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Laugardagur

LESTUR MEÐAL 12-49 ÁRA 
allt landið
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LAUGARDAGUR
27. janúar 2007 — 26. tölublað — 7. árgangur

Smáauglýsingasími550 5000
Auglýsingasími Allt550 5880

Þú getur pantað smáauglýsin

Fyrir 15 árum var myndlistarmaðurinn Snorri Ásmundsson sviptur ökuréttind-um ævilangt. Nú hefur hann fengið próf-ið aftur og á bíl sem hann nefnir Gosa. „Ég var ítrekað tekinn fyrir umferðarlaga-
brot og þess vegna sviptur ökuréttindum. Í 
dag er ég allt annar maður,“ segir Snorri sem 
fékk náðun fyrir sex árum síðan. „Ég þurfti 
ekkert á bílprófinu að halda. Enda stefndi ég
á embætti þar sem fylgir i kbifr ið “

inn. „Öll mannflóran er í strætó og það er 
yndislegt. Ég á eftir að sakna tímans í strætó,“ 
segir Snorri. 

Góður vinur Snorra hvatti hann til að taka 
prófið og gaf honum Mitsubishi Lancer 
árgerð 1994 að prófi náðu. Bíllinn hét áður 
Gráni en það fannst Snorra ekki viðeigandi 
nafn. „Ég nefndi hann Gosa sem mér fannst 
henta okkur félögunum betur.“ Snorri segist án efa t190 k

Gosi tók við af strætó  
Byrjendanámskei› í yoga

Sex vikna byrjendanámskei› hefst 29 jMánud

SNORRI ÁSMUNDSSON

Fékk bílprófið og 
bílinn Gosa
• Bílar • Tíska • Ferðir

           Í MIÐJU BLAÐSINS

Angist feðra í 
björtu ljósi
Páll Baldvin Baldvins-

son um Pabba 
Bjarna Hauks.

MENNING 55

HEIMILIÐ

Kaffiboð í 
Kórahverfi
Sérblað um hús og heimili

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Vilji er allt sem þarf
Jafnréttisbaráttan er erfiðari í dag 
en fyrir hundrað árum síðan, segir 
Þorbjörg Inga Jónsdóttir, 
formaður Kvenrétt-
indafélags Íslands, en 
félagið fagnar hundrað 
ára afmæli sínu í dag.

VIÐTAL 36

Heimilið

[ SÉRBLAÐ UM HÚS OG HEIMILI  – LAUGARDAGUR 27. JANÚAR 2007 ]

EFNISYFIRLIT
DÆMI UM ARKITEKTÚRHVERRAR ÞJÓÐARFuglabúr Systu BLS. 2

SIÐIR VIÐ HÁTÍÐLEGTBORÐHALD
Lagt á borð

BLS. 4
HVER HEFUR SINNSMEKK

Dásamlegir smáhlutir BLS. 6

ALLT Í BLÓMA
Val á pottaplöntum  BLS. 8
ÁSTFANGIN AFBLANDARANUM

Edda Björgvins

KAFFIBOÐ Í KÓRAHVERFILitið inn til Kristínar Bergsdóttur SJÁ BLS. 14

DÆMI UM ARKITEKTÚRHVERRAR ÞJÓÐARFuglabúr Systu SJÁ BLS. 2

Verðum að vinna
Alfreð Gíslason, lands-
liðsþjálfari í handbolta, 
segir að ekkert annað 
en sigur komi til greina 

í leiknum gegn 
Slóvenum.

ÍÞRÓTTIR 62

VÆTUSÖM TÍÐ -  Í dag verða  yfir-
leitt suðvestan 8-13 m/s en hægari 
á stöku stað. Víða rigning eða súld 
þegar kemur fram á daginn en þó 
úrkomulítið austast og suðaustast. 
Hiti 4-10 stig á láglendi.  

VEÐUR 4

VEÐRIÐ Í DAG
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SIV FRIÐLEIFSDÓTTIR

Hleypur með Eminem í 
eyrunum
Heilbrigðisráðherrann vill taktfasta tónlist

FÓLK 70

Þjóðernishyggjan 
snýr aftur
„Á undanförnum vikum hefur 
fáum tekist betur að höfða til hefð-
bundinnar þjóðernishyggju hér á 
Íslandi en Frjálslynda flokknum,“ 
segir Sverrir Jakobsson.

Í DAG 16 

ÖRYGGISMÁL „Staðan eins og hún er í dag er 
óviðunandi miðað við að gætt sé fyllsta öryggis 
íbúa á svæðinu,“ segir Jón Viðar Matthíasson 
slökkviliðsstjóri um stóra flugelda lagera sem 
geymdir eru á höfuðborgarsvæðinu milli ára-
móta.

Samkvæmt upplýsingum slökkviliðsins eru 
þrír fastir lagerar þar sem flugeldar eru 
geymdir milli ára á höfuðborgarsvæðinu á 
vegum Slysavarnafélagsins Landsbjargar og 
Hjálparsveitar skáta. Einn lager er í Hjalla-
hrauni í Hafnarfirði, annar í Stórhöfða í 
Reykjavík og sá þriðji við Malarhöfða, aðeins 
fáa tugi metra frá Ártúnsbrekkunni:

„Þar eru oft geymd um tíu tonn af skoteld-
um og ef eldur slyppi laus í byggingunni yrða 
að rýma byggingar í 90 metra radíus og loka 
fjölförnum götum í 800 metra fjarlægð, þar 

með talinni Ártúnsbrekku,“ segir um geymsl-
una í Malarhöfða í minnisblaði Slökkviliðs 
höfuðborgarsvæðisins. Samkvæmt reglum 
ætti lagerinn að vera að minnsta kosti 180 
metra frá fjölförnum götum og 400 metra frá 
íbúðarhúsum. Íbúðarhúsin í Urriðakvísl eru 
aðeins rúma 250 metra í burtu.

Jón Viðar segir stóra flugeldasala vera mjög 
meðvitaða um að hlutirnir þurfi að vera í lagi 
og að viðræður standi yfir um lausnir á vand-
anum, sem vaxi með hverju ári. „Menn átta sig 
á því að ef einhver uppákoma verður sem veld-
ur tjóni eða slysi eða ógnar öryggi fólks getur 
það haft skaðleg áhrif á sölu flugelda um 
ókomna tíð,“ segir slökkviliðsstjórinn.

Í áðurnefndu minnisblaði er vikið að alvar-
legum slysum sem urðu þegar skoteldageymsl-
ur sprungu í Kolding í Danmörku og Enschede 

í Hollandi. Jón segir hættuna hér vera nákvæm-
lega þá sömu og í nágrannalöndunum. „Ef þetta 
fer af stað er það mjög illviðráðanlegt,“ segir 
hann.

Í milliáralagerunum svonefndu munu oft 
vera geymd tuttugu til þrjátíu tonn af flugeld-
um. Í sölulagerum, sem byrjað er að fylla á í 
nóvember, hefur hins vegar verið allt að 400 
tonnum á einum stað. Enginn fastur staður er 
fyrir þessar geymslur heldur hefur húsnæði 
verið útvegað frá ári til árs. Slysavarnafélagið 
Landsbjörg hefur flutt inn stálgrindarhús til 
þessara nota en lóð sem félaginu hefur verið 
úthlutað er ekki tilbúin til byggingar.

„Það sem við erum að reyna að gera er að 
koma þessu frá íbúðarbyggð þannig að fólk sé 
ekki í hættu,“ segir Jón Viðar Matthíasson.

 - gar

Flugeldageymslur ógna 
öryggi í höfuðborginni
Tugir tonna skotelda á lagerum björgunarsveita skapa óviðunandi hættu á höfuðborgarsvæðinu segir Jón 
Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri. Ein geymslan er aðeins nokkra tugi metra frá Ártúnsbrekkunni. 

VIÐSKIPTI Bankastjórn Landsbank-
ans leggur til við aðalfund í 
febrúar að yfir 28 þúsund 
hluthöfum bankans verði greidd-
ur 40 prósenta arður af nafnverði 
hlutafjár fyrir árið 2006. Þetta 
svarar til alls 4,4 milljarða króna. 

Björgólfsfeðgar eru stærstu 
hluthafar Landsbankans í gegnum 
Samson eignarhaldsfélag ehf. 
Verði tillagan samþykkt fær 
Samson rúma 1,8 milljarða króna 
í arð fyrir sinn snúð. 

Landsbankinn skilaði methagn-
aði upp á 40,2 milljarða króna á 
síðasta ári. Hagnaður bankans á 
fjórða ársfjórðungi var 14,1 
milljarður króna, sem var langt 
umfram spár.   

 - eþa / sjá síðu 12

Tillaga um 40 prósenta arð:

Björgólfsfeðgar 
fá 1,8 milljarða

UMFERÐ Tveir menn á vegum 
umferðardeildar Reykjavíkur-
borgar hafa undanfarna daga 
farið um á Sæbrautinni og 
Miklubrautinni og þrifið 
umferðarmerki.

„Við sætum lagi og förum í 
þetta verk í frostleysinu,“ segir 
Pétur Ársælsson, rekstrarstjóri 
umferðardeildar.

Pétur segir mikla tjöru og 
önnur óþrif setjast á umferðar-
merkin og að nauðsynlegt sé að 
háþrýstiþvo þau og skrúbba með 
hreinsiefnum. Eins og sjá má á 
myndinni af þeim Pétri Gísla-
syni og Georg Sigurðssyni var 
ekki vanþörf á þessum mikla 
þvotti. „Það er verst hvað það er 
mikið stress í umferðinni og 
hversu frámunalega tillitslausir 
bílstjórar eru stundum gagnvart 
þessum mönnum sem eru að 
vinna sín störf af samvisku-
semi,“ segir Pétur.  - gar

Sæta lagi í frostleysinu:

Hreinsa fyrir 
stressaða fólkið

SKILTAÞVOTTUR Heimurinn þýtur hjá á Miklubrautinni. FRÉTTABLAÐIÐ/ VILHELM

LANDBÚNAÐUR Með nýjum samn-
ingi sauðfjárræktenda og ríkisins 
fellur útflutningsskylda lamba-
kjöts niður árið 2009, sem gæti 
leitt til mjög harðnandi sam-
keppni á milli kjötgreina á innan-
landsmarkaði. 

Ingvi Stefánsson, formaður 
Svínaræktarfélags Íslands, segir 
það alveg ljóst að kjötmarkaður-
inn hérlendis þoli ekki aukið 
framboð á einni tegund kjöts á 
stuttum tíma. Hann hefði viljað 
sjá allar greinar fá lengri aðlög-
unartíma að þessum breytingum.

Ingvi gagnrýnir að samningur-
inn nú sé gerður án samráðs við 
aðra kjötframleiðendur. „Eins og 
staðan er núna er þetta mjög 
alvarlegt fyrir alla sem eru að 
sýsla með kjöt. Ég heyri að svína-

bændur hafa miklar áhyggjur af 
stöðunni. Því miður er það ljóst að 
við njótum ekki velvilja landbún-
aðarráðherra í sama mæli og sauð-
fjárræktin. Við höfum lagt fram 
hugmyndir til ráðuneytisins en 
þeim hefur ekki verið svarað.“  

Þórólfur Sveinsson, formaður 
stjórnar Landssambands kúa-
bænda, segir að ef þúsund tonn 
af lambakjöti komi inn á markað-
inn hafi það óumflýjanleg áhrif á 
aðra kjötframleiðendur. „Við 
höfum reynsluna frá 2002 til 
2003 þegar offramboð var af 
svínakjöti. Það er of snemmt að 
mála skrattann á vegginn en 
kjötmarkaðurinn er ein heild og 
miklar breytingar á verði einnar 
kjöttegundar hafa áhrif á verð 
annarrar.“ - shá

Svína- og kúabændur gagnrýna lambakjötssamning:

Óttast offramboð 



Einar, ég hélt að Garðar Thor 
væri með látúnsbarka?

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

NOTAÐIR BÍLAR

BÍLL DAGSINS

VOLKSWAGEN TOURAN
Nýskr. 11.04 - Sjálfskiptur - Ekinn 38 þús. km.  -  Allt að 100% lán.

Verð

2.060.000.-

 Ung kona sem dvaldi 
í Byrginu um tíma lagði síðdegis í 
gær fram kæru til lögreglu á Guð-
mund Jónsson, fyrrverandi for-
stöðumann. Konan kærir kynferð-
islega misbeitingu hans gagnvart 
sér, meðan hún var skjólstæðing-
ur í Byrginu. Þetta staðfesti Ólaf-
ur Helgi Kjartansson, sýslumaður 
á Selfossi, við Fréttablaðið í gær. 

Þetta er þriðja konan sem legg-
ur fram kæru. Hinar tvær, báðar 
fyrrverandi skjólstæðingar 
Byrgisins, höfðu áður kært Guð-
mund fyrir kynferðislega mis-
beitingu meðan á dvöl þeirra á 
heimilinu stóð. 

Það var 17. desember sem 
fréttaskýringaþátturinn Kompás 
á Stöð 2 greindi frá brotalömum í 
starfsemi Byrgisins, sem var þá 
eitt kunnasta meðferðarheimili 
landsins fyrir áfengis- og fíkni-
efnaneytendur. Guðmundur lét í 
kjölfarið af starfi forstöðumanns. 
Síðan hefur atburðarásin verið 
hröð. Ung kona steig fram og 
greindi frá kynlífssambandi sínu 
við Guðmund og kærði hann svo. Í 
fréttum var greint frá því að 
Byrgið hefði brotið lög, með vitn-
eskju yfirvalda, þegar þar var 
stunduð afeitrun árum saman. Þá 
vaknaði grunur um að fleiri en ein 
kona í meðferð í Byrginu hefðu 
orðið barnshafandi eftir starfs-
menn þar. Félagsmálaráðuneytið 
stöðvaði greiðslur til meðferðar-
heimilisins þegar hér var komið 
sögu og um miðjan janúar til-
kynnti forstöðumaðurinn að Byrg-
inu hefði verið lokað. Ríkisendur-
skoðun gerði athugun á fjármálum 
og bókhaldi Byrgisins á árunum 

2005 og 2006 og í ljós kom að stór-
felld óráðsía hafði verið í fjár-
málum heimilisins. Saksóknari 
efnahagsbrota hjá embætti ríkis-
lögreglustjóra er nú með þá hlið 
mála til rannsóknar.

Þá varð uppvíst að fangar sem 
dvöldu í meðferð í Byrginu á 
meðan það starfaði gátu valsað 
þar inn og út. Fangelsismálastofn-

un lét þegar flytja þá aftur á Litla-
Hraun.

Guðmundur hefur enn ekki 
mætt í skýrslutöku hjá sýslumann-
sembættinu á Selfossi, sem fer 
með rannsókn málsins. Hann hefur 
verið boðaður til hennar eftir helgi. 
Hann hefur ekki lagt fram boðaðar 
kærur hjá embættinu.

Enn ein kæran á 
Guðmund í Byrginu
Enn ein kæra var lögð fram á Guðmund Jónsson, fyrrverandi forstöðumann Byrgis-
ins, síðdegis í gær. Fyrrum skjólstæðingur Byrgisins kærði hann fyrir kynferðislega 
misbeitingu. Þetta er þriðja konan sem leggur fram kæru af þessum sökum.

 Götuhópur fíkni-
efnadeildar lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu hefur tekið nær 
hálft kíló fíkniefna á tæpum mán-
uði. Mest hefur náðst af amfetam-
íni og hassi; rúmlega 200 grömm 
af hinu fyrrnefnda og tæp 150 
grömm af síðarnefnda efninu,  en 
einnig aðrar tegundir fíkniefna, 
að sögn Ásgeirs Karlssonar, yfir-
manns fíkniefnadeildar.

Á ofangreindu tímabili hafa 30 
mál komið til kasta götuhópsins og 
46 hafa verið handteknir. Auk 
amfetamíns og hass hafa verið 
tekin efni eins og kókaín, maríjú-
ana og sveppir. 

Ásgeir segir að þetta segi þó 
ekki alla söguna því auk götuhóps-
ins hafi almenna deild lögreglunn-

ar verið mjög virk á götunni og 
tekið efni og fólk. Þannig komu tíu 
manns við sögu hjá lögreglunni á 
höfuðborgarsvæðinu í sex fíkni-
efnamálum í fyrradag og fyrri-
nótt. Síðdegis voru tveir karlmenn 
handteknir í miðborginni. Í bíl 
þeirra fundust fíkniefni. Farið var 
inn á heimili karlmanns í Hafnar-
firði. Þar fundust sömuleiðis ætluð 
fíkniefni. Þá var farið í íbúð í 
Breiðholti þar sem húsráðendur 
eru grunaðir um fíkniefnamisferli. 
Í fyrrakvöld var átján ára piltur 
handtekinn. Á dvalarstað hans 
fundust fíkniefni. Á sama tíma 
voru þrír  karlmenn handteknir á 
öðrum stað í borginni, allir grun-
aðir um fíkniefnamisferli. Loks 
var hálfþrítugur karlmaður hand-

tekinn í fyrrinótt. Á honum og í bíl 
hans fundust fíkniefni. 

Hefur náð tæpu hálfu kílói 
fíkniefna síðan um áramót

 Guðjón Arnar Kristj-
ánsson ræddi lengur um innflytj-
endur en nokkurt annað málefni í 
setningarræðu sinni á landsþingi 
Frjálslynda flokksins í gær.

Guðjón sagði það mikil mistök 
að hafa ekki nýtt heimildir EES-
samningsins til að fresta frjálsri 
för launafólks. Þetta væru einstak-
ar aðstæður í sögu Íslands því 
„mikill fjöldi erlends fólks mun 
keppa við Íslendinga um vinnu“. 
Frjálslyndir vildu takmarka flæðið 
á ný, sagði Guðjón, án þess að loka 
landinu eða reka nokkurn á brott. 

Formaðurinn gagnrýndi einnig 
verðtryggingu lána og ofurhagnað 
bankanna. Bankastofnanir  ættu 

að skýra hvers vegna lánakjör 
almennings versnuðu eftir því 
sem hagur banka vænkaðist.

Í ræðu Guðjóns kom fram að 
nokkuð hefði gustað um flokkinn 
síðustu mánuði og tæpti á sundr-
ungu innan flokksins og nýjum 
flokksmönnum. Hvatti hann félaga 
sína til að efla sátt í flokknum. 
Hann hvatti þá einnig til að láta 
ekki glepjast af gylliboðum fólks 
úr öðrum flokkum. „Framtíðin 
bíður okkar,“ sagði Guðjón. 

Áhersla lögð á innflytjendur

 Karlmaður á fimmtugs-
aldri var í gær dæmdur í tólf 
mánaða óskilorðsbundið fangelsi 
fyrir að brjótast inn í hús hjá 
konu og reyna að nauðga henni 
þar sem hún lá sofandi við hlið 
sambýlismanns síns. Héraðsdóm-
ur Austurlands kvað upp dóminn. 

Ákærði neitaði sakargiftum 
með þeim rökum að konan sem 
hann reyndi að nauðga hefði gefið 
til kynna að hún hefði gert sér 
dælt við hann á skemmtistaðnum 
Café Kosý á Reyðarfirði. Af 
framburði konunnar og vitna 
þótti sýnt að svo hefði ekki verið. 
Maðurinn hefur ekki áður hlotið 
refsingu.

Braust inn og 
áreitti konu

 Ný tegund gangbrautar-
ljósa sem sett hefur verið upp við 
Hlíðaskóla skynjar vegfarendur og 
lætur græna ljósið loga þar til þeir 
eru örugglega komnir yfir götuna.

„Skynjarinn fylgist með 
vegfarandanum og lætur græna 
ljósið loga þar til hann er kominn 
yfir. Með þessu fyrirkomulagi er 
ljósstýringin aðlöguð þeim sem 
fara hægar yfir og akandi umferð 
aðeins stöðvuð þann tíma sem 
nauðsynlegt er hverju sinni,“ segir 
í frétt frá framkvæmdasviði 
Reykjavíkurborgar sem setti ljósin 
upp í Hamrahlíðinni til að auka 
öryggi skólabarna og annarra 
vegfarenda. 

Grænt ljós þar 
til yfir er komið

 Breska lögreglan telur 
sig nú hafa rökstuddan grun um 
að Andrei Lugovoi hafi eitrað 

fyrir Alexander 
Litvinenko með 
geislavirku 
póloni. Búast 
má við að bresk 
stjórnvöld vilji 
fá Lugovoi 
framseldan frá 
Moskvu, en 
ólíklegt þykir 
að rússnesk 

stjórnvöld vilji verða við því.
Breska dagblaðið Guardian 

skýrði frá þessu í gær og sagði 
jafnframt að bresk stjórnvöld 
byggju sig nú undir að verulega 
kólnaði í samskiptum Rússa og 
Breta á næstunni vegna þessa 
máls.

Lugovoi er, rétt eins og 
Litvinenko, fyrrverandi starfs-
maður sovésku leyniþjónustunnar 
KGB og arftaka hennar FSB. 
Lugovoi hitti Litvinenko í London 
fáeinum vikum áður en hann lést 
þann 23. nóvember.

Grunar Lugovoi 
um morðið

 Til stendur að breyta 
stærðum á kvenfatnaði á Spáni í 
samræmi við stefnu stjórnvalda 
um að draga úr þrýstingi á ungar 
stelpur að vera grannar. BBC 
greinir frá þessu á fréttavef sínum.

Á næsta ári verða fatastærðir í 
samræmi við líkamsvöxt 
spænskra kvenna og verða þær 
fundnar út með því að mæla 
meira en átta þúsund konur á 
aldrinum 12 til 70 ára.

Þessi fyrirhugaða breyting 
kemur í kjölfarið á banni sem sett 
var við þvengmjóum fyrirsætum 
á tískuvikunni í Madrid í sept-
ember síðastliðnum.

Meðal hugmynda er að gínur í 
verslunum verði gerðar meiri um 
sig. 

Fatastærðum 
breytt á Spáni

 Ökumaður fólksbif-
reiðar mældist á 199 km hraða á 
Reykjanesbrautinni á fimmta 
tímanum í gær. Lögreglan á 
Suðurnesjum veitti ökumanni 
eftirför en hann sinnti ekki 
stöðvunarmerkjum og reyndi að 
komast undan lögreglu, meðal 
annars með því að aka ítrekað á 
ofsahraða hægra megin fram úr 
bifreiðum.

Ökumaðurinn, tvítugur 
karlmaður, var handtekinn við 
akstur í Vogum skömmu síðar og 
var sviptur ökuréttindum til 
bráðabirgða að lokinni skýrslu-
töku. Hann hefur níu sinnum áður 
verið kærður fyrir hraðakstur.

Mældur á 199 
km hraða
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Samalága verðið um land allt

Þrekhjól - YK-B19
Hljóðlátt með segulviðnámi. Mælir og sýnir tíma, 
vegalengd, heildar vegalengd, hraða, sveifasnúning, 
púls í handskynjurum. Segulviðnám. Þyngdarstilling á 
bilinu 1-10 kg. Þyngd á tæki 26 kg
3899530

Frábært
heima í stofu

af öllum
hreinlætistækjum

30-70

Hægt að
leggja saman

49.990

Hlaupabretti 0-12 km
Rafdrifið göngubretti úr sterkri grind. 1,5 hestafla 
mótor. Hraði 0-12 km. Sterkt, álagsþolið fjaðrandi 
færiband 115x38 sm. 1,6 mm belti. Öryggi sem 
rýfur straum ef notandi fellur af bandinu. 3 innbyggð 
kerfi. Hámarkslíkamsþyngd 110 kg.
3899532

Tímaklukka, vegalengdamælir, 
kaloríumælir, hraðamælir og 

púlsmælir.

14.990
17.990

Þurrkari, Zanker
Með barka og rakaskynjari. Tromla úr 
ryðfríu stáli. 50 hz - 230 V - 2200 W. 
Tekur 5 kg. Hæð 85 cm. Breidd 60 cm. 
Dýpt 57 cm. Þyngd 32 kg.
1805444

Helgar
skot

Aðeins 45 stk

19.990

Gildir meðan birgðir endast

SÍÐASTA HELGIN



 Tillögur Samein-
uðu þjóðanna um framtíð Kosovo-
héraðs í Serbíu voru kynntar fyrir 
alþjóðlega tengslahópnum svo-
kallaða, það er fulltrúum Banda-
ríkjanna, Rússlands og nokkurra 
Evrópuþjóða, í Vín í gær. Rúss-
landsstjórn, sem er helsti banda-
maður Serbíu, óskaði eftir meiri 
tíma til að fara yfir tillögurnar. 
Ríki Atlantshafsbandalagsins 
lýstu yfir fullum stuðningi við til-
lögurnar og sögðu tafir á úrlausn 
geta kynt undir óstöðugleika á 
Balkanskaga.

Martti Ahtisaari, sem er fyrr-
verandi forseti Finnlands, hefur 
stjórnað samningaviðræðum á 
vegum Sameinuðu þjóðanna milli 
serbneska minnihlutans og 
albanska meirihlutans í Kosovo 
um framtíð héraðsins. Talið er að 
hann leggi til að einhvers konar 
sjálfstæði verði komið á í þessu 
tveggja milljón manna héraði sem 
hefur verið undir stjórn Samein-
uðu þjóðanna frá árinu 1999. 

Stefnt er að því að kynna tillög-
urnar fyrir bæði serbneskum og 
albönskum íbúum héraðsins þann 
2. febrúar. Að því búnu verða þær 
lagðar fyrir öryggisráð Samein-
uðu þjóðanna.

Serbneski minnihlutinn í Kos-
ovo vill að héraðið tilheyri áfram 
Serbíu en albanski meirihlutinn, 
sem er um 90 prósent íbúa, vill 
stefna að sjálfstæði héraðsins.

Bandaríkin og nokkur ríki Evr-
ópusambandsins styðja við kröf-
ur um sjálfstæði þrátt fyrir 
aðvaranir um að það gæti orðið 
aðskilnaðarsinnum víða um heim 
hvatning. Rússland, sem hefur 
neitunarvald í öryggisráði SÞ, 

hefur gefið í skyn að það muni 
fella allar tillögur sem Serbar 
sætti sig ekki við. 

Sextán þúsund manna friðar-
gæslulið NATO er nú í Kosovo. 

Skiptar skoðanir á 
Kosovo-tillögum SÞ
Talið er að Kosovo-hérað hljóti einhvers konar sjálfstæði frá Serbíu samkvæmt 
tillögum Sameinuðu þjóðanna. Rússar, sem eru helstu bandamenn Serba, hafa 
hótað að fella allar tillögur í öryggisráðinu sem eru Serbum ekki að skapi. 
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Síðustu dagar

risaútsölunnar

um helgina!

© GRAPHIC NEWS

Sjálfstæðisáætlun Kosovo
Tillaga samningamanns Sameinuðu þjóðanna, Martti
Ahtisaari, myndi færa héraðið, þar sem Albanir eru í meiri-
hluta, á braut til sjálfstæðis undan yfirráðum Serbíu, en 
um leið tryggja Serbum í héraðinu umtalsverða sjálfstjórn.
Serbía gengur hart eftir
því að héraðið heyri 
áfram undir stjórnina
    í Belgrad.

Heimildir: Statistical Office of Kosovo, UNMIK, OSCE Myndir: Associated Press

KOSOVO

Þjóðarbrot:
Serbar 7%.
80.000 eftir,
200.000 brott-
fluttir síðan1999
Aðrir 5%

Íbúafj.: 1.9m (2002)

Albanir
88%

S E R B í A

A
LB

A
N

íA

M A K E D Ó N Í A

Kosovska
Mitrovica

Prizren

PristinaPec

Djakovica Urosevac
Gnjilane

25 mílur
40 km

KOSOVO

Belgrad

SERBÍA

SVARTFJALLALAND KOSOVO

200 km

ALBANÍA

MAKEDÓNÍA

Lykilatriði áætlunar SÞ

Helstu
svæði Serba

     Kosovo hafi rétt til að gangast undir alþjóð-
legar samþykktir og sækja um aðild að alþjóð-
legum samtökum og stofnunum á borð við SÞ, 
Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og Alþjóðabankann.

Varnir settar upp í kringum afmörkuð 
serbnesk rétttrúnaðarsvæði.

    Svæði minnihluta Serba hafi stjórn yfir stað-
bundinni stefnumótun, og rétt á einhverjum 
beinum tengslum við Belgrad. Serbía gæti
fjármagnað serbnesk svæði.

     Kosovo verði undir eftirliti nefndar á 
vegum ESB sem hafi völd til að endurskoða
lög og reka staðbundna embættismenn.

Ef Rússland beitir ekki neitunarvaldi gæti
ályktun SÞ um lokasamkomulag orðið að veru-
leika um mitt ár 2007 og myndi þá gera
ríkjum kleift að viðurkenna nýjasta ríki Evrópu.

     Kosovo taki yfir hluta af efnahagslegum
eignum og skuldum sem áður tilheyrðu
Serbíu.

     Pristina hvött til að koma á góðu sambandi
við Serbíu og önnur nágrannaríki, og gefi leyfi
fyrir tvöföldum ríkisborgararétt.
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 Frávísunarkrafa núver-
andi og fyrrverandi forstjóra 
stóru olíufélaganna þriggja; Esso, 
Skeljungs og Olís, var tekin fyrir í 
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær. 
Mennirnir þrír; Geir Magnússon, 
Kristinn Björnsson og Einar Bene-
diktsson, eru ákærðir fyrir stór-
fellt og ólögmætt samráð í tuttugu 
og sjö liðum.

Lögmenn mannanna vilja 
meina að fjölmargir annmarkar 
séu á málsmeðferð ákæruvalds-
ins. Meðal þess sem þeir töldu 
fram því til útskýringar var að 
hún bryti í bága við mannréttinda-
sáttmála Evrópu og að skjólstæð-
ingar þeirra hefðu ekki hlotið 

sanngjarna og hlutlausa rannsókn 
þar sem þeir hefðu ekki réttar-
stöðu sakbornings við yfirheyrsl-
ur. Einnig væri rannsókn lögreglu 
á hendur þeim að of miklu leyti 
byggð á úrvinnslu gagna frá Sam-
keppnisstofnun og því hefði verið 
brotið á rétti þeirra til sanngjarn-
ar og hlutlausrar málsmeðferðar.  

Þá telja þeir að jafnræðisregla 
stjórnarskrárinnar hafi verið brot-
in með því að lögsækja einungis 
forstjórana en ekki aðra starfs-
menn sem tóku þátt í samráðinu. 
Því ætti að vísa málinu frá dómi. 

Sækjandi hafnaði þessum kröf-
um. Í málflutningi hans kom fram  
að aldrei hefði reynt á það áður 

hér á landi hvort að það sem ákært 
væri fyrir nú skilgreindist sem 
refsiverð háttsemi. Það væri dóm-
stóla að ákvarða slíkt og málið 
þyrfti að fara til efnislegrar með-
ferðar til að ákvarða það. 

Hann benti þó á að það hefði 
enga þýðingu né tilgang fyrir 
neinn, hvorki ákæruvaldið né hina 
ákærðu, að halda efnislegri með-
ferð áfram ef það væri niðurstaða 
dómsins að ekki væri um refsi-
verða háttsemi að ræða. 

Gagnrýndu rannsókn og yfirheyrslur

Héraðsdómur Reykja-
víkur framlengdi í gær gæslu-
varðhald yfir karlmanni á 
þrítugsaldri sem er grunaður um 
að hafa beitt fimm ára stúlku 
kynferðislegu ofbeldi á leikvelli í 
Vogahverfinu fyrr í mánuðinum. 
Maðurinn áreitti einnig aðrar 
barnungar stúlkur en ekki er talið 
að hann hafi snert þær. Gæslu-
varðhaldið yfir manninum gildir 
til 9. febrúar. 

Að sögn lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu voru teknar 
skýrslur af stúlkunum fyrir dómi 
í vikunni. Eftir skýrslutökurnar 
þykir tilefni til að senda DNA-
sýni sem tekin voru úr manninum 
og fimm ára stúlkunni í rannsókn 
til Noregs.

Gæsluvarðhald 
framlengt 

 Andlega vanheill 
maður á þrítugsaldri, sem strokið 
hafði af geðdeild Landspítalans á 
Kleppi, fór inn á svæði Samskipa 
í Sundahöfn á fimmtudagskvöld, 
tók tíu hjóla Man-dráttarbíl 
traustataki og keyrði hann allt 
upp í 100 kílómetra hraða eftir 
Sæbrautinni og Reykjanesbraut.

Hann fór ekki eftir stöðvunar-
merkjum lögreglu og ók síendur-
tekið gegn rauðu ljósi eftir 
Sæbrautinni. Sex lögreglubílar 
tóku þátt í eftirförinni. Maðurinn 
stöðvaði ekki bílinn fyrr en á 
gatnamótum Vífilsstaðavegar og 
Reykjanesbrautar. Maðurinn var 
fluttur á lögreglustöðina við 
Hverfisgötu og síðar færður 
aftur á geðdeild LSH.

Ók tíu hjóla bíl 
á ofsahraða

Fimm fíkniefnamál 
komu til kasta lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu í fyrradag. 
Ætluð fíkniefni fundust í fórum 
tveggja karlmanna á þrítugsaldri 
sem lögreglan stöðvaði með 
skömmu millibili í Breiðholti um 
kvöldmatarleytið á miðvikudag.

Nokkru síðar voru tveir piltar 
um tvítugt handteknir í austur-
hluta Reykjavíkur, grunaðir um 
fíkniefnamisferli.

Fimm teknir 
með fíkniefni

 Slátrun í þorskeldi hefur 
aukist um 35 prósent milli áranna 
2005 og 2006. Um 1.400 tonnum af 
þorski var slátrað í fyrra. Þetta 
kemur fram í nýjasta tölublaði 
Fiskifrétta og byggt á bráða-
birgðatölum Fiskistofu.

Árið 2000 var aðeins slátrað 11 
tonnum en framleiðslan hefur 
undanfarin tvö ár aukist um 400 
tonn á ári. Aðallega er um þorsk í 
áframeldi að ræða en 180 tonnum 
var slátrað af þorski úr aleldi árið 
2006. Alls var slátrað 1.624 
tonnum af eldisfiski í fyrra, að 
ferskfisktegundum undanskild-
um, af öðrum eldistegundum, sem 
eru lúða, sandhverfa og ýsa.

Áframeldi gef-
ur góða raun



Við opnum nýja 
stöð á Hringbraut í dag

Eldsneyti
á 99 kr!

Frá kl. 10–16 í dag

Pylsa og Coke á 

199 kr.
(gildir lau. og sun.)

Subway
2fyrir1
af 12” bátum*

(gildir lau. og sun.)

Serrano
2fyrir1

af Burritos 
og Quesadillas

(gildir lau. og sun.)

Bland í 
poka með

52%
afslætti
(gildir lau. og sun.)

Allt bakkelsi
2fyrir1

(gildir lau. og sun.)

*Subway tilboð gildir ekki um bát mánaðarins né með öðrum tilboðum. **Ath. að Serrano og Subway eru með annan afgreiðslutíma
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Fríir bíómiðar á 
fjölskyldumyndina

Night at
the Museum

í boði Vífilfells
(gilda á sýningar í kvöld 
meðan birgðir endast)

Í dag kl. 10 opnar ný þjónustustöð ESSO, á mótum Hringbrautar og Njarðargötu. Af því tilefni kostar 
lítrinn af eldsneyti, 95 okt., 98 okt. og dísel, einungis  99 kr. Tilboðið gildir frá kl. 10–16 í dag og 
verður allt eldsneyti afgreitt með þjónustu. Safnkortspotturinn kraumar með flottum vinningum. 
Fjöldi annarra frábærra tilboða alla helgina. Bæði Subway og Serrano opna um leið á sama stað. 
Lítið inn og skoðið nýja og glæsilega stöð ESSO í hjarta borgarinnar. Opið allan sólarhringinn**.



Forráðamenn 
Stöðvar 2 afhentu í gær Lögregl-
unni á höfuðborgarsvæðinu gögn 
sem þeir höfðu undir höndum 
um ætlaða barnaníðinga. Gögnin 
sem afhent voru eru afrakstur 

vinnu 
þáttagerðar-
manna 
Kompáss, 
sem lögðu 
tálbeitu á 
netinu fyrir 
fólk með 
kynferðisleg-
an áhuga á 
börnum. 
Vinnugögn 
voru ekki 
afhent.

„Við afhentum þessi gögn af því 
að mennirnir sem um ræðir eru 
ekki heimildarmenn okkar,“ 
segir Sigmundur Ernir Rúnars-
son, fréttastjóri Stöðvar 2.

Í Frjálslynda flokkinn 
hafa bæst mörg hundruð manna 
síðustu daga. Í gærdag voru til að 
mynda 1.700 félagar skráðir en 
voru daginn áður 1.400, samkvæmt 
upplýsingum núverandi fram-
kvæmdastjóra, Magnúsar Reynis 
Guðmundssonar. Magnús segir 
félagafjölda hafa tvöfaldast á hálfu 
ári og þessi fjölgun milli daga sé 
mjög eðlileg, því málefni flokksins 
hafi verið áberandi. 

Margrét Sverrisdóttir segir allt 
stefna í fjandsamlega yfirtöku 
Nýs afls á Frjálslynda flokknum. 
„Maður hefur frétt af þessum 
mönnum hringjandi út um allt land 
að hvetja fólk til að kjósa, svo 
fremi sem það kjósi ekki mig,“ 
segir Margrét og bætir við að 
vegna gífurlegrar smölunar sé hún 
ekki ýkja bjartsýn á útkomu vara-
formannskosningarinnar.

Liðsmenn Nýs afls hafa verið 

dugmiklir að gagnrýna Margréti í 
Útvarpi Sögu síðustu mánuði. Mar-
grét segir að ef til vill sé yfirtaka 
þeirra ekki á allan hátt fjandsam-
leg, þegar litið sé til þess að for-
maður og varaformaður hafi aug-
lýst á Sögu fyrir tvö hundruð 
þúsund krónur síðustu daga. 

„Guðjón og Magnús virðast því 
leggja blessun sína yfir málflutning-
inn þar,“ segir Margrét og bendir á 
flokkurinn sjálfur greiði þessar aug-
lýsingar. „Það vekur nú upp spurn-
ingar um jafnræði frambjóðenda í 
varaformannsembættið en ég ætla 
ekkert að gera mál úr því,“ segir 
hún.

Sveinn Aðalsteinsson, sem var 
kosningastjóri flokksins í borgar-
stjórnarkosningunum, sagði sig 
úr flokknum í fyrradag. Sveinn 
telur litla alvörupólitík stundaða í 
flokknum eftir innkomu Nýs afls. 
Allt snúist um að ná völdum í 

flokknum og að koma Margréti 
frá.

Sveini finnst ljótt að sjá að hver 
sem er sé velkominn inn af götunni 
til að kjósa um æðstu embætti í 
flokknum. „Þetta fólk representar 
alls ekki þá sem hafa kosið flokkinn 
í gegnum tíðina.“ 

Sveinn líkir landsþinginu við 
skákmót þar sem enginn kunni mann-
ganginn. „Nema Jón Magnússon, 
hann er sá eini sem kann manngang-
inn og hann leikur sér með þing-
flokkinn eins og köttur að músum. 
Sverrir Hermannsson er gamall 
pólitískur refur og kann vel að tefla. 
Enda hafnaði hann þessum mönnum. 
Því miður hefur hans ráðum í engu 
verið fylgt í þessum átökum.“

Magnús Reynir segir eftirsjá að 
Sveini. Hann sé einn af einungis 
þremur sem hafi sagt sig úr flokkn-
um síðustu þrjá mánuði.

Frjálslyndum fjölgar 
um fimmtung á dag
Stefnir í fjandsamlega yfirtöku Nýs afls, segir Margrét Sverrisdóttir. Keppinaut-
ur hennar og formaður hafi auglýst fyrir 200.000 krónur í Útvarpi Sögu á kostn-
að flokksins. Fyrrum kosningastjóri flokksins segir leikið með forystuna.

Condoleezza Rice, utanríkisráð-
herra Bandaríkjanna, tilkynnti bandamönn-
unum í NATO í gær að bandarísk stjórnvöld 
hefðu ákveðið að verja 10,6 milljörðum dala, 
sem jafngildir 730 milljörðum króna, til upp-
byggingar í Afganistan. Með þessum stór-
auknu framlögum setur Bandaríkjastjórn 
þrýsting á evrópsku bandalagsþjóðirnar að 
leggja líka meira af mörkum. Á ráðherra-
fundi bandalagsins í Brussel var ákveðið að 
senda fleiri hermenn til átakasvæðanna í 
Suður- og Austur-Afganistan.

Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra 
greindi í sínu innleggi á fundinum frá fyrir-
ætlunum íslenskra stjórnvalda um að styðja 
enn frekar við endurreisnarstarf og uppbygg-
ingu í Afganistan.

Samtals hafa ESB-ríkin 27, sem flest eru 

jafnframt í NATO, heitið sem svarar um 234 
milljörðum króna til verkefna í Afganistan á 
næstu fimm árum. Hin erlenda aðstoð á að 
stuðla að því að vinna fátækan almenning á 
band stjórnarinnar í Kabúl, byggja upp örygg-
issveitir hollar henni og draga úr ópíumrækt, 
svo nokkur helstu markmiðin séu nefnd. 

Rice sagði einnig að fleiri bandarískir her-
menn kynnu að verða sendir til Afganistans, 
en um þriðjungur þeirra rúmlega 33 þúsund 
NATO-hermanna sem í landinu eru koma úr 
Bandaríkjaher. Forsvarsmenn NATO-herliðs-
ins í Afganistan, ISAF, búast fastlega við því 
að uppreisnarmenn talibana muni reyna að 
efna til tvíefldra árása í vor.
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Range Rover Supercharged

Afhenda gögnin

Tæp 44 prósent kvenna í 
Hafnarfirði eru mjög andvíg 
stækkun álversins í Straumsvík 
og rúm 14 prósent frekar andvíg. 
Þetta kemur fram í könnun sem 
Capacent Gallup gerði á meðal 
1.500 Hafnfirðinga um viðhorf 
þeirra til fyrirhugaðrar stækk-
unar álversins í Straumsvík. 
Helmingur þeirra býr í hverfum 
nálægt álverinu: Ásvöllum, 
Áslandi og Holti. Svarhlutfall í 
könnuninni var rúm 56 prósent.  

Í könnuninni kemur fram að 
51,5 prósent svarenda eru andvíg 
stækkun. Fólk á aldrinum 55 til 70 
ára er hlynntast stækkuninni: 46,7 
prósent.

Yngsti aldurshópurinn, fólk á 
aldrinum 18 til 24 ára, er hvað 
minnst á móti stækkuninni: 38 
prósent, en er einnig stærsti 
hópurinn sem ekki hefur gert 

upp hug sinn: 16,3 prósent. 
57,4 prósent fólks sem er með 

lægri tekjur en 250 þúsund, og 
tæp 62 prósent af háskólagengnu 
fólki, er á móti stækkun. Fólk með 
tekjur á bilinu 400 til 549 þúsund 
er hvað hlynntast stækkuninni, 47 
prósent, og einnig fólk sem aðeins 
hefur lokið grunnskólaprófi, tæp 
57 prósent. 

Niðurstaðan í könnuninni er 
því sú að því meiri menntun sem 

fólk hefur, þeim mun líklegra er 
að það sé á móti stækkun, og því 
hærri tekjur sem fólk hefur, þeim 
mun líklegra er að það sé hlynnt 
stækkun.

Einnig var spurt hvort fólk 
hygðist taka þátt í íbúakosningu 
um stækkun álversins og sögðu 
tæp níutíu prósent að líklega ætl-
uðu þeir að gera það. Atkvæða-
greiðslan fer fram hinn 31. mars.

Tæp 60 prósent kvenna vilja 
ekki að álverið verði stækkað

Norska stjórnin 
hefur lagt fram frumvarp að 
lagabreytingu sem mun aflétta 
banni af stofnfrumurannsóknum í 
Noregi.

Stofnfrumur hafa þann 
eiginleika að geta þroskast í 
hvaða líkamsvef sem er og því 
eru miklar vonir bundnar við að 
rannsóknir á þeim muni gera 
lækningar við áður ill- eða 
ólæknanlegum sjúkdómum 
mögulegar. 

Samkvæmt norskum lögum 
um líftæknirannsóknir frá árinu 
2003 er notkun frjóvgaðra 
mannseggja eða á stofnfrumum 
úr þeim til slíkra rannsókna 
bönnuð. Samkvæmt frumvarpinu 
verður hún leyfð að uppfylltum 
ströngum skilyrðum.

Stofnfrumurann-
sóknir leyfðar

Heildarafli
smábáta hefur aukist um 50 
prósent á tíu árum. Á árinu 1997 
veiddu smábátar alls tæplega 50 
þúsund lestir en 75 þúsund lestir 
árið 2006. Þetta sýna bráðabirgða-
tölur Fiskistofu og kemur fram í 
nýjasta tölublaði Fiskifrétta.

Meðalafli á hvern bát hefur 
aukist úr 60 lestum í 120 á sama 
tímabili. Hlutfallsaukningin í 
heildarafla botnfisks er mest í 
ýsu, úr 8,2 prósentum árið 1997 í 
23,7 prósent árið 2006. Einstakir 
bátar auka líka hlutdeild sína 
mikið því árið 1997 var Óli 
Bjarnason EA aflahæstur með 
432 lestir en í fyrra var Sirrý ÍS 
aflahæsti báturinn með 1.462 
lestir.

1465 lestir hjá 
Sirrý ÍS-84

Maðurinn sem varð undir 
snjóflóði í Hrappstaðaskál í 
Hlíðarfjalli síðastliðinn sunnudag 
verður vakinn á næstu dögum. 
Líðan hans er að mestu leyti 
óbreytt og er honum enn haldið 
sofandi í öndunarvél.

Vakthafandi læknir á gjör-
gæsludeild Fjórðungssjúkrahúss-
ins á Akureyri segir að skaði 
vegna súrefnisskorts hafi ekki 
enn verið greindur en það komi 
betur í ljós þegar hann verður 
vakinn.

Maðurinn var í vélsleðaferð 
með félögum sínum þegar flóðið 
féll. Hann var fluttur með þyrlu 
Landhelgisgæslunnar á sjúkra-
hús.

Verður vakinn 
á næstu dögum

Fylgist þú með leikjum íslenska 
landsliðsins á HM í handbolta?

Hefurðu komist á skíði í vetur?





 Björn Bjarnason 
dómsmálaráðherra setti í gær 

Rúnar Guð-
jónsson,
sýslumann í 
Reykjavík, í 
starf ríkislög-
reglustjóra við 
rannsókn á 
meintum
skattalagabrot-
um fimm 
manna
tengdum
Baugi. Skipun-

in kemur í kjölfar þess að 
Hæstiréttur komst síðastliðinn 
þriðjudag að þeirri niðurstöðu að 
Haraldur Johannessen ríkislög-
reglustjóri skyldi víkja sæti við 
rannsókn málsins.

