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*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup í nóvember 2006.
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LAUGARDAGUR
3. febrúar 2007 — 33. tölublað — 7. árgangur

Agnes Karen Sigurðardóttir á Nissan Patrol árgerð 93 sem hefur reynst henni gífurlega vel. Hún er í stjórn ferða-klúbbsins 4x4 og fer oft í jeppaferðir með félögunum þar.
„Við hjónin eigum þrjá bílb í

og Agnes segir aðalatriðið að vera með 
góðan útbúnað, slatta af varahlutum og gott 
nesti. Hún reynir að komast í sem flestar 
ferðir með klúbbnum en hin árlega kvenna-
ferð klúbbsins sem verður farin 3.-5 mars
næstkomandi er allt f íA

Fjör með stelpunum

Sjálfseyðingarhvötin
„Manni fallast hendur. Hvenær 
ætla frjálslyndir jafnaðarmenn 
þessa lands að átta sig á því að 
þeir eru að grafa sína eigin gröf 
með þessum smáflokkasérfram-
boðum?“ spyr Ellert B. Schram.

Í DAG 16

ANNA KAREN SIGURÐARDÓTTIR

Fer á fjöll með 
stelpunum
bílar ferðir tíska

          Í MIÐJU BLAÐSINS

Allt um svefn
Svefninn er dularfullt fyrirbæri 
því þótt vitað sé að okkur er hann 
lífsnauðsynlegur, þá veit enginn 
hvers vegna. Sé svefninn furðuleg-

ur þá þykja draumar 
okkar svo enn 
undarlegri. 

ÚTTEKT 36

STJÓRNMÁL Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir, formaður Samfylk-
ingarinnar, átti ítarlegt samtal 
við Jón Baldvin 
Hannibalsson, 
fyrrverandi 
ráðherra, um 
stöðu Samfylk-
ingarinnar og 
hugsanlega 
endurkomu 
hans í íslensk 
stjórnmál. 
Niðurstaða 
þeirra var að Samfylkingin 
héldi einfaldlega sínu striki. 
Hún efast um orðróm um að Jón 
safni liði til sérframboðs.

Ingibjörg telur að það sem 
brenni helst á fólki fyrir 
kosningarnar sé misskipting 
hagvaxtar síðustu ára og að 
Norðvesturland og Norðaustur-
land hafi með öllu farið á mis 
við hann. Hún vill að fjárfest-
ingarverkefni næstu ára verði 
uppbygging samgangna og vill 
kæla niður hagkerfið á öðrum 
sviðum. Sérstaklega finnst 
henni mikilvægt að vinda ofan 
af stóriðjustefnu sem hún segir 
hafa klofið þjóðina í tvær 
andstæðar fylkingar. 
 - shá / sjá síðu 30

Formaður Samfylkingar:

Telur ekki að 
Jón fari fram

INGIBJÖRG SÓL-
RÚN GÍSLADÓTTIR

ÍSLENSKU BÓKMENNTAVERÐLAUNIN VEITT Frú Dorrit, herra Ólafur Ragnar, Andri Snær og Ólafur Jóhann hlusta á íslenskan djass 
við afhendingu verðlaunanna á Bessastöðum í gær. Ávörp þeirra Andra Snæs og Ólafs Jóhanns eru birt á síðu 44 í blaðinu í dag.

FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA  

LEIKLIST „Ég kem útgrátinn af hverri æfingu,“ segir 
Ómar Ragnarsson. Hann æfir nú í nýjum dramatísk-
um söngleik sem fyrirhugað er að frumsýna í 
Borgarleikhúsinu 1. ágúst. Vinnutitill verksins er 
Ást en leikurinn gerist á elliheimili og fjallar um 
ástir þeirra gömlu. Leikstjóri er Gísli Örn Garðars-
son, en fjöldi snjallra leikara fer með hlutverk í 
verkinu: Pétur Einarsson, Magnús Ólafsson, 
Kristbjörg Kjeld og Skapti Ólafsson svo nokkrir séu 
nefndir.

Leikstjórinn er afar ánægður með Ómar, sem fer 
með stórt hlutverk í verkinu. Segir hann eitthvert 
best geymda leyndarmál hins íslenska leikhúss en 
Ómar hefur ekki stigið á leiksvið sem slíkt í 38 ár.

„Ótrúlega fallegur leikari. Þegar jafnþjóðþekkt 
fígúra og Ómar er sett á svið eftir tæplega fjörutíu 
ára hlé þarf að hugsa það vandlega hvernig hlutverk 
það er sem maður vill sjá hann í. Dæmigert væri að 
sjá hann í hlutverki grallarans en áskorunin eina rétta 
felst í að láta hann fara með alvarlegt hlutverk,“ segir 
Gísli Örn. - jbg / sjá síðu 58

Ómar Ragnarsson stígur aftur á leiksvið eftir 38 ára fjarveru:

Kemur útgrátinn af æfingum

ÓMAR Á ÆFINGU „Ótrúlega fallegur leikari,“ segir leikstjórinn 
Gísli Örn Garðarsson.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SKÚRIR EÐA ÉL Í dag verður 
suðvestan átt, yfirleitt 5-13 m/s 
en hvassari hér og hvar í hviðum. 
Skúrir eða él en úrkomulítið á 
Austurlandi. Hiti 0-5 stig, mildast 
syðst. Frystir um allt á morgun.
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KÓPAVOGUR

Þetta ár verður met-
ár í framkvæmdum
Sérblað um Kópavog

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Kópavogur

[ SÉRBLAÐ UM KÓPAVOG  – LAUGARDAGUR 3. FEBRÚAR 2007 ]

EFNISYFIRLIT
ÁR FRAMKVÆMDAGunnar Birgisson bæjarstjóri

BLS. 2
FRAMTÍÐ KÁRSNESSÞúsund íbúðir bætast við

BLS. 2

Á RÖLTI Í VESTURBÆNUMHeilsíða með fallegum myndum
BLS. 4

SNYRTI-AKADEMÍANÞrír fegrunarskólar undir sama þaki
BLS. 6

Á SAMA STAÐ Í 46 ÁRRakarastofan í Neðstutröð
BLS. 8

LJÓÐSTAFUR JÓNS ÚRVÖR

Á SAMA STAÐÍ 46 ÁR
Rakarastofan í Neðstutröð SJÁ BLS. 8

METÁR Í 
FRAMKVÆMDUMGunnar Birgisson bæjarstjóri SJÁ BLS. 2

TÍSKA

Íslenskur hönnuður 
á uppleið
Sérblað um tísku

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

HANSKAR VIÐ ÖLL TÆKIFÆRISjóðheitir fylgihlutir SJÁ BLS. 2

EFNISYFIRLIT

ÍSLENSKUR HÖNNUÐUR Á UPPLEIÐ
Birna Karen Einarsdóttir, stofnandi tískufyrirtækisins Birnu, er í mikilli sókn á erlendum vettvangi. BLS. 2

KLÆÐNAÐURHVERSDAGSINS
Buxur, pils og peysur  BLS. 4
SAMKVÆMISKJÓLAR Í SMÁRALIND

Kjólar á árshátíðina eða þorrablótin
BLS. 6

Tíska
[ SÉRBLAÐ UM TÍSKU  – LAUGARDAGUR 3. FEBRÚAR 2007 ]

SAMKVÆMISKJÓLAROG FYLGIHLUTIRFyrir árshátíðina og þorrablótin SJÁ BLS. 6

Spila um 7. sætið í dag
Íslenska handboltalandsliðið spilar 

um 7. sætið við Spán 
á HM í handbolta í 
dag en sigur í leiknum 
tryggir strákunum okkar 

sæti í undankeppni 
Ólympíuleikanna í 

Peking 2008.
ÍÞRÓTTIR 54

VEÐRIÐ Í DAG

Brennivín og 
hrútspungar
Sindri Páll Kjartans-
son hélt glæsilegt 
þorrablót á Prikinu.

FÓLK 58

INNFLYTJENDAMÁL Útgefnum dvalar-
leyfum til maka íslenskra ríkis-
borgara fjölgaði um 30 prósent á 
milli áranna 2005 og 2006. Fyrra 
árið var veitt 391 slíkt leyfi en 
þeim fjölgaði í 508 í fyrra.  

Útgefnum dvalarleyfum til 
erlendra ríkisborgara innan Evr-
ópska efnahagssvæðisins (EES) 
fjölgaði um tæplega 350 prósent á 
sama tímabili, úr 1.391 í 4.799. 
Útskýrist það fyrst og fremst af 
því að hinn 1. maí í fyrra tóku gildi 
lög hér á landi um frjálsa för launa-
fólks frá nýjum aðildarríkjum Evr-

ópusambandsins. Alls fjölgaði 
útgefnum dvalarleyfum til allra 
erlendra ríkisborgara um 28 pró-
sent á þessu tímabili. 

Erla Pálsdóttir, verkefnastjóri 
hjá Útlendingastofnun, segir 
ýmsar skýringar á þessari aukn-
ingu. „Það er stefna íslenskra 
stjórnvalda að setja EES-ríkisborg-
ara í forgang við úthlutun dvalar-
leyfa. Þar af leiðandi hlýtur að vera 
erfiðara fyrir ríkisborgara utan 
EES að koma hingað á þeim for-
sendum að fara að vinna og væntan-
lega meira um að þeim sé synjað 

um atvinnuleyfi. Þegar slíkt gerist 
fer fólk að leita annarra leiða til að 
geta verið hérna.“ 

Hún segir stofnunina beita sér á 
ýmsa vegu til að mæta þessum 
breytingum. „Við tökum fólk í við-
töl og erum með kerfi hér þar sem 
við getum fylgst með af hverju 
fólk er að sækja um. Ef við sjáum 
til dæmis au-pair leyfi sem er að 
renna út og sami aðili fer allt í einu 
að sækja um makaleyfi þá segir 
það okkur að sú umsókn sé kannski 
ekki alveg á réttum forsendum. Þá 
eru báðir aðilar boðaðir í viðtal 

hvor í sínu lagi til að kanna hvort 
að þeir séu að segja rétt og satt 
frá.“ 

Að sögn Erlu bregst Útlendinga-
stofnun ætíð við snöggum breyt-
ingum með því að skoða hvort hægt 
sé að breyta vinnulagi á einhvern 
hátt. „Það er gott innra skipulag 
hjá okkur og við verðum strax vör 
við svona breytingar. Þá reynum 
við að komast að því af hverju 
breytingarnar stafa. En á endanum 
erum við náttúrlega bara að vinna 
eftir þeirri löggjöf sem er sett 
hverju sinni.“ - þsj

Erlendum mökum fjölgar
Útgefnum dvalarleyfum til maka íslenskra ríkisborgara fjölgaði um þriðjung milli ára. Erlendir ríkisborgar-
ar eru farnir að leita nýrra leiða til að dveljast á Íslandi. Útlendingastofnun fylgist vel með breytingunum. 



Tyrkneskir fjölmiðl-
ar birtu í gær myndir sem sýndu 
herlögreglumenn stilla sér upp til 
myndatöku með unga þjóðernis-
ofstækismanninum sem grunað-
ur er um að hafa myrt armensk-
ættaða blaðamanninn Hrant Dink. 
Eitt dagblaðið sagði lögreglu-
mennina hafa veitt sakborningn-
um „hetjumeðferð“.

Myndirnar sýna hinn sautján 
ára gamla sakborning, Ogun Sam-
ast, halda á tyrkneska þjóðfánan-
um og stilla sér upp með lög-
reglumönnunum, sem sumir eru í 
einkennisbúningum. Á bak við 
Samast er borði í fánalitunum, 
þar sem á er letruð tilvitnun í 

Mustafa Kemal Atatürk, föður 
Tyrklands nútímans: „Land 
þjóðarinnar er heilagt. Það má 
ekki ofurselja örlögunum.“

Samast er sakaður um morðið 
á Hrant Dink, blaðamanni af 
armenskum uppruna sem bakað 
hafði sér hatur þjóðernisofstopa-
manna með því að skrifa greinar 
um að fjöldamorð Tyrkja á 
Armenum undir lok heimsstyrj-
aldarinnar fyrri hefði verið 
þjóðarmorð.

100.000 Tyrkir fylgdu Dink til 
grafar til að sýna andúð sína á 
málstað og baráttuaðferðum 
þeirra sem réðu hann af dögum.

Sagðir hafa veitt „hetjumeðferð“

Eyjólfur, ætti kannski frekar 
að tala um tölvuóleik?

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

NOTAÐIR BÍLAR

BÍLL DAGSINS

TOYOTA COROLLA WAGON
Nýskr. 03.03 - Sjálfskiptur - Ekinn 62 þús. km.  -  Allt að 100% lán.

Verð

1.390.000.-

 Hreyfanleiki við-
skiptavina milli banka alls staðar 
í Evrópu er mjög lítill. Þetta segir 
í skýrslu framkvæmdastjórnar 
ESB. Að því er segir í tilkynningu 
Neytendasamtakanna hamla 
fjölmörg atriði samkeppni í 
tengslum við greiðslukort, 
greiðslukerfi og þjónustuþætti á 
borð við tékkareikninga. Verð-
upplýsingar séu ógagnsæjar, 
erfitt sé að meta gæði þjónust-
unnar, kostnaður vegna flutnings 
og lokun viðskiptareikninga sé 
hár og viðskiptavinir séu bundnir 
er þeim bjóðist betri lánakjör ef 
þeir kaupi viðbótarþjónustu. 

Viðskiptavinir 
fastir í bönkum

 Karlmaður á þrí-
tugsaldri játaði á miðvikudags-
kvöld að hafa kveikt í íbúðarhúsi í 
Þorlákshöfn aðfaranótt 20. janúar 
síðastliðins. Hann hafði áður 
viðurkennt að hafa brotist inn í 
húsið en neitaði stöðugt að hafa 
borið eld að því. Húsið brann til 
kaldra kola og eigandi þess stóð 
eftir með ekkert nema vinnufötin 
sem hann var í og það sem stolið 
hafði verið. Kona og tvö börn voru 
sofandi í samliggjandi húsi en 
árvökulum nágranna tókst að 
vekja þau og sluppu þau því 
ómeidd. Að sögn lögreglunnar á 
Selfossi sagðist maðurinn hafa 
ætlað sér að eyða verksummerkj-
um með því að skvetta bensíni 
víðs vegar um húsið og kveikja í. 
Rannsókn hennar bendir til þess 
að hann hafi verið einn að verki.

Maðurinn var handtekinn þegar 
hann reyndi að nota greiðslukort 
úr innbrotinu til að kaupa sér dekk 
á höfuðborgarsvæðinu stuttu eftir 
eldsvoðann. Hann hafði áður hringt 
í þjónustufulltrúa hjá banka eig-
anda kortsins og látið flytja fé yfir 
á greiðslukortið. Gaf hann þær 
skýringar að brunnið hefði ofan af 
honum og heimildin á kortinu væri 
fullnýtt. Þjónustufulltrúinn fram-
kvæmdi millifærsluna án þess að 
maðurinn hefði getað gefið upp 
leyniorð reikningsins. Grunsemdir 
vöknuðu skömmu síðar þegar rétt-
mætur eigandi kortsins hringdi í 
bankann og óskaði eftir sömu fyr-
irgreiðslu. Þjófurinn hefur setið í 
gæsluvarðhaldi síðan.

Við handtöku mannsins fundust 
tveir hnífar, amfetamín, gramma-
vog og ætlaður skuldalisti vegna 
fíkniefnakaupa í bifreið hans. Við 

húsleit á heimili unnustu mannsins 
fannst síðan þýfi úr innbrotinu og 
grænn bensínbrúsi. Unnustunni 
var sleppt í síðustu viku þar sem 
ekki þótti nauðsynlegt rannsókn-
innar vegna að halda henni lengur. 
Hún er þó enn til rannsóknar vegna 
meðferðar á þýfinu sem fannst á 
heimili hennar. 

Bráðabirgðaniðurstöður tækni-
deildar sýndu að notaður hefði 
verið eldfimur vökvi til að kveikja 
eldinn og hefur lögreglan á Sel-

fossi staðfest að hann hafi komið 
upp á fleiri en einum stað. Maður-
inn sem er í haldi hefur margsinnis 
áður komið við sögu lögreglu vegna 
ýmissa brota. Hann er af höfuð-
borgarsvæðinu en dvaldist tölu-
vert í Þorlákshöfn á heimili unn-
ustu sinnar. Gæsluvarðhald yfir 
honum var í gær framlengt til 9. 
mars og verður málið sent ríkis-
saksóknara þegar rannsókn þess 
lýkur, en hún er að sögn lögreglu 
vel á veg komin.

Játar að hafa kveikt 
í íbúð í Þorlákshöfn
Karlmaður á þrítugsaldri hefur játað að hafa brotist inn og kveikt í íbúðarhúsi 
í Þorlákshöfn í síðustu viku. Bensínbrúsi og þýfi úr innbrotinu fannst á heimili 
unnustu hans. Vopn og fíkniefni voru gerð upptæk við handtöku mannsins.

Stúlka sem reyndi að 
smygla 85 grömmum af kókaíni 
til landsins í mars hefur verið 
dæmd í Héraðsdómi Norðurlands 
eystra í þriggja mánaða skilorðs-
bundið fangelsi. 

Hún var átján ára þegar hún 
framdi brot sitt.

Stúlkan flutti efnið hingað til 
lands frá Amsterdam og hafði 
falið það í líkama sínum. Hún var 
handtekin eftir komu til Keflavík-
urflugvallar og lagði lögreglan 
hald á efnið síðar sama dag.

Dómurinn gerði stúlkunni að 
greiða á fjórða hundrað þúsund 
krónur í sakarkostnað og sæta 
upptöku kókaínsins.

Átján ára í 
kókaínsmygli 

Eitt ungmenni á 
dansleik framhaldsskólanema í 
fyrrakvöld var svo illa haldið af 
áfengisdrykkju að því var ekið á 
slysadeild, að sögn lögreglu.

Nokkur ölvun var á tveimur 
skólaböllum framhaldsskólanema 
sem haldin voru í borginni í 
fyrrakvöld. Alls var haft sam-
band við foreldra um fimmtíu 
unglinga og þeir beðnir að sækja 
börn sín. Mörg ungmennanna 
höfðu drukkið ótæpilega en þess 
ber að geta að bæði böllin áttu að 
sjálfsögðu að vera áfengislaus.

Á slysadeild 
eftir ofdrykkju

 „Við finnum fyrir miklum hlýhug og erum 
öllum þakklát,“ segir Hrefna Björk Sigurðardóttir. 
Börnin hennar Svandís Þula og Nóni Sær lentu í 
alvarlegu bílslysi 2. desember síðastliðinn. Svandís 
Þula, fimm ára gömul, lét lífið í slysinu en Nóni Sær 
lamaðist fyrir neðan mitti. Faðir systkinanna lenti 
einnig í slysinu en slapp án alvarlegra meiðsla. 

Eftir hið hörmulega slys tóku nokkur fyrirtæki og 
listamenn sig saman, undir forystu Leones Tinganelli, 
og gáfu út geisladisk til minningar um litlu stúlkuna. 
Diskurinn sem ber titilinn Svandís Þula – minning 
hefur selst vel. Á tveimur vikum hafa um þrjú 
þúsund eintök selst og nemur ágóðinn um þremur 
milljónum króna sem renna óskiptar til Nóna Sæs. 

„Lömunin er óbreytt en þetta horfir allt í rétta 
átt. Nóni hefur verið með meltingartruflanir og er 
enn innskrifaður á spítalann en getur sofið heima 
um nætur. Hann fer í endurhæfingu og í skólann á 
hverjum degi,“ segir Hrefna. Hún vill nota tækifær-
ið og skila þakklæti til starfsfólks og nemenda í 
Norðlingaskóla þar sem Nóni stundar nám. 

„Við höfum það eins gott og hægt er miðað við 
aðstæður og erum einstaklega þakklát fyrir allt það 
sem fólk hefur gert fyrir okkur,“ segir Hrefna.

Fjárstyrkinn segir hún verða lagðan inn á 
framtíðarreikning Nóna og vonast hún til að féð 
muni hjálpa honum í framtíðinni.  

Nýtist Nóna Sæ í framtíðinni

 Fornleifaræn-
ingjar eru enn stórtækir í 
Afganistan, þar sem ofstækis-
stjórn talíbana eyddi á sínum 
tíma skipulega stórum hluta 
þeirra fornmuna sem til voru í 
landinu. Alþjóðaráð minjasafna 
hóf í gær aðgerðir sem miða að 
því að stemma stigu við ólögleg-
um viðskiptum með fornmuni frá 
Afganistan.

Ráðið birti í gær válista yfir 
horfna afganska fornmuni í von 
um að einkasafnarar, fornmuna-
salar og umboðsmenn safna verði 
vakandi fyrir því ef slíkir munir, 
sem kunna að vera þjófstolnir, 
koma upp á yfirborðið. 

Fornleifarán 
valda áhyggjum

 Fíkniefnasmygl það 
sem lögreglan í Árnessýslu 
rannsakar nú varð með þeim 
hætti að efnið var sent til 
landsins með pósti, samkvæmt 
upplýsingum Fréttablaðsins. 
Magn fíkniefnanna er það mikið 
að allar líkur benda til þess að 
þau hafi verið ætluð til dreifingar 
og sölu. 

Það var í fyrrakvöld sem 
Héraðsdómur Suðurlands 
úrskurðaði tvo menn í gæsluvarð-
hald vegna málsins. Þeir eru 
báðir á á þrítugsaldri. Annar 
mannanna var úrskurðaður í 
gæsluvarðhald til 9. febrúar og 
hinn til 6. febrúar, að kröfu 
lögreglunnar í Árnessýslu.

Fíkniefni tekin 
í póstsendingu
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Mán. til mið.
10.00–18.30

Fimmtudagur
10.00–21.00

Föstudagur
10.00–19.00

Laugardagur
10.00–18.00

Sunnudagur
13.00–17.00
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Nú er síðasta helgi útsölunnar í Kringlunni 
með enn meiri verðlækkunum. Komdu og 
gerðu stórkostleg kaup á götumarkaðinum.

Opið 10–18 í dag



Guðmundur Jónsson, 
fyrrverandi forstöðumaður 
Byrgisins, lagði ekki fram boðaða 
kæru hjá sýslumannsembættinu á 

Selfossi í 
fyrradag þegar 
hann mætti þar 
til skýrslutöku. 
Þetta staðfesti 
Ólafur Helgi 
Kjartansson
sýslumaður.

Guðmundur
hafði sagt í 
fjölmiðlum að 
hann myndi 

kæra eina af stúlkunum fjórum 
sem kært hafa hann fyrir 
kynferðislega misbeitingu meðan 
þær voru skjólstæðingar Byrgis-
ins. Kvaðst Guðmundur myndu 
kæra stúlkuna fyrir nauðgun. Af 
því hefur ekki orðið enn.

Guðmundur 
kærði ekki

Allir í betra form
fyrir sumarið
Komdu í Rope Yoga
Byrjum aftur 24. apríl

Mánud. Miðvikud. og fimmtud.
Kl. 6.30, 7.30, 10.00, 18.30 og 19.30
Sími. 691 0381 . Hámark 10 manns í tíma.

Kennari: Kristín Björg

Kennt kl.7.00, 8.00, 11.00, 18.30
Takk fyrir Rope yoga. Hef enga líkamsrækt geta stundað 

 ðleikar í hnakka og vöðvafestum hafa hrjáð 
mig um margra ára skeið. Eftir að ég byrjaði hjá Kristínu 
Björ  eika og ég hef styrkt 
vöðva mina áherslulaust. FRÁBÆRT.
Björg Traustadóttir.

Betri heilsa

Kennari: Kristín Björg s. 691 0381

Maðurinn sem slasaðist í 
snjóflóði í Hrappsstaðaskál í 
Hlíðarfjalli 21. janúar síðastliðinn 
er kominn til meðvitundar. Honum 
er þó enn haldið í öndunarvél. 

Læknir á Fjórðungssjúkrahús-
inu á Akureyri segir manninn á 
batavegi, en of snemmt sé að segja 
til um hvort hann nær fullum bata.

Kominn til 
meðvitundar

 Í væntanlegri skipan 
heildaráætlunar um nýtingu og 
vernd náttúruauðlindanna er gert 
ráð fyrir því að tekið verði gjald 
fyrir leyfi og nýtingu. Þetta kom 
fram í máli Jóns Sigurðssonar, 
iðnaðar- og viðskiptaráðherra, 
þegar hann setti Sprotaþing 2007 í 
Laugardalshöll í gær.

„Með slíku 
auðlindagjaldi
skapast tæki-
færi til að 
byggja upp á 
einhverju tíma-
bili auðlinda-
sjóð sem þjóðin 
getur notað til 
sérstakra þjóð-
þrifaverkefna.
Alaskabúar hafa 
þegar góða 
reynslu á þessu 
sviði, en þeir 
endurgreiða
líka öllum 
almenningi úr 
slíkum auð-
lindasjóði þegar 
arðstaða hans 
leyfir,“ sagði 
Jón.

„Ég tel að 
auðlindasjóður eigi að geta tekið 
virkan þátt í eflingu þess nýsköp-
unar- og sprotakerfis sem íslenska 
þjóðin þarf á að halda. Þá væri 
arðinum af auðlindum Íslendinga 
varið til að byggja hér undir fram-
tíðarárangur og auk þess geta 
beinar greiðslur til almennings, 
þegar þannig ber undir, orðið 
öflug samfélagsstoð,“ sagði ráð-
herra ennfremur.

Þessi hugmynd er ekki alger-
lega ný af nálinni, því hugmyndin 
að stofnun auðlindasjóðs kom 
fram í máli Víglundar Þorsteins-
sonar, stjórnarformanns BM-Vall-
ár, á fundi Samtaka iðnaðarins í 
lok nóvember á síðasta ári.

Guðmundur Þóroddsson, for-
stjóri Orkuveitu Reykjavíkur, 
segir að miklu skipti hvernig 
útfærsla auðlindagjalds geti orðið, 
til dæmis hvort greiða þurfi þegar 
virkjað er á eignarlandi. 

Einhver þurfi að borga brúsann 
og þeir sem geri það alltaf að end-
ingu séu kaupendur raforkunnar. 
Guðmundur bendir á að samning-
ar um sölu á raforku til stóriðju 
séu bundnir til 20–30 ára og við 
þeim verði ekki hróflað. Þá leggist 

gjaldið á almenna notendur og 
nýja stóriðjusamninga.

Friðrik Sophusson, forstjóri 
Landsvirkjunar, segir að sam-
kvæmt lýsingum af ræðu ráðherra 
sé ekki sé ljóst nákvæmlega hvaða 
útfærslu hann sé að tala um, en 
tekur fram að hann hafi ekki heyrt 
ræðu Jóns Sigurðssonar í gær. 

Friðrik segir að ekkert sé við 
því að segja ef ríkið kjósi að inn-
heimta gjald sé virkjað á þjóðlend-
um eða ríkislandi, það verði þá 
eins og hver önnur leiga. Önnur 
staða sé uppi séu auðlindir á einka-
landi nýttar. Þá sé þegar búið að 
greiða fyrir réttinn til að nýta 
landið og alveg út í bláinn að taka 
sérstakt auðlindagjald til viðbótar 
við það. 

Iðnaðarráðherra vill 
stofna auðlindasjóð
Gert er ráð fyrir auðlindagjaldi í heildaráætlun um nýtingu og vernd náttúru-
auðlinda. Hægt að byggja upp sjóð sem tekur þátt í nýsköpun, segir ráðherra. 
Gjaldið mun leggjast á neytendur og nýja stóriðjusamninga, segir forstjóri OR. 

 35 ára gamall portú-
galskur karlmaður, Americo Luis 
Da Silva Gonçalves, var á fimmtu-
dag dæmdur í fjögurra ára fang-
elsi fyrir nauðgun og stórfellda 
líkamsárás gegn 45 ára konu. 
Maðurinn nauðgaði konunni á 
heimili hennar í Vesturbænum  
hinn 10. september síðastliðinn. 
Héraðsdómur Reykjavíkur kvað 
upp dóminn. 

Maðurinn hefur ekki áður 
gerst sekur um brot en við ákvörð-
un dómsins var litið til þess 
hversu hrottafengið brot hans 
var. Maðurinn kleip í kynfæri og 
brjóst konunnar, sló hana bæði 
með flötum lófum og krepptum 

hnefum, sneri upp á ökkla hennar 
og sló honum upp við vegg. Konan 
hlaut eymsli víðs vegar á líkam-
anum í árásinni, meðal annars 
sprungur og bjúg á kynfærum 
sem reyndust svo illa leikin að 
ekki var unnt að skoða þau. Mað-
urinn hætti ekki þrátt fyrir að 
konan hefði margsinnis beðið 
hann um það.

Konan hefur þurft að glíma við 
alvarlegar afleiðingar árásarinn-
ar, bæði líkamlegar og andlegar. 
Hún var rúmföst í viku eftir árás-
ina, átti erfitt með svefn, fékk 
martraðir og átti erfitt með að 
fara út úr húsi. Þess vegna fór 
konan fram á að maðurinn greiddi 

henni skaðabætur og ákvað dóm-
urinn þær skyldu vera 1.200 þús-
und krónur. Manninum var og gert 
að greiða sakarkostnað að upphæð 
tæplega 700 þúsund krónur. 

4 ára fangelsi fyrir nauðgun

 Vopnaðir liðsmenn Fatah-
hreyfingarinnar gerðu árás á 
háskóla sem er tengdur Hamas-
samtökunum og kveiktu þar í 
byggingum í gær. Sautján manns, 
þar á meðal fjögur börn, létust í 
átökum fylkinganna, sem er mesta 
mannfall sem orðið hefur á einum 
degi frá því að í brýnu sló fyrst 
milli Fatah og Hamas. 

Frá því skammvinnt vopnahlé 
var rofið á fimmtudag höfðu í 
gær alls 24 látið lífið og 245 særst 
í skotbardögum.

Leiðtogar fylkinganna sögðust 
í gær hafa fallist í grundvallarat-
riðum á nýtt vopnahlé, á fundi í 
egypska sendiráðinu. Fleiri fundi 
þyrfti til að semja um fram-
kvæmdaatriði. Síðasta vopnahlé 
hélt aðeins í tvo sólarhringa.

Leiðtogar boða 
nýtt vopnahlé

Valgerður Sverris-
dóttir utanríkisráðherra leiðir 
viðskiptanefnd Útflutningsráðs 
til Suður-Afríku í lok þessa 
mánaðar. Um fimmtán fyrirtæki 
hafa staðfest þátttöku í ferðinni, 
meðal annars Icelandair, Lands-
bankinn og Landsvirkjun.

Lagt verður af stað 24. febrúar 
og er ferðinni heitið til 
Jóhannesarborgar, Pretoríu og 
Höfðaborgar. 

