS3

SPILAÐU Í BESTU GÆÐUM!

 Þeir Ívar Ingimarsson og 
Brynjar Björn Gunnarsson munu 
sennilega seint gleyma fyrstu 
fimm mínútum leiks Reading og 
Manchester United í síðari viður-
eign liðanna í ensku bikarkeppn-
inni í gær. Á þessum fimm mínút-
um skoruðu leikmenn United þrjú 
mörk og gerðu nánast út um leik-
inn.

Leikmenn Reading voru þó 
aldrei á því að gefast upp og börð-
ust hetjulega til lokamínútu leiks-
ins.

Dave Kitson skoraði fyrir 
Reading í fyrri hálfleik eftir góðan 
undirbúning Ívars sem var fyrir-
liði í gær. Leroy Lita bætti svo um 
betur á 84. mínútu og skyndilega 
var komin mikil spenna í leikinn.

Reading var svo hársbreidd frá 
því að koma sér í framlengingu er 
Brynjar Björn átti þrumuskot í 
slána á marki Manchester United. 

Þrátt fyrir mikla baráttu heima-
manna í gær tókst þeim ekki að 
jafna metin og United er því komið 
í fjórðungsúrslit ensku bikar-
keppninnar.

Gabriel Heinze, Louis Saha og 
Ole Gunnar Solskjær skoruðu 
mörk United í leiknum. Markvörð-
ur Reading, Ástralinn Adam Fed-
erici, hefði átt að standa vaktina 
betur þessar upphafsmínútur 

leiksins.
Ívar átti góðan leik í vörn 

Reading en átti þó sinn þátt í mörk-
unum þremur sem komu á upp-
hafsmínútunum. Brynjar Björn 
lék á miðju Reading allan leikinn 
og stóð sig frábærlega. Hann var 
gríðarlega vinnusamur og gaf ekk-
ert eftir í návígjunum.

Leikmenn Reading 
gáfust aldrei upp
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LITIR: STÁL, HVÍTT, ANTIK OG GYLLT

VIÐ FELLSMÚLA
KASTARADAGAR

Birt með fyrirvara um prentvillur. Vörur geta verið uppseldar.



Jafnast á við bestu spennumyndir

LÉTT BYLGJUNNAR 967

Fylgstu með á Létt Bylgunni og nældu þér í miða á stærsta og

flottasta konukvöld landsins sem haldið verður í SMÁRALIND 14. MARS
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„Þetta er ekki eitthvað sem ég 
bjóst við, alls ekki, þetta er framar 
öllum vonum,“ segir Þórhallur Sig-
urðsson, betur þekktur sem Laddi. 
Sýning hans 6-tugur hefur slegið í 
gegn í Borgarleikhúsinu og nú er 

búið að bæta átta sýn-
ingum við þær 

fjórar sem upp-
haflega voru 
skipulagðar. Og 

uppselt er á þær allar, sem þýðir 
að í kringum tólf þúsund manns 
munu sjá Ladda ásamt gestum í 
Borgarleikhúsinu en Ladda til 
halds og traust eru þeir Steinn 
Ármann Magnússon, Halli, bróðir 
hans, og Eggert Þorleifsson.

Ísleifur B. Þórhallsson, hjá 
Bravo sem skipuleggur sýningarn-
ar, segist ekki muna eftir öðru eins. 
„Okkur hefur ekki gefist tækifæri 
til að auglýsa sýningarnar því fólk 
bíður hreinlega í símanum hjá 
okkur og vonar að það losni miðar,“ 
segir Ísleifur.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins hafa reyndir starfsmenn 
Borgarleikhússins hreinlega aldrei 
upplifað annað eins. Salurinn liggi 
í krampakasti nánast alla sýning-

una og lófatakið sé dynjandi í lok 
hverrar sýningar. 

Laddi var auðmjúkur gagnvart 
þessum viðtökum og sagðist hrein-
lega ekki trúa því þegar fólkið í 
salnum risi úr sætum sínum og 
klappaði honum lof í lófa. „Þetta 
hleypir alveg nýju blóði í mig og 
sannar hið fornkveðna að allt er 
sextugum fært,“ segir Laddi.

Og segja má að skemmtikraft-
urinn hafi sýnt það og sannað að 
hann eigi sér sérstakan sess í 
hjörtum landsmanna því platan 
hans, Hver er sinnar kæfu smið-
ur hefur mokselst, en þar eru 
öll vinsælustu lög leikarans.

„Hún er komin í gull og 
kannski eitthvað meira,“ segir 
Laddi.