„Þetta er bara eins og hvert 
annað verkefni,“ sagði Rúnar, en 
hann vildi í gær ekki ræða frekar 
nýja starfið. Haraldur hefur sætt 
mikilli gagnrýni sakborninga í 
Baugsmálinu.

 Hvað heitir höfuðborg 
Eistlands?

 Hvað heitir Ofur-Hugi fullu 
nafni?

 Hvað heitir færeyski kepp-
andinn í X-factor?

 Þótt upphaflegar ákær-
ur í Baugsmálinu séu til lykta 
leiddar er Baugsmálið ekki búið. 
Eftir standa endurákærur sem 
settur ríkissaksóknari gaf út í lok 
mars 2006 í kjölfar frávísunar 
Hæstaréttar á 32 af 40 ákærulið-
um í upphaflega málinu.

Ákærðu í málinu eru þeir Jón 
Ásgeir Jóhannesson, forstjóri 
Baugs Group, Tryggvi Jónsson, 
fyrrverandi aðstoðarforstjóri 
Baugs, og Jón Gerald Sullenberger, 
forstjóri Nordica Inc. í Bandaríkj-
unum. Upphafleg endurákæra var 
í 19 liðum, en fyrsta ákæruliðnum 
var vísað frá dómi í júlí 2006, svo 
eftir standa liðir 2-19. Aðalmeð-
ferð í málinu mun hefjast í Hér-
aðsdómi Reykjavíkur 12. febrúar 
næstkomandi.

Skipta má ákærunni í fimm 
hluta eftir ákæruefnum. Í þeim 
fyrsta er einungis ákæruliður 1, 
sem hefur verið vísað frá dómi. Í 
honum var Jón Ásgeir ákærður 
vegna kaupa Baugs á 10-11 
verslanakeðjunni.

Í öðrum hlutanum eru ákæru-
liðir 2 til 9, þar sem Jón Ásgeir er 
einn ákærður fyrir brot gegn 
hlutafélagalögum vegna ólög-
mætra lánveitinga. Ákært er 
vegna lána að upphæð samtals um 
471 milljón króna til fjárfestingar-
félagsins Gaums – sem er fjöl-
skyldufyrirtæki Jóns Ásgeirs, 
Fjárfars – sem var í umsjá Jóns 
Ásgeirs, og Kristínar Jóhannes-
dóttur – systur Jóns Ásgeirs.

Þriðji hluti ákærunnar, ákæru-
liðir 10 til 16, snúa að meiriháttar 
bókhaldsbrotum. Þar er Jón Ásgeir 
ákærður vegna sjö tilvika þar sem 
hann er sakaður um að hafa rang-

fært bókhald Baugs á árunum 
2000-2001 með tilhæfulausum 
færslum sem höfðu áhrif á 
afkomutölur Baugs, og þar með 
skapa ranghugmyndir um hag 
félagsins, sem þá var skráð á 
markað. Tryggvi Jónsson er 
ákærður fyrir sömu sakir í sex til-
vikum. Að lokum er Jón Gerald 
ákærður í einum ákærulið fyrir að 
aðstoða Jón Ásgeir og Tryggva við 
brot þeirra.

Fjórði hluti ákærunnar er 
ákæruliður 17, en hann snýr að 
Jóni Ásgeiri og Tryggva. Þeir eru 
ákærðir fyrir bókhaldsbrot með 
því að láta líta svo út í bókhaldi 

Baugs að seld hafi verið úr félag-
inu hlutabréf félagsins með bók-
fært verð tæplega 331 milljón 
króna, sem í raun hafi verið flutt á 
fjárvörslureikning í eigu Baugs í 
Lúxemborg. Fjárvörslureikningur-
inn var meðal annars notaður til að 
efna kaupréttarsamninga við 
æðstu stjórnendur Baugs. Í ákæru 
segir að í bókhaldi Baugs hafi 
Kaupþing verið sagt kaupandi.

Fimmti og síðasti hlutinn er 
jafnframt sá alvarlegasti, en þar er 
Tryggvi ákærður fyrir fjárdrátt í 
ákæruliðum 18 og 19, en Jón Ásgeir 
ákærður fyrir fjárdrátt í lið 18. 

Báðir eru ákærðir fyrir fjár-

drátt með því að hafa dregið fé úr 
Baugi til fjárfestingafélagsins 
Gaums, samtals rúmar 32,2 millj-
ónir króna, til að greiða kostnað 
við eignarhlut og rekstur skemmti-
bátsins Thee Viking í Flórída í 
Bandaríkjunum.

Tryggvi er einnig ákærður fyrir 
fjárdrátt með því að hafa látið 
Baug greiða einkaútgjöld sín sem 
hann stofnaði til með greiðslukorti, 
samtals 1,3 milljónir króna. Fyrir 
þær keypti hann meðal annars 
sláttuvél, og verslaði í tónlistar- og 
tískuvöruverslunum og á veitinga-
stöðum, að því er segir í ákæru.

Endurákæra í Baugsmálinu 
fyrir héraðsdóm í febrúar 
Nú þegar því sem eftir stóð af upphaflega Baugsmálinu er lokið með sýknudómi beinist athyglin að þeirri 
ákæru sem eftir stendur. Þar eru þrír menn ákærðir fyrir meðal annars fjárdrátt, brot á hlutafélagalögum 
og bókhaldsbrot. Allt stefnir í maraþonréttarhöld í Héraðsdómi Reykjavíkur í febrúar og fram í mars.

JÓN ÁSGEIR 
JÓHANNESSON
forstjóri Baugs 
Group hf.

Ákærður fyrir:
 Brot gegn 

hlutafélagalögum vegna 
lánveitinga (ákæruliðir 2-9).

 Meiri háttar bókhaldsbrot til 
að skapa ranghugmyndir um 
hag Baugs (ákæruliðir 10-16).

 Meiri háttar bókhaldsbrot við 
sölu á hlutabréfum (ákæruliður 
17).

 Fjárdrátt úr Baugi til að 
fjármagna eignarhlut og 
rekstur skemmtibátsins Thee 
Viking (ákæruliður 18).

TRYGGVI 
JÓNSSON
fyrrverandi aðstoð-
arforstjóri Baugs 
hf.

Ákærður fyrir:
 Meiri háttar bókhaldsbrot til 

að skapa ranghugmyndir um 
hag Baugs (ákæruliðir 11-16).

 Meiri háttar bókhaldsbrot við 
sölu á hlutabréfum (ákæruliður 
17).

 Fjárdrátt úr Baugi til að 
fjármagna eignarhlut og 
rekstur skemmtibátsins Thee 
Viking (ákæruliður 18).

 Fjárdrátt úr Baugi með því að 
láta fyrirtækið greiða persónu-
leg útgjöld (ákæruliður 19).

JÓN GERALD 
SULLENBERGER
framkvæmda-
stjóri Nordica 
Inc.

Ákærður fyrir:
 Meiri háttar 

bókhaldsbrot með því að gefa út 
tilhæfulausan reikning til að 
aðstoða Jón Ásgeir og Tryggva 
við að rangfæra bókhald Baugs 
(ákæruliður 15).

Ákærðir nú:

 Ekki hefur verið tekin 
ákvörðun um hvort Baugur 
Group muni fara í skaðabótamál 
við íslenska ríkið vegna áhrifa 
Baugsmálsins svokallaða á 
fyrirtækið.

Hákon Árnason hæstaréttar-
lögmaður segir að hann hafi verið 
beðinn um að kanna grundvöll 
málshöfðunar eftir húsleitina hjá 
Baugi í ágúst 2002, en ákveðið 
hafi verið að bíða með slíka 
kröfugerð þar til eftir að endan-
legur dómur hafi fallið.

Hákon segir talað um kröfur 
upp á hundruð milljóna eða jafnvel 
milljarða. Ekkert þak sé á slíkum 
kröfum samkvæmt lögum.

Ekkert þak á 
upphæð bóta

15% handbolta-
afsláttur til 5. febrúar
Fataskápar fyrir fötin þín,
tilsniðnir eftir máli án aukakostnaðar.

www.innval.is
Hamraborg 1 Kópavogi s: 554 4011

Opið laugardag
Rýmingarsala

 Fjármálaráðuneytið 
hafnaði kröfum Ragnars Aðal-
steinssonar hæstaréttardómara 
um frávísun í málum nokkurra 
umbjóðenda hans í hópi land-
eigenda á austanverðu Norður-
landi. Árni Mathiesen fjármála-
ráðherra hafði sett fram kröfur 
fyrir hönd ríkisins um að hlutar 
jarða landeigendanna yrðu gerðar 
að þjóðlendum. Þetta kemur fram 
í svarbréfi Andra Árnasonar, 
hæstaréttarlögmanns og lög-
manns fjármálaráðuneytisins, 
sem hann sendi óbyggðanefnd 
hinn 23. janúar.

Andri segir að kröfum Ragnars 
hafi verið hafnað vegna formlegra 

og efnislegra atriða, en í bréfi 
Ragnars kom fram að kröfugerð 
fjármálaráðherra samræmdist 
ekki þjóðlendulögunum og kynni 
að vera brot á almennum hegn-
ingarlögum. Í bréfi Andra segir að 
hafna beri kröfunum því Ragnar 
taki ekki fram hvaða jarðir hann 
eigi við þegar hann krefjist frá-

vísunar. Þess vegna sé ekki hægt 
að túlka frávísunarkröfuna á 
annan hátt en að hann fari fram á 
að öllum þjóðlendukröfum ríkis-
ins á austanverðu Norðurlandi 
verði vísað frá. Andri segir að 
þetta brjóti gegn einni af megin-
reglum íslensks stjórnsýsluréttar.

Ragnar Aðalsteinsson segist 
bíða eftir svari óbyggðanefndar 
við frávísunarkröfunum, því hún 
muni kveða upp endanlegan 
úrskurð um frávísunarkröfuna í 
næstu viku. Hann segir að ef 
nefndin hafni kröfunni muni hann 
íhuga, í samráði við umbjóðendur 
sína, að fá úrskurðinum hnekkt 
fyrir dómi. 

Kröfum Ragnars var hafnað

Tekur við af rík-
islögreglustjóra

 Almenningssalerni 
sem leysir af aðstöðuna í Núllinu 
í Bankastræti gæti verið fundinn 
staður við þann enda fyrirhugaðs 
tónlistarhúss sem næst yrði 
Lækjartorgi. Fleiri staðsetningar 
eru einnig til skoðunar.

Eins og Fréttablaðið hefur 
greint frá hefur framtíð Núllsins 
verið óviss eftir að „svört 
skýrsla“ þar sem aðstaðan fékk 
„falleinkunn“ var lögð fyrir 
framkvæmdasvið borgarinnar. 
Meðal annars eru öryggismál þar 
vandleyst og aðgengi fyrir fatlaða 
afar slæmt enda um þröngar og 
brattar tröppur að fara. Fimm 
„sjálfvirk“ almenningissalerni á 
vegum einkafyrirtækisins AFA 
eru nú í miðborginni.

Salernin í nýja 
Tónlistarhöll

 Vinstri græn hafa nú 
næstmest fylgi allra stjórnmála-
flokka samkvæmt nýrri könnun 
tímaritsins Frjálsrar verslunar. 
Stjórnarflokkarnir halda meiri-
hluta á Alþingi. Svarhlutfall var 57 
prósent. 570 voru spurðir.

Sjálfstæðisflokkur fær lang-
mest fylgi eða 38,8 prósent. Næstir 
koma Vinstri grænir með 20,5 pró-

senta fylgi. Þar á eftir mælist Sam-
fylkingin með 18,5 prósent, Fram-
sóknarflokkurinn með 11,1 prósent 
og Frjálslyndi flokkurinn með 9,4 
prósent. Samkvæmt þessu fengi 
Sjálfstæðisflokkur 25 þingmenn og 
Framsóknarflokkurinn 7 menn. 
Vinstri græn fengju 13 þingmenn, 
Samfylking 12 og Frjálslyndi flokk-
urinn 6 menn.   

VG næststærstur
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Flestir sagnfræðingar 
eru sammála um að þegar Japanir 
hertóku borgina Nanking í Kína 
árið 1937 hafi japanskir hermenn 
drepið tugþúsundir óbreyttra 
borgara þar í blóðbaði sem eitrað 
hefur samskipti Japana og Kín-
verja æ síðan. 

En nú hefur japanskur kvik-
myndagerðarmaður boðað að hann 
sé að vinna að heimildamynd með 
gerólíkum boðskap: að fjölda-
morðið hafi aldrei átt sér stað. 

Myndin, sem bera mun titilinn 
„Sannleikurinn um Nanking“ og til 
stendur að frumsýna í ágúst, verð-
ur byggð á viðtölum við japanska 
uppgjafarhermenn, samtíma-

myndefni og skjölum sem aðstand-
endur hennar segja að sanni að 
frásagnir af hinum meintu fjölda-
morðum hafi aldrei verið annað en 
kínverskur áróður. 

„Þetta verður fyrsta tilraun 
okkar til að leiðrétta söguna með 
kvikmynd,“ sagði aðalhöfundur 
myndarinnar, Satoru Mizushima, 
á blaðamannafundi sem hann hélt 
í Tókýó ásamt nokkrum þing- og 
fræðimönnum af hægri væng jap-
anskra stjórnmála. 

Blóðbaðið sagt vera áróður

 Tæknifyrirtækið Sony 
tilkynnti á dögunum útgáfudag 
leikjatölvunnar Playstation 3 í 
Evrópu. Hún kemur út hinn 23. 
mars og mun kosta 599 evrur eða 
sem samsvarar um 53 þúsund 
krónum. Þetta kemur fram á 
fréttavef BBC.

Tölvan kom út í Bandaríkjun-
um og Japan í nóvember, en 
vandamál við fjöldaframleiðslu 
ollu því að útgáfu hennar í 
Evrópu var seinkað. Nú sér fyrir 
endann á þeirri bið Evrópubúa.

Forveri tölvunnar, Playstation 
2, er vinsælasta leikjatölva í 
heimi. Yfir hundrað milljónir 
slíkra tölva hafa verið seldar. 

Playstation 3 
kemur 23. mars

Afnám sextíu ára gamals 
banns við því að refsa nemendum 
í japönskum skólum er meðal þess 
sem nefnd á vegum stjórnvalda 
leggur til og BBC greinir frá á 
fréttavef sínum.

Vaxandi áhyggjur eru í Japan 
af einelti meðal nemenda, sem er 
talið vera orsök fjórtán af fjörutíu 
sjálfsvígum ungmenna á árunum 
1999 til 2005. Nefndin hvetur skóla 
til að refsa nemendum sem stunda 
einelti. Síðan árið 1947 hafa refs-
ingar í japönskum skólum verið 
bannaðar, hvort sem er að láta 
nemendur standa frammi á gangi 
eða að leggja á þá hendur.

Japanskir skólar 
megi refsa á ný

 Tekjur finnska 
farsímaframleiðandans Nokia 
árið 2006 voru hærri en tekjur 
finnska ríkisins. Þetta kom fram 
á fréttavef Bloombergs í gær. 
Sölutekjur Nokia á síðasta ári 
voru 41,1 milljarður evra eða um 
3.700 milljarðar íslenskra króna 
en tekjur finnska ríkisins voru 
39,6 milljarðar evra, eða um 3.567 
milljarðar. 

Nokia birti í gær tölur yfir 
tekjur fyrirtækisins á síðasta 
fjórðungi ársins 2006, sem voru 
meiri en væntingar fjárfesta, og 
hækkuðu hlutabréf í fyrirtækinu 
um fimm prósent í kjölfarið. 

Hærri en tekjur 
finnska ríkisins

 Menningarsjóður 
Glitnis, Hafnarborg og Byggða-
safn Hafnarfjarðar undirrituðu í 
gær samstarfssamning sem felur 
í sér að boðinn verður ókeypis 
aðgangur að sýningum í Hafnar-
borg og Byggðasafni Hafnar-
fjarðar á þessu ári. 

Auk þess að auðvelda almenn-
ingi að njóta þess sem söfnin hafa 
upp á að bjóða verður stuðlað að 
auknu samstarfi safnanna og 
skóla í Hafnarfirði. 

Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri í 
Hafnarfirði, undirritaði samning-
inn fyrir hönd Hafnarborgar og 
Byggðasafns Hafnarfjarðar og 
Einar Sveinsson, stjórnarformað-
ur Glitnis, fyrir hönd bankans.

Landsbankinn styrkir Lista-
safn Reykjavíkur með svipuðum 
hætti svo gestir þurfa ekki að 
greiða aðgangseyri.

Menning efld 
með samstarfi
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Ferðasjóður Vildarbarna er sameiginlegt átak Icelandair og 
viðskiptavina félagsins til að gera langveikum börnum og fjölskyldum 
þeirra, og börnum sem búa við sérstakar aðstæður vegna veikinda, 
kleift að ferðast. Ferðasjóður Vildarbarna hefur gert yfir 100 börnum 
og fjölskyldum þeirra kleift að fara í ógleymanlega og uppbyggjandi 
fjölskylduferð. Landsbankinn annast fjárhald sjóðsins.
Verndari Vildarbarna er Vigdís Finnbogadóttir.

Umsóknarfresturinn er til 1. mars 2007.
Úthlutað verður úr sjóðnum sumardaginn fyrsta 19. apríl 2007.

+ Umsóknareyðublöð eru á www.vildarborn.is
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 Árni Mathiesen fjármálaráð-
herra hafnar því að ríkið hafi gengið of har-
kalega fram í kröfugerð sinni um þjóðlendur. 
Hann segir að sönnunarbyrðin um réttmæti 
krafnanna sé hjá óbyggðanefnd og dómstól-
um en ekki hjá ríkinu. „Krafa ríkisins er ein-
ungis rannsóknarkrafa, hún er ekki endan-
leg.“

Aðferðafræðin í kröfugerðarlýsingum 
ríkisins hefur verið gagnrýnd síðustu daga. 
Björgvin G. Sigurðsson, þingmaður Samfylk-
ingarinnar, og Jón Kristjánsson, þingmaður 
Framsóknarflokksins, héldu því fram á 
Alþingi á fimmtudaginn að þjóðlendukröfur 
ríkisins væru of miklar. Hæstaréttarlög-
mennirnir Ragnar Aðalsteinsson og Ólafur 
Björnsson, sem eru lögmenn landeigenda, 
hafa haldið því fram það sé ríkisins að rök-
styðja eignarrétt sinn á tilteknum jörðum 
með gögnum þegar það setji kröfurnar fram. 
Landssamtök landeigenda samþykktu yfir-
lýsingu á stofnfundi sínum á fimmtudaginn 
þar sem þess var krafist að þjóðlendulögun-

um yrði breytt þannig að ríkisvaldið gerði 
ekki kröfur um að jarðir með athugasemda-
lausum þinglýstum landamerkjabréfum yrðu 
gerðar að þjóðlendum. 

Árni segir að þjóðlendulögunum verði ekki 
breytt, en að hann hafi boðað breytingar á 
kröfugerðarlýsingunum til að koma til móts 
við þá gagnrýni sem sett hafi verið fram. „Ég 
leitast við að gera breytingar á verklaginu 
þannig að ríkið setji ekki fram kröfur fyrr en 
rannsókn óbyggðanefndar hefur hafist og þar 
af leiðandi muni þinglýsingarnar ekki hvíla á 
jörðunum eins lengi. Með þessu verður minna 
um þinglýsingar á óvissum kröfum,“ segir 
Árni og bætir því við að kröfurnar verði betur 
rökstuddar á þennan hátt. Hann segist vilja 
forðast að íþyngja landeigendum að óþörfu. 

Guðný Sverrisdóttir, formaður Landssam-
taka landeigenda, segir að stjórn samtakanna 
muni funda með fjármálaráðherra í næstu 
viku og krefjast þess að þjóðlendulögunum 
verði breytt. 

Segir kröfur ríkisins ekki harkalegar



 Bandarískur vísindamað-
ur, Charles Roselli, hefur mætt 
harðri gagnrýni fyrir rannsóknir 
sýnar á samkynhneigð hrúta. 
Hann er sakaður um að vera að 
leita leiða, með vísindin að vopni, 
til þess að „lækna“ samkynhneigð 
í mönnum.

Samkvæmt bandaríska dag-
blaðinu New York Times segir 
hann rannsóknir sínar, sem hann 
hefur stundað í fimm ár, hafa það 
markmið að kanna lífeðlisfræði-
legar orsakir þess að átta prósent 
allra hrúta séu samkynhneigð. 
Hann vísar alfarið á bug öllum 
ásökunum um annarleg markmið. 
Allar fullyrðingar um að hann vilji 

„lækna“ samkynhneigð séu byggð-
ar á tómum misskilningi. 

Í vetur hafa dýraverndarsam-
tökin PETA beint spjótum sínum 
mjög að rannsóknum Rosellis. 
Gagnrýni samtakanna hefur vakið 
mikla athygli, bæði meðal dýra-
vina og mannréttindafrömuða.

Dýravinir gagnrýna hann eink-
um fyrir að slátra hrútum, sem 
Roselli viðurkennir fúslega að 
hafa gert í því skyni að rannsaka 
heila hrútanna. 

Sumir gagnrýnendanna segja 
hins vegar rannsóknirnar opna 
þann möguleika að reynt verði að 
hafa áhrif á kynhneigð manna með 
læknisfræðilegu inngripi, hvort 
svo sem það sé markmið Rosellis 
eða ekki.

Segir gagnrýnina misskilning
 Í nýrri rýmingar-

áætlun vegna hugsanlegs 
stíflurofs Hálslóns Kárahnjúka-
virkjunar er gert ráð fyrir að 150 
þúsund rúmmetra flóð myndi ná 
efstu bæjum á skilgreindu 
áhættusvæði á minnst tveimur 
klukkustundum. Þetta gefur 90 
mínútna viðbragðstíma. Þetta 
kom fram á borgarafundi í 
Brúarási í Jökulsárhlíð í fyrra-
kvöld.

Fram kom á fundinum að 
rýmingaráætlun væri þegar 
fyrirliggjandi. Almannavarnar-
deild ríkislögreglustjóra hefur 
falið yfirvöldum á héraði að vinna 
sérstaka rýmingaráætlun.

Viðbragðstími 
90 mínútur

Um fimmti hver 
leikskóli á landinu hefur ekki 
opinbera uppeldisstefnu og 
svipað stór hluti hefur ekki mótað 
eigin skólanámskrá, samkvæmt 
könnun sem menntamálaráðu-
neytið gerði í fyrra. Í vefriti 
menntamálaráðuneytisins segir 
að auk þess hafi um sjö prósent 
leikskóla hvorki opinbera 
uppeldisstefnu né eigin skóla-
námskrá.

Þetta er á skjön við aðalnám-
skrá leikskóla, þar sem segir að 
sérhver leikskóli eigi að gera 
skólanámskrá sem er í samræmi 
við opinbera uppeldisstefnu 
leikskólans. Í ljósi þessa hefur 
ráðuneytið ákveðið að kalla eftir 
frekari upplýsingum.

Fimmtungur 
án opinberrar 
uppeldisstefnu

Lögreglan á Ítalíu hefur 
uppgötvað falinn geymslustað 
grafarræningja þar sem fundust 
fornar rómverskar lágmyndir úr 
marmara sem sýna einstaklega 
raunverulegar myndir af 
skylmingaþrælum í átökum upp á 
líf og dauða.

Áætlað er að listaverkin séu 
frá 1. öld fyrir Krist og að þær 
hafi prýtt grafhýsi í nágrenni 
Rómar, sem enn á eftir að finna. 
Myndirnar fundust grafnar í 
garði við einkaheimili í 40 
kílómetra fjarlægð frá Róm.

Var þessu lýst sem meiri 
háttar fornleifafundi og um leið 
áfalli fyrir ólöglega verslun með 
fornmuni.

Fundust í bæli 
grafarræningja

Vilhjálmur Þ. 
Vilhjálmsson borgarstjóri afhenti 
nýlega ADHD-samtökunum styrk 
úr minningarsjóði Gunnars 
Thoroddsen, fyrrverandi borgar-
stjóra og forsætisráðherra. 
Sjóðurinn var stofnaður af 
hjónunum Bentu og Valgarði 
Briem árið 1985 þegar liðin voru 
75 ár frá fæðingu Gunnars. 

Þetta er í tuttugasta og fyrsta 
sinn sem veitt er úr sjóðnum og 
hafa styrkþegar bæði verið 
félagasamtök og einstaklingar. 

ADHD-samtökin styðja við 
börn og fullorðna með athyglis-
brest, ofvirkni og skyldar raskanir, 
sem og fjölskyldur þeirra.

Veitir stuðning 
við fjölskyldur

Arctic Trucks sýnir og selur í samstarfi við Ingvar Helgason
nýja breytta jeppa á  verulega lækkuðu verði



[Hlutabréf]

Hagnaður eignarleigufyrirtækis-
ins SP-Fjármögnunar nam 
tæpum 803 milljónum króna árið 
2006, sem er 67 prósenta aukn-
ing frá fyrra ári. Þetta er besti 
árangur í sögu félagsins. Hrein-
ar vaxtatekjur voru 1.365 millj-
ónir króna og hækkuðu um helm-
ing á milli ára.

Heildareignir SP-Fjármögn-
unar voru um 38,5 milljarðar 

króna í árslok og jukust um 72 
prósent, einkum vegna aukinna 
útlána til viðskiptavina. Vanskil 
voru 314 milljónir króna í árslok, 
sem eru aðeins 0,85 prósent af 
heildarútlánum.

Landsbankinn á rúman helm-
ingshlut í félaginu, SPV á tæp 32 
prósent en auk þess koma þrett-
án aðrir hluthafar að félaginu.

Methagnaður hjá 
SP-fjármögnun

Viðskiptavinir „Icesave“, sem er 
innlánaverkefni Landsbankans í 
Bretlandi, eru komnir í 44 þús-
und að sögn Sigurjóns Þ. Árna-
sonar, bankastjóra Landsbank-
ans. „Icesave“ er sparnaðarform 
sem er aðeins boðið á netinu.

Frá því að bankinn hratt verk-
efninu úr vör þann 10. október 
síðastliðin nema innlánin 1.250 
milljónum punda, um 170 millj-
örðum króna. Þetta gerir um 1,6 
milljarða króna að meðaltali á 
degi hverjum. Sigurjón segir að 
fjármögnun vegna „Icesave“ sé 
nýtt til að fjármagna vöxt bank-
ans.

Hann segir jafnframt að inn-
lánin aukist hröðum skrefum á 
degi hverjum því um áramótin 
hafi þau numið 110 milljörðum 
króna.

Innlán vaxa um 1,6 
milljarða á dag
Viðskiptavinir Icesave orðnir 44 þúsund talsins.

Landsbankinn hagnaðist um 40,2 
milljarða króna árið 2006, þar af 
um 14,1 milljarð á fjórða ársfjórð-
ungi. Þetta er methagnaður en 
árið 2005 skilaði bankinn 25 millj-
arða hagnaði. Arðsemi eigin fjár 
eftir skatta nam 36,3 prósentum á 
árinu.

Ekki verður annað sagt en að 
uppgjör Landsbankans sé gott 
veganesti inn í uppgjörstímabilið 
því að afkoman er langt umfram 
væntingar greiningardeilda, sem 
höfðu spáð fyrir um rúmlega 7,2 
milljarða meðaltalshagnað á síð-
asta árfjórðungi. 

Hlutabréf Landsbankans 
hækkuðu um rúm þrjú prósent í 
viðskiptum gærdagsins í yfir níu 
milljarða króna veltu og kostaði 
hluturinn 30 krónur. Úrvalsvísi-
talan hækkaði um 1,63 prósent og 
endaði í tæpum sjö þúsund stig-
um.

Sigurjón Þ. Árnason, banka-
stjóri Landsbankans, segir að 
stjórnendur bankans séu ánægðir 
með árangurinn, ekki síst í ljósi 
neikvæðrar umræðu um íslenska 
bankakerfið í fyrra. Útlitið fyrir 
árið 2007 er gott og bendir hann á 

að álag á skuldabréf Landsbank-
ans og annarra bankana hafi lækk-
að á síðustu dögum. Var álag á 
fimm ára skuldabréf Landsbank-
ans komið niður í þrjátíu punkta í 
gær og hefur ekki verið lægra     
síðan í byrjun árs 2006. 

Mikill vöxtur einkenndi bank-
ann á síðasta ári og jukust grunn-
tekjur til muna. Hreinar vaxta-
tekjur voru um 41,5 milljarðar 
króna og jukust um 80 prósent á 
milli ára. Hreinar þóknunartekjur 
námu 28,4 milljörðum sem var 70 
prósenta aukning en fjárfestinga-
tekjur voru um 19,6 milljarðar og 
drógust saman um tæp átta pró-
sent.

Alls voru því hreinar rekstrar-
tekjur ársins 89,4 milljarðar og 
jukust um 47 prósent á milli ára. 
Sigurjón bendir á að í fyrsta skipti 
eru tekjur Landsbankans af 
erlendri starfsemi orðnar meiri 
en af þeirri innlendu. Sú erlenda 
skilaði 52 prósentum af hreinum 

rekstrartekjum samanborið við 
sautján prósent árið 2005.

Rekstrargjöld bankans jukust 
um 84 prósent og námu alls 38,6 
milljörðum.

Eignir Landsbankans stóðu í 
2.173 milljörðum króna í árslok 
og höfðu hækkað um tæp 55 pró-
sent á milli ára. Eigið fé bankans 
var komið yfir 144 milljarða. 
Eiginfjárhlutfall (CAD) samstæð-
unnar var 14,8 prósent í lok árs 
2006.

Sigurjón segir að ef efnahags-
reikningur bankans sé skoðaður 
sjáist miklar breytingar á fjár-
mögnun bankans. „Við erum búnir 
að slíta af okkur bönd þeirra tak-
markana sem voru sett á íslenska 
bankakerfið með breyttu aðgengi-
að fjármálamörkuðum á síðasta 
ári.“ Innlán jukust um 104 pró-
sent á árinu og voru um 47,5 pró-
sent af útlánum bankans í lok árs, 
samanborið við 34 prósent í mars 
í fyrra. 

Landsbankinn hagnaðist um fjórtán milljarða á síðasta ársfjórðungi. Tekjur 
utanlands eru í fyrsta skipti orðnar meiri en innanlands. Hreinar rekstrartekjur 
hækkuðu um 47 prósent á milli ára og innlán tvöfölduðust.

Peningaskápurinn ...

Actavis hefur hug á að kaupa sam-
heitalyfjahluta lyfjafyrirtækisins 
Merck KGaA. 

Merck hefur lýst því yfir að 
samheitalyfjahluti þess sé til sölu. 
Söluverð hefur ekki verið gefið 
upp en í erlendum fjölmiðlum 
hefur upphæðin fjórir til fimm 
milljarðar evra verið nefnd. Það 
samsvarar 360 til 450 milljörðum 
króna. Til samanburðar greiddi 
bandaríski lyfjarisinn Barr um 2,5 
milljarða dala fyrir króatíska sam-
heitalyfjafyrirtækið Pliva, sem 
Actavis missti af í yfirtökubaráttu 
í fyrrahaust. Það nemur um 175 
milljörðum króna.

Að sögn Róberts Wessman, for-

stjóra Actavis, hefur fjármögnun í 
verkið þegar verið tryggð með 
aðkomu þriggja leiðandi alþjóð-
legra banka. Gangi kaupin eftir 
verður Actavis þriðja stærsta fyr-
irtæki heims á sviði samheitalyfja 
með fimm prósenta markaðshlut-
deild. Sameiginleg velta fyrir árið 
2006 er um 3,2 milljarðar evra, um 
290 milljarðar króna. Til saman-
burðar var velta Actavis á síðasta 
ári 1,4 milljarðar evra, um 126 
milljarðar króna. „Nái yfirtakan 
fram að ganga munum við ná fram 
gríðarlegum samlegðaráhrifum. 
Merck hefur mjög sterka stöðu á 
svæðum sem við höfum haft litla 
eða enga starfsemi á, til dæmis í 
Suður-Evrópu og Ástralíu,“ segir 
hann.

Líklegt er að baráttan um 
Merck verði háð milli fárra öfl-
ugra lyfjafyrirtækja. Indverska 
samheitalyfjafyrirtækið Ranbaxy 
hefur þegar lýst yfir áhuga sínum 
á fyrirtækinu. Róbert telur að 
ákvörðanataka verði hröð í mál-
inu. Gera megi ráð fyrir að salan 
verði frágengin fyrir maílok á 
þessu ári.

Actavis undirbýr 
næsta yfirtökuslag

Kynntu þér málið í Stjórnmálaskóla Sjálfstæðisflokksins í Valhöll sem er frá
5. til 27. febrúar. Námskeiðið stendur yfir í fjórar vikur og fer fram á
mánudags-, þriðjudags- og fimmtudagskvöldum.

Dagskráin er á heimasíðu Sjálfstæðisflokksins, www.xd.is undir hnappi Stjórnmálaskólans.
Skráning og nánari upplýsingar í síma 515 1777/515 1700, einnig á netfangi disa@xd.is

Um hvað snúast stjórnmál?

Valhöll
Háaleitisbraut 1
105 Reykjavík
sími 515 1700
www.xd.is

• borgarmálin
• listina að hafa áhrif
• flokksstarfið
• menntun og menningarmál
• velferðarmál
• ferða- og samgöngumál
• efnahagsmál
• umhverfismál

• utanríkismál
• sjávarútvegsmál
• landbúnaðarmál
• stjórnskipan og stjórnsýslu
• greina- og fréttaskrif
• Sjálfstæðisflokkinn
• starfshættir Alþingis
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greinar@frettabladid.is

Ídag eru liðin hundrað ár frá því Bríet boð-
aði til fundar í Þingholtsstræti 18 til að 

stofna Kvenréttindafélag Íslands. Og nú gild-
ir það sama og fyrr: Konur þurfa að segja frá 
og þær þurfa að tala saman. Hvernig líður 
frjálsum íslenskum konum á 21. öld? Hvað 
útheimtir móðurhlutverkið af konum við 
nútímaaðstæður? Þarf vinnutími á Íslandi að vera 
svona miklu lengri en í nágrannalöndum? Hver axlar 
ábyrgð á úrræðaleysi samfélagsins þegar kemur að 
öldruðum? Taka dæturnar við? Hví skyldu konur taka 
þátt í þögninni um launin ef þær tapa alltaf sjálfar? 
Þegar samfélagsþjónustu skortir axla konur byrðarn-
ar, án launa og án viðurkenningar.

Í hjarta hverrar konu þarf að vera vissan um að 
hið persónulega sem hún oft telur varða sig eina og 
vera sér að kenna er í raun almenn reynsla kvenna og 
þar með pólitískt mál. Fyrir alllöngu varð almenn við-
horfsbreyting meðal kvenna. Nú er víðtæk samstaða 
um það meðal kvenna að konur eigi ákveðinn rétt og 
að þeim beri ákveðin hlutdeild í mótun samfélagsins. 

Í hjarta allra kvenna býr vitneskjan um að 
konur bera skarðan hlut frá borði. Með okkur 
öllum býr þrá til að breyta stöðu kvenna. Sú 
þrá er reyndar missterk – hjá sumum óljós en 
öðrum brennandi. Og það er einmitt þessi þrá 
sem fær okkur til að takast verk á hendur sem 
einfaldast væri kannski að láta öðrum eftir.

Reynslan hefur kennt mér að það skiptir 
höfuðmáli að fjölga konum hvarvetna þar sem 
mikilvæg mál eru til lykta leidd. Þess vegna 
hef ég lýst því yfir að ég muni gæta þess, 

þegar flokkur minn sest í ríkisstjórn, að jafnræði 
verði milli kvenna og karla í okkar ráðherrahópi. Ég 
upplifði það líka í ráðhúsinu að forsenda árangurs í 
jafnréttismálum er að æðstu stjórnendur láti þau til 
sín taka. Þess vegna er ég þeirrar skoðunar að það 
eigi að færa ábyrgðina á jafnréttismálum til forsætis-
ráðuneytisins.

Við höfum verk að vinna og eigum að vera órög að 
takast á við þau rétt eins og konurnar sem stofnuðu 
Kvenréttindafélagið fyrir 100 árum. Ég óska konum 
og kvenréttindafélaginu til hamingju með daginn og 
starf þeirra í þágu samfélagsins öll þessi ár.

Höfundur er formaður Samfylkingarinnar. 

Til hamingju með daginn

Þ
ar sem forseti lýðveldisins situr, þar situr Ísland. Fyrr í 
þessari viku birti skrifstofa forseta Íslands fréttatilkynn-
ingu þar sem greint var frá því að hann hefði tekið sæti í 
Þróunarráði Indlands. Í raun réttri merkir það að Ísland 
hefur tekið þar sæti. Utanríkisráðuneytið, sem ber stjórn-

skipulega ábyrgð á ákvörðunum af þessu tagi, hefur engar skýring-
ar gefið.

Á heimasíðu Þróunarráðs Indlands kemur fram að það er vist-
að hjá rannsóknarstofnun sem kallast The Energy and Resources 
Institute. Sú stofnun er hluti af og til húsa hjá The Business Council 
for Sustainable Development. Aðild að þessum stofnunum virðast 
eiga rúmlega sextíu mikilsmetin fyrirtæki á sviði fjármálaþjón-
ustu, olíu- og orkuiðnaðar, málmframleiðslu, efnaframleiðslu og 
fleiri greina.

Þróunarráð Indlands er skilgreint sem sjálfstæð stofnun óháð 
ríkisstjórnum með aðild bæði Indverja og erlendra manna. Fyrsta 
verkefni Þróunarráðsins verður að kynna síðar á þessu ári niður-
stöður af rannsóknum The Energy and Resources Institute um 
grænt Indland til 2047 ásamt ráðleggingum þeirra sem í ráðinu sitja 
til ríkisstjórnar Indlands.

Þær stofnanir sem hér um ræðir og indversk og alþjóðleg fyrir-
tæki hafa byggt upp eru gott dæmi um þá jákvæðu hugarfarsbreyt-
ingu sem nú á sér stað á meðal stjórnenda í atvinnulífi margra landa 
og lýsir vaxandi skilningi á umhverfismálum og samfélagslegri 
ábyrgð með skírskotun til þúsaldarmarkmiða Sameinuðu þjóðanna.

Ástæða er til að fagna þegar íslensk stjórnvöld leggja þessum 
viðhorfum lið hvar sem er í heiminum og flytja boðskapinn um hvað 
Ísland getur lagt af mörkum. Það hefur ótvírætt gildi fyrir íslenskt 
atvinnulíf. Forseti Íslands á ómetanlegt framlag í þessum efnum. 
Satt best að segja hafa fáir leyst slík verk betur af hendi og af jafn 
miklum þrótti og hann.

Hér verður hins vegar að hafa í huga að það er eitt að tala til 
þessara fyrirtækja á ráðstefnum og annað að tala og láta í ljós álit 
á vegum einstakra stofnana þeirra þó að þær teljist sjálfstæðar og 
óháðar. Forseti Finnlands ávarpaði til dæmis Delhi-ráðstefnuna um 
sjálfbæra þróun á dögunum eins og forseti Íslands en tók ekki sæti 
í Þróunarráði Indlands. 

Enginn efast um gildi málstaðarins í þessu tilviki. Álitamálið 
lýtur einvörðungu að aðkomu og hlutverki Íslands sem fullvalda 
ríkis á þessum vettvangi. Dæmalaust er að Ísland hafi með þessum 
hætti tekið sæti í ráðum óháðum ríkisstjórnum í þeim tilgangi að 
hafa áhrif á stefnu stjórnvalda í öðrum ríkjum. Hér sýnist því vera 
um slíkt utanríkispólitískt nýmæli að ræða að ráðherra hefði verið 
rétt lögum samkvæmt að kynna það fyrir utanríkisnefnd Alþingis.

Sum viðfangsefni forseta Íslands eru eðli máls samkvæmt 
algjörlega persónubundin og tengjast í engu stjórnarskrárbundnu 
hlutverki hans. Kostnaður við þau greiðist þá ekki úr ríkissjóði. Líti 
utanríkisráðherra svo á að slíkar aðstæður séu uppi í þessu máli 
þarf hann að rökstyðja það.

Aðalatriðið er að mál eins og þetta þarf að upplýsa og skýra með 
fullnægjandi hætti. Það hefur ekki verið gert. Í þessu tilviki hvílir 
sú skylda á utanríkisráðherra. Einu gildir hvort ráðherranum var 
kunnugt um málið. Ábyrgðin er sú sama. 

Utanríkisráðherra 
skuldar skýringar

Ekki eru nema örfá ár síðan það 
var í tísku að halda því fram að 

þjóðríkið væri dautt og dánar-
orsökin væri alþjóðavæðingin. 
Þróun undanfarinna ára hefur fært 
mönnum sanninn um hið gagn-
stæða og nú keppist hver um 
annan þveran að lýsa yfir dauða 
alþjóðavæðingarinnar. Fátt hefur 
þó breyst nema sýn manna á 
tilveruna.

Á undanförnum vikum hefur 
fáum tekist betur að höfða til 
hefðbundinnar þjóðernishyggju 
hér á Íslandi en Frjálslynda 
flokknum. Á landsfundi flokksins 
sem er framundan verður tekist á 
um það hverjir stjórna þeim 
flokki, þeir sem ætla nú að gera 
þjóðernishyggju að grundvallar-
stefnumáli og atkvæðabeitu 
flokksins, eða hinir sem hafa 
mótað stefnu flokksins undanfarin 
ár. Sú stefna sver sig að ýmsu leyti 
í ætt við stefnu hinna stjórnarand-
stöðuflokkanna; Vinstrihreyfingar-
innar – græns framboðs og 
Samfylkingarinnar. Hún hefur 
þann kost að hún hefur gert 
stjórnarandstöðuna að skýrum 
valkosti við stjórnarflokkana og 
opnað möguleikann á því að 
ríkisstjórninni sem heild verði 
skipt út eftir næstu þingkosningar. 
Frá sjónarmiði sumra forystu-
manna Frjálslynda flokksins hefur 
þessi stefna hins vegar þann ókost 
að hún markar flokknum afar litla 
sérstöðu. Þá sérstöðu hafa þeir nú 
fundið í stöðugri umræðu um 
„íslamista“ sem er hinn nýi demón 
þjóðrembumanna um alla Evrópu.

Nú er þjóðernisstefna fjarri því 
að vera eitthvað jaðarfyrirbæri og 
því fer fjarri að allir þjóðernis-
sinnar líti til nasisma eða fasisma 
sem fyrirmynda. Sannleikurinn er 
sá að þjóðernisstefnan mótar 
skoðanir nánast allra, hvort sem 
þeim líkar betur eða verr. Þeir sem 
halda að þeir séu lausir við 
þjóðernishyggju reynast oftar en 
ekki vera illa haldnir af sjálfs-
blekkingu. Í þjóðernisstefnu í sinni 
einföldustu mynd felst ekki annað 
en að þjóðríkið er sett í öndvegi og 
þátttaka í því er forsenda allrar 

umræðu. Auðvitað er það ekki 
sjálfsagður hlutur að allir 
Íslendingar séu frá fæðingu 
þvingaðir til að eiga aðild að 
íslenska þjóðríkinu og þessu 
samfélagi, hvort sem þeim líkar 
betur eða verr. Þeir sem ekki setja 
spurningarmerki við slíkt hljóta að 
teljast þjóðernissinnar í einhverj-
um skilningi, því að þeir efast ekki 
um grundvöll eða réttmæti 
þjóðernisins.

Þjóðin er trúarbrögð nútímans, 
jafnvel í ríkari mæli en trúar-
brögðin sjálf. Það er ekki hægt að 
hafna þjóðinni nema þá að flýja 
land og skipta um ríkisfang. En þá 
er fólk samt ekki laust við 
þjóðernið sem slíkt. Þetta eru 
staðreyndir sem hafa alltaf verið í 
gildi en eru að renna upp fyrir æ 
fleirum.

Þeir sem nú ætla að ætla að 
spila út því trompi, rétt fyrir 
kosningar, að skilgreina sjálfa sig 
sem Evrópusinna, eru flokkar sem 
hafa misst af lestinni, dagað uppi 
með úrelta sýn á þjóðmálin og 
veröldina. Því hversu Evrópusinn-
uð erum við í raun og veru? Halda 
Evrópusinnar með Belgum frekar 
en Kanadamönnum í íþróttum? 
Fylgjast þeir af spenningi með 
nýjum, „evrópskum“ skáldsögum? 
Eru hagsmunir Evrópu eitthvað 
sem skiptir okkur máli? Nei, meira 
að segja í umræðu um Evrópusam-
bandið eru „hagsmunir Íslendinga“ 
það eina sem nokkur stjórnmála-
maður nennir að tala um. 

 Ég sakna ekki þeirrar Evrópu- 
og alþjóðahyggju sem aldrei náði 
að vera alþjóðleg í raun. Ef 
þjóðhverf hugsun er í raun og sann 
eðlileg í því samfélagi og þeim 

heimi sem við búum í núna er best 
að fólk geri sér grein fyrir því og 
sé ekki haldið þeim hroka að líta á 
sjálft sig sem víðsýnt og alþjóða-
sinnað þótt það hafi aldrei gert 
minnstu tilraun til að setja 
spurningarmerki við sjálfa 
forsendu allrar umræðu, þjóðernið.

Á hinn bóginn hugnast mér ekki 
heldur sú þjóðrembustefna sem 
eitt af flokksbrotum Frjálslynda 
flokksins ætlar nú að bera fyrir 
þjóðina. Ég hef engan áhuga á því 
að láta þessa menn segja okkur 
Íslendingum hvað við séum og 
hvað viljum. Að óvinir okkar séu 
einhverjir óskilgreindir íslamistar 
og að allt sem er vel heppnað og 
gagnlegt í okkar samfélagi sé 
afleiðing af einhverjum „vestræn-
um gildum“. Mér finnst kaffi gott 
þó að það sé „tyrkjadrykkur“ og 
vil lesa blaðið með kaffinu enda 
þótt Kínverjar hafi fundið upp 
prentlistina en ekki Gutenberg. Ég 
nenni ekki að fylgja fordæmi farís-
eans og miklast af því að ég bý í 
vestrænu samfélagi sem nýtur alls 
þess sem vestrænar þjóðir hafa 
stolið af öðrum heimshlutum 
undanfarnar aldir.