Viðskiptanefnd 
til Suður-Afríku

Hjörleifur Guttormsson, 
fyrrverandi þingmaður, hefur sent 
Skipulagsstofnun athugasemdir við 
tillögu Landsnets hf. að matsáætl-
un um lagningu háspennulína frá 
virkjunum á Hellisheiði að Straums-
vík og Geithálsi. Hann vill að vinnu 
við áætlunina verði frestað.

Línumannvirkin eiga að bera 
rafmagn frá fyrirhuguðum Þjórsár-
virkjunum til uppbyggingar stór-
iðjuvera í Straumsvík og á Grundar-
tanga.

Hjörleifur rökstyður kröfuna 
um frestun með því að lögð verði 
fyrir í umhverfismat heildstæð 
áætlun um öll stóriðjuáform suð-
vestanlands.

Matsáætlun 
verði frestað



40% afsláttur
af öllum ljósum, auk fjölda annarra tilboða

Veggmálning, Jotaplast
Til notkunar á stofur og herbergi
7119800

3.990
6.990

10 ltr.Verkfærasett, Toolux, 24 stk
5052769

Lóðasett, karla
DS02. 18 kg handlóðasett. 2x14”. Krómaður stangir 
m/skrúfaðri læsingu. Lóð 4x1,1 kg, 4x2,2 kg.
3899533

4.990
7.690

Bílkústur, Claber
5081645

1.799
3.499

Nauðsynlegur
í bílskúrinn

2.995
5.358

399
999

Bitasett, 11 stk
5010750

Rúlla og bakki
25 sm 
7010210

695
1.395

Nýtt og glæsilegt

er komið inn á öll heimili landsins
Húsasmiðjublað

Samalága verðið um land allt



Ert þú með yfirdrátt?

Finnst þér að orkufyrirtækin 
eigi að greiða auðlindagjald 
fyrir nýtingu á náttúruauðlind-
um?

 Leynd hvílir yfir þeim 
fjórum tilboðum sem bárust 
Reykjavíkurborg í húseignina Frí-
kirkjuveg 11.

„Það er borgarráð sem ákveður 
að selja og þess vegna er ekki 
óeðlilegt að það sé farið eftir því 
sem var gefið upp í upphafi, að 
það sé farið með tilboð sem trún-
aðarmál,“ segir Björn Ingi Hrafns-
son, fulltrúi Framsóknarflokks í 
borgarráði.

Fresturinn til að skila inn til-
boðum Fríkirkjuveg 11 rann út 
klukkan þrjú í gær.  Samkvæmt 
upplýsingum Fréttablaðsins er 
Björgólfur Thor Björgólfsson einn 
fjögurra sem buðu í húsið.

Óli Jón Hertervig hjá fram-
kvæmdasviði borgarinnar segir 
að í samræmi við skilmála sem 
borgarráð ákvað verði ekkert 
gefið upp um nöfn tilboðsgjafanna 

eða innihald tilboðanna. Aðeins 
verði greint frá því tilboði sem 
kunni að verða tekið.

Björn Ingi segir ástæðu þess að 
skilmáli var settur um trúnað vera 
viðskiptahagsmuni bæði kaup-
anda og seljanda. Tilboðin verði 
sennilega til umræðu á fundi borg-
arráðs á fimmtudag. „Ég er 
afskaplega ánægður með tilboðin. 
Þau eru að vísu misgóð. Sum 
þeirra eru mjög ítarleg og það 
tekur meira en nokkrar mínútur 
að meta þau. Það lá fyrir í skilmál-
um borgarráðs að það yrði ekki 
bara farið eftir verðinu heldur 
einnig sögu hússins og fleiru,“ 
segir Björn Ingi.

Ekkert gefið upp um tilboðin

NLP Námskeið
Neuro - Linguistic - Programming

- Er sjálfstraustið í ólagi?
- Langar þig í betri líðan?
- Finnst þér að fáir skilji þig?
- Er eitthvað í fari þínu sem þú vilt vinna bug á?
- Finnst þér að öðrum gangi betur í lífinu en þér?
- Gengur illa að klára verkefni sem þú byrjar á?
- Finnst þér erfitt að höndla gagnrýni?

Með NLP aðferðum getur þú auðveldlega breytt lífi
þínu og skapað þína eigin framtíð.

NLP er notað af fólki um allan heim sem hefur náð
frábærum árangri í lífinu.

NLP Námskeið verður haldið
9.-11. og 16.-18. febrúar.

Leiðbeinandi: Kári Eyþórsson MPNLP.
Upplýsingar í síma: 894-2992
Netfang: kari@ckari.com

          Nánari upplýsingar um NLP má finna á: www.ckari.com

Niðurstöður nýrrar 
skýrslu sérfræðinganefndar Sam-
einuðu þjóðanna um loftslags-
breytingar eru skýrar: hlýnun 
loftslagskerfisins er ótvíræð, 
orsökin er mjög líklega af manna-
völdum og ógnin sem af þessu 
stafar mun vera til staðar um 
komandi aldir.

Samkvæmt skýrslunni, sem 
var kynnt í gær, má kenna losun 
mannsins á gróðurhúsaloftteg-
undum út í andrúmsloftið um 
færri kalda daga, heitari nætur, 
mannskæðar hitabylgjur, flóð og 
úrhellisrigningar, hrikalega 
þurrka, aukna tíðni fellibylja og 
aukinn styrk hitabeltisstorma.

Skýrslan, sem á þriðja þúsund 
vísindamanna frá 113 ríkjum 
unnu, lýsir einungis ástandi og 
þróun loftslagsmála í heiminum 
og bendir ekki á nein úrræði. 
Skýrsluhöfundar beina því þó til 
stjórnvalda í heiminum að hætta 
öllum vífilengjum og grípa til 
aðgerða. Seinna á þessu ári mun 
nefndin skila annarri skýrslu þar 
sem fjallað verður um áhrifarík-
ustu leiðir til að hægja á hlýnun 
lofthjúps jarðar.

Ráðamenn víða um heim lýstu í 
gær yfir áhyggjum af þeirri 
dökku mynd sem dregin er upp í 
skýrslunni. „Við erum á söguleg-
um þröskuldi hins óafturkræfa,“ 
sagði Jacques Chirac, forseti 
Frakklands, sem kallaði eftir 
efnahagslegri og pólitískri bylt-
ingu til að bjarga jörðinni. „Á 
meðan loftslagsbreytingar verða 
á hlaupahraða hérans eru stjórn-
málin á hraða snigils, annað hvort 
aukum við hraðann eða við hætt-
um á stórslys,“ sagði umhverfis-
ráðherra Ítalíu, Alfonso Pecoraro 
Scanio.

Stjórnvöld í Bandaríkjunum, 
sem losa mest allra þjóða af gróð-
urhúsalofttegundum út í and-
rúmsloftið, gáfu út yfirlýsingu í 
gær þar sem þau ítrekuðu and-
stöðu sína við reglur um leyfilega 
losun gróðurhúsalofttegunda sem 
margar þjóðir hafa lýst sig fylgj-
andi.

Tvímæli um hlýnun 
tekin af í skýrslu SÞ
Hlýnun jarðar er mjög líklega af mannavöldum samkvæmt skýrslu Sameinuðu 
þjóðanna. Skýrsluhöfundar hvetja stjórnvöld til að grípa til aðgerða. Bandarísk 
stjórnvöld ítreka andstöðu sína við reglur um losun gróðurhúsalofttegunda.

„Alþjóðasamfélagið, sem 
við Íslendingar erum hluti af, þarf að taka 
þessa spá alvarlega og bregðast við,“ 
segir Jónína Bjartmarz umhverfisráð-
herra um skýrslu Sameinuðu þjóðanna 
um loftslagsbreytingar.

Á næstu vikum verður kynnt ný stefnu-
mörkun ríkisstjórnarinnar um aðgerðir 
til að stemma stigu við loftslagsbreyting-
um.

„Stefnan gengur annars vegar út á 

aðgerðir til að draga úr losun og hins vegar 
aðlögun að loftslagsbreytingum.“

Jónína segir spár um hækkun sjávar-
máls og að Norður-Íshaf verði íslaust að 
sumarlagi um miðja öldina sérstaklega 
snúa að Íslandi.

„Hækkun sjávarborðs skiptir máli fyrir 
hvers konar hafnarmannvirki. Þá þurfum 
við að bregðast við auknum og breyttum 
siglingaleiðum í Norður-Íshafi.“

Ráðamenn í Írak 
munu eiga mjög á brattann að 
sækja í tilraunum sínum til að 
koma á pólitískum sáttum í 
landinu á næstu tólf til átján 
mánuðum. Að þessari niðurstöðu 
er komist í nýrri samantektar-
skýrslu sextán leyniþjónustu-
stofnana Bandaríkjanna um 
ástand og horfur í Írak. 

Í hinni nýju „Þjóðaröryggis-
matsskýrslu“ segir enn fremur 
að vaxandi klofningur milli 
stríðandi fylkinga í Írak, van-
máttugar öryggissveitir og 
tilhneiging til ofbeldis skapi 
eldfima blöndu sem ekki gefi 
tilefni til bjartsýni.

Mjög á bratt-
ann að sækja





Hver var valin söngkona 
ársins á Íslensku tónlistarverð-
laununum?

Hvað heitir nýja Rocky-
myndin?

Hver er forseti Venesúela?

Rannveig Rist, forstjóri 
Alcan á Íslandi, segir framtíð Alcan 
á Íslandi og starfsmanna álversins 
í Straumsvík velta á því hvort 
Hafnfirðingar samþykki fyrirhug-
aða stækkun álversins í íbúakosn-
ingu þann 31. mars. Rannveig sagði 
þetta í fyrirlestri á stefnumóti 
Alcan og Samtaka atvinnulífsins í 
Hafnarborg í Hafnarfirði í gær. 
Yfirskrift stefnumótsins var Hag-
sæld í Hafnarfirði. Þar var fjallað 
um atvinnulífið í bænum og fyrir-
hugaða stækkun álversins.

Rannveig sýndi graf á stefnu-
mótinu um samkeppnishæfni 
álversins í Straumsvík í alþjóðlegu 
samhengi og sagði að það þyrfti að 
stækka álverið til að tryggja sam-
keppnishæfni þess. „Þau álver sem 
eru efst á kúrfunni yfir háan fram-
leiðslukostnað detta smám saman 
upp fyrir í bókstaflegri merkingu, 
þeim er lokað. Það má segja að með 
því að stækka ekki verksmiðjuna, 
á meðan aðrar verksmiðjur stækka 

eða stærri verksmiðjur eru byggð-
ar, þá ýtumst við ofar á kúrfuna. 
Án þess að halda áfram að þróa 
fyrirtækið þá verður það smám 
saman ósamkeppnisfært. Það er 
þróunin sem við óttumst,“ segir 
Rannveig.

Jafnframt sagði hún, og varpaði 
mynd af dreng í FH-búningi á skjá-
inn, að Alcan vildi sýna mikla sam-
félagslega ábyrgð. „Ef fyrirtækið 
stækkar og blómstrar munu styrk-
ir frá fyrirtækinu aukast eftir því 
sem árin líða,“ sagði Rannveig. 

Hannes G. Sigurðsson, aðstoðar-
framkvæmdastjóri Samtaka 
atvinnulífsins, sagði í sínum fyrir-
lestri að með stækkun álversins 
myndu skapast 303 ný störf hjá 
Alcan og að launagreiðslur ykust 
um tæpa 2 milljarða. Hannes sagði 
að tekjur Hafnarfjarðarbæjar 
myndu hækka úr tæpum 500 millj-
ónum í rúmar 1.400 ef af stækkun 
yrði. Jafnframt sagði Hannes að 
eftir að Alcan hefði fært sig yfir í 

íslenskt skattaumhverfi og greiddi 
18 prósenta tekjuskatt myndu 
árlegar tekjur ríkisins vegna starf-
semi Alcan verða 4 til 5 milljarðar 
ef álverið yrði stækkað. 

Undir lok stefnumótsins skor-
aði fundarstjórinn Vilhjálmur 
Egilsson, framkvæmdastjóri Sam-
taka atvinnulífsins, á Hafnfirðinga 
að greiða atkvæði með stækkun 

álversins í Straumsvík, því með 
því myndu skapast störf sem færðu 
verkamönnum um 300 þúsund 
krónur á mánuði og iðnaðarmönn-
um um 450 þúsund krónur á mán-
uði. Vilhjálmur sagði að þetta væru 
störf sem yrðu ekki til nema með 
„vinnu, vinnu, vinnu“ og yrðu ekki 
til á kaffihúsum.

Rannveig segir framtíð ál-
vers og starfsmanna í húfi
Rannveig Rist segir að stækka þurfi álverið, þannig að framleiðslugeta þess verði 460 þúsund tonn í stað 180 
þúsund, til að tryggja samkeppnishæfni þess. Hannes G. Sigurðsson segir stækkað álver auka tekjur Hafnar-
fjarðarbæjar um tæpan milljarð. Tekjur ríkisins af stækkuðu álveri verða á milli fjórir og fimm milljarðar.

 Kjartan Magnússon, 
borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks, 
hefur verið skipaður formaður 
Umferðarráðs af Sturlu Böðvars-
syni samgönguráðherra.

Kjartan hefur áður setið í 
samgöngunefnd Reykjavíkur, 
umhverfisráði og skipulagsráði. 
Einnig var hann lengi formaður 
nefndar um gerð umferðar-
öryggisáætlunar í Reykjvík. 

Óli H. Þórðarson, sem hefur 
verið formaður Umferðarráðs um 
árabil, lét af störfum síðastliðið 
haust.

Kjartan stýrir
Umferðarráði

Martti Ahtisaari, sérleg-
ur erindreki Sameinuðu þjóðanna í 
Kosovo-málinu, kynnti í gær miðl-
unartillögu sína um framtíðarstöðu 
Kosovo fyrir fulltrúum Serbíu-
stjórnar í Belgrad og hinnar kjörnu 
bráðabirgðahéraðsstjórnar í 
Pristina.

Í áætluninni leggur Ahtisaari til 
að Kosovo verði sjálfráða eining 
undir alþjóðlegu eftirliti, sem geti 
sett sér sína eigin stjórnarskrá og 
sótt um sjálfstæða aðild að alþjóða-
stofnunum. Þess er annars gætt að 
nefna hvergi orðið „sjálfstæði“. 

Það dugar þó Serbíustjórn ekki. 
Boris Tadic Serbíuforseti hafnaði 
áætluninni snarlega. „Ég tjáði 

herra Ahtisaari að Serbía og ég, 
sem forseti landsins, mundum 
aldrei fallast á sjálfstæði Kosovo,“ 
lýsti Tadic yfir að loknum fundi 
þeirra Ahtisaaris. 

Talsmenn Kosovo-Albana voru 
heldur ekki sáttir, en þeir krefjast 
fulls sjálfstæðis. „Þetta er 
miðlunartillaga,“ sagði Ahtisaari.

Serbar rekja sögulegan uppruna 
þjóðarinnar til Kosovo, en níu af 
hverjum tíu núverandi íbúum hér-
aðsins eru Kosovo-Albanar.  

Serbar hafna tillögunum
Tæplega fimmtugur 

síbrotamaður hefur verið dæmdur 
í 6 mánaða fangelsi fyrir líkams-
árás sem hann framdi á skemmti-
staðnum Mónakó á Laugavegi í 
september árið 2005. Maðurinn 
hrinti öðrum manni af stól og sló 
og sparkaði í höfuð hans og líkama. 
Fórnarlambið marðist í andliti, á 
höfði og brjóstkassa í árásinni.

Héraðsdómur Reykjavíkur 
kvað upp dóminn og eru 4 mánuðir 
hans skilorðsbundnir. 

Maðurinn hefur 17 sinnum 
hlotið refsidóma fyrir margvísleg 
brot. Honum var einnig gert að 
greiða sakarkostnað í málinu, 
rúmlega 200 þúsund krónur. 

Sló og sparkaði 
í höfuð manns

 Ragnar Þorsteinsson, 
framkvæmdastjóri Þjónustumið-

stöðvar Breið-
holts, hefur 
verið ráðinn 
sviðsstjóri
Menntasviðs
Reykjavíkur-
borgar.  
Ragnar lauk 
meistaraprófi
í stjórnun frá 
viðskipta- og 
hagfræðideild
Háskóla

Íslands, hann er einnig menntað-
ur grunn- og framhaldsskóla-
kennari frá Kennaraháskóla 
Íslands og með BS-próf í landa-
fræði og jarðfræði. 

Nýr sviðsstjóri 
Menntasviðs





 Yfirfærsla á flug-
tengdum verkefnum varnarliðs-
ins yfir til flugmálastjórnar Kefla-
víkurflugvallar lauk síðastliðið 
haust. Við það urðu töluverðar 
breytingar á umsvifum og rekstri 
stjórnarinnar, enda gífurleg við-
bót við þá starfsemi sem áður 
heyrði undir embættið. Meðal 
þeirra deilda sem fluttust yfir 
voru slökkvilið og þjónustudeild 
flugvallarins. Alls fjölgaði starfs-
mönnum flugmálastjórnarinnar 
um 135 við þessar breytingar.  

Björn Ingi Knútsson flugvallar-
stjóri segir að yfirfærslan hafi 
gengið vel og að starfsemin hafi 
slípast til á skömmum tíma. „Þetta 

var og er ansi mikið verkefni en 
samstilltur hópur starfsmanna, 
hvort sem þeir voru starfsmenn 
flugmálastjórnar eða þeir starfs-
menn sem voru að flytjast yfir frá 
varnarliðinu, gerði það að verkum 

að þetta hefur gengið vonum fram-
ar.“ 

Hann segir auðveldara að reka 
flugvöllinn nú en áður þegar hann 
heyrir undir færri aðila. „Nú er 
þetta á einni hendi á forræði flug-
vallarstjóra. En þetta hefur auð-
vitað heilmikla kostnaðaraukn-
ingu í för með sér. Aukin framlög 
beint úr ríkissjóði til okkar á árinu 
2007 nema tæpum einum og hálf-
um milljarði og tekjur okkar eru 
áætlaðar í kringum 1.100 milljón-
ir. Við erum líka að fara úr því að 
vera með um 70 starfsmenn hér 
áður í 205 starfsmenn. Það er því 
tvöföldun í veltu og þreföldun í 
starfsmannahaldi.“

Allur völlurinn á einni hendi

 „Ég sé ekki að nærvera 
prests hér innan skólans hafi trufl-
að einn eða neinn,“ segir Svein-
björn Markús Njálsson, skóla-
stjóri Álftanesskóla. „Enda á 
Vinaleiðin vel saman við þá mann-
ræktarstefnu sem við erum með í 
skólanum.“

Sveinbjörn fer ekki leynt með 
þá skoðun sína að í ljósi þess að 
meirihlutinn aðhyllist Þjóðkirkj-
una og í ljósi hefðarinnar eigi 
Þjóðkirkjan að fá pláss í skóla-
starfi umfram önnur trúfélög. 
Skólinn eigi ekki endilega að vera 
spegilmynd alls þjóðfélagsins 
heldur fyrirmynd fyrir börnin.

„Og það er mjög gott að umræða 
sé um sálgæsluna,“ segir Svein-
björn. „Hún er framlenging á 
þeirri stoðþjónustu sem kirkjan 
hefur boðið sínum sóknarbörnum 
og er okkur mjög mikilvæg. Hún 
er að hlusta á og hlúa að tilfinning-

um, en ekki trúboð.“ Að mati 
Sveinbjörns er það misskilningur 
að sálgæsla eigi að vera í höndum 
sálfræðinga því hún snúist um að 
rækta gildi og læra af mistökum. 
Að auki hafi  fólk mismunandi 
hugmyndir um hlutverk sálfræð-
inga í skólanum.

Góð reynsla er af ýmiss konar 
starfsemi félagasamtaka innan 
skólans, segir Sveinbjörn. Ung-
mennafélagið hafi lengi verið 
virkur samstarfsaðili. Einnig hafi 
Gídeonfélagið gefið Nýja testa-
mentið um áraraðir.

Aðspurður vill Sveinbjörn þó 
ekki að Kóraninum verði dreift í 
skólanum. „Það byggist á því að ég 
þekki ekki og hef ekki kynnt mér 
með sama hætti Múhameðstrú. 
Það þýðir ekki að ég treysti þeim 
ekki, en hér erum við auðvitað 
með áttatíu prósent nemenda sem 
tilheyra Þjóðkirkjunni.“

Skóli sé fyrirmynd frekar en spegilmynd 
Ekið var á hrein-

dýr við Þorgeirsstaðaá í Lóni í 
nágrenni Hafnar í Hornafirði í 
fyrrinótt. Lögreglan segir að 
ekki hafi orðið slys á fólki en 
nauðsynlegt hafi verið að aflífa 
hreindýrið, sem var mikið sært 
eftir áreksturinn. Bíllinn 
skemmdist þó lítillega. 

Lögreglan ítrekar við öku-
menn að aka varlega á þessum 
slóðum og hefur farið í gang með 
umferðarátak.

Nauðsynlegt að 
aflífa dýrið

Karlmaður á fertugs-
aldri hefur verið dæmdur í 
þriggja mánaða skilorðsbundið 
fangelsi fyrir að smygla 730 
grömmum af hassi innvortis 
hingað til lands frá Spáni. 
Héraðsdómur Reykjavíkur kvað 
upp dóminn.

Maðurinn var handtekinn 
þegar hann kom hingað til lands í 
águst 2006 og lagði lögreglan hald 
á hassið næstu daga á lögreglu-
stöðinni við Hverfisgötu í Reykja-
vík. Ákærði játaði brot sitt og 
sýndi iðrun og var litið til þess 
við ákvörðun dómsins. Honum 
var gert að greiða 240 þúsund 
króna sakarkostnað.

Smyglaði 730 
hassgrömmum

www.IKEA.is

Opið virka daga
Opið laugardaga
Opið sunnudaga

10.00 - 20.00
10.00 - 18.00
12.00 - 18.00

Morgunmatur

IKEA Restaurant & CaféIKEA Restaurant & Café

með graslaukssósu, kúskús 
og grænmeti

frá kl. 9:00 - 11:00
mánudaga - laugardaga

Veitingastaður opnaður klukkutíma fyrr en verslun

Grænmetisbuff

KOMPLEMENT
geymslukassar 30x35 cm
3 stk. í pk. 1.990,-

KOMPLEMENT
fataslá 100 cm 695,-

KOMPLEMENT
innskotshilla
100 cm 2.290,-

PAX fataskápur
100x58x236 cm
birkiáferð 9.450,- PAX fataskápur

50x58x236 cm
birkiáferð 8.450,- KOMPLEMENT

vírkarfa 50x58x16cm 895,-

KOMPLEMENT
skartgripakassi 
með lás 4.990,- KOMPLEMENT

skúffa 100x58x16 cm 3.990,-

KOMPLEMENT
skórekki 100 cm 4.990,-

KOMPLEMENT
buxnaslá 100 cm 2.790,-

KOMPLEMENT skúffa
með hólfum 3.790,-

PAX & KOMPLEMENT hirslur
Í nýrri verslun IKEA í Garðabæ getur að líta glæsilegt úrval af PAX fataskápum og
geymslulausnum. Hér sést aðeins brot af þeim. 
PAX fataskáparnir fást í tveimur dýptum, 50 og 35 cm, og þremur hæðum, 77, 201
og 236 cm. Til eru 17 mismunandi gerðir af PAX hurðum/rennihurðum og í 8 
stærðum. Þú getur einnig raðað saman mismunandi hurðum til að skapa meiri 
fjölbreytni og persónuleika. Hér er aðeins brot af þeim útfærslum sem hægt er að fá. 
Komdu við hjá okkur og skoðaðu úrvalið, einnig er skemmtilegt PAX skipulagsforrit á 
netinu, þar sem þú getur sett upp þinn eigin draumaskáp.
http://ikea.is/start.htm 290,-195,-

skpiulagiðSkipuleggjum
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Þar sem þú nýtur þín best

um helgina

www.toyota.is

Nýr Corolla - frumsýndur 3. febrúar
Núna kynnist þú stærri Corolla en þú hefur áður þekkt. Hann er glæsilega hannaður 
og hefur framúrskarandi aksturseiginleika. Innanrýmið er meira en áður og þar hefur 
verið nostrað við hvert smáatriði til að tryggja öryggi og þægindi farþega og 
ökumanns. Nýr Corolla er bíllinn sem þig langar í, bíllinn sem leyfir þér að vera eins 
og þú vilt vera, þar sem þú nýtur þín best.

Komdu á frumsýningu á nýjum Corolla um helgina hjá umboðsmönnum 
Toyota um allt land.

Opið í dag laugardag 12-16 og sunnudag 13-16.

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070



[Hlutabréf]

Jón Diðrik Jónsson hefur verið 
skipaður forstjóri Glitnis á 
Íslandi. Þetta var meðal þeirra 
breytinga á skipulagi Glitnis sem 
kynntar voru í gær. Er þeim 
ætlað að efla starfsemi bankans 
á Íslandi og laga skipulagið að 
þeim breytingum sem orðið hafa 
á bankanum með hröðum vexti á 
erlendum mörkuðum. 

Jafnframt var tilkynnt um 
opnun skrifstofu í New York sem 
ætlað er að styðja við frekari 
vöxt bankans í Norður-Ameríku. 

Nýtt skipulag Glitnis greinist 
í þrennt; þjónustusvið, landsvæði 
og stoðsvið. Þjónustusviðin skipt-
ast í markaðsviðskipti, fjárfest-
ingabankasvið, fyrirtækjasvið 
og eignastýringasvið. Land-
fræðilega mun starfsemin grein-
ast í landsvæðin Ísland, Norður-
lönd, Evrópu og Alþjóðasvið. 
Stoðsviðin eru sem fyrr fjár-
málasvið, rekstrarsvið og 
þróunarsvið.

Í fréttatilkynningu er haft 
eftir Bjarna Ármannssyni, for-
stjóra Glitnis, að markmið skipu-
lagsbreytinganna sé að tryggja 
markvissa og arðsama samþætt-
ingu allra rekstrareininga bank-
ans og undirbúa jarðveginn fyrir 
frekari vöxt. 

Jón Diðrik nýr for-
stjóri Glitnis á Íslandi

Þremur stærstu bönkum Íslands 
hefur orðið „vel ágengt“ eftir að 
hafa fjölgað fjármögnunarleiðum 
og bætt lausafjárstöðu sína í kjöl-
far vangaveltna fjárfesta um 
stöðu þeirra, að mati Moody‘s 
Investor Service. Í viðtali við 
fréttaveitu Bloomberg bendir 
Lynn Valkenaar, sérfræðingur 
fyrirtækisins á að allir séu bank-
arnir nú í þeirri stöðu að geta í 12 

mánuði látið hjá líða að sækja sér 
fjármagn.

Moody‘s bendir á að uppgjör 
bankanna hafi verið góð og hagn-
aður aukist mikið hjá þeim öllum. 
„Við höfum séð getu þeirra til að 
skila góðri niðurstöðu þrátt fyrir 
að markaðir hafi haft áhyggjur af 
íslensku efnahagslífi og skulda-
stöðu þjóðarbúsins,“ segir Lynn 
Valkenaar. 

Bankarnir fá hrós
Moody‘s segir bönkunum hafa orðið „vel ágengt“.

Skattlagning söluhagn-
aðar fyrirtækja af hluta-
bréfum er umdeild. 
Fjármálaráðuneytið 
hefur framkvæmdina til 
skoðunar.
Fjármálaráðuneytið hefur í skoðun 
skattalagabreytingar sem meðal 
annars gætu falið í sér niðurfell-
ingu skatta af söluhagnaði fyrir-
tækja á hlutafé. Skattur þessi er 
reyndar lítið innheimtur þar sem 
fyrirtæki geta frestað honum með 
endurfjárfestingu.

Þannig frestaði Straumur-
Burðarás Fjárfestingabanki tíu 

milljarða króna skatt-
greiðslu með því að fjár-
festa í dótturfélagi sínu. 
Þar sem ekki stendur til 
að selja þann hlut á ný 
þarf bankinn ekki að 
taka skattaskuldbinding-
una fram í ársuppgjöri 
sem fegrast að sama 
skapi. Eins og lögum er 
háttað hverfur þó ekki skuldbind-
ingin kæmi til þess að bankinn 
myndi selja á ný.

„Almennt séð gildir varðandi 
söluhagnað félaga af hlutabréfum 
að þeim er heimilt að fresta sölu-
hagnaðinum með kaupum á öðrum 
hlutabréfum,“ segir Birkir Leós-
son, yfirmaður skatta- og lögfræði-
sviðs Deloitte, og bætir við að í því 
sambandi skipti í raun engu máli í 
hvaða félagi sé keypt, í hverra eigu 
það sé eða hvers lenskt. Þá bætir 
hann við að skattanefnd Félags lög-
giltra endurskoðenda hafi lagt til 
við fjármálaráðuneytið að skatt-
skylda söluhagnaðar af hlutabréf-
um yrði felld niður. „Eins og raunin 
er víðast hvar í nágrannalöndum 
okkar, í það minnsta að ákveðnum 

skilyrðum uppfylltum. Þetta er 
svipað og með arðinn sem er 
skattfrjáls á milli tveggja 
félaga, á endanum borgar hlut-
hafinn fjármagnstekjuskattinn 
þegar hann fær arðinn til sín. 
Sama myndi gilda um söluhagn-
aðinn af hlutabréfunum.“

Baldur Guðlaugsson, ráðu-
neytisstjóri fjármálaráðuneyt-

isins, segir skattamál í stöðugri 
skoðun í ráðuneytinu. „En í skýrslu 
nefndar um alþjóðlega fjármála-
starfsemi á Íslandi voru reifaðar 
ýmsar hugmyndir, þar á meðal að 
breyting yrði gerð á skattalegri 
meðferð söluhagnaðar hjá lögaðil-
um. Yfir það er verið að fara, ásamt 
ýmsum öðrum hugmyndum sem 
settar voru fram í þessari skýrslu.“ 
Baldur segir vinnuna enn ekki 
komna á það stig að farið sé að huga 
að smíði lagafrumvarps. „Og þótt 
komið hafi upp í fréttaflutningi til-
færslur á félögum til Hollands þá 
breytir það ekki því að hugmyndin 
um breytingu á skattalegri með-
ferð lögaðila hér var þegar komin 
upp á borðið og er til skoðunar.“ 

Peningaskápurinn...



Greiningardeild Glitnis hefur 
hækkað verðmat sitt á Landsbank-
anum úr 28 krónum í 33 krónur á 
hlut. Hækkunin kemur í kjölfar 
birtingar Landsbankans á uppgjöri 
fjórða ársfjórðungs sem var langt 
yfir væntingum greiningardeild-
arinnar. Telur hún nú að vöxtur 
bankans verði hraðari en áður var 
áætlað.

Greining Glitnis mælir með því 
að fjárfestar haldi bréfum sínum í 
félaginu, horft til langs tíma. Verð-
matið er 9,6 prósentum hærra en 
verð hlutabréfanna á markaði á 
þeim tíma sem það var gefið út, 
sem var 30,1. Telur því greiningar-
deildin gott rými fyrir hækkun 
hlutabréfa bankans. Er því spáð að 
eftir sex mánuði muni gengi bréfa 
í félaginu standa í 33,0. 