Landinn gripinn Ladda-æði

Þýska sjónvarpsfyrirtækið 
Gruppe 5 hefur hreiðrað um sig á 
Hólmavík þar sem það hyggst taka 
upp senur fyrir leiknu heimildar-
myndina The Longest Night eða 
Nóttin langa. Myndin gerist árið 
2007 og lýsir því hvað gerist þegar 
loftsteinn á stærð við þann sem 
grandaði risaeðlum í fornöld hefur 
rekist á jörðina og fimbulkuldi 
ríkir. Á heimasíðu fyrirtækisins 
má sjá að kvikmyndagerðarfólkið 
hyggst líkja eftir jarðskjálftum og 
flóðbylgjum en kannski ekki síst 
mun myndin varpa ljósi á það 
hversu erfið lífsbaráttan verður 
fyrir þær fáu manneskjur sem lifa 
hörmungarnar af. Hollywood 
hefur lengi velt þessu fyrir sér ef 
þessi hætta steðjaði að og er 
skemmst að minnast Armageddon 
með Bruce Willis í aðalhlutverki.

Gruppe 5 er mjög virt og stórt 
framleiðslufyrirtæki og hefur gert 
sjónvarpsmyndir og heimildar-
myndir fyrir sjónvarpsstöðvar á 
boðr við ZDF, ARD og Arte. Nóttin 
langa verður væntanlega sýnd á 
tveimur þýskum stöðvum, France 
2 og svo er vitað af áhuga BBC. 
Meðal framleiðenda er hins vegar 
hin geysivinsæla fræðslustöð Dis-
covery í Bandaríkjunum.

„Það ríkir heimsendir hérna,“ 
segir Jóhanna Ása Einarsdóttir, 
formaður leikfélags Hólmavíkur, 
en félagar þess manna þau 25 
aukahlutverk sem í boði eru. Eiga 
leikfélagarnir að þvælast um 

Steingrímsfjarðarheiði í von um 
að halda lífi eftir náttúruham-
fararnir. „Við verðum á flótta 
eitthvað í kringum viku,“ segir 
formaðurinn. Jóhanna var í 
vinnu sinni hjá leikskólanum 
Lækjabrekku þegar Frétta-
blaðið náði tali af henni 
og sagði hún að vel 
hefði gengið að finna 
fólk á öllum aldri. „Sú 
yngsta er tíu ára og 
sá elsti áttræður,“ 
bætir hún við. Tölu-
verð spenna og eft-
irvænting ríkir 
meðal aukaleikar-
anna enda ekki á 
hverjum degi sem 
svona tækifæri gefst. 
„Jú, við tókum þessu 
fegins hendi,“ segir 
Jóhanna Ása.

Tökurnar verða í 

gangi í allan dag og gæti 
veðrið varla leikið meira 
við kvikmyndatökulið-
ið. Snjókoma og kalt var 
í veðri í gær á Hólma-
vík en það var einmitt 
það sem Gruppe 5 var 

að leita eftir.

„Ég var nýkomin af alþjóðlegri 
kvennaráðstefnu í Ameríku. Þar 
var kona sem tók upp gamlan 
indíánasið þannig að hver kona 
dýfði fingri í vatnið og draup því 
á næstu konu og óskaði henni alls 
góðs. Ég var að flytja þennan sið 
yfir til að styrkja samstöðuna.“

„Já, það er rétt, ég bauð þau vel-
komin til Eyja,“ segir Bryndís 
Gísladóttir, hótelstýra á Hótel 
Þórshamri í Vestmannaeyjum.

Í gærmorgun sendi Bryndís 
Christinu Ponga, talsmanni Snow-
gathering-ráðstefnunnar, hinnar-
svonefndu klámráðstefnu sem 
neitað var um gistipláss á Hótel 
Sögu á dögunum, bréf þar sem 
hún sagði þeim velkomið að gista 
á Hótel Þórshamri, sem er þriggja 
stjarna hótel. Ponga svaraði síðar 
um daginn. 

„Hún þakkaði í fyrsta lagi fyrir 
gott boð en sagði að það hefði 
verið ákveðið að hætta við ferðina 
því gestirnir óttuðust um öryggi 
sitt á Íslandi,“ segir Bryndís. 
„Þetta eru bara ferðamenn eins og 
annað fólk og hafa ekki gert neitt 
af sér hér á landi. Þetta verður 

líka til þess að þetta fólk mun ekki 
koma hingað og orðspor ferða-
þjónustu á Íslandi mun jafnvel 
bíða hnekki. Þessi framkoma mun 
líklega líka spyrjast út til annarra, 
þetta er slæm landkynning fyrir 
okkur.“ 