Það er ástæða til að hneykslast 
á stöðugu og endalausu dekri 
vestrænna ríkisstjórna við 
einræðisstjórnina í Sádi-Arabíu 
undanfarna áratugi. En þá á líka að 
draga mörkin þar, en ekki þegar 
íslenskar þingkonur sýna gestgjöf-
um þar þá kurteisi að klæða sig í 
þjóðbúninga á meðan opinber 
heimsókn stendur yfir. Sádarnir 
kúga þjóð sína með vopnum sem 
vestrænar ríkisstjórnir seldu þeim 
og margvíslegri aðstoð sem þeir 
njóta í nafni „stríðsins gegn 
hryðjuverkum“. Þar liggur vandinn 
en hinir nýju þjóðernissinnar kjósa 
að horfa framhjá honum og 
einblína á framandlega búninga. 
En búningar drepa ekki nokkurn 
mann. Það gera hins vegar hin 
vestrænu vopn sem einræðis-
stjórnir um allan heim hafa 
greiðan aðgang að. Á sama tíma og 
þau streyma greiðlega um allan 
heim er undarlega holur hljómur í 
málflutningi farísea nútímans.

Þjóðernishyggjan snýr aftur
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Tenerife er stærst af Kanaríeyjunum og er rómuð 
fyrir náttúrufegurð og veðursæld. Suðurhluti
eyjunnar er sívinsæll hjá sól dýrkendum enda skín
sólin þar flesta daga ársins. Í gróðursælum 
norðurhlutanum eru stórir furuskógar og litrík
blómahöf. Hótelin eru fyrsta flokks og nóg er af
frábærum veitingastöðum fyrir sælkerana.
Vatnagarðar, sjóskíði, golf, siglingar og köfun er
aðeins brot af þeim fjölmörgu skemmtunum sem 
eru í boði svo allir í fjölskyldunni geta fundið
eitthvað við sitt hæfi. Komdu til Tenerife og
skemmtu þér meira.

Fyrsta flokks íbúðahótel, vel staðsett í einungis
300 metra fjarlægð frá strönd.

Verðdæmi: 44.895 á mann m.v. 2 með 2 börn í viku, 
brottför 21. ágúst. Verð á mann m.v. 2 fullorðna: 54.366

Stórglæsilegt fimm stjörnu „Grand Luxe“ hótel
í mexíkönskum stíl á besta stað.

Verðdæmi: 65.014 á mann m.v. 2 með 1 barn í viku, 
brottför 21. ágúst. Verð á mann m.v. 2 fullorðna: 79.312

Parque del Sol Verðdæmi: 44.895 Villa Cortes Verðdæmi: 65.014

Innifalið: Flug, gisting, flugvallarskattar og íslensk fararstjórn. Verð miðast við að bókað sé á netinu.
Ef bókað er á skrifstofu eða símleiðis er bókunargjald 2.500 kr. fyrir hvern farþega.



Ekki er örgrannt um að sumar 
kvenlýsingar úr Íslendingasögum 
komi upp í hugann þegar hlustað 
er á lýsingar allflestra samferða-
manna manns vikunnar að þessu 
sinni, Margrétar Kristjönu Sverr-
isdóttur. Um Bergþóru Skarphéð-
insdóttur segir í Njálu að hún hafi 
verið kvenskörungur 
mikill og drengur 
góður og nokkuð 
skaphörð. Um Mar-
gréti er sagt að hún 
sé kvenskörungur 
og sumir segja nokk-
uð skaphörð ef því 
er að skipta, en þótt 
enginn viðmælenda 
hafi beinlínis sagt að 
hún sé drengur 
góður má draga þá 
ályktun af ummæl-
um um hana að sú sé 
raunin.

Íslenska þjóðin 
þekkir Margréti 
fyrst og fremst sem 
stjórnmálamann og 
segja má að dagur-
inn í dag sé að sumu 
leyti örlagadagur 
fyrir hana á því 
sviði. Hún hefur 
verið áberandi í for-
ystu Frjálslynda 
flokksins allt frá því 
faðir hennar, Sverrir 
Hermannsson fyrr-
um ráðherra og 
bankastjóri, stofnaði 
flokkinn á sínum 
tíma, en lætur nú 
með varaformanns-
framboði loks til 
skarar skríða í bar-
áttu um æðstu emb-
ætti flokksins. Verð-
ur það eflaust mikil 
rimma og hörð og 
ósýnt hvernig henni 
lyktar og hverjir 
eftirmálar verða. 

Margréti er lýst 
sem afar traustri og réttsýnni 
konu sem berst fyrir hugsjónum 
sínum af einurð og festu og rímar 
það vel við einstakling sem hygg-
ur á frama í stjórnmálum. Aukin-
heldur er hún sögð með eindæmum 
glaðlynd og skemmtileg, orðhepp-
in og klár sem ekki ætti heldur að 
vera til trafala í pólitík. Á hinn 
bóginn er  henni líka lýst sem stál-
heiðarlegri manneskju sem sein-
þreytt er til átaka en það myndu 
sumir segja ljóð á ráði þess sem 

ætlar sér langt í stjórnmálum. En 
þá ber kannski að líta til þess sem 
um Margréti er sagt að hún líti 
ekki á stjórnmál sem hernað.

Margrét Sverrisdóttir er eitt 
fimm barna þeirra Sverris Her-
mannssonar og Grétu Lindar 
Kristjánsdóttur; fæddur og uppal-

inn Vesturbæingur sem búið hefur 
vestan lækjar alla sína tíð. Hún er 
fædd 1958 og fór hefðbundna leið 
margra Vesturbæinga um skóla-
kerfið; Melaskóli, Hagaskóli, 
Menntaskólinn í Reykjavík. 

Eiginmaður hennar er Pétur 
Sævald Hilmarsson viðskipta-
fræðingur og eiga þau tvö börn, 
Kristján Sævald og Eddu. 

Fljótlega eftir lok B.Ed.-náms 
við Kennaraháskóla Íslands 1983 
tók Margrét við stöðu forstöðu-

manns félagsmiðstöðvarinnar 
Fellahellis og síðar Vitans í 
Hafnarfirði og má kannski segja 
að þar hafi félagamálaferillinn 
hafist sem seinna þróaðist yfir í 
stjórnmálin.

Vinir Margrétar segja það ekki 
beinlínis hafa komið á óvart að 

hún skyldi snúa sér 
að stjórnmálum eins 
og hún á kyn til, þótt 
aðdragandinn hafi 
kannski verið stutt-
ur. Þeir eru hins 
vegar ekki í neinum 
vafa um að hún sé á 
réttri hillu í pólitík-
inni. Hún sé mann-
eskja sem fólk eigi 
auðvelt með að 
treysta og það sjáist 
best á því að vin-
sældir hennar nái 
langt út fyrir raðir 
fylgismanna Frjáls-
lynda flokksins.

Pólitískir and-
stæðingar Margrét-
ar bæði innan flokks 
og utan, bera henni 
líka vel söguna og 
segja hana þægilega 
í samstarfi en sumir 
segja hana líka geta 
verið þrjóska og 
langrækna ef sá gáll-
inn er á henni. 

Í frístundum 
sínum er Margréti 
umhugað um að 
sinna fjölskyldu 
sinni en hún ku ætt-
rækin með afbrigð-
um og ekki síður 
ættfróð. Hún les 
mikið og hefur gert 
frá barnæsku; ýmis-
konar fróðleik og 
skáldskap, og hefur 
mikinn áhuga á 
íslenskum fræðum; 
dreif sig í að ljúka 

háskólanámi á því 
sviði ekki alls fyrir löngu. 

Útivistaráhugi er henni í blóð 
borinn, ekki síst veiðimennska og 
hún og maður hennar stunda 
bæði lax- og silungsveiðar þegar 
tími gefst til og sömuleiðis 
rjúpnaveiðar. 

En það er pólitíkin sem á hug 
hennar og hjarta nú um stundir 
og dagurinn í dag getur ráðið 
miklu um hvar Margrét Kristj-
ana Sverrisdóttir býr sér pólit-
ískan náttstað á næstunni.

Seinþreytt til átaka

Mikil umræða hefur átt sér stað í fjölmiðlum 
undanfarið um það hversu illa við stöndum 

efnahagslega gagnvart nágrannaríkjum okkar. Sam-
anburði á verði í nágrannalöndum okkar bregður 
fyrir í fjölmiðlum dögum saman.

Þó að sjálfsagt sé að horfa til nágrannalanda 
varðandi skipulag, hagstjórn og þjónustu verðum 
við að taka mið af því að við erum lítil þjóð sem er 
búin að taka mjög miklum og róttækum efnahags-
legum og samfélagslegum breytingu á örfáum árum 
miðað við nágrannaþjóðir okkar, sem hafa mikla 
sögu mistaka og þroska á bak við sig. 

Fyrir kosningar keppast flokkar og núverandi 
eða verðandi þingmenn við að lofa. Lofa því að hlut-
irnir fari að gerast fái þeir tækifæri til að láta til 
sína taka. Samgöngur, öryrkjar, gamla fólkið, náms-
mennirnir, neyslukostnaður – allir þessir málaflokk-
ar og margir aðrir eru teknir fyrir og lofað að bætur 
og breytingar verði, helst korteri eftir kosningar. En 
hvað svo, kosningar liðnar og lítið gerist af því sem 
var lofað. Af hverju? Mín hugmynd er sú að það er 
einfaldlega ekki hægt að koma með töfralausnir á 
örfáum vikum eða mánuðum. Þingmennirnir breyta 
ekki samfélagsmynd okkar í fullkomið fyrirmynd-
arríki á einu kjörtímabili. Sú staða sem er í dag í 
samfélaginu er betri en var fyrir 2 kjörtímabilum. 
Ég held að flestir geti verið mér sammála um það ef 
litið er heiðarlega til baka. Þrýstingur og eftirlit frá 
hagsmunahópum, stjórnmálaöflum og félagasam-
tökum hefur átt sér stað og í kjölfarið hafa orðið 
jákvæðar breytingar. Jöfnuður er að aukast á mörg-

um sviðum og tækifæri og kjör með-
almannsins eru betri. Aðgengi 
almennings að upplýsingum og 
stjórnmálamönnum er gott, mun 
betra en í mörgum nágrannaríkjum 
okkar. Jöfnuður sem hefur orðið til 
vegna trúar samfélagsins á að fram-
farir séu mögulegar og núverandi 
ástand hverju sinni sé ekki endilega 
lokaástand. Ég trúi því einnig í ein-
lægni að börn okkar muni hafa það 

enn betra, eins og við höfum það að mörgu leyti 
betra en foreldar okkar. 

Góðir hlutir gerast hægt eru kjörorð sem hafa 
mikið sannleiksgildi. Það er enn hægt að bæta heilm-
ikið hér á landi hvað varðar nær allar hliðar samfé-
lags okkar. En við munum þó að mínu mati aldrei 
búa í því fyrirmyndarríki sem frambjóðendur lofa 
okkur oftast rétt fyrir kosningar. Breytinga er ávallt 
þörf. Breytinga sem munu vara og skila bættum 
lífskjörum til samfélagsins í heild. Við berum öll 
ábyrgð á því að breytingar geti orðið og mestu máli 
skiptir þá að horfa raunsætt á hvar þörfin sé mest 
og láta ekki langvarandi deilumál um framsetningu 
trufla. Samvinna að bættum kjörum allra er það 
sem ætti að einkenna fyrirmyndarríkið í dag, ekki 
keppni milli hagsmunahópa. Samfélag sem hefur 
unnið svo marga sigra á svo skömmum tíma ætti að 
geta horft sameinað fram á veginn í baráttu fyrir 
enn stærri ávinningum. Ég vona að komandi kosn-
ingabarátta einkennist því fremur af raunhæfum 
vilyrðum en óraunhæfum loforðum um nýjan heim 
á morgun. 

 Höfundur er nemi við Háskólann á Bifröst.

Fyrirmyndarríkið

Flott föt, gjafavörur
og búsáhöld

Flott föt, gjafavörur
og búsáhöld

Opið 10 -18Opið 10 -18
í Fellsmúla 28
(gamla World Class húsið)

í Fellsmúla 28
(gamla World Class húsið)

Ótrúlegt verð!
250 – 500 – 750 – 1.000
1.250 – 1.500 – 1.750 – 2.000

– Vel lesið

Áhugasamir auglýsendur vinsamlegast hafið samband

í síma 5505844 | orn.geirsson@365.is

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni

*Gallup maí 2006

Notaðu mest lesna* blað 
landsins til að dreifa 

kynningarefni til 
þinna viðskiptavina

Vertu inní 
Fréttablaðinu
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kynningarefni



JG-369Renault Megane, 2003 - Ek. 74 þús.

Verð áður kr. 1.420 þús.
Útsöluverð kr. 1.080 þús.

UI-651Hyundai Santa Fe, 2005 - Ek. 47 þús.

Verð áður kr. 2.890 þús.
Útsöluverð kr. 2.380 þús.

NA-133Hyundai Getz, 2003 - Ek. 66 þús.

Verð áður kr. 930 þús.
Útsöluverð kr. 680 þús.

UI-140Hyundai Elantra, 2001 - Ek. 83 þús.

Verð áður kr. 730 þús.
Útsöluverð kr. 470 þús.

PJ-285Renault Scenic, 2004 - Ek. 25 þús.

Verð áður kr. 1.990 þús.
Útsöluverð kr. 1.590 þús.

UL-018Renault Laguna, 1999 - Ek. 107 þús.

Verð áður kr. 630 þús.
Útsöluverð kr. 380 þús.

OK-601Renault Megane II, 2003 - Ek. 71 þús.

Verð áður kr. 1.390 þús.
Útsöluverð kr. 1.050 þús.

VX-408Hyundai Sonata, 2002 - Ek. 59 þús.

Verð áður kr. 1.190 þús.
Útsöluverð kr. 830 þús.

VV-138Renault Clio, 2004 - Ek. 51 þús.

Verð áður kr. 890 þús.
Útsöluverð kr. 570 þús.

NX-393Hyundai Santa Fe, 2003 - Ek. 90 þús.

Verð áður kr. 1.890 þús.
Útsöluverð kr. 1.490 þús.

OI-471Renault Scenic, 2003 - Ek. 86 þús.

Verð áður kr. 1.120 þús.
Útsöluverð kr. 790 þús.

ÚTSALAÚTSALA
hjá Bílalandi B&L, B&L Selfossi og umboðsmönnum um land allt.
Valdir bílar á alvöru útsölu. Komdu og fáðu þér bíl á frábæru verði.

Opið frá kl. 9 til 18
og á laugardaginn frá kl. 12 til 16.

Reykjavík 575 1230
Selfoss 575 1460

Enginn útborgun og 100% lán í allt að 84 mánuði.
Nokkur dæmi um bíla á útsölu:

Bílaland B&L, Grjóthálsi 1 Reykjavík
Bílaland B&L, Hrísmýri 2a Selfossi

Dagana 24. til 27. janúar

Afsláttur

kr.510.000Afsláttur

kr.340.000 Afsláttur

kr.250.000

Afsláttur

kr.400.000Afsláttur

kr.260.000 Afsláttur

kr.250.000

Afsláttur

kr.360.000Afsláttur

kr.340.000 Afsláttur

kr.320.000

Afsláttur

kr.400.000 Afsláttur

kr.330.000

Síðasti dagur
Síðasti dagur







Peningar eru mikilvægt 
hreyfiafl“ sagði Glitnis-

forstjórinn í nýlegu opnu-
viðtali. Hann er nú hlutað-
eigandi í Hjallastefnunni 
ehf. og konan hans er 
stjórnarformaður. Með 
henni í stjórn situr margt 
valið peningalið og fær þar 
með að höndla nýja tegund valds.

Annar forstjóri setti milljarð í 
sjóð sem m.a. er ætlað að styrkja 
skóla í Afríkuríkinu Sierra Lione. 
Sjóðurinn mun árlega veita 120–
150 milljóna króna styrki, reyndar 
til valinna verkefna hérna heima 
líka. Heyrst hefur að sá sami hafi 
einnig keypt sjálfum sér afmælis-
skemmtun fyrir um 70–100 millj-
ónir. Það eru u.þ.b. 30 árslaun 
kennara á Íslandi og laun í þriðja 
heiminum eru oft um 30 sinnum 
lægri en hjá okkur. 

„Mannauðurinn er það mikil-
vægasta sem við eigum,“ sagði 
forsetinn í áramótaávarpi sínu og 
telur að við þurfum að velta fyrir 
okkur uppeldi og menntun barna, 
jafna uppeldisskilyrði og efla 
möguleika allra foreldra til að 
koma börnum sínum til manns. 
Foreldrar eru ‘umboðsmenn’ barn-
anna sinna og gegna veigamiklu 
hlutverki við ávöxtun þessa auðs: 
Foreldrar eru mikilvægt hreyfi-
afl, en treysta kannski um of á 
skóla um uppeldi barna sinna. Í 
skólum eiga menn að verða fróðir 
þótt sumir segi að fyrst þurfi 
menn að læra að vera góðir. Lík-
lega þarf þetta tvennt að haldast í 
hendur. En hvernig náum við best-
um árangri? Börn sjá oft einfald-
leikann í tilverunni, það gerir þau 
að skapandi félagsskap og það eru 
í sjálfu sér forréttindi að umgang-
ast börn á hverjum degi.

„Maður þarf að halda áfram að 
leika sér til að heilinn haldi áfram 
að virka“ er tilvitnun í dreng úr 
námskrá fyrir elstu börnin í leik-

skólum Kópavogs. Við 
erum mörg sammála 
drengnum og teljum 
að leikurinn sé mikil-
vægasta námsleið 
leikskólabarna og sú 
leið sem líklegust er 
til þess að hver og einn 
fái örvun í réttri 
blöndu. Ung börn eru 
stöðugt að læra og 
setja eins og drengur-
inn fram kenningar 

um lífið og tilveruna sem við 
ættum að hlusta meira á og taka 
tillit til. Leikur getur verið afar 
flókið ferli eða einfaldara, en 
kannski þó ekki síður merkilegt. 
Við sem erum að vinna með börn-
unum þurfum að leitast við að 
skilja leikinn og bera að efnivið 
sem auðgar hann og þroskar börn-
in. Leikur er ekki einangrað fyrir-
bæri heldur tekur á sig lit og lögun 
þess umhverfis sem börnunum er 
búið. Það á við um bæði efnislegt 
umhverfi, en einnig umhverfi sem 

markast af þeim fyrirmyndum, 
hugmyndum og hugtökum sem 
börnum er veittur aðgangur að 
með samvistum við aðra hugsandi 
menn. Kennari þarf að hugleiða 
hvernig nemendur hans læra ekki 
síður en hvað. Við lærum ekki öll 
eins þó að vellíðan í skólanum og 
virkni með námsfélögum séu lík-
ast til þeir tveir þættir sem tryggja 
það best að nám eigi sér stað. Í 
undirstöðunámi eins og fram fer í 
leikskólanum ætti að leggja 
áherslu á að börn læri grundvall-
arfærni á borð við að hafa forsjá 
fyrir sjálfum sér og að virða rétt 
annarra. Til þess að þetta verði 
ættu þau m.a. að læra sjálfræði og 

ábyrgð, frumkvæði, þrautseigju 
og heiðarleika og þau ættu ekki 
síður að læra að skilja og nota hug-
tök á borð við þessi. Þetta er í anda 
aðalnámskrár leikskóla en einnig í 
samræmi við þau meginmarkmið 
sem alþjóðasamfélagið hefur 
ákveðið að leggja skuli áherslu á í 
lýðmenntun á þessari öld. Þau 
markmið eru að börnum skuli 
kennt að vera ábyrgðarfullir ein-
staklingar, að lifa með öðrum, að 
skapa og eignast þekkingu og að 
þetta skuli gerast í lýðræðislegu 
skólastarfi þannig að börn læri 
lýðræði með ástundun. Bein yfir-
færsla þekkingar hefur verið 
nokkuð viðtekin venja, en nú hafa 
þau viðhorf frekar rutt sér til 
rúms að kennarinn sé mikilvæg-
asti námsfélaginn, hann stjórni 
námsferlum og barnahópnum og 
viti hvað þarf til hverju sinni til að 
öllum vegni sem best. Meðaltalið 
er ekki það sem ræður úrslitum 
heldur hvernig hverjum og einum 
reiðir af. Ef við lesum þetta saman 
við margt í íslensku samfélagi í 
dag, þá erum við á villigötum. Það 
er grundvallarmunur á því ‘að 
skipta réttlátlega’ og ‘að gefa með 
sér’. Það þarf að efla lýðræði í 
íslensku samfélagi og til þess eru 
skólarnir mikilvægir. 

Í dag höfum við það þannig að 
börn alast að miklu leyti upp í leik-
skólum. Við þurfum því að sjá til 
þess að þar hafi börnin merkileg-
an efnivið, huglægan og efnisleg-
an, að læra af, með og um. Það 
gerum við best með því að tryggja 
að kennarar með góða þekkingu á 
leikskólauppeldi séu til staðar í 
skólunum og að nægilegt fé sé sett 
í málaflokkinn. Vinna þarf að 
auknum stöðugleika og menntun í 
uppeldisumhverfi barna. Til þess 
þurfum við bætta ímynd leikskóla-
kennarastarfsins og aukna um-
ræðu um mikilvægi uppeldismála. 
Til að þetta megi verða eru 
peningar sannarlega mikilvægt 
hreyfiafl.

Höfundur er leikskólakennari.

Leikskólinn er mikilvægt hreyfiafl

Æsingurinn sem spannst í 
kringum umræðuna um 

innflytjendamál á sl. mánuðum 
virðist vera á undanhaldi. Senn 
líður að alþingiskosningum og 
því er afar brýnt að þessi 
umræða verði sett á oddinn að 
nýju, þó með málefnalegri og 
skipulegri hætti en áður. Inn-
flytjendamál snúa að mörgum 
sviðum íslensks samfélags en það umræðuefni sem 
olli mestu fjaðrafoki og ýtti af stað bylgju fordóma í 
garð innflytjenda var umræðan um öra fjölgun 
erlendra verkamanna frá nýju aðildarríkjunum ESB. 
Mig langar aðeins til að fjalla um þetta atriði í þess-
ari grein.

Til þess að geta haldið uppi upplýstri og málefna-
legri umræðu þarf að liggja ljóst fyrir um hvað málið 
snýst, t.d. hverju megi breyta og hverju ekki. Svo 
lengi sem Ísland er aðildarríki EES-samningsins, þá 
er ekki heimilt að takmarka ferðir EES-launafólks
innan evrópska vinnumarkaðarins. Grunnstef ESB 
og EES-samningsins er „einn sameiginlegur vinnu-
markaður“ og er frjáls för launafólks gagnkvæm 
skylda aðildarríkjanna. 

Þegar fjallað er um innflytjendamál hafa sumir 
reynt að beina umræðunni í þá átt að takmarka skuli 
þetta frjálsa flæði. Til þess þyrftu Íslendingar að 
ganga úr EES-samstarfinu. Er vilji til þess? Að sjálf-
sögðu kann það að vera valkostur en slíkt myndi hafa 
margþættar afleiðingar í för með sér sem snerta 
myndu fleiri en innflytjendur. Það er því mikilvægt 
að umfjöllun, einkum stjórnmálamanna, gefi rétta 
mynd af aðstæðum. Takmörkun ferða innflytjenda til 

Íslands er ekki möguleg (nema þá tímabundið) svo 
lengi sem við erum aðilar að samningnum.

Þá er spurt, eiga Íslendingar að sitja aðgerðalaus-
ir og leyfa ótakmarkaðan innflutning útlendinga? 
Áður en ég svara þessari spurningu vil ég benda á að 
fjölgun erlendra verkamanna hér á landi er alls ekki 
neikvæð, einkum í efnahagslegu tilliti. Þetta kom 
skýrt fram í nýlegri könnun Kaupþings á áhrifum 
erlends vinnuafls á íslenskt efnahagslíf. Ég tek þó 
undir með þeim sem óttast að félagslega kerfið sé 
ekki í stakk búið til að taka á móti sífellt fleiri inn-
flytjendum, t.d. er varðar skóla, viðunandi framboð á 
íslenskukennslu o.s.frv. Ef ekki er staðið vel að þess-
um þáttum er líklegt að það skapist spenna bæði hjá 
innflytjendum og Íslendingum. Því þurfum við að 
sníða stakk eftir vexti og taka aðeins á móti þeim 
fjölda innflytjenda sem við ráðum við að tryggja 
mannsæmandi aðstæður og jöfn tækifæri. 

En hvernig er hægt að stemma stigu við fjölgun-
inni ef Ísland getur ekki takmarkað beint innflutning 
erlendra verkamanna? Tvennt er til ráða:

Í fyrsta lagi mætti hverfa frá iðjustefnu í landinu. 
Stóriðjustefnan sem fylgt hefur verið undanfarin ár 
krefst þúsunda erlendra verkamanna. Það er aðal-
lega stóriðjustefnan sem kallar á vinnuafl að utan og 
hefur valdið stórfelldri fjölgun innflytjenda í land-
inu. Það er afkáralegt að vera fylgjandi efnahags-
stefnu sem krefst innflutnings erlendra verkamanna, 
og kvarta svo yfir offlæði erlends vinnuafls þegar 
fólkið kemur hingað til lands að vinna á grundvelli 
þessarar stefnu!

Í öðru lagi ætti að skylda atvinnurekendur sem 
ráða innflytjendur til að borga þeim sanngjörn laun 
(sjálfsagt mál), til að tryggja starfsfólki almennileg-
ar vinnuaðstæður, réttindafræðslu og ókeypis 
íslenskukennslu. Allt þess kostar eitthvað. Með því 
að tryggja réttindi erlends starfsfólks verður það 
ekki ódýrara vinnuafl en það íslenska. Ég tel þessar 
tvær aðferðar mikilvægar og raunsæjar til að hægja 
á fjölgun erlendra verkamanna á Íslandi – ef það er 
það sem við viljum gera. Báðar aðgerðirnar snúa að 
íslenskri efnahags- og vinnumarkaðsstefnu, ekki inn-
flytjendunum sjálfum. Ég kalla eftir því að allir 
stjórnmálaflokkar móti sér skýra stefnu í innflytj-
endamálum fyrir komandi kosningar. 

Höfundur er prestur innflytjenda.

Skýrari stefnu um innflytj-
endamál fyrir kosningar í vor

Umræðan undanfarna 
mánuði um stækkunar-

málið í Straumsvík hefur 
verið málefnaleg og upp-
lýsandi fyrir þá sem fylgst 
hafa með henni. Fremst í 
flokki í málflutningi gegn 
stækkun hefur verið þver-
pólitískur hópur fólks sem 
kallar sig Sól í Straumi og hefur sá 
hópur lagt sig fram um málefna-
lega umræðu og haldið úti öflugri 
heimasíðu um stækkunarmálið 
www.solistraumi.org.

Skömmu fyrir áramót færði 
hópurinn stjórnendum Alcan í 
Straumsvík eftirfarandi rök gegn 
stækkun álbræðslunnar í Straums-
vík:

Framfarir í baráttunni við loft-
mengun í Straumsvík síðustu 20 
árin verða að engu við stækkun. 
Mengun eftir stækkun verður 
svipuð og árið 1991.

Lóðin eftir stækkun verður jafn 
breið og hún er löng í dag. Línu-
mannvirki vegna stækkunar á 
útivistarsvæði Hafnfirðinga og 
í nágrenni við íbúabyggð eru 
óásættanleg.

Byggingarland okkar Hafnfirð-
inga er takmarkað. Í framtíð-
inni þurfum við að fá Straums-
víkursvæðið og 10 ferkílómetra 
mengunarsvæði álverksmiðjunn-
ar undir blandaða íbúðabyggð, 
iðnað, verslun og þjónustu. Með 
því að stækka álbræðsluna núna 
eyðileggjum við framtíðartæki-
færi okkar.

Við erum ekki lengur fátækur 
útgerðarbær, við búum ekki við 
atvinnuleysi, við eigum ekki ótak-
markað land og við reiknum ekki 
með að börnin okkar vilji vinna í 
álbræðslu. Við erfum ekki landið 
frá foreldrum okkar, við fáum það 
að láni hjá börnunum okkar.

Allt byggt land í Hafnarfirði í dag 
er 12 ferkílómetrar. Við stækkun 
skuldbindum við 10 ferkílómetra 
byggingarlands undir mengunar-
svæði um ókomna framtíð. Í stækk-
unarhugmyndunum er ekki gert 
ráð fyrir krónu til okkar Hafnfirð-
inga fyrir þessa fórn. Óljós loforð 
um greiðslur fyrir fasteignagjöld 

og hafnarnotkun koma 
ekki í staðinn fyrir 
hana.

Stækkun álbræðslunn-
ar hefur engin úrslita-
áhrif fyrir atvinnu-
líf í Hafnarfirði. Í dag 
vinna 230 Hafnfirðing-
ar hjá álverksmiðjunni. 
Í Hafnarfirði hefur 
störfum fjölgað und-
anfarin sjö ár um 240 

störf á ári án þess að álbræðslan í 
Straumsvík hafi stækkað.

Stækkun kallar á virkjun neðri 
hluta Þjórsár og hefur óaftur-
kræfar afleiðingar fyrir náttúru 
Íslands.

Innan fárra ára verður Straums-
víkursvæðið eitt það verðmæt-
asta á höfuðborgarsvæðinu með 
tilliti til staðsetningar. Nágrenni 
við höfuðborgina, nágrenni við 
höfn og nágrenni við alþjóðaflug-
völlinn gerir þetta landsvæði eft-
irsóknarvert fyrir hátækni- og 
sprotafyrirtæki. Mengunarsvæð-
ið takmarkar eðlilega byggðaþró-
un í Hafnarfirði.

„Jafnvel þó að Íslendingar kæm-
ust í hóp stærstu álframleiðenda 
heims og myndu virkja alla hag-
kvæmustu virkjunarkosti lands-
ins, myndi arðsemi þess og hagur 
fyrir íslenskt samfélag aldrei 
verða meiri en sem nemur fram-
lagi eins öflugs útrásarfyrirtæk-
is.“ (Ágúst Guðmundsson, Bakka-
vör, febrúar 2006).

Í starfsleyfinu er engin tak-
mörkun á útblæstri gróðurhúsa-
lofttegunda sem valda loftlags-
breytingum sem eru alvarlegasta 
umhverfisvandamál í heiminum í 
dag. Útblástur gróðurhúsaloftteg-
unda frá álbræðslunni í Straums-
vík mun fara í 2.200 tonn á sólar-
hring ef af stækkun verður.

Það eru spennandi tímar í 
Hafnarfirði. Ef við segjum „já“ 
við stækkun mun álbræðsla vera 
stunduð í bænum okkar langt fram 
yfir miðja þessa öld. Ef við segjum 
„nei“ við stækkun fáum við landið 
í Straumsvík aftur til ráðstöfunar 
með tilheyrandi tækifærum fyrir 
Hafnarfjörð og framtíðina.

Höfundur er meðlimur 
samtakanna Sól í Straumi.

Rök gegn stækkun

Það er afkáralegt að vera fylgjandi efna-
hagsstefnu sem krefst innflutnings erlendra 
verkamanna, og kvarta svo yfir offlæði erlends 
vinnuafls þegar fólkið kemur hingað til lands að 
vinna á grundvelli þessarar stefnu!

Í dag höfum við það þannig að 
börn alast að miklu leyti upp í 
leikskólum. Við þurfum því að 
sjá til þess að þar hafi börnin 
merkilegan efnivið, huglægan 
og efnislegan. 



Vectavir krem er áhrifaríkt lyf til meðferðar á frunsu af völdum Herpes Simplex. Vectavir virkar á öllum stigum frunsunnar frá sting eða æðasláttar til blöðru. Í Vectavir er virka efnið penciklóvír sem stöðvar framgang veirunnar. Vectavir er ætlað fullorðnum og börnum
eldri en 12 ára. Berið Vectavir á frunsusvæðið á 2 klst fresti í 4 daga. Berið á rétt fyrir svefn og um leið og vaknað er. Dæmigert er að frunsa komi fram við ofreynslu, kvef eða inflúensu eða í mikilli sól (t.d. á skíðum). Ekki á að nota lyfið ef að áður hefur komið fram ofnæmi
fyrir penciklóvír, famciklóvír eða öðrum innihaldsefnum. Með Vectavir grær frunsan hraðar, verkir minnka og smittími styttist. Vectavir kremið 2 g fæst án lyfseðils. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Otrivin nefúðinn og nefdroparnir innihalda xýlómetasólin sem vinnur gegn bólgu, nefstíflu og slímmyndun vegna kvefs og bráðrar bólgu í ennis- og kinnholum. Otrivin virkar fljótt og áhrifin vara í 6-10 klst. Otrivin getur valdið aukaverkunum, s.s. ertingu í slímhúð og
sviðatilfinningu. Einnig ógleði og höfuðverk. Otrivin má nota þrisvar á dag en ekki lengur en í 10 daga í senn. Varúð: Langtímanotkun Otrivin getur leitt til þurrks í nefslímhúð. Sjúklingar með gláku eða þeir sem hafa ofnæmi fyrir xýlómetasólin ættu ekki að nota Otrivin.
Kynnið ykkur vel leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Strepsils töflur eru látnar renna í munni og leysast þar hægt upp. Þannig nást fram staðbundin sótthreinsandi áhrif í munni og koki. Auk þess hafa bragðefnin væg kælandi áhrif sem slá á ertingu. Venjulega er ein tafla látin leysast hægt upp í munni á 2-3 klst fresti. Lyfið
þarf venjulega að nota í 3-4 daga og stundum í allt að eina viku. Einnig má leysa upp 1-2 töflur í heitu vatni og drekka sem heitan drykk. Notkun lyfsins hefur engin áhrif á önnur lyf sem notuð eru samtímis. Ofnæmi eða ofnæmislík viðbrögð geta komið fyrir en eru afar 
sjaldgæf. Hver pakki af Strepsils inniheldur 24 munnsogstöflur, sem eru í hentugum þynnupakkningum. Hverri pakkningu fylgja viðurkenndar leiðbeiningar á íslensku um notkun lyfsins, sem gott er að kynna sér vel. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Voltaren Dolo® (díklófenak kalíum) 12,5 mg töflur. Notaðar við vægum eða frekar vægum verkjum, svo sem höfuðverk, tannpínu og tíðaþrautum.Verkar einnig hitalækkandi.Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum,skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða hafa haft
sögu um maga- eða skeifugarnarsár eða skerta lifrarstarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyfið er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyfið ekki á meðgöngu
nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

VECTAVIR FRUNSUKREM VOLTAREN DOLO

FYRSTA
HJÁLP

STREPSILS HÁLSTÖFLUROTRIVIN NEFÚÐI



Við karlmennirnir í fjölskyldunni 
héldum þorrablót í kvöld í boði 

Eggerts á Þinghóls-
brautinni. Við vorum 
býsna ánægðir með 
okkur og drjúgir 
yfir því að geta 
treyst fjölskyldu-
böndin án þess að 
betri helmingarnar 

kæmu þar nærri. 
Það var 

glatt á hjalla og meira að segja 
stjarfir sviðakjammarnir brostu 
út að eyrum.

Stjörnuspá
dagsins:

„Bogmaður-
inn er sterkur 
einn síns liðs. 
Haltu þig 
frá
nefnd-

um og ákvarðana-
ferli sem þær iðka. 
Samhljóða álit 
hópsins er of 
útvatnað fyrir 
þinn smekk.“

Þetta kalla 
ég almenni-
lega stjörnu-
spá. Og tel 
að fleiri en 
vér bogmenn 
hefðu gott af 
að fara spar-
lega með nefnd-
ir og fundi.

„Samfylkingin
mælist í 21,2% sem 
er hið minnsta í 
könnunum Frétta-
blaðsins frá upphafi 
blaðsins árið 2001. 
Á sama tímapunkti 
fyrir síðustu kosn-
ingar var Samfylkingin með tæp 
40% í könnunum og þá stærst.“

Ég er í sjálfu sér ekki hissa á 
þessu nema hvað mér kemur það 
helst á óvart að hinn nýi formaður 
Samfylkingarinnar skuli enn geta 
státað af því að ná meira en 20% 
fylgi í skoðanakönnun.

Landsleikur við Frakka. Ég er 
ekki góður í að horfa á handbolta. 

Í hálfleik þegar kominn var 10 
marka munur fór ég frá tækinu 
vegna þess að ég hef tekið eftir 
því að þegar ég horfi á íslensk 
landslið keppa þá fer þeim oftast 
að ganga illa. 

Þess vegna ákvað ég að fórna 
mér. Þegar ég kom að sjónkanum 
aftur var enn tíu marka munur. 
Fjarvera mín hafði komið að góðu 
gagni! Enda unnum við leikinn, 
strákarnir og ég!

En ekki var 
fyrr búið að flauta 

leikinn af en 
eitthvert
bjartsýnis-
tröll í sjón-

varpinu fór að 
tala um að „við 
ættum að kom-
ast alla 
leið...“

Málþóf-
inu um 
Ríkisút-
varpið var 
hætt.
Þetta mál-

þóf var 
misskilning-

ur frá upphafi. 
Álíka gáfulegt 
og þegar 
Sverrir Her-
mannsson
flutti maraþ-
onræður

gegn því 
að

afnema zetuna sem enginn sakn-
aði.

Ríkisútvarpið er ekki lengur 
menningarleg þungamiðja þjóðar-
innar og þaðan af síður hefur 
Ríkisútvarpið eitthvert tilfinn-
ingalegt gildi. Sú tíð er liðin. 

Ég væri þó til í að eiga gömlu 

gufuna áfram og fjármagna hana 
með tolli af auglýsingatekjum 
annarra fjölmiðla.

Margir á förnum vegi eru að 
spjalla um sam-
kvæmislíf ríka 
fólksins.

Íslenskir pen-
ingamenn hafa ekki 
átt svona skemmti-
lega spretti síðan 
Ástþór kom fram á 

sjónarsviðið og breytti forseta-
kosningunum í revíu. Í saman-
burði við það er ekki mikið varið í 
ámátlegar tilraunir nýríkra bjálfa 
þess til að berast á með því að 
leigja skallapoppara eins og Duran 
Duran og Elton John til að koma 
fram í einkasamkvæmum. 

Þetta ætla menn að toppa á 

þorrablóti
Spíritistafélags-
ins í annað kvöld 
en þar verður 
þessi dagskrá:

María Callas 
og Enrico 
Caruso syngja ástardúetta og 
Franz Liszt leikur undir á slag-
hörpu.

Síðan sýnir bandaríski galdra-
maðurinn Houdini nokkur töfra-
brögð.

Listdanssýning: Sjöslæðudans-
inn. Fröken Salóme Heród-
esardóttir dansar. 

Spurningakeppni:
Albert Einstein og Ari 

fróði takast á.
Því næst flytur Mídas konung-

ur hátíðarræðuna (á táknmáli 
vegna þess að hann er með 
slæmsku í hálsinum) og Jósep 
Göbbels túlkar fyrir hann.

Veislustjóri verður Goðmund-
ur á Glæsivöllum.

Forn frægð Föníka, 
Karþagó-manna og 
Fíla-Hannibals kom 
að litlum notum! 
Strákarnir okkar og 
ég unnum Túnis-búa.

Ég skil ekki af 
hverju ég er alveg að 

fara á taugum meðan á þessum 
leikjum stendur. Get ekki setið fyrir 
framan skerminn. Er sannfærður 
um að þá fari allt í vaskinn. Ráfa um 
húsið, kíki á sjónvarpið, læt mig 
hverfa, kalla svo og spyr hvernig 
staðan sé.

Sennilega er þetta þjóðlegur 
æsingur manns sem frá blautu 
barnsbeini hefur séð þjóð sína fara 
halloka fyrir öðrum þjóðum. 

Borgari lítillar þjóðar finnur 
fyrir óumræðilegu stolti þegar litla 
þjóðin hans sannar að hún sé gjald-
geng í hinum stóra heimi.

Í kvöld byrjuðum við Krummi á 
frönsku-námskeiði. 

Lærimeistarinn heitir Jacques 
Melot, alveg frábær kennari, og við 
sátum þarna eins og bergnumin, 
Soffía, Elías, Finnbjörn, Frosti, 
Krummi og ég þegar hann fór yfir 
franska stafrófið, framburð þess og 
kenjar með okkur. 

Og þá kom í ljós að allt á sér sínar 
skýringar, meira að segja furðuleg-
ar sérviskur eins og þakkomman 
circonflex „ˆ“ og cedille, litli krók-
urinn niður úr c-inu í orðum eins og 
François. Verst að nú er heillar viku 
bið eftir næsta tíma.

Þetta tungumálanám mitt stafar 
ekki af því að ég sé á leiðinni til 
Parísar að spjalla við dansmeyjar á 
Rauðu myllunni heldur af annarri 
ástæðu. 

Rétt eins og líkaminn þarf á 
hreyfingu að halda þarf heilinn að 
leysa einhver ný verkefni. Við-
fangsefnin útvega ég honum sum-
part með því að fara á námskeið.

Skriðsund, myndvinnslu- og 
umbrotsforrit og þýska 
í fyrra. 

Franska í 
vetur. Gjarna 
vildi ég fara 
á fleiri 

námskeið en ég hef ekki meiri 
tíma.

Út af námskeiðinu hafði ég lítinn 
tíma til að elda kvöldmatinn svo að 
ég hafði grænmetisbuff í matinn, 
en það keypti ég tilbúið úti í búð. 
Það gerði ekki mikla lukku hjá smá-
fólkinu.

Mér er óskiljanlegt hvaðan börn-
um kemur sú umfangsmikla þekk-
ing á næringarfræði sem er nauð-
synleg til að geta staðfastlega 
forðast allt sem er hollt og ratað á 
ruslfæði í staðinn. Hvernig getur 
staðið á þessu?

Reyndar tekst mér að véla ofan í 
þau alls konar grænmeti með því að 
setja það í matvinnsluvél eða hakka-
vél og lauma því svo í fiskbollur eða 
ketbollur. 

Mér líður eins og eiturbyrlara af 
Borgia-ættinni þegar blessuð börn-
in eru að háma í sig grænmeti af 
góðri lyst án þess að hafa hugmynd 
um að þau séu að innbyrða heilsu-
samlegt fæði – og svo glotti ég við 
tönn þegar þau biðja um meira á 
diskinn.

Af hverju hefur engum mat-
vælaframleiðanda dottið í hug að 
framleiða hollar pylsur? Eða þjóna 
þeim stóra kúnnahópi sem kærir 
sig ekki um alls konar óhollustu í 
matvælum?

Ljótum leik er lokið. Í dag kvað 
hæstiréttur upp sýknudóm í 

Baugsmálinu.
Nei, reyndar er 

þessu dæmalausa 
einelti ekki endan-
lega lokið því að 
ríkissaksóknari
segir niðurstöðuna 
engin áhrif hafa á 

þá 18 ákæruliði sem héraðsdómur 
fjallar um í næsta mánuði.

Ég veit ekkert um bókhaldið 
hjá Baugi fremur en öðrum stór-
fyrirtækjum í landinu en hitt veit 
ég að svona umfangsmikil rann-
sókn út af jafn óljósum sakargift-
um á aðeins eitt fordæmi í réttar-
sögu lýðveldisins og það fordæmi 
er svartasti bletturinn á íslenskri 
réttarsögu.

Sakborningarnir í fyrra málinu 
voru vissulega bornir þyngri 
sökum og höfðu ekki aðgang að 
dýrustu lögfræðingum landsins til 
að verja sig – en offors og þrákelkni 

ákæruvaldsins er hið 
sama.

Af hverju? 
Þrýstingur mynd-
ast ekki af sjálf-
um sér.

Í Dagbók Þráins Bertelssonar er fjallað um ljótan leik og þá er ekki 

átt við handbolta. Ennfremur er minnst á brosmilda sviðakjamma, 

stjörnuspár, skoðanakönnun, útvarp og skemmtikrafta vikunnar á 

Íslandi: Maríu Callas, Enrico Caruso, Houdini og Albert Einstein.

Ljótur leikur

Kæra 
  Dagbók
Þráinn Bertelsson skrifar

Morgunverður frá
kl. 9:00 - 11:00

195,-195,-
Þú átt allt gott skilið!

mánudaga - laugardaga
verslun opnar kl. 10:00



Íslandsfugl kjúklingur - ferskur

599 kr/kg. áður 749 kr/kg.

allt í matinn á einum stað

Bautabúrs saltkjöt
334 kr/kg. áður 445 kr/kg.

25%
afsláttur

20%
afsláttur

Ananas stór
98 kr/stk.

Chicago Town pizza
2 fyrir 1

20%
afsláttur

H
ön

nu
n:

 V
ík

ur
fr

ét
tir

Þú sparar 367 kr/kg

Borgarnes helgargrís með Indverskum hætti

1.468 kr/kg. áður 1.835 kr/kg.

Goða grísarif BBQ
974 kr/kg. áður 1.298 kr/kg.

Þú sparar 325 kr/kg

25%
afsláttur

Frábært verð



Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is.

Auglýsingar á að senda á auglysin-
gar@frettabladid.is eða hringja í 
síma 550 5000.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát ástkærs
eiginmanns míns, föður, afa og langafa,

Ársæls Guðsteinssonar
Dalvegi 16c, Kópavogi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks líknardeildar
Landakotsspítala og heimaþjónustu Karítas.

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

Pétur Kristjánsson
frá Fáskrúðsfirði

sem lést þann 23. janúar sl. verður jarðsunginn frá
Keflavíkurkirkju þriðjudaginnn 30. janúar kl. 14.00.

Bergþóra Eide Eyjólfsdóttir
Olga Eide Pétursdóttir Ingvar Ingvarsson
Elma Eide Pétursdóttir
Kristján S. Pétursson   Hulda Ríkharðsdóttir
Ingólfur Arnarsson   Þórhildur Guðlaugsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
ástkærs eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

Þorvaldar Sveins
Guðjónssonar
netagerðarmeistara, Hríseyjargötu 17,
Akureyri

Sérstakar þakkir til starfsfólks á hjúkrunarheimilinu
Seli fyrir góða umönnun og hlýju.

Helga Margrét Sigurjónsdóttir
Sigríður Jóna Þorvaldsdóttir   Eyjólfur Einarsson
Sigurjón Rafn Þorvaldsson   Daníela Guðmundsdóttir
Ellen Margrét Þorvaldsdóttir   Ármann Þórir Björnsson
afa- og langafabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur vináttu, samúð og hlýhug við
andlát og útför móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Jónu Gróu Aðalbjörnsdóttur
Mýrarvegi 111, Akureyri

Sérstakar þakkir til starfsfólks á Asparhlíð og
Skógarhlíð á dvalarheimilinu Hlíð fyrir góða umönnun.

Eygló Sigurliðadóttir Birgir Pálsson
Una Sigurliðadóttir Þórir Haraldsson
Björn Sigurliðason
ömmu- og langömmubörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
hlýhug og samúð við andlát og útför

Jórunnar Ingimundardóttur
Hraunbúðum, Vestmannaeyjum, áður
Brekastíg 15a.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Hraunbúða fyrir hlýja
og góða umönnun. Guð blessi ykkur öll.