Hækka verðmat á 
Landsbankanum

Olíurísinn Shell skilaði 25,36 millj-
arða bandaríkjadala hagnaði á síð-
asta ári. Þetta jafngildir 1.738 
milljörðum íslenskra króna sem er 
methagnaður í sögu olíufélagsins. 
Afkoman svarar til þess að Shell 
hafi hagnast um 201 milljón króna 
á hverri klukkustund í fyrra.

Helstu ástæðurnar fyrir met-
afkomunni er vöxtur olíugeirans í 
Bandaríkjunum og aukin gasfram-
leiðsla í Nígeríu. Greinendur vara 
við því að vegna lágs olíuverðs á 
þessu ári geti aðstæður á olíumark-
aði orðið erfiðari og því geti harðn-
að eitthvað í ári hjá olíurisanum 
Shell.

Shell skilar 
góðu ári

Hilton-hótelkeðjan, sem er ein sú 
stærsta í heimi, skilaði 207 milljón 
dala hagnaði á síðustu þremur 

mánuðum liðins 
árs. Það jafngild-
ir tæpum 14,2 
milljörðum
íslenskra króna. 
Til samanburðar 
nam hagnaður 
keðjunnar 105 
milljónum dala, 
eða tæpum 7,2 

milljörðum kóna, á sama tíma í 
fyrra. Afkoman er í takt við spár 
markaðsaðila í Bandaríkjunum.

Tekjur hótelkeðjunnar námu 
2,23 milljörðum dala á tímabilinu 
en það svarar til 152,9 milljarða 
íslenskra króna sem er rúm tvö-
földun á milli ára.

Hilton-keðjan 
mokgræðir

Fræðslufundaröð SPRON

Fræðslufundir SPRON
um fjármál einstaklinga og heimila

Á næstu vikum býður SPRON viðskiptavinum sínum til fræðslufunda um lífeyrismál, fjármál
heimilanna, sparnað og fjárfestingar og skattaskil á Hótel Nordica. 

Nánari upplýsingar og skráning á spron.is
eða í þjónustuveri í síma 550 1400.

Lífeyrismál
6. febrúar kl. 17–19

Fjármál heimilanna
13. febrúar kl. 17–19

Sparnaður og 
fjárfestingar
20. febrúar kl. 17–19

Skattaskil
13. mars kl. 17–19A
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Japanski tæknirisinn Sony skilaði 
tæplega 160 milljarða jena hagnaði 
á síðasta fjórðungi liðins árs. Það 
svarar til 90,3 milljarða íslenskra 
króna. Til samanburðar nam hagn-
aður Sony fyrir ári 95,4 milljarða 
króna.

Helsta ástæðan fyrir samdrætt-
inum er taprekstur á leikjatölvu-
deild fyrirtæksins sem er til-
kominn vegna seinkunar á 
markaðssetningu á PlayStation 3 
(PS3) leikjatölvunni um allan heim 
og lélegri sölu á PSP-handleikja-
tölvunni en búist var við. Forsvars-
menn Sony eru engu að síður bjart-
sýnir í afkomuspá fyrir 
yfirstandandi rekstrarfjórðung og 
telja að hagnaðurinn muni nema 60 
milljörðum jena, eða 33,9 milljörð-
um króna, á tímabilinu.

Samdráttur 
hjá Sony

FL Group skilaði 44,6 milljarða 
króna hagnaði á síðasta ári saman-
borið við 17,5 milljarða hagnað ári 
fyrr. Aukningin nemur 158 pró-
sentum á milli ára. Þar af nam 
hagnaður FL Group á fjórða árs-
fjórðungi 33,6 milljörðum króna 
en það er 215 prósenta aukning á 
milli ára og nokkuð yfir meðalspá 
greiningardeilda bankanna. 

Eigið fé FL Group nam 142,6 
milljörðum króna við síðustu ára-
mót en það er 92 prósenta aukning 
og var arðsemi eigin fjár 42,9 pró-
sent.

FL Group varð hreint fjárfest-
ingafélag á árinu eftir að það seldi 
flugfélögin Icelandair Group með 
23 milljarða króna hagnaði og 
danska flugfélagið Sterling Air-
lines til Northern Travel Holding 

ehf. á síðasta ársfjórðungi. FL 
Group eignaðist 34,8 prósenta hlut 
í félaginu í kjölfarið. Þá seldi félag-
ið jafnframt 16,9 prósenta hlut 
sinn í breska lággjaldaflugfélag-
inu EasyJet og bæði keypti og seldi 
22,6 prósenta hlut sinn í Straumi-
Burðarási. Á móti jók FL Group 
við sig í Glitni, finnska flugfélag-
inu Finnair og keypti tæpan 6 pró-
senta hlut í bandaríska flugrekstr-

arfélaginu AMR Corporation undir 
lok árs.

Hannes Smárason, forstjóri FL 
Group, segir í uppgjörinu að árang-

urinn sé einstaklega góður. „Við 
horfum til ársins 2007 með mikilli 
bjartsýni og markmið okkar er að 
ná enn betri árangri.“

Metár FL Group í takti við væntingar



EINN FYRIR ALLA!
FRUMSÝNING Á NÝJUM KIA CARENS

Nýi fjölnotabíllinn frá Kia er kominn og sameinar glæsilegt útlit, 
sveigjanlegt rými og ríkulegan staðalbúnað. Kia Carens rúmar allt að 
sjö manns, en gefur líka endalausa notkunarmöguleika. Að sjálfsögðu 
er verðið eftir sem áður í anda Kia.

KIA  umboðið  á Ís landi  er  í  e igu HEKLU • Laugavegi  172 • Reykjavík • s ími 590 5700 • www.kia. is

Opið í dag, laugardag, kl. 11–16.

•  ABS og EBD hemlakerfi
•  ESP stöðugleikastýring
•  Aksturstölva
•  Ræsitengd þjófavörn
•  15” álfelgur
•  Þokuljós að framan og aftan
•  Rafstýrt bílstjórasæti
•  Regnskynjari á þurrkum

•  Bakkskynjari
•  Loftkæling
•  Ljósnæmur baksýnisspegill
•  Rafgeymavaktari
•  Langbogar og þverbogar á toppi
•  3ja punkta öryggisbelti fyrir sjö farþega
•  Hraðastillir
... og margt fleira

Kia Carens CRDi dísil, sjálfskiptur, 2,0 l, 140 hö. Verð frá 2.850.000 kr.

NÝR KIA CARENS



fyrir fyrirtækið fyrir uppátækin

fyrir tómstundirnarfyrir fjölskylduna
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greinar@frettabladid.is

Þegar ég var í Sjálfstæðis-
flokknum fyrr á árum var 

hverjum manni ljóst að flokkurinn 
hafði breiðan faðm. Allt frá 
öfgafullum frjálshyggjupostulum 
til jarðbundinna jafnaðarmanna. 
Stórkapítalistar og eignamenn 
rugluðu saman reytum með 
launafólki og nytsömum sakleys-
ingjum. Sumt af þessu fólki hafði 
jafnvel enga pólitíska skoðun aðra 
en þá að vera í flokknum. Þetta 
var líkast því að koma á trúarsam-
komu þar sem fólk safnast saman 
sitt úr hverri áttinni án þess að 
þekkjast að öðru leyti. Þeir höfðu 
sem sagt vit á því að standa saman 
í flokknum um völd og áhrif. 
Þannig hafa þeir haldið völdunum 
og áhrifunum. Ólíkir eins og þeir 
voru og eru.

Andspænis slóst svo hin 
pólitíkin, innbyrðis, í keimlíkum 
litlum flokkum og var þeim verst 
sem hún unni mest.

Svo var það sem frjálshyggju-
æðið greip um sig í Sjálfstæðis-
flokknum, stóriðjudraumar, 
græðgi og sérgæska var yfir-
þyrmandi leiðarljós á bænum 
þeim. Auðlindin í sjónum var 
afhent ókeypis til velunnara og 
vildarmanna, almannaeignir 
seldar á gjafaprísum og hlaðið 
undir misskiptingu og ójöfnuð. Þá 
þótti mörgum nóg um og hættu að 
mæta á trúarsamkomurnar. 

Á sama tíma gerðust þau undur 
og stórmerki að félagshyggju-
flokkarnir gengu í eina sæng undir 
merkjum jafnaðarstefnunnar. 
Regnhlífarsamtök frjálslynds og 
hófsams félagshyggjufólks voru í 
burðarliðnum og von kviknaði um 
nýjar áherslur og jafnvel straum-
hvörf í íslenskum stjórnmálum. Ég 
var einn af mörgum sem gekk til 
liðs við þessa fylkingu í þeirri von 
að manneskjuleg lífsgildi fengju 
brautargengi. Þetta var ekki 
spurning um vinstri eða hægri 
heldur um mannréttindi og jöfnuð. 
Enda fór þetta vel af stað. Í síðustu 
kosningum hrapaði Sjálfstæðis-

flokkurinn niður í sögulegt 
lágmark og hékk aðeins á völdun-
um í skjóli lítils Framsóknar-
flokks. Og nú þegar kosningaár 
var aftur að ganga í garð, var tæki-
færi til að láta kné fylgja kviði. 

En það blæs ekki byrlega. Enn 
og aftur, rétt eins og í gamla daga, 
ætlar andstæðingum Sjálfstæðis-
flokksins að takast að klúðra sinni 
eigin stöðu. Allt það góða fólk sem 
vill styrkja velferðarkerfið, auka 
félagslegt réttlæti, draga úr 
stóriðjuframkvæmdum og 
náttúruspjöllum, koma til móts við 
aldraða og öryrkja, allt fólkið sem 
er andvígt frjálshyggjuæðinu og 
lögmáli frumskógarins, sýnist 
ætla að ganga til kosninga í krafti 
sundurlyndisfjandans. Hver upp á 
eigin spýtur, hver í sínum litla 
sjálfumglaða heimi, nákvæmlega 
eins og Sjálfstæðisflokkurinn 
hefði hannað þessa kosningabar-
áttu fyrir sjálfan sig. Og að 
loknum kosningum getur hann 
valið sér undirgefinn meðreiðar-
svein, eins og gerðist í kosningun-
um í Reykavík í vor. 

Skoðum stöðuna. Til að ná 
vopnum sínum gagnvart ríkis-
stjórninni eru ráðagerðir uppi 
meðal öryrkja að bjóða fram sér. 
Manni skilst að tvö framboð séu í 
undirbúningi í nafni aldraðra. 
Framtíðarlandið íhugar að bjóða 
fram sér. Frjálslyndir tvístrast 
hugsanlega í tvö framboð. Allt er 
þetta fólk óánægt og gagnrýnið á 
ráðslag stjórnvalda (les. Sjálf-
stæðisflokksins), á sínum málum, 
en veður síðan áfram í þeirri 

skammsýni að stofna til fleiri 
framboða, sem allt mun verða 
vatn á myllu Sjálfstæðisflokksins. 
Eða hvaðan munu þau atkvæði 
koma, sem þessi sérframboð 
sækjast eftir nema frá þeim sem 
eru andvígir núverandi ríkis-
stjórn?

Jafnvel Jón Baldvin, maðurinn 
sem hefur það fyrir hugsjón að 
búa til sterkan jafnaðarmanna-
flokk, reifar þá hugmynd frammi 
fyrir alþjóð að til greina komi að 
efna til sérframboðs! 

Manni fallast hendur. Hvenær 
ætla frjálslyndir jafnaðarmenn 
þessa lands að átta sig á því að þeir 
eru að grafa sína eigin gröf með 
þessum smáflokkasérframboðum? 
Sjálfstæðisflokkurinn fitnar á 
fjósbitanum í hvert skipti sem nýtt 
framboð stingur upp kollinum. Það 
verður engin breyting í íslenskum 
stjórnmálum, ekki um einn 
þumlung, meðan jafnaðar- og 
félagshyggjumenn allra flokka 
berast á banaspjótum hver gegn 
öðrum. Þetta er óskastaða fyrir 
íhaldið. Þá getur það deilt og 
drottnað, þá eiga stjórnarandstæð-
ingar, umhverfissinnar, aldraðir, 
öryrkjar og allir þeir sem vilja 
núverandi valdhafa út úr stjórnar-
ráðinu, síþverrandi möguleika á að 
koma málum sínum í höfn. Þeir 
mála sig út í horn.

Maður skyldi halda að þetta 
annars góða fólk sé haldið 
sjálfseyðingarhvöt. Hafi skipað 
sér í raðir sjálfsmorðssveita 
íslenskra stjórnmála. Þetta væri 
svo sem allt í lagi ef hér væri 
ekkert annað undir en kapphlaup 
um að gerast hækja stærsta 
andstæðingsins. En ég hélt að 
stjórnmál gengju út á það að láta 
sameiginlegan málstað ráða för. 
Og sá málstaður hefur meirihluta 
þjóðarinnar á bak við sig ef honum 
auðnaðist að standa saman í einu 
liði, einni órjúfandi fylkingu. 

Hversu oft þurfa menn að tapa 
í kosningum til að átta sig á 
þessum veruleika? 

Sjálfseyðingarhvötin

Nokkrir kennarar við Háskólann í 
Reykjavík gagnrýndu í Fréttablaðinu 

31. jan. nýjan samning Háskóla Íslands og 
menntamálaráðuneytisins um kennslu og 
rannsóknir. Þeir segja að samkvæmt 
honum muni HÍ fá 3 milljarða á ári í við-
bótarframlag til rannsókna. Einnig láta 
þeir að því liggja að þessu fé verði dreift 
gagnrýnislaust innan HÍ og að samningur-
inn gangi þvert á stefnu Vísinda- og tækni-
ráðs. Hér gætir nokkurs misskilnings. Í ályktun 
Vísinda- og tækniráðs frá des. 2005 segir „Háskóli 
Íslands er elsti og stærsti háskóli landsins og þar er 
þungamiðja háskólarannsókna. Til hans eru gerðar 
kröfur um fjölbreyttar námsleiðir og rannsóknir á 
mörgum sviðum.“ Einnig segir „Vísinda- og tækni-
ráð […] styður þá sýn forsvarsmanna skólans að 
með öflugri rannsóknastarfsemi skipi hann sér í 
hóp með bestu erlendu háskólum á þeim sviðum þar 
sem styrkur hans er mestur.“

Það er heldur ekki rétt að ríkið muni skv. samn-
ingnum greiða þrjá milljarða á ári sem viðbótar-
framlag til rannsókna við HÍ. Hið rétta er að fram-

lög til kennslu og rannsókna munu frá 2008 
til 2011 hækka árlega um 640 milljónir. 
Hækkunin í ár er hins vegar 300 milljónir. 
Til að fá þetta fé verður HÍ þó að uppfylla 
mörg skilyrði m.a. um aukningu á birtingum 
rita á vettvangi sem gerir strangar fræði-
legar kröfur og fjölgun útskrifaðra doktora. 
Nú þegar er unnið að því að efla gæðaferla 
innan HÍ. Verður fénu eingöngu varið til 
þeirra þátta sem hjálpa skólanum að ná 
fram metnaðarfullum markmiðum sínum og 
til að uppfylla ákvæði samningsins. Slík 
markmið nást ekki eingöngu með fjármagni 
úr verkefnistengdum samkeppnissjóðum 

því ekki er hægt að halda uppi háskólastarfi með 
ótryggu fjármagni. Stúdentar verða t.d. að geta 
gengið að því vísu að námsframboð, rannsókna-
verkefni og aðstaða verði til staðar á þeim tíma sem 
þeir eru við nám. 

Í samningnum kemur líka fram að ríkið hyggst 
tryggja aðgengi Íslendinga að erlendum rannsókna-
sjóðum auk þess að efla innlenda samkeppnissjóði. 
Þetta er eins og annað í samningnum í góðu sam-
ræmi við stefnu Vísinda- og tækniráðs.

Höfundur er þróunarstjóri Háskóla Íslands og 
aðstoðarmaður rektors.

Hið rétta um samning Háskólans

F
orseti Íslands lýtur ekki húsbóndavaldi Alþingis þó 
að hann sé hluti af framkvæmdavaldinu. Það gera 
ráðherrar á hinn bóginn. Í þingræðisreglunni felst að 
þingið getur krafið framkvæmdavaldið reikningsskap-
ar fyrir allar ákvarðanir, stórar sem smáar. Forsetinn 

er ábyrgðarlaus af stjórnarathöfnum beinlínis til þess að þingið 
geti komið fram ábyrgð gagnvart ráðherrunum. Friðhelgi for-
setans byggist á ábyrgð ráðherra.

Þegar fulltrúi framkvæmdavaldsins tekur sæti í þróunarráði 
indverskra stórfyrirtækja ber utanríkisráðherra ábyrgð á því 
gagnvart Alþingi. Spurningar sem vakna um það mál snúast 
ekki um persónu forseta Íslands heldur þingræðisregluna. 

Það er því bæði óviðeigandi og ómálefnalegt af þessu tilefni 
að núa forsetanum því um nasir að hann sé of frekur til fjörsins 
eða hafi of ríkan metnað. Slíkir eiginleikar eru þjóðhöfðingja að 
öðru jöfnu fremur til álitsauka. 

Þau indversku stórfyrirtæki sem annast rekstur þróunarráðs 
Indlands fylgja öll metnaðarfullri stefnu í umhverfismálum. 
Þau standast fyllilega samanburð við stefnu Alcoa í Reyðarfirði, 
sem á alþjóðlega vísu þykir skara fram úr á þessu sviði. Alcoa á 
Indlandi á reyndar samstarf við opinbert rannsóknarráð þar.

Seta eins handhafa framkvæmdavaldsins í þróunarráði á 
vegum þessara fyrirtækja stangast því ekki á við stefnu ríkis-
stjórnarinnar í umhverfis- og auðlindanýtingarmálum, að því er 
séð verður. Það er fremur að hún halli á stjórnarandstöðuna. Í 
því ljósi er skiljanlegt að ráðherra afturkalli ekki ákvörðunina.

Þær spurningar sem settar hafa verið fram á þessum vett-
vangi snúast hins vegar ekki um hugsanlegar pólitískar hliðar á 
málinu. Kjarni þess er sá að þetta er í fyrsta skipti sem einn af 
handhöfum framkvæmdavaldsins í landinu tekur sæti í ráði sem 
rekið er á vegum samtaka atvinnufyrirtækja í öðru ríki í þeim 
tilgangi að hafa áhrif á stefnu þarlendra stjórnvalda.

Hér er því um nýmæli í utanríkisviðskiptapólitík að ræða sem 
ráðherra þarf að gera almenningi grein fyrir og hann ber sam-
kvæmt þingræðisreglunni ábyrgð á gagnvart Alþingi. Eitt af því 
sem ráðherra þarf að upplýsa er í umboði hverra handhafi fram-
kvæmdavaldsins situr í ráði á vegum erlendra stórfyrirtækja 
og hverjir bera á því fjármálalega ábyrgð. Þetta er ekki spurn-
ing um innbyrðis átök milli framkvæmdavaldshafa, forseta og 
ráðherra, heldur rétt Alþingis gagnvart framkvæmdavaldinu og 
kröfu almennings á upplýsingum.

Ef ráðherrar framselja með virkum eða óvirkum hætti vald 
og ábyrgð sem stjórnarskráin mælir fyrir um að hvíli á þeirra 
herðum eru þeir um leið að svipta þingið því húsbóndavaldi sem 
það hefur samkvæmt þingræðisreglunni. 

Alþingismenn eru þjóðkjörnir. Vald þeirra er eigi að síður 
þeim takmörkunum háð sem stjórnarskráin ákveður. Þeir geta 
hvorki aukið það né skert með tilvísun til þess að þeir bera 
ábyrgð gagnvart þjóðinni. 

Eins er með framkvæmdavaldið. Ráðherrar geta ekki skotið 
sér undan ábyrgð þingræðisreglunnar með því að færa vald til 
forsetans eða láta hann taka sér vald á þeim forsendum að hann 
er þjóðkjörinn. Hvorki ráðherra né forseti geta þannig gengið á 
svig við þingræðisregluna. Hana ber að virða svo lengi sem hún 
gildir.

Þingræðisreglan 

Morgunverður frá
kl. 9:00 - 11:00

195,-195,-
Þú átt allt gott skilið!

mánudaga - laugardaga
verslun opnar kl. 10:00





Snorri Steinn Guðjónsson, atvinnu-
maður í handbolta hjá GW Minden 
í Þýskalandi og leikstjórnandi 
íslenska landsliðsins í handbolta, 
er maður vikunnar að þessu sinni.

Snorri Steinn er fæddur 
17. október 1981 og er sonur 
Guðjóns Guðmundssonar 
íþróttafréttamanns og 
Karenar Christensen, bók-
ara við Iðnskólann í Reykja-
vík. Snorri Steinn á eina 
systur, Dórótheu Guðjóns-
dóttur, en hún er sex árum 
yngri en hann. Snorri Steinn 
býr með jafnöldru sinni, 
Marín Sörens Madsen, og 
hafa þau verið saman síðan 
þau voru unglingar. Snorri 
og Marín kynntust í gegn-
um handboltann í Val. 
Snorri Steinn bjó í Hlíða-
hverfinu og gekk í Hlíða-
skóla áður en hann fór í 
Menntaskólann við Hamra-
hlíð. Þar hentaði skólinn illa 
með miklum æfingum og 
svo fór að Snorri skipti yfir 
í Fjölbrautaskólann við 
Ármúla þar sem hann lauk 
stúdentsprófi áður en hann 
lagði af stað í atvinnu-
mennsku til Þýskalands. 

Snorri Steinn hefur spil-
að með tveimur liðum í 
Þýskalandi en allan sinn 
feril hér heima spilaði hann 
með Val. Snorri hóf atvinnu-
mennsku sína með TV 
Grosswallstadt haustið 
2003 en hefur frá árinu 
2005 spilað með GWD Mind-
en. Hann hefur skorað 499 mörk í 
117 leikjum í þýsku úrvalsdeild-
inni sem er frábær árangur.

Vinahópur Snorra Steins er stór 
og félagar hans í gegnum tíðina í 
handboltanum eru þar áberandi. 
Meðal bestu vina hans er línumað-
ur íslenska landsliðsins, Róbert 
Gunnarsson, en þeir voru miklir 
keppinautar upp alla yngri flokka 
í bæði fótbolta og handbolta. Þrátt 
fyrir harða baráttu inni á vellinum 
tókst með þeim mikill vinskapur 
þegar þeir komu saman í landslið-
inu og kunnugir menn kalla þá 
hjónin í landsliðsferðum því þar 
sem Snorri er þar er Róbert og svo 
öfugt.

Snorri Steinn hefur alla tíð lifað 
fyrir handboltann, sumir þjálfar-
ar þurfa oft að hafa mest fyrir því 
að fá sína menn til þess að mæta á 
allar æfingar en í tilfelli Snorra 
Steins voru mestu áhyggjurnar 

fólgnar í því að Snorri myndi æfa 
of mikið. Hann var alltaf frekar til 
í að fara á æfingu en í partí og 
hann var mættur fyrir æfingar og 
var lengur eftir allar æfingar. 

Vinir Snorra Steins tala um 
hann sem góðan vin og að þeir viti 
alltaf hvar þeir hafi hann. Þrátt 
fyrir að vera einbeittur og jarð-
bundinn býr í honum mikill húmor 
sem brýst út á réttum augnablik-
um. Það trúa því kannski ekki allir 
að oftast er hann mesti vitleysing-
urinn í hópnum, eitthvað sem 
mönnum dettur kannski ekki í hug 
í fyrsta skipti sem þeir hitta hann. 
Ábyrgðarfullur og alvarlegur 90% 
af deginum en þegar hann má 
leyfa sér það þá gerir hann það 
með skemmtilegum húmor og 
óvæntum uppákomum.

Snorri Steinn hafði mikla hæfi-
lega á knattspyrnusviðinu og það 
voru margir hissa að sjá hann 
velja handboltann fram yfir fót-
boltann. Handboltafræinu hafði 
hins vegar verið sáð þegar hann 
frá fjögurra ára aldri fékk að 
fylgja föður sínum á landsliðsæf-

ingar þar sem hann fékk hand-
boltabakteríuna beint í æð.

Snorri Steinn er mikill leiðtogi, 
hann var orðinn fyrirliði meist-
araflokks Vals 19 ára gamall og 

hefur alltaf tekið mikla 
ábyrgð með íslenska lands-
liðinu. Hann hefur líka 
alltaf tekið sínar stóru 
ákvarðanir sjálfur og út 
frá vandhugsuðu máli. 
Hann er skemmtilegur og 
hógvær en það fer samt 
ekki mikið fyrir honum. 
Snorri er afreksmaður í 
íþróttum en hann er síðasti 
maðurinn sem þú færð til 
þess að hrósa eigin afrek-
um. Hann er því kannski 
ekki þessi fjölmiðlatýpa 
sem sækist eftir athygli 
heldur liðsmaður fram í 
fingurgóma sem hugsar 
fyrst og fremst um félaga 
sína í liðinu.

Snorri Steinn hefur 
eins og aðrir þurft að 
ganga í gegnum mótlæti. 
Hann var sem dæmi sett-
ur út úr landsliðinu fyrir 
HM í Túnis 2005 en í stað 
þess að kvarta og kveina 
fór Snorri Steinn aðrar 
leiðir að því að sýna það og 
sanna að hann ætti heima í 
íslenska landsliðinu. 
Snorri lagði í framhaldinu 
ofurkapp á æfingar og 
kom gríðarlega sterkur til 
baka. Um vorið var hann 
valinn besti leikstjórnandi 
þýsku úrvalsdeildarinnar 

og þegar hann var valinn í lands-
liðið fyrir Evrópumótið í Sviss 
var hann ekki aðeins í hópnum 
heldur í lykilhlutverki í liðinu.

Vinir hans lýsa honum sem 
fylgnum sér, ákveðnum og hrika-
lega metnaðarfullum manni. 
Snorri hefur alltaf ætlað sér mikið 
í handboltanum og hefur lagt gríð-
arlega mikið á sig við æfingar, 
ekki síst skot- og tækniæfingar. 
Þegar hann stóð á vítalínunni 
gegn Dönum og jafnaði leikinn 
með því að snúa boltann í markið 
urðu margir hissa á því að hann 
skyldi þora það. Þeim sem höfðu 
umgengist hann mest á Hlíðar-
enda varð hins vegar hugsað til 
þess tíma þegar þeir sáu hann ein-
mitt æfa þennan snúning hundrað 
sinnum. Það er enn eitt dæmið um 
að metnaður og ákveðni hans við 
æfingar hafi skilað sér á úrslita-
stundu.

Hógvær húmoristi 
með mikinn metnað

Sú var tíðin 
fyrr á árum 

að ökutæki og 
vegakerfið voru 
í því ástandi að 
vart náðist 
meiri ökuhraði 
en 80 km á 
klukkustund.

Holótt vegakerfið með sínum 
drullupyttum var þá meiriháttar 
hraðahindrun auk þess sem bæði 
hjólkoppar og jafnvel pústkerfi 
urðu eftir í öllu damminu. Minni 
fólksbílar urðu oft sýnu verr leikn-
ir, þegar farið var milli landshluta 
og slöngudekkin springandi á leið-
inni. Við því þurfti að bregðast á 
staðnum.

Ökumaður var þá oft úttaugað-
ur þegar komið var á leiðarenda, 
þá átti eftir að glíma við þykka 
drulluna á bílnum – aðeins fram-
rúðan var hrein.

Jepparnir voru áður fyrr mjög 
öflug landbúnaðartæki, hægfara 
og sterk. Hávær vélbúnaður og 

stirður stýrisbúnaður olli því að 
það gat tekið heilan dag fyrir 
bændur ef erinda þurfti í kaup-
staðinn. Það gat því orðið meiri-
háttar kvöl og pína fyrir fólk í 
mjög höstum jeppa því fólk með 
gervitennur varð að taka þær út 
úr sér.

Núna er víst öldin önnur og 
komin mýkri og öflugri ökutæki 
sem sum hver fá að njóta sín í 
botn.

Mýktin mátti breytast enda 
eru þægindin orðin nálægt því að 
sitja í hægindastól. Það er annað 
og verra með vélaraflið, því það 
er mjög oft misnotað til að upp-
lifa spennu eftir eitthvað stund-
argaman. Þar er yfirleitt af nægu 
að taka og ökutækið virkar eins 
og flugvél í flugtaki – ekki einu 
sinni hægt að ná númerinu.

Þó svo að reynt sé af mjög 
veikum mætti að höfða til svo-
nefndrar skynsemi ökumanns þá 
dugar það skammt. Ökuníðingum 
hentar ekki að hlusta á slíkar 
predikanir, hvað þá að fara eftir 
þeim.

Ef það kraftaverk tækist að 
koma einhverjum böndum á þetta 

brjálæði þá yrði engin smá vinna 
að koma orðunum kurteisi og til-
litssemi til skila. Margir sem 
þekkja ekki þessi hugtök myndu 

bera fyrir sig brotum á mannrétt-
indum að mega ekki lengur láta 
gamminn geisa.

Til að auka á alla þessa hringa-
vitleysu eru þeir sem aka undir 
áhrifum eiturlyfja og valda 
ómældum skaða. það er því aldrei 
að vita, ef maður mætti slíkum 
ökumanni sem væri út úr dópað-
ur hvernig útkoman yrði.

Undirritaður er meðlimur í 
Sniglunum og hefur oft verið 
boðið í spyrnu en þá jafnan gripið 
til orða sem gerast æ vinsælli – 
„ég nenni því ekki.“

Það er töluvert leggjandi á sig 
til að láta ekki augnabliks 
háspennu koma sér í langdvöl í 
hjólastól eða í líkhúsið.

Hvað finnst ykkur?

Bílar og brjálæði í umferðinni

Þó svo að reynt sé af mjög 
veikum mætti að höfða til svo-
nefndrar skynsemi ökumanns 
þá dugar það skammt.



TIL HAMINGJU 20062006

„Þessi bók á erindi við okkur 
öll á Íslandi, hvaða skoðun 
sem við kunnum að hafa á því 
hvernig atvinnuvegum okkar 
skal háttað. Draumalandið 
hans Andra Snæs vekur til 
umhugsunar  með því að
segja okkur ýmislegt sem 
við vissum ekki og höfum því 
ekki haft tök á að hugleiða og 
ræða opinskátt.“

– Vigdís Finnbogadóttir

„Allt það sem stjórnvöld vildu 
að þú fengir ekki vita, færðu 
að vita í þessari bók. “

– Bubbi Morthens

„Ólafur Jóhann skrifar agaðan 
stíl sem er gífurlega áhrifamik-
ill ... bók sem er skelfilega 
heillandi.“

    Publishers Weekly 

„Maður getur ekki hætt að 
lesa ... sögurnar tvinna saman 
spennu, sorg og tilfinningalífi 
fólks á meistaralegan máta.“

Óttar M. Norðfjörð, DV

Vinsælasta smásagnasafn ársins, Aldingarðurinn
eftir Ólaf Jóhann Ólafsson og áhrifamesta bók ársins, 
Draumalandið eftir Andra Snæ Magnason hlutu Íslensku 
bókmenntverðlaunin 2006. Við óskum Ólafi Jóhanni 
og Andra Snæ hjartanlega til hamingju með þennan 
verðskuldaða árangur.