Sumum þótti það skjóta skökku 
við að Hótel Saga neitaði að hýsa 
ráðstefnugestina í ljósi þess að 
klámefni er dreift á sýningarrás-
um hótelsins. Því er hins vegar 
ekki til að dreifa á Hótel Þórs-
hamri. „Nei, við höfum ekki séð 
ástæðu til að bjóða gestum okkar 
upp á klám.“

Hótelstýra bauð klámráðstefnu til Eyja

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is





ICEX 7.432, þegar ég fór í sturtu, 
og Nasdaq 2.454 þegar ég skrúfaði 

fyrir. Var lengi að laga kaffi. Kann 
ekkert á sjálfvirkar kaffivélar. 
Hvaða sjálfvirkni er það eiginlega 
þar sem ekkert virkar af sjálfu sér. 
Ég veit hvað er raunveruleg sjálf-
virkni. Ég er til dæmis fullur af 
sjálfvirkni. Þess vegna er ég sökk-
sessfúll fjárfestir og alltaf glaður í 
bragði.

er sjálfvirkur eins og markaður-
inn. Sjálfvirkur eins og Geir Haarde 
þegar Viðskiptaráð ýtir á skatta-
lækkunartakkann á honum. Ég þarf 
ekki sérstaklega að taka ákvörðun 
um eitt eða neitt. Ég fer bara eftir 
innstinkti og sjálfsbjargarhvöt. 
Græði þannig sjálfvirkt nánast. Það 
er mikil guðsgjöf að búa yfir frum-
kvæði, glöggu auga fyrir skattala-
gaglufum og óútskýranlegu við-
skiptaviti sem engin lög ná yfir og 
ekki einu sinni nafnlaus bréf.

einkadræver ók mér á 
stjórnarfund í Stinningu ehf. á Hótel 
Sögu kl. 11.00. Algjör mannauður, 
hann Stebbi, miklu verðmætari en 
einkadræverar sem ég nota úti í 
London og kostar miklu minna en 
þeir. Það er kosturinn við venjulega 
Íslendinga að þeir hafa lagað sig að 
víxlverkun launa og verðlags. Þeir 
eru hæstánægðir með nokkra tíkalla, 
prumpa á alla ginistuðla og taka 
bara lán hjá okkur í bönkunum ef þá 
langar til að veita sér eitthvað. Lett-
ar og Pólverjar kosta minna í bein-
hörðum peningum og það er hægt að 
láta þá sofa í gámum en þeir taka 
aldrei nein lán í bankanum hjá mér 
svo að á endanum er meira fyrir mig 
að hafa upp úr Íslendingum eins og 
Stebba.

bændasamtakanna 
stöðvaði okkur stjórnarmenn í and-
dyrinu á Sögu og vildi fá að vita hvaða 
starfsemi væri stunduð í fyrirtækifyrirtæki
sem héti Stinning ehf. Nafnið gæfi 
ástæðu til að ætla að við stæðumst 
ekki nýsamþykktar siðferðiskröfur 
íslenskra bænda. Við fengum inn-
göngu eftir að ég hafði útskýrt að 
nafnið Stinning vísar til þess að 
fyrirtækið framleiðir hraðsteypu. framleiðir hraðsteypu.

í Senathor kjötvinnslu hf. 
fékk þá snjöllu viðskiptahugmynd í 
dag að hann væri skyldur Thorsur-
unum. Hann keypti forskalaðan 
timburkofa, sem amma hans átti við 
Meðalveg, fyrir 450 millur. Hann 
ætlar að koma þar upp safni um 
sjálfan sig og Elton John. Safnið 
verður opið fólki sem hefur verið 
almenningur í meira en fimm ár. 
Félagsmálaráðuneytið hefur notað 
kofann fyrir opinberanir og kyn-
ferðisofbeldi. Mál að koma sér í 
rúmið. Muna að þakka Moody fyrir 
lánshæfismatið þegar ég fer með 
bænirnar.

Billjónsdagbók 
28,2

Eyðir engu,
þannig séð
Bensíneyðsla er ómöguleg. Hún gengur ekki lengur. Skelltu bara i-Podinum í samband við græjurnar í Aygo og njóttu þín. 
Aygo eyðir engu, þannig séð.
Ofkeyrðu þig.

AYGO
Það er gaman að keyra

Engin útborgun & tryggingar innifaldar
Aðeins 25.710 kr. á mánuði*
*Sértilboð Elísabetar og AYGO.  M.v. 84 mánuði. 
Innifalið er afborgun af láni, tryggingar (ábyrgðar- og kaskótrygging) og bifreiðagjöld á fyrsta tímabili.
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Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070