Fyrir hönd fjölskyldunnar.

Jóna Ósk Gunnarsdóttir    Guðmundur Þór Sigfússon

Eiginkona mín, dóttir, móðir okkar,
stjúpmóðir, tengdamóðir og amma,

Guðrún Daníelsdóttir
(Minný) Tryggvagötu 24, Selfossi

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands, mánudaginn
22. janúar sl. Jarðarförin fer fram frá Selfosskirkju,
laugardaginn 3. febrúar kl. 13.30.

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

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Svava Jóna Markúsdóttir
frá Súðavík, Njörvasundi 37, Reykjavík

sem lést á Landspítalanum laugardaginn 20. janúar
sl. verður jarðsungin frá Langholtskirkju mánudaginn
29. janúar kl. 13.00. Blóm eru vinsamlega afþökkuð en
þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Krabbameinsfélag Íslands.

Beinteinn Ásgeirsson
Ásgeir Beinteinsson        Sigurbjörg Baldursdóttir
Halldóra Beinteinsdóttir Hall      Kjell Hall
Einar Beinteinsson      Jóna Björg Hannesdóttir
Sigríður María Beinteinsdóttir      Hulda Ingvarsdóttir Bethke
Jóhanna Beinteinsdóttir          Magnús Thoroddsen
Markús Þorkell Beinteinsson       Elsa Bára Traustadóttir
Berglind Guðrún Beinteinsdóttir Haraldur Már Gunnarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Hamborgarabúllan var opnuð á Akureyri um síðustu 
helgi. Eigendur staðarins eru bjartsýnir enda telja þeir 
að hamborgarastaður hafi verið það sem vantaði á mark-
aðinn.

„Auðvitað er pláss á markaðnum, það sem vantaði var 
einmitt hamborgarastaður,“ segir Erlingur Örn Óðinsson 
en hann og faðir hans, Óðinn Svan Geirsson, og Einar 
Geirsson opnuðu Hamborgarabúlluna í Strandgötunni á 
Akureyri um síðustu helgi. Hamborgarabúlla Tómasar á 
merkið en þeir félagar reka staðinn. 

Erlingur tekur undir þá staðreynd að Akureyringar 
hafi síðustu árin helst viljað kaupa sinn borgara í lúgu-
sjoppum bæjarins en telur að nú verði breyting á. „Við 
vorum að gæla við þá hugmynd að finna okkur húsnæði 
með lúgu en þetta var niðurstaðan enda verða ham-
borgararnir í lúgunni ekki eins góðir,“ segir hann og 
bætir við að hann vonist til að Akureyringar taki betur á 
móti þeim en gert var fyrir fimmtán eða tuttugu árum 
þegar Tommaborgarar hafi reynt fyrir sér í bænum. 
„Akureyringar eru oft erfiðir við sunnlensk merki en við 
pössuðum okkur að kaupa allt héðan. Við þrír, kjötið, 
brauðið og kökurnar erum öll norðlensk auk þess sem 
allir iðnaðarmenn eru héðan. Það er því allt frá Akureyri, 
nema Pepsíið.“

Veitingastöðum hefur fjölgað síðustu misseri á Akur-
eyri og svo virðist sem engin breyting verði þar á. Nings 
er á leiðinni í bæinn og sögusagnir eru um aðra reykvíska 
staði. „Þetta verður smá slagur til að byrja með en það er 
fínt að fá samkeppnina.“

Kvenréttindafélag Íslands stofnað

„Ef veist ekki hvert 
þú ætlar þér mun 

hvaða vegur sem er 
koma þér á áfanga-

stað.“









S
vavar Geirsson var 
virkur í félagsstarfi í 
Hafnarfirði, bæði hjá 
íþróttafélaginu Hauk-
um og Hjálparsveit 
skáta. Hann starfaði 

sem vallarstjóri á íþróttasvæði 
Hauka að Ásvöllum þegar hann 
fékk heilablóðfall fyrir níu árum. 
Í kjölfarið missti Svavar málið og 
helmingur líkamans lamaðist nán-
ast algjörlega. Eins og gefur að 
skilja hafa veikindin sett sinn svip 
á Svavar. Hann hefur þó tekið 
ótrúlegum framförum á síðustu 
árum og þótt hann eigi enn erfitt 
með sumar hreyfingar er ekki að 
sjá neinn bilbug á honum. Það er 
alltaf stutt í brosið. 

„Svavar fékk einkenni heilablóð-
falls árið 1991. Þá var hann sendur 
á sjúkrahús í rannsóknir en það 
eina sem okkur var sagt var að 
höfuðverkurinn og einkennin sem 
hann hafði væru mígreni. Það 
hefur hins vegar örugglega verið 
vægur blóðtappi,“ segir Ingibjörg 
Kristinsdóttir, kona Svavars. „Í 
nóvember 1998 fékk hann svo 
aftur áfall. Hann kom fram um 
morguninn en við þurftum að 
hjálpa honum strax aftur inn í rúm 
og hann hálfsofnaði. Þá hringdum 
við á sjúkrabíl.“

Svavar gekkst undir langar og 
strangar rannsóknir og að nokkr-
um vikum liðnum kom í ljós að 
hann var með gat á milli hjarta-
hólfa. Þar hafði blóðtappi myndast 
sem fór upp í heila. 

Heilablóðfallið varð til þess að 
Svavar missti málið og hægri 
helmingur líkamans lamaðist 
næstum alveg. 

„Ég var í hjólastól fyrstu mán-
uðina á eftir en hóf svo endurhæf-
ingu uppi á Reykjalundi sem stóð 
yfir í sex mánuði frá morgni til 
kvölds,“ segir Svavar. Um pásk-
ana árið eftir hafði Svavar endur-

heimt nokkuð af krafti í hægri 
fæti og gat meðal annars sjálfur 
keyrt bíl til að komast í endurhæf-
ingu. „Þá var hægri höndin hins 
vegar alveg lömuð og hann átti 
mjög erfitt með mál,“ skýtur Ingi-
björg inn í. „Hann var í talþjálfun 
hér heima sem gekk ágætlega en 
fékk bara nokkra tíma greidda frá 
Tryggingastofnun. Svavar á tal-

kennurunum mikið að þakka en 
það vantar því miður fleiri tal-
kennara á Íslandi.“

Endurhæfingin hér heima gekk 
sinn vanagang en ekki nógu vel að 
mati Svavars. Það var svo fyrir til-
viljun að hann komst í kynni við 
taugasérfræðinginn Geir Flatebø í 

Noregi. „Hulda Rún dóttir okkar 
býr í Ulvik í Noregi og við vorum 
hjá henni allt sumarið 2002. Við 
höfðum verið þar í þrjá mánuði og 
vorum að fara aftur heim,“ útskýr-
ir Ingibjörg. „Þá var tengdasonur 
okkar að hjálpa konu í næsta húsi 
að flytja og þar var Geir Flatebø 
staddur. Þeir tóku tal saman og 

tengdasonur okkar sagði honum 
frá Svavari og spurði hvort hann 
gæti litið á hann, sem læknirinn 
gerði. Svavar fór í tvo eða þrjá 
tíma og við sáum strax mun. Upp 
frá því stefndum við að því að 
hann færi í meðferð þar.“

Meðferðin sem Flatebø notar 
virkar þannig að pólar eru settir á 
höfuð sjúklingsins og hann látinn 
horfa á tölvuskjá og vinna verk-
efni með huganum. Aðferðin geng-
ur út á það að láta skilaboð heilans 
fara framhjá skemmdinni þar, en 
til að svo sé hægt þarf að virkja 
nýjar stöðvar sem sjúklingurinn 
hefur ekki notað áður. Og slíkt 
reynir á.

Áður en Svavar hóf meðferðina 
hjá Flatebø gat hann ekki hreyft 
hægri höndina. Ljóst var þó að 
taugarnar í henni voru heilar enda 
lyftist höndin í hvert skipti sem 
Svavar geispaði. Hann gat hins 
vegar ekki komið boðum frá heila 
og út í höndina. „Ég fann mikinn 
mun á mér strax eftir fyrstu með-
ferðina. Það var ótrúlegur léttir 
þegar ég fann allt í einu smá hreyf-
ingu í þumalfingrinum,“ segir 
Svavar og brosir. „Þá var hægri 
ökklinn til dæmis alveg stífur og 
ég labbaði allur skakkur,“ bætir 
hann við um leið og hann stendur 
upp og leikur eftir göngulagi sínu. 
Nú gengur Svavar hins vegar tein-
réttur, getur beitt hægri hendinni 
að nokkru leyti og lyft henni upp í 
axlarhæð.

„Hann er mikið styrkari nú og 
er jafnvel farinn að synda svolítið 
með hægri fæti,“ bætir Ingibjörg 
stolt við. 

Fyrir heilablóðfallið var Svavar á 
fullu í íþróttalífinu í Hafnarfirði, 
vallarstjóri á íþróttasvæði Hauka, 
virkur í starfi Hjálparsveitar 
skáta og svo mætti lengi telja. 
Þegar heilablóðfallið reið yfir var 
honum kippt út úr öllu félagsstarfi 
sem hann þreifst í. 

„Ég hef ekkert unnið síðustu ár 
og er skráður 75% öryrki,“ segir 
gamla varnartröllið úr Haukum 
sem fer þó daglega upp á Ásvelli 
til að hitta gamla vinnufélaga. 

Eins og gefur að skilja hafði 
heilablóðfallið mikil áhrif á heim-
ilislíf Svavars og Ingibjargar. „Það 
fór allt í mínus á heimilinu. Þetta 
var mjög erfitt enda vorum við 
með tvo stráka hér heima þá,“ 
segir Ingibjörg. „Sem betur fer 
erum við að komast aftur á réttan 
kjöl.“

Það hefur kostað sitt að fara í 
meðferðina í Noregi jafnvel þótt 
Svavar hafi átt í góð hús að venda 
hjá Huldu Rún, dóttur sinni, og 
tengdasyni. „Hver tími getur kost-
að fimm þúsund krónur og stund-
um hefur Svavar verið í tveimur 
tímum á dag – í þrjá mánuði í 
senn,“ segir Ingibjörg. 

Tryggingastofnun ríkisins hefur 
ekki tekið þátt í kostnaðinum með 
Svavari þar sem aðferðin sem 
norski læknirinn notast við er ekki 
viðurkennd hér á landi. Sam-
kvæmt lögum um almannatrygg-
ingar, sem Tryggingastofnun 
starfar eftir, má ekki greiða með 
óviðurkenndum aðferðum, jafnvel 
þótt árangurinn sé augljós. Bæði 
sjúkraþjálfari sem Svavar hefur 
verið í meðferð hjá hérlendis og 
læknir hafa skrifað upp á það.

„Lækninum brá þegar hann sá 
hvað ég hafði tekið miklum fram-
förum,“ segir Svavar sem hefur 
notið góðs af starfi Rauða kross-
ins, Kiwanisklúbbsins, Hjálpar-
sveitar skáta, Haukanna og fleiri 
sem þau hjón segja að hafi verið 
ómetanlegur stuðningur. „Það 
hefði verið ógerlegt að standa í 
þessu hefði ég ekki fengið styrk 
frá þeim,“ segir Svavar og Ingi-
björg kona hans skýtur inn í: „Það 
skiptir engu máli þótt árangurinn 
sé sýnilegur. Tryggingastofnun 
getur ekki tekið þátt í kostnaðin-
um með okkur þar sem meðferðin 
hefur ekki fengið einhvern stimpil 
og það er algjörlega óþolandi.“

Horft framhjá augljósum árangri
Svavar Geirsson missti 
málið og lamaðist 
hægra megin á líkama 
eftir heilablóðfall. Svav-
ar hefur fengið málið á 
ný og getur beitt lík-
amshlutum sem áður 
voru lamaðir eftir með-
ferð sem hann gekkst 
undir í Noregi. Kristján 
Hjálmarsson ræddi við 
Svavar og Ingibjörgu 
konu hans um þessa 
óvenjulegu meðferð. 
Tryggingastofnun tekur 
ekki þátt í kostnaðinum 
þar sem meðferðin er 
ekki viðurkennd hér á 
landi og fellur því ekki 
undir lög um almanna-
tryggingar.





F
yrirhugað er að koma 
upp ratsjárstöð fyrir 
bandaríska eldflauga-
varnakerfið í Tékk-
landi og skotstöð fyrir 
gagneldflaugar í 

Suður-Póllandi. Viðræður um upp-
setningu ratsjárstöðvarinnar í 
Tékklandi eru þegar langt á veg 
komnar og í Póllandi eiga þær að 
komast á lokastig á næstu mánuð-
um. Ráðamenn í báðum löndum 
hafa þó áður gefið skýrt til kynna 
að þeir væru áhugasamir um að ná 
samningum um þetta við Banda-
ríkjamenn.

Rússar hafa brugðist ókvæða við 
þessum tíðindum. Vladimír Pútín 
Rússlandsforseti sakaði Banda-
ríkjamenn um að stefna að „hern-
aðarvæðingu himinhvolfsins“ og 
rússneski varnarmálaráðherrann 
Sergei Ívanov sagðist ekki taka 
trúanlegar fullyrðingar Banda-
ríkjamanna um að kerfinu væri 
ætlað að verjast hættu á að lang-
drægum eldflaugum yrði skotið í 
átt að Bandaríkjunum eða banda-
rískum herstöðvum frá löndum 
eins og Íran eða Norður-Kóreu. En 
eins og kunnugt er flokka banda-
rískir ráðamenn síðastnefndu 
löndin sem „skúrkaríki“ og George 
W. Bush Bandaríkjaforseti hefur 
kallað þau „öxulveldi hins illa“. 

Háttsettir hershöfðingjar í 
Rússlandsher hafa einnig tjáð sig 
um málið. Vladimír Popovkín, yfir-
maður geimferðadeildar Rúss-
landshers sem hefur umsjón með 
geimferðaáætlun Rússa, sagði að 
uppsetning búnaðar fyrir banda-
rískt eldflaugavarnarkerfi í fyrr-
verandi Varsjárbandalagslöndum 
væri „skýlaus ógn við Rússland“. Í 
október síðastliðnum hafði annar 
rússneskur hershöfðingi, Jevgení 
Búzhinskí, lýst því yfir að Rússar 
myndu álíta sér ógnað ef Banda-
ríkjamenn settu upp slíkan búnað í 
Mið- og Austur-Evrópu og þeir 
myndu sjá sig knúna til að grípa til 
gagnráðstafana. „Fælingarvígbún-
aði okkar gæti stafað bein ógn af 
uppsetningu eldflaugavarna nærri 
landamærum Rússlands,“ tjáði 
Búzhinskí Moskvublaðinu Izvestíja, 
en með fælingarvígbúnaði vísar 
hann til rússneska kjarnorku-
vopnabúrsins. Rússar myndu álíta 
uppsetninguna „óvinveitta aðgerð 
af hálfu Bandaríkjanna, viðkom-
andi Austur-Evrópuríkja og NATO 
í heild sinni.“

Ívanov varnarmálaráðherra 
sagði einnig að ráðamenn í þessum 
fyrrverandi Varsjárbandalags-
löndum væru að leggja sig í fram-
króka um þjónkun við Bandaríkin. 
„Eins og önnur NATO-ríki vilja 
Tékkland og Pólland sýna og sanna 
hollustu sína,“ fullyrti hann.

Þar sem áformin eru ekki nærri 
því eins vinsæl meðal almennings 
í þessum löndum og meðal ráða-
manna er þó engin trygging fyrir 
því að þau verði samþykkt. Sumir 
Pólverjar og Tékkar telja að slíkar 
stöðvar í löndum þeirra geti aukið 
hættuna á að ráðist verði á þau. 

Talsmenn Bandaríkjastjórnar hafa 
ítrekað vísað gagnrýni Rússa á 
bug og lýst sig reiðubúna að eiga 
fullt samráð við þá um þessi mál. 

Sean McCormack, talsmaður 
utanríkisráðuneytisins í Washing-
ton, segir að stöðvarnar í Póllandi 
og Tékklandi yrðu liður í kerfi sem 
ætlað væri að verjast hugsanlegri 
ógn frá „óábyrgum ríkjum“ sem 
komið gætu höndum yfir eldflauga-
tækni „sem gæti ógnað vinaþjóð-
um okkar og bandamönnum og 
ógnað Bandaríkjunum sjálfum.“ 

Andrew Schilling, talsmaður 
sendiráðs Bandaríkjanna í Varsjá, 
endurómaði þessi ummæli er hann 
tjáði AP-fréttastofunni að banda-
rískt eldflaugavarnakerfi í Evrópu 
miðaði aðeins að því að mæta 
„hættunni af langdrægum eld-
flaugum í Mið-Austurlöndum.“ 

Sumir öryggismálasérfræðing-

ar telja að hernaðaruppbygging í 
Íran og meintir kjarnorkuvígvæð-
ingartilburðir þarlendra stjórn-
valda séu aðalástæðan fyrir því að 
Bandaríkjamenn leggi nú áherslu 
á að koma upp þessum búnaði í 
Evrópu.

„Það er Íran sem drífur þetta 
ferli áfram,“ hefur AP eftir Riki 
Ellison, forseta félagasamtakanna 
Missile Defence Advocacy Alli-
ance, en þau tala fyrir eldflauga-
vörnum í þeirri trú að þær bæti 
öryggi í heiminum. 

„Þar sem Íranar halda stöðugt 
áfram að auka við kjarnorkugetu 
sína og eldflaugatæknibúnað er 
nauðsynlegt að koma upp þessum 
stöðvum í Mið-Evrópu,“ segir Elli-
son. „Ekki aðeins fyrir Evrópu og 
bandarísku hermennina í Evrópu, 
heldur líka fyrir varnir Bandaríkj-
anna sjálfra.“ 

Ekki eru þó allir jafn sannfærðir 
um ágæti þessara áforma í Evrópu. 
Í Póllandi og Tékklandi eru eins og 
áður segir sumir á þeirri skoðun að 
bandarísku eldflaugavarnastöðv-
arnar gætu aukið hættu á að lönd 
þeirra verði fyrir árás. 

„Ríkisstjórnirnar sem núna eru 
við stjórnvölinn í báðum löndum 
styðja áformin vegna þess að þær 
eru báðar hægrisinnaðar og tor-
tryggnar á Evrópusamrunann. Þær 
telja að hvað varðar öryggismál sé 
affarasælast að eiga í sem nánust-
um tengslum við Bandaríkin,“ 
segir Jiri Pehe, stjórnmálafræð-
ingur við útibú New York-háskóla í 
Prag. Að hans sögn eru Pólverjar 
og Tékkar með þessu að sýna að 
þeir treysti ekki Evrópusamband-
inu til að tryggja öryggi þeirra – og 
eru jafnvel að reyna að grafa undan 
tilraunum til að byggja upp sam-
ræmda varnarmálastefnu ESB. 

Pehe segir hins vegar að stóryrtum 
mótmælum Rússa við áformunum 
beri að taka mátulega alvarlega. 
„Rússar hafa á liðnum árum hótað 
öllu mögulegu – til dæmis þegar 
NATO ákvað að stækka til aust-
urs,“ segir hann. „Ég tel að þeir séu 
þess fullvissir að þessu tiltekna 
kerfi, verði það nokkurn tímann að 
veruleika, er ekki beint gegn þeim. 
Að mínu viti eru þeir að reyna með 
þessu að beita ákveðnum þrýstingi 
– og kannski svolítið að villa um 
fyrir mönnum.“

Rússar hafa reyndar sjálfir komið 
sér upp sínu eigin eldflaugavarna-
kerfi. Það byggir á hefðbundnari 
gagneldflaugatækni og er í raun 
framlenging á loftvarnakerfi 
landsins. Slík kerfi hafa einnig 
Japan og Ísrael. Að sögn Ellisons 
vinna fimmtán lönd önnur að þróun 
eldflaugavarnakerfa. Til að mynda 
eiga Þjóðverjar og Ítalir í sam-
starfi við Bandaríkjamenn um 
þróun MEADS-kerfisins svonefnda 
sem á að taka við af hreyfanlegu 
Patriot-gagneldflaugunum, sem 
meðal annars var beitt gegn eld-
flaugum sem her Saddams Huss-
eins skaut að Ísrael í Flóabardaga 
árið 1991. Patriot-kerfið er líka í 
nokkrum NATO-löndum Evrópu. 

Nýja bandaríska eldflauga-
varnakerfið er það langmetnaðar-
fyllsta, en það á að geta eytt lang-
drægum flaugum á meðan þær 
eru á flugi á yztu mörkum gufu-
hvolfsins. Fjárveiting til þess af 
bandarísku fjárlögunum á tíma-
bilinu 2002-2007 nam sem svarar 
nærri 3200 milljörðum króna, en 
það er eins og gefur að skilja mun 
meira fé en varið hefur verið í öll 

önnur gagneldflaugakerfi heims 
til samans. 

Ellison, sem er atvinnumálsvari 
eldflaugavarna, er ekki einn um þá 
skoðun að fleiri lönd eigi eftir að 
sækjast eftir því að komast undir 
verndarskjöld eldflaugavarna-
kerfis. Norski varnarmálasér-
fræðingurinn John Berg tjáði höf-
undi að hann væri sannfærður um 
að þegar fram liðu stundir myndu 
NATO-ríkin í Evrópu sameinast 
um eitt kerfi, Rússar hefðu sitt og 
Bandaríkjamenn sitt. Nokkur skör-
un yrði milli evrópska og banda-
ríska kerfisins, en þó ekki væri 
nema vegna landfræðipólitískra 
ástæðna yrðu þessi kerfi að hans 
mati aðskilin og sjálfstæð. Rússar 
myndu sækjast eftir því að selja 
eigin tækni til uppbyggingar evr-
ópska kerfinu, en hann teldi ólík-
legt að eiginlegt samstarf kæmist 
á milli Rússa og NATO-ríkja um 
þróun eldflaugavarna. 

Spurður hvort þessi tækni gæti 
þegar fram í sækti nýtzt til að 
bæta loftvarnir Íslands segist 
Berg eiga erfitt með að sjá það. 

Eldflaugavarnir til Evrópu
Bandaríkjamenn eru nú komnir á fremsta hlunn með að gera alvöru úr áformum um að koma upp búnaði fyrir hnattrænt 
eldflaugavarnakerfi sitt í austanverðri Mið-Evrópu. Auðunn Arnórsson skrifar um eldflaugavarnir og deilur um þær. 

    Bandaríska kerfið er það lang-
metnaðarfyllsta, en það á að geta eytt lang-
drægum flaugum á meðan þær eru á flugi í 
jaðri gufuhvolfsins. Fjárveiting til þess á tíma-
bilinu 2002-2007 nam sem svarar nærri 3.200 
milljörðum króna.

...
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Hnattrænt eldflaugavarnakerfi Bandaríkjanna

Heimildir: IISS, Bandalag bandarískra vísindamanna, AP

Sergei Ívanov, varnarmálaráðherra Rússlands, lýsti í vikunni megnri óánægju með að Bandaríkja-
menn skyldu ætla að setja upp eldflaugavarnabúnað í Póllandi og Tékklandi - löndum sem áður til-
heyrðu Varsjárbandalaginu en eru nú í NATO. Bandarísk stjórnvöld staðfestu í byrjun vikunnar að 
viðræður þar að lútandi stæðu yfir. Stefnt væri að því að byggja ratsjárstöð í Tékklandi en skotstöð

fyrir gagneldflaugar í Suður-Póllandi. Það yrði fyrsta slíka skotstöðin utan Bandaríkjanna. 

Fjárveitingar á tímabilinu  2002-2007
46.356.000.000 USD
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Stjórnstöð
Ógn metin og viðbrögð ákveðin

Thule, Grænlandi: Ratsjárstöð
Fort Greely í Alaska: 
Skotstöð með 125 gagneldflaugum
Fort Greely í Alaska: 
Skotstöð með 125 gagneldflaugum

Norður-
Kórea

ÍranÍrak

Tékkland, Pólland:
Ratsjár- og skotstöð fyrirhuguð

Vandenberg-herstöðin í Kaliforníu: 
skotstöð með gagneldflaugum

Kuauai, Hawaii: 
Ratsjárstöð

Fylingdales, Bretlandi:
Ratsjárstöð
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Uppgötvun: (1) Með hjálp allt að 36 
gervihnatta og (2) röð ratsjárstöðva á að vera 
unnt að koma auga á eldflaug í flugtaki, 
hvaðan sem henni er skotið í heiminum.

Flaugin fönguð: (4) X-bands-ratsjár- 
stöðvar fylgja sprengjuoddum og tálbeitum 
nákvæmlega eftir, með (3) Aegis-radar í 
herskipum er SM-3-gagneldlaugum stýrt til 
móts við óvinaflaugina og (5) langdrægar 

gagneldflaugar úr skotstöð á landi skjóta 
svonefndum EKV-föngurum (6) til móts við 
sprengjuodd óvinaflaugarinnar á svonefndum 
miðfasa flugs hennar ofan gufuhvolfsins.

Lokafasavarnir: (7) hreyfanlegar 
gagneldflaugar (THAAD, SM-3 og PAC-3) eiga 
að elta uppi og eyða sprengioddum á einnar 
mínutu lokafasa flugs þeirra.
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málum í heiminum og til okkar er 
litið og fólk er forvitið hvernig við 
náðum svona langt. Dagurinn í dag 
er fyrst og fremst afmælishátíð 
félagsins og við munum fagna starfi 
þeirra kvenna sem starfað hafa fyrir 
félagið allan þennan tíma.“ 

Fjölbreytt dagskrá verður haldin 
með afmælisráðstefnu í Tjarnarsal 
Ráðhúss Reykjavíkur klukkan 14 í 
dag og er aðgangur öllum opinn. Á 
dagskrá eru erindi fjögurra kvenna 
sem eiga það sameiginlegt að hafa 
gegnt embætti formanns félagsins 
með áratuga millibili auk þess sem 
Eva María Jónsdóttir dagskrárgerðar-
kona mun ræða um framtíð félags-
ins og Rósa Björk Brynjólfsdóttir 
fréttamaður um 19. júní, tímarit 
Kvenréttindafélags Íslands, sem er 
eitt elsta tímarit landsins. 

„Við ætlum sem sagt að horfa 
bæði fram og aftur í tímann. Fjórir 
síðustu  formenn, að mér meðtalinni, 
ætla að segja frá því sem var efst á 
baugi á hverjum tíma og Eva María 
ætlar með framtíðarsýn sinni að 
segja okkur hvenær eða hvernig 
við fáum fullt jafnrétti sem verður 
spennandi að heyra.“

Þorbjörg Inga hefur gegnt starfi for-
manns Kvenréttindafélags Íslands 
frá árinu 2001. Hún gekk í félagið 
árið 1998 eða sama ár og dóttir henn-
ar, Kristín Arndís Ólafsdóttir, fædd-
ist.

„Það var aðeins tilviljun og teng-
ist engan veginn hennar fæðingu 
þótt dóttir mín sé þar með fædd og 
uppalin innan félagsins,“ segir Þor-
björg og bætir við að hún sjálf hafi 
verið ein af þeim ungu konum sem 

hafi fundist jafnrétti kynjanna verk-
efni hverrar konu fyrir sig. Það hafi 
hins vegar breyst eftir að hún hafi 
komið út á vinnumarkaðinn. „Þegar 
ég byrjaði að vinna fann ég hvernig 
afstaðan gagnvart kynjunum var 
mismunandi og í kjölfarið fékk ég 
áhuga á starfi kvenréttindafélaga. 
Einnig hef ég unnið að málum sem 
tengjast ofbeldi gegn konum í starfi 
mínu sem lögmaður og þar kynnst 
bágbornum kjörum þeirra kvenna. Í 
kjölfarið vaknaði áhugi minn á þessu 
málefni.“

Félagsmenn Kvenréttindafélags 
Íslands eru af báðum kynjum og 
öllum aldri, frá tvítugu upp í áttrætt 
þótt yngri félagsmenn séu færri en 
þeir eldri. „Félagsmenn eru af öllum 
stigum þjóðfélagsins og fjöldinn 
eykst í hvert sinn sem við vekjum 
athygli á einhverju málefni. Þegar 
við til dæmis mótmæltum auglýs-
ingu Icelandair sem auglýsti þjón-
ustu sína með því að vísa til lauslæti 
íslenskra kvenna fengum við fjöld-
ann allan af nýskráningum. Fólk 
þekkir félagið og leitar til okkar og 
gefur okkur ábendingar um hluti 
sem betur mega fara,“ segir Þor-
björg Inga og bætir við að félagið sé 
í góðri samvinnu við önnur kven-
réttindafélög í landinu. 

„Síðustu ár hafa verið afar blóm-
leg fyrir félagasamtök kvenna sem 
vinna að jafnrétti kynjanna. Fólki 
finnst það verða að gera eitthvað, 
kalla eftir meira jafnrétti eins og 
sýndi sig á kvennafrídeginum árið 
2005 sem um sextíu þúsund manns 
tóku þátt í.“ 

V
ið erum ánægðar með 
margt sem náðst hefur á 
þessum hundrað árum,“ 
segir Þorbjörg Inga Jóns-
dóttir, formaður Kven-
réttindafélags Íslands, en 

félagið heldur upp á hundrað ára afmæli 
sitt í dag. Þorbjörg Inga segir að form-
legt jafnrétti, opinbert og lagalegt 
jafnrétti milli kynjanna hafi náðst en 
að enn sé langt í land með annað.

„Samkvæmt lögum er enginn mismun-
ur á kynjunum og í framkvæmd og 
þjónustu í kerfinu er jöfnuðurinn 
nokkuð almennur. Aftur á móti finnst 
okkur lítið hafa þokast á síðustu áratug-
um þegar kemur að launamun kynjanna 
og aðgengi kvenna að valdastöðum 
innan fyrirtækja og hjá hinu opinbera,“ 
segir Þorbjörg Inga og bætir við að svo 
virðist sem viljann vanti hjá stjórnvöld-
um til að koma á breytingum í þessum 
málaflokkum.

„Við viljum að stjórnmálamenn tak-
ist á við þessi mál eins og hvert annað 
viðfangsefni en sannleikurinn er sá að 
launamunurinn hefur frekar aukist 
heldur en hitt. Við verðum að grípa í 
taumana og fólk verður að vera tilbúið 
að hefjast handa,“ segir hún og bætir 
við að hún vilji ræða launamismuninn 
og ójafnræði í stjórnum fyrirtækja og 
stjórna á sameiginlegum grundvelli. 

„Við teljum líklegt að ef fleiri konur 
væru í æðri lögum stjórna fyrirtækja 
hefði það jákvæð áhrif á launamuninn. Í 
dag er horft á konur sem síðra vinnuafl 
sem skilar sér í lægri launum til þeirra 
og því að þær veljast ekki í stjórnenda-
stöður. Við viljum knýja á fyrirtækin 
um að velja konur í æðstu stöður og að 
okkar mati á ríkið að vera fyrirmynd í 
þeim málum en þannig hefur raunin 
ekki hingað til verið,“ segir Þorbjörg 
Inga og ítrekar að stjórnmálamenn eigi 
að takast á við þennan málaflokk eins 
og hvern annan.

Hinn 27. janúar árið 1907 hittust fjórtán 
konur á heimili frú Bríetar Bjarn-
héðinsdóttur í Reykjavík í þeim tilgangi 
að stofna félag sem starfaði að jafnrétti 
kynjanna og auknum réttindum kvenna 
í stjórnmálum og atvinnu. 

Nú hundrað árum síðar hefur mikið 
vatn runnið til sjávar en Þorbjörg Inga 
segir margt sameiginlegt með baráttu 
Bríetar og þeirrar sem nú er háð. „Í 
rauninni má segja að við séum að vinna 
að sömu málaflokkunum og Bríet og 
þær konur sem störfuðu með henni 
unnu að árið 1907. Þær börðust fyrir 
aðgengi kvenna að embættum, rétti 
kvenna til kosninga og kjörgengi. Við 
erum enn að vinna að þessum málum 
því þótt við höfum náð mörgu fram hafa 
konur enn þann daginn í dag ekki sömu 
tækifæri á við karla, til dæmis til að 
leiða stjórnmálaflokka. Málaflokkarnir 
eru því þeir sömu þótt nálgunin sé 
önnur,“ segir Þorbjörg Inga og bætir 
við að hún telji baráttuna erfiðari í dag 
en fyrir hundrað árum. 

„Flestir héldu að vandinn yrði leyst-
ur með lagasetningu en svo er ekki. Við 
erum að berjast við ósýnilegt vanda-
mál. Allir segjast vilja jafnrétti en það 
gerir enginn neitt í að fá því framgengt. 
Árið 1907 risu karlar gegn konum með 
þeim rökum að konur hefðu ekki vit til 
að kjósa sem hlýtur að hafa verið auð-
velt að mótmæla. Í dag er ákveðin 
tregða í samfélaginu því þótt flestir séu 
sammála um að konur og karlar eigi að 
vera jöfn þá er viljinn lítill til 
athafna.“

Þorbjörg Inga segir daginn í dag vissu-
lega gleðilegan. Félagsmenn séu að 
fagna þeim hundrað árum sem félagið 
hafi barist fyrir jafnrétti kynjanna og 
þeim árangri sem þegar hafi náðst og 
íslenskar konur taki sem sjálfsögðum 
lífsskilyrðum í dag. „Við viljum alls 
ekki gera lítið úr þeim árangri sem 
náðst hefur á síðustu öld og við teljum 
jafnréttismál í góðum farvegi hér á 
landi. Við erum í forystu í jafnréttis-

Vilji er allt sem þarf
Kvenréttindafélag Íslands heldur upp á hundrað ára afmælið sitt í dag. Í viðtali við Indíönu Ásu 
Hreinsdóttur segir Þorbjörg Inga Jónsdóttir, formaður félagsins, að margt hafi áunnist á þeim 
hundrað árum sem liðin eru frá því að Bríet Bjarnhéðinsdóttir og fleiri konur komu saman og 
stofnuðu félagið. Hins vegar hafi lítið þokast þegar komi að launamun kynjanna og aðgengi 
kvenna að valdastöðum.

Flestir héldu 
að vandinn 
yrði leystur 
með lagasetn-
ingu en svo er 
ekki. Við erum 
að berjast 
við ósýnilegt 
vandamál. 
Allir segjast 
vilja jafnrétti 
en það gerir 
enginn neitt í 
að fá því fram-
gengt.

Þorbjörg Inga tekur undir að áhugi 
á jöfnum rétti kynjanna komi að vissu 
leyti í bylgjum. Stundum sé lítið að 
gerast í þessum málum en síðustu 
árin hafi baráttan verið sýnileg og 
fjölbreytileg.

„Fólk hefur ákveðið langlundargeð 
en getur ekki endalaust beðið eftir 
breytingum. Að því kemur að hópar 
rísa upp og setja kröfur. Nú er verið 
að endurskoða jafnréttislögin sem 
eru aðeins sex ára gömul og við erum 
mjög spennt að sjá útkomuna. Hvort 
það verði skerpt nægilega á lögunum 
og þau gert skilvirkari kemur í ljós,“ 
segir Þorbjörg Inga og samsinnir að 
margir deili þeirri skoðun að erfiðara 
sé að fá konur í forgrunninn líkt og í 
stjórnunarstörf og viðtöl við fjöl-
miðla.

„Ég býst við að þessi skoðun sé 
ekki beinlínis röng. Hins vegar er 
þetta alls ekki ómögulegt. Við verð-
um að ganga í gegnum umbreytinga-
tíma. Konur verða að sjá aðrar konur 
í viðtölum og í stjórnunarstöðum svo 
þær verði síður ragar við að leggja út 
í þessa hluti,“ segir hún og bætir við 
að umbreytingaskeiðið þurfi ekki að 
vera ólíkt því sem samfélagið hafi 
gengið í gegnum þegar fæðingarorlof 
karla hafi verið sett á með lagasetn-
ingu.

„Fjölmargir töldu að feður myndu 
aldrei nýta sér fæðingarorlofið, þeir 
væru of uppteknir við vinnu en svo 
gekk þetta eins og í sögu. Það er ekk-
ert öðruvísi með réttindi kvenna. Við 
getum komið fleiri konum inn í stjórnir 
fyrirtækja með því að breyta reglun-
um. Við höfum tekist á við erfiðari 
hluti og vilji er allt sem þarf.“ 



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Fyrir 15 árum var myndlistarmaðurinn 
Snorri Ásmundsson sviptur ökuréttind-
um ævilangt. Nú hefur hann fengið próf-
ið aftur og á bíl sem hann nefnir Gosa. 

„Ég var ítrekað tekinn fyrir umferðarlaga-
brot og þess vegna sviptur ökuréttindum. Í 
dag er ég allt annar maður,“ segir Snorri sem 
fékk náðun fyrir sex árum síðan. „Ég þurfti 
ekkert á bílprófinu að halda. Enda stefndi ég 
á embætti þar sem fylgir einkabílstjóri og 
bifreið,“ segir Snorri glottandi.

Hann hefur ferðast með almenningsvögn-
um öll þessi ár og segir strætó vera vanmet-

inn. „Öll mannflóran er í strætó og það er 
yndislegt. Ég á eftir að sakna tímans í strætó,“ 
segir Snorri. 

Góður vinur Snorra hvatti hann til að taka 
prófið og gaf honum Mitsubishi Lancer 
árgerð 1994 að prófi náðu. Bíllinn hét áður 
Gráni en það fannst Snorra ekki viðeigandi 
nafn. „Ég nefndi hann Gosa sem mér fannst 
henta okkur félögunum betur.“ 

Snorri segist án efa geta komið bílnum í 
190 km/klst. en það er sé engin hætta á slíkum 
uppákomum. „Ég var mikill sirkusbílstjóri hér 
áður fyrr, en ég er búinn að taka þetta allt út 
og nú hef ég þroska til að vera í umferðinni,“ 
segir Snorri glaður í bragði.

Gosi tók við af strætó  

Höf›abakka 9     Sími: 511-1575     www.hreyfigreining.is
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Byrjendanámskei› í yoga

Sex vikna byrjendanámskei› hefst 29. janúar.
Mánudaga og fimmtudaga kl. 16.40.
Kennarar: Talya Freeman og Gu›mundur Pálmarsson.



Einar Elí Magnússon breytti 
Land Cruiser sínum að mestu 
leyti sjálfur í bílskúrnum 
heima. Það sem til þurfti var 
fjármagn, tími og mikil og 
góð aðstoð góðra manna og 
kvenna.

Öld bílagrúskarans í bílskúrnum 
er senn á enda. Bílar verða stöðugt 
flóknari og þótt grundvallaratrið-
in séu þau sömu eru tölvukerfi bíl-
anna orðin svo flókin að verk-
fræðipróf þarf til að ráða við þau.

Endurnærandi er að vita að það 
er enn hægt að eiga við bíla í bíl-
skúrnum heima. Toyota Land 
Cruiser 60 Einars Elís Magnús-
sonar er gott dæmi um það. Bíll-
inn hefur verið hækkaður og er nú 
á 38“ dekkjum og sá Einar um 
stóran hluta breytinganna sjálfur. 

„Þegar ég fékk bílinn var búið að 
snúa fjöðruninni en það var líka 
það eina sem búið var að gera. Ég 
lét færa afturhásinguna aftur um 
30 sentímetra og um leið setja loft-
púðafjöðrun í hann,“ segir Einar. 
En þar með lauk þeim breytingum 
sem gerðar voru á verkstæði. „Til 
þess að það gengi upp þurfti að 
skera boddíið í tætlur og ég nýtti 
tækifærið og ryðbætti hann og tók 
hann allan í gegn.“

Boddíið var ekki það eina sem 
fékk yfirhalningu, en fátt upp-
runalegt er eftir inni í bílnum. 
„Gírstangir og stýrishjól ásamt 
bílbeltum fram í eru orginal, öllu 
öðru var skipt út,“ segir Einar. 
„Varahlutir voru fengnir úr öðrum 
bílum og svo smíðuðum við nokkra 
nýja.“

Bílnum er ætlað að vera ferða-
bíll og því búinn undir fjallaferðir 
með þann tækjabúnað sem til þarf. 

Í bílnum er VHF-talstöð, NMT-far-
sími, loftdælur fyrir dekkin og 
loftpúðar, kastarar og vinnuljós. 
„Við völdum líka að hafa ekki bekk 
aftur í heldur tvö stök sæti með 
góðu hólfi á milli og miklu plássi 
svo þægilegt sé að ferðast,“ segir 
Einar.

Breytingarnar á bílnum tóku í 
allt 11 mánuði og á þeim tíma naut 
Einar dyggrar aðstoðar félaga 
sinna. „Ég hefði ekki getað gert 
þetta án þeirra. Síminn var stöðugt 
á lofti og maður gat alltaf fengið 
einhvern í heimsókn til að leysa 
vandamál sem komu upp, hvort 
sem það var pabbi, vinir eða vinir 
vina,“ segir Einar.

Jómfrúarferð bílsins var farin 
á skírdag á síðasta ári. Einar og 
félagar hans höfðu stöðugt sett 
sér nýjan lokafrest á að koma bíln-
um á fjöll og jafnoft gefið sjálfum 
sér gálgafrest. „Svo var loka loka-

Bílnum breytt í bílskúrnum

SMUR- BÓN OG DEKKJAÞJÓNUSTAN
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frestur settur á að komast 
með í páskaferð á skírdag 
í fyrra. Klukkan fimm 
aðfaranótt skírdags lögð-
um við frá okkur verk-
færin og ákváðum að bíll-
inn væri nógu tilbúinn,“ 
segir Einar. „Við fórum í ferðina 
og bíllinn stóð sig mjög vel. Við 
lentum reyndar í smá vandræðum 
með rafkerfið, en það er búið að 
setja bæði 12 volta og 24 volta 
kerfi í bílinn með spennubreyti í 
220 volt. Þú gætir þess vegna 
stungið ryksugunni þinni í sam-
band ef þú vildir en það gekk ekki 
alveg í þessari ferð. Annars stóð 
hann sig með prýði og kom okkur 
þangað sem við vildum fara.“



Helgi Jón Jónsson keypti Traff-
ic-sendibíl og breytti honum í 
húsbíl með litlum tilfærslum.

Það er ekki óþekkt að menn taki 
stærri bíla og breyti þeim í hús-
bíla. Econoline, gömlu rúgbrauðin 
og litlar rútur geta þannig endur-
nýjað lífdaga sína. Helgi Jón er 
einn þeirra sem breytt hafa sendi-
bíl í húsbíl, en hann fór svolítið 
aðra leið. „Ég keypti nýjan Ren-
ault Traffic-sendibíl og breytti 
honum í húsbíl,“ segir Helgi Jón. 
„Þetta var ekki flókin framkvæmd, 
ég setti stóla í hann sem ég fékk úr 
bíl sem hafði oltið og svo eru þetta 
dýnur á gólfið og svoleiðis dótarí.“

Hægt er að fá Traffic í ýmsum 
útfærslum og valdi Helgi Jón að 

hafa glugga á hliðunum. „Þá verð-
ur hann mun bjartari og skemmti-
legri,“ segir Helgi Jón. „Eina 
vandamálið var að þá sést auðveld-
lega inn en við leystum það á ein-
faldan hátt.“ Lausnin fólst í að 
setja filmur í gluggana. „Valið stóð 
á milli filmu og gardína. Gardínur 
eru hins vegar sífellt flaxandi 
þegar maður er á ferð svo ég valdi 
filmur sem maður sér ekki inn um, 
bara út,“ segir Helgi Jón.

Það var ekki þrautalaust að fá 
skráningu og skoðun á bílinn eftir 
að búið var að breyta honum. Svo 
virðist vera sem mismunandi 
reglugerðir stangist á, sumar segja 
að þetta megi á meðan aðrar segja 
þetta bannað. „Þeir neituðu að gefa 
mér skoðun og settu á hann græn-
an miða, en ég var ekki sáttur við 

það,“ segir Helgi Jón sem í góðu 
samráði við skoðunaraðila fékk 
loks skoðun með þeim skilyrðum 
að bíllinn yrði skráður sem húsbíll. 
„Þeir lofuðu mér að enginn auka-
kostnaður fylgdi því og það stóðst 
hjá þeim.“

Helgi Jón á fleiri bíla en Traffic-
inn en vill sem minnst ræða um þá. 
„Það er lítið að segja, ekki nema 
um þann bíl sem ég held mest upp 
á,“ segir Helgi Jón. „Það er Chevy 
Nova árgerð 1978. Ég fékk hann 
þegar búið var að keyra hann 1.200 
kílómetra, en það var maður sem 
vildi hagnast á verðbólgunni sem 
flutti hann inn. Mig vantaði góðan 
fjölskyldubíl og á þeim tíma voru 
kostirnir ekki svo margir. Hann 
hefur þjónað vel svo ég sé ekki 
eftir kaupunum.“

Breytti sendibíl í húsbíl

Volvo hefur hannað hlaðbak 
sem ætlað er að keppa við 
minni lúxusbíla. Hann er sá 
minnsti í Volvo-fjölskyldunni.

Brimborg frumsýnir í dag nýjan 
fólksbíl frá Volvo milli 12 og 16 í 
húskynnum sínum í Reykjavík 
og á Akureyri. Bíllinn kallast 
Volvo C30 SportsCoupe. Hann er 
tveggja dyra, fjögurra manna 
hlaðbakur (hatchback), en langt 
er síðan Volvo setti slíkan bíl á 
markað.

Sex mismunandi vélar standa 
til boða í C30. Þær spanna allt frá 
fjögurra strokka 100 hestafla vél 
til fimm strokka díselvélar og 

bensínvélar með forþjöppu sem 
skilar 220 hestöflum.

Sem endranær er öryggi ofar-
lega í huga hönnuða Volvo. Meðal 
staðalbúnaðar í C30 má nefna 
bakhnykksvörn (WHIPS), hliðar-
vörn (SIPS) með loftpúðum og 
loftpúðagardínum (IC). Einnig 
verður hægt að fá Volvo C30 með 
nýja BLIS-myndavélakerfinu, 
sem lætur vita ef annað ökutæki 
er í hinum svokallaða blinda 
punkti til hliðar við bílinn.

Sölumarkmið Volvo á heims-
vísu gera ráð fyrir sextíu og 
fimm þúsund eintökum á ári. 
Búast forráðamenn Volvo við að 
sjötíu og fimm prósent kaupenda 
séu í Evrópu og stærstu markað-
irnir þar verði Ítalía, Þýskaland, 
Spánn og Bretland. Bíllinn er 

smíðaður í verksmiðjum Volvo 
í Ghent í Belgíu.