Tímabundið tilboðsverð 
í tilefni af Íslensku 

bókmenntaverðlaununum

1.990kr. hvor bók



STEINBÍTSSTEIK
MEÐ KARRÝ OG SALTHNETUM kr.

kg998LAMBAGRILLSTEIK
Í TÓMAT OG BASIL

kr.
kg2.698GRÍSABÓGUR

HRINGSKORINN
kr.
kg499

CHEERIOS
567 GR.

349kr.
pk.

LAMBAKÓTELETTUR
ÚR KJÖTBORÐI kr.

kg1.498
400

kr. kg

Þú sparar

GOURMET LAMBALÆRI
RAUÐVÍNSLEGIÐ kr.

kg1.398LAMBA FRAMHRYGGSNEIÐAR
ÚR KJÖTBORÐI kr.

kg998

199
kr. kg

Þú sparar

500
kr. kg

Þú sparar

500
kr. kg

Þú sparar

44%
afsláttur

25%
afsláttur

25
afsláttur

Grand’Italia
sósur

COKE LIGHT
2 LÍTRAR

139kr.
stk.



Útsala

Einfalt og fljótlegt salat

á lambakjöti!

Filippo Berio

499 kr. 500 ml Hunts Pastasósur

25%
afsláttur

LAMBALUNDIR
ÚR KJÖTBORÐI

2.698kr.
kg

30%
afsláttur

Rucola salat, Líf furuhnetur, 
cherry tómatar og íslenskur mozarella

Mundu eftir
Gourmet barnum

í Smáralind!

Verði ykkur að góðu!



Ekki virðist þekking 
á bankaviðskiptum 
íþyngja viðskipta-
ráðherranum okkar. 

Nú síðast 
er það 
eftir
honum haft að það sé 
erfitt að afnema verð-

tryggingu vegna 
verðtryggðra
lána sem þegar 
eru í kerfinu og 
verða það 
næstu 40 árin. 

Út úr hvaða 
hól steig þessi 
vesalings
maður?

Ég hélt að 
hvert mannsbarn 

vissi að í öllum bönkum standa til 
boða bæði verðtryggð lán og 
óverðtryggð svo að engin hætta er 
á að við þurfum að sitja uppi með 
verðtryggingu til eilífðar. Við 
þurfum bara að rogast með verð-
trygginguna þar til okkur hefur 
tekist að koma stjórnmálamönn-
um í skilning um að þeirra frum-
skyldur eru við almenning í land-
inu en ekki við bankana.

Verðtrygging var heimskuleg 
bráðabirgðaráðstöfun – sem við 
höfum nú þurft að dragnast með í 
meira en 20 ár og mál er að linni. 

Ég skal glaður kjósa þann 
stjórnmálaflokk sem léttir þessari 
martröð af fólki.

Ég lofaði hinum 
ágæta sjónvarps-
manni Agli Helga-
syni að koma í Silf-
ur Egils og mætti 
þar í hádeginu.

Það var fyrir-
taksfólk með mér í 

þættinum: Oddný Sturludóttir, Ill-
ugi Gunnarsson og Garðar Sverris-
son. Það var gaman að spjalla við 
þau. Stundum hef ég í Silfrinu lent 
í því að karpa við einhverja pólit-
íska einnarbókarmenn en þeir 
fengu frí í dag.

Eftir að ég var farinn skilst 
mér að hafi dregið til tíðinda. Þá 
mætti Jón Baldvin og ku hafa húð-
skammað bæði Samfylkinguna og 
Ingibjörgu Sólrúnu. Ekki lái ég 
honum það. 

Verst að hafa misst af þessu. 
Þetta minnir á ákveðinn forn-
kappa sem var orðinn of aldraður 
til að berjast og lét sig dreyma um 
að dreifa silfri sínu yfir Alþingi og 
geta þar með altént komið öðrum 
til að berjast.

Skítaveður! Það er 
ekki fallegt orð – en 
það er eina orðið 
sem dugir til að lýsa 
veðráttunni.

Mér er það óskilj-
anlegt af hverju ég 
fæ rukkun frá Stöð 2 um þessi 
mánaðamót. Kannski í von um að 
ég borgi reikninginn í misgripum? 
En ástæðulaus innheimta varðar 
við lög. 

Ég keypti áskrift yfir hátíðarn-

ar og það var hið 
besta mál, nema 
hvað sendingin 
barst aðeins í 
annað af tveimur 
sjónvarpstækjum á 
heimilinu. Þess vegna 
hætti ég í janúar.

Það gefur augaleið að ef 
öll fyrirtæki á landinu sendu 
manni innheimtuseðla um hver 
mánaðamót í von um að maður 
borgaði þeim í misgripum þá væri 
fullt starf að fara yfir innheimtu-
seðlana.

Svo að þetta er síðasta aðvör-
un...

Strákarnir okkar og 
ég vorum að spila 
við Dani á heims-
meistaramótinu í 
handknattleik.

41:42!
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Við búum hérna við 
einhverja tröllasögu 
um að íslenska þjóð-
in sé laus við stétta-
skiptingu frá nátt-
úrunnar hendi, hafi 
alltaf verið stéttlaus 
og verði alltaf. 

Sagan – og við þurfum ekki að 
leita langt aftur – segir okkur allt 
annað.

Hér voru landeigendur yfir-
stétt og höfðu landlausa fólkið 
fyrir vinnuhjú en svo reið yfir 
þjóðfélagsbreyting með tækni-
væðingu og þéttbýli sem skildi 
landeigendurna eftir eins og álfa 
út úr hól. 

Sigur samvinnu- og jafnaðar-
hugsjóna við uppbyggingu nútíma 
velferðarþjóðfélags gerði það að 
verkum að við sem nú erum full-
orðin urðum þeirrar gæfu aðnjót-
andi að fæðast inn í þjóðfélag sem 
lagði áherslu á að tryggja öllum 
jafnan aðgang að menntun og 
tækifærum til að nýta krafta sína. 
Ekki nóg með það heldur ríkti hér 
samkomulag um að allar mann-
eskjur ættu sama rétt til hinnar 
bestu heilbrigðisþjónustu sem 
samfélagið gæti veitt. Og að lokum 
var samkomulag um að gera öllum 
Íslendingum kleift að ganga með 
reisn til móts við sólsetrið að 
ævilokum.

Nú er þetta að breytast. Nýrík 
stétt manna sem sumpart hafa 
dottið í lukkupottinn og sumpart 
hagnast af eigin verðleikum kann 
sér ekki læti og sannar fyrir okkur 
hinum að siðfágun fylgir ekki 
endilega peningum, enda verður 
græðgi seint talin til mannasiða.

Það fylgjast fleiri en 
ég með þeirri 
óheillaþróun sem 
nú er hafin og 
miðar að því að 
hér hefjist stétta-
skipting á nýjan 
leik.

Landeig-
enda-
aðall-
inn er 
að

sönnu
útdauður

en hinn nýi aðall 
tekur forverum 
sínum langt fram að 
útsjónarsemi
og hefur nú 
þegar lagt 
undir sig bæði 
landið og 
miðin.

Mín vegna 
má hver sem 
er sóa ævi 
sinni í að 
sanka að 
sér meiri 
pening-
um
en

hann eða hún hefur nokkra þörf 
fyrir – svo lengi sem þjóðfélagið 
tryggir öllum börnum jöfn tæki-
færi til að komast til þroska; svo 
lengi sem allir þjóðfélagsþegnar 
njóta sömu réttinda og hafa sömu 
skyldur; svo lengi sem manngildi 
er metið ofar auðgildi.

Þjóðfélag sem aðskilur hjón 
sem hafa þolað saman súrt og sætt 
í meira en sex áratugi og eru 
komin á tíræðisaldur er ekki þjóð-
félag sem ég get verið stoltur af 
að hafa tekið þátt í að byggja. 

Það er kominn tími til að við 
stöldrum við og hugsum okkar 
gang. Hver erum við og hvert 
ætlum við að stefna? 

Spurningin snýst ekki um hvort 
maður er með eða móti stóriðju, 
spurningin er hvort við viljum 
vera mennsk eða ekki.

Halldór Blöndal 
hefur löngum verið 
kjósendum sínum 
og Alþingi til sóma. 

Núna er hann 
formaður utanríkis-
málanefndar. Sem 
slíkur vill hann kalla 
á sinn fund fulltrúa 
forseta Íslands til að yfir-
heyra hann um þann 
virðingarvott sem Indverjar 
sýndu forsetanum okkar 
þegar þeir buðu honum 
að taka sæti í þróunar-
ráði Indlands.

Maður
hefði haldið 
að frekar en að 
abbast upp á 
forsetann
fyrir að afla 
sér og þjóð 

sinni virð-

ingar erlendis stæði það 
utanríkismálanefnd
nær að komast til botns 
í því hvernig íslenska 

þjóðin að sjálfri sér 
og þingi sínu for-
spurðu komst allt í 
einu á lista yfir 
hinar vígfúsu þjóð-
ir sem bera ábyrgð 
á blóðbaðinu í Írak 
– sem ekki sér fyrir 

endann á.
Ég er 

ekki for-
fallinn
blaðales-
andi en ef 
ég sé að 
prófessor
Þorvaldur

Gylfa-
son
stingur

niður penna set ég á mig lesgler-
augun.

Mögnuð grein eftir hann í 
Fréttablaðinu í dag um málið sem 
enginn þorir að ræða í alvöru, það 
er að segja hvort við eigum að 
sækja um aðild að Evrópusam-
bandinu eður ei.

Þorvaldur þorir að hafa skoð-
un:

„Við þurfum einmitt á ESB-
aðild að halda til að brjótast undan 
ofríki innlendra sérhagsmuna, 
sem halda matarverði, vöxtum og 
verðbólgu langt fyrir ofan viðun-
andi velsæmismörk.“

Þetta kalla ég að hitta naglann 
á höfuðið.

„...að brjótast undan ofríki 
innlendra sérhagsmuna...“

Glerfínar gluggafilmur
– aukin vellíðan á vinnustað

R
V

62
09

3M gluggafilmur fyrir 

skóla, sjúkrahús, skrifstofur,

verslanir og aðra vinnustaði

Fagmenn frá RV

sjá um uppsetningu

Í Dagbók Þráins Bertelssonar er fjallað um hús-

bændur og hjú og stéttaskiptingu á Íslandi. Þá er vikið 

að verðtryggingu, handknattleik, fáfróðum viðskipta-

ráðherra, silfri Jóns Baldvins og sóma Alþingis.

Kæra 
  Dagbók
Þráinn Bertelsson skrifar
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Ásta R. Jóhannesdóttir 
Samfylkingunni segir að 
bankarnir eigi að lækka 
vexti og þjónustugjöld í 
ljósi góðrar afkomu. Ög-
mundur Jónasson VG segir 
ríkisbankana hafa nánast 
verið gefna. Sæunni Stef-
ánsdóttur Framsóknar-
flokki finnst bönkunum 
bera siðferðisleg skylda til 
bjóða upp á eins hagstæð 
kjör og þeir geta. 

 „Að sjálfsögðu eiga þeir að lækka 
vextina og þjónustugjöldin, þessi 
afkoma segir allt um það,“ segir 
Ásta, enda séu gjöld íslensku bank-
anna hærri en í öðrum löndum. 
Hún kveðst vona innilega að bank-
arnir endurskoði gjaldskrár sínar 
en þorir ekki að segja til um hvort 
ástæða sé til bjartsýni.

Sæunn Stefánsdóttir Framsókn-
arflokki gleðst yfir þessari góðu 
afkomu og bendir á að hún skili sér 
í ríkiskassann sem stendur undir 
velferðar- og menntakerfi þjóðar-
innar. „En óneitanlega reikar hug-
urinn til neytendanna og þó Seðla-
bankinn spili stórt hlutverk finnst 
mér bönkunum bera siðferðisleg 
skylda til að bjóða upp á eins hag-
stæð kjör og þeir geta og þeir hljóta 
að leita allra leiða til þess.“

„Tvímælalaust,“ svarar Valdi-
mar L. Friðriksson Frjálslynda 
flokknum, spurður hvort hann telji 
lag til lækkunar vaxta og gjalda. 

„Það er talað um að þessi afkoma 
byggist mikið til á erlendum við-
skiptum en bankarnir væru ekki til 
ef þjóðin væri ekki til og mér finnst 
að þeir eigi að skila einhverju til 
baka.“ Valdimar segir bankana 
bera bæði belti og axlabönd með 
verðtryggingunni og því sé þeim í 
lófa lagið að lækka vextina.

Arnbjörgu Sveinsdóttur Sjálf-
stæðisflokki sýnist vera lag til til 
lækkunar en tekur fram að hún sé 
ekki of vel að sér í rekstri bank-
anna. Hún hafi þó alla tíð litið 
þannig á að með samkeppni á 
bankamarkaði hlyti að koma að því 
að vextir og þjónustugjöld myndu 
lækka. „En á það ber að líta að 
hagnaðurinn nú er mikið til af 
starfsemi annars staðar og það er 
auðvitað mikill kostur fyrir ríkis-
sjóð að bankarnir hagnist í útlönd-
um.“

Ögmundur Jónasson VG segir 
að sú krafa hljóti að vera reist á 
bankana að þeir endurskoði stefn-
una í vaxtamálum og þjónustu-
gjöldum. „Mér finnst það liggja á 
borðinu og nú verður ekki undan 
því vikist. Það er kominn tími til að 
þeir hætti að seilast ofan í vasa við-
skiptavina í þeim mæli sem þeir 
gera.“ Hann segir um helming 
hagnaðarins fenginn af viðskiptum 
á Íslandi og hann komi að stórum 
hluta af háum vaxtakostnaði og 
þjónustugjöldum. Því sé lag.

Þingmennirnir hafa ólíkar skoð-
anir á hvort ríkið hafi selt bankana 
sína of lágu verði á sínum tíma 
miðað við hagnaðinn sem nú fæst 
af starfsemi þeirra. Ögmundur 
kveður fastast að orði í þeim 

efnum. „Það hefur alltaf legið fyrir 
að bankarnir voru nánast gefnir.“ 
Ásta segist alltaf hafa haft grun 
um að lægra verð hafi fengist fyrir 
þá en efni stóðu til og fullyrðir að 
sala þeirra hafi verið hluti af helm-
ingaskiptareglu ríkisstjórnarinnar 
á þeim tíma. Valdimar tekur í sama 
streng, verðið hafi verið of lágt og 
kaupendurnir valdir út frá pólit-
ískum forsendum. Arnbjörg er á 
öndverðri skoðun og telur að mark-
aðsvirði þess tíma hafi fengist 
fyrir ríkisbankana. „Það var ekki 
hægt með miklum rökum að sýna 
fram á að duglegir og framsýnir 
menn kæmu inn í þetta og næðu 
þessum árangri sem við sjáum 
núna,“ segir hún og kveðst þess 
fullviss að væru bankarnir áfram í 
ríkiseigu væri hagnaður þeirra allt 
annar og minni en raunin er. Sæunn 
minnir á að ríkið borgaði með við-
skiptabönkunum sínum en í dag 
standi skatttekjur af þeim undir 
öllu háskólastigi landsins. „Pening-
arnir hafa verið settir í vinnu sem 
skilar arði,“ segir hún og minnir 
jafnframt á að ekki var hæsta til-
boði tekið í annan bankann. Það sé 
staðreynd sem menn verði að 
horfast í augu við og læra af.

Sæunn, Arnbjörg og Valdimar 
segja að rétt hafi verið að selja rík-
isbankana en Ögmundur áréttar þá 
skoðun sína að heppilegt væri að 
hafa einn öflugan ríkisbanka sem 
kjölfestu í íslensku fjármálalífi 
enda sé viðskiptaheimurinn fall-
valtur þó vel ári nú. Ásta svarar 
hvorki af né á en segist sjá svolítið 
eftir bönkunum úr ríkiseigu, þó sér 
í lagi listaverkasöfnum þeirra.

Gamall kunningi dúkkar upp

„Ég bið hæstvirta 
þingmenn að hugsa um 
fleira en Suðurlandsveg-
inn.“

„Og nú er ég, hæstvirtur 
forseti, að hugsa um að 
labba til vinar míns og 
fá mér í nefið.“

Pólitíkin færist til 
ímyndarfræðinga



Fjörður • Kringlan • Smáralind

DVP 702

DVP 852

DVD spilari með hörðum disk

2610

2310

í Kringlunni, Smáralind og Firði

Stylus C 46

Stylus RX520

DIGIMAX i6

DIGIMAX L85

DIGIMAX S600

MP3 spilarar

Kr. 4.307,- 12
mán

Kr. 34.980,-TILBOÐ Kr. 24.900,-

Kr. 4.307,- 12
mán

Kr. 39.900,-TILBOÐ Kr. 29.900,-
25%

AFSLÁTTUR

Kr. 4.307,- 12
mán

Kr. 46.900,-TILBOÐ Kr. 34.900,- Kr. 4.307,- 12
mán

Kr. 22.900,-TILBOÐ Kr. 16.900,-

Kr. 4.307,- 12
mán

Kr. 35.905,-TILBOÐ Kr. 30.775,-

14%
AFSLÁTTUR

Kr. 4.307,- 12
mán

Kr. 12.590,-TILBOÐ Kr. 8.590,-

32%
AFSLÁTTUR

Kr. 4.307,- 12
mán

Kr. 13.995,-
TILBOÐ Kr. 9.797,-

30%
AFSLÁTTUR

Kr. 4.307,- 12
mán

Kr. 10.995,-
TILBOÐ Kr. 8.796,-

20%
AFSLÁTTUR

Kr. 4.307,- 12
mán

Kr. 11.870,-TILBOÐ Kr. 5.390,-

60%
AFSLÁTTUR

42%
AFSLÁTTUR

Kr. 4.307,- 12
mán

Kr. 38.900,-TILBOÐ Kr. 29.900,-
23%

AFSLÁTTUR Kr. 4.307,- 12
mán

Kr. 41.895,-TILBOÐ Kr. 32.990,-

21%
AFSLÁTTUR

Kr. 4.307,- 12
mán

Kr. 33.595,-TILBOÐ Kr. 23.990,-
29%

AFSLÁTTURKr. 4.307,- 12
mán

Kr. 30.345,-TILBOÐ Kr. 23.990,-

Kr. 4.307,- 12
mán

Kr. 20.990,-TILBOÐ Kr. 16.290,-

Kr. 4.307,- 12
mán

Kr. 10.490,-TILBOÐ Kr. 6.100,-

CAPLIO R30

CAPLIO R4

ALLAR VÖRUR 35% AFSLÁTTUR

ALLAR VÖRUR 35% AFSLÁTTUR

Kr. 39.900,-

CHILI hljómtæki

Útsölulok

26%
AFSLÁTTUR

29%
AFSLÁTTUR

26%
AFSLÁTTUR

35%
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

35%
AFSLÁTTUR

55%
AFSLÁTTUR

um helgina

                Powerview 12x50

Rammar
allt að 60% afsláttur







Tunglfarslending heppnast

„Við lifum á tímum sérþekk-
ingar. Fólk veit ýmist meira og 

meira eða minna og minna.“ 

Jón Ævar Ármannsson

Við viljum þakka öllum þeim sem með bænum, kerta-
logum, blómum, gjöfum, fallegum orðum,
faðmlögum, samúðarkveðjum og ýmiss konar hjálp
og hafa sýnt minningu ástkærs sonar okkar og bróður
virðingu. Sérstakar þakkir viljum við senda starfsfólki
gjörgæsludeildar Landspítalans við Fossvog.
Hjartans kveðjur til ykkar allra og Guð blessi ykkur.

Ármann Rögnvaldsson    Elísabet Unnur Jónsdóttir
Steinunn Birna Ármannsdóttir
Ásdís Ósk Ármannsdóttir.

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Finnur Einarsson
frá Gufuá, Ánahlíð 2, Borgarnesi,

lést á Sjúkrahúsi Akraness þ. 31. janúar sl.
Jarðarför verður auglýst síðar.

Sólveig Sigríður Finnsdóttir Þorsteinn Vilhjálmsson
Guðmundur Finnsson   Jenný Halldórsdóttir
Sesselja Valdís Finnsdóttir Kristján Björnsson
Gróa Finnsdóttir     Ólafur Ingi Jónsson
börn, barnabörn og barnabarnabörn.

60 ára
er í dag

Baldur Björn 
Borgþórsson

 húsgagnasmiður,
Hlíðarhjalla 14 í Kópavogi.

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

Ara Jónssonar
Sólbergi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks gjörgæslu- og lyflækn-
ingadeildar FSA fyrir góða umönnun og hlýju.

Fyrir hönd aðstandenda,

Svanhildur Friðriksdóttir.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Gunnar Hámundur
Valdimarsson,
fv. lögreglustjóri á Keflavíkurvelli,

lést á Garðvangi, Garði, miðvikudaginn 31. janúar.
Útförin verður auglýst síðar.

Gunnar Björn Gunnarsson     Sigríður Birna Björnsdóttir
Valdimar Ragnar Gunnarsson  Sjöfn Eysteinsdóttir
Kolbrún Gunnarsdóttir       Birgir Bjarnason
Jóna Gunnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Jóhönnu H. Stefánsdóttur
Hrafnistu Reykjavík, áður til heimilis á
Hólagötu 3, Ytri-Njarðvík.

Ólína H. Guðmundsdóttir, Kristófer T. S. Valdimarsson,
Júlíana Guðmundsdóttir, Hulda Guðmundsdóttir,
Þór P. Magnússon, Páll G. Guðmundsson, ömmubörn,
langömmubörn og fjölskyldur.

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

Þorsteinn Arnar Andrésson
Bröttuhlíð 8, Mosfellsbæ,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Eir hinn 1. febrúar sl. 
Jarðsungið verður hinn 7. febrúar nk. kl. 13 í Fríkirkj-
unni í Reykjavík. Blóm eru vinsamlega afþökkuð en 
bent er á minningarsjóð FAAS, félags áhugafólks og 
aðstandenda Alzheimerssjúklinga.

Friðbjörg Óskarsdóttir
Lilja Þorsteinsdóttir                Snorri Árnason
Kristín Þorsteinsdóttir             Aðalsteinn Leví Pálmason
Alda Þorsteinsdóttir                Vignir Pétursson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær dóttir okkar, litla systir og
barnabarn,

Katla Rún Jónsdóttir,
lést á Barnaspítala Hringsins mánudaginn 29. janúar.
Útför hennar fer fram frá Blönduóskirkju
laugardaginn 3. febrúar kl. 14.00.

Jón Ölver Kristjánsson               Guðrún Birna Hagalínsdóttir
Kristján Hagalín Jónsson     
Kristján Jónsson                            Margrét Rósa Jónsdóttir
Guðm. Hagalín Guðmundsson   Kristjana Arnardóttir

Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem
vilja minnast hennar er bent á Barnaspítala Hringsins.

Ástkær móðir mín, systir og amma,

Ragnheiður L. Ólafsdóttir
Nielsen,

lést hinn 19. janúar í Danmörku. Útförin fór
fram hinn 21. janúar í Sankt Johanneskirke í
Kaupmannahöfn.

Heidi Maria Pajusalo
Daggeir H. Pálsson
Helgi Benediktsson
Unnur María Benediktsdóttir
Brynja Benediktsdóttir
barnabörn, Silas og Lucoa María.

Elskulegur sambýlismaður minn,

Jóhannes Ólafsson
(áður Olsen), Klapparhlíð 2, Mosfellsbæ,

andaðist á Landspítalanum í Fossvogi mánudaginn 29.
janúar.

Unnur Finnbogadóttir
Ingólfur Jóhannesson Svala Ingvarsdóttir
Björn Jóhannesson Jóhanna Birgisdóttir
Kristín Ólafsdóttir Eiður Magnúsdóttir
Finnbogi Óskarsson Jóhanna Karlsdóttir
og barnabörn.

Okkar innilegustu þakkir til allra þeirra
sem sýndu okkur vináttu, samúð og hlýhug
við andlát og útför okkar ástkæru

Jóhönnu Björnsdóttur
læknis, Bergþórugötu  9, Reykjavík

Ásta Ásbjörnsdóttir Hulda Ásbjörnsdóttir
Jónína Ósk Pétursdóttir
Pétur Björnsson   Margrét Þorvaldsdóttir
Hólmsteinn Björnsson   Þorgerður Ása Tryggvadóttir
Guðrún R. Björnsdóttir
Lilja V. Björnsdóttir   Jón Ómar Finnsson
Birna Björnsdóttir   Ríkharður Reynisson
og fjölskyldur.

Viðskipta- og hagfræðideild Háskóla 
Íslands var í gær afhent málverk af dr. 
Gylfa Þór Gíslasyni, fyrrverandi próf-
essor deildarinnar. 

Málverkið er gjöf frá nokkrum af 
fyrrverandi nemendum Gylfa og vel-
unnurum hans sem vildu heiðra minn-
ingu hans með þessum hætti. Gylfi Þ. 
Gíslason var einn af stofnendum við-
skipta- og hagfræðideildar Háskóla 
Íslands. Hann starfaði fyrst sem hag-
fræðingur við Landsbanka Íslands og 
stundakennari og dósent við Viðskipta-
skóla Íslands 1939-41, forvera viðskipta- 
og hagfræðideildar. Gylfi gegndi stöðu 
prófessors við deildina, með nokkurra 
ára hléi þó, fram til ársins 1987. Gylfi 
hefði orðið níræður miðvikudaginn 7. 
febrúar, en hann lést árið 2004. 

Bolli Héðinsson, hagfræðingur og 
fyrrverandi nemandi Gylfa, afhenti 
málverkið við hátíðlega athöfn í 
Hátíðarsal Háskóla Íslands en það kom í 
hlut Gylfa Þorsteins Gunnlaugssonar, 

barnabarnabarns Gylfa, að afhjúpa mál-
verkið.

Auk þess flutti Jón Sigurðsson, fyrr-
verandi forstjóri NIB, ávarp um Gylfa, 

Karlakórinn Fóstbræður söng lög og 
Friðrik Már Baldursson, forseti við-
skipta- og hagfræðideildar Háskóla 
Íslands, flutti þakkarávarp. 

Gáfu málverk af Gylfa Þ. Gíslasyni



HEIMILIÐ ER HEILAGT, ÞESS VEGNA SKIPTIR ÖLLU HVAÐ ÞAR ER INNANSTOKKS

CYLINDER LAMP
UÐUR

MU NOGUCHI, 1944

00 KR.

RANDOMLIGHT (50 cm)
HÖNNUÐUR

BERTJAN POT, 2001
VERÐ

46.780 KR.

BABELL
HÖNNUÐUR

HINTS-WIEN, 1996
VERÐ

2.500 KR.

GAUKSKLUKKA
HÖNNUÐUR

DIAMANTINI & DOMENICONI
VERÐ

19.500 KR.

PLASTIC ARMCHAIR
HÖNNUÐIR

CHARLES & RAY EAMES, 1950
VERÐ

31.900 KR.

Nú hefur Kokka bæst í hópinn með Lumex, Pennanum og Eymundsson og opnað glæsilega verslun með eldhúsvörur í Saltfélaginu.
Á kaffihúsinu sem Te og kaffi starfrækir í Saltfélaginu er ilmandi kaffi á boðstólum alla daga. Opið frá kl. 10-18 virka daga, 11-17 laugardaga og 12-16 sunnudaga.
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Þ
að hefur ekki farið 
fram hjá áhugafólki 
um stjórnmál að 
mikil ólga er í íslensk-
um stjórnmálum um 
þessar mundir. Frjáls-

lyndir sleikja sárin eftir innan-
flokksátök og Jón Baldvin Hanni-
balsson hefur komið inn í 
umræðuna með eftirtektarverðum 
hætti. Finnst þér það óheppilegt að 
hann kom fram með gagnrýni á 
Samfylkinguna sem kristallast í 
orðum hans um að flokknum hafi 
mistekist að vera valkostur við 
Sjálfstæðisflokkinn?

Ég lít svo á að Jón Baldvin sé að 
brýna okkur til dáða. Jón Baldvin 
er ákafamaður og það er greinilegt 
að hann er mjög óþreyjufullur að 
sjá þessa ríkisstjórn fara frá. Hins 
vegar mega menn ekki gefast upp 
þó á móti blási. Við höfum áður séð 
vondar tölur í skoðanakönnunum 
og það er engin ástæða til að fara á 
taugum yfir því. Ég er sannfærð 
um að ný ríkisstjórn verður ekki 
mynduð án þess að Samfylkingin 
fái það góðan stuðning að hún 
gegni þar lykilhlutverki. Þetta eru 
sennilega mikilvægustu kosningar 
í marga áratugi og því skiptir 
miklu máli að menn stökkvi ekki 
frá borði þó það gefi tímabundið á 
bátinn.

Þú hefur tjáð þig um að umræða 
um sérframboð Jóns Baldvins eða 
að hann sé að safna til sín fólki sé 
tilhæfulaus. Veistu það með vissu 
að hann ætli sér ekki að taka hönd-
um saman undir merkjum annars 
framboðs en Samfylkingarinnar?

Ég myndi láta segja mér það 
tvisvar. Ég átti mjög langt og 
hreinskiptið samtal við Jón Bald-
vin og við komumst að sameigin-
legri niðurstöðu eftir það samtal. 
Samfylkingin mun einfaldlega 
halda sínu striki.

Má eiga von á því að sjá Jón 
Baldvin með sýnilegri hætti í starfi 
Samfylkingarinnar? Það hefur 
verið sagt að hann yrði hugsanlega 
utanþingsráðherra komist Sam-
fylkingin í ríkisstjórn. Hafa slíkir 
möguleikar verið ræddir ykkar á 
milli?

Nei, en ég vil ekki tjá mig frek-
ar um það sem okkur Jóni fór á 
milli. Hitt er annað mál að ég er 
ekki að stilla upp ráðherralista 
núna. Fyrst þarf að vinna kosning-
arnar. 

Það hafa verið miklar sviptingar 
innan Frjálslynda flokksins. Mar-
grét Sverrisdóttir hefur sagt sig frá 
flokknum og ætlar eigin leiðir. 
Hafið þið Margrét talað saman um 
að hún komi til samstarfs við Sam-
fylkinguna?

Margrét hefur verið geðþekkt 
andlit í þessum flokki á undanförn-
um árum og ég held að það hafi 
verið pólitísk mistök sem þarna 
áttu sér stað með brotthvarfi henn-
ar. Ég er þeirrar skoðunar að hún 
sé jafnaðarmaður í eðli sínu og 
ætti mjög vel heima í okkar flokki. 
En hún verður auðvitað sjálf að 
taka ákvörðun um það hvernig hún 
hagar sínu lífi og hvort hún vill 
bera einhvers staðar niður pólit-
ískt eða ekki. En hún og fólkið í 
kringum hana er í mínum huga 
jafnaðarfólk í eðli sínu og sinni 
lífssýn.

Þú hefur sagt að kosningarnar í vor 
megi sjá sem ögurstund í íslensk-
um stjórnmálum. Næsta ríkis-
stjórn skuli skoðast í þessu ljósi. 
Núna þegar Frjálslyndir eru vart 
hluti af svokölluðu kaffibandalagi, 
gæti hugsast að Framsóknarflokk-
urinn kæmi í þeirra stað? 

Ég kannast ekki við að Frjáls-
lyndir séu ekki ennþá hluti af svo-
kölluðu kaffibandalagi enda er það 
ekki kosningabandalag heldur 
samstarf stjórnarandstöðunnar á 
þingi og sammæli um að við 
munum tala fyrst saman eftir 
kosningar ef ríkisstjórnin fellur. Á 
því hefur enn engin breyting orðið. 
Ég lít svo á að enginn geti útilokað 
neitt í þeim efnum. Það er fátítt í 
íslenskum stjórnmálum að flokkur 
útiloki samstarf. Við verðum ein-
faldlega að lúta þeim dómi sem 
kjósendur fella í kosningum og 
taka mið af þeirri niðurstöðu sem 
þar fæst.   Hins vegar er alveg 
ljóst að ég er þeirrar skoðunar að 
Framsóknarflokkurinn hafi alltof 
mikil völd í íslensku samfélagi og 
langt umfram það sem lýðræðis-
legt umboð hans hrekkur til.

Þú sagðir í ræðu nýlega að Sam-
fylkingin gyldi fyrir að vera of pól-
itískur flokkur. Hvað áttirðu við 
með því? 

Eitt er að hafa skoðanir og 
annað er að benda á lausnir til að 
leiða mál til lykta. Þar stendur 
Samfylkingin sterkust allra flokka. 
Ég fullyrði að enginn flokkur hefur 
mótað jafn skýra stefnu eins og 
birtist til dæmis í virkjana- stór-
iðju- og náttúruverndarmálum. 
Við erum óhrædd við að tala um 
pólitík. Þetta er pólitík; að setja 
fram sýn og benda á leiðir í stað 
þess að þegja og bíða af sér kosn-
ingar. Kjósendur eiga rétt á því að 
vita fyrir hvað flokkarnir standa, 
hvaða grunngildi þeir hafa og 

hvernig þeir ætla að standa að 
framkvæmd þeirra. Sjálfstæðis-
flokkurinn hefur hins vegar verið 
gjarn á að fela sitt raunverulega 
eðli fyrir kosningar en fram-
kvæma svo hefðbundna hægri pól-

itík sem hefur stóraukið ójöfnuð á 
Íslandi á sama tíma og stórir hópar 
eins og eldri borgarar og öryrkjar 
hafa mátt sætta sig við smánarleg 
kjör. Samfylkingin lítur á það sem 
forgangsverkefni nýrrar ríkis-
stjórnar að endurreisa velferðar-
kerfið svo allir geti lifað mann-
sæmandi lífi – ekki bara sumir.

Nú hefur gagnrýni á Samfylk-
inguna verið áberandi að undan-
förnu. Hver er þín sýn á þessa 
gagnrýni?

Já, það er ekkert ofmælt að 
spjótin standa á okkur þessa dag-

ana og það er heldur ekkert óeðli-
legt við það. Samfylkingin er 
flokkur sem á góða möguleika á 
því að taka frjálslynt fylgi frá 
öllum hinum flokkunum og þeir 
reyna að verjast því. Samfylkingin 
er framsækin og setur mál á dag-
skrá. Hún er umbótaflokkur sem 
vill stuðla að breytingum þar sem  
almannahagsmunir eru hafðir að 
leiðarljósi í stað sérhagsmuna. Því 
verðum við að taka upp umdeild 
mál sem þarf að ryðja braut. 

Tekur þú gagnrýni á flokkinn til 
þín persónulega? 

Nei, ekki umfram það sem eðli-
legt er. Það er auðvitað erfitt að 
aðgreina flokk og formann þannig 
að gagnrýni á flokkinn beinist líka 
að mér. En ég hef ekki tekið það 

persónulega, nei. Sá sem vill setja 
mark sitt á pólitíkina verður að 
þola gagnrýni. Ég reyni að segja 
það sem ég meina og meina það 
sem ég segi.

Af hverju er Samfylkingarfólk í 
sveitarstjórnum ekki í öllum tilfell-
um samstíga flokkslínunni í virkj-
ana- og stóriðjumálum, eins og með 
virkjun jökulánna í Skagafirði? 

Ríkisstjórnin firrir sig ábyrgð í 
stefnumótun í virkjana- og stór-
iðjumálum og er búin að tvístra 
henni til orku- og stóriðjufyrirtækj-
anna og sveitarfélaganna. Ég er 
þeirrar skoðunar að það eigi að 
vernda jökulárnar í Skagafirði og 
treysti okkar fólki í sveitarstjórn 
til að leysa það mál farsællega. Rík-
isstjórnin hefur hins vegar att fólki 
og fyrirtækjum saman, efnt til 
kapphlaups, sem þýðir að sveitar-
stjórnarmenn á landsbyggðinni ótt-
ast það að ef þeir hafa sig ekki í 
frammi þá sitji þeir eftir. Ýmsir 
sveitarstjórnarmenn liggja undir 
ámælum fyrir þetta en ég veit að 
tvennt er rauði þráðurinn í þeirra 
starfi. Að sjá til þess að það sé 

atvinna í byggðarlaginu og hins 
vegar þjónusta. Ég hef ekki enn 
kynnst þeim sveitarstjórnarmanni 
sem ber ábyrgð á rekstri sveitarfé-
lags sem treystir sér til þess að 
hafna atvinnutækifæri sem býðst 
fyrir byggðarlagið.

Hver telur þú verða mikilvægustu 
málin í komandi kosningabaráttu?

Mennta- og samgöngumál eru í 
mínum huga meðal mikilvægustu 
kosningamálanna því þau eru 
afgerandi fyrir framtíðina. Ég er 
sannfærð um að framundan sé 
mikið vaxtarskeið og það er verk-
efni stjórnmálamanna að sjá til 
þess að vöxturinn verði stöðugur 

og í jafnvægi þannig að allir hópar 
samfélagsins njóti góðs af honum. 
Einnig málefni aldraðra og öryrkja 
sem eru dæmdir til fátæktar sökum 
gallaðs bótakerfis og harðra tekju-
tenginga. Það verður að gefa fólki 
kost á því að afla sér aukatekna og 
taka þátt í samfélaginu á sínum for-
sendum.Það er ekki mikil mannúð 
að setja fólki stólinn fyrir dyrnar 
með þessum hætti. 

Á Ísland að ganga í Evrópusam-
bandið? Treystir þú þér til að svara 
því afdráttarlaust? 

Ég er þeirrar skoðunar já, að 
við eigum að láta reyna á umsókn 
um aðild að Evrópusambandinu. 
Við eigum að vera þar sem ákvarð-
anir eru teknar. Það skiptir máli 
fyrir okkur sem þjóð og alla okkar 
hagsmuni. Við verðum að tryggja 
hér jafnvægi og ég held að krónan 
sé ekki gott tæki til þess. Við 
eigum að láta reyna á samninga 
við ESB en svo er það þjóðarinnar 
að dæma um hvort þeir samningar 
sem nást séu fullnægjandi. Það 
má síðan spyrja hvort íslenskt við-
skiptalíf sé ekki að taka þessa 
ákvörðun fyrir okkur. Mér sýnist 
allt benda til þess að fyrirtækin 
leiði þessa þróun en stjórnmála-
menn muni í fyllingu tímans fylgja 
í humátt á eftir. Samfylkingin 
nýtur þar algjörrar sérstöðu sem 
eini flokkurinn með skýra og 
jákvæða afstöðu til Evrópusam-
bandsins. Evrópumálin munu samt 
ekki brenna á fólki sem kosninga-
mál núna, því þau eru í eðli sínu 
langtímaverkefni.

Ef horft er fram yfir kosningar og 
Samfylkingin nær ekki sínu kjör-
fylgi munt þú þá líta á það sem van-
traust á þig og jafnvel snúa þér að 
öðrum verkefnum? 

Ég vinn út frá þeirri fullvissu að 
Samfylkingin nái góðum árangri í 
næstu kosningum og verði ekki með 
minna fylgi en hún hafði í síðustu 
kosningum. Það er það verkefni 
sem við munum einhenda okkur í 
fram að kosningum. Eftir kosning-
ar tekst ég á við þann veruleika sem 
þá blasir við.  En ég hlakka mjög til 
baráttunnar, nú fer í hönd spenn-
andi og skemmtilegur tími.

Ég meina það sem ég segi

Ég átti mjög langt og hreinskiptið samtal við Jón Baldvin 
og við komumst að sameiginlegri niðurstöðu eftir það sam-
tal. Samfylkingin mun einfaldlega halda sínu striki.

Gagnrýnisröddum á 
Samfylkinguna virðist 
fjölga, ef mark er tekið 
á niðurstöðum nýlegra 
skoðanakannana. Teikn 
eru á lofti í íslenskum 
stjórnmálum og Svavar 
Hávarðsson spurði því 
Ingibjörgu Sólrúnu 
Gísladóttur, formann 
Samfylkingarinnar, 
hvernig hún læsi í þau.
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Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Agnes Karen Sigurðardóttir á Nissan 
Patrol árgerð 93 sem hefur reynst henni 
gífurlega vel. Hún er í stjórn ferða-
klúbbsins 4x4 og fer oft í jeppaferðir 
með félögunum þar.

„Við hjónin eigum þrjá bíla en Patrolinn fer 
bara í fjallaferðirnar,“ segir Agnes Karen 
Sigurðardóttir sem er í stjórn ferðaklúbbs 
4x4.

Jeppinn hefur oftast reynst vel en allur 
er þó varinn góður. „Við förum alltaf vel 
yfir bílana áður en lagt er í hann og kíkjum 
undir húddið til að rifja upp hvernig á að 
gera við enda er langt í næsta verkstæði á 
þessum ferðum,“ segir Agnes.

Það er mikil stemning í stelpuferðunum 

og Agnes segir aðalatriðið að vera með 
góðan útbúnað, slatta af varahlutum og gott 
nesti. Hún reynir að komast í sem flestar 
ferðir með klúbbnum en hin árlega kvenna-
ferð klúbbsins sem verður farin 3.-5. mars 
næstkomandi er alltaf í mestu uppáhaldi. 
Agnes tekur það fram að konur þurfa ekki 
að vera meðlimir til að taka þátt í ferðinni 
og vonast til að sjá ný andlit í ár. „Það eru 
alltaf að bætast við nýjar stelpur á hverju 
ári og það finnst mér alveg frábært,“segir 
Agnes.

„Stelpurnar eru snillingar í jeppavið-
gerðum og á góðum bílum sem þær kunna 
vel á. Ég lenti einu sinni í vanda og þá kom 
sér vel að vinkona mín er á 49 tommu dekkj-
um og gat dregið mig,“ segir Agnes bros-
andi.

Fjör með stelpunum

Viltu komast í form?

Höf›abakka 9     Sími: 511-1575     www.hreyfigreining.is
S J Ú K R A fi J Á L F U N  O G  L Í K A M S R Æ K T

Flottur tækjasalur, fínn andi og fjölbreyttir tímar.
Margskonar kort í bo›i. Komdu og prófa›u.
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Hvað færðu þegar þú blandar 
saman framenda og framfjöðr-
un úr Skoda Fabia, afturfjöðr-
un úr gömlum Skoda Octavia, 
stýrisbúnaði úr nýjum Oct-
avia, sendibíl og hálf klaufa-
legu nafni? Svarið er Skoda 
Roomster.

Skoda Roomster er forvitnileg 
blanda af því sem gamalt og þaul-
reynt er, og nýrri hugsun. Bíllinn 
fylgir í fótspor Citroën Berlingo, 
Renault Kangoo og Fiat Doblo 
sem allir líta út eins og sendibílar 
sem búið er að setja í slípirokk og 
bæta gluggum og sætum aftur í. 
Roomster ber það utan á sér og 
mun seint teljast fallegur. Hann 
hefur hins vegar það sem marga 
aðra bíla skortir. Karakter sem 
sker hann frá öllum öðrum í 
blautu skammdeginu.

Hjólin á Roomster eru mjög 
framarlega og aftarlega á bílnum 
og gefur það meira pláss innan í 
bílnum og minnkar sendibílaútlit-
ið. Afturgluggarnir ná bæði ofar 
og neðar en framglugginn og brýt-
ur það útlitið upp enn frekar. 
Hurðaopnarar afturhurða eru á 
hurðarkarminum í stað hinnar 
klassísku staðsetningar á miðri 
hurðinni. Þetta er skemmtilegt í 
útliti en að sama skapi ekki jafn 
praktískt og hin hefðbundna stað-
setning.

Roomster er mjög rúmgóður 
og höfuðpláss er með því mesta 
sem gerist. Annað væri hálf 
slappt miðað við nafngiftina. 
Fjórir fullvaxta, og þá meina ég 
fullvaxta en ekki 18 ára ungl-
ingsstúlkur, komast auðveldlega 
fyrir í bílnum en illa færi um 
þann fimmta í miðjunni. Nóg er 
af fótaplássi aftur í jafnvel fyrir 
menn eins og Sigfús Sigurðsson.

Mælaborðið er einkar aðlað-
andi og er ljóst að Tékkar kunna 
sitthvað fyrir sér í hönnun. Inn-
viðir bílsins virka vandaðir og 
traustir þrátt fyrir að þeir hlutir 
í bílnum sem eru úr plasti (sem 
er nær allur hluti mælaborðsins) 
sé ekki úr dýrasta hráefni sem 
völ er á.

Bíllinn sem var prufukeyrður 
var með 1,4 lítra dísilvél. Að 
segja að bíllinn sé hljóðlátur 
væri lygi, og að segja hann 
háværan væri of vægt til orða 
tekið. Ekki er hægt að eiga sam-
tal á meðan bíllinn er á ferð nema 
slökkva á útvarpinu og brýna 
raustina. Vélin skilaði ágætis afli 
þótt hún væri ekki sú snarpasta, 
eins og gengur og gerist með dís-
ilvélar.

Hvað varðar aksturseigin-
leika kemur bíllinn skemmtilega 
á óvart. Hann er lipur og lætur 

vel að stjórn og hentar vel innan 
borgarmarkanna.

Helsti kostur Roomster verð-
ur að teljast öryggisbúnaður 
hans en bíllinn hlaut 5 stjörnur, 
fullt hús, í EuroNCAP árekstrar-
prófinu. Bíllinn er búinn meðal 
annars loftpúðagardínu auk hlið-
arpúða og hefðbundinna púða.

Skoda Roomster er í raun 
fyrsti bíllinn sem er hannaður út 
frá nýrri hugmynd eftir að Volks-
wagen kom fyrirtækinu aftur á 
kortið. Eins og flestar frumraun-
ir lofar hann góðu en ýmislegt 
þarf að laga. 

Frumraun sem lofar góðu

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

og hlutir
til kerru-
smíða

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

Enginn veit hvað gæði eru fyrr en
reynt hefur Omega smurefnin !

Hamraberg ehf
Þverholti 2

270 Mosfellsbæ
S: 5667450

e-mail: magnusmv@simnet.is

Höfum til afhendingar strax

Bílexport ehf.
www.bilexport.dk • boas@bilexport.dk

Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson s. 0049 1752711783 
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Björgvin Steinarsson hjá Litlu-
Bónstöðinni, segir bryngljáa 
góða lakkvörn.

„Ein sterkasta lakkvörn sem völ er 
á er svokallaður bryngljái,“ segir 
Björgvin Steinarsson, eigandi 
Litlu-Bónstöðvarinnar. „Efnið 
hefur verið framleitt í Evrópu til 
fjölda ára og hefur þróast mikið á 
þeim tíma, enda prófað við ýmsar 
aðstæður.“ 

Að sögn Björgvins hefur bryn-
gljáinn verið notaður hérlendis í 
tíu til fimmtán ár og gefið góða 
raun. Veðurskilyrði séu algjört 
aukaatriði. Einu gildi hvort það er 
glampandi sól eða rok og slydda. 
Þá sé engin hætta á að tjöru- eða 
olíuhreinsir éti bryngljáann af 
lakkinu.

„Það tekur ekki nema dag að 
setja efnið á bílinn,“ segir Björg-
vin. „Ef komið er með bílinn að 
morgni til, er þurrhreinsir fyrst 
borinn á hann. Svo er hann sápu-
þveginn með svömpum en ekki 
kústum, svo lakkið rispist ekki. Því 
næst er bryngljáinn borinn á hann 
og látinn þorna næstu fjóra til sex 
klukkutímana. Að þeim tíma liðn-
um er afgangsefnið þurrkað af 
lakkinu. Bíllinn ætti því að vera til-
búinn rétt fyrir lokun.

Upphaflega var þetta filma en 
er nú húð sem sett er á bílinn og 
flagnar ekki af. Húðin sjálf getur 
enst í þrjú til fimm ár. Mælt er 
með að bíllinn sé bónaður sex mán-
uðum eftir að hún er sett á til að 
viðhalda henni. Það auðveldar öll 
þrif.“

Björgvin mælir eindregið með 
að bryngljái sé notaður á bíla, eink-
um og sér í lagi á nýrri tegundir 
þar sem lakkið á þeim sé oft 
umhverfisvænt og þar af leiðandi 
ögn viðkvæmara en annað bílalakk. 

Hentar vel við íslenskar aðstæður



Saga Ferrari spannar nú 60 
ár. Af því tilefni verður farið í 
boðakstur og sérstök afmæl-
isútgáfa framleidd af 612 
Scaglietti.

Ferrari hefur verið í fararbroddi 
á sínu sviði, hvort sem litið er til 
götubíla eða kappakstursbíla, allt 
frá stofnun fyrirtækisins. Nú er 
Ferrari 60 ára og ýmislegt verður 
gert til að halda upp á afmælisár-
ið.

Fyrst ber að nefna eins konar 
boðakstur fyrirtækisins um Asíu, 
Mið-Austurlönd, Ástralíu, Suður-
Afríku og Evrópu. Um 10.000 bílar 

taka þátt í akstrinum og flytja þeir 
með sér rauðan staf með 60 áföst-
um silfurplötum. Á hverja plötu er 
ritað um merkan áfanga í sögu 
Ferrari og efst á stafnum er Ferr-
ari-hesturinn úr platínum og dem-
öntum. Eitthvað hefur þetta kost-
að.

Lagt var af stað í boðaksturinn 
frá Abu Dhabi síðustu helgi. Af 
því tilefni tilkynnti Piero Ferrari, 
sonur Enzo Ferrari, stofnanda 
Ferrari, að búin yrði til sérstök 
afmælisútgáfa af 612 Scaglietti, 
en einungis 60 slíkir bílar verða 
framleiddir og verður hver og 
einn einstakur. Meðal sérstakra 
aukahluta er glerþak en ökumenn 

geta rafrænt stjórnað hversu 
gegnsætt það er. Inni í bílnum 
verður einnig Ferrari-merki svip-
að því sem er efst á stafnum góða.

Bílarnir verða dýrir, bæði í 
peningum og samböndum. Þú 
getur gleymt því að skokka niður í 
næsta Ferrari-umboð (sem hér-
lendis er Saga) og beðið um afmæl-
isbíl, sama hversu vel þú býður. 
Líklegast mun Ferrari velja þá 
sem þeir telja verðuga að kaupa 
bílana og hafi frumkvæði að kaup-
unum. Þó svo góðærið sé að fara 
með okkur hérlendis er því afar 
ólíklegt að einn af bílunum 60 
komi hingað norður að heim-
skautsbaug.

Afmælisbíll Ferrari 
aðeins fyrir fáa útvalda

SMUR- BÓN OG DEKKJAÞJÓNUSTAN
SÆTÚNI 4 • SÍMI 562 6066

SUMARDEKK
HEILSÁRSDEKK
OLÍS SMURSTÖÐ
BÓN OG ÞVOTTUR

HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA
RAGEYMAÞJÓNUSTA
BREMSUKLOSSAR
PÚSTÞJÓNUSTA

Bílexport ehf.
www.bilexport.dk • boas@bilexport.dk

Upplýsingar gefur Bóas sími 0049-175-271-1783

Nýjir 2007

Höfum til afhendingar strax
Visindamaður segir lífrænt 
eldsneyti ekki borga sig.

Lífrænt eldsneyti unnið úr 
plöntum og gróðurleifum er 
verkefni sem ekki borgar sig. 
Þetta er niðurstaða fjölda rann-
sókna sem sænskur vísinda-
maður að nafni Torbjörn Ryd-
berg hefur komið nálægt.

Hefur Rydberg bæst í sís-
tækkandi hóp manna sem telur 
of mikla vinnu og orku fara í 
framleiðsluna til að hún standi 
nokkru sinin undir sér. Telja 
þeir að lífrænt eldsneyti muni 
aldrei koma í stað olíu.

Frá þessu er greint á vefsíðu 
Félags íslenskra bifreiðaeig-
enda, www.fib.is

Er etanól 
gagnslaust



Bílaævintýri Jóns Garðarsson-
ar og Hildar Bruun hófst þegar 
þau voru fengin til að útvega 
farartæki fyrir erlenda víkinga-
mynd. Síðan eru liðin rúm tíu 
ár og nú eru hjónin með yfir 
þrjátíu farartæki sem koma 
að flestum kvikmyndum sem 
teknar eru á Íslandi. 

„Þetta byrjaði allt fyrir tilviljun 
þegar ég tók að mér að útvega 
bíla fyrir erlenda víkingamynd 
sem var tekin hér á landi árið 
1994. Þá vantaði bíla til að ferja 
fólk og tæki ásamt aðstöðu fyrir 
búninga og leikara,“ segir Jón 
Garðarsson sem ásamt konu sinni 
Hildi Bruun rekur kvikmynda-
fyrirtækið North by North West 
sem sér kvikmyndabransanum á 
Íslandi fyrir bílum og farartækj-
um.

Farartæki Jóns og Hildar eru 
innréttuð á margvíslegan hátt, 
bæði sem búninga- og förðunar-
herbergi eða mötuneyti en einnig 
sem íverustaðir fyrir leikstjóra 
og leikara.  Jón tekur oft þátt í 
undirbúningi verkefna og er því 
oft fyrsti maður á staðinn, löngu 
áður en tökur hefjast. 

„Mín undirbúningsvinna hefst 
á að finna leiðir og svæði fyrir 
bílana ásamt því að skoða töku-
stað í samvinnu við sviðsmynda-
deild. Það þarf að flytja jarðveg 
eins og gert var fyrir Flags of our 
Fathers þar sem við fluttum tonn 
af sandi, eða þegar við stífluðum 
lón til að komast í tökur á James 
Bond á sínum tíma,“ segir Jón.

Það þarf oft að byggja heilu 

þorpin, koma fyrir íverustað fyrir 
leikara, salernisaðstöðu og mötu-
neyti sem síðan er rifið niður eftir 
tökur. 

Hjónin hafa komið að stór-
myndum eins og Lara Croft Tomb 
Raider, James Bond, Batman Re-
turns og Flags of our Fathers og 
segir Jón að hvert verkefni sé 
öðru ólíkt. „Nýjar áskoranir eru 
alltaf spennandi. Þetta er hálf-
gerð sirkus-vinna og maður veit 
aldrei hvað gerist á morgun, en 
það er það sem er skemmtilegt 
við starfið,“ segir Jón. 

Ásamt því að vera með þrjátíu 
farartæki á sínum snærum eru 
Jón og Hildur oft í forsvari fyrir 
bílaflotann fyrir heila bíómynd 
og nú síðast fyrir Bjólfskviðu þar 
sem yfir 90 farartæki komu við 
sögu. Auk þess að vera með bíla 

eru þau Jón og Hildur með snjó-
bíla, vélsleða, hjólabáta en við 
gerð Lara Croft Tomb Raider var 
einmitt farið með þrjá hjólabáta 
upp Jökulsá og var það verkefni 
eitt mest spennandi sem hjónin 
hafa tekið þátt í. 

Sérstakasti bíll Jóns og Hildar 
er sérsmíðaður tökubíll, svokall-
aður Shotmaker, sem er sex hjóla 
pallbíll með þremur öxlum og 
drifi á öllum. 

„Þetta var hræ þegar ég fékk 
hann. Ég endursmíðaði hann til að 
geta tekið bílaskot sem myndi 
henta íslenskum aðstæðum enda 
eru menn alveg í skýjunum með 
hann,“ segir Jón. 

Nánari upplýsingar um bíla-
flota Jóns og Hildar er að finna á 
netsíðu fyrirtækisins North by 
North West: www.nnw.is - rh

Bílasirkus bíómyndanna 

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

og endast lengur.

Smiðjuvegi 1 • s. 544-5700 • www.polyhudun.is
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HEILDARLAUSNIR
Í DRIFSKÖFTUM

Landsins mesta úrval
af hjöruliðum og
drifskaftsvörum

Jafnvægisstillingar
Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

WPSA-mótaröðin hefst í dag og 
endar á alþjóðlegu móti í apríl.

Fyrsta umferð af sex í WPSA- 
mótaröðinni í snjókrossi fer fram 
við höfnina á Húsavík í dag, laug-
ardaginn, 3. febrúar. Snjókross 
hefur notið vaxandi vinsælda í 
mótorsportinu á undanförnum 
árum og þetta árið mæta kepp-
endur til leiks í enn öflugri keppn-
isliðum en fyrr. Síðasta keppni 
vetrarins er áformuð um miðjan 
apríl og verður þá alþjóðlegt mót 
með þátttöku erlendra öku-
manna.

Keppt verður í þremur flokk-
um líkt og áður, þar af einum 
unglingaflokki. Samanlagður 
stigafjöldi úr keppnunum sex 
gefur Íslandsmeistaratitil í við-
komandi flokki. 

Keppnin við Húsavík verður 
með hefðbundnu sniði. Æfingar 
hefjast kl. 11 í dag og keppnin 
sjálf kl. 13.

WPSA-mótaröðin í snjókrossi 
hefst í dag á Húsavík

Smurþjónusta
fyrir allar gerðir bíla

Eigum olíusíur í flestar gerðir bíla
Komdu með bílinn til okkar!

Frábær verð og góð þjónusta!
Alltaf heitt á könnunni!



Fjallaskíðamennska er óðum 
að ryðja sér til rúms á Íslandi 
þar sem bæði eru farnar 
skemmtiferðir á hálendinu 
ásamt því að keppnir eru 
haldnar reglulega. Í vetur 
standa íslenskir fjallaleiðsögu-
menn fyrir námskeiðum þar 
sem allir geta lært tæknina 
og kynnt sér almenna fjalla-
mennsku.

„Íslendingar hafa virkilega tekið 
við sér og uppgötvað fjalla- og tele-
markskíði. Fjallaskíðin eru þó mun 
vinsælli og við förum í mjög marg-
ar ferðir á hálendið, bæði með 
Íslendinga og erlenda gesti,“ segir 
Friðjón Þórleifsson fjallaleiðsögu-
maður. 

Hann skipuleggur skíðaferðir á 
hálendinu á vegum Íslenskra 
fjallaleiðsögumanna ásamt því að 
vera skíðakennari í Kanada mest-
an part vetrar.

Víða um Evrópu hafa fjallaskíð-
in verið stunduð í áraraðir en á 
Íslandi hófst þessi hefð með fjalla-
fólki sem notuðu skíðin til að kom-
ast ferða sinna á hálendinu. „Skíða-
menn hafa uppgötvað fjallaskíðin 
og möguleikana á hálendinu en 
einnig almenningur sem vill gott 
færi og skemmtilega upplifun,“ 
segir Friðjón. Víða um Evrópu er 
einnig keppt í íþróttinni en nýlega 
kom þó í ljós að ekki verður keppt 
í henni á vetrarólympíuleikunum 
árið 2014 en miklar vonir bundnar 
við þá næstu, árið 2018. 

Skíðin líkjast gönguskíðum að 
því leyti að skórinn er laus í bind-
ingunni á meðan gengið er yfir 
flatlendi eða upp brekkur.  

Undir skíðinu er síðan skinn 
með miklu gripi. Upphaflega var 
selskinn notað undir skíðin en nú 
er hins vegar notað gerviefni sem 
gerir sama gagn. Skórinn er festur 
í bindinguna og skinnið tekið 
undan skíðunum þegar þeyst er af 
stað niður brekkur. Skórnir eru í 
líkingu við svigskíðaklossa en þó 
léttari og mýkri.

Næsta námskeið í fjallaskíða-
mennsku fer fram á vegum 
Íslenskra fjallaleiðsögumanna 7. 
og 10.mars og þurfa þátttakendur 
ekki að búa yfir neinni fjalla-
reynslu, aðeins að geta skíðað. 
„Markmiðið með námskeiðinu er 
að kynna fjallaskíðamennsku fyrir 
fólk svo það geti ferðast af öryggi 
og kunnáttu um fjalllendi og rennt 

sér utan brauta. Einnig er farið 
lauslega í möguleika á viðeigandi 
búnaði svo sem fjallaskíðum, 
fjallaskíðabindingum og fjalla-
skíðaskóm,“ segir Friðjón 

Íslenskir fjallaleiðsögumenn 
bjóða árlega upp á fjallaskíðaferð-
ir bæði á Íslandi og erlendis, auk 
fjallamennsku og snjóflóðanám-
skeiðs fyrir skíðamenn á hverjum 
vetri. Allar nánari upplýsingar er 
að finna: www.mountainguide.is/is 

Á fjallaskíðum um 
hálendi Íslands

Golfferðir til Túnis hafa áunnið sér fastan sess í vitund íslenskra
golfara, því auk góðra golfvalla og þægilegs loftslags við Miðjarðar-
hafsströndina, býður Túnis upp á margbrotna sögu og menningu. 
Túnis er höfuðborg Túnis sem stendur við Túnisflóa. Á 12. – 16. öld 
var Túnis talin ein merkasta og ríkasta borg í hinum íslamska heimi. 
Margar merkar minjar er að finna í Túnis frá fyrri öldum og má þar 
nefna rústir Karþagó og Medínan, sem er á heimsminjaskrá UNESCO.
Að þessu sinni bjóðum við tvær 11 daga golfferðir til Túnis, þar sem 
ekkert er til sparað til að gera ánægjulega og eftirminnilega ferð. 
Gist er 5 nætur í Port El Kantoui við borgina Sousse og 5 nætur í 
Hammamet á 4* hótelum. Leikið verður á golfvöllum eins og Les 
Oliviers og La Forêt à Citrus, sem eru meðal eftirsóttra golfvalla á Citrus.
Fararstjóri: Sigurður Pétursson golfkennari
Verð: 171.000 kr.