Volvo C30 frum-
sýndur um helgina

Fyrir hálfri öld spáði bílaum-
boð því að menn ækju um á 
fljúgandi bílum árið 2007.

Árið 1957 setti norskt bílaumboð 
teikningu og lýsingu í helstu dag-
blöð landsins á því hvernig Volks-
wagen-bíllinn
kæmi til með 
að verða hálfri 
öld síðar. Nú 
er sá tími 
runninn upp 
og ekki virðist 
hafa ræst úr 
spádómnum.

Á teikningu 
umboðsins
sést fjöl-
skylda, karl, 
kona og börn, 
þeysast um á 
fljúgandi bíl. 
Karlinn
stjórnar öku-
tækinu með hugsanaflutningi, en 
við annað eyra hans er áfastur 
heilabylgjunemi sem sem miðlar 
hugsunum hans í tölvu í bílnum. Á 
meðan les konan blað og börnin 
leika sér alveg áhyggjulaus.

Samkvæmt lýsingu umboðsins 
átti bíllinn að vera búinn kjarn-
orkumótor og hjólum sem snúist 
gátu í heilan hring. Sérstakur 
skynjunarbúnaður í bifreiðinni 
átti koma í veg fyrir að hún lenti 
nokkurn tímann í árekstri og héldi 
minnst 15 sentimetra fjarlægð frá 
næsta bíl.

Bílastæðaskortur átti greini-
lega ekki að vera vandamál fyrir 
eigendur framtíðarfólksbílsins, 
þar sem bílaumboðið þóttist vita 
að honum yrði hægt að leggja í 
lausu lofti. 2,5 metrum fyrir ofan 
jörðu.

Frá þessu er greint á vefsíðu 
Félags íslenskra bifreiðaeigenda, 
www.fib.is.

VW stýrt með 
hugarorku

KERRUÖXLAR
Í ÚRVALI
KERRUÖXLAR
Í ÚRVALI
og hlutir
til kerru-
smíða

og hlutir
til kerru-
smíða
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Höfuðstaður Norðurlands 
dregur sífellt að sér fleiri gesti 
á veturna.

Akureyri hefur breyst mikið síð-
astliðin ár og er orðin sannkallaður 
skólabær, sem einnig skartar öfl-
ugu lista- og menningarlífi. 

Fyrir þreytta íbúa höfuðborgar-
svæðisins er tilvalið að skella sér 
norður yfir helgi. Á veturna skart-
ar Hlíðarfjall sínu fegursta með 
skíðabrekkum og góðum göngu-
brautum sem gnæfa yfir bæinn í 
aðeins fimmtán mínútna aksturs-
fjarlægð frá miðbænum. Tíðar 
rútuferðir alls staðar að frá Akur-
eyri og einnig er í boði góð skíða-
leiga uppi í Hlíðarfjalli.

Fyrir þá sem vilja njóta náttúr-
unnar í vetrarham eru góðar 
gönguskíðabrautir í náttúruperl-
unni Kjarnaskógi við flugvöll 
þeirra Akureyringa. 

Leikfélag Akureyrar fagnaði 

nýlega 100 ára starfsafmæli með 
frumsýningu á verkinu Svartur 
köttur og býður upp á stórkostlega 
vetrardagskrá sem endra nær 
undir dyggri stjórn Magnúsar 
Geirs Þórðarsonar. 

Eftir sýningu er við hæfi að hitt-
ast á Kaffi Karólínu í Listagilinu 
eða á Bláu könnunni í Hafnarstræti 
og fá sér kaffi og koníak áður en 
haldið er í Sjallann, Græna hattinn, 
Kaffi Akureyri eða Vélsmiðjuna. 
Eða jafnvel á Hótel KEA. 

Einn besti veitingastaður norð-
an heiða er án efa Friðrik fimmti, 
sem býður upp á matreiðslu á 
heimsmælikvarða, gjarnan í anda 
„slow food“-stefnunnar. Ekki er úr 
vegi að kíkja á grænmetisstaðinn í 
Strandgötu sem ber hið skemmti-
lega nafn, Staðurinn-náttúrulega. 
Sá eini norðan heiða.

Hinn víðfrægi rúntur á Akur-
eyri er svo sem ekki í frásögur 
færandi en þar keyra ungir Akur-
eyringar um í miðbænum til að 

sýna sig og sjá aðra, sem getur 
verið ágætt í vetrargaddinum. 
Besta kaffið fæst þó án efa hjá 
Hildi á Te og kaffi og það er algjör 
nauðsyn að líta inn í „Second 
hand“-búðina Frúin í Hamborg, 
sem er með ótrúlegan ævintýra-
heim og selur einnig vörur frá 
Spútnik og Liborius. 

Reglulega eru spennandi tón-
leikar og myndlistarsýningar á 
Akureyri meðal annars á Lista-
safni Akureyrar.

Eftir erfiðan dag er ekki úr vegi 
að koma sér vel fyrir í pottinum í 
Sundlaug Akureyrar þangað sem 
bæjarbúar mæta gjarnan og ræða 
málin. Til Akureyrar eru tíðar 
flugferðir úr höfuðborginni. Ef 
ferðast er landleiðina frá Reykja-
vík tekur ferðin um fimm tíma og 
færðin er oftast góð. Nánari upp-
lýsingar: www.leikfelag.is, www.
flugfelag.is, www.akureyri.is, 
www.listasafn.akureyri.is.

Skólabær með öflugt 
lista- og menningarlíf

Fljótasiglingar - Klettaklifur
Hestasýningar - Gönguferðir - Gisting 

Veitingar - Ratleikir - Hestaleiga 
Hafið samband og við gerum tilboð

Verið velkomin! bakkaflot@islandia.is
Sími 453-8245 & 899-8245 • Ferðaþjónustan Bakkaflöt
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Tískusýning Dolce & Gabbana á herralínu þeirra fyrir 
haustið og veturinn var nýlega haldin á Ítalíu.

Lítið var um liti á tískusýningu Dolce & Gabbana sem haldin 
var í Mílanó á Ítalíu á dögunum. Stuttir, þröngir jakkar voru 
áberandi svo og svört jakkaföt með nokkuð klassísku formi. 
Fatamerkið Dolce & Gabbana heitir eftir upphafsmönnum 
þess, Domenico Dolce frá Róm og Stefano Gabbana frá Flór-
ens á Ítalíu. Merkið er mjög vinsælt í kvikmyndaborginni 
Hollywood og hafa hönnuðirnir skapað föt á glæsi-
konurnar Madonnu, Isabellu Rossellini og Kylie 
Minogue svo fátt eitt sé nefnt. Fyrirtækið hefur 
höfuðstöðvar í Mílanó en er með verslanir um allan 
heim, til dæmis í Houston, London, New York, Los 
Angeles, Las Vegas, Sydney, París og Beirút.

Svört, hvít og silfruð 
framtíðarsýn



Kanadíska leikkonan Sandra 
Oh klæðist gjarnan flíkum í 
djörfum litum.

Sandra Oh, sem leikur hina 
skemmtilegu Christinu í þáttun-
um Grey´s Anatomy, sló í gegn á 
síðustu Golden Globe-verðlauna-
hátíð þegar hún mætti í einstak-
lega fallegum síðkjól frá Calvin 

Klein og var í kjölfarið kosin ein 
besta klædda stjarnan á hátíðinni. 
Ekki kom það mikið á óvart þar 
sem stúlkan er almennt mjög 
smekkleg og slær aldrei feilnótu í 
fatavali þegar hún lætur sjá sig á 
opinberum vettvangi. Hún hikar 
ekki við að nota sterka liti og 
munstur og virðist nánast hvað 
sem er klæða hana vel eins og sjá 
má á þessum myndum.

Slær ekki feil- 
nótu í fatavali

G-Star er í mikilli sókn. Fyrirtækið opnar átta 
nýjar verslanir í Bandaríkjunum á 
næsta ári.

G-Star er hollenskt tískufyrirtæki sem 
Íslendingar ættu að þekkja en á síðasta 
ári opnaði það verslun hérlendis. Á næsta 
ári ætlar fyrirtækið að taka tískuheim-
inn með trompi en þá verða opnaðar sex-
tíu nýjar verslanir víðs vegar um heim-
inn. Það er stórt skref því nú rekur 
fyrirtækið 73 verslanir og er þetta því 
mikil stækkun.

Átta nýju verslananna verða í 
Bandaríkjunum, meðal annars við 
Union-torg í New York. Samkvæmt 
Deepak Gayadin, sölustjóra G-Star í 
Norður-Ameríku, eru Bandaríkin og 
Japan lykilmarkaðir ef fyrirtæki ætla 
sér stóra hluti í tískuheiminum. Þess 
vegna líti G-Star til Bandaríkjanna. 
Hann segir enn fremur að til að 
byrja með verði aðaláherslan lögð á 
kvenfatnað, sem er öfugt við áhersl-
una á herrafatnað á heimamarkaði.

Innrásin byrjar í febrúar en þá 
mun G-Star sýna nýja línu á tísku-
sýningu í New York. Áætlað er að 
fyrirtækið muni selja föt fyrir 
um sextíu milljónir dollara árið 
2007, sem er fjörutíu prósenta 
aukning frá síðasta ári. Gayadin 
neitaði þó að gefa upp nokkuð 
um markmið fyrirtækisins.

G-Star leitar til Ameríku

Útsalan er í fullum 

gangi í FrönskubúðinniÚtsalan er í fullum 

gangi í Frönskubúðinni
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DETOX
Hreinsar líkama og húð

Lagar magann

Hreinsar út aukaefni
og þungmálma

 Fæst í Heilsubúðum og Lyfjaval



Leikkonan Sienna Miller þykir með eindæmum 
smekkleg í klæðaburði og hefur tískuheimurinn 
tekið henni opnum örmum.

Sienna Miller hefur persónulegan stíl. Hún hóf feril 
sinn sem fyrirsæta og vilja margir meina að hún hafi 
átt mikinn þátt í því að koma á boho-chic tískustíln-
um í Bretlandi. Hún hefur verið kölluð boho-prins-
essa þar sem hún getur tekið mismunandi flíkur sem 
hver um sig er ekkert sérstök og raðað þeim saman 
svo útkoman verður nýstárleg og flott.

Á rauða dreglinum er Sienna oft í loftkenndum og 
fíngerðum kjólum eftir þekkta hönnuði. Hún vill aðeins 
nota einn fylgihlut með slíkum kjól, annað hvort áber-
andi eyrnalokka, hálsfesti eða armbönd.

Hversdagsklæðnaður Siennu hefur ekki síður 
vakið athygli en smekklegir kjólar. Hún kom á 
nokkurs konar æði þar sem hún klæddist kjól-
um yfir gallabuxur, gammosíum 
undir kjólum, mörgum lögum 
af skartgripum og alls 
konar skófatnaði (Uggs, 
Mukluks, mokkasínum og 
kúrekastígvélum).

Uppáhaldsfatahönn-
uðir hennar eru Missoni, 
Chloe og Matthew Willi-
amson en hann er einn-
ig góður vinur henn-
ar og hefur sagst fá 
andagift sína frá 
Siennu.

Þegar kemur að 
förðun á mottóið 
„minna er meira“ 
vel við. Sienna 
skartar frekar 
fallegri og nátt-
úrulegri húð 
sinni en að fela 
hana á bak við 
mörg lög af 
farða. Sienna 
kaupir föt sín 
gjarnan í 
verslunun-
um
Anthropo-
logie, Belle 
Gray og 

Urban Outfitters.
„Föt þurfa ekki að vera 

dýr. Hins vegar ætti alltaf að 
leita eftir gæðum. Betra er 
að fjárfesta í einni góðri flík 
en fimm ódýrum toppum,“ 
sagði Sienna í nýlegu viðtali.

Tískudrottning 
og bóhemprinsessa

Úrval af
vetrarkápum og dúnúlpum

ALLIR PEYSUR, BOLIR OG
SAMSKVÆMISDRESS

2 FYRIR 1

Laugavegi 63 • S: 551 4422

ÚTSALAN Í FULLUM GANGI

ALLT AÐ 70% AFSL.

Kæru viðskiptavinir
Verið velkomnir á stofuna mína

Hef tekið við rekstri Greiðunnar

Kveðja Lilja

Háaleitisbraut 58-60 • Sími 581 3090



Ökklastígvél hafa heldur betur 
slegið í gegn í vetur. Í vor verða 
ökklaskór áfram í aðalhlut-
verki, helst háhælaðir.

Gulur litur mun 
sjást mikið í 
vor hjá stærstu 
tískuhúsunum,
ásamt ökkla-
skónum sem 
passa bæði við 
kjóla, pils og 
buxur. 

Ökklaskóna
var að sjá á vor-
sýningum
margra hönnuða þar sem Jean 
Paul Gaultier smellti converse-
strigaskóm í háa gullsandala og 
Vivienne Westwood vakti athygli 
sem endranær með afrískum 
áhrifum sem eflaust eiga eftir að 
njóta sín á götum stórborganna 
frá vorinu.

Ökklaskór í 
aðalhlutverki

Prada mun í vor senda frá sér 
hátískusíma.

Síminn er hannaður í samvinnu 
við LG en þeir hafa haft hann á 
teikniborðinu í rúm tvö ár. Síminn 
mun verða fyrstur sinnar tegund-
ar þar sem allar skipanir fara 
fram gegnum snertiskjá. Hann 
mun koma í hillur verslana í vor 
og verður þannig rétt á undan 
iPhone sem byggir einnig á snerti-
skjá.

Öfugt við þau tískuhús sem 
hafa gefið út fylgihluti eins og 
síma, verður Prada-síminn ekki 
fyrir fáa og mjög ríka útvalda. 
Hann er ætlaður efri hluta 
almenns markaðs og er áætlað að 
hann komi til með að kosta um 
55.000 krónur.

Prada-sími

Auglýsing frá Dolce & Gabbana hefur 
verið bönnuð í Bretlandi.

Dolce & Gabbana hefur ávallt verið þekkt 
fyrir kynþokkafull föt og djarfar og leik-
rænar auglýsingar. Nú hefur fyrirtækið 
farið yfir strikið að mati siðprúðra Breta 
sem bannað hafa eina auglýsingu þess.

Auglýsingin sem um ræðir sýnir 
nokkra karlmenn klædda í föt sem 

minna á Napóleon-tímann. Uppstill-
ingin er líkt og á málverki og held-
ur einn karlmannanna á særðri 
konu á meðan aðrir tveir ógna 

manni með hnífi. Maðurinn er 
bundinn í stól.

Auglýsingin þykir ýta undir 
ofbeldi og gera það eftirsóknarvert. 
Fjölmargar kvartanir bárust yfir-

völdum og að lokum létu þau undan 

þrýstingi og bönnuðu auglýsinguna. Þá er spurning 
hvort þeir banni ekki aðra hverja kvikmynd og sjón-
varpsþátt í kjölfarið.

Ósmekkleg auglýsing bönnuð Jói
Fel
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Systa, sem heitir reyndar Sigríður Ásgeirsdóttir, hefur 
safnað fuglabúrum um árabil. Búrin eru  hvaðanæva 
að úr heiminum og þau eru að hennar dómi listaverk 
sem segja sína sögu um arkitektúr hverrar þjóðar. 
Systa hefur fengið búrin með ýmsum hætti. Sum 
þeirra hefur hún keypt sjálf enda er hún í alþjóð-
legum hópi listakvenna sem sýnir um víða veröld. 
Svo segir hún vini sína hafa verið býsna duglega að 
gauka að sér búrum og jafnvel bera þau heimsálf-
anna á milli. - gun

Dæmi um arkitektúr 
hverrar þjóðar
Fuglabúr eru mörg hver hin fegurstu listaverk. Því kemur 
ekki á óvart að glerlistkonan Systa kjósi að hafa þau í 
kringum sig.

 { heimilið } 



Þú upplifir sönn nútímaþægindi með NEW CONCEPTS línunni frá Acerbis.

Í baki skápanna er 10 sm breið rauf með innbyggðri lýsingu sem skapar

notalega stemningu auk þess að fela allar tilheyrandi snúrur.
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Opið í dag frá kl. 10-16.



4

„Hnífapör og glös sem notuð eru við 
borðhald fara eftir matseðlinum en 
aðalreglan er að byrja yst með for-
réttarhnífapörum og vinna sig inn 
samhliða réttum,“ segir Stefanía. 

Við formlegt borðhald raðar 
gestgjafinn til sætis og þá er gjarn-
an reglan að kona og maður sitji 
til skiptis. Meðan gestir gæða sér 
á fordrykk skoða þeir matseðil og 
gestgjafinn pantar vín sem hentar 
réttunum. Síðan smakkar gestgjaf-
inn vín áður en gestum er skenkt. 

Gestir leggja munnþurku í kjöltu 
sér við upphaf máltíðar. Síðan er 
forréttur borinn fram á eigin disk, 
ásamt millirétti, en annaðhvort 
kemur aðalréttur á eigin disk og er 
skammtaður á disk við borðið, eða 
kemur á eigin fati á borð gestanna.

Algengur matseðill samanstendur
af forrétti, millirétti, aðalrétti og eft-
irrétti. Fyrir slíkan matseðil er lagt á 
borð aðalréttardiskur, hnífapör fyrir 
alla rétti ásamt lítilli skeið og litlum 
gaffli fyrir eftirrétt. „Hnífapör fyrir 
aðalréttinn geta verið steikarhnífur, 
flatur hnífur eða hnífur fyrir flatfisk 
ásamt gaffli,“ segir Stefanía. 

Þegar súpa er í boði bætist að 
sjálfsögðu skeiðin við og smjörhníf-
ur á litlum brauðdiski sem er alltaf 
vinstra megin við gestinn. 

Á borðum er alltaf vatnsglas 
ásamt vínglösum sem fara við 
matseðilinn. Íslendingar eru mjög 
hrifnir af rauðvíni að sögn Stefaníu 
en reglan er rautt með kjöti og 
hvítt með fisk. „Fyrsta glasið eða 
forréttarglasið er alltaf fyrir ofan 
fyrsta hníf sem er forréttarhnífur. 
Síðan tekur við glas fyrir aðalrétt 
og síðan gjarnan sætara vín fyrir 
eftirrétt,“ segir Stefanía en síðan 
tekur við kaffi og koníaksglas fyrir 
þá sem það vilja, annaðhvort með 
eða í stað fyrir eftirrétt, jafnvel með 
litlum konfektbita.

Siðir við hátíðlegt borðhald
Við borðhald eru ýmsir siðir sem gaman er að fylgja. Mismunandi hnífapör eru fyrir 
hvern rétt og það sama á við um glös. Stefanía Sigurjónsdóttir, þjónn á Hótel Holti, 
leiddi okkur í sannleikann um hvernig eigi að leggja á borð.

{ heimilið } 

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir



20-30%
afsláttur

%
afsláttur

20 %
afsláttur

kl. 16:00

Seljast
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Tími naumhyggjunnar er liðinn og 
nú líða margir ólíkir straumar um 
húsgagna- og heimilisvöruverslanir. 

Hvort sem þú ert rómantísk að 
upplagi og vildir óska þess að þú 
hefðir verið uppi á annarri öld, eða 
nútímakona sem kýs beinar línur og 
lítið skraut, þá má alls staðar finna 
eitthvað sem hæfir þínum smekk. 

Eftir að 

netið varð jafn aðgengilegt og auð-
velt í notkun og raun ber vitni hafa 
líka margar smekkkonur nýtt sér 
það sem innkaupaleið. 

Að versla á netinu getur 
verið mjög fyrirhafnarlítið 
og þannig má komast yfir 
fínerí sem fæst ekki hér-
lendis og finnst því tæpast 
á mörgum öðrum heimil-
um. Það er vel því Íslend-
ingar geta stundum orðið 
svolítið einsleitir í smekk 
og smitast auðveldlega af 

því sem er efst á blaði 
hverju sinni. 

Fjölbreytni er eitthvað 
sem við ættum heldur að 

fagna og með því leitast 
við að finna það sem okkur 

persónulega þykja fallegir 
munir, í stað þess að elta strauma 
sem útlærðir hönnuðir halda að 
okkur. Með því ættu líka að 
sparast peningar því hver vill 

skipta út fallegum húsmunum 
sem virkilega höfða til okkar innri 

manns? - mhg

Hver hefur sinn smekk
Það eru margir mismunandi tískustraumar í gangi um þessar mundir og því geta allir 
fundið eitthvað sem hæfir þeirra smekk.

 { heimilið } 

SKEIFAN 3E-F · SÍMI 581-2333 · WWW.RAFVER.IS

gel-arnar
...enginn reykháfur
gel-arnar

...enginn reykháfur

Einnig til fyrir rafmagn!

Viður eða gler
Ýmsir litir í boði
Auðveld uppsetning
Hægt að staðsetja
nánast hvar sem er
Lyktarlaus bruni



Lokahelgi útsölunnar!
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Lifandi plöntur geta lífgað upp á 
heimilið yfir vetrarmánuðina og um 
að gera að vera með nokkrar falleg-
ar pottaplöntur í gluggunum eða á 
borðunum. Ekki er samt alveg sama 
hvaða plöntur eru í gluggunum og 
hverjar á borðunum því misjafnt er 
hversu mikla birtu þær þola. Gott er 

að leita ráða hjá starfsfólki blóma-
verslana þegar plöntur eru keyptar 
og fá að vita hvernig best er að hugsa 
um þær, hvað þær þurfa mikla birtu 
og hversu mikið þarf að vökva. Til 
þess að plantan lífgi upp á heimilið 
þarf hún nefnilega að vera vel hirt 
og falleg.

Allt í blóma
Misjafnt er hvernig hirða þarf um plöntur eftir tegundum 
og mikilvægt að vita hvað hentar hverri tegund best. Í 
Blómavali er hægt að fá fjölda fallegra pottablóma á góðu 
verði og ráðleggingar um hvernig best er að hirða um þau.

 { heimilið } 



Ótrúleg tilboð í gangi

Þú sefur betur í rúmi frá Lúr

á rúmum, rúmgöflum,
svefnsófum og náttborðum

Komdu við í verslun
okkar í Smáranum.
Við erum staðsett rétt fyrir
ofan Smáralindina á horni
Hlíðasmára og
Smárahvammsvegs.

Opið í dag frá

Opnunartímar: mán-fös 10-18 - lau 11-16

11:00 – 16:00
LÚR - BETRI HVÍLD  • HLÍÐASMÁRI 1 • 201 KÓPAVOGUR • SÍMI 554 6969  • FAX 554 3100 • WWW.LUR.IS  • LUR@LUR.IS

Rýmum fyrir nýjum vörum og seljum mjúk rúm á ótrúlegu verði

Útsalan
er hafin

10-50%
afsláttur

LAURA ASHLEY
 Faxafeni 14    108 Reykjavík    sími 551-6646

Z-brautir og gluggatjöld
Faxafeni 14  108 Reykjavík S.525 8200

ÚTSALA
ÚTSALA
10-50%
afsláttur

Opið í dag Laugardag
til 15.00
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„Það má segja að ég sé yfir mig ást-
fangin af nýja blandaranum og hann 
væri hinn fullkomni sambýlingur ef 
hægt væri að tala við hann,“ segir 
Edda hress í bragði og tekur til við 
að lýsa hinum fjölmörgu kostum 
þessa frábæra blandara.

„Aðalmálið er náttúrlega hinn 
mikilvægi morgunverður, en þar 
reyni ég að nota hugmyndaflugið 
eins og ég mögulega get. Ég set ýmist 
alls konar djús, epli, perur og banana 
í blandarann eða djús, hrísmjólk, 
möndlumjólk og fullt af exótískum, 
frosnum ávöxtum eins og melónu-
kúlum, mandarínubátum, mangó og 
papaya,“ segir leikkonan og bætir því 
við að fyrir þá sem vilja sæta drykk-
inn sé hægt að nota til þess ananas 
og banana og svo er algjör galdur að 
setja tvær til þrjár döðlur stundum 
út í drykkinn. „Það er um að gera að 
hafa fjölbreytni í þessu svo maður fái 
ekki leið á morgunsjeiknum – enda 
eru til svo margar tegundir af djús og 
frosnum berjum.“

Edda notar eins mikið lífrænt og 
hún getur því hún vill reyna að úti-
loka skordýraeitur og áburðareitur úr 
mataræðinu. „Ég held að þessi auka-
efni séu að drepa mannkynið auk 
eitraða sykursins og vondu fitunn-
ar,“ segir Edda. 

„Morgunmaturinn er náttúru-
lega mikilvægastur í heimi en það 
er líka hægt að gera litlar spelt-
bollur, sem blandarinn hnoðar fyrir 
mann,“ segir Edda en henni finnst 
líka alveg geggjað að geta búið til 
grænmetissafa úr öllu grænmeti án 
þess að nokkuð hrat verði afgangs.

„Síðan fór ég að horfa á geisla-
diskinn sem fylgdi með blandaran-
um og komst þá að því að það er 
hægt að nota hann til að gera heita 
súpu. Ég náttúrulega prófaði það og 
þetta var bara engin lygi að það er 
hægt að gera sjóðandi heita græn-
metissúpu ef maður stillir blandar-
ann rétt,“ segir Edda ánægð.

Það er heilmikið fram undan hjá 
Eddu fyrir utan meistaranámið í 
Háskólanum á Bifröst. „Fyrstu helg-
ina í febrúar er ég með sjálfsstyrk-
ingarnámskeið fyrir konur í Egilshöll 
á vegum Heilsuakademíunnar. Sjötta 
febrúar verð ég síðan með opið nám-
skeið fyrir þá sem vilja læra að tala 
fyrir framan fólk af öryggi en það 
er hjá Þekkingarmiðlun. Þrettánda 
febrúar verð ég með fyrirlestur hjá 
Maður lifandi sem heitir Ertu andlegt 
og líkamlegt eiturefnaúrgangsrusla-
skrímsli?“ Að auki er eilífðarverkefnið 
Alveg brilliant skilnaður náttúrulega 
enn á fjölunum í Borgarleikhúsinu 
– að vísu allra síðustu sýningar núna 
– þannig að það er fjörugur febrúar 
fram undan hjá Eddu. 
 sigridurh@frettabladid.is

Ástfangin af blandaranum
Leikkonan síkáta, Edda Björgvinsdóttir, er himinsæl með nýju heimilisgræjuna sína, blandarann. Í honum er hægt 
að gera ótrúlegustu hluti en mikilvægastur er blandarinn þegar Edda gerir hollustumorgunverðinn sinn.

SKEIFAN 3E-F · SÍMI 581-2333 · WWW.RAFVER.IS
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Ýmsir litir í boði
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Hægt að staðsetja
nánast hvar sem er
Lyktarlaus bruni

 { heimilið } 
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Kristín tók á móti blaðamanni á 
nýju heimili sínu í Kórahverfinu í 
Kópavogi og bauð upp á dýrindis 
vöfflur og kaffi. Heimili Kristínar er 
í senn smekklegt og hlýlegt og ljóst 
er að þar býr mikill fagurkeri með 
gott auga fyrir smáatriðum. Hún 
vill ekki hafa of mikið af hlutum 
í kringum sig og hefur fremur stíl-
hreinan smekk en heimili hennar 
hefur þó rómantískt yfirbragð. 

Kristín endurnýtir gamla hluti og 
hefur gaman af hlutum með sögu. 
Hún flutti í Kórahverfið í ágúst 
síðastliðnum eftir að hafa búið í 
nokkur ár í miðbæ Reykjavíkur. 
Það voru vissulega viðbrigði bæði 
hvað varðar staðsetningu og breyt-
inguna við að flytja í nýbyggingu. 
Báðir staðirnir hafa sinn sjarma en 
eru afar ólíkir.

„Þegar maður flytur í nýja íbúð 
þá tekur alltaf svolítinn tíma að 
koma sér fyrir og finna út hvað 
hæfir svona nýjum híbýlum. 
Maður þarf að búa til stíl sem hent-
ar íbúðinni og í rauninni að fá and-
ann í henni til að lifna við. Þetta 

er glæný íbúð þannig að maður 
finnur ekki fyrir liðnum tíma eins 
og í gömlum íbúðum og þarf maður 
því að skapa þann anda sjálfur og 
það gerist svona smám saman,“ 
segir Kristín. 

Hún segir enn vera margt eftir 
en þetta sé smátt og smátt að raðast 
saman og einhver mynd að komast 
á íbúðina. „Mér finnst gott að gera 
þetta hægt og rólega. Bæði kostar 
mikið að standa í framkvæmdum 
og síðan er gott að melta hlutina.“ 

Stíllinn í íbúðinni er blanda af 
nýju og gömlu. Innréttingar eru 
að sjálfsögðu allar nýjar og sum 
húsgögnin líka, en þetta eru að 
mestu leyti gömul húsgögn sem 
Kristín hefur annað hvort fengið 
gefins í gegnum foreldra sína eða 
keypt og gert upp. Má þar til dæmis 
nefna eldhússtólana og borðstofu-
húsgögnin. 

Kristín hefur mjög gaman af að 
kaupa eitthvað fyrir heimilið og að 
skoða sniðuga hluti, ekki síst þegar 
hún ferðast erlendis. Fallegir og 
sniðugir hlutir með notagildi heilla 

Kaffiboð í Kórahverfi
Kristín Bergsdóttir hjúkrunarfræðingur býr í glænýrri íbúð á Vatnsenda í Kópavogi.

 { heimilið } 
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hana og hefur hún bæði gaman af 
að skoða markaði, sem og nýtísku 
húsbúnaðarverslanir. Við fengum 
sýnishorn af nokkrum athyglis-
verðum hlutum sem Kristín hefur 
sankað að sér bæði hér heima og 
á ferðum sínum erlendis. Þeir eiga 
það allir sameiginlegt að vera í senn 
fallegir og praktískir. Einnig hefur 
Kristín fengið góðar hugmyndir 
við að prýða heimilið. Nýverið 
veggfóðraði hún vegg í eldhúsinu 
til að skapa mótvægi við stílhrein-
ar innréttingar og mynda þannig 
notalegt andrúmsloft. Eins og oft 
gerist þá varð töluverður afgangur 
af veggfóðrinu og ákvað Kristín að 
nýta það í stað þess að henda því. 
Hún fór í Samskipti í Síðumúla og 
lét þar plasta búta af veggfóðrinu 
í diskamottur sem eru þá í stíl við 
vegginn í eldhúsinu. Hér er komin 
góð hugmynd fyrir þá sem eru að 
velkjast með búta af forláta vegg-
fóðri sem þeir tíma ekki að henda. 

Einnig má jafnvel ramma þá inn 
og hengja upp. Auk þess má taka 
mynstur af veggfóðri, skanna það 
inn í tölvu og nota síðan á efni og 
útbúa þannig dúka, munnþurrkur, 
gardínur, púða og jafnvel rúmföt í 
stíl við veggfóðrið. Þetta er hægt 
að fá aðstoð við að gera hjá Sam-
skiptum.

Íbúð Kristínar er í sextán hæða 
fjölbýlishúsi og býr hún á sjöttu 
hæð. Íbúðin var hönnuð af Birni 
Ólafssyni, arkitekt í París, og er 
hún vel skipulögð og útsýnið stór-
kostlegt. 

Kristín er mjög sátt við kaupin 
og tekur undir orð bæjarstjórans 
um að það sé gott að búa í Kópa-
vogi.

- hs

ÚTSÖLUSTAÐIR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU: Blómaval  I  Tekk-Company  I  Blómagallerí info@bergis.is I  587 8877 I  Lynghálsi 4 BERGÍS
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Kynnir:
BJARNI HAUKUR ÞÓRSSON

Leikmynd: EGILL EÐVARÐSSON | Lýsing: ÁRNI BALDVINSSON  
Tónlist: ÞÓRIR ÚLFARSSON | Höfundur BJARNI HAUKUR ÞÓRSSON 

Leikstjóri: SIGURÐUR SIGURJÓNSSON

BJARNI HAUKUR (HELLISBÚINN) Í GLÆNÝRRI GAMANSÝNINGU

Takk fyrir frábæra skemmtun, nú meikaru’ða aftur minn kæri!

Logi Ólafsson, fyrrv. landsliðsþjálfari og athafnaskáld.

3ja barna faðir.

Bjarni Haukur er að leggja upp í ferð með leikverk sem á eftir 

að verða mjög vinsælt. 

Vertu tilbúinn Bjarni Haukur því það verður nóg að gera. 

Til hamingju með gott verk!

Sveinn Hjörtur Guðfinnsson, rit- og vefstjóri. Pabbar.is.

3ja barna faðir.

Það fyndnasta sem ég hef séð í langan tíma,  ég er enn 

að hlæja :-)

Þorbjörg Sigurðardóttir, viðskiptasölu Icelandair. 

2ja barna móðir.

Pabbinn er fyndin og skemmtileg sýning, ósvikinn gaman/ 

(ein)leikur með djúpum alvarlegum undirtónum.

Frábært hjá Bjarna Hauki!

Bjarni Dagur Jónsson auglýsingateiknari og 3ja barna faðir.
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Ekki er langt síðan ótalmargir 
Íslendingar kusu að hafa heimili sín 
eins einföld og unnt var. Hreinar og 
beinar línur, fá húsgögn og gráir og 
brúnleitir tónar á gólfi og veggjum 
þóttu gera heimilið aðlaðandi. 
Í dag er þetta óðum að breytast. 

Einfaldleikinn virðist smátt og 
smátt vera að víkja fyrir rómantísk-
ari áhrifum. Í dag mega heimilin 
gjarna minna á stássstofur ungra 
kvenna sem voru uppi í Suðurríkj-
um Bandaríkjanna í byrjun síðustu 
aldar, plussdekkuð portkonuhús í 

Frakklandi á þarsíðustu öld eða sól-
rík sveitaheimili þar sem bleik bolla-
stell og hvítir blúndudúkar eru höfð 
á borðum í vanilluhringjateboðum 
fyrirkvenna. Kvenleikinn hefur sem 
sagt skipað sér stærri sess og þessu 
taka vissulega margir fagnandi, því 

einfaldleikinn höfðar ekki til allra 
þótt þeir láti smitast tímabundið af 
tískunni.

Í Reykjavík eru margar verslanir 
sem bjóða upp á gott úrval róm-
antískra og fallegra heimilismuna. 
Til dæmis má nefna antíkverslan-

ir víða um borgina, Frú Fiðrildi á 
Laugavegi, Uniku í Fákafeni eða 
Lauru Ashley í Faxafeni en blaða-
maður Fréttablaðsins brá sér í þær 
tvær síðastnefndu á dögunum til að 
kanna úrvalið. 

-mhg

Frönsk sveitastemning, 
rómantík, blúndur og blóm
Einfaldleikinn víkur fyrir kvenlegum og rómantískum áhrifum

Flestir kannast við það að 
óhreinindi safnast gjarnan inn 
í örbylgjuofninn á heimilinu 
en það þarf ekki endilega að 
vera mikið mál að hreinsa þau 
í burtu.

Skerðu niður sítrónu í sneið-
ar og settu nokkrar þeirra í skál 
með vatni. Síðan seturðu skálina 
inn í örbylgjuofninn og hitar 
í nokkrar mínútur. Þá er skál-
in tekin út og örbylgjuofninn 
þurrkaður að innan með rakri 
tusku. Sítrónan hefur þá leyst 
upp öll óhreinindin, sem renna 
mjúklega af, auk þess sem íbúðin 
angar af ferskum sítrónum. 

Ef ofninn er mjög óhreinn 
gæti þurft að endurtaka leikinn, 
en þetta frábæra ráð virkar líka 
á bakaraofna. 

Þetta sniðuga húsráð kemur 
fram á vefsíðunni www.blog.
central.is/heimili.

Einfalt að hreinsa 
örbylgjuofninn

húsráð

 { heimilið } 
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Til þess að líkaminn geti starfað 
eðlilega þurfum við að fá 13 mis-
munandi vítamín út fæðunni sem 
við neytum. Þessi vítamín gegna 
margvíslegum hlutverkum í lík-
amanum og skorti eitthvert þeirra 
er hætta á hörgulsjúkdómi. 

Vítamín skiptast í vatnsleysanleg 
vítamín annars vegar og fituleys-
anleg hins vegar. Til vatnsleysan-
legra vítamína teljast B-vítamín-
in, sem eru 8 alls, og C-vítamín. 
A-, D-, E- og K-vítamín eru hins 
vegar fituleysanleg. Þessi grund-
vallarmunur á vítamínflokkunum 
hefur mikið að segja ef við fáum 
of mikið af einhverju vítamíni. Sé 
vítamínið vatnsleysanlegt skilst 
umframmagnið út með þvagi og 
afleiðingarnar eru að mestu skað-
lausar. Sé vítamínið aftur á móti 
fituleysanlegt safnast það fyrir í 
líkamanum, einkum í lifrinni, og 
getur haft mjög skaðleg áhrif.

Safnist of mikið af A-vítamíni 
fyrir í líkamanum getur það verið 
mjög skaðlegt. Einkenni A-vítam-
íneitrunar eru höfuðverkur, hár-
los, ógleði, uppköst, flögnun húðar, 
lifrarskemmdir og óeðlilegur 
fóstur-þroski hjá barnshafandi 
konum. Of mikið A-vítamín á 
fyrsta þriðjungi meðgöngu hefur 
til dæmis verið tengt við fóstur-
galla, eins og andlits- og tauga-
galla.

Of mikið af D-vítamíni getur leitt 
til aukinnar kalkupptöku úr melt-
ingarveginum og jafnvel endur-
upptöku kalks úr beinum. Aukið 
kalkmagn í blóði getur haft í för 
með sér óeðlilegar kalkútfellingar 
í mjúkum vefjum, svo sem hjarta 
og lungum, og dregið þannig úr 
starfsgetu þeirra. Helstu einkenni 
eru vöðvaslappleiki, höfuðverkur, 
lystarstol, ógleði, uppköst og bein-
verkir. Fái barnshafandi konur of 
mikið D-vítamín getur afleiðingin 
orðið skertur andlegur eða líkam-
legur þroski barnanna.

E-vítamíneitrun er nánast óþekkt 
þrátt fyrir að E-vítamín geti einn-
ig safnast fyrir í líkamanum. 
Helstu einkenni of mikils magns 
af E-vítamíni eru ógleði, höfuð-
verkur, þreyta, vöðvaslappleiki og 
sjóntruflanir. Hjá fólki sem tekur 
blóðþynningarlyf eykst hætta á 
blæðingum og marblettum, en E-
vítamín eykur áhrif þessara lyfja.

K-vítamíneitrun er einnig mjög 
sjaldgæf. Helst er hætta á henni 
hjá fólki sem þarf að taka blóð-
þynningarlyf, en vítamínið truflar 
verkun þeirra.

Of stórir skammtar af B-vítamín-
um eru oftast einkennalausir og 
eru eitranir af þeirra völdum 
sjaldgæfar. Hér verða þó talin 
upp helstu einkenni B-vítamín-
eitrana.

Einkenni þíamíneitrunar (B1-
vítamín) eru hraður eða óreglu-
legur hjartsláttur, lágur blóð-
þrýstingur, höfuðverkur, 
ofnæmisviðbrögð, slappleiki og 
krampar. Þvagið verður skærgult 
ef tekið er inn of mikið af ríbófla-
víni (B2-vítamíni), en eitrunarein-
kenni eru ekki þekkt. Helstu ein-
kenni um of stóran skammt af 
níasíni (B3-vítamíni) eru húðroði, 
kláði, sog- eða blísturshljóð við 
öndun, höfuðverkur, niðurgangur 
og uppköst. Eitrun af völdum pýr-
idoxíns (B6-vítamíni) getur valdið 
hraðri öndun, sviðaverkjum í 
augum, nefi og eyrum, skorti á 
vöðvasamhæfingu og jafnvel 
lömun.

Stórir skammtar af fólínsýru 
(B9-vítamíni) valda sjaldnast ein-
kennum, en of mikið magn hennar 
getur hins vegar falið lífshættu-
legan sjúkdóm sem stafar af skorti 
á B12-vítamíni og heitir illkynja 
blóðleysi (e. pernicious anemia). 
Mjög stórir skammtar af fólínsýru 
geta jafnframt skaðað miðtauga-
kerfið.

C-vítamín skolast yfirleitt út 
með þvagi, en ef tekið er inn 1-2 
grömm í einu getur það valdið 
niðurgangi og óþægindum í melt-
ingarfærum.

Að lokum skal tekið fram að áhrif 
stórra skammta af einstökum vít-
amínum geta farið eftir því hvaða 
önnur næringarefni er verið að 
innbyrða um leið. Best er að fá 
ráðlagða dagskammta (RDS) af 
öllum vítamínum úr fæðunni. Ef 
það reynist erfitt er í flestum til-
fellum óhætt að taka fjölvítamín-
töflur með málmsöltum sam-
kvæmt leiðbeiningum. Þar eru 
ráðlagðir dagskammtar af 
vítamínum og helstu málmsöltum 
sem við þörfnumst. 

Þótt við fáum með þessu ef til 
vill örlítið meira en ráðlagðan 
dagskammt af einhverju þessara 
bætiefna er það í flestum tilfell-
um svo lítið að það kemur ekki að 
sök. Sjálfsagt er að ráðfæra sig 
við heimilislækni áður en byrjað 
er að taka inn fæðubótarefni, þá 
sérstaklega ef um margar gerðir 
er að ræða. Ýmis lyf geta jafn-
framt haft áhrif á vítamínupp-
töku. Það er því vert að hafa í 
huga að það er ekki bara magn og 
samsetning vítamína sem skiptir 
máli, heldur einnig hvaða lyf eru 
tekin samhliða.

Þuríður Þorbjarnardóttir, 
líffræðingur

Er hættulegt að taka of 
mikið af vítamínum?







Þ
egar brandari mis-
heppnast eru einkum 
tvö atriði sem skipta 
máli. Annars vegar 
að brandarinn sé 
hreinlega fyrir neðan 

allar hellur, feli í sér einskæran 
dónaskap og minna af óvæntum 
og skondnum vendingum og/eða 
að vísanir eru of langsóttar. Eða 
þá að tilheyrendur eru með ein-
dæmum móðgunargjarnir og/eða 
vilji alls ekki skilja grínið – sjái 
sér jafnvel hag í að skilja það 
ekki. Virðist móðgunargirnin 
stækari þegar menn móðgast 
fyrir hönd annarra. Þannig hefur 
borgarfulltrúinn Björn Ingi 
Hrafnsson farið hamförum á net-
inu að undanförnu í fordæmingu 
sinni á brandara sem vinstri 
mennirnir á vefritinu Múrinn, 
þeirra á meðal varaformaður VG 
Katrín Jakobsdóttir, létu falla í 
sínu árlega áramótauppgjöri. 
Össur Skarphéðinsson alþingis-
maður hefur einnig fordæmt 
grínið. Múrverjar tilnefndu meðal 
annars bók ársins: „Minnislausa 
stúlkan frá Stokkseyri. Margrét 
Frímannsdóttir heimfærir endur-
minningar Thelmu Ásdísardóttur 
upp á sjálfa sig.“ Meðan hins 
vegar Margrét Frímannsdóttir 
sjálf, í samtali við Fréttablaðið, 
sagði einungis: „Æji, greyin.“ 
Múrverjar hafa hins vegar nauð-
beygðir, því aldrei hefur þótt góð 
latína að útskýra brandara sína, 
sagt að þarna sé verið að hæðast 
að því sem segir í ritdómi Jóns 
Baldvins Hannibalssonar í Mogg-
anum að samskiptamátinn í gamla 
Alþýðubandalaginu hafi verið í 
ætt við heimilisofbeldi.

Gamalgróinn Múrverji er Stefán 
Pálsson sagnfræðingur sem 
reyndar tekur fram að hann hefur 
ekki setið í ritstjórn vefritsins 
vegna anna í tvö ár.

„Nei, ég ætla að njóta þess að 
þvo hendur mínar af þessum 
brandara. En það er alþekkt að 
stundum klikka djókar. Það versta 
sem þú gerir brandarakarlinum er 
að neyða hann til að útskýra djók-
inn. Og alltaf skulu einhverjir 
verða til að misskilja kaldhæðn-
ina,“ segir Stefán. Er þá ýmist að 
sá misskilningur er vísvitandi eða 
langar leiðslur ráði. Oft með 
ófyrirsjáanlegum afleiðingum. 

Stefán nefnir sem dæmi þegar 
Ronald Reagan gerði árið 1984 
Born in the USA, lag Bruce 
Springsteen, að einkennislagi 
kosningabaráttu sinnar. „Þetta átti 
að vera reitt róttæklingalag en 
Reagan ákvað að gera þetta gríp-
andi lag að sínu. Bruce þurfti held 
ég að fara fyrir dómstóla til að 
stoppa það af. Annað dæmi er þar 
sem Michael Douglas segir sem 
Gordon Gekko í kvikmyndinni 
Wall Street (1987) að græðgi sé 
góð. Þetta átti að vera ægileg írónía 
um hvað upparnir væru orðnir 
firrtir og svona. En þetta pikkuðu 
menn upp og töldu góða málsvörn 
fyrir verðbréfadrengi sem settu 
ummælin á boli og voru bara 
kátir,“ segir Stefán sem reyndist 
hafsjór af dæmum um misheppn-
aða brandara og/eða þá sem reynd-
ust móðgandi.

Einkum verður grínið tvíbent í 
munni stjórnmálamanna. Og 
óneitanlega læðist þá að mönnum 
sá grunur að pólitískir andstæð-
ingar beini kíkinum að blinda 
auganu þegar skopið er annars 
vegar en brigsli mönnum þess í 
stað um skítlegt eðli. Reyndar er 
Davíð Oddsson, nú seðlabanka-
stjóri, alveg sér á parti þegar 
íslenskir stjórnmálamenn eru 
annars vegar. Honum hefur verið 
hrósað fyrir góðan húmor og 
beittan. Og hefur komist upp með 

skálkslegri ummæli en flestir í 
krafti þess. En stundum fer jafn-
vel húmoristinn Davíð fram úr 
sér, Valhöll kannski hlær, en svo 
er ekki um alla þegar ósmekkleg-
heitin þykja keyra úr hófi fram. 
Þannig ofbauð fulltrúum Kvenna-
listans í borgarstjórn árið 1985 
þegar Davíð sem borgarstjóri var 
að veita verðlaun í einhverri 
fegurðarsamkeppni og sagði eitt-
hvað á þá leið að skemmtilegra 
væri nú ef konurnar í pólitíkinni 
væru eins fagrar og við þetta 
tækifæri. Kvennalistakonur 
mættu æfar á borgarstjórnarfund 
með borða í mótmælaskyni þar 
sem á stóð til dæmis „Ungfrú 
spök“ og „Ungfrú meðfærileg“. 

Fjölmörg dæmi má reyndar 
nefna í tengslum við ummæli 
Davíðs sem hafa farið fyrir 
brjóstið á mönnum. En dæmi um 
einhvern afdrifaríkasta brandar-
ann er reyndar sá þegar Davíð 
Oddsson var hinum megin borðs-
ins og Hreinn Loftsson, stjórnar-

formaður Baugs, var í hlutverki 
djókarans. Enn á eftir að sjá fyrir 
endann á brandaranum þeim sem 
féll í London í janúar 2002, þess 
efnis að Davíð ætti nú bara að 
þiggja þrjú hundruð milljónir og 
láta Baug vera.

Egill Helgason sjónvarpsmaður er 
sérfróður um feril Davíðs og segir 
hann hafi mátt segja eitt og annað 
sem annar ekki má. Og gert það á 
skemmtilegan hátt.

„En á endanum var helmingur 
þjóðarinnar farinn að hata hann 
eins og pestina. Hann gerði svo 
lítið úr mörgum með sínum 
athugasemdum. En lífið væri 
kannski skemmtilegra ef fleiri 
leyfðu sér að tala svona.“

Arftaki Davíðs er ekki í sjón-
máli, kannski síst í Sjálfstæðis-
flokknum. Og er skemmst að 
minnast ummæla Geirs H. Haarde 
forsætisráðherra frá í fyrra, um 
varnarmálin, að ekki færi maður 

alltaf heim með sætustu stelpuna 
af ballinu en kannski einhverja 
sem gerði sama gagn.

„Já, Geir hefur ekki þennan 
rétta tón,“ segir Egill. „En við 
erum náttúrlega með marga 
stjórnmálamenn sem hafa aldrei 
og munu aldrei segja neitt eftir-
minnilegt. Og Geir er líklega í 
þeim flokki. Þegar hann segir eitt-
hvað svona virkar það bara þumb-
aralegt. En þegar Davíð segir 
þetta virkar það snjallt. Hann 
hafði líka einhvern einstakan sans 
fyrir tímasetningum.“

Annar ráðherra Sjálfstæðis-
manna hefur farið flatt á gaman-
seminni en það er Árni Mathiesen 
fjármálaráðherra. DV sló því upp 
í mars 2005 að Salvör Gissurar-
dóttir lektor við Kennaraháskól-
ann sakaði hann um kvenfyrirlitn-
ingu í kjölfar brandara sem Árni 
lét falla í hófi um nunnur í klaustri 
og samskipti þeirra við hina ýmsu 
heri: ítalska, þýska og bandaríska. 
Í fréttinni iðraðist Árni sáran og 

sagðist taka fullt tillit til sjónar-
miða Salvarar.

Egill segir að við sumu megi 
alls ekki snerta þegar móðgunar-
girnin er annars vegar. „Það datt 
upp úr mér að sumir væru að 
svindla á örorkubótum. Og allt 
varð vitlaust. Það var algert tabú. 
Þetta eru öryrkjar, hommar og 
konur. Ég hef lent upp á kant við 
öryrkjana og konurnar og það er 
ekkert grín,“ segir Egill.

En ekki er það svo að stjórnmála-
mennirnir einir sitji í súpunni 
þegar misskilið grín og rangtúlkað 
er annars vegar. Látið fagmennina 
um grínið er sagt en atvinnu-
grínarar fá engu að síður oft að 
kenna á vendi móðgunargirninnar 
eins og dæmin sanna. Gott dæmi 
um grín sem fór úr böndunum eru 
vitaskuld skopteikningarnar í 
Jyllands-Posten frá síðasta ári. 
Múslimir móðguðust og danska 
þjóðin öll átti undir högg að sækja 
eins og flestir líklega muna.

Og árið 2003 sá grínarinn Jón 
Gnarr sig tilknúinn að rita bréf í 
Moggann sem hófst svona.

„Ég skrifa þetta bréf vegna 
þeirrar leiðinlegu umræðu sem 
hefur farið af stað eftir að ég hóf 
að flytja útvarpsleikritið Óli litli í 
útvarpsþætti mínum á Muzik 88,5. 
Þá reis upp ungur jafnaðarmaður, 
Ómar R. Valdimarsson, og skrif-
aði grein um mig á vefinn pólitík.
is undir fyrirsögninni, „Finnst 
Jóni Gnarr í lagi að misnota börn?“ 
Greininni lýkur á þessum orðum: 

„Reyndar fannst mér þáttur 
Jóns svo ófyndinn að ég ákvað að 
senda yfirvöldum bréf um málið. 
Það verður fróðlegt að heyra hvort 
að embætti ríkislögreglustjóra, 
félagsmálaráðuneytinu, Barna-
verndarstofu, Umboðsmanni 
barna og útvarpsréttarnefnd þyki 
Jón jafn fyndinn og til stóð.“ 

Ofboðslega hlýtur maður að 
þurfa að vera forpokaður og þurr 
til að skrifa svona bréf og komast 
að svona húmorslausri og smá-
borgaralegri niðurstöðu,“ skrifaði 
Jón sár og svekktur.

Jón hefur reyndar oft komist í 
hann krappann vegna gríns síns 
og nú síðast vegna framgöngu 
sinnar í áramótaskaupinu en allar 
símalínur á útvarpsstöðinni Sögu 
voru logandi þar sem reiðum 
útvarpshlustendum þótti afnota-
gjöldum sínum illa varið í að borga 
manni fyrir að kalla hjólastóla-
konu aumingja.

Og jafnvel Spaugstofan, sem er 
ekki þekkt fyrir að vera með 
umdeild atriði, lenti í frægum 
málum þegar farið var fram á 
opinbera rannsókn á páskaþætti 
þeirra 1997. Hallvarður Einvarðs-
son ríkissaksóknari fól Rannsóknar-
lögreglu ríkisins málið. Þátturinn 
olli hneykslan meðal klerka og 
herra Ólafs Skúlasonar biskups, 
sem töldu þar guðlast á ferðinni. 
Ekki fór þó svo að Spaugstofu-
menn yrðu kærðir en það fór ekki 
svo vel fyrir Úlfari Þormóðssyni 
sem stóð fyrir útgáfu Spegilsins. 
Hann var dæmdur fyrir guðlast 
og klám árið 1984 sem átti að hafa 
birst í blaðinu.

Þá má að endingu nefna mann 
sem heitir Eiríkur Jónsson og er 
blaðamaður. Absúrd húmor Eiríks 
hefur komið honum og samstarfs-
mönnum hans í bobba. Þannig var 
tímaritið Hér og nú dæmt til að 
greiða Bubba Morthens skaðabæt-
ur í Héraði fyrir að hafa flaggað 
fyrirsögninni „Bubbi fallinn“. 
Eiríkur lét þau orð falla í kjölfar 
umræðu að þetta væri absúrd 
húmor. Var þar vísað til reykinga 
en dómarinn túlkaði það sem svo að 
þarna hlytu menn að vera að tala 
um dópneyslu kóngsins?! Það mál 
bíður meðferðar Hæstaréttar. 

Þeim þótti gamanið grátt
Þannig er með klisjur að þær fela oftast í sér sannleik. „Látið fagmennina um grínið“ er ein slík og hún átti vel við í ársbyrjun 
þegar allt logaði í leiðindum eftir að vinstri mennirnir á vefritinu Múrinn voru með sitt hefðbundna áramótagrín. Þeir þóttu 
fara langt yfir strikið. En vissulega eru fleiri dæmi um að menn hafi móðgast við langsóttan brandara eins og Jakob Bjarnar 
Grétarsson rifjar hér upp.





Á
síðasta fjórðungi 
19. aldar héldu 
margir Íslendingar 
til Vesturheims til 
að hefja nýtt líf 
sökum erfiðra lífs-

skilyrða hér á landi. Fyrsta hóp-
ferðin var farin þangað 1873 og 
um 1914 lögðust þær nær alveg af 
og Vestur-Íslendingar einangruð-
ust um 60 ára skeið þar sem lítil 
samskipti voru við gamla landið. 
Einangrunin í Kanada varð til þess 
að vesturíslenskan þróaðist án 
aðhalds frá skólum eða stofnunum 
og úr varð mállýska sem ekki 
hafði verið gefinn mikill gaumur 
fyrr en Birna hóf að skoða hana og 
endaði á að skrifa doktorsritgerð 
um árið 1986. Nú hefur afrakstur 
doktorsverkefnisins, North Amer-
ican Icelandic: The Life of a 
Language, litið dagsins ljós í 
bókarformi, í uppfærðri og endur-
skrifaðri útgáfu og segir Birna 
okkur geta dregið mikinn lærdóm 
af því hve auðveldlega Íslending-
ar aðlöguðust aðstæðum í vestri, 
sem og nýju tungumáli, auk þess 
að viðhalda sínu eigin tungumáli 
og menningu. Þá sérstaklega 
hvernig við sjálf tökum á móti inn-
flytjendum og hvernig við getum 
bætt stöðu þeirra í okkar litla og 
þrönga samfélagi.

Sjálf er Birna fæddur og uppalinn 
Keflvíkingur. Eftir námssetu í 
Menntaskólanum á Laugarvatni 
átti hún stutt stopp í ensku en þaðan 
lá leiðin í málvísindin og útskrifað-
ist hún með doktorspróf í almenn-
um málvísindum frá Háskólanum í 
Texas árið 1990. En hvernig kom 
það til að hún fór að rannsaka 
vesturíslenskuna? „Áhuginn kvikn-
aði þegar ég var úti í Texas í námi 
en þá sendi móðir mín mér grein 
eftir Harald Bessason, sem lengi 
var prófessor í Kanada, þar sem 
hann talaði um vesturíslenskuna og 
sagði að það yrði hreinlega að gera 
rannsóknir á þessari mállýsku, 
þeirri einu sem töluð var utan 
Íslands. Það varð úr að ég hafði 
samband við Harald og hélt svo til 
Kanada, til Manitóba og lagði upp 
með það að gera smá verkefni úr 
þeirri heimsókn „en það eru nokk-
ur slík verkefni sem maður þarf að 
gera áður en hafist er handa við að 
skrifa doktorsritgerð. Svo var þetta 
einfaldlega svo ofboðslega spenn-
andi og margt að skoða að rann-
sóknin endaði sem doktorsritgerð.“ 
Birna hóf rannsókn sína árið 1986, 
en þá var gamla vesturíslenskan í 
fullu fjöri og þó nokkuð margir sem 
töluðu hana. Birna segir það hafa 
verið algert ævintýri að hitta bræð-
ur okkar í Kanada og heyra gömlu 
vesturíslenskuna talaða. „Það var 
einfaldlega magnað. Íslenskan í 
Kanada hefur lifað lengur en lang-
flest innflytjendamál, en það er 
yfirleitt talað um að meðal innflytj-
enda séu það tvær til þrjár kynslóð-
ir sem viðhaldi gamla málinu og nú 
hefur ný rannsókn litið dagsins ljós 
í Kaliforníu sem sýnir fram á að 
það sé jafnvel bara einn og hálfur 
ættliður sem viðhaldi því. Í Kanada 
hefur íslenskan aftur á móti lifað 
fram í fjórðu kynslóð og ég held að 
það megi þakka að miklu leyti 
þeirri miklu tengingu sem var milli 
menningar og tungumáls í íslensk-
unni. Það er að segja: menningin 
var tungumálið og tungumálið 
menningin. Í innflytjendabyggðum 
á sléttum Kanada var mikið um 
íslenska bóka- og blaðaútgáfu og 
segja má að almennt hafi fólk verið 
læst og börnin talandi og læs á 
íslensku áður en þau komu í skól-
ana.“ Birna segir læsi og kunnáttu 
innflytjendanna á móðurmálinu 
hafa haft úrslitaáhrif á það hve vel 
Íslendingunum gekk að aðlagast 
nýju heimkynnunum en eftir að 
komið var í skólana héldu þeir 
áfram að lesa og tala íslensku með-
fram enskunni. Viðhorf fólksins 

gagnvart því að tala og lesa jöfnum 
höndum íslensku og ensku var 
mjög jákvætt og segir hún að þetta 
jákvæða viðhorf þeirri til þeirra 
eigin tvítyngis hafi líka eflt sjálfs-
traustið og hjálpað þeim að aðlagast 
vel. Þannig hafi það ekki þótt neitt 
tiltökumál þó að nágranninn héti 
Jón Jónsson meðal Íslendinga en 
svo John Smith meðal innfæddra.  

„Ég var svo heppin að hafa einn 
þekktasta félagsmálfræðing heims, 
Peter Trudgill, í doktorsnefndinni 
minni og leiðbeinandinn minn var 
sömuleiðis vel þekktur og þeir og 
Haraldur Bessason hvöttu mig til 
að skoða mállýskuna aðallega út 
frá flámæli.“ Flámæli er það er 
þegar samruni verður á, i og e 
annars vegar og ö og u hins vegar 
og hljóðin fara að hljóma eins. 
Þannig hljóma til dæmis orðin flug-
ur og flögur eins, og skyr og sker 
eins þar sem flámæli er til staðar 
en í ljós kom að flámæli er mjög 
áberandi í máli Vestur-Íslendinga. 
„Ég valdi flámælið því hér á landi 
var flámælið formlega tekið fyrir 
og útrýmt í skólum landsins á fyrri 
hluta 20. aldar. Það er afar sjald-

gæft í málsögunni að yfirvöldum 
hafi tekist að koma í veg fyrir að 
því er virðist eðlilegar málbreyt-
ingar eða málflökt. Úti í Kanada 
fréttu þeir ekki af því að flámælið 
væri vont og ljótt og þar var flá-
mælið mjög algengt og þá sérstak-
lega meðal yngra fólks. Þar sem 
engin öfl eru til staðar til að við-
halda málinu og veita því aðhald 
ýtir það undir svona málbreytingar 
og þær fá að vaxa óáreittar. 
Flámælið getur síðan haft áhrif á 
önnur málfræðiatriði eins og beyg-
ingar.“ Vesturíslenskan hefur þá 
jafnvel verið paradís fyrir málvís-
indamenn til að skoða hvernig 
íslenskan hefði getað orðið og getur 
jafnvel orðið? „Já, nákvæmlega. 
Það er einmitt það sem ég hef verið 
að benda á núna síðustu árin í fyrir-
lestrum og í bókinni, en þarna lifir 

íslenskan í nánu samneyti við 
enskuna og af þeirri reynslu má 
hugsanlega sjá hvernig enskan 
getur farið að hafa áhrif á íslensk-
una hér og er þegar byrjuð. “  

„Skemmtilegt er að skoða hvernig 
íslenskan getur hugsanlega farið 
að breytast á tímum umhverfis 
þar sem enskan flæðir alls staðar 
að „ frá útvarpi, sjónvarpi, netinu 
og fleiri stöðum í samhengi við 
það hvernig íslenskan breyttist í 
Vesturheimi. En það verður jafn-
framt að leggja áherslu á það að í 
dag eru aðstæðurnar allt aðrar. 
Vesturíslenskan eins og hún var 
þegar ég skoðaði hana er að deyja 
út og þeir sem núna tala íslensku í 
Kanada er mikið til ungt fólk sem 
hefur lært hana aftur og lært hana 
þá sem erlent mál. Það fólk er í 
miklu meiri samskiptum við 
Íslendinga en ömmur þeirra og 
afar voru, bæði hvað varðar heim-
sóknir fram og til baka og svo 
samskipti í gegnum síma og tölvur. 
Vegna þessara miklu samskipta 
talar þessi kynslóð íslensku sem 
er líkari íslenskunni sem við tölum 
en gömlu vesturíslenskunni.“

Gekk það snurðulaust að tala við 
Vestur-Íslendingana? „Ég var 
mjög meðvituð í byrjun að gera 
þetta nú allt rétt og hlusta á fram-
burðinn og til að fá hann sem eðli-
legastan fékk ég fólkið til að segja 
mér skemmtilegar sögur af 
mæðrum sínum, feðrum, ömmum 
og öfum. Það var ótrúlega gaman 
að sjá hve sterk íslensk einkenni 
þetta fólk hafði eftir allan þennan 
tíma. Hvergi komstu nema vera 
spurður að séríslenskum sið 
hverra manna þú værir og það var 
ótrúlegt hve hlýjar tilfinningar 
allir báru til gamla landsins þótt 
fæstir hefðu jafnvel komið til 
Íslands.“ Á hverju heimili var 
boðið upp á rótsterkt kaffi að 
íslenskum sið, en á þessum árum, 

fyrir tilkomu Starbucks og slíkra 
staða, var norðuramerískt kaffi 
næfurþunnt. „Ég dreg fram heil-
mörg dæmi í bókinni um mállýsk-
una sem varð til í Kanada og kalla 
eftir frekari rannsóknum en 

stærsti munurinn á doktorsrit-
gerðinni sem ég gerði árið 1986 og 
svo bókinni sem kemur út nú er að 
í henni tala ég meira um hvernig 
tungumál verða til, hvernig þau 
deyja út og einnig er þetta meiri 
heildarsýn á það hvernig fólk 
verður tvítyngt, aðlagast nýju 
tungumáli og hvers vegna það 
hættir svo að nota gamla málið. 
Langflestum Íslendingum gekk 
vel að aðlagast í Kanada og ég er 
sannfærð eftir þessar rannsóknir 
að það sé ekki síst því að þakka að 
þeir voru læsir á móðurmál sitt. Sé 
þetta heimfært á innflytjendur, 
sérstaklega ung börn, sem koma 
hingað til lands í dag má einnig sjá 
að þeim gengur langbest að aðlag-
ast sem læra að lesa á móðurmál-
inu og viðhalda tungumáli sínu og 
menningu.“  

Frá því að Birna flutti hingað 
heim hefur hún unnið mikið að 
málefnum nýbúa hvað varðar 
kennslu tungumálsins og einnig 
hefur hún stýrt þróun vefforrits-
ins Icelandic Online www.ice-
landic.hi.is en um 11.000 manns 
alls staðar að úr heiminum nýta 
sér þar íslenskukennslu í hverj-
um mánuði og Birna tekur fús-
lega undir það að það virðist vera 
afar svalt og smart að læra 
íslensku um þessar mundir. „Já, 
og bara allt tíð. Við fengum tölvu-
póst frá hollenskri hljómsveit 
sem bað okkur um að þýða Sigur 
Rósar texta fyrir sig og svo fékk 
ég póst frá brasilískum lækni sem 
vildi læra íslensku því sonur hans 
horfir á Latabæjarþættina í Bras-
ilíu.“ Birna veitti kennaradeild í 
nýbúafræðslu forstöðu þau 12 ár 
sem hún dvaldi í New Hampshire 
og vann mikið með fylkisstjórn-
inni og ýmsum bæjum og veitti 
þeim ráðgjöf um það hvernig taka 
skuli á móti innflytjendum. Hún 
hefur því margt til málanna að 
leggja varðandi aðstæður hér-
lendis og hvernig við getum 
einnig nýtt okkur reynslu Vestur-
Íslendinga í því að hjálpa 
innflytjendum að aðlagast hér. 
„Ég vissi það áður en ég kom að 
þetta snýst ekki bara um það að 
fólki gangi illa hér af því að það 
tali ekki tungumálið. Fólki geng-
ur illa af því að menningin fer 
ekki saman, truflun verður á 
lestrarnámi og námi almennt 
meðan börnin læra íslensku, sem 
er erfitt að ná upp, og innflytj-
endur hafa ekki aðgang að tungu-
málinu og samfélaginu í heild og 
því sem það hefur upp á að bjóða. 
Tvítyngið og læsið gaf Vestur-
Íslendingum forskot sem og 
tengsl þeirra við gömlu menning-
una sína. Ég held að það sé nauð-
synlegt að leyfa fólki að vera tví-
tyngt og hvetja það til að viðhalda 
gamla tungumálinu og menning-
unni og meta framlag innflytj-
enda að verðleikum. Ef menn eru 
ánægðir með sitt og sína fyrri 
menningu verður það til þess að 
þeir aðlagast samfélaginu betur 
og ég held að nú höfum við tæki-
færi til að læra af reynslu annars 
staðar frá og það væri hreinlega 
fáránlegt að gera það ekki.“ 

Aðlögunarhæfni sem læra má af
Umræðan um útlendinga hefur náð nýjum hæðum á Íslandi. En eitt virðist hafa gleymst í samtalinu milli ólíkra menningarhópa 
„að eitt sinn voru Íslendingar í svipuðum sporum í Vesturheimi, þar sem þeir þurftu að aðlagast framandi tungumáli og nýjum 
menningarháttum“. Júlía Margrét Alexandersdóttir settist niður með Dr. Birnu Arnbjörnsdóttur, dósent við Háskóla Íslands, og 
komst að því að við getum lært margt af reynslu Vestur-Íslendinga. 

Íslenskan í Kanada hefur lifað lengur en langflest innflytj-
endamál en það er yfirleitt talað um að meðal innflytjenda 
séu það tvær til þrjár kynslóðir sem viðhaldi gamla málinu.
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Fasteigna- og leigumiðlun Íslendinga á Spáni

LÁTTU DRAUMINN
RÆTAST 2007

Hin árlega stórsýning á
fasteignum á Spáni:

Í Perlunni 3–4. febrúar kl. 12–18

LÁNAMÖGULEIKAR
Hrafnhildur Eiríksdóttir, útibústjóri Cam 
Sparisjóðsins kynnir lánamöguleika og 
þjónustu bankans.

NÝBYGGINGAR TIL SÖLU
Fulltrúar Escudero Promotores og Grupo 
Esfera kynna ýmsar nýbyggingar til sölu.

PLÚSFERÐIR
Plúsferðir kynna flugferðir sínar til 
Alicante og annarra áfangastaða.

SUMARHÚS TIL LEIGU
Leigumiðlun Gloria Casa kynnir sumarhús
til leigu á Torrevieja svæðinu.

ÚRVAL NOTAÐRA
OG NÝRRA FASTEIGNA
Mikið úrval eigna verður kynnt víðsvegar
í kringum Torrevieja svæðið.

LÖGFRÆÐIRÁÐGJÖF
Janice Bendelow, starfsmaður Gloria Casa
á Spáni er til viðtals fyrir þá sem vilja 
lögfræðilegar upplýsingar er varðar kaup 
á eignum á Spáni.

Suðrænt yfirbragð verður í Perlunni 
um helgina þar sem sérfræðingar munu
kynna fasteignir á Torrevieja svæðinu

Þú getur unniðflugferð tilAlicantemeð Plúsferðum!

DAGSKRÁ Í 
FUNDARSAL BÁÐA DAGANA
Kl. 13:00
Íbúðir fyrir fyrir 55 ára og eldri 

Kl. 14:30 og kl. 16:30

Hvernig ganga fasteignakaup 
fyrir sig á Spáni?

Ókeypis

skoðunarferð!

– ef þú kaupir

– ferðin er endurgreidd við afsal á notaðri

íbúð og við kaupsamning á nýrri

VELDU ÖRYGGI!

Samstarfsaðilar:



D
iCaprio leikur uppgjafa-
málaliðann Danny Archer 
sem smyglar demöntum á 
milli landamæra í Afríku. 
Sú hlið sem hann sýnir á 
sér í Blood Diamond er 

víðs fjarri þeirri sykursætu ímynd sem 
festist við hann í upphafi leikferilsins. 
Danny er gjörsamlega siðblindur og gráð-
ugur maður, sem svífst einskis til þess að 
komast yfir verðmæta demanta, og hikar 
ekki við að selja blóðþyrstum uppreisnar-
mönnum vopn í þeim tilgangi. 

Connelly leikur metnaðarfulla blaða-
konu sem skerst í leikinn og hefur töluverð 
áhrif á Archer en þrátt fyrir að söguper-
sónurnar séu tilbúnar þykir myndin gefa 
raunsæja mynd af þeim hörmulegu atburð-
um sem áttu sér stað í Sierra Leone í upp-
hafi síðasta áratugar.

Blood Diamond var tekin í Mósambík og 
Leonardo og Jennifer segjast bæði hafa 
heillast af Afríku, landinu og fólkinu sem 
það byggir. „Þar sem maður er alinn upp í 
hinum vestræna heimi hafði það sem við 
sáum þarna heilmikil áhrif,“ segir 
Leonardo. „Ekki bara ótrúleg náttúrufegurð 
Afríku, heldur að sjá við hvaða aðstæður 
fólk lifir þarna. Það var mjög áhrifamikið 
fyrir okkur öll að sjá hversu jákvætt hug-
arfar fólksins er þrátt fyrir bág kjör. Þegar 
ég kom aftur komst ég ekki hjá því að leiða 
hugann að því hverju í ósköpunum Banda-
ríkjamenn telja sig þurfa að kvarta yfir.“ 
Leonardo segist persónulega hafa hrifist 
mest af því hversu upplitsdjarft fólkið í 
Mósambík er þrátt fyrir allt. „Fjórir af 
hverjum tíu í Mósambík eru smitaðir af 
HIV. Það var fátækt alls staðar, og ekki nóg 
af hreinu vatni. Samt er þetta fólk bara 
ánægt með að vera á lífi. Afríka er heims-
álfa sem á skilið að fá eins mikla athygli og 
stuðning frá hinum vestræna heimi og 
mögulegt er,“ segir Leonardo.

Jennifer Connelly tekur undir með 
Leonardo og segist líta á það sem forrétt-
indi að fá að eyða svona löngum tíma í Mós-
ambík og Suður-Afríku. „Ég var líka svo 
lánsöm að fá að hafa tíma til þess að ferð-
ast til Botswana með fjölskyldu minni. 
Fegurðin var stórkostleg. Það var erfitt að 
sjá þetta og reyna svo að átta sig á því hvað 

maður eigi að gera við þau forréttindi sem 
við búum við. Þessi reynsla ýtti við mér og 
ég hef hugsað mikið um það hvernig hinn 
vestræni heimur eyðir auði sínum.“

Þótt líta megi á Blood Diamond sem 
spennumynd ber hún boðskap og er gagn-
rýnin á demantaiðnaðinn og engar fjaðrir 
eru dregnar yfir að stórfyrirtæki í hinum 
vestræna heimi hafi óbeint stuðlað að 
hörmungunum í Sierra Leone með því að 
kaupa smyglaða demanta frá landinu. 
Slíkir demantar eru kallaðir „blóðdemant-
ar“ þar sem salan á þeim fjármagnaði 
vopnakaup uppreisnarmanna en vopnin 
voru síðan notuð til þess að drepa þúsundir 
saklausra borgara í Sierra Leone.

Leonardo og Jennifer viðurkenna bæði 
að þau hafi keypt demanta án þess að huga 
að því hvaðan þeir komi en vinnan við 
Blood Diamond hafi gert þau varkárari.

„Já, ég hef keypt demanta,“ viðurkennir 
Leonardo. „Núna, eftir að hafa lært um 
„blóðdemanta“ og staði eins og Sierra 
Leone myndi ég þó örugglega grennslast 
betur fyrir um málið áður en ég gerði 
önnur kaup. Áður fyrr hafði ég ekki hug-
mynd um að þetta væri að gerast, eða hvað 
hugtakið „blóðdemantur“ þýddi. Milljónir 
manna hafa týnt lífi sínu vegna þeirra. Ef 
þið sjáið myndina, þá verðið þið vitni að 
hræðilegum atburðum,“ segir Leonardo og 
leggur áherslu á að ekkert í myndinni sé 
ýkt eða upphafið á nokkurn hátt. 

„Ég hef borið demanta, jafnvel eftir að 
hafa unnið að myndinni,“ segir Jennifer. 
„Ég tel ekki að það sé einhver lausn að 
sniðganga demantaiðnaðinn. Það myndi 
stangast á við mannréttindi, því það er líka 
margt jákvætt sem demantaiðnaðurinn 
getur fært mannfólki og þjóðum. Eftir að 
hafa unnið að þessari mynd þá hef ég sér-
staklega beðið um að fá að sjá löglega 
pappíra sem sanna það að þeir demantar 
sem ég ber séu ekki blóðugir.“

Áhugi leikaranna á mannúðarmálum og 
góðgerðarstarfi jókst við það að sækja 
Afríku heim og þau hafa reynt að láta gott 
af sér leiða. „Eftir að ég lék í myndinni 
byrjaði ég að vinna með SOS-barnaþorp-
um í Mósambík,“ segir Leonardo. „Ég mun 

svo halda áfram að vinna með þeim sam-
tökum sem ég hef áður gert eins og 
Amnesty International og Global Witness,“ 
segir Leonardo og gefur Jennifer orðið um 
leið og hann upplýsir að hún hafi lengi 
leyft mannúðarsamtökum að njóta krafta 
sinna.

„Ég hef verið að vinna með Amnesty 
International í nokkur ár núna,“ útskýrir 
Jennifer. „Aðallega varðandi fræðslustarf 
samtakanna í Bandaríkjunum um mann-
réttindi. Ég er talsmaður Amnesty í Banda-
ríkjunum, heimsæki skóla og held fyrir-
lestra. Á meðan við vorum í Mósambík 
gáfum við, Leo og Djimon [Hounsou] pen-
inga og lögðum okkar af mörkum til að 
hjálpa til á munaðarleysingjahæli þar. Við 
reyndum að halda uppi samskiptum við 
börnin þar, en það var oft mjög erfitt. Við 
komum því líka í gegn hjá kvikmyndaver-
inu að það gæfi 40 milljónir dollara til 
vegagerðar og skólabygginga.“

Leonardo fór á undan tökuliðinu til Afríku 
til þess að undirbúa sig fyrir hlutverkið. 
Þar blandaði hann geði við fyrrverandi 
málaliða og sótti innblástur til þeirra. „Þeir 
mótuðu persónu mína algerlega. Þeir eru 
Danny. Flestir þeirra höfðu barist í Angóla 
og upplifað hræðilega hluti þar. Þeir voru 
fullir af beiskju og höfðu blendnar tilfinn-
ingar til heimsálfunnar.“

Leonardo segir ekki hafa verið hlaupið 
að því að fá þessa menn til að opna sig og 
það hafi skilað mestum árangri að fara 
með þá á barinn. „Þessir gæjar eru margir 
hverjir með mjög harðan skráp. Það var 

mjög erfitt að fá þá til að tjá sig um fortíð-
ina án þess að fá langar ræður um pólitík í 
leiðinni. Ég fór með þeim á pöbbarölt, náði 
að fylla þá og reyndi svo að vekja upp 
gömlu djöflana þeirra. Ég fékk mikið út úr 
þessu og fékk skilning á þeirri tilfinninga-
legu ringulreið sem persóna mín hafði 
farið í gegnum í upphafi myndarinnar.“

Leonardo er tilnefndur til Óskarsverð-
launa fyrir leik sinn í myndinni. Þetta er í 
þriðja sinn sem hann er tilnefndur en verð-
launin hafa enn ekki fallið honum í skaut. 
Hann er þó sáttur og er ánægður með til-
nefningarnar. „Þar sem kaldhæðni skín 
aldrei í gegn á prenti ætla ég bara að vera 
heiðarlegur. Þetta er kannski klisjulegt 
svar, en sannleikurinn er sá að það er mjög 
notalegt að fá svona viðurkenningu. Maður 
leggur mikla vinnu í að túlka einhverja 
persónu og hlýtur það ekki að vera gott að 
fá viðurkenningu fyrir það?

Þetta er aldrei eitthvað sem ég býst við 
eða eitthvað sem ég er að reyna að ná þegar 
ég er að leika. Því lengur sem ég er í brans-
anum átta ég mig betur á því að þetta er 
eitthvað sem ég hef enga stjórn á. Og það 
er ekki mitt að vita hvernig áhorfendur 
munu taka því sem maður skapar. Aldrei. 
Ef kvikmyndaver hefðu formúlu fyrir því 
þá væru bara búnar til myndir sem fengju 
góða dóma og rökuðu inn seðlum. Það eru 
svo margir þættir sem spila inn í og það er 
engin leið að vita hvað gagnrýnendum á 
eftir að finnast. Ég er nokkuð viss um að 
viðbrögð þeirra eigi alltaf eftir að vera 
listamönnum hulin ráðgáta.“

Pöbbarölt með málaliðum
Kvikmyndin Blood Diamond verður frumsýnd hér á landi á 
föstudaginn. Leonardo DiCaprio er tilnefndur til Óskarsverð-
launa fyrir leik sinn í myndinni, sem fjallar öðrum þræði um 
blóðugt borgarastríð í Sierra Leone sem var fjármagnað með 
demantasölu. Birgir Örn Steinarsson hitti DiCaprio og Jennifer 
Connelly, mótleikkonu hans, og ræddi við þau um gerð mynd-
arinnar.
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“Besta mynd ársins. Kate Winslet
og Patrick Wilson eru stórbrotin.”

- Leonard Maltin, ET

“Sláandi áhrifarík, innihaldsrík og það sem
meira er, stórskemmtileg mynd.”

- David Denby, The New Yorker

“Meistaraverk. Einstök og óviðjafnanleg
frá upphafi til enda.”

- Michael Philips, Chicago Tribune

“Ógleymanleg. Todd Field er leikstjóri af guðs náð.”
- Joe Morgenstern, The Wall Street Journal

“Fullt hús. Kate Winslet er stórkostleg.”
- Leah Rozen, People Magazine



Í
litla strandbænum Tossa 
de Mar á Costa Brava 
strönd Spánar eru dag-
arnir 20. og 21. janúar 
einir mestu hátíðisdagar 
ársins. Íbúum bæjarins, 

sem eru um 4.000, fjölgar að 
minnsta kosti um helming þessa 
daga og stemningin er afar sér-
stök; þrungin hátíðleika, trega og 
gleði allt í senn.

 Tilefni hátíðahaldanna er ríf-
lega 500 ára gamalt heit bæjarbúa 
við heilagan Sebastian sem sagður 
er hafa bjargað bænum frá plág-
unni miklu sem gekk yfir Evrópu 
á 14. og 15. öld og varð milljónum 
manna í álfunni að fjörtjóni. Þessa 
plágu köllum við Íslendingar 
Svarta dauða og er talið að hann 
hafi orðið um þriðjungi íslensku 
þjóðarinnar að aldurtila á sínum 
tíma.

Þegar fréttir bárust til Tossa de 
Mar um pláguna ógurlegu lögðust 
íbúar bæjarins á bæn og hétu á 
heilagan Sant Sebastian sér til 
hjálpar, en hann verndar fólk gegn 
sjúkdómum, samkvæmt kaþólskri 
trú.

Þeir hétu því að ef hann hlífði 
bænum við plágunni miklu myndu 
þeir minnast þess með því að 
senda á hverju ári pílagrím frá 
Tossa til bæjarins Santa Coloma 
de Farners þar sem minningar-
kapella um heilagan Sebastian 
stendur. Milli þessara bæja er um 
40 kílómetra leið um fjalllendi að 
fara.

Og dýrlingurinn bænheyrði 
íbúa Tossa, sem allar götur síðan 
hafa staðið við heit sitt og úr hefur 

orðið mikil og táknræn trúarhátíð, 
sem dregur vaxandi fjölda fólks 
til bæjarins með hverju árinu sem 
líður. 

Hátíðin hefst eldsnemma að 
morgni þess 20. janúar með því að 
bæjarbúar og aðkomufólk koma 
saman til hátíðarmessu í dóm-
kirkjunni í Tossa. Messan hefst 
klukkan sjö en þrátt fyrir það eru 
hundruð manna samankomin í 
kirkjunni sem undantekningar-
laust er troðfull út að dyrum.

Í messunni er tilkynnt hver 
hafi orðið fyrir valinu sem píla-
grímur ársins, en nýr maður fær 
það mikilvæga hlutverk á hverju 
ári. Hann er skrýddur sérstakri 
skikkju sem skreytt er skeljum, 
enda Tossa de Mar fiskimannabær 
frá öndverðu. 

Að messu lokinni ganga kirkju-
gestir fylktu liði um götur bæjar-
ins á eftir pílagrímnum, forystu-
mönnum bæjarins og prestum 
sem bera líkneski heilags Sebasti-
ans. Leiðin liggur í litla kapellu 
sem helguð er verndardýrlingi 
bæjarins, þar sem bæjarstjórinn 
afhendir pílagrímnum sérstakt 
ferðaskjal og pening til að borga 
fyrir messu í kapellu heilags 
Sebastians í Santa Coloma de 
Farners.

Síðan leggur pílagrímurinn af 
stað í gönguna miklu og honum 
fylgja hundruð manna á öllum 
aldri, sem glaðir leggja það á sig 

að ganga þessa 80 kílómetra fram 
og til baka frá Tossa de Mar til 
Santa Coloma de Farners. Og alla 
þessa löngu leið mæla menn ekki 
orð frá vörum, þetta er þögul 
ganga þar sem menn minnast písl-
arvættisdauðdaga dýrlingsins, 
sem bjargaði bænum þeirra forð-
um daga.

Að þessu sinni lögðu tæplega 1.800 
manns af stað frá Tossa og þar af 
ríflega helmingurinn konur, en 
göngumenn eru ávallt fleiri þegar 
20. janúar ber upp á helgi. Margir 
göngumenn ganga berfættir bæði 
til að minnast enn betur á eigin 
skinni kvöl og pínu dýrlingsins, en 
líka vegna þess að þeir hafa heitið 
einhverju persónulegu á dýrling-
inn. Og þá ber þess að geta að á 
þessum árstíma geta göngumenn 
búist við hvernig veðri sem er á 
leiðinni; kulda og snjó upp í fjöll-
unum ef því er að skipta.

Gangan er kynjaskipt, karlar 
ganga sér og konur sér en það 
skapast af því að lengi vel var 
þessi ganga einungis ætluð 
körlum.

Þar sem leið pílagrímsins og 
fylgdarmanna hans liggur um 
þorp og bæi, bíður þeirra matur 
og drykkur og þeim er hvarvetna 
tekið með mikilli hlýju og 
lotningu.

Að kvöldi 20. janúar er pílagríma-
gangan frammi í Santa Coloma de 
Farners og þar er tekið á móti henni 

með kostum og kynjum. Haldið er 
til kapellu heilags Sabestians þar 
sem sungnir eru sérstakir söngvar 
honum til dýrðar en því næst er 
matast og síðan gengið til náða. 
Bæjarbúar Santa Coloma de Farn-
ers sjá um að hýsa pílagrímana og 
má nærri geta að þar er víða þröng 
á þingi þessa nótt.

Morguninn eftir er snemmendis 
sungin messa og síðan leggur píla-
grímagangan aftur af stað til 
Tossa en mun færri snúa aftur en 
lögðu af stað, enda er það mikil 
þrekraun að ganga 80 kílómetra á 
einum og hálfum sólarhring. 

Gangan mikla kemur síðan til 
Tossa að kvöldi þess 21. janúar og 
er það afar áhrifamikil stund að 
fylgjast með þögulum pílagrím-
unum ganga síðasta spölinn heim, 

þreytan skín af hverju andliti og 
þjáningarsvipurinn á sumum 
leynir sér ekki, sérstaklega þeim 
sem gengið hafa berfættir en 
suma þeirra þarf að styðja síðasta 
spölinn.

Meðfram götunum þar sem 
gangan fer um standa hundruð og 
aftur hundruð manna í grafarþögn 
og maður skynjar með sérstökum 
hætti þá miklu helgi sem yfir þess-
ari hátíð hvílir.

Í kapellunni þaðan sem gangan 
lagði af stað er stutt móttökuathöfn
og pílagrímarnir og margir bæjar-
búa kveikja á löngum kertum sem 
þeir ganga síðan með fylktu liði 
upp að dómkirkjunni þar sem 
göngunni lýkur formlega með því 
að líkneski dýrlingsins heilags 
Sebastians er á ný borið inn í kirkj-
una þar sem það bíður þess að vera 
borið út á ný að ári. 

Þramma 80 kílómetra í þögn
Sú var tíðin að hug-
sjónafólk taldi það ekki 
eftir sér að þramma 
tugi kílómetra frá 
Keflavík til Reykjavíkur 
til að mótmæla veru 
bandaríska hersins á 
Íslandi. Sama hvernig 
viðraði. Eftir að Kefla-
víkurgöngur lögðust af 
eru fjöldagöngur á Ís-
landi að mestu liðin tíð. 
Nú rölta menn í mesta 
lagi niður Laugaveginn 
ef mikið liggur við. 
Sigurður Þór Salvarsson
hefur komist að því að 
á Spáni eru það ekki 
hugsjónir sem viðhalda 
fjöldagöngum heldur 
trúin og hefðir forfeðr-
anna.
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V
æntanleg er í bíó 
kvikmyndin Factory 
Girl sem fjallar um 
ris og fall einnar 
helstu súperstjörnu 
Andy Warhol, Edie 

Sedgwick. Myndin verður frum-
sýnd í Bandaríkjunum 2. febrúar 
ef allt fer vel, en sjálfur texta-
boltinn Bob Dylan er búinn að fara 
í mál við framleiðendur myndar-
innar. Einnig er gamli refurinn 
Lou Reed búinn að lýsa henni sem 
drasli og handritshöfundum sem 
ólesandi hálfvitum. Af hverju, og 
hver var þessi Edie? Sumum 
fannst hún bara vera rík og snobb-
uð stúlka sem tók of mikið af 

eiturlyfjum, En hún var þó músa 
helstu listamanna þessa tíma – 
Warhols og Dylans, villt og tryllt 
ljóska sem skilgreindi útlit og óhóf 
sjöunda áratugarins. 

Edie Sedgwick fæddist í Santa 
Barbara í Kaliforníu árið 1943. 
Foreldrar hennar, sem voru efnaðir 
og mótmælendatrúar, þjáðust af 
alverlegum geðveilum og hafði 
þeim verið ráðlagt af læknum að 
eignast ekki börn þar sem geð-
veiki gengur í erfðir. Þau létu ekki 
segjast og eignuðust átta börn og 
var Edie næstyngst þeirra en öll 
þjáðust þau á misstuttum ævum 

sínum af geðkvillum. Edie barðist 
við þunglyndi, kvíða og anorexíu 
frá unga aldri, en hún ólst upp á 
risavöxnum búgarði efnaðra for-
eldra sinna. Tvítug kynntist hún 
Chuck Weiss, bóhem nokkrum og 
kvennamanni, sem vildi ólmur 
fara með hana til New York. Þar 
hugðist hann kynna hana fyrir 
Andy Warhol sem var þá orðinn 
ein helsta fígúra listalífsins þar í 
borg. Weiss var sannfærður um að 
Warhol myndi gera hana fræga, 
og haustið 1963 héldu þau til New 
York og djömmuðu og dópuðu og 
voru hress. Í janúar 1964 hittu 
þau loks Andy Warhol í listasmiðju 
hans, The Factory, og hann kolféll 
fyrir hinni seiðmögnuðu Sedgwick 
sem minnti hann á „fallegan 
dreng“. Hann tók Edie upp á sína 
arma og ljósmyndaði og kvik-
myndaði hana og gerði hana að 
stjörnu eins og Wein hafði spáð 
fyrir. Á þessum árum var Warhol 
aðallega að gera kvikmyndir og 
vildi meina að sá miðill væri mun 
áhugaverðari en málaralist. Hann 
gerði margar ódauðlegar myndir, 
meðal annars „Sleep“, þar sem 
fylgst er með manni sofa í heila 
nótt, fyrirbæri sem svefnlausa, 
amfetamín-dópaða Factory-geng-
inu fannst alveg magnað. Edie lék 
í nokkrum myndum Warhols, þar 
á meðal Kitchen og Poor Little 
Rich Girl (eins og Warhol kallaði 
Sedgwick). Einnig var Andy dug-
legur að fara með hana í teiti  og 
þótti hún afskaplega frumleg og 
flott týpa. Edie klippti brúnu lokk-
ana sína stutta og litaði þá ljósa í 
stíl við Warhol og eiturlyfjaneysla 
hennar jókst til muna. Hún komst 
tvisvar á síður bandaríska Vogue, 
sem síðar fordæmdi hana fyrir 
ólifnað. Síðar ánetjaðist hún 
heróíni, sem hún á að hafa orðið 
sér úti um hjá mótorhjólagengi 
nokkru, og greitt fyrir með kyn-
lífi. Edie lagðist tvisvar inn á geð-
deild og fékk raflostsmeðferð og 
er ljóst að hegðun hennar á manna-
mótum á þessu tímabili var afskap-
lega undarleg. „Hún var í eilífri 
þoku og ótrúlega furðuleg. Hún 
vissi alltaf hvað þú ætlaðir að 
segja áður en þú sagðir það,“ eins 
og bróðir hennar Jonathan lýsti 
henni.

Kvikmyndin Factory girl einblínir 
aðallega á samband Edie Sedg-
wick við hinn hvíthærða og 
undarlega listamann Andy Warhol, 

og tónlistarmanninn sem hún 
kynntist stuttu síðar, Bob Dylan. 
Warhol varð víst æfur þegar 
Sedgwick yfirgaf The Factory og 
bjó með vini Dylans, Bob 
Neuwirth á Chelsea Hotel. Sam-
kvæmt mörgum var hún þó yfir 
sig ástfangin af Dylan en engar 
staðfestingar eru á að þau hafi 
átti í kynferðislegu sambandi. Nú 
eru bæði Edie Sedgwick og Andy 
Warhol löngu látin, þannig að ekki 
er hægt að heyra þeirra útgáfur, 
en Bob Dylan er sprelllifandi og 
er ekki hress. Samkvæmt mynd-
inni átti Dylan að hafa átt í ástar-
sambandi við Sedgwick, en hann 
segir svo ekki hafa verið, eða alla-
vega muni hann ekki eftir því – 
einkenni margra á þessum þoku-
kennda áratug. Samkvæmt 
Dylanfræðingum samdi hann þó 
nokkur lög um hana, þar á meðal 
„Leopard-Skin Pill-Box Hat“. 
Finnst honum sem myndin kenni 
sér um sjálfsmorð Sedgwick en 
hún lést eftir of stóran skammt af 
svefnlyfjum árið 1971, 28 ára 
gömul. Sienna Miller, sem leikur 
Edie, er undrandi á viðbrögðum 
Dylans. „Myndin kennir Andy 
Warhol miklu frekar um sorgleg 
örlög hennar“. Það þykir Lou 
Reed ekki nógu gott heldur, þar 
sem Andy er látinn og getur ekki 
svarað fyrir sig. Sumsé er þó 
almennt talið að Andy beri ábyrgð 
á eiturlyfjanotkun hennar og 
Dylan á að hafa valdið henni svo 
mikilli ástarsorg – Edie uppgötv-
aði að hann var giftur og átti í 
sambandi við aðra konu í viðbót –  
að hún batt enda á líf sitt á þenn-
an tragíska hátt. Bíómyndin gefur 
í það minnsta góða innsýn inn í 
þetta skemmtilega og svala tíma-
bil í sögunni þar sem tónlist, 
myndlist og tíska voru í fyrir-
rúmi. Ef til vill var Edie Sedg-
wick ekkert annað en partístelpa 
en eins og henni var lýst af Roy 
Lichtenstein, þá var hún, eins og 
allir meðlimir The Factory, „ ... 
Listaverk. Hún var hlutur, sterk-
lega skapaður hlutur.“  

Áhugasamir um ævi og örlög 
Edie Sedgwick geta gluggað í eftir-
farandi bækur: Girl on Fire, Up-
tight, The Velvet Underground 
story, og nýju stóru Andy Warhol 
bókina.