23. mars - 2. apríl
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TúnisGolf í 

s: 570 2790 www.baendaferdir.is

A L L I R  G E T A  B Ó K A Ð  S I G  Í  B Æ N D A F E R Ð I R

Fljótasiglingar - Klettaklifur
Hestasýningar - Gönguferðir - Gisting 

Veitingar - Ratleikir - Hestaleiga 
Hafið samband og við gerum tilboð

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

560 Varmahlíð, Skagafirði – www.bakkaflot.is

Skólahópar!



Ferðaskrifstofan Vesturheimur sf. var 
stofnuð á síðasta ári og stendur hún fyr-
ir ferðum á Íslendingaslóðir í Ameríku. 
Jónas Þór, eigandi ferðaskrifstofunnar 
þekkir vel til á slóðum Íslendinga fyrir 
vestan, því hann lauk magistersprófi í 
sagnfræði frá háskóla í Winnipeg og bjó 
þar í tíu ár. 

Síðustu fjögur ár hefur Jónas verið formað-
ur ferða- og fræðslunefndar Þjóðræknisfé-
lags Íslendinga á Íslandi en Þjóðræknisfé-
lag Íslendinga var upphaflega stofnað árið 
1919 í Norður-Ameríku. „Árið 1939 var svo 
stofnuð deild hér á landi sem hefur eigin-
lega starfað óslitið síðan,“ segir Jónas.

Þjóðræknisfélagið hefur staðið fyrir 
reglulegum ferðum á Íslendingaslóðirnar 
en eftir að ferðaskrifstofan Vesturheimur 
sf. var stofnuð hefur hún séð um flestar 
ferðir félagsins. „Núna erum við að skipu-
leggja ferðir þessa árs sem verða að minnsta 
kosti átta. Í ár fer ég til dæmis með kóra á 
sérstakar hátíðir og eins kennarahópa í 
kynnisferðir í skóla í Kanada. Svo erum við 
með þrjár opnar ferðir, vordaga og þjóð-
ræknisþing í Winnipeg, bútasaumsferð um 
Amish-hérað í suðausturhluta Minnesota í 
vor og Austur-Kanadaferð í haust.“

Markmiðið með ferðum Vesturheims sf. 
er að sögn Jónasar að efla tengslin við 
afkomendur vesturfaranna og annað fólk af 
íslenskum ættum sem búsett er í Ameríku. 
„Tölvert er af Íslendingum og afkomendum 
þeirra í Ameríku, því á eftir vesturförunum 
hafa náttúrulega fleiri farið og má þar 
nefna konur sem giftust bandarískum her-
mönnum á sínum tíma,“ segir hann.

Jónas hefur mikla reynslu af því að 
skipuleggja ferðir fyrir bæði hópa og ein-
staklinga. „Ég undirbý alla dálítið vel hérna 
heima og fer í sögu þeirra svæða sem við 
ferðumst um. Síðan er ég í stöðugu sam-
bandi við deildir Þjóðræknisfélagsins á 
hverjum stað og þær undirbúa komu hóp-
anna, taka á móti þeim og hjálpa fólki að 
finna ættingja. Ég fór til dæmis út með átta 
manna fjölskyldu frá Akureyri í fyrra og 

nærri fjörutíu manns komu til fundar við 
hana alls staðar að úr Norður-Ameríku og 
það varð bara stórt fjölskyldumót.“

Jónas segir að fólk virðist leggja meiri 
áherslu á það nú en nokkru sinni fyrr að 
finna ættingja í Ameríku. „Áður fyrr var 
eins og fólk skammaðist sín svolítið fyrir 
það að einhver úr ættinni skyldi hafa farið 
til Ameríku en nú er það alveg horfið og 
fólk er virkilega spennt að finna afkomend-
ur þeirra sem fóru vestur.“

Nánari upplýsingar um Þjóðræknisfélag 
Íslendinga og ferðaskrifstofuna Vestur-
heim sf. má finna á heimasíðunni www.inl.is

Leitað að ættingjum á Íslendingaslóðum

Leyfishafi
Ferðamálastofu



Í kvikmyndinni Dreamgirls 
er sixtís-stíllinn allsráðandi 
ásamt miklum íburði, glamúr 
og glæsileika.

Kvikmyndin Dreamgirls var 
frumsýnd í gær en hér er um að 
ræða mynd sem byggð er á söng-
leik sem settur var upp á Broad-
way árið 1981.

Sagan fjallar um græðgi, hatur, 
rómantík og síðast en ekki síst, 
mikla drauma og háleit markmið. 

Þrjár ungar konur, Deena 
Jones (Beyoncé Knowles), Effie 
White (Jennifer Hudson) og 
Lorrell Robinson (Anika Noni 
Rose) þrá ekkert heitar en að 
verða poppstjörnur og þegar 
söngvarinn James „Thunder“ 
Early (Eddie Murphy) ræður þær 
sem bakraddasöngkonur eru þær 
skrefi nær þeim draumi.

Í myndinni eru bæði flutt upp-
runaleg lög frá söngleiknum á 
Broadway, auk fjölda nýrra laga 
sem sérstaklega voru samin fyrir 
myndina og eru þau hvert öðru 

skemmtilegra en lagið Listen 
hefur verið tilnefnt til Óskars-
verðlauna sem besta lagið. Það 
sama má segja um íburðarmikla 
búningana, en ásamt listrænni 
stjórn og hljóðblöndun voru þeir 
einnig tilnefndir til þessara mik-
ilsmetnu verðlauna.

Það má því með sanni segja að 
Dreamgirls sé fyrirtaks skemmt-
un fyrir augu og eyru svo ekki sé 
minnst á þann innblástur sem 
aðdáendur sixtís- tískunnar munu 
eflaust upplifa. 

Dýrðlegar draumastelpur

Erum að opna snyrtistofuna
Facial á Tony&Guy
Í tilefni þess bjóðum við upp á opnunartilboð.
Litun og plokkun á 2.320 í staðinn fyrir 2.900. 
Andlitsbað + litun og plokkun á 6.990 í staðinn fyrir 9.690. 
Fótsnyrting og vax að hnjám 4.700 í staðinn fyrir 8.400. 

Laugavegi 96 • Sími 511-6660

Bjóðum gamla og nýja
viðskiptavini velkomna

Berglind Þóra 
og Ragnheiður

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Hattar og höfuðföt í mörgum stærðum 
og gerðum.

Af mörgum æðislegum persónum í sög-
unni um Lísu í Undralandi er óði hatt-
arinn einna minnistæðastur. Kannski 
svefnmúsin líka, en hattarinn alveg sér-
staklega og kannski ekki síst vegna nafns-
ins (the Mad Hatter). 
Fyrr á tímum báru allir hatta eða höfuðföt, 
bæði herrar og frúr og voru þau jafnmikilvæg 
eign og skyrtan eða pilsið. Því er svolítið 
miður að sá siður skuli hafa gufað upp. 
Það er bæði glæsilegt og svolítið 
dularfullt að sjá konu með fal-
legan hatt, barðastóran, eða 
lítinn með slöri. Eins herra-
menn með ekta gamaldags 
spæjarahatta, pípuhatta, 
afahatta, svo ekki sé talað 
um kúrekahatta. Vönduð höf-
uðföt eru ávallt prýði og þó 
maður þurfi ekki að ganga 
alla leið í framtíðarhöfuðbún-
aði líkt og framúrstefnuleg-
ustu tískuhönnuðirnir gerðu í 
nýafstöðnum sýningum 
sínum, er um að gera að taka 
óða hattarann sér til fyrir-
myndar og fá sér tebolla og 
eitt stykki góðan hatt.

Óði
hattarinn Hjá Dogma fást bolir með 

áleitnum, fyndnum, rómantísk-
um, djörfum og skemmtilegum 
yfirlýsingum.

Verslunin Dogma opnaði á Lauga-
veginum árið 2002 en hana reka 
þrír bræður þeir Stefán, Jón og 
Guðni Valberg. Bræðurnir höfðu 
allir lengi vel haft gaman af því 
að klæðast stuttermabolum með 
skemmtilegum áletrunum, en 
fannst vanta slíka verslun í 
Reykjavík og því réðust þeir í það 
að opna bolabúð.

Hjá Dogma má fá boli, síð-
erma, stutterma, víða og þrönga 
fyrir bæði stelpur og stráka á 
öllum aldri. Margir þeirra eru 
hannaðir á Íslandi, en oftar en 
ekki fá bræðurnir sjálfir hug-

myndir að því sem þeir vilja sjá 
framan á bolum. Til dæmis má 
nefna stuttermaboli með áletrun-
um eða merkjum fyrirtækja sem 
farin eru á hausinn, vörumerki 
sem hætt er að framleiða, íslensk 
slagorð, pólitískar yfirlýsing-
ar og annað í þeim dúr. 

Í verslunni er einnig hægt 
að fá margskonar peysur 
með áletrunum en þær kosta 
frá 4500 krónum. Margir hafa 
gaman af því að klæðast bolum 
með áletrunum, enda fáar leiðir 
auðsóttari til að tjá persónulegar 
skoðanir og smekk en að ganga í 
bol með yfirlýsingum á borð við 
Fólk er fífl, How do you like Ice-
land eða hreinlega Kill em all. 

Fólk er fífl

Vogue opnar nýja ljósmyndasíðu á veraldarvefnum.

Opnað hefur verið fyrir nýja Vogue-vefsíðu, þar 
sem hægt er að verða sér úti um ljósmyndir eftir 
heimsþekkta tískuljósmyndara.

Síðan heitir Art on demand og er undir slóð-
inni www.vogueartgroup.com. Hún hýsir mynda-
söfn með ljósmyndum sem hafa einhverju sinni 
birst í tímaritinu Vogue og þykja nú orðið klass-
ískar.

Ítalska leikkonan Elsa Martinelli í umdeild-
um kjól eftir Christian Dior frá árinu 1954 og 
fyrirsætan Jerry Hall að stinga sér til sunds í 
Rússlandi árið 1975 eru til að mynda á meðal við-
fangsefna ljósmyndaranna Cliffords Coffin og 
Normans Parkinson svo dæmi séu nefnd.

Hægt er að velja á milli ólíkra þema, eftir því hvort maður vill for-
síðu-, lit- eða svart/hvítar ljósmyndir. Einnig er hægt að velja á milli 
nokkurra ljósmyndara. Myndir má vista inni á svæði sem notandi 
getur búið sér til. Þá er hægt að panta myndir, eftir að hafa valið áferð 
og stærð. Nánar á www.vogueartgroup.com.

Ný síða tileinkuð 
tískuljósmyndum

Opið í dag laugardag 10-18

Mörkinni 6, 108 Reykjavík, sími 588 5518

Opið laugardag og sunnudag

Útsala
50%

Áður Nú
Ullarkápur 29.900 15.000
Mokkakápur 25.900   13.500
Ullarjakkar 12.900      5.900
Úlpur         12.900    5.900
Dúnkápur    22.900    11.500
Rússkinsjakkar16.900 8.500
Pelsar 26.900 13.500

Mörg góð tilboð
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„Það verður sett met í framkvæmd-
um þetta ár,“ sagði Gunnar Birg-
isson þegar Fréttablaðið heimsótti 
hann í vikunni. Mest fer í íþrótta-
málin eða um 1,7 milljarður. Við 
munum halda Landsmót ung-
mennafélaganna og eru töluverðar 
framkvæmdir við það. Stúka mun 
rísa við Kópavogsvöll, það átti að 
byggja hana hvort sem var en fram-
kvæmdum var flýtt.“

Stærsta íþróttamannvirki lands-
ins mun rísa fyrir næsta haust að 
Vallakór 14 í Kópavogi. „Það verður 
fjölnota hús, bæði fyrir knattspyrnu 
og frjálsar íþróttir og einnig hægt 
að nota fyrir tónleika. Við leigjum 
Knattspyrnuakademíu Íslands það 
hús og landsliðunum, þarna verða 
tveir grasvellir og einn gervigras-
völlur. Ég sagði við Eggert Magn-
ússon að hann hefði byggt aðstöðu 
KSÍ á vitlausum stað, hún hefði 
frekar átt að vera þarna en í Laug-
ardalnum,“ sagði Gunnar.

Árangur íþróttafélaganna í 
Kópavogi verður meiri samhliða 
aukinni aðstöðu. HK er í baráttu um 
Íslandsmeistaratitilinn í handbolta 
og í fótboltanum mun Kópavogur 
eiga tvö lið í efstu deild á komandi 
sumri. „Okkur þótti það mjög hart 
á tímabili þegar við áttum ekkert 
lið í efstu deild því það er vel búið 
að þeim. Við byggðum Fífuna og 
félögin hafa hana nánast eingöngu 
fyrir sig í dag. Svo verða komin tvö 
hús í haust. Ef við horfum í kringum 
okkur er Reykjavík aðeins með eitt 
knattspyrnuhús, Garðabær hefur 
ekkert og Hafnarfjörður er með Ris-
ann sem er ekki í fullri stærð,“ sagði 
Gunnar.

„Við viljum búa til rammann og 
ef við höfum mannvirkin þá er ekki 
vandamál að fylla þau af ungmenn-
um. Þetta er ein besta forvörnin sem 
hægt er að finna. Við erum stolt af 
því að á fáum stöðum er jafn vel 
búið að íþróttafólki eins og hér. Svo 
erum við að fara að bæta við sund-
laugum í bænum og nýtt íþróttahús 
mun rísa fyrir HK í Fossvogsdal,“ 
sagði Gunnar.

Einnig mun fjármunum vera 
varið í uppbyggingu á skólahús-
næði og leikskólahúsnæði auk 
gatnagerðar. „Við munum breikka 
Nýbýlaveg og setja hringtorg. Þetta 

eru framkvæmdir sem við ætluðum 
að vera löngu farin í. Við munum 
breikka Smiðjuveg og Skemmuveg 
og svo verður mikið að gera í fram-
kvæmdum í nýju hverfunum.“

Gunnar segist vera stoltur af 
mörgu sem sé að gerast í Kópavogi 
en nefnir sérstaklega að bærinn 
hefur farið aðrar leiðir í listum og 
menningu.

„Menningarhús fyrir ungt fólk 
tekur til starfa í haust og Tón-
minjasafnið fyrr. Þessar byggingar 
eru ekki reistar í hagnaðarskyni. 
Þá leggjum við mikla áherslu á 
umhverfismál og að skapa góð 
útivistarsvæði. Það er hvergi betra 
göngustígakerfi á landinu en hér 

og lögð áhersla að leggja göngu-
stígana strax í nýjum hverfum,“ 
sagði Gunnar en bærinn gerði fyrir 
skömmu nýjan samning við Skóg-
ræktarfélagið.

Þá er vinna vegna fyrirhugaðrar 
uppbyggingar í Kársnesinu í full-
um gangi. „Íbúar hafa skilað inn 
athugasemdum og verið er að moða 
úr því. Reynt er að gera sem flest-
um til geðs. Á undanförnum árum 
hefur íbúum á Kársnesinu fækkað 
en við viljum snúa því við. Þarna 
verður m.a. bryggjuhverfi byggt og 
gamlar byggingar verða rifnar. Svo 
er stefnt að því að byggja upp nýtt 
atvinnusvæði,“ sagði Gunnar Birg-
isson. - egm

Þetta ár verður metár í 
framkvæmdum
Gunnar Birgisson, bæjarstjóri í Kópavogi, segir að árið sem nú er hafið verði metár 
hvað varðar framkvæmdir í bænum. Mest fer í íþróttamálin en stærsta íþróttamann-
virki landsins mun rísa við Vallakór.

Skipulagsnefnd Kópavogsbæjar 
kynnti í desembermánuði hugmynd-
ir um uppbyggingu á Kársnesinu á 
næstu 15-20 árum. Fyrirhugað er 
að byggja höfn á nýrri landfyllingu, 
230 íbúðir við Kársneshæli og 240 
íbúðir í bryggjuhverfi á næstu fimm 
árum. Ef þessar hugmyndir ganga 
í gegn verður talverð breyting á 
umhverfi Kársnessins.

Á heimasíðu Kópavogsbæjar 
er kynning á þessum hugmyndum 
en þar kemur fram að Kársnesið sé 
vannýtt í dag, þar séu hús í nið-
urníðslu og umhverfið ósnyrtilegt. 
Samkvæmt þessum nýju hugmynd-
um er áætluð fjölgun íbúa 2.500-
3.000. Heildarfjöldi íbúða verður 
rúmlega þúsund en þar á meðal eru 
160 hugsaðar fyrir eldri borgara. 
Á Kársnesinu er meðal annars gert 
ráð fyrir átta hæða hóteli með ýmsa 
þjónustu.

54.000 fermetra svæði er hugs-
að undir atvinnustarfsemi. Talið er 
að með þessum breytingum verði 
fjölgun grunnskólabarna um 300 
og leikskólabarna um 150 í hverf-
inu. Pláss er fyrir viðbyggingar á 
lóðum Kársnesskóla og í þeim við-
byggingum munu rúmast öll þau 
grunnskóla- og leikskólapláss sem 
þörf er fyrir samkvæmt upplýsing-
um á heimasíðu Kópavogs.

Umferð á Kársnesi mun auk-
ast vegna uppbyggingar en mest 
umferðaraukning verður á Kárs-
nesbraut. Skapa á fallegt göngu- og 
útivistarsvæði og er reiknað með 
að söluverðmæti eigna í vesturbæ 
Kópavogs muni aukast um leið og 
ímyndin batnar. Lokað var fyrir 
ábendingar og tillögur síðasta 
fimmtudag,

Upplýsingar af Kópavogur.is

Framtíðarskipulag 
Kársness
Bæjarstjórn Kópavogs er með áætlanir um miklar breyt-
ingar á Kársnesinu en þær voru kynntar á fundi í Saln-
um um miðjan desember.
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Kópavogur dregur nafn sitt af vog-
inum sunnan Kársness og sam-
nefndu býli sem stóð norðan Þing-
hóls en þar var annar af tveimur 
þingstöðum í heimalandi Kópa-
vogsbæjar. 

Upphaf byggðar var í landi jarð-
anna Kópavogs og Digraness sem 
voru í eigu ríkisins en búskap á 
þeim var hætt skömmu eftir 1930. Í 
sveitarstjórnarkosningum sumarið 
1946 náðu íbúar Kópavogs meiri-
hluta í hreppsnefnd Seltjarnarnes-
hrepps og öll stjórnsýsla fluttist til 
Kópavogs. Skipting sveitarfélagsins 
fór fram um áramótin 1947-48 og 
efnt var til kosninga í hinum nýja 
Kópavogshreppi í janúar 1948. 
Sama ár var reytum Seltjarnarnes-
hrepps skipt. Jarðirnar Kópavogur, 
Digranes, Hvammkot (Fífuhvamm-
ur), Vatnsendi, Geirland, Gunnars-

hólmi og Lögberg (Lækjarbotnar) 
voru lagðar undir Kópavogshrepp. 
Fyrri hluta árs 1955 var Kópavogs-
hreppur gerður að kaupstað. 

Um þjóðsögur og sagnir, sem 
eiga rætur í Kópavogi, hefur lítið 
verið ritað. Þó eru þær nokkrar í 
bókinni Þjóðsögur og sagnir úr 
Kópavogi. Segir þar meðal annars 
frá Kársnesorminum sem átti að 
hafa búið í skeri skammt undan 
ysta odda Kársness. Lá ormurinn 
þar á gulli og beit í sporðinn á 
sér. Hélt ormurinn til í hellisskúta 
einum sem kallaður var kór. Sagt 
er að nesið allt hafi verið kennt við 
kór þennan. Hafi það því ekki alltaf 
verið nefnt Kársnes heldur kallað 
Kórsnes. Þá var oftar en ekki talað 
um kórinn í nesinu.

Upplýsingar af http://www.
ismennt.is/not/ggg/kopavogur.htm

Á rölti í 
Vesturbænum
Vesturbær Kópavogs er elsti hluti bæjarins. Þar leynast 
gömul og stæðileg hús milli hárra trjáa og krúttlegir 
kofar í skærum litum.



NORM-X
Hita pottar

Íslensk framleiðsla

www.normx.is

   Viðarkamínur á 
               ótrúlega góðu verði

Mest seldu hita pottar á Íslandi

Náttúrufræðistofa Kópavogs

Hamraborg 6 A · Kópavogi · Sími 570 0430 · Fax 570 0431 · www.natkop.is

Náttúrufræðistofa Kópavogs
Natural History Museum of Kópavogur

Sýningarsalir opnir:
Mánudaga – fimmtudaga kl. 10–20
Föstudaga kl. 11–17
Laugardaga og sunnudaga kl. 13–17

Sýningarsalir Fræðsla Rannsóknir Ráðgjöf

Hópum veitt leiðsögn eftir samkomulagi
Pantanir í síma 570 0430
Ókeypis aðgangur



 { Kópavogur } 6

„Í Snyrti-Akademíunni, sem staðsett 
er í Hjallabrekku 1 í Kópavogi, er 
að finna þrjá skóla í glæsilegu hús-
næði. Þeir eru allir á sviði fegrun-
ar; þar er naglaskóli, Professionails 
förðunarskóli og snyrtiskóli,“ segir 
Kristín Stefánsdóttir hjá Snyrti-
Akademíunni. Skólinn býður upp 
á ýmsa möguleika fyrir fólk sem 
stefnir á að vinna á sviði fegrunar.

„Naglaskólinn stendur yfir í sex 
til tólf mánuði og þar geta konur 
lært naglaásetningu og fer kennsla 
fram tvisvar í viku. Förðunarskólinn 
er hins vegar fjórum sinnum í viku 
og stendur í þrjá mánuði en þar 
útskrifast nemendur sem förðunar-
fræðingar. Svo er það snyrtiskólinn 
sem er nám í heilt ár og útskrifar 
snyrtifræðinema. Eftir það tekur 

síðan við tíu mánaða starfsþjálfun á 
snyrtistofu. Þetta eru því þrjár ólík-
ar námsbrautir,“ segir Kristín.

„Þetta er mikið kvennaríki hjá 
okkur en gaman að segja frá því að 
í nóvember var fyrsti karlmaðurinn 
að byrja hjá okkur í Snyrtiskólan-
um. Það er mikil framtíð í þessu og 
vonandi eiga fleiri karlar eftir að 
koma í þetta nám. Þetta er óskap- lega gefandi og skemmtilegt nám 

og markaðurinn í þessum geira er 
stór. Fólk er í æ ríkari mæli farið að 
dekra við sig,“ segir Kristín.

Nemendur skólans fá mikla 
starfsþjálfun á námstímanum og 
koma með módel sem þeir æfa sig 
á í hverri viku. Fjölskyldumeðlim-
ir og vinir njóta góðs af og það er 
aldrei skortur á módelum. „Hins 
vegar erum við með opna stofutíma 
á mánudögum í Snyrtiskólanum og 
þá geta konur pantað tíma og feng-
ið þjónustu á vægu verði. Það eru 
góðar æfingar fyrir nemendur sem 
undirbúa sig svona undir það að 
vinna á snyrtistofu,“ segir Kristín.

Á síðasta ári gerði Snyrti-Aka-
demían stóran samning við Stein-
er Ltd, breskt fyrirtæki sem rekur 
snyrtistofur og spa á skemmtiferða-
skipum um allan heim. „Með þess-

um samningi gefst okkar nemend-
um kostur á að taka út starfsþjálfun 
sína um borð í skemmtiferðaskipum 
ef þeir standast ákveðin próf. Það 
er náttúrulega ævintýri líkast, fá 
að skoða heiminn meðan þeir eru 
í starfsþjálfun og njóta lífsins á 
góðum launum. Þetta býður upp á 
mikla möguleika,“ segir Kristín.

Í mars næstkomandi verður 
boðið upp á  Cidesco-próf í fyrsta 
sinn í Snyrtiskólanum en það er 
alþjóðlegt próf snyrtifræðinga 
og Snyrtiskólinn er eini skólinn á 
Íslandi sem býður upp á þann val-
kost. Skólinn reynir einnig að láta 
gott af sér leiða og fyrir stuttu stóð 
hann fyrir fjáröflun til styrktar upp-
byggingu skólahúsnæðis fyrir Little 
Bees, skóla sem er í einu af mörgum 
fátækrahverfum sem eru í nágrenni 
Naíróbí í Kenía. - egm

Þrír fegrunarskólar und-
ir einu og sama þakinu 
Nemendur frá Snyrti-Akademíunni eiga möguleika á því að stunda starfsþjálfun sína 
um borð í skemmtiferðaskipum um allan heim. Akademían er í raun þrír mismunandi 
fegrunarskólar undir einu þaki.

Digranesskóli fékk merkilega gjöf 
frá verktakafyrirtækinu Klæðningu 
ehf. ekki alls fyrir löngu. Um er að 
ræða góðan stjörnukíki sem á eftir 
að nýtast vel, bæði hvað varð-
ar kennslu og einnig í félagsstarfi 
skólans. Þórður Guðmundsson, 
stærðfræðikennari í Digranesskóla, 
segir mikla ánægju ríkja með kík-
inn í skólanum.

„Þegar þessi merkilega hala-
stjarna var hérna um daginn sást 
hún vel á austurhimninum einn 
morguninn. Nemendur og kennarar 
voru fullir áhuga á að skoða fyrir-
bærið. Út frá því spruttu síðan upp 
umræður um það á kennarastofunni 
að það væri gaman að eiga svona 
stjörnukíki sem hægt væri að nota 
í svona tilfellum. Skólinn hefur þó 
enga fjármuni til að kaupa svona 
græju svo það kom upp sú hug-
mynd að fá eitthvert fyrirtæki til að 
gefa okkur hana,“ segir Þórður sem 
var ekkert að tvínóna við hlutina.

„Ég hringdi bara í það fyrirtæki 
sem kom fyrst upp í hugann og 
það var Klæðning. Maðurinn sem 
ég talaði við þar sagði að það væri 
stjórnarfundur hjá þeim eftir hálf-
tíma og þar yrði þetta mál skoðað. 
Svo var bara hringt strax í mig og 

svarið var jákvætt,“ segir Þórður en 
hann telur þetta sýna að atvinnulíf-
ið í landinu getur vel stutt við bakið 
á góðu skólastarfi.

„Þetta virðist mjög góður kíkir 
og hann hefur þann kost að þægi-
legt er að ferðast með hann. Hann 
er á þrífæti og hægt að setja hann 
upp nánast hvar sem er. Þetta býður 
upp á alveg nýja möguleika bæði í 
námi og félagsstarfi skólans. Ef það 
eru skálaferðir eða þannig þá er 
hægt að taka kíkinn með og fara í 
stjörnuskoðun. Svo eru hugmyndir 
um að bjóða upp á námskeið sem er 
líka fyrir foreldra um stjörnuhimin-
inn svo dæmi sé tekið.“

Skiljanlega þurfa þó aðstæður 
að vera réttar til að hægt sé að nota 
þennan stjörnukíki. „Maður þarf að 
fara upp í Heiðmörk eða einhvern 
stað þar sem er dimmt. Það fylgdi 
samt með honum sérstakur filter til 
að skoða sólina og það er hægt að 
gera það bara hér úti á plani yfir 
daginn. Það er því hægt að nýta 
þessa gjöf til margs og gaman að 
sjá fyrirtæki úr atvinnulífinu styrkja 
skólastarf með þessum hætti,“ segir 
stærðfræðikennarinn Þórður Guð-
mundsson.

- egm

Nytsamleg gjöf 
Digranesskóli fékk stjörnukíki að gjöf fyrir skömmu en 
mikil ánægja ríkir með þennan kíki innan skólans. 

Opið: Mánud.-Föstudag 06:00 - 18:00
Laug. 06:00 - 17:00 Sunn. 07:00 - 17:00

Opið: Mánud.-Föstudag 08:00 - 18:00
Laug. 08:00 - 16:00 Sunn. 09:00 - 16:00



Komdu við á KFC 
á leiðinni heim!

hæ elskan!
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Í Neðstutröð er starfrækt rakarastofa sem er meðal elstu fyrirtækja í Kópa-
vogi. Stofan er merkileg fyrir margra hluta sakir en óhætt er að segja að í 
henni sé skemmtilegt andrúmsloft.

„Afi minn, hann Torfi, byrjaði með þetta fyrirtæki í skúr hérna og þegar 
faðir minn fór að læra keypti hann helminginn af húsinu og opnaði stofu þar. 
Stofan hefur því verið hérna í Neðstutröð alla tíð,“ segir Andri Týr Kristleifs-
son, sem starfar á stofunni ásamt föður sínum, Kristleifi Gauta Torfasyni.

Rakarastofan var að hefja sitt 46. starfsár og hefur því lifað tímana 
tvenna. „Þetta er ein af fáum stofum á landinu sem lifði af kreppuna og 
bítlatímabilið og fá fyrirtæki í bænum sem eru eldri,“ segir Andri en hann 
segir að viðskiptin hafi alltaf verið góð á stofunni. Rekstur hennar byggist á 
dyggum fastakúnnum.

„Það eru nokkrir fastakúnnar sem koma hingað mjög reglulega og þeir 
bera allir einhverja titla nema einn þeirra. Við gerðum hann því að stjórnar-
formanni hjá okkur. Sá maður horfir mikið á fundi Alþingis í sjónvarpinu sér 
til skemmtunar og þegar þingmennirnir láta eitthvað út úr sér sem honum 
líkar ekki þá kemur hann yfir og skammar okkur,“ segir Andri og greinilega 
mikið líf sem einkennir rakarastofuna.

„Það skapast oft ansi fjörugar umræður hérna inni og er rætt um allt 
milli himins og jarðar. Það er þó mest um það að pólitíkin sé til umræðu. 

Það hefur verið skipt um ríkisstjórnir mörgum sinnum á dag á þessari 
stofu,“ segir Andri en hann telur að þær deilur sem skapist um hana á 
stofunni séu þó allar á vinsamlegum nótum.

„Svo er gaman að segja frá því að við erum í samstarfi við elstu rak-
arastofu í heimi sem er starfrækt í London. Við erum í góðu samstarfi 
og flytjum inn vörur frá þeim. Ég var sjálfur að vinna hjá þeim í 
London síðasta sumar og það var mjög sérstök lífsreynsla. Þetta er 
aðal snobbstofa heims og þarna eru kúnnar á borð við Filippus 
prins. Svo hitti ég viðkunnanlegan mann sem kom þangað 
undir nafninu John Woodward en reyndist síðan vera John 
Major, fyrrum forsætisráðherra Bretlands.“

Það er ekki mikið um að svona lítil fyrirtæki standi 
í því að flytja sérstaklega inn vörur en þó er það gert 
á þessari rakarastofu. Hægt er að fá góðar vörur og 
persónulega þjónustu í þessu skemmtilega fjölskyldufyr-
irtæki.

- egm

Í samstarfi við elstu rakarastofu heims 
Rakarastofan við Neðstutröð í Kópavogi var að hefja sitt 46. starfsár. Stofan er í nánu samstarfi við elstu rakarastofu 
heims, sem starfrækt er í London, og flytur inn vörur þaðan.

K V I T T U N  F Y L G I R  Á V I N N I N G U R !
B E N S Í N  D Í S E L

Ódýrt eldsneyti + ávinningur!

w w w . e g o . i s

Hvar er þitt EGO?



HANSKAR VIÐ 
ÖLL TÆKIFÆRI

Sjóðheitir fylgihlutir 
SJÁ BLS. 2

EFNISYFIRLIT

ÍSLENSKUR HÖNNUÐUR Á 
UPPLEIÐ
Birna Karen Einarsdóttir, 
stofnandi tískufyrirtækisins 
Birnu, er í mikilli sókn á 
erlendum vettvangi. BLS. 2

KLÆÐNAÐUR
HVERSDAGSINS
Buxur, pils og peysur  BLS. 4

SAMKVÆMISKJÓLAR Í 
SMÁRALIND
Kjólar á árshátíðina eða 
þorrablótin BLS. 6

BRÚNIR HAUSTTÓNAR
Haust- og vetrarlína Jean-
Pauls Gaultier  BLS. 7

Tíska
[ SÉRBLAÐ UM TÍSKU  – LAUGARDAGUR 3. FEBRÚAR 2007 ]

SAMKVÆMISKJÓLAR
OG FYLGIHLUTIR
Fyrir árshátíðina og þorrablótin 

SJÁ BLS. 6

              Age Defying                         Deep Cleansing                    Gentle Exfoliating                    Herbal Cleansing

ANDLITSKLÚTAR

Andlitshreinsiklútar sem innihalda
blöndu af lækningajurtum og vítamínum

til þess að hreinsa, fjarlægja farða
og vernda húðina.

B5 próvítamín verndar og gefur húðinni
raka, kamillukjarni róar hana. Húðin verður
fersk og heilbrigð útlits. Ofnæmisprófaðir.

Andlitshreinsiklútar sem innihalda sérstaka
blöndu af andoxunarefnum til þess að hægja á 
öldrun húðarinnar:Coensím Q10, beta glucan, 

vínberjakjarnaolía, kjarni úr grænu te og E vítamín. 
Sæt möndluolía og B5 próvítamín gefa húðinni

raka og vernda hana. Klútarnir eru mildir en áhrifaríkir 
og henta sérstaklega til hreinsunar á augnfarða.

Mildir en áhrifaríkir andlitsdjúphreinsiklútar sem 
fjarlægja andlitsfarða og eru góðir fyrir húðina.
Náttúrulegir ávaxtakjarnar (AHA) djúphreinsa

húðina, B5 próvítamín vernda
hana og næra og Kamillukjarni róar húðina.

Klútarnir innihalda enga olíu og stífla
þar af leiðandi ekki svitaholurnar. Ofnæmisprófaðir.

Frískandi skrúbbandlitshreinsiklútar.
Klútarnir fjarlægja dauðar húðfrumur og hreinsa 

húðina án þess að þurrka hana. Kjarni úr greipávöxtum 
frískar upp á húðina og kjarni úr sítrónugrasi tónar og 

örvar húðina. Klútarnir innihalda einnig B5 próvítamín 
og kamillukjarna sem gefa húðinni raka og róa hana. 

Húðsjúkdómafræðilega prófaðar.

          Age Defying              



Fimm ár eru liðin síðan Birna Karen Ein-
arsdóttir stofnaði tískufyrirtækið Birnu, sem 
leggur áherslu á sígildan kvenfatnað. Lengst 
framan af hannaði hún fötin sjálf, saumaði 
og markaðssetti, en hefur nú fengið til sín 
stóran hóp sem vinnur hörðum höndum að 
því að koma fyrirtækinu á kortið.

„Við munum taka þátt í stærstu sölusýn-
ingu á Norðurlöndunum í febrúar, sem kallast 
Copenhagen Vision og er undirlögð af tísku-
iðnaðinum,“ segir Birna, sem hefur staðið á 
haus við undirbúning ásamt aðstoðarfólki á 
aðalskrifstofunni í Kaupmannahöfn. „Búist er 
við að mun fleiri mæti en áður, tugir þús-
unda.

Þetta verður í áttunda sinn sem ég tek þátt 
í sýningunni.“

Að sögn Birnu er sýningin einn liður 
í markvissri upp-byggingu vörumerkis-
ins Birnu á Norðurlöndunum. „Þetta verður 
raunverulega í fyrsta sinn sem við leggjum 
svona mikið upp úr því að leita til heildsal-
anna. Hingað til hefur það verið á hinn veg-

inn. Áhersla verður þó eftir sem áður að bjóða 
vöruna fáum útvöldum aðilum.“

Stefnan er enn fremur að opna fleiri Birnu 
Concept verslanir. Fyrir er ein versl-un á 
Östegade frá 2005 og önnur á Skólavörðustíg, 
sem var opnuð í október 2006. „Okkur langar 
til að opna eigin búðir í stærstu höfuðborg-
unum, sem við höfum umsjón með og munu 
því eiga í nánu samstarfi. Fötin munu þannig 

verða til alls staðar en ekki í ótakmörkuðu 
upplagi. Stefnan er ekki að hrinda af stað 
einhverri verslanakeðju, heldur að hafa öll 
fötin í takmörkuðu upplagi, svo þau haldist 
einstök.“

Birna og starfsfólk henn-ar vinna einn-
ig að því að fjölga fatalínum fyrirtækisins. 

„Við erum að byrja með nýja línu sem kallast 
Pieces Collection og verður eingöngu fáan-
leg í verslunum okkar,“ útskýrir hún. „Fötin 
munu fást í takmörkuðu upplagi. Tíu eintök 
af hverri flík í mismunandi stærðum og litum, 
sem verða ekki framleiddar aftur. Línan verð-
ur líka í fínni kantinum en áður. Fötin hefur 
hingað til má flokka sem flottan hversdags-
klæðnað, sem nota má við ýmis tækifæri. 
Með nýju línunni verður breyting þar á.“ 

Þá ætlar Birna að markaðssetja sérstaka 
barnalínu, sem verður í stíl fyrri fatn-aðar. 
„Þetta er í fyrsta sinn sem við hönnum barna-
föt,“ segir hún. „Við höfum sömu grunnhug-
mynd að leiðarljósi og liggur að baki hönnun 
kvenfatnaðarins. Barnafötin verða þann-ig 
hönnunarvara, sem er unnin úr mörgum, ólík-
um efnum.“ Aðspurð segir Birna hönnun 
herrafatnaðar síðan vera á stefnuskránni í 
framtíðinni.

Af ofansögðu er ljóst að mikið vatn hefur 
runn-ið til sjávar síðan Birna stofnaði fyrir-
tækið. Sjálf segist hún aldrei hafa efast um 
að afrakstur erfiðisins myndi að lokum skila 
sér, meðal annars þar sem hún hafi alltaf lagt 
áherslu á að hanna flottan, sígildan og þægi-
legan fatnað. „Það er þó aðeins hluti vinn-
unnar. Það skiptir ekki síður máli að mark-
aðssetja vöruna vel og halda vandlega utan 
um hana.“

roald@frettabladid.is

Íslenskur hönnuður 
á uppleið
Birna Karen Einardóttir, stofnandi tískufyrirtækisins Birnu, er í mikilli 
sókn á erlendum vettvangi.
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Hanskar við 
öll tækifæri
Yfir vetrartímann getur verið alveg bráðnauðsyn-
legt að hafa góða hanska á höndunum til að hlífa 
sér fyrir kuldanum. Nú eru hanskar sjóðheitur fylgi-
hlutur og gaman að skoða úrvalið í verslunum. Allt 
frá hinum hefðbundnu leður- og rúskinnshönskum 
upp í blúnduhanska eða -grifflur má finna víða en 
blúndan getur verið smart við sparikjólinn. Háu 
hanskarnir eru góðir við kápur með kvartermum 
sem eru svo vinsælar þessa dagana, svo nú er 
um að gera að fara og finna sér flotta hanska 
við öll tilefni. -sig

{ Tíska } 



www.sappos.is

Sappos
Akureyri

Sappos
Garðabæ

Sendum í póstkröfu.  Alltaf opið á netinu, www.sappos.is - sími 534 5740

Miðhrauni 14 · Garðabæ · Sími 534 5700 · Hrísalundi 5 · Akureyri · Sími 534 5740 

Verslun Sappos er troðfull af nýjum og flottum vörum á hreint lýgilega
góðum verðum. Það skiptir ekki máli á hvaða aldri þú ert,
ÞAÐ FINNA ALLIR eitthvað við sitt hæfi... Njótið vel!

ÓDÝRT ER GOTT!ÓDÝRT ER GOTT!

3000 kr.

Stærðir: 36-41
Litir: hvítur, svartur

Stærðir: 36-41
Litir: rauður, svartur,
grár

Stærðir: 36-41
Litir: svartur, brúnn, dökkbrúnn

Stærðir: 36-41
Litir: svartur

Stærðir: 36-41
Litir: leopard

Stærðir: 36-41
Litir: hvítur, svartur

Stærðir: 36-41
Litir: svartur, glans/mattur

Stærðir: 36-41
Litir: leopard

Stærðir: 36-41
Litir: grey leopard

FYLGIHLUTIR
GLÆSILEGT ÚRVAL AF
TÖSKUM FYRIR ALLA!!! 1000 kr.Allt á

Vatnsvarinn CON-TEX®

Stór og vandaður útilífsbakpoki 
sem stenst íslenskar aðstæður.

FRÁBÆRT TILBOÐ!

- margar tegundir

OPNUNARTÍMI SAPPOS.
Fimmtudaga 12-18
Föstudaga 12-18
Laugardaga 11-18
Sunnudaga 13-18

1000 kr.

Stærðir: 36-41 
Litir: svartur

5000 kr.

Stærðir: 40-47
Litir: svartur

Stærðir: 40-50
Litir: svartur

Stærðir: 40-47
Litir: svartur

Stærðir: 36-41
Litir: svartur

4000 kr.
Stærðir: 36-41
Litir: svartur, grár

Stærðir: 36-41
Litir: svartur

5500 kr.

LOÐFÓÐRAÐ

LEÐUR

3500 kr.

Stærðir: 41-46
Litir: svartur, brúnn

Frábærir leðurskór frá Skechers.
Stærðir: 35-41
Litir: svartur

LEÐUR

2500 kr.

Stærðir: 28-35
Litir: grár/blár

Stærðir: 22-30
Litir: blár, brúnn

2500 kr.

Stærðir: 30-35
Litir: blár, bleikur

Stærðir: 21-26
Litir: rauður, blár

3000 kr.

Stærðir: 30-39
Litir: bleikur, blár

Rússkin

Rússkin

“BESTUR”

ALVÖRU MERKI Á ALVÖRU VERÐI!
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Forsíðumyndin er tekin á sýn-
ingu franska tískuhönnuðarins 
Jean-Pauls Gaultier í París fyrir 
skemmstu þar sem kaþólskur 
klaustur- og dýrlingafatnaður 
var áberandi. 

Hettuklæddar eða blúndu-
skreyttir kjólar í gráu, bláu og 
bleiku, litum sem eru algengir 
á dýrlingamyndum og glermál-

verkum, voru á meðal þess sem 
fyrir augu bar.

Útkoman þótti flott og margir 
á því að línan sé með þeim betri 
sem Gaultier hefur sent frá sér.

Einlæg nálgun Gaultiers á við-
fangsefnið vakti sérstaka athygli, 
þar sem hann hefur áður hannað 
slíkan fatnað til að hæða hann og 
hneyksla. - rve

Trúarlegur Gaultier

Klæðnaður
hversdagsins
Hann er fyrir augum okkar á hverjum 
degi. Í vinnunni, í skólanum, á kaffihús-
unum og í strætó.

 { Tíska } 

Kaþólskur fatnaður fyrirmynd 
vorlínu Jean-Pauls Gaultier 

Sumum finnst gaman að klæða sig upp á og 
skreyta sig svolítið á hverjum degi á meðan 
aðrir leita frekar að einhverju einföldu 
og þægilegu til að fleygja yfir sig á 
morgnana. Flest leggjum við okkur nú 
fram um að vera snyrtileg til fara þótt-
skiptar skoðanir séu á því hvað þyki töff í 
hversdagsgrámanum. Öll erum við mismunandi í 
háttum og eigum okkur ólíka drauma. Fötin á þessum 
myndum eiga það þó öll sameiginlegt að vera einstak-
lega smekkleg og falleg. Já, látum okkur dagdreyma í 
hvunndeginum, um falleg föt, í fallegum fötum.

29 vítamín og steinefni · 18 aminósýrur · Blaðgræna · Omega 
GLA fitusýrur · SOD eitt öflugasta andoxunarensím líkamans

Lífrænt Fjölvítamín

Eingöngu lífræn næringarefni tryggja betri upptöku og nýtingu í líkamanum. 

V
o
ttað

100% lífræ
nt

Til að fá jafnmikið af nokkrum völdum næringarefnum og í dagskammti
af Lifestream Spirulína þarf að borða:
· 7 gulrætur (betakarotín)
· 1 skál af fersku spínati (járn)
· 1 skál af híðishrísgrjónum (kalíum)
· 1 glas af mjólk (kalk)
· 125 gr. nautakjöt (prótín + B12 vítamín)
· 30gr. hveitigrassafa (blaðgræna)
· 1 hylki Kvöldvorósarolía (GLA fitusýrur)

Súrefnistæmir umbúðirnar til að vernda næringarefnin.
Lifestream þörungarnir eru ómengaðir vegna þess að þeir eru ræktaðir í 
ferskvatni eftir ströngum gæðastaðli. ISO9001 · ISO14001

Aukið úthald,
þrek og betri líðan

Styrkir fljótt líkamann gegn kvefi og flensu
WHO Alþjóðlega Heilbrigðisstofnunin telur hágæða Spirulina ákjósanlegan
næringarauka fyrir börn og fullorðna. Mörg hundruð rannsóknir hafa verið gerðar á
Spirulina og fjöldi þeirra hefur birst í virtum vísindaritum. Lifestream Spirulina eflir
einbeitingu, gefur orku, dregur úr pirringi, sleni og sætindaþörf.
Gott fyrir alla sem eru í vinnu, námi og vilja halda línunum í lagi. 

Greinilegur munur eftir
nokkra daga inntöku

Hress og hraust
í ræktina og vinnu með

Spirulina!

Lifestream Spirulina gefur mér
mjög mikla orku en ég finn ótrúlega

.nniðaþketgérageþnumnnikim
Þó svo að ég borði mjög hollt fæði er
það Spirulina sem gerir mér kleift
að hafa orku í allt sem þarf að gera
en ég er í skóla, vinnu, líkamsrækt
og æfi fótbolti. Hef miklu meiri
úthald og er hressari á morgnana.

Daði R. Kristleifsson, 18 ára

www.celsus.isGóð heilsa
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Þessa dagana standa yfir þorrablót, 
árshátíðir og ýmsar skemmtanir. 
Oftar en ekki er vandi að finna rétta 
klæðnaðinn og vilja flestar konur 
vera í sínu fínasta pússi og ekki 
spillir fyrir að verða sér úti um ný 
klæði. Við skruppum í Smáralind 
og kíktum á úrvalið þar. Hér má 
sjá brot af þeim spariklæðnaði sem 
fyrir augu bar en um þessar mundir 
eru útsölur á lokasprettinum og því 
jafnvel möguleiki á að finna eitt-
hvað á þeim líka. Annars eru vor-
vörurnar smátt og smátt að tínast 
inn og spennandi að sjá hvað þar er 
að finna. Þó ekki sé verra að vera 
klæddur samkvæmt nýjustu tísku 
þá er það nú svo með samkvæmis-
klæðnaðinn að hann er oftast nær 
klassískur. Þetta eru yfirleitt sígild 
kvenleg snið og dömulegir fylgi-
hlutir. Hins vegar ber töluvert á 
styttri kjólum þetta árið, með sniði 
sem minnir á sjötta áratuginn. Þá 
eru kjólarnir oft aðsniðnir í mittið 
og pilsið víkkar út. Auk þess eru 

hlýralausir kjólar vinsælir en þó er 
algengt orðið að hægt sé að fá hlýra 
með sem ýmist er smellt á eða af 
eftir óskum hvers og eins. Nóg er til 
af svörtum skóm í öllum stærðum 
og gerðum.

Támjóu skórnir fást á flestum 
stöðum en einnig ber á skóm sem 
opnir eru í tána og með frekar 
þykkum botni (platform) og minn-
ir það einnig á sjötta áratuginn. Þá 
eru hælaháir sandalar til á flestum 
stöðum og oft með fallegum smáat-
riðum. Hér má hins vegar sjá eilítið 
frábrugðna skó sem setja sinn svip 
á hvaða dress sem er.

Eitt parið er með hlébarða-
mynstri sem hefur verið fremur 
vinsælt og hinir eru með glimm-
eri og stirnir á þá. Algjörir Ösku-
buskuskór þar á ferðinni.  Að 
lokum má setja punktinn yfir 
i-ið með því að bera fallega 
skartgripi og smekklegar 
s a m k v æ m i s -
töskur.  - hs

Samkvæmiskjólar 
í Smáralind
Kjólar og fylgihlutir fyrir þorrablótið eða árshátíðina.

Ef þú ert ekki enn búin að 
uppgötva Dizu, þá er rétti 

tíminn núna!
peysur 30-50% afsláttur

mikið úrval af bútasaumsefni 

á 600 kr/m Ofl ofl.....

Sjón er sögu ríkari.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Opið í dag laugardag 10-18

Mörkinni 6, 108 Reykjavík, sími 588 5518

Opið laugardag og sunnudag

Útsala
50% 

Áður Nú
Ullarkápur 29.900 15.000
Mokkakápur 25.900   13.500
Ullarjakkar  12.900      5.900
Úlpur         12.900    5.900
Dúnkápur    22.900    11.500
Rússkinsjakkar16.900 8.500
Pelsar 26.900 13.500

Mörg góð tilboð

Nýbýlavegi 12  • Sími 554 3533
Opið virka daga 10-18 • Laugardaga 10-16

g æ ð i  o g  g l æ s i l e i k i

Stærðir 
36 - 48Flottur 

gallafatnaður
Flottur 
gallafatnaður



Jarðlitir voru áberandi á tískusýn-
ingu Jean-Paul Gaultier.

Tískusýningarnar í París voru í 
algleymingi í vikunni. 

Sérstök áhersla var 
lögð á herratískuna 
síðari part vikunnar. 

Þar kom Jean-
Paul Gaultier 
sterkur inn að 
venju þó að 
nokkrar konur 
hafi fengið að 
lauma sér á 
sýningarpall-
ana. Brúnt, gyllt 
og aðrir jarðlitir 

voru áberandi í 
línu Gaultiers svo 
og þykkar peys-
ur með fjörlegu 
munstri.

Flauel er málið, 
leggings eru greini-

lega ekki lengur tabú hjá karlmönn-
um og íþróttagalli með loðfeldi er 
ekki asnalegur fatnaður, ef marka 
má sýningu Gaultiers.

Brúnir hausttónar

Touch hárgreiðslustofa 

hefur opnað 

nýja og glæsilega stofu 

í Austurveri, Háaleitisbraut 68.

Tökum vel á móti öllum.

Tímapantanir í síma

553 7171. 

Þórdís, Svava og Guðný



-

Með kveðju,
Hafsteinn Egilsson
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Ljóðstafur Jóns úr Vör eru árleg 
ljóðlistarverðlaun sem veitt eru að 
lokinni samkeppni þar sem öllum 
er frjálst að senda inn frumsamin 
ljóð á íslensku. Ljóðasamkeppnin 
var stofnuð 2001 á vegum lista- og 
menningarráðs Kópavogs og Rit-
listarhóps Kópavogs, í minningu 
skáldsins Jóns úr Vör.

Peningaverðlaun eru veitt og 
verðlaunaskáldið fær til varðveislu 
í eitt ár göngustaf sem var í eigu 
Jóns. Á stafinn er festur skjöldur 
með nafni verðlaunahafa ásamt 
ártali. Fyrsta samkeppnin fór fram 
2002 og veitt verðlaun til ljóð-
skálds hinn 21. janúar það ár en 
það var afmælisdagur skáldsins. 
Öll ljóð eru vandlega merkt dul-
nefni og engin leið fyrir dómnefnd 
að komast að nafni höfundar fyrr 
en að vali loknu. Hér takast því á 
reyndari skáld og nýrri í jöfnum 
leik. Að þessu sinni voru send inn 
um 350 ljóð og komst dómnefndin 
að þeirri niðurstöðu að verðugur 
handhafi ljóðstafs Jóns árið 2007 
væri Guðrún Hannesdóttir fyrir 
ljóð sitt „Offors“. Samkvæmt hefð 
sem myndast hefur við veitingu 
ljóðstafsins hafa líka verið veittar 
tvær viðurkenningar fyrir ljóð sem 
vöktu sérstaka athygli dómnefndar. 
Fyrir valinu í ár urðu ljóðin „Gam-

alt sendibréf frá afa á deild fimm“ 
eftir Hjört Marteinsson og „Para-
bólusetning“ eftir Eirík Örn Norð-
dahl.

Guðrún Hannesdóttir fékk við-
urkenningu í keppninni árið 2004 
fyrir ljóðið „Þar“ sem vakti athygli 
en hún segir í viðtali að það sé í 
fyrsta skipti í þessari keppni sem 
hún lætur frá sér ljóð. Hún segir að 
það hafi komið sér gleðilega á óvart 
að hafa unnið og að það sé frábært 
hjá Kópavogsbæ bæði að minnast 
Jóns og ýta undir að fólk skrifi ljóð 
og sendi þau frá sér. 

Nafnleyndin er nokkurs konar 
galdur, fólk er bara metið af sjálfu 
ljóðinu en ekki út frá aldri og fyrri 
störfum. „Fyrir mér er ljóðagerðin 
ekki ólík lyklasmíð,“ segir Guð-
rún. „Ég er að smíða mér lykla sem 
ganga bæði að heimi tungumáls-
ins og eins að ýmsum víddum og 
hólfum í minni eigin vitund. Fyrstu 
lyklarnir eru beygðir og bögglaðir, 
hálfgerðir þjófalyklar, en taka von-
andi smám saman á sig verklegri 
mynd.

Ég er sem sé að safna mér í 
sæmilega kippu til eigin nota. En 
það væri óneitanlega skemmtilegt 
að hugsa sér að einn og einn lyk-
ill gengi að hjartahólfi annarrar 
manneskju líka.“

Ljóðagerð líkt 
við lyklasmíð
Guðrún Hannesdóttir er handhafi ljóðstafs Jóns úr Vör 
árið 2007. Hún sigraði með ljóðinu „Offors“.

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is

60% MARKAÐSHLUTDEILD Á ÍSLANDI ÁRIÐ 2004
MANITOU skotbómulyftarar - Þarfur þjónn, sem uppfyllir ströngustu gæði og væntingar þeirra kröfuhörðustu.

HANN ER GRIMMUR!
MANITOU MLT 634 TURBO INTERCOOLER

- VIÐURKENND VARAHLUTAÞJÓNUSTA í 44 ár
- Útvegum notaða skotbómulyftara
- Úrval notaðra lyftara á lager

Fjórhjóladrifinn
Fjórhjólastýrður
Lyftigeta: 3.400 KG
Lyftihæð: 6.050 MM
Gafflar: 1.200 MM
Vél: Perkins Turbo intercooler, 123 HÖ
LOAD SENSING!! Samtímis glussahreyfingar
án aukins snúningshraða vélar.

HANN ER GRIMMUR!
MANITOU MLT 634 TURBO INTERCOOLER

SKOTBÓMULYFTARI

PON PÉTUR O. NIKULÁSSON ehf.
Melabraut 23 • 220 Hafnarfjörður

Símar 552 2650 & 552 0110 • FAX: 552 1588 • e-maiL: pon@pon.is

Fit food heilsusjoppan er fyrir þá sem vilja hollan skyndibita í hádegi eða á öðrum tímum og vera
snöggir að því. Allir réttirnir eru tilbúnir til meðtöku og má þar nefna, lífræna pastabakka, líflegt 
grænmetissalat, ávaxtaskyrdrykki, hollustulanglokur, ávaxta- og grænmetisbakka, veislubakka,
gjafakörfur og hver má vita hvað. Svo erum við að sjálfsögðu með glettilega gott grænmeti og afar 
álitlega ávexti.

Heilsaðu uppá okkur að Nýbýlavegi 28. Opnunartími 8–17 alla virka daga.

E.s. Ef þú færð hollari skyndibita, jafn góðan, jafn snöggan og á jafn góðu verði
láttu engan vita. Nýbýlavegi 28, Kópavogi, sími 517-0110 avaxtabillinn@avaxtabillinn.is

www.avaxtabillinn.is



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
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„Rými ætluð almenningi eru vel lýst 
og án farartálma. Gangar breiðir, 
merkingar góðar og lyftur og salerni 
vel staðsett.“ Þessi atriði eru meðal 
þeirra sem tilgreind voru þegar 
ferlinefnd Kópavogs veitti Smára-
lindinni viðurkenningu fyrir gott 
aðgengi fatlaðra. 

Fleira telur nefndin Smáralindinni 
til gildis. Svo sem að bílastæði fyrir 
fatlaða séu góð og vel staðsett og 
að hægt sé að fá hjólastóla lánaða. 
Einnig að stólpar hafi verið sett-
ir upp við rúllustigana til að auka 
öryggi.

Þá sé viðmót starfsmanna á þjón-

ustuborði jákvætt gagnvart þörfum 
fatlaðra.

Þetta er í þriðja sinn sem ferli-
nefnd Kópavogs veitir viður-
kenningu af þessu tagi í tilefni 
alþjóðadags fatlaðra. Í fyrra hlaut 
hana fyrsti áfangi Vatnsendaskóla. 
Ástæðan var sú að þar var ráðist 
í sértækar ráðstafanir til þess að 
mæta þörfum eins nemanda. 

Formaður ferlinefndar Kópavogs 
er Helga Skúladóttir.

Vel lýst og án farartálma
Smáralindin hlaut nýverið viðurkenningu ferlinefndar Kópavogs fyrir gott aðgengi fatlaðra. 

Kópavogsbær og Vátryggingafé-
lag Íslands, VÍS, hafa gert samn-
ing um slysatryggingu á öllum 
börnum 18 ára og yngri sem 
stunda íþróttir eða skipulagða 
félagsstarfsemi í Kópavogi. 

Vátryggingin nær yfir það 
félag sem getið er um í vátrygg-
ingarskírteini auk ferða til og frá 
heimili vegna starfseminnar, til 
dæmis á íþróttaæfingar og ferða 
innanlands á vegum viðkom-
andi félags til að mynda vegna 
keppnisferða.

Einu gildir hvernig slysið ber 
að eða hver á sök á, eða hvort 
slysið verður við nám eða leik. 
Forsendur bótanna eru andlát, 
varanleg læknisfræðileg örorka 
og kostnaður vegna slyss, til 
dæmis tannbrots. 

Með kostnaði er þó eingöngu 
átt við þann kostnað sem ekki 
fæst endurgreiddur hjá Trygg-
ingastofnun ríkisins. Vátrygg-
ingartaka, íþrótta- eða tóm-
stundafélagi í Kópavogi, er gert 
að halda skrá yfir vátryggð börn 
sem falla undir vátrygginguna.
Foreldrar og forráðamenn barna 
og unglinga í Kópavogi eru 
hvattir til að kynna sér þennan 
samning ásamt skilmálum.

Nánari upplýsingar: www.
kopavogur.is

Börnin
slysatryggð

Bjarni Thor Kristinsson bassa-
söngvari mun flytja íslensk sönglög 
og erlend auk þekktra óperuaría 
fyrir dökka bassarödd í Salnum í 
dag. Tónleikarnir eru hluti af TÍBRÁ 
- tónleikaröðinni. Hinn ástsæli 
píanóleikari Jónas Ingimundarson 
spilar með Bjarna.
Bjarni hefur komið víða við í söng 
hin síðari ár. Hann hefur verið fastur 
gestur í Ríkisóperunni í Berlín auk 
þess að koma fram í óperuhúsunum í 
Chicago, París, Verona, Flórens, Pal-
ermo, Wiesbaden og Dortmund svo 
eitthvað sé nefnt. Hann hefur m.a. 
sungið undir stjórn Zubins Mehta, 
Daniels Barenboim, Kents Nagano, 
Betrands de Billy og sir Andrews 
Davis. Næsta haust syngur Bjarni á 
sviði Íslensku óperunnar eftir langt 
hlé. Um er að ræða hlutverk Osmin í 
Brottnáminu úr kvennabúrinu eftir 
Mozart. Frumsýning er fyrirhuguð í 
lok september. 
Miðaverð á tónleikana í Salnum í 
dag er 2.000 krónur og hefjast þeir 
klukkan 16.00.

Söngtónleik-
ar í Salnum

20–50% AFSLÁTTUR

www.zedrus.is Hlíðarsmára 11 S. 534 2288

Lokadagar Útsölunnar

ÓTRÚLEGT TILBOÐ!
Kínversk teppi 1,60m x 2,48m: 48.800 kr.

Heriaz / Keshan Íran 2,05m x 3,03m: 77.600 kr.

Nain Kashmar Íran 87cm x 1,31m: 36.600 kr.

Hamadan Íran 1,41m x 2,38m: 48.800 kr.

Fyrstur kemur 
fyrstur færwww.zedrus.is Hlíðarsmára 11 S. 534 2288

Helgaropnun 11 - 18 
Laugardag og Sunnudag



Hann er til leigu!
Hentar vel við ýmis tækifæri, svo sem afmæli, brúðkaup og fundi
Tekur 17 farþega
Lystisnekkja á hjólum

GOLD LIMO
SÍMI 897 0930 • goldlimo@goldlimo.is

LOKSINS
LOKSINS
LOKSINS
Hollywood þægindi á Íslandi!

Bókaðu
tímanlega fyrir 
ferminguna
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„Við erum framleiðslufyrirtæki sem framleiðir keramik. 
Þetta er sjö ára gamalt fyrirtæki og erum einnig með 
verslun og stöndum fyrir námskeiðum í málun á kera-
miki,“ segir Kristín Ottesen. Keramik-gallery hefur verið 
starfrækt í sjö ár og alla tíð í Kópavoginum. Kristín 
segir mjög fínt að reka fyrirtæki í Kópavogi og að eft-
irspurnin sé mikil.

Þetta er stærsta keramikframleiðslufyrirtæki lands-
ins. „Við erum eina fyrirtækið í þessum geira hérna 
sunnanlands. Það eru bara tvö svona fyrirtæki á land-
inu og hitt er á Akureyri,“ segir Kristín. Hún á fyrir-
tækið ásamt Þórunni Hafdísi Karlsdóttur og standa þær 
vinkonur meðal annars fyrir námskeiðum á haustin í 
málun á keramiki.