Þær fást í Eymundsson og Máli 
og Menningu. Þið getið einnig horft 
á myndina Ciao Manhattan þar 
sem Edie leikur sjálfa sig.

Brothætta gyðjan
Edie Sedgwick – Stúlkan sem fyllti Warhol og Dylan innblæstri.

11. hver

vinnur!
Sendu SMS BTC ABF

á númerið 1900 og þú
gætir unnið DVD myndina!

Vinningar eru Antbully á DVD, DVD myndir Og margt fleira
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Hvort sem þú ert sérfróður um viðskipti eða einn af þeim sem finnst viðskiptafréttir

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

í gegnum Markaðinn. Við færum þér fréttirnar skýrt og skorinort.

MARKAÐURINN

EINA VIÐSKIPTABLAÐIÐ SEM ÞÚ ÞARFT

Með Fréttablaðinu alla miðvikudaga Í hádeginu kl 12:12 á Stöð 2 Viðskipti á Vísi alla daga
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VIÐSKIPTAFRÉTTIR ALLA DAGA VIKUNNAR



Útsala í
Sony 

KDL46X2000 KDL40X2000 KDL46W2000

Full HD

46”

Best Buy - What Home Cinema
T3

STRDB790
Heimabíómagnari

DSCT10
Myndavél

DSCW30
Myndavél

TAVL1 KDL32S2510

Editor’s Choice
- What Home Cinema

KDL26S2000

Full HD

1080

40” 46”
 499.950

verðlækkun100.000

 599.950
Verð áður

 449.950

verðlækkun100.000

 549.950
Verð áður

 599.950

verðlækkun200.000

 799.950
Verð áður

Full HD

1080
Full HD

1080

26”

129.950

verðlækkun 30.000

 159.950
Verð áður

32”

169.950

verðlækkun 30.000

 199.950
Verð áður

32”

399.950

verðlækkun100.000

 499.950
Verð áður

 39.950

verðlækkun 30.000
 64.950

Verð áður

 34.950

verðlækkun 11.000
 45.950

Verð áður

 17.950

verðlækkun 12.000
 25.950

Verð áður

verðlækkun200.000
verðlækkun 50.000

verðlækkun

 50.000
verðlækkun 15.000

verðlækkun
 30.000

verðlækkun 90.000

verðlækkun

 50.000



Center

KDL40W2000

Best TV product of the year 2006
-WHAT HIFI
Best TV product of the year 2006

KDL46V2000 KDL40V2000

KDL40S2000KDL46S2000KDL20S2000

        www.sonycenter.is •  sími 588 7669

DSCN1
Myndavél

CMTDX2D
Hljómtækjasamstæða

STRDB2000
Heimabíómagnari

40” 46” 40”

 269.950
40”

verðlækkun 30.000

 299.950
Verð áður

349.950
40”

verðlækkun 50.000

 499.950
Verð áður

  84.950
20”

verðlækkun 15.000

 99.950
Verð áður

 299.950

verðlækkun 70.000

 369.950
Verð áður

499.950

verðlækkun 50.000

 599.950
Verð áður

359.950

verðlækkun 90.000

 449.950
Verð áður

Full HD

1080

 29.950

verðlækkun 20.000
 49.950

Verð áður

 29.950

verðlækkun 10.000
 39.950

Verð áður

 89.950

verðlækkun 30.000
 59.950

Verð áður

verðlækkun200.000
verðlækkun

100.000 verðlækkun

 50.000

Allt að 90% afsláttur



Heyrðu okkur vantar 
alveg stórkostlega að fá 
að minnsta kosti einní 
liðið sem hefur meiri 
hæfileika í fótbolta en 
Yoko Ono. Gætir þú 

hugsað þér að
spila með okkur?

Ég að 
skipta um 

lið?

Já? Þú meinar! Það 
hefur aldrei neinn 
beðið mig um að 
skipta um lið áður!

Ég skal gera það en ég 
vil fá frítt gos i hverjum 

leik og þið skaffið 
mér nýja skó og sér 

búningsklefa !

Engin
skipti?

Nei! Við náðum 
ekki saman um 

greiðslur!

Palli má ég fá lánaðan 
ferðageislaspilarann úr 
töskunni
þinni?

Ef þú lofar að 
fara mjög vel 
með hann!

Jæja hver var 
það sem var 
með flugu í 

súpunni sinni?

Leyndarmálið að baki hugleiðslu er 
að tæma hugann. Hausinn verður 

að vera tómur af hvers konar 
hugsun!

Það er varla svo erfitt 
fyrir þig.

Um leið og ég get 
hætt að hugsa um 
túnfisk þá er það 

komið!
Nei!

Konur hugsa til framtíðarinnar. Karlmenn hugsa til framtíðarinnar.

Enn hvað ég er glöð að börnin okkar 
munu alast upp saman.

Guð, ég er þvingaður til að umgangast þessi 
fjögur næstu átján árin.

Ömmur
mínar
þykja mér 
afar glæsi-
legar
konur. Mig 
langar til 
að verða 
eins og 
þær þegar 
ég verð 

eldri. Þykjast vita allt best og deila 
visku minni með jafn glæsilegum 
tilþrifum og þær. Nú þegar hef ég 
reynt að tileinka mér tilkomumikl-
ar handahreyfingarnar sem þær 
hafa báðar tileinkað sér þegar þær 
eru með sígarettu í hönd. Þær geta 
allt og vita allt, hvort sem það 
tengist vinnumarkaði, pólitík, upp-

eldismálum, matreiðslu eða handa-
vinnu. Alltaf eru þær fullar sjálfs-
öryggis.

Stundum hef ég séð svipaðar 
konur gera sundæfingar í Vestur-
bæjarlauginni við tóna laga á 
borð við Undir bláhimni. Mikið 
öfunda ég þessar konur. Svona 
heppin held ég að ég og aðrar 
konur á mínum aldri séu ekki. 
Oft hef ég minnst á þann viðbjóð 
sem gagntók mig þegar ég sá 
þvengbrók í fyrsta sinn. Þá hélt 
ég að þetta væri tískubóla sem 
myndi springa innan skamms því 
enginn myndi láta hafa sig í jafn 
heimskuleg og óþægileg föt. Ég 
hef ekki spádómsgáfu, það er 
alveg deginum ljósara. Miðaldra 
konur og grunnskólastelpur 

klæða sig í þetta blygðunarlaust. 
Það veit ég að ömmur mínar 
hefðu aldrei látið plata sig í svona 
ófögnuð sem þessar brækur eru. 
Þær hefðu heldur aldrei látið 
fylla helgustu og vanhelgustu lík-
amsparta sína með taugalamandi 
efnum og plasti. Þeim var nefni-
lega innrætt að vera sáttar við 
sjálfar sig en láta ekki traðka á 
sér. 

Það verður ekkert grín síðar 
meir að fá það fólk, sem nú er sagt 
upp á sitt besta, inn á stofnanir. Ég 
er líka sannfærð um að maður geti 
ekki elst með reisn tattúveraður, 
stöffaður af fyllingum auk þess 
sem mig grunar að strengjanær-
buxur eigi ekki eftir að halda blei-
unni á sínum stað.



Panasonic
VDRD250B
DVD tökuvél

DVD-R / DVD-RW / DVD-RAM
10x aðdráttur um linsu
Hágæða MPEG2 uptaka
2,7” breiðtjalds lcd skjár
SD kortarauf
2,3 megapixla kyrrmyndir
Allt að 150 min. upptökutími á tvíhliða diska
Hugbúnaður fylgir

Panasonic
TX32LX60F
32” LCD veggsjónvarp

2 HDMI tengi
V-Real myndstýring
Verðlaunatæki

Panasonic
CQC1303
Bílgeislaspilari

4x45W
MP3/WMA afspilun
Tengi að framan fyrir td. iPod
Tengi að aftan fyrir magnara

69.588
Staðgreitt

 5.799
Vaxtalaust 12 mán.

167.988
Staðgreitt

6.248
Tölvu- og tækjalán 36 mán.

13.999
Vaxtalaust 12 mán.

59.988
Staðgreitt

 4.999
Vaxtalaust 12 mán.

299.988
Staðgreitt

10.941
Tölvu- og tækjalán 36 mán.

24.999
* Vaxtalaust 12 mán.

TH42PV60 Plasma veggsjónvarp
Skjástærð: 42 tommur
Upplausn: 1024x768 HD ready
Textavarp við mynd
3D Comb Filter
Contrast: 1:10.000
Birta cd/m2: 550
Textavarpsminni: 2000 síður
Sjónvarpsmóttakari: 1
HDMI tengi: 2
Component tengi: 1

Panasonic NVGS27B stafræn
miniDV myndbandstökuvél
fylgir að verðmæti 29.988

Veggfesting eða borðstandur
fylgir að verðmæti 29.999

Panasonic
DMREH55
Upptökutæki 160GB

160 GB harður diskur
35 tíma upptaka í XP mode
284 tíma upptaka í EP mode
Spilar DivX af CD eða DVD
Spilar MP3
Mpeg2 upptaka
SD kortalesari fyrir video og ljósmyndir

16.999

  98829.

  98829.

24.999
*



Myrkir músíkdagar standa nú 
sem hæst og hafa tónlistarunn-
endur nú úr mörgu að moða. Í dag 
leika Þórunn Ósk Marínósdóttir 
víóluleikari og Steinunn Birna 
Ragnarsdóttir píanóleikari verk 
eftir Þórð Magnússon, Kjartan 
Ólafsson og Hafliða Hallgrímsson 
í Listasafni Íslands en sömu verk 
léku þær norður í Laugaborg í 
Eyjafjarðarsveit fyrr í vikunni. 
Píanóleikarinn Susanne Kessel 
heldur tónleika í Salnum í Kópa-
vogi í kvöld og flytur þar íslenska 
og þýska tónlist, á efnisskránni er 
meðal annars nýtt verk eftir Atla 
Heimi Sveinsson, verk eftir 
Þorkel Sigurbjörnsson og Hauk 
Tómasson. Susanne leikur einnig 
verk eftir yngsta tónskáld Myrkra 
músíkdaga þetta árið, Katharinu 
Binder, sem er þrettán ára gömul. 
Kessel mun síðan halda norður og 
leikur hún í Laugaborg síðdegis á 
morgun.

Á morgun geta menn fyrir sunn-
an flykkst í Salinn og heyrt dúett-
inn The Slide Show Secret, Kristján 
Orra Sigurleifsson kontrabassa-
leikara og Evu Zöller harmonikku-
leikara frumflytja verk eftir Hauk 
Tómasson sem sérstaklega er samið 
fyrir dúettinn sem aukinheldur 
flytur fimm önnur verk. Tónleik-
arnir hefjast kl. 14.

Um kvöldið heldur ítalski 
píanóleikarinn Sebastiano Brusco 
einnig tónleika í Salnum en í milli-
tíðinni geta gestir Myrkra músík-
daga skroppið út á Nes og hlýtt á 
nýtt verk eftir Eirík Árna 
Sigtryggsson, „Truflaðan tangó“, í 
flutningi Blásarasveitar Reykja-
víkur í Seltjarnarneskirkju. Á 
efnisskrá þeirra verður aukin-
heldur Konsert fyrir klarinettu og 
blásarasveit eftir Tryggva M. 
Baldvinsson, þar sem Helga Björg 
Arnardóttir leikur einleik á klar-
inettu. Einnig verða flutt verkin 
„Konstantin“ eftir Trónd Bogason 
og „Köld sturta“ eftir Tryggva M. 
Baldvinsson, en Tryggvi er stjórn-
andi Blásarasveitarinnar á tón-
leikunum.

Þess skal einnig getið að áður 
auglýstir tónleikar Michaels Clarke 
og Þórarins Stefánssonar fara 
ekki fram í dag heldur næstkom-
andi þriðjudag en þá leika þeir 
félagar verk úr Söngbók Garðars 
Hólm eftir Gunnar Reyni Sveins-
son í Laugaborg. 

Nánari upplýsingar um dag-
skrá Myrkra músíkdaga má finna 
á heimasíðunni www.listir.is. 

Kl. 13.00
Þórunn Hjartardóttir sýnir mál-
verk og ljósmyndir í Anima galleríi, 
Ingólfsstræti 8, 101 Reykjavík. 
Anima er opið þriðjudaga til laugar-
daga kl. 13-17, www.animagalleri.is.

Í tilefni af afmæli Mozarts

Pólitískt leikhús hefur lengi 
verið bannorð í íslensku 
samfélagi en á morgun 
verður frumsýnt fyrsta 
„millistjórnenda-dramað“ 
þar sem valdastrúktúr og 
stefnumótun koma talsvert 
við sögu.

Ekki er lát á frumsýningum í leik-
húsum á suðvesturhorninu, tvær 
danssýningar og fimm leikverk eru 
frumsýnd á örfáum dögum til 
sunnudagskvölds frá miðvikudegi. 
Aðeins eitt þessara verka er þýtt, 
hin eru öll frumsmíðar yngri kyn-
slóða listamanna. Á sunnudags-
kvöld verður frumsýning á Litla 
sviði Borgarleikhússins á nýju 
verki sem Hið lifandi leikhús stend-
ur fyrir. Forgöngumaður þessa 
hóps er Þorleifur Arnarsson. 

Þorleifur er sonur þeirra Þór-
hildar Þorleifsdóttur og Arnars 
Jónssonar og er annað barna 
þeirra sem leggur fyrir sig störf í 
leikhúsi. Hann stundaði nám við 
leiklistardeild Listaháskólans og 
stofnaði þennan hóp þegar eftir 
útskrift. Setti hópurinn upp nokkr-
ar smærri sýningar, þeirra veiga-
mesta var American Diplomacy
sem fjallaði um mótun utanríkis-
stefnu. Þorleifur hefur starfað í 
Finnlandi við sviðsetningar og er 
nú í námi í leikstjórn í Þýska-
landi.

Nýja verkið heitir Eilíf 
hamingja og var í kynningarefni 

snemma á æfingaferlinu lýst sem 
fyrsta íslenska millistjórnenda-
dramanu. Þorleifur fékk til liðs 
við sig Andra Snæ Magnason rit-
höfund til að semja eða móta 
ramma verksins og viðfangsefni. 
Var síðan unnið með leikhópnum 
við að móta persónur og fram-
vindu, bæta í og draga úr. Úr þeirri 
bendu hugmynda og flækju 
greiddu síðan höfundarnir og 
komu saman handriti sem fór í 
frekari úrvinnslu á lokatörn 
æfingatímabilsins.

Þorleifur hefur lýst því yfir á 
síðustu dögum að hann vilji sýna 
pólitísk efni í gegnum persónuleg 
örlög og ræðir opinskátt um til-
raunir sínar til að takast á við 
pólitískt leikhús, sem hefur verið 
bannorð í íslensku samfélagi lengi. 
Þorleifur segir skilning okkar á 
pólitík þröngan: „Pólitík liggur 
ekki á einum stað í samfélaginu. 
Hún dreifist víða og nú erum við 
að sjá flutning á valdi frá almanna-
stofnunum, eins og Ríkisútvarp-
inu nýlega, yfir á einkaaðila. Við 
völdum píramídastrúktur fyrir-
tækja sem eitt svið þar sem pólitík 
er allsráðandi. Þar presentera 
persónurnar hugmyndaheim sem 
við vinnum síðan dramatískt úr.“

Höfundarnir stilla upp verk-
efni sem er sótt í valdastrúktúr 
fyrirtækis. Heimilið er hætt að 
vera vettvangur átaka um per-
sónuleg og samfélagsleg efni. 
Úrslit hinna dramatísku átaka eru 
á sviði vinnunnar, nánar tiltekið 
hvernig er stjórnað og hverjir 
stjórna. Þar segir frá fjórum 

einstaklingum, þremur körlum og 
konu, sem vinna saman í markaðs-
deild stórfyrirtækis á Íslandi. Þar 
vinna þau að stefnumótun fyrir-
tækisins um leið og þau kljást við 
stefnumótun síns eigin lífs. Þessa 
einstaklinga leika þau Orri Hug-
inn Ágústsson, Sara Dögg Ásgeirs-
dóttir, Jóhannes Haukur Jóhann-
esson og Guðjón Þorsteinn 
Pálmarsson.

Þorleifur vill meiri umræðu 
um íslenskt leikhús. Hann segir 
vanda okkar vera skort á sam-
komulagi um skilgreiningar: hér 
sé allt lagt að jöfnu í umræðunni, 
söngleikur og drama. Dramatískt 
leikhús – „listrænt“ eins og það er 
kallað – og skemmtileikhús á ekki 
að leggja að jöfnu. Erindi þess er 
annað og umfjöllun um það verður 
að vera á ólíkum nótum og „pólit-
ískt leikhús hefur enn annað 
erindi.“

Leikmyndahönnuður sýningar-
innar er Drífa Ármannsdóttir en 
framkvæmdastjóri hópsins er 
Greipur Gíslason. Eilíf hamingja 
er samstarfsverkefni Leikfélags 
Reykjavíkur og hópsins. Verður 
verkið sýnt á Litla sviðinu meðan 
aðsókn leyfir en í lok febrúar 
heldur leikhópurinn til Berlínar 
þar sem eitt af stærstu leikhúsum 
borgarinnar, Maxim Gorkí leik-
húsið, hefur falast eftir sýning-
unni. Þegar hafa verið festar 
tvær sýningar ytra en boðið kom 
til fyrir meðmæli áhrifamanna 
með hinum unga höfundi og leik-
stjóra.

Kaup á eilífri hamingju

Ríkuleg dagskrá

!

„Köld slóð er afbragðs
sakamálasaga sem hægt

er að mæla með”
JVJ / topp5.is

20% afsláttur ef greitt er með korti frá Kaupþingi

Sýnd í Smárabíói • Regnboganum • Borgarbíói Akureyri (síðustu sýningar) 
Nýja Bíói Keflavík • Sauðárkróki • Ísafirði • Fjarðarbíói Eskifirði



Úthlutað var úr Listasjóði 
Dungal á dögunum og hlutu 
þrír ungir myndlistarmenn 
styrk úr sjóðnum sem 
stofnaður var til minningar 
um Margréti og Baldvin P. 
Dungal.

Sjóðurinn var stofnsettur árið 
1992 og hét þá Listasjóður Penn-
ans en eftir sölu fyrirtækisins árið 
2005 var nafni hans breytt í Lista-
sjóður Dungal. Hlutverk hans er 
sem fyrr að styrkja unga mynd-
listarmenn sem eru að feta sín 
fyrstu skref á myndlistarbraut-
inni og einnig að eignast verk eftir 
þá. Umsóknum hefur fjölgað með 
ári hverju og að þessu sinni bárust 
tæplega fjörutíu umsóknir.

Dómnefndina skipuðu Guðrún 
Einarsdóttir myndlistarmaður og 
Kristján Steingrímur Jónsson, 
deildarforseti myndlistardeildar 
Listaháskóla Íslands, sem er for-
maður, auk Gunnars B. Dungal, 
stofnanda sjóðsins. 

Í tölu sinni við verðlaunaaf-
hendinguna ræddi Gunnar meðal 
annars um innkaupastefnu 
íslenskra safna og áhuga listunn-
enda sem sjaldnast nær út fyrir 
landsteinana og hvatti til víðsýni í 
þeim efnum. Hann ræddi um und-
arlega afstöðu fyrrgreindra gagn-
vart erlendri myndlist, sem er 
sýndur lítill áhugi hérlendis. Einn-
ig nefndi hann að dirfskan sem 
einkennt hefur íslenskt athafnalíf 
hafi vart náð til myndlistarinnar 
ennþá – menn hiki ekki við að taka 
áhættu í fjárfestingum en séu ekki 
farnir að nýta sér þau sóknarfæri 
sem gefist í myndlistinni. 

Styrk að upphæð 300.000 krónu 
hlutu listakonurnar Kristín Helga 
Káradóttir og Hye Joung Park. 
Kristín Helga útskrifaðist frá 

Listaháskóla Íslands árið 2004 en 
hún hefur einnig lagt stund á leik-
list og námsbraut í hjúkrun við 
Háskóla Íslands. Hún hefur haldið 
fjölda sýninga hér á landi og 
erlendis. Kristín Helga vinnur 
vídeóverk þar sem hún skrásetur 
eigin gjörninga. Verkin byggja á 
orðlausri leikrænni tjáningu henn-
ar sjálfrar, oft í sviðsettu rými. 
Verk hennar eru á heimspekileg-
um nótum þar sem fjallað er um 
tilvistina og sálarlífið á einn eða 
annan hátt. Kristín Helga stefnir á 
framhaldsnám erlendis.

Hye er fædd í Suður Kóreu. og 
lauk B.S.-námi í dýralækningum 
frá háskólanum í Seoul árið 2001 
en árið 2002 stundaði hún nám við 
Myndlistarskólann í Reykjavík. 
Hye útskrifaðist með B.A.-gráðu í 
myndlist frá Listaháskóla Íslands 
árið 2005. Hún býr og starfar í 
London og Reykjavík. Hye notar 

mjög gjarnan ljósmyndir og 
skúlptúra í verkum sínum og 
myndgerir með því móti augna-
blik líðandi stundar.

Styrk að upphæð 500.000 krón-
um hlaut myndlistarmaðurinn 
Darri Lorenzen. Hann lauk námi 
frá Listaháskóla Íslands og síðar 
stundaði hann nám í raftónlist og 
sótti sér frekari myndlistarmennt-
un til Haag. Hann stundar nú 
framhaldsnám í Berlín. 

Verk Darra eru rýmistengd, 
þar sem skynjun áhorfandans á 
umhverfi sínu er aðalviðfangsefn-
ið. Hann notar margs konar miðla 
í verkum sínum eins og hljóð, 
videó, gjörninga og ýmiss konar 
efni sem hann blandar saman í 
innsetningum. Í umsögn dóm-
nefndar segir að Darri sé næmur  
og stórhuga listamaður sem tekst 
á við listina af áræði og krafti. +

Það var gaman á sýningu Bjarna 
Hauks í Iðnó á fimmtudag. Áhorf-
endur skemmtu sér konunglega 
yfir góðlegri og markvissri grein-
ingu á kenjum samtímans, dag-
legri hegðun, földum siðum sem 
Bjarni dregur fram og sýnir okkur 
í nær tveggja tíma langri eins 
manns sýningu. Hann reynist 
furðu glöggur á skoplega hluti, 
hikar ekki við að gefa sig á vald 
tilfinningasemi og tæpir á djúpri 
alvöru í samskiptum kynjanna í 
hjónabandi, samskiptum foreldra 
og barna. Verkið byggir á skarpri 
sýn á mannlega hegðun og er flutt 
af krafti, kurteisi og sanngirni, 
þótt það haldi sig nær alfarið á 
karlahólnum.

Það er erfitt að halda heilum 
sal í tvær klukkustundir með einu 
stuttu hléi. Uppistandsbragurinn 
er vissulega fyrir hendi í sýning-
unni, það er talað beint við okkur, 
en Bjarni bregður sér einnig í 
ýmis hlutverk, öll býsna skýr með 
raddblæ og fasi. Hann dregur ekki 
af sér í líkamlegri beitingu í því 
rými sem gefst og víða glittir í 
leik hjá honum sem er ávísun á 
mikla persónusköpun í víðara 
verki.

Málsnið verksins er líka unnið 
af góðri hlustun. Víst heyrir maður 
víða í sýningunni leikstjórn Sig-
urðar Sigurjónssonar. Það er ekk-
ert til lýta, bendir bara til hins 
nána vinnusambands leikarans og 
leikstjórans, en hér er talað nokkr-
um tungum og öllum auðþekkjan-
legum.

Sjónlínur í Iðnó hafa alltaf 
verið slæmar. Ekki bætir úr skák 
að meðalhæð manna hefur hækk-
að á 110 árum. Leikmyndin er 
sparlega gerð, ekki fátækleg en 
dugar. Notkun á skjávörpum er 
notuð lítillega í upphafi og vel 
mætti þróa verkið meira í þá átt-
ina, til dæmis í óborganlegri lýs-

ingu á kerrukaupum. Notkun á 
slíkum miðli kallar á samfellu í 
gegnum verkið allt sem ekki er 
nýtt hér. Eins er með áhrifshljóð 
og tal af bandi. Þessir þættir gætu 
komið til álita í frekari þróun 
verksins fyrir erlenda markaði. 
Því varla lætur Bjarni staðar 
numið með þetta verk við heima-
slóðir.

Verkið dettur dálítið í tvennt, 
fyrir og eftir fæðingu. Seinni hlut-
inn er brotakenndur og hefur ekki 
sama heildarsvip og sá fyrri. Höf-
undurinn dregur samt fína línu 
frá samstæðum fyrri hluta til loka 
verksins. Það er alveg klárt hvað 
Bjarni er að segja okkur. Það er 
hlýja í verkinu, mannvit og heið-
ríkja sem er falleg í hugsun og 
framkvæmd. Bjarni á marga gesti 
skilið á sýningu sína – hægt er 
heita þeim innilegri og góðri 
skemmtun – með sterkum eftir-
þanka og björtum hug.

Ættarlaukurinn

Útgáfuréttur á tveimur sögum 
Ævars Arnar Jóspessonar hefur 
verið seldur í Danmörku til stórút-
gáfunnar Ashehaug. Þetta eru sög-
unar Blóðberg og Sá yðar sem 
syndlaus er. Er þegar hafin vinna 
við þýðingar á dönsku sem Áslaug 
Rögnvaldsdóttir annast, en hún 
hefur verið búsett í Danmörku um 
árabil og þýtt mikið á dönsku. 

Aschehaug er annað stærsta 
útgáfufyrirtæki í Danmörku, hluti 
Egmond-keðjunnar sem teygir 
anga sína víða um Norðurlönd. 
Forlagið gefur út um 500 titla á 
ári.

Saga Ævars Svartir englar 
hefur komið út á Niðurlöndum á 
hollensku og í Þýskalandi hjá dótt-
urfyrirtæki Bertelsmans. 

Ævar Örn 
á markað



Í dag er 251 ár frá því að einn mesti tónsnillingur allra tíma, Wolf-
gang Amadeus Mozart, fæddist í Salzburg. Líklega verða hátíðahöld-
in lítilfjörleg miðað við húllumhæið í fyrra, þegar heimsbyggðin hélt 
upp á stórafmæli meistarans með glæsibrag.

Sjálfur hef ég aldrei skilið umstangið kringum afmælisár löngu 
liðinna tónskálda. Átti tónlist Mozarts eitthvað meira erindi við 
okkur árið 2006 en 2005, eða 2007? Er ekki öll sönn list hafin yfir 
stund og stað? Reyndar efast ég um að Mozart hafi verið nokkur 
greiði gerður með ýmsu því sem fram fór á stórafmælisárinu. Til 
dæmis var mikið flutt af sjaldheyrðum verkum sem stundum voru 
langt undir þeim væntingum sem maður gerir ósjálfrátt til Mozarts, 
æskuverk eða tónverk samin á leifturhraða þegar fjárhagurinn var 
kominn í þrot. Mozart skapaði ekki eintóm meistaraverk, frekar en 
Bach, Beethoven, Shakespeare eða Vincent van Gogh. Allir eiga sína 
góðu og slæmu daga, líka mestu listamenn sögunnar.  

Það heyrist stundum sagt að tónlist Mozarts sé fyrirsjáanleg, jafnvel 
svolítið barnaleg á köflum. Þetta finnst mér hin mesta fjarstæða. 
Mozart var langt frá því að vera barnalegur í tónlist sinni – nema 
þeirri sem hann samdi þegar hann var sjálfur barn, eins og eðlilegt 
er. Við megum heldur ekki horfa fram hjá því hvaða viðhorf voru við 
lýði í tónlist á tímum Mozarts. Þegar klassíski stíllinn tók að ryðja 
sér til rúms skömmu fyrir miðja 18. öldina lögðu tónskáld allt kapp á 
að gera verk sín nógu einföld og „náttúruleg“. Flóknar tónarunur og 
ómstríð hljómasambönd barokksins heyrðu sögunni til; tónlist átti 
ekki að vera þung, erfið og flókin, heldur létt, þokkafull og þægileg 
áheyrnar. 

Sumir tóku þessa nýju kröfu helst til bókstaflega, eins og franski 
heimspekingurinn Jean-Jacques Rousseau sem samdi óperur sem í 
dag hljóma allt að því óbærilega einfaldar. Einfaldleikinn gat orðið 
að einfeldningshætti þegar minnst varði, en snillingur á borð við 
Mozart lét slíkt ekki henda sig. Þegar hann óx úr grasi stóð honum 
enginn á sporði hvað varðaði ímyndunarafl og framsækni í tónsköp-
un, enda þótti samtímamönnum hans stundum nóg um kröfurnar sem 
hann gerði til hlustenda sinna.

Fegurðin og heiðríkjan sem býr í tónlist Mozarts hefur gert hana 
ódauðlega. En ef við hlustum vandlega getum við heyrt að það býr 
meira að baki. Ein frægasta tónsmíð Mozarts er píanókonsertinn í C-
dúr K. 491, ekki síst hægi kaflinn sem hefst á undurblíðu og svífandi 
fiðlustefi. Stemningin er kyrrlát og allt er í fullkomnu samræmi. En 
skyndilega fer allt á verri veg. Tónlistin breytir um svip, verður 
ólgandi og myrk, og ómstríðir hljómarnir sökkva neðar og neðar í 
hyldýpið. Eftir nokkrar óvissusekúndur kippir Mozart okkur aftur 
upp á yfirborðið. Allt er slétt og fellt á ný, en vitneskjan um að svona 
gæti farið á hverri stundu fylgir manni allt til lokatóns. 

Ekki verður heldur sagt að upphafið að strengjakvartettinum í C-
dúr K. 465 sé hlustendavænt. Kvartettinn hefst á hægum og myrkum 
inngangi þar sem hljóðfærin koma inn hvert af öðru en eru algerlega 
á skjön við umhverfi sitt, eins og spilararnir séu staddir hver í sínum 
heimi. Það tekur þá meira en 20 takta að ná saman og þessar tvær 
ómstríðu, dulúðlegu mínútur eru einhverjar þær nútímalegustu sem 
Mozart samdi. Sama má segja um lokaþátt frægu g-moll sinfóníunn-
ar K. 550, þar sem kraftmikið stefið fer eitt sinn eftirminnilega „út 
af sporinu“ í miðjum klíðum. Nótur hljóma á stangli hér og þar, 
algerlega ófyrirséðar bæði hvað varðar tónhæð og rytma, svo að 
útkoman er nær 20. öldinni en nokkuð sem samtímamenn Mozarts 
létu eftir sig. 

Engum sem heyrir umrædda takta myndi detta í hug að lýsa 
tónlistinni sem barnalegri. Þvert á móti: Í meistaraverkunum sem 
Mozart samdi á fullorðinsárum sínum hefur hann fullkomið vald á 
list sinni og notar hana til að hreyfa við áheyrendum sínum á 
nýstárlegan hátt. Tónlist Mozarts er eilíft samspil ljóss og skugga, 
gleði og sorgar. Alveg eins og lífið sjálft.  

Til hamingju Mozart!

Þau mistök urðu á menningar-
síðum gærdagsins að fullyrt 
var að frumsýning á Mýra-
manni Gísla Einarssonar á 
Landnemasetrinu í Borgarnesi 
væri í gærkvöldi – föstudag. 
Hið sanna er að hún er í kvöld. 
Er beðist velvirðingar á þessu 
mishermi.

Leiðrétting

Í dag kl. 16.00 verður sýnd mynd 
Bernardos Bertolucci frá árinu 
1987, Last Emperor eða Síðasti 
keisarinn í Bæjarbíói, Hafnarfirði 
á vegum Kvikmyndasafnsins.

Myndin er eins konar ævisaga 
Pu Yi, sem þriggja ára að aldri tók 
við veldissprotanum sem síðasti 
keisarinn í Kína. 

Sýningar Kvikmyndasafnsins 
eru í Bæjarbíói, Strandgötu 6, 
Hafnarfirði, þriðjudaga kl. 20.00 
og  laugardaga kl. 16:00. Miðasala 
opnar um hálftíma fyrir sýningu 
og miðaverð er kr. 500. Frekari 
upplýsingar er að finna á heimasíð-
unni www.kvikmyndasafn.is.

Síðasti 
keisarinn

víkingar&
gyðingar

3 dansleikhúsverk og stuttmynd 
í Hafnarfjarðarleikhúsinu 

26. og 27. janúar kl.20.00. 

Miðapantanir í síma 555 2222

og Good Company kynna:

          

                 

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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www.sambio.is

ATH!
Bókin sem myndin er
byggð á hefur verið
endurútgefin Sýnd í stafrænum gæðum

í Sambíóunum Kringlunni

Frumsýnd 2. febrúar

Jamie Foxx Beyoncé Knowles Eddie Murphy

Viðskiptavinir SPRON geta auk þess skráð sig á
spron.is fyrir 31. janúar nk. og átt möguleika á 
að vinna miða fyrir tvo á sýningu myndarinnar 
ásamt DREAMGIRLS-varningi.

Viðskiptavinir sem greiða með SPRON-korti fá
20% afslátt af miðaverði.

... og skemmtilegur bíóleikur!

20% afsláttur 
  fyrir viðskiptavini SPRON ...
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Golden Globe-
verðlaun3 ÓSKARs-

TILNEFNINGAR8
20% afsláttur

af miðaverði

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Í tískuheiminum er almennt talið að aðalborgirnar séu fimm:
Fyrsta má nefna hina stórbrotnu og valdamiklu New York með allri sinni 
gífurlegu orku. Þá hina kreatívu höfuðborg Bretaveldis, London, með 
sínu unga og sjóðandi heita hæfileikafólki.

Hin skipulagða Tókýó sem á síðustu áratugum hefur fært okkur magn-
aða fatahönnuði með allt önnur sjónarmið og allt öðruvísi fegurðarímynd-
ir en þekkst hefur í vestrænum heimi. 

Mílanó sem gegnum tíðina hefur skapað og sett heitustu trendin. Fyrst 
með Armani og Versace, seinna með Prada, Gucci og Dolce&Gabbana.

Og svo París. Tískuborgin sem gnæfir yfir allar hinar. Um aldir hefur 
hún verið heimavöllur hinnar allra róttækustu þróunar í hátískuklæðn-
aði. Sé gengið niður götu í París sjást þess þó engin augljós merki að þar 
slái hjarta heimstískunnar. Frakkar eru síst þekktir fyrir ofsafenginn 
klæðnað og virðast frekar búa að smekklegum en íhaldssömum fataskáp. 
Þó er það þannig að það er Parísartískan sem fær hjarta tískuunnenda til 
að slá hraðar. Hvar annars staðar myndi tískuelítan taka eins ólíkum 
hönnuðum og hinum öfgafulla og léttúðuga Christian Lacroix og hinni 
minimalísku Ann Demeulemeester jafn fagnandi? Annars vegar býr 
París yfir hönnuðum eins og Azzedine Alaïa, af mörgum talinn einn hinna 
síðustu sönnu kventískuhönnuða og til margra ára eitt best geymda 
leyndarmál borgarinnar. Hins vegar geymir París listamenn eins og Jean 
Paul Gaultier, skemmtikraft af guðs náð sem býr til föt á meistaralegan 
hátt af ástríðufullu stjórnleysi. Og þá eru ótaldir tískuhönnuðir á borð við 
John Galliano, Valentino, Balenciaga, Karl Lagerfeld og auðvitað Yves 
Saint Laurent. Vissulega ekki allt saman Frakkar en það er ekki 
aðalatriði. Hversu ólíkir sem þessir hönnuðir kunna að vera þá eru þetta 
einfaldlega bestu hönnuðir í heiminum. Og hvort sem það kemur 
hæfileikum þeirra við eður ei þá er það París sem sameinar þá alla. 
Margir þessara tískuhönnuða hafa verið lengi í bransanum og eru orðnir 
stór hluti af tískuheiminum sem stofnun. Það gæti því verið auðvelt að 
gleyma því að hver og einn þeirra hefur á sinn hátt átt ríkan þátt í 
framvindu tískunnar og framförum og einnig í að ögra fyrirfram 
ákveðnum hugmyndum okkar um hvað má og hvað má ekki í klæðaburði. 

París, ó París

Það voru ekki aðeins svörtu 
sokkabuxurnar, stuttu kjól-
arnir, stóru eyrnalokkarnir 

og löngu tregafullu gerviaugnhár-
in.  Edie Sedgwick öðlaðist frægð 
á því að vera algjörlega hún sjálf, 
svipað og gangandi listaverk. 
Klæðaburður hennar var líkt og 
framlenging af henni sjálfri og við 
fyllumst innblæstri af stíl hennar 
enn í dag.

Nú verður frumsýnd í Banda-
ríkjunum kvikmynd byggð á ævi 
Edie Sedgwick, The Factory Girl, 
með Siennu Miller í aðalhlutverki, 
og því er ekki úr vegi að rifja upp 
einstakan, allt að því kynlausan 
stíl einnar frægustu Warhol-
súperstjörnunnar. Edie Sedgwick 
lifði glamúrlífi á ystu nöf í selskap 
Andy Warhol og félaga um miðjan 
sjöunda áratuginn. Með platínu-
ljósan drengakoll og þykkar dökk-
ar línur á augnlokunum, skil-
greindi hún áreynslulaust hið 

svokallaða „mod-look“. „Baby-
doll“ kjólar í anda Givenchy, sem 
á þessum tíma lagði sig fram um 
að frelsa hönnun sína undan höml-
um kvenímyndarinnar, fóru vel á 
ofurgrönnum líkama Edie. Og 
þvert á hina kynlausu, nánast snið-
lausu kjóla skartaði hún kvenleg-
um glamúr eyrnalokkum í yfir-
stærð og háum hælum. Svo leiðin 
að heitasta 60’s útlitinu er ekki svo 
flókin. Lykilatriði er að eignast 
einfalda, stutta kjóla, áberandi 
skartgripi, þá sérstaklega fallega 
eyrnalokka, einlitar sokkabuxur 
og þykkan blautan augnbýant! 
Edie Sedgwick gekk meira að 
segja svo langt að hafa ekki fyrir 
því að hreinsa augnmálninguna á 
kvöldin, hun bætti bara ofan á á 
morgnana! Sumir hafa bara ekki 
tíma fyrir smáatriði. En þessu 
mælir maður kannski ekki með til 
lengri tíma...

Hrífst af galdraskikkjum

Femme Fatale



Fyrst við erum nú komin á kaf í 
sjötta áratuginn, þann byltingar-
kennda áratug, langar mig að velta 
upp spurningunni hver hafi hann-
að minipilsið. Tveir eru aðallega 
nefndir í þessu samhengi, báðir 
stórkostlegir hönnuðir og braut-
ryðjendur á sínu sviði á þessum 
tíma. Þetta eru hönnuðir sem allir 
tískuunnendur þurfa að kunna 
deili á þótt ég láti nú vera í bili að 
skera úr um hver eigi raunveru-
lega heiðurinn af þessari mjög svo 
mikilvægu uppfinningu.

Andre Courreges vann fyrir 
Balenciaga áður en hann stofnaði 
sitt eigið tískuhús í París árið 1961. 
Courreges blandaði saman þeirri 
teknísku kunnáttu sem hann til-
einkaði sér hjá Balenciaga og nýti-
stefnu verkfræðinnar (en hann var 
einnig menntaður verkfræðingur) 
til að skapa eina framhleypnustu 
og sérstökustu fatahönnun sjötta 
áratugarins.  Framsæknir auka-
hlutir, hlífðargleraugu (goggles), 
go go-stígvél, hjálmar og rúm-
fræðiformlaga pils í hvítum og 
silfruðum litum. „Það að skapa er 
að ímynda sér form.“ Í dag situr 
Courreges á goðsagnakenndum 
palli í franskri tískusögu.

Mary Quant stofnaði búðina 
Bazaar í London 1955 og fram-
leiddi nýtískufatnað á viðráðan-
legu verði sem gerði tískuföt 
aðgengilegri fyrir ungt fólk og 
skapaði þar með nýjan markað. 
Hver sem kann að hafa átt hug-
myndina að minipilsinu þá var það 
tvímælalaust Mary Quant sem 
gerði byltingu á því sviði í Bret-
landi. „Mig langaði alltaf til að 
ungt fólk ætti sína eigin tísku, 
algjörlega sína eigin 20. aldar 
tísku.“ Mary Quant framleiddi 
einnig á sjötta áratugnum plast-
regnkápur, hot pants og hnéhá, 
uppreimuð, hvít plaststígvél. 
„Fyrir einskæra tilviljun, jafnvel 
mistök uppgötvuðum við að við 
vorum stödd í miðju upphafi bylt-
ingar innan tískuheimsins.“

Ofurhönnuðurinn Tom Ford fæddist í Texas 1961. 
Hann stúderaði arkitektúr í Parsons School of 
Design í New York þaðan sem hann útskrifaðist 
1986. Árið 1990 var hann ráðinn hjá Gucci til að 
hanna daglegan fatnað (ready-to-wear) fyrir 
konur.  Þaðan vann hann sig upp metorðastigann 
af metnaði og dugnaði þar til hann var orðinn 
aðalstjórnandi Gucci-tískuhússins. Hann lét ekki 
deigan síga og árið 1999 var Gucci-húsið, sem 
var á barmi gjaldþrots er Ford tók við því, metið 
á um fjóra milljarða dala. Það ár keypti Gucci 
einnig YSL-tískuhúsið og sá Ford einnig um list-
ræna stjórnun á þeim bæ. Engin smá áskorun 
það en Ford var þess fullviss að geta haldið 
merkjunum vel aðskildum. „Í sögulegu sam-
hengi er Sophia Lauren Gucci og Catherine Den-
euve er YSL. Þær eru báðar kynþokkafullar þótt 
Gucci sé örlítið fyrirsjáanlegri,“ segir hann.

Tom Ford er einstaklega orkumikill og sefur 
aðeins um þrjá tíma á nóttu hverri.

„Það eru margir mun hæfileikaríkari hönn-

uðir en ég,“ segir hann hógvær. „En ég hef mik-
inn drifkraft og gefst aldrei upp. Sem er gott 
því að öðru leyti hefði mér ekki gengið svona 
vel og þá orðið mjög óhamingjusamur.“

Aðrir líta öðruvísi á málin, segja að leyndar-
mál Fords sé blanda af sterkri tilfinningu fyrir 
fallegri tísku og góðu næmi á hinn almenna 
neytanda.

Árið 2004 sagði Tom Ford skilið við stöðu 
sína hjá tískuhúsunum Gucci og YSL og í vor 
mun opna á Madison Avenue í New York fyrsta 
búðin sem ber hans eigin nafn.

Á lista Toms Ford yfir hlutina sem hann vill 
gera í lífinu er meðal annars að búa til kvik-
mynd.

„Það er hið fullkomna hönnunarverkefni. 
Maður fær ekki bara að hanna það sem fólk 
klæðist heldur umhverfið allt og einnig hvort 
persónurnar lifa eða deyja.

Það er varanleiki í kvikmyndum sem tísk-
una skortir.“

Hönnuður dauðans
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LITTLE CHILDREN     kl. 3, 5.30, 8 og 10.30 B.I. 14 ÁRA
NIGHT AT THE MUSEUM     kl. 3, 5.40 og 8
KÖLD SLÓÐ     kl. 5.50 og 8 B.I. 12 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE     kl. 3, 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
CASINO ROYALE     kl. 10.10 B.I. 14 ÁRA
MÝRIN        kl. 3 og 10.20 B.I. 12 ÁRA

CHARLOTTE´S WEB ENSKT TAL    kl. 1, 3.10, 5.20, 7.30 og 9.40
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL     kl. 1, 3.10 og 5.20
NIGHT AT THE MUSEUM    kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
SÝND Í LÚXUS      kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
APOCALYPTO    kl. 8 og 10.55 B.I. 16 ÁRA
KÖLD SLÓÐ    kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 1.30 og 3.40

NIGHT AT THE MUSEUM      kl. 3.40, 5.50, 8 og 10.10
APOCALYPTO      kl. 10.00 B.I. 16 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE      kl. 6 og 8 B.I. 7 ÁRA
KÖLD SLÓÐ      kl. 4 B.I. 12 ÁRA

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

Frábær mynd!
Óli Palli – Rás 2
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20% afsláttur fyrir alla viðskiptavini Kaupþings 
ef greitt er með korti frá Kaupþingi
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FJÖLSKYLDUNA
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FRÁBÆR BARNA-OG FJÖLSKYLDUMYND
FRÁ HÖFUNDI STÚART LITLA.

SÝND BÆÐI MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI.

FRÁBÆR BARNA-OG FJÖLSKYLDUMYND
FRÁ HÖFUNDI STÚART LITLA.

SÝND BÆÐI MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI.

Skoski barinn Highlander 
er nýtilkomin viðbót í bar-
flóru miðborgarinnar. Hann 
er til húsa í hinu gamla og 
virðulega Hvítakoti við 
Lækjargötu. 

Innandyra á Highlander ríkir nú 
sannkölluð Hálandastemning, 
eins og nafnið gefur til kynna. 
„Hann er svo skoskur barinn að 
það liggur við að maður fari að 
tala með hreim þegar maður 
kemur inn,“ segir Jón Páll Har-
aldsson rekstrarstjóri. Barinn 
stingur þannig í stúf við írskætt-
uðu pöbbana Dubliners og Celtic 
Cross sem hafa átt miklum vin-
sældum að fagna.

Félagar Jóns Páls í rekstrinum 
römbuðu inn á barinn í Skotlandi, 
og leist svo vel á að þeir ákváðu að 
flytja hann með sér heim. „Við 
tókum þjónana reyndar ekki með, 
sem við sjáum eftir núna. Þá 
þyrftum við ekki að vera að kenna 
starfsfólkinu að tala með skoskum 
hreim,“ segir Jón Páll kíminn. 
„Húsgögnin, bækurnar og mynd-
irnar er allt saman að utan,“ segir 
hann.

Highlander hefur verið opinn í 
rúma viku, en helgin sem nú geng-
ur í garð verður nokkurs konar 
vígsluhelgi barsins. Inni á barnum 
ríkir yfirleitt rólegt andrúmsloft, 

enda fannst Jóni Páli mikil vöntun 
á stað þar sem fólk gæti rætt 
saman án þess að þurfa að öskra 
yfir háværa tónlist. Á því verður 
þó gerð nokkur breyting um helg-
ina. „Það mæta til okkar skoskir 
fjörkálfar með sekkjapípur og 
allan pakkann, og verða hjá okkur 
bæði í kvöld og annað kvöld,“ sagði 
Jón Páll. „Þetta verður svona eins 
og upp til sveita í Hálöndunum,“ 
bætti hann við. 

Bar fyrir 
Hálandahöfðingja

Stefán Eggertsson, faðir 
Ólafs Stefánssonar, styður  
son sinn á HM í handbolta í 
Þýskalandi. Stefán gengur 
vasklega fram í stuðningi 
sínum.

„Ég reyni frekar að senda þeim 
jákvæða hugarorku heldur en að 
öskra. Þarf líka að hlífa röddinni 
enda syng ég töluvert, ef það er þá 
afsökun. Sannleikurinn er nú 
reyndar sá að ég er bara ekki 
þessi týpa sem kallar og hróp-
ar,“ segir Stefán Eggertsson, 
læknir og faðir Ólafs Stefáns-
sonar, fyrirliða íslenska lands-
liðsins í handknattleik. 

Stefán er að sjálf-
sögðu í Þýskalandi til 
að fylgjast með 
gengi landsliðsins á 
heimsmeistaramót-
inu og sá liðið tapa 
gegn Pólverjum á fimmtu-
dag. „Ég var svekktur. 
Leikurinn hefði hæglega 
geta unnist á einhverjum 
tveimur atvikum,“ 
útskýrir Stefán, en hann 
leggur ekki árar í bát. 
„Við þurfum að vinna leik-
inn í dag gegn Slóvenum. Held að 
við eigum nú ágæta möguleika,“ 
bætir Stefán við. 

Athygli hefur vakið að Ólaf-
ur hefur gengið vasklega fram í 
upphafi leiks þegar þjóðsöngur 
Íslendinga er spilaður. Strákarn-
ir hafa allir sem einn sungið 

hástöfum og Stefán tekur 
undir. „Hann er reyndar spil-

aður svolítið hratt. Mér 
finnst þetta samt vel gert 

hjá strákunum að 
syngja með. Enda 

þjóðsöngurinn erfitt lag að flytja,“ 
útskýrir Stefán.

Sonurinn hefur á mótinu látið 
hafa eftir sér stór orð og man þjóð-
in vel eftir því þegar Ólafur tók á 
sig alla sök eftir leikinn gegn 
Úkraínu. Sagðist hafa brugðist 
félögum sínum og íslensku þjóð-
inni. Stefán hlær þegar hann er 
inntur eftir skýringum á þessu. 
„Óli sér um sína hluti sjálfur. 
Hefur sínar tilfinningar og þegar 
hlutirnir ganga ekki upp taka 
menn það nærri sér,“ segir hann. 
„En honum finnst best að láta 
verkin tala á vellinum.“

Einyrkinn Pétur Ben og hljóm-
sveitirnar Ske og Shadow Parade 
leiða saman hesta sína á Café 
Amsterdam í kvöld. Að sögn Hös-
kuldar Ólafssonar, söngvara Ske, 
er tilefni tónleikanna margþætt en 
slagsíðan hollensk. „Café Amster-
dam sem heitir eftir stærstu borg 
Hollands er frábær bar á frábær-
um stað. Pétur Ben er nýkominn 

frá Hollandi þar sem hann lék á 
þarlendri tónlistarráðstefnu. Ske 
vinnur nú að nýrri plötu sem áætl-
að er að komi út með vorinu. Er 
fastlega reiknað með því að platan 
komi ekki út í Hollandi í kjölfarið,“ 
segir Höskuldur og hlær við. Tón-
leikarnir á Café Amsterdam hefj-
ast klukkan 23.30 og miðaverð er 
500 krónur.

Ske á Amsterdam
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Stranger than Fiction

FRÁ LEIKSTJÓRA BATMAN BEGINS OG MEMENTO
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FORELDRAR
KVIKMYND EFTIR RAGNAR BRAGASON

HJÁLPIN BERST AÐ OFAN

Frábær barna-og fjölskyldumynd 
frá höfundi Stúart litla.

Frá leikstjóra The Last Samurai

atburði.

Ævintýraleg spenna og hasar
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Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood. 1
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/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI
VEFUR KARLOTTU m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 Leyfð

FORELDRAR kl. 8 Leyfð

NIGHT AT THE MUSEUM kl. 5:45 - 8 Leyfð

TENACIOUS D IN... kl. 10 B.i. 12

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 2 Leyfð

KÖLD SLÓÐ kl. 10:15 B.i. 12

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

VEFUR KARLOTTU m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

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

THE PRESTIGE kl. 5:40 B.i.12

FRÁIR FÆTUR m/ísl. tali kl. 2 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 4 Leyfð

STRANGER THAN FICTION kl. 5:40 - 8 - 10:20 Leyfð

FRÁIR FÆTUR  M/- Ísl tal kl. 1:20 - 3:40 Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal kl. 3:30 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 1:30 - 3:40 Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 2 - 4 Leyfð

ÓBYGGÐIRNAR  M/- Ísl tal. kl. 1:30 Leyfð

BLOOD DIAMOND kl. 5:30 - 8 - 10:50 B.i.16

BLOOD DIAMOND VIP kl. 2 - 8 - 10:50

VEFURINN ... M/- Ísl tal kl. 2 - 4:10 - 5:50 Leyfð

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

BABEL VIP kl. 5

FORELDRAR kl. 6 - 8 - 10

THE PRESTIGE kl. 8:30 - 10:50 B.i.12

BLOOD DIAMOND kl. 8 - 10:50

VEFURINN H... M/- Ísl tal. kl. 1:40 - 3:50 - 6

CHARLOTTE´S.. M/-Ensk tal. kl. 3:50 - 6 - 8 - 10:10

THE PRESTIGE kl. 8 - 10:30

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 1:30 - 3:40

HAPPY FEET M/-Ensk tal. kl. 5:50

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 1:50

Háskólabíó
THE HOLIDAY kl. 8:30 B.i. 7

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 6 B.i. 16

THE DEPARTED kl. 10:10 B.i. 16

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

FORELDRAR kl. 6 - 8 - 10

BABEL kl. 6 - 9 B.i.16

THE CHILDREN OF MEN kl. 5:50 - 8 B.i.16

GOLDE GLOBE
BESTA MYND ÁRSINS
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SPARBÍÓSPARBÍÓ 450450krkr
á allar sýningar merktar með appelsínu-
gulu á laugardögum og sunnudögum
á allar sýningar merktar með appelsínu-
gulu á laugardögum og sunnudögum

EF ÞÚ VILT FÁ SKILNING .... ÞARFTU AÐ HLUSTA

PANAMA.IS
FBLTOPP5.IS

GOLDE GLOBE
BESTA MYND ÁRSINS

Annar riðill í undankeppni 
Söngvakeppni Sjónvarpsins 
er í kvöld. Gömul hjörtu 
ættu að gleðjast til jafns við 
ung yfir flytjendunum. 

Á meðal flytjenda í öðrum riðli 
Söngvakeppni sjónvarpsins eru 
kempurnar Richard Scobie og 
Eiríkur Hauksson, sem eflaust eru 
mörgum hjartfólgnar. Scobie heill-
aði allt sem á vegi hans varð með 
Rikshaw á níunda áratugnum og 
Eiríkur Hauksson er eins og allir 
vita einn af upprunalegu Euro-
vision-skyttunum þremur sem 
héldu til Noregs með Gleðibank-
ann góða. Jónsi er öllum hnútum 
kunnugur og Friðrik Ómar tók þátt 
í keppninni í fyrra en varð að lúta í 
lægra haldi fyrir Silvíu nokkurri 
Nótt.

Hljómsveitin Von mætir gal-
vösk til leiks, sem og söngkonan 
valinkunna Hera Björk Þórhalls-
dóttir. Guðrún Lísa Einarsdóttir úr 

hljómsveitinni Ísafold og Hjalti 
Ómar Ágústsson, söngvari rokk-
sveitarinnar Dimmu, reka svo 
smiðshöggið á skemmtilegt 
söngvakvöld.

Fjáröflunartónleikar verða haldnir 
á Barnum í kvöld vegna námsferð-
ar fyrsta árs nema í fatahönnun við 
Listaháskóla Íslands til Parísar.

Sprengjuhöllin mun koma fram 
ásamt plötusnúðunum Electroll og 
Ta! Ta! Ta!. „Við förum út níunda 
febrúar og verðum í mánuð hjá 
hönnuðum. Þetta er starfsreynsla 
og hluti af náminu,“ segir Erna 
Bergmann fatahönnunarnemi. 
„Þetta er svolítið dýrt batterí og í 
staðinn fyrir að selja klósettpapp-
ír ákváðum við að halda eitt stórt 
partí. Við erum átta stelpur sem 
förum út og vinnum hjá fatahönn-
uðum og umboðsskrifstofum fyrir 
hönnuði sem eru að koma sér á 
framfæri,“ segir hún. Verða þær 
m.a. viðstaddar tískuvikuna í París 
sem hefst í lok febrúar. 

Barinn opnar klukkan 20.00 í 
kvöld og kostar 800 krónur inn í 
reiðufé.

Partí í stað pappírs

SparBíó* : 450 KR MIÐAVERÐ Á OFANTALDAR SÝNINGAR
  Laugardag og Sunnudag Í SAMBÍÓUNUM ÁFABAKKA, AKUREYRI OG KEFLAVÍK

FRÁIR FÆTUR M/- ÍSL TAL. KL. 1:20  Í ÁLFABAKKA KL. 2 Í KEF.  OG Á AK.

SKOLAÐ Í BURTU M/- ÍSL TAL. KL. 1:30  Í ÁLFABAKKA

Skráðu þig á
SAMbio.is

SparBíó* — 450krSparBíó* — 450kr

BÆJARHLAÐIÐ M/- ÍSL TAL. KL. 2 Í  ÁLFABAKKA

ÓBYGGÐIRNAR M/- ÍSL TAL. KL. 1:30 Í  ÁLFABAKKA



 Alfreð Gíslason var 
nokkuð brattur morguninn eftir 
tapið gegn Póllandi er blaðamaður 
Fréttablaðsins hitti á hann eftir 
morgunmat á hóteli landsliðsins. 
„Ég er enn aðeins að ergja mig á 
tapinu og get ekki neitað því að það 
var lítið sofið í nótt,“ sagði Alfreð 
og brosti góðlátlega.

Hann gaf leikmönnum sínum 
frí í gær og var meðal annars farið 
í bæjarferð til Bielefeld en hótel 
strákana er úti í sveit þar sem lítið 
er að sjá. Þeir hlökkuðu til að kom-
ast aðeins á meðal fólks þar sem 
hægt væri að kíkja í búðir sem og 
á kaffihús.

„Það er gott fyrir strákana að 
sleppa aðeins frá handboltanum 
og svo kíkjum við á Pólverjaleik-
inn eftir kvöldmat. Við æfum svo 

um morguninn og tökum einnig 
vídeófund fyrir leik,“ sagði Alfreð 
sem hefur ekki gleymt því að þrátt 
fyrir þetta óþarfa tap gegn Pól-
verjum er enn góður möguleiki til 
að gera góða hluti á HM.

„Það er hárrétt og við verðum 
að vinna Slóvena. Það er ekkert 
flóknara en það. Þjóðverjaleikur-
inn verður miklu þyngri fyrir 
framan fulla Westfalen-höll af 
áhorfendum og svo verða þeir 
væntanlega að berjast fyrir lífi 
sínu,“ sagði Alfreð en Slóvenar 
litu mjög illa út gegn Frökkum er 
þeir voru kjöldregnir, 33-19.

„Þeir voru skelfilegir í þessum 
leik en ég held að þeir hafi fyrir-
fram álitið að þeir ættu ekki mikla 
möguleika og fyrir vikið hafi 
ákveðnir lykilmenn bara verið á 

hálfum hraða. Mér fannst menn 
eins og Rutenka hafa verið að 
spara sig fyrir leikinn gegn okkur 
en vonandi hef ég rangt fyrir 
mér,“ sagði Alfreð, en hvað þarf 
liðið að varast í leiknum?

„Við verðum að spila mun betri 
leik en gegn Póllandi. Sérstaklega 
þarf varnarleikurinn að verða 
betri og við þurfum að hafa gætur 
á Rutenka sem er mikil sleggja,“ 
sagði Alfreð en Siarhei Rutenka, 
sem er liðsfélagi Ólafs Stefáns-
sonar hjá Ciudad Real, hefur áður 
farið illa með íslenska liðið.

Alfreð Gíslason segir nauðsynlegt að klára leikinn í dag með sigri ætli liðið sér í 
átta liða úrslit. Hann óttast að Slóvenar hafi verið að hvíla sig gegn Frökkum.

Í gær var dregið í 
undankeppni EM 2008 sem fer 
fram í Noregi eftir ár. Íslenska 
landsliðið dróst á móti því 
serbneska og mætast liðin í 
tveimur leikjum í júní. Fyrri 
leikurinn fer fram í Serbíu en sá 
seinni á Íslandi. 

Þetta verður í fyrsta sinn sem 
við mætum Serbum án Svart-
fjallalands sem er nú með í fyrsta 
sinn og spilar við Portúgal.

Goran Kovacevic, fulltrúi 
Serba á drættinum var vonsvik-
inn með dráttinn. „Þetta var það 
versta sem gat gerst. Íslendingar 
eru með frábært lið og þeir eru 
að sanna það nú á HM. Þeir spila 
mjög hraðan handbolta og eru 
erfiðir við að eiga,“ sagði 
Kovacevic en Serbar eru nú að 
einbeita sér að því að byggja upp 
nýtt lið.

Frakkar (meistarar), Spánn, 
Danmörk, Króatía, Þýskalandi og 
Rússland (2. til 6. sæti á EM 2006) 
og gestgjafar Noregs hafa þegar 
tryggt sér sæti í lokakeppninni 
sem fer fram 17. til 27. janúar 
2008.

Svíþjóð mætir Rúmeníu en 
liðið hefur misst af síðustu 
tveimur stórmótum eftir að hafa 
tapað sínum viðureignum í 
undankeppninni. Fyrst gegn 
Póllandi og svo Íslandi.

Ísland mætir 
Serbíu í júní

Var fyrsti valkostur en er nú fjórði

 Þjálfararnir Bárður 
Eyþórsson og Andri Þór Kristins-
son fengu báðir eins leiks bann á 
fundi aganefndar KKÍ á dögunum 
en þeir voru báðir reknir af velli 
vegna tveggja tæknivillna.

Bárður, sem þjálfar Fjölni í 
Iceland Express deild karla, fékk 
sinn brottrekstur í 90-102 tapi 
sinna manna í Keflavík en Andri, 
sem þjálfar lið Hamars í Iceland 
Express deild kvenna, var rekinn 
út í 50-56 tapi fyrir ÍS í Hvera-
gerði.

Andri Þór mun ekki stýra 
Hamarsliðinu gegn Grindavík í 
Lýsingarbikarnum á mánudaginn 
og Bárður mun missa af leik 
Fjölnis gegn KR en hann fer fram 
föstudaginn 2. febrúar.

Tveir þjálfarar 
dæmdir í bann

Sir Alex Ferguson, 
knattspyrnustjóri Manchester 
United, segir að portúgalski 
vængmaðurinn Cristiano Ronaldo 
sé ekki til sölu, sama hve hátt 
tilboðið er. Ronaldo hefur verið 
orðaður við spænska liðið Real 
Madrid og sögusagnir í gangi um 
að verðmiðinn á honum sé 35 
milljónir punda.

„Við seljum þá leikmenn sem 
við viljum selja og það er ekki 
fræðilegur möguleiki á að 
Cristiano Ronaldo fari,“ sagði 
Ferguson.

Cristiano Ron-
aldo ekki til sölu
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Skráðu þig á www.ibliduogstridu.is
Þú getur sýnt stuðning þinn í verki með því að fara á 
vefsíðuna ibliduogstridu.is og skrá þig í „Í blíðu og
stríðu“, stuðningssamtök handboltalandsliðsins fyrir 
heimsmeistarakeppnina í Þýskalandi.

Á vefsíðunni mætast stuðningsmenn og landsliðsmenn, 
þar birtast nýjustu fréttir, sýnd eru valin myndbrot úr 
leikjum, allir blogga, spjalla, hvetja íslenska landsliðið og 
birta myndir frá keppninni og af íslenskum stuðnings-
mönnum á leikjunum sem hafa staðið sig frábærlega.

STYÐJUM STRÁKANA Í BLÍÐU OG STRÍÐU





 Það gekk mikið á eftir 
leik Íslands og Póllands á fimmtu-
dag og mátti sjá Alfreð Gíslason 
og Bogdan Wenta, þjálfara Pól-
lands, rífast heiftarlega á gólfinu. 
Það var ekki að ástæðulausu, að 
því er Alfreð tjáði Fréttablaðinu í 
gær.

„Ég byrjaði að rífast við Jur-
asik því hann sagði mér að Wenta 
hefði logið því á fundi fyrir leik-
inn að ég hefði sagt ýmislegt 
miður gott um Pólverja og verið 
að hæðast að þeim, sem er náttúr-
lega algjört kjaftæði. Wenta sagði 
strákunum að ég hefði sagt að þeir 
hefðu engan karakter og margt 
annað. Þetta voru lygar sem voru 
notaðar í þeim tilgangi að æsa 

liðið upp. Ég sagði Wenta mjög 
hreint út eftir leikinn að hann væri 
búinn að vera í mínum augum,“ 
sagði Alfreð en má Wenta þá ekki 
vænta þess að fá jólakort frá 
honum um næstu jól?

„Hann er kominn á útfararlist-
ann eftir þetta. Það er ýmsu beitt í 
þessu sporti en menn verða að 
virða ákveðnar reglur og þessi 
hegðun var langt út fyrir þær regl-
ur,“ sagði Alfreð að lokum.  

Wenta sagði Alfreð hafa hæðst að Pólverjum

 Ísland á þrjá leikmenn 
meðal þeirra sex efstu á opinber-
um lista mótsins yfir flest sköpuð 
mörk á fyrstu fimm leikdögum 
HM í handbolta í Þýskalandi. Þeir 
Ólafur Stefánsson (2. sæti), Logi 
Geirsson (4. sæti) og Guðjón Valur 
Sigurðsson (6. sæti) eru allir í hópi 
efstu manna en efstur er Tékkinn 
Filip Jicha sem jafnframt er annar 
markahæsti leikmaður mótsins til 
þessa.

Það eru síðan Egyptinn Ahmed 
El Ahma og Grænlendingurinn 
Angutimmarik Kreutzmann sem 
komast í hóp þeirra sex efstu en 
þessi 18 ára grænlenska skytta er 
markahæsti maður mótsins með 
43 mörk.

Ólafur Stefánsson er efstur 
íslensku leikmannana en hann 

hefur nánast skorað jafnmörg 
mörk (25) og hann hefur lagt upp 
en Ólafur hefur átt 26 stoðsend-
ingar í fyrstu fimm leikjum 
Íslands.

Logi Geirsson sem skipar 
fjórða sætið á listanum er einnig 
að skora svipað mörg mörk (25) og 
hann er að búa til fyrir félaga sína 
en alls hefur Logi gefið 21 stoð-
sendingu í fyrstu fimm leikjun-
um.

Ólafur Stefánsson hefur gefið 
flestar stoðsendingar allra á mót-
inu og Logi Geirsson er þar í 3. 
sætinu. Á milli þeirra er Spánverj-
inn Jose Maria Vaquero en hann 
hefur gefið einni stoðsendingu 
minna en Ólafur. 

Guðjón Valur er þriðji marka-
hæsti leikmaðurinn á mótinu til 
þessa en næstu menn þar eru þeir 
Alexander Petersson (10. sæti) og 
síðan Ólafur og Logi sem eru jafn-
ir í 20. sætinu.

Þrír Íslendingar meðal sex marksæknustu

Það er ekki hægt að 
kvarta yfir frammistöðu horna-
manna íslenska liðsins á HM í 
Þýskalandi. Bæði þeir Guðjón 
Valur Sigurðsson og Alexander 
Petersson hafa átt mjög góða og 
jafna leiki, Guðjón Valur hefur 
skorað mun fleiri „erfið mörk“ en 
áður og Alex er alltaf flottastur 
þegar mest er undir. Þeir félagar 
eru áfram bestu hraðaupphlaups-
menn íslenska liðsins en viðbótin 
er að báðir eru þeir að finna leiðir 
til að skora þegar mótherjarnir 
hafa náð að hægja á hröðum upp-
hlaupum liðsins.

Guðjón Valur Sigurðsson hefur 
oft verið gagnrýndur fyrir að 
skora ekki meira úr horninu en 
hann hefur heldur betur bætt úr 
því á HM í Þýskalandi. Guðjón 
Valur, sem er þriðji markahæsti 
leikmaður keppninnar, hefur 
skorað flest mörk allra utan af 
velli en aðeins 1 af 36 mörkum 
hans hefur komið af vítalínunni. 
Guðjón Valur hefur skorað 18 
mörk úr hraðaupphlaupum, sem 
eru áfram hans sérsvið, en aukn-
ingin á mörkum hans úr uppsett-
um sóknum hefur verið mjög 
ánægjuleg.

Þegar tölfræði Guðjóns Vals 
frá síðustu keppnum er skoðuð 
má sjá mjög jákvæða þróun. Guð-
jón Valur bæði skorar fleiri mörk 
úr horninu sem og nýtir færin sín 
þar betur. Guðjón Valur hefur 
skorað alls 18 mörk úr vinstra 

horninu í fyrstu fimm leikjunum, 
14 eftir uppsetta sókn og 4 til við-
bótar eftir aðra bylgju í hraða-
upphlaupum. Þetta gera 3,6 horn-
mörk að meðaltali í leik, sem er 
rúmu marki meira en á EM í fyrra 
og tveimur mörkum meira en 
hann skoraði á síðasta heims-
meistaramóti sem fram fór í Túnis 

2005. Guðjón Valur hefur nýtt 
78% skota sinna úr horninu sem 
er gríðarleg bæting frá því í Sviss 
fyrir ári þegar hann nýtti aðeins 
47% skota sinna úr vinstra horn-
inu. Hann nýtir skotin sín mun 
betur en á undanförnum mótum 
þrátt fyrir það að hann taki fleiri 
erfiðari skot úr þrengri færum.

Guðjón Valur hefur nú í fyrsta 
sinn á stórmóti skorað yfir helm-
ing marka sinna úr sinni stöðu. 
Hraðaupphlaupsmörkin hafa allt-
af verið meginuppistaðan í hans 
markaskori en sú er ekki raunin á 
HM í Þýskalandi þar sem 51% 
marka hans hafa komið úr vinstra 
horninu.

Þjónustan fyrir vinstra hornið 
skiptir miklu máli og Logi Geirs-
son, sem þekkir það að spila í 
vinstra horninu, hefur hjálpað 
Guðjóni Vali mikið. Logi hefur 
alls gefið 12 stoðsendingar á Guð-
jón Val niður í vinstra hornið, þar 
af átta þeirra í uppsettri sókn. Það 
hefur ekki alltaf verið raunin að 
íslenska liðið finni Guðjón því 
sem dæmi á Ólympíuleikunum í 
Aþenu 2004 og á HM í Túnis 2005 
var það Ólafur Stefánsson sem 
átti flestar stoðsendingar niður í 
hornið á Guðjón Val.

Guðjón Valur hefur sýnt 
þroskamerki á þessu móti, hann 
hefur tekið meiri ábyrgð, hann er 
meira áberandi í leikhléum og 
sem leiðtogi liðsins. Hluti af því 
að vera leiðtogi er að taka meira 
af skarið sem hann hefur gert 
með frábærum árangri. Það er 
ekki nóg með að Guðjón Valur sé 
besti hraðaupphlaupsmaður 
heims því hann er á góðri leið með 
að vera einn besti hornamaðurinn 
líka.

Ísland er búið að skora flest mörk úr horni á HM í Þýskalandi, ekki síst vegna þess að vinstra hornið hefur 
skilað fjölmörgum mörkum í fyrstu fimm leikjunum.

 Frakkar hafa jafnað 
sig á tapinu gegn Íslendingum og 
liðið hefur unnið tvo fyrstu leiki 
sína í milliriðlinum með miklum 
yfirburðum. Pólverjar voru yfir 
gegn Frökkum í hálfleik, 12-11, en 
síðan þá hafa Frakkar unnið þrjá 
síðustu hálfleiki sína gegn 
Pólverjum og Slóvenum með 6 
mörkum eða meira. 

Frakkar unnu seinni hálfleik-
inn gegn Pólverjum 20-10, fyrri 
hálfleikinn gegn Slóvenum 18-10 
og loks þann seinni 15-9. Marka-
tala Frakka í þessum þremur 
frábæru hálfleikjum liðsins er 53-
29 eða 24 mörk í plús. 

Nikola Karabatic, sem átti 
skelfilegan leik gegn Íslendingum, 
hefur nýtt 11 af 15 skotum sínum í 
þessum tveimur leikjum.

Frakkar búnir 
að jafna sig

„Það er gott að fá frí í 
dag en það er enn erfitt og sárt að 
rifja upp það sem gerðist í gær. 
Það var erfitt að sofna því um leið 
og maður lagðist á koddann 
byrjaði maður að hugsa um 
leikinn á ný og varð þar af 
leiðandi pirraður,“ sagði horna-
maðurinn frábæri Alexander 
Petersson í gærmorgun. 

„Við verðum samt að halda 
áfram ótrauðir. Frídagurinn er 
kærkominn og gott að geta 
gleymt öllu öðru og nýtt mót 
hefst fyrir okkur á morgun. Við 
eigum enn góða möguleika á að 
komast í átta lið úrslit,“ sagði 
Alex og brosti út í annað.

Erfitt að sofna

Brynjólfur Jónsson, 
læknir íslenska landsliðsins, 
sagðist hafa nokkrar áhyggjur af 
meiðslum þeirra Guðjóns Vals 
Sigurðssonar og Loga Geirssonar 
sem þeir urðu fyrir gegn Pólverj-
um.

Brynjólfur segir Guðjón, sem 
fékk slæmt högg á lærið, varla 
hafa getað gengið kvöldið eftir 
leikinn. Guðjón var betri þegar 
Fréttablaðið hitti á hann í gær en 
hann var í stífri meðferð allan 
daginn.

Logi Geirsson fór upp til 
Lemgo þar sem hann fór í 
segulbylgjumeðferð hjá sama 
lækni og kom honum fljótt í stand 
er hann fór úr axlarlið. Logi 
sagðist staðráðinn í því að spila 
gegn Slóveníu.

Læknirinn 
hefur áhyggjur



 Íslenska 
landsliðið hefur tapað 
tveimur leikjum á HM í 
handbolta í Þýskalandi, 
fyrir Úkraínu og fyrir 
Póllandi. Í hvorugum 
þessara leikja hefur 
íslenska vörnin og mark-

verðirnir ráðið við skyttur and-
stæðinganna.

Í leiknum gegn Úkraínu vörðu 
íslensku markverðirnir aðeins 
22% langskota Úkraínumanna, 
sem skoruðu alls 14 mörk af níu 
metrunum í leiknum. Í tapinu 
gegn Póllandi í síðasta leik fékk 
íslenska landsliðið á sig heil 18 
mörk með langskotum, eða tvöfalt 
meira en liðið hafði fengið á sig í 
sigurleikjunum þremur. 

Íslensku markverðirnir vörðu 
reyndar 8 langskot en sökum 
fjölda marka af níu metrunum var 
hlutfall markvörslu þeirra úr 
langskotum aðeins 31%. 

Þegar markvarsla úr langskot-
um er skoðuð eftir sigur- og 

tapleikjum blasir stingandi stað-
reynd við. Í sigrunum fær íslenska 
liðið aðeins á sig 9,3 langskots-
mörk að meðaltali og markverðir 
verja 53% skota af níu metrun-
um.

Í tapleikjunum er markvarslan 

hins vegar komin niður í 27% og 
mótherjarnir skora 16 langskots-
mörk að meðaltali.

Markvarslan í langskotum var 
vandamál í Tékkaleikjunum en 
eftir góða frammistöðu gegn 
Frökkum, sem skoruðu aðeins 
fimm langskotsmörk á móti 
íslenska liðinu, var eins og vörnin 
væri búin að finna leið.  Það sást 
hins vegar gegn Pólverjum að 
strákarnir þurfa að finna leiðir til 
að loka fyrir þennan stóra „leka“ á 
íslensku vörninni.

Skotnir niður í tapleikjunum

 Franska knattspyrnu-
goðið Michel Platini er nýr for-
seti UEFA en hann vann fráfar-
andi forseta, Svíann Lennart 
Johansson, í forsetakosningunum 
í gær. Platini hlaut 27 atkvæði 
gegn 23 en tvö atkvæðin voru 
ógild. Hinn 77 ára gamli Svíi var 
búinn að sitja í forsetastólnum í 

sautján ár. „Ég var búinn að búa 
mig lengi undir forsetahlutverk-
ið og ég er tilbúinn,“ sagði hinn 
51 árs gamli Platini, sem var á 
sínum tíma þrívegis kosinn besti 
knattspyrnumaður Evrópu og 
leiddi Frakka til Evrópumeist-
aratitils síns 1984. 

Sepp Blatter, forseti FIFA, var 

ánægður. „Þetta kom mér ekki á 
óvart. Ég er mjög ánægður með 
að fara að vinna með manni sem 
hefur sömu sýn á fótboltann og 
ég,“ lét Blatter hafa eftir sér í 
gær. Umdeildasta skoðun Platini 
er að hann vill fækka sætum 
stóru landanna í Meistaradeild-
inni úr fjórum í þrjú.

Platini steypti Johansson af stalli

 LeBron James, 
leikmaður Cleveland, fékk flest 
atkvæði í kosningu í stjörnuleik 
NBA-deildarinnar í körfubolta 
sem fer fram 18. febrúar í Las 
Vegas. 

James fékk yfir 2,5 milljónir 
atkvæða en með honum í byrjun-
arlið Austurdeildarinnar voru 
kosnir Dwyane Wade og Shaquille 
O’Neal í Miami, Gilbert Arenas 
hjá Washington og Chris Bosh hjá 
Toronto. O’Neal var kosinn í liðið 
fjórtánda árið í röð og jafnaði þar 
með afrek Jerrys West og Karls 
Malone.

Í lið Vesturdeildarinnar voru 
kosnir þeir Yao Ming og Tracy 
McGrady frá Houston, Kevin 
Garnett frá Minnesota, Tim 
Duncan frá San Antonio og Kobe 
Bryant frá LA Lakers. Aðeins 
einu sinni áður hefur leikmaður 
fengið fleiri atkvæði en James, en 
Kínverjinn Yao Ming fékk fleiri 
atkvæði árið 2005.

LeBron fékk 
flest atkvæði

Arsene Wenger, knatt-
spyrnustjóri Arsenal, er hræddur 
um að liðið þurfi að leika án 
sóknarmannsins Robin van Persie 
út þetta tímabil. Van Persie 
fótbrotnaði eftir að hafa skorað 
jöfnunarmarkið gegn Manchester 
United fyrir viku síðan. „Venju-
lega tekur sex til átta vikur að 
jafna sig af þessum meiðslum en 
þetta gæti farið upp í tíu,“ sagði 
Wenger.

Arsenal á leik gegn Bolton í 
bikarkeppninni um helgina.

Hræddur um 
van Persie



Einstök stemning hefur verið á heimsmeistarakeppninni í handbolta sem fram fer í Þýskalandi. Ekki síst 
hjá íslenskum áhorfendum sem hafa stutt strákana okkar dyggilega, jafnt í blíðu og stríðu. Pjetur Sigurðs-
son ljósmyndari hefur fylgst með mótinu frá upphafi og fangað hvert augnablik, þau stóru og smáu.



Fyrir hverju vilt þú berjast?

UMFERÐARÖRYGGI OG UMFERÐARFLÆÐI

TVÖFÖLDUN SUÐURLANDSVEGAR

BETRI VEGUM, FLEIRI VEGRIÐUM OG HRINGTORGUM

BÆTA HRINGVEGINN OG BURT MEÐ EINBREIÐAR BRÝR

ÖRYGGIM VEGUM  Á VESTFJÖRÐUM

MEIRI LÖGGÆSLU, UMFERÐARÁRÓÐUR OG HÆKKUN SEKTA

MEIRI FJÁRMUNUM TIL VEGAGERÐAR VARIÐ Í ÖRYGGISMÁL

FORGANGSRÖÐUN VERKEFNA OG GÖNG Á LANDSBYGGÐINNI

HEILDARSTEFNA Á ALÞINGI Í UPPBYGGINGU VEGAKERFISINS

Við styðjum grasrótarsamtökin Samtöðu:

Með SAMSTÖÐU getum við náð árangri.

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

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

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

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

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

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

Skráðu þig í þinn baráttuhóp á www.nullsyn.is
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„Þetta var þarna inni meira í gríni 
heldur en alvöru,“ segir Magnús 
Ragnarsson, eini Íslendingurinn 
sem skráður er hermaður í síma-
skránni. Nú þegar Bandaríkjaher 
hefur kvatt Suðurnesin stendur 
Magnús einn eftir í hermannastétt-
inni. Og hillir undir lok þessa starfs-
heitis. „Ég ætla að taka þetta út á 
næstu dögum enda hættur allri her-
mennsku,“ bætir hann við. „Er búinn 
með mína skyldu,“ segir Magnús.

Magnús fór í herskóla í Sviss 
og er á heimasíðu sinni sagður 
hafa titilinn „fyrsti óbreytti“ hjá 
MP, eða herlögreglu. Magnús fór 
reyndar aldrei á nein átakasvæði 
heldur var alla sína hermannstíð í 
Sviss. Eftir dvöl sína þar starfaði 
hann um stundarsakir í hlutastarfi 
sem dyravörður á Hverfisbarnum 
og hjá auglýsingafyrirtækinu 
Memo.

Nú hafa vopnin hins vegar 

verið kvödd og Magnús snúið sér 
að friðsamlegri iðju. Hann er sest-
ur á skólabekk en vildi ógjarnan 
gefa upp hvað hann væri að læra 
og hvar. „Er samt ekki í lífvarða-
skóla,“ bætir hann við.

Íslenskur hermaður leggur niður vopn

„Seint um kvöldið setti ég upp 
iPod-inn og skokkaði litla Nes-
hringinn með Eminem í eyrunum,“ 
skrifar Siv Friðleifsdóttir heil-
brigðisráðherra á mjög persónu-
lega og skemmtilega vefsíðu sína.

Siv er heilbrigðið holdi klætt 
eins og dyggir lesendur hennar og 
aðdáendur vita, en það að hún sé 
sérstakur áhugamaður um rapp 
sætir nokkrum tíðindum. Eminem 
er ein helsta stjarna rapptónlistar-
innar en einn útgangspunktur 
rappsins er uppreisnarandi gegn 
ríkjandi ástandi. 

„Sko, ég skokka reglulega og 
hef gott og gaman af. Ég hef fund-
ið það út að ef ég er með iPod í eyr-
unum, góða og taktfasta músík, er 
eins og maður fái orkusprengju. 
Ég örvast öll á hlaupunum. Heyri 
ekki andardráttinn í sjálfri mér og 
hvað ég streða. Heldur einungis 
dúndrandi ryþma og stuð,“ segir 
Siv í samtali við Fréttablaðið. 

Að sögn Sivjar er Eminem alveg 
afbragð til þeirra nota. Mjög takt-
fastur og gott að hlaupa við tónlist 
hans. En tónlistarsmekkur Sivjar 
er ekki eingöngu bundinn við rapp-
ið þegar hún skokkar.

„Mér finnst gaman að hlusta á 
aðra músík líka. Abba, Tom Jones 
og sérstaklega þá lagið Sex Bomb 
sem og Glenn Frey og lagið The 
Heat Is On. Já, taktföst danslög 
henta best,“ segir ráðherra.

Siv hlær við aðspurð um hvort 
rapparar hljóti ekki að taka sér 
fagnandi sem nýjum liðsmanni í 
þeirra heimi. „Ætli það ekki bara? 
En þeir ættu að setja inn í rapptón-
listina hvatningarhróp til skokk-
ara. Það væri fullkomið.“ 

Heldur kom á Erp Eyvindar-
son, helsta talsmann íslenskra 
rappara, þegar hann var spurður 
hvernig honum litist á þennan 
nýja liðsmann í rappheimum.

„Hmmmm... Siv er örugglega 
fín pía á meðan hún er bara úti á 
skokkinu að hlusta á Eminem. 
Hún er krútt þótt hún sé von-
laus stjórnmálamaður. Er 
hún ekki bara að segja þetta 
til að vera hipp?“

Ekki var Erpur til í að 

fallast á að Eminem væri orðinn 
bitlaus og jafnvel blöðrulegur 
þegar hinar ráðandi stéttir eru 
komnar með hann í iPod-inn á 
skokkinu.

„Eminem er toppmað-
ur. Nýi Elvis. Og 

hún Siv var örugg-
lega ekki með lagið 
Mosh með honum í 
eyrunum þegar hún 
og restin af þessum 
vandræðahölum í 
ríkisstjórninni
ákváðu að styðja 

þátttöku Íslands í 
Íraksstríðinu.“

Þegar rapparinn 
Erpur er spurður hvort 

samfélagsbroddurinn í rappinu sé 
ekki farinn fyrir lítið þegar ráð-
herrar syngja hástöfum með segir 
Erpur þá ekki alveg syngja með. 
Þeir rauli frekar. Hann telur ekki 
að svona sé þaggað niður í gagn-
rýninni.

„Sko, afturhaldið á bara ekki 
nógu mikið af merkilegum lista-
mönnum til að fylla heilan iPod. 
Svo auðvitað enda þeir alltaf með 
að hlusta eða lesa eða horfa á lið 
sem stendur fyrir allt aðra hluti. 
Þegar þeir gáfust upp á að kæfa 
Laxness enduðu þeir með að 
kyngja sjálfir. Ég elska að heyra 
þetta lið syngja Maístjörnuna sem 
er náttúrulega byltingarsöngur.“ 

„Ég seldi bílinn en hef enn ekki 
fengið neina greiðslu þannig að 
við settum hann aftur á sölu,“ 
segir Ólafur Gunnarsson rithöf-
undur um Kadilakkinn sem var í 
aðalhlutverki ferðabókarinnar Úti 
að aka – Á reykspúandi Kadilakk 
yfir Ameríku. 

Ólafur keypti bílinn og fór til 
Bandaríkjanna að sækja hann 
ásamt Einari Kárasyni rithöfundi 
og Jóhanni Páli Valdimarssyni 
útgefanda. Hann keypti hins vegar 
köttinn í sekknum, stimpilhringir 
gáfu sig með afleiðingum sem röt-
uðu í titil bókarinnar. „Á meðan 

allt var í lausu lofti með framhald-
ið var bíllinn fluttur frá Los Ang-
eles til New York í geymslu,“ segir 
Ólafur. „Þar bauð amerískur bíla-
sali í hann en við höfum ekki feng-
ið neinar greiðslur og settum hann 
því aftur á sölu.“

Ólafur fól Jóhanni Páli, útgef-
anda sínum, að koma bílnum í verð 
og annast viðskiptin og samkvæmt 
upplýsingum frá JPV er kaupverð 
á bilinu 750 þúsund til ein millj-
ón króna. Við það bætist 
flutn-

ingskostnaður fyrir þann sem vill 
flytja bílinn til landsins en engir 
innflutningstollar eru hins vegar 
lagðir á fornbíla. 

Ólafur fer ekki í grafgötur með 
það að hann hafi tapað fé á þessum 
viðskiptum. „Það segir sig sjálft 
að eitthvað tapaðist. Þetta var auð-
vitað ekki það sem lagt var upp 
með en lífið er nú aldrei beggja 
skauta byr, margt óvænt kemur 

upp á.“ Hann 
segir að 

þetta

hafi þó fráleitt dregið úr sér nokk-
urn þrótt. „Alls ekki, ég væri til-

búinn að leggja 
af stað í aðra 

svona reisu 
um fimm-

leytið.“

Kadilakkinn reykspúandi aftur til sölu

… fær Kaoru Umezawa 
japönskukennari, sem stendur 
fyrir bráðskemmtilegri 
japanskri hátíð í Háskóla 
Íslands í dag.



Það þyrfti nauðsynlega að bæta þessum frábæru dómum á auglýsinguna okkar.
Má taka út þar sem stendur: Sýnd í SAM-bíónum 

“Nanna Kristín sýnir magnaðan leik. Nýtt viðmið í íslenskri kvikmyndagerð”
Bergsteinn Sigurðsson/Fréttablaðið

****
rnasterk. Ingvar galdrar fram einstaka persónu

Samvinna Ragnars Bragasonar og Vesturports er sannarlega gæfuspor í íslenskri kvikmyndamenningu.”
Heiða Jóhannsdóttir/Morgunblaðið

****
“Betri leikur en áður hefur þekkst í íslenskum myndum.

Foreldrar er ekkert síðri en Börn, frábær mynd sem hver Íslendingur ætti að sjá.”
Davíð Örn Jónsson/kvikmyndir.com

***1/2 Topp5
“Tónlist Péturs Ben hreint út sagt frábær.

Foreldrar eru áhrifamikið verk. Hvergi er dauður punktur og persónurnar snerta mann djúpt.”
Sigríður Pétursdóttir/Víðsjá RUV

****
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Opið virka daga
Opið laugardaga
Opið sunnudaga

10.00 - 20.00
10.00 - 18.00
12.00 - 18.00

Morgunmatur

3.775,-3.775,-
ANTONIUS grind L44xB54xH70 cm silfurlitað 995,-
ANTONIUS tauskúffa L42xB53xH14 cm 695,-/stk.

VESTBY fataskápur
L90xB50xH180 cm 4.950,-

PROPP herðatré
8 stk. gegnheil fura

PRESSA þvottaklemma
50 stk. ýmsir litir

SKARP klukka Ø31 cm 
ryðfrítt stál 1.290,-

SKUBB geymslukassi
L45xB56xH20 cm 695,-

DOKUMENT ruslafata
Ø30 H35 cm 795,-

SKUBB tauhillur
L35xB35xH120 cm 1.290,-
L15xB35xH120 cm 695,-

SAMLA kassi 130 l
L79xB57xH42 cm 1.490,-
SAMLA lok f/130 l kassa 595,-

DÄNKA strauborð
140x37x95 cm 3.690,-

295,-295,-

LYCKLIG geisladiskataska
20 vasar ýmsir litir 195,- 295,-295,-

PAPPIS tímaritahirslur
2 stk. L9xB25xH30 cm 55,-

195,- 490,-
IKEA Restaurant & CaféIKEA Restaurant & Café

Kryddbakaður lax
með graslaukssósu, kartöflum 

og grænmeti
frá kl. 9:00 - 11:00

mánudaga - laugardaga

Veitingastaður opnar klukkutíma fyrr en verslun

SVAJS fatapokar
3 stk. gegnsætt

295,-295,-

Skpiulag
Eitthvað það undarlegasta við 

íslenskt samfélag er allur sá 
tími, orka og peningar sem fer í 
lambakjöt. Sauðirnir ráða þjóðfé-
lagsmálunum á köflum. Umræða 
um hátt matvælaverð leiðist yfir-
leitt út í umræðu um réttmæti tolla-
verndar á lambakjöti. Umræða um 
byggð í landinu fer oftast nær út í 
rifrildi um styrki til lambakjöts-
framleiðslu. Að íslenska lambakjöt-
ið sé gott á bragðið er nánast orðið 
að kennisetningu eins ráðherra í 
ríkisstjórn, eins konar grundvallar-
viðhorf sem viðkomandi byggir pól-
itískan tilverurétt sinn á. Og núna, 
til að undirstrika endanlega þann 
stórundarlega sess sem rollurnar 
virðast hafa í íslensku þjóðfélagi, 
bárust þær fregnir í vikunni að 
sauðfjárbændur, framleiðendur 
lambakjöts, ættu að fá 16 milljarða 
í greiðslur á komandi árum. Beint 
úr sjóðum ríkisins.

er borið í fé eins og ekkert sé. Á 
meðan eru ekki til peningar til þess 
að byggja hjúkrunarheimili fyrir 
aldraða, svo dæmi sé tekið. Skorið 
er niður til framhaldsskólanna. 
Spítalar ná ekki endum saman. 
Hver er skynsemin í þessu? Ekki er 
að sjá að þessar greiðslur verði til 
dæmis arðbærar, eins og sambæri-
leg fjárfesting í menntun gæti 
orðið. Hvað þá að þessar greiðslur 
varði grunnþjónustu og velferð. 

aðeins yfir þetta. Lamba-
kjöt er kjötmeti. Annað kjöt er til 
dæmis svínakjöt, kjúklingar og 
nautakjöt. Svo er líka til fiskmeti, 
eins og þorskur, ýsa, lúða, rækjur, 
humar, hörpuskel og skötuselur. 
Ógrynni er til af grænmetistegund-
um, baunategundum, ávaxtateg-
undum, kartöfluréttum, hrísgrjóna-
réttum, villibráð, mjólkurréttum og 
brauðmeti. Íslendingar kaupa 
ógrynni af alls konar mat, af öllu 
tagi, allt árið um kring. Er von 
maður spyrji: Hvað er svona merki-
legt við lambakjöt? 

er gott á bragðið. Ég tek undir 
það. Íslenskur lambavöðvi er eitt 
það besta sem ég fæ. En lambakjöt 
er ekki stór hluti innkaupakörfunn-
ar frá degi til dags. Frá sjónarhóli 
neytandans er illskiljanlegt, eigin-
lega bara verulega fáránlegt, að 
lambakjötsframleiðsla – sunnu-
dagssteikin – fái þrjá milljarða á ári 
úr ríkissjóði. 

dýrt er lambakjötið samt, 
þótt flestir borgi, enda um lúxus-
mat að ræða. En auðvitað vita allir 
að lítill hluti af verðinu fer til bænda 
og þar liggur fjárhundurinn graf-
inn. Ríkið er hér að bæta bændum 
upp, með gígantískum greiðslum, 
þá meingölluðu stöðu að bændur 
sjálfir njóta ekki góðs af verðgildi 
góðrar vöru í heilbrigðu markaðs-
kerfi. Peningar kaupandans renna 
ekki til þeirra. Skattpeningar hans 
gera það hins vegar. 

fjármálaráðherra skuli gang-
ast við þessum vonlausa fjáraustri 
er auðvitað lýsandi fyrir dapurlegt 
viðhorf til ríkisrekstrar. Hvar er 
ábyrgðin? Aðhaldið? Skynsemin? 
Það fer ekki hægri mönnum vel að 
gorta sig af að hafa vit á ríkisfjár-
málum, þegar þetta er staðreyndin: 
Fjármálaráðherra er orðinn sauð-
fjármálaráðherra. Hann gætir fyrst 
og fremst hagsmuna ríkis-sauðs. 

Fé í fé