„Námskeiðin eru haldin á góðum tíma fyrir jólin. 
Flestir sem koma til okkar eru úr félagsstarfi landsins. 
Þetta er vinsælt hjá saumaklúbbum, alls konar fönd-
urklúbbum og vinnustaðahópum,“ segir Kristín en fyr-
irtækið býður upp á ótrúlegan fjölda af alls kyns vöru 
úr keramiki.

„Það er mjög vinsælt hjá fólki að mála sitt jólaskraut 
í dag og svo er líka að verða æ algengara að fólk máli 
álfa sem það hefur í görðunum sjálft, sem er skemmti-
legra en að hafa þetta svona fjöldaframleitt. Síðan 
erum við með engla úr leir sem við seljum tilbúna,“ 
segir Kristín sem er ekki í vafa um að það geri fólki gott 
að mála keramikvörur.

„Þetta er eitt af því sem sálfræðingar mæla með, að 
fólk rói sig aðeins niður og setjist niður og skapi. Við 
stuðlum að því,“ sagði Kristín í léttum tóni. - egm

Fólk á að róa sig, 
setjast niður og skapa
Kristín Ottesen er annar eigandi Keramik-gallerys sem starfrækt er í Kópavogi. Þetta 
er eina keramikframleiðslufyrirtækið sunnanlands og hefur ótrúlegan fjölda af vörum.



Með því að slaka aðeins á og nýta
orkustöðvarnar má oft komast 
að farsælli niðurstöðu. Hefurðu til 
dæmis hugleitt hvar Orkustöðvarnar
eru og hvað bensínið er ódýrt þar?

Bensínfrelsi Orkunnar gefur svo enn meiri 
afslátt eða 3 kr. í viðbót.

Þegar ég leiddi hugann að því hvað má spara
mikið  á Orkustöðvunum, þá ákvað ég að snúa
mér þangað.
Guðjón Bergmann, jógakennari og rithöfundur.

Lárus & Lárus
Hvað ertu að hugsa?

Já hugsaðu þér bara Hvað ég eigi að hugleiða

Hefurðu hugleitt,
Lalli?



Nýr, fallegri og miklu betri Opel.

Astra la vista, baby

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





















Stóla “kjólar” til leigu Spönsk rúmteppi í úrvaliÁklæði á sófa og stóla Áklæði á eldhússtólaÁbreiður - skinnlíki - 
ýmis dýramunstur

Sófalist • Garðatorgi • Garðabæ • sofalist.is • s. 553 0444

MIRALE
Grensásvegi 8
108 Reykjavík
sími: 517 1020

Opið
mánud.–föstud. 11–18

laugard. 11–16

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Hægt er að svara þessari spurn-
ingu á nokkra vegu, allt eftir því 
hvaða merking er lögð í „á Íslandi“. 
Strangt til tekið er líklega rétt að 
líta svo á að spurt sé um þann dag 
sem flestir hafa fæðst á hér á 
landi, hvort sem þeir eru íslenskir 
ríkisborgarar eða ekki. Þá er einn-
ig vert að geta þess að hér fæðast 
auðvitað ekki bara manneskjur 
heldur einnig afkvæmi annarra 
dýrategunda, en hér verður ein-
göngu horft til mannfólksins enda 
er ekki haldin nákvæm skráning 
um fæðingardag dýra.

Ákveðið var að reikna svarið fyrst 
út frá öllum núlifandi einstakling-
um sem hafa fengið íslenska 
kennitölu, og eru þá bæði meðtald-
ir Íslendingar sem búa í útlöndum 
og borgarar annarra ríkja sem  
fengið hafa slíka tölu. Alls eru 
þetta um 330 þúsund manns ef 
miðað er við áramótin 2002/2003. 
Svarið er 23. júní 1966, en nú er í 
þjóðskrá 31 einstaklingur með 
íslenska kennitölu fæddur þann 
dag. Næst kemur 15. desember 
1959 og eru 30 manns fæddir þann 
dag.

Ef við horfum fram hjá ártalinu er 
svarið við spurningunni 28. apríl, 
en 1.010 einstaklingar eru fæddir 
þann dag. Næst kemur 25. sept-
ember og eru 1.003 fæddir þann 
dag.

Sjaldgæfustu afmælisdagarnir
Að meðaltali eiga rétt tæplega 

900 einstaklingar með íslenska 
kennitölu afmæli hvern dag árs-
ins. Fæstir eru vitaskuld fæddir 
29. febrúar, enda kemur hann ein-
ungis á fjögurra ára fresti eða því 
sem næst. Þann dag eiga 227 ein-
staklingar með íslenska kennitölu 
afmæli. Næst sjaldgæfastur er 
jóladagur, 25. desember, en aðeins 
678 eiga afmæli þann dag. 

Íslendingar virðast tregir til að 
fæðast á hátíðisdögum í desember 
því að þriðji sjaldgæfasti dagur-
inn er gamlársdagur og eiga 742 
afmæli þann dag. Aðfangadagur 
er heldur ekkert sérlega vinsæll 
og eiga aðeins 752 afmæli þann 
dag. 17. júní nær hins vegar að 
vera yfir meðaltali því að 925 eiga 
afmæli á þjóðhátíðardaginn.

Almennt eru sumarmánuðirnir 
líka heldur vinsælli til barneigna. 
Flestir eiga afmæli í júlí eða 
28.964, sem gerir 934 á dag. Litlu 

færri eiga afmæli í ágúst eða 
28.816, sem gerir 930 á dag. Sept-
ember, með sína þrjátíu daga, á 
hins vegar vinninginn í fjölda 
afmælisbarna á dag því að í þeim 
mánuði eiga 943 afmæli á dag að 
meðaltali. Fæstir eiga eins og 
vænta má afmæli í febrúar, enda 
er hann stysti mánuðurinn og 
aðeins 24.977 sem eiga afmæli þá, 
sem gerir 884 á dag. Ef tekið er til-
lit til dagafjölda er desember þó 
óvinsælastur því einungis 832 eiga 
afmæli að meðaltali hvern dag 
þess mánaðar.

Gylfi Magnússon, dósent í hag-
fræði við HÍ.

Orðið bláhorn er vel þekkt allt frá 
því á síðari hluta 19. aldar. Í elsta 
dæmi Orðabókar Háskólans er 
verið að tala um bláhorn í kirkju-
garði, en einnig eru dæmi um blá-
horn á bókarspjöldum og á hús-
gögnum, til dæmis borði eða 
skáp.

Fyrri liðurinn blá- er bæði not-
aður til að mynda nafnorð og lýs-
ingarorð og er þá til áherslu. Sem 
dæmi um önnur nafnorð en blá-
horn má nefna blánótt „rétt aðeins 
nóttin“, blábrún „ysta brún“, blá-
þráður „örmjór þráður“. Sem dæmi 
um lýsingarorð má nefna bláfá-
tækur eða blásnauður „mjög fátæk-
ur“, blánakinn „alveg nakinn“.

Upphafleg notkun forliðarins 
blá- er um eitthvað sem er blátt, til 
dæmis blákaldur „blár af kulda“, 
blávatn „hreint og ómengað vatn“. 
Hann hefur síðan breiðst út til ann-
arra samsetninga og fengið þannig 
nýja merkingu.

Guðrún Kvaran, prófessor og 
forstöðumaður Orðabókar Háskól-
ans.

Orðið dauðafæri virðist upphaf-
lega notað í tengslum við veiðar 
og er merkingin þá „stutt en næsta 
öruggt skotfæri“. Elsta dæmi 
Orðabókar Háskólans er frá 1899. 
Er þá átt við að skepnan eigi sér 
varla undankomu auðið, auðvelt 
eigi að vera fyrir skotmanninn að 
hæfa hana og drepa. 

Síðar fær orðið víðari og yfir-
færða merkingu og vísar þá til 
þess þegar sú staða kemur upp í 
boltaíþróttum að hægðarleikur 
ætti að vera að skjóta á markið og 
skora.

Guðrún Kvaran, prófessor og 
forstöðumaður Orðabókar Háskól-
ans.

Hver er algengasti
fæðingardagur á Íslandi?

550 5000
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B
ill Gates, stjórnar-
formaður hugbúnað-
arrisans Microsoft, 
kynnti nýjustu 
útgáfu Windows- 
stýrikerfisins í New 

York á mánudaginn var. Hann fór 
yfir helstu nýjungar og lýsti því 
hvers vegna nýjasta útgáfan, sem 
ber nafnið Windows Vista, væri 
verðugur arftaki Windows XP, 
sem er vinsælasta stýrikerfi í 
heimi. „The wow starts now,“ var 
einn frasanna sem hann notaði.

Í Vista er urmull af nýjungum og 
breytingum, margar þeirra sýni-
legar og aðrar ekki. Meðal sýni-
legustu breytinganna er endur-
hannað notendaviðmót sem ætlað 
er að vera auðveldara í notkun og 
líta betur út.

Leitina er einnig búið að stór-
bæta og tekur nú minna en eina 
sekúndu að leita að möppum og 
skjölum sem áður tók tugi sek-
úndna eða jafnvel heilu mínút-
urnar. 

Ástæðan fyrir þessum stór-
aukna hraða er að leitin rennir 
reglulega yfir allan harða diskinn 
á tölvunni og gerir tilvísunarlista 
yfir allar skrár, möppur og forrit. 
Þegar notandinn leitar er síðan 
flett upp í þessum lista í stað þess 
að leita á öllum harða disknum. 
Þetta leitarfyrirkomulag er mjög 
svipað því sem hefur verið til 
staðar í Apple-stýrikerfinu OS X í 
nokkur ár.

Öryggi er eitt af þeim atriðum 
sem Bill Gates lagði áherslu á í 
kynningu sinni á Vista, en stýri-
kerfið ku vera betur varið gegn 
árásum og vírusum en nokkru 

sinni fyrr. Sérstök óværuvörn, 
Windows Defender, fylgir með 
Vista og hafa strangari reglur  
verið settar varðandi uppsetn-
ingu á forritum. Með því móti á 
að gera óvelkomnum forritum 
erfiðara að koma sér fyrir á tölvu 
notandans.

Annars konar öryggi var einn-
ig sett á oddinn í Windows Vista, 
eða öryggi varðandi net- og tölvu-
notkun barna. Foreldrum er gert 
auðvelt að skilgreina nákvæm-
lega á hvaða tímum barnið má 
vera í tölvunni, hvaða leiki það 
má spila og hvaða síður það má 
skoða á netinu.

Myndband með kynningu starfs-
manns Microsoft á raddgreining-
arhluta Vista fór eins og eldur í 
sinu um internetið seinasta 
sumar. Kynnirinn ætlaði að sýna 
hversu auðvelt það væri að lesa 
upp texta fyrir tölvuna, en sýn-
ingin fór ekki betur en svo að 
tölvan misskildi allt.

Eftir fjölmargar tilraunir til 
þess að láta tölvuna skilja ein-
földu setninguna „Dear mom“ 
skrifaði hugbúnaðurinn „Dear 
Aunt, let‘s set so double the killer 
select all“ á skjá. Þegar reynt var 
að leiðrétta eða stroka út villur 
varð misskilningurinn bara 
verri.

Í tilkynningu frá fyrirtækinu 
stuttu eftir kynninguna sagði að 
vegna aðstæðna hefði hugbúnað-
urinn ekki virkað sem skyldi, 
hann væri mjög góður í raun. Svo 
virðist sem raddgreiningarforrit-
ið hafi verið endurbætt því ekki 
hafa fleiri misskilningssögur bor-
ist af raddgreiningunni í Wind-

ows Vista. Hún mun þó nýtast 
Íslendingum frekar takmarkað 
þar sem hún skilur aðeins ensku.

Fyrir hverja nýjung eða breyt-
ingu sem tölvunotandinn tekur 
eftir eru margar sem hann veit 
ekki af. Til dæmis er búið að end-
urskrifa frá grunni þann hluta 
stýrikerfisins sem sér um net-
samskipti, sem ætti að skila sér í 
hraðari samskiptum milli tölva á 
heimaneti. Einnig hefur skráa-
kerfið verið endurbætt ásamt 
stuðningi fyrir þráðlaus net.

Sé leitað enn betur undir vél-
arhlífinni má finna endurskrifað-
an kjarna, bætta minnisstjórnun 
og nýtt reklakerfi. Allt þetta 
miðar að því að gera tölvuna 
hraðvirkari og þægilegri í 
vinnslu.

Fyrir þá sem eru ánægðir með 
Windows XP og lítið spenntir 
fyrir þeim nýjungum sem Vista 
hefur í för með sér er í raun engin 
ástæða til þess að uppfæra, Wind-
ows XP verður ekki úrelt á næst-
unni. Microsoft hefur heitið því 
að styðja Windows XP í nokkur ár 
í viðbót þannig að enginn þarf að 
flýta sér.

Þeir sem eru  hins vegar 
spenntir fyrir nýju stýrikerfi 
með fersku viðmóti, hraðari leit 
og bættu öryggi, auk allra hinna 
breytinganna, hafa góða ástæðu 
til þess að fara út í búð og ná sér í 
eintak.

Aðrir bíða sennilega með að fá 
sér Vista þar til kemur að næstu 
tölvukaupum, þar sem stýrikerf-
ið fylgir með í kaupunum.

Verðugur arftaki 
Windows XP?
Eftir tæp sex ár í þró-
un er arftaki vinsæl-
asta stýrkerfis í heimi, 
Windows XP, kominn 
út. Gripurinn heitir 
Windows Vista. Breytt 
viðmót og aukið öryggi 
er meðal helstu nýjung-
anna sem stýrikerfið 
býður upp á. „The 
wow starts now,“ sagði 
Bill Gates þegar Vista 
var kynnt í New York. 
Salvar Þór Sigurðarson 
skoðaði helstu nýjungar 
og breytingar stýrikerf-
isins sem svo lengi hefur 
verið beðið eftir.





Sú staðreynd að enginn veit 
af hverju við sofum kann 
að koma mörgum spánskt 
fyrir sjónir. Engu að síður 

er það staðreynd þótt ýmsar kenn-
ingar séu uppi um af hverju svo 
er. Sú staðreynd að svefnleysi 
skuli ekki hafa áhrif á líkamlega 
getu fólks kann að vekja athygli 
margra og vansvefta fólk getur 
mokað flórinn af sama krafti og 
þeir sem hafa fengið fullan svefn. 
Svefninn er því fyrst og fremst 
mikilvægur fyrir heilastarfsem-
ina en svefnleysi gerir fólk ruglað 
og einbeitingarlítið og viðbragðs-
flýtir verður mun minni. Ein af 
kenningunum um það af hverju 
við sofum er sú að svefninn styrki 
minnið, en Halla Helgadóttir, 
master í sálfræði, skrifaði loka-
verkefnið sitt um þetta efni.

„Við vitum að maðurinn þarf svefn 
en það er ekki enn búið að sýna 
fram á með óyggjandi hætti af 
hverju það er. Ef við segjum okkur 
að það sé vegna þess að við þurf-
um að hvíla líkamann má spyrja á 
móti af hverju það er ekki bara 
nóg fyrir okkur að liggja. Af 
hverju er nauðsynlegt að það 
slokkni á meðvitundinni? Af mann-

úðarástæðum hafa að sjálfsögðu 
ekki verið gerðar tilraunir á mann-
skepnunni – hvort hún hreinlega 
deyi ef henni er haldið vakandi – 
en slíkar tilraunir hafa verið gerð-
ar á rottum og þeim var haldið 
vakandi uns þær loks létust að 
þremur viknum liðnum,“ segir 
Halla og bætir við að enginn hafi í 
raun vitað hvers vegna þær gáfu 
upp andann því séð var til þess að 
þær fengju nægt fæði og hreyf-

ingu. Hugsanlegt er að það sama 
eigi við um manninn. 

Mastersverkefni Höllu fjallaði 
um það að nauðsyn svefnsins væri 
tilkomin vegna vinnslu hugans og 
eflingu minnis. „Í vöku erum við 
sífellt að meðtaka upplýsingar og 
skynja umhverfi okkar. Á meðan 
við erum sífellt að taka á móti 
höfum við ekki tíma til að vinna úr 
upplýsingunum og samræma í 
taugakerfinu. Svefninn gæti því 
verið tólið sem við notum til að 
taka þessar upplýsingar og áreitið 
sem við verðum fyrir yfir daginn 
og sorterum það allt og röðum í 
hólf meðan við sofum. Sumu er 
haldið og öðru hent út. Þetta er sú 
kenning sem ég hef verið að rann-
saka en það má segja að um leið og 
það er mjög spennandi að rannsaka 
svefn er það mjög erfitt. Ef gripið 
er inn í með rannsókn sem truflar 
svefnferlið hefur það áhrif á til að 
mynda minnispróf og annað sem er 
framkvæmt daginn eftir.“ 

Svefn skiptist í nokkur 90 mín-
útna skeið og á hverju þeirra fer 
svefninn í gegnum nokkur svefn-
stig og endar svo í draumsvefni 
(REM). Að honum loknum hefst 
svefnferlið aftur og við förum í 
gegnum stigin fjögur; byrjum í því 
fyrsta sem er grunnsvefn og förum 

í það fjórða; djúpsvefn, og hvert 
svefnskeið endar alltaf í 
draumsvefni þó hann sé hvað 
lengstur undir lok nætur. Djúp-
svefninn er aftur á móti hvað 
lengstur fyrri hluta nætur.  

Djúpsvefn og draumsvefn eru, 
eftir mastersverkefni Höllu að 
dæma, mjög mikilvægir fyrir minn-
ið. „Í rannsókninni var ég að vinna 
með minnið og skoða hvort svefn-
inn hefði eitthvað að gera með það. 
Það hefur verið sýnt fram á að mis-
munandi þættir minnisins styrkj-
ast á mismunandi svefnstigum. 
Fyrri hluta nætur, þegar við erum 
hvað mest í djúpsvefni, dreymir 
okkur lítið og á því stigi styrkist sá 
hluti minnisins sem sér um að 
geyma staðreyndir. Draumsvefn 
leggur grunn að minninu sem snýr 
að því hvernig við gerum hluti, svo 
sem hvernig við hjólum og hlaup-
um. Þetta svefnferli tekur um tut-
tugu prósent af svefni heilbrigðs 
fullorðins fólks en hlutfallið er mun 
hærra hjá börnum. Það kemur heim 
og saman við kenningar um að 
minnið fyrir hreyfingar og slíkt 
styrkist í draumsvefni því börnin 
þurfa jú að læra að ganga, skríða, 
grípa og annað af þeim toga.“ Í 
draumsvefni dreymir okkur oft að 
við séum að aðhafast eitthvað. Ein-
kenni svefnsins er þó þannig að lík-
aminn er alveg lamaður þannig að 
við getum hvorki hreyft legg né lið 
þó að í draumnum séum við á harða-
spretti. Og heilalínurit draumsvefns
er líkt því sem sést í vöku. Annað 
einkenni draumsvefnsins er að 
augun hreyfast undir augnlokunum 
og þaðan er heitið REM komið: 
rapid eye movement. Ef þessi 
algera vöðvaslökun væri ekki fyrir 
hendi værum við á fleygiferð í 
rúminu og til er einstaka fólk sem 
hefur þann svefnkvilla að það 
slakar ekki á í draumsvefninum 
heldur hagar sér og hreyfir og snýr 
eftir því sem það gerir í draumn-
um. Sá kvilli kallast REM-behavi-
our, og kallast á íslensku óróleiki í 
draumsvefni.

Undir morgun, þegar hugurinn er 
búinn að fá nægan svefn, yfirgefur 
hann draumsvefninn og við tekur 

léttur svefn með losaralegum 
draumförum og flest bendir til þess 
að sá svefn sé ekki mjög mikilvæg-
ur líffræðilega þó svo að mörgum 
finnist gott að lúra fram til hádegis 
um helgar. 

„Ég held að alla dreymi en það 
er misjafnt hversu mikið fólk man 
eftir því. Draumarnir sjást á heila-
línuriti sem sýnir heilastarfsemi 
svipaða því sem sést í vöku og svo 
augnhreyfingum. Við vitum hve-
nær í svefninum okkur dreymir og 
er það yfirleitt seinni hluta nætur. 
Fólk getur verið mjög ruglað ef það 
er vakið af draumsvefni og í rann-
sóknum okkar gerum við það aldrei 
því fólk veit þá varla hvar það er 
statt eða hvers vegna. Það er sjald-
gæft að við vöknum af draumsvefni 
af sjálfsdáðum, það er kannski 
helst ef við fáum martröð.“ 

Ef það er strembið að rannsaka 
svefn er það enn meiri vandkvæð-
um bundið að rannsaka drauma og 
Halla segir sálfræðinga ekki leggja 
sig mikið eftir því í dag. Einn af 
upphafsmönnum sálfræðinnar, Sig-
mund Freud, skoðaði drauma mikið 
og fyrir þeim er mikil hefð í grein-
inni. Hann sagði að draumarnir 
væru lykillinn að því sem er ómeð-
vitað og að kynferðislegar langanir 
kæmu oft fram í draumum. Hvað 
segir Halla um þessar gömlu kenn-
ingar? „Aðferðir hans eru lítið not-
aðar í sálfræðinni á Íslandi þótt 
þær séu vissulega fyrir hendi á 
öðrum stöðum í heiminum eins og 
til að mynda hjá Frökkum. Meðferð 
hjá sálfræðingi byggist ekki mikið 
á draumum í dag en ég held þó að 
flestir séu sammála um að draumar 
endurspegli líðan fólks að ein-
hverju leyti þó að fæstir fari út í að 
greina drauminn eins og Freud 
gerði. Rannsóknir á draumum 
verða eðli málsins samkvæmt 
aldrei aðferðafræðilega mjög vís-
indalegar því innihald drauma er 
einungis hægt að rannsaka með 
huglægum hætti, sem byggist á því 
sem fólk man og segir frá eftir nótt-
ina. Það væri mjög spennandi að 
geta rannsakað drauma fólks, en 
okkur vantar enn tæknina til að 
geta séð inn í huga fólks og lesið 
drauma þess.“

Í draumi sérhvers manns
Cervantes ákallaði þann sem fann upp svefninn og bað hann að fara blessaðan. Þreytt nútímaþjóð er eflaust sömu skoðunar og 
Spánverjinn sálugi enda virðist tíminn undir þetta dásemdarfyrirbæri vera af skornum skammti. Svefninn er þó undarlegt fyrir-
bæri því þótt vitað sé að okkur er hann lífsnauðsynlegur, þá veit enginn hvers vegna. Sé svefninn furðulegur þá þykja draumar 
okkar svo enn undarlegri. Júlía Margrét Alexandersdóttir kynnti sér svefnvenjur og draumfarir Íslendinga. 





Trúir þú á drauma?



Síðumúla 13 – Simi 530-6500
www.heimili.is 

Síðumúla 13 – Sími 517-5280
www.gloriacasa.is 

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:



Todd Field er á hraðri uppleið í 
kvikmyndaheiminum. Hann vakti 
fyrst verulega athygli með mynd-
inni In the Bedroom árið 2001 en 
auk þess að leikstýra henni átti 
hann heiðurinn af handritinu. In 
the Bedroom var tilnefnd til 
Óskarsverðlauna auk þess sem 
Field fékk tilnefningu fyrir besta 
handritið.

Field fylgir nú In the Bedroom 
eftir með Little Children, látlausri 
en áhrifaríkri mynd sen gefur In 
the Bedroom ekkert eftir. Báðar 
bera þær sterk einkenni höfundar-
ins sem leggur mikið upp úr per-
sónusköpun og hefur mannlega 
þáttinn ætíð í huga þegar hann 
velur sér viðfangsefni.

Field segist hafa gert sér fulla grein 
fyrir því að athyglin sem In the 
Bedroom fékk gæti orðið til þess að 
hann yrði dæmdur harkalega ef 
næsta mynd ylli fólki vonbrigðum. 
„Ég var auðvitað meðvitaður um 
þetta en þetta hvíldi nú ekki þungt á 
mér. Fyrsta myndin sem ég gerði 
var lofuð í hástert, sennilega oflof-
uð, og þá vissi ég strax að ég væri í 
vondum málum. Ég var því mjög 
kvíðinn þegar ég bar næstu mynd á 
borð fyrir fólk og þegar ég gerði 
þriðju myndina var ég alveg viss 
um að mér yrði slátrað.“

Þessar áhyggjur Fields hafa 
hingað til verið ástæðulausar og 
hann hefur þvert á móti mátt venj-
ast því að taka hóli fyrir verk sín. 
Hann er tilnefndur til Óskarsverð-
launanna í ár fyrir handrit sitt að 
Little Children og tveir leikarar 
myndarinnar, Kate Winslet og Jack-
ie Earle Haley, eru tilnefnd fyrir 
leik sinn í myndinni.

Field segir leikaravalið hafa 
haft mikið að segja fyrir Little Chil-
dren þar sem sagan byggi fyrst og 
fremst á tilfinningalífi persónanna. 
„Kate Winslet er fyrsti leikarinn 
sem ég talaði við og mér var mikið 
í mun að fá hana.“ Aðrir fylgdu 
síðan í kjölfarið og Field tókst að 
setja saman þéttan hóp leikara sem 
allir skiluðu góðu dagsverki og 
rúmlega það.

Field skrifaði handrit Little Chil-
dren ásamt rithöfundinum Tom 
Perrotta en kvikmyndin er byggð á 
skáldsögu þess síðarnefnda. Field 
segist hafa hrifist af bók Perrotta 
vegna þess hversu fordómalaust 
hann nálgaðist persónur sínar. 
„Þetta er einhvers konar ádeilu-
melódrama þar sem Tom dregur 
persónurnar fram með samúð og 
kímni.“

Kate Winslet leikur heimavinn-
andi húsmóður sem líður leið í 
gegnum lífið og eyðir drjúgum tíma 
með dóttur sinni á róluvelli í hverf-
inu. Þar kynnist hún fjallmyndar-
legum manni sem Patrick Wilson 
leikur. Hann er í svipaðri stöðu, 
vansæll í skugga eiginkonu á 
framabraut. Kynni þeirra setja til-
veru beggja á hvolf og ekki bætir 
úr skák að þau þurfa að hafa áhyggj-
ur af barnaníðingi sem gengur laus 
í nágrenninu.

Sagan hverfist því að vissu leyti um 
róluvöllinn sem Field sér í stærra 
samhengi og í Little 
Children segist hann 
hafa fundið tækifæri 
til að létta af sér. „Pól-
itíkin á róluvellinum 
er mjög svipuð 
alþjóðastjórnmálum. 
Þar höfum við tudd-
ann, fórnarlambið og 
allt þar á milli. Þetta 
höfðaði mjög sterkt 
til mín enda var ég 
mjög reiður og 
óánægður með ástand-
ið í Bandaríkjunum 
þegar ég ákvað að 
laga bókina að kvik-
myndaforminu. Mér 

fannst eins og þjóðin væri meira og 
minna öll áhugalaus og dofinn og 
varð ekki var við mikinn áhuga á 
breytingum á ástandinu.“ 

Það var ekki síst hernaður 
Bandaríkjamanna í Afganistan og 
Írak sem lagðist þungt á Field, sem 
var í meira lagi ósáttur við að fólk 
mótmælti ekki stríðsbröltinu af 
meiri krafti.

„Mér líður í raun ekkert betur eftir 
að hafa gert myndina og ég er enn 
mjög gramur. Munurinn er samt sá 
að þegar ég byrjaði vissi ég að í 
kringum mig væri fólk sem leið 
nákvæmlega eins og nú hef ég það 
á tilfinningunni að fleiri séu að 
vakna til meðvitundar. Þar sem ég 
bý í Los Angeles er fólk almennt 
mjög þjóðernissinnað en það fer 
samt ekki á milli mála að það er 
búið að fá nóg. Þeim fer stöðugt 
fjölgandi sem vilja breytingar og 
ég held að þær séu í vændum.“

Breytingar eru þó síður en svo alltaf 
af hinu góða og Field gerir sér engar 
grillur um að heimurinn taki 
jákvæðum stökkbreytingum og allt 
sé gott sem endi vel. Þetta fer ekk-
ert á milli mála í Little Children þar 
sem breytingarnar sem sumar per-
sónurnar ganga í gegnum skila þeim 
litlu sem engu nema þá einna helst 
meiri óhamingju. „Ég hef enga trú á 

góðum endi í bíó-
myndum og fyrir 
mér er góður endir 
enginn endir enda 
heldur lífið alltaf 
áfram og þar skipt-
ast á skin og skúrir, 
hjá okkur öllum,“ 
segir Field, sem 
segist langt því frá 
búinn að tæma 
brunna reiði sinnar 
og gerir ekki ráð 
fyrir öðru en hann 
muni halda áfram 
að flétta samfélags-
gagnrýni saman við 
kvikmyndir sínar.

Góður endir er ekki endir 
Bandaríska leikstjóranum Todd Field er einkar lagið að blanda saman alvöru og kómedíu í myndum 
sínum og með þeim reynir hann að fá útrás fyrir óánægjuna með ástandið í heimalandinu. Þórarinn 
Þórarinsson ræddi við Field um myndina Little Children og leikskólapólitík hennar. 

Mér líður í raun 
ekkert betur 
eftir að hafa gert 
myndina og ég er 
enn mjög gramur. 





Illgjarnt fólk í sam-
félaginu hefur að 
undanförnu lýst 
yfir áhugaleysi á 
handbolta. Ég 
ætla ekki að 
reyna að setja 
mig inn í hugar-
heim þessa fólks 

heldur benda því á að það hefur 
rangt fyrir sér. Handbolti er afar 
mikilvægur fyrir sjálfsvitund þjóð-
arinnar vegna þess að þetta er 
íþrótt sem Íslendingar geta eitt-
hvað í. Þetta gefur okkur einnig 
tækifæri til að rifja upp rótgróna 
beiskju okkar í garð Dana. Sumir 
kalla þá frændur okkar en þeir eru 
svo sannarlega ekki frændur 
mínir. 

Mikið óskaplega hélt ég með 
Póllandi í viðureign þeirra við 
Dani. Samskipti mín við Pólverja 
hafa ætíð verið með eindæmum 
góð og í huga mínum geymi ég 
margar skemmtilegar minningar 
frá því ég starfaði sem unglingur í 
verksmiðju. Oft reyndi færibanda-
vinnan á en pólskur félagi minn 
bjargaði mér ávallt frá leiðindum 
með ábendingum á skemmtileg rit-
verk eftir samlanda sína og heim-
spekilegum umræðum um verk-
smiðjustarfið. „Enginn getur orðið 
rithöfundur án þess að hafa starfað 
í verksmiðju,“ var ein af þeim stað-
hæfingum sem frá honum komu. 
Reyndar er hún fengin úr einu af 
verkum tékkneska rithöfundarins 
Milans Kundera, en hann hefur 

einmitt lýst þeirri brjálsemi sem 
getur gripið fólk sem starfar í 
ærandi vélarnið sem verksmiðju-
stjórar blanda popptónlist við í 
gegnum hátalara í hverju skoti. 
Viðræður við skemmtilega Pól-
verja björguðu mér þó frá ævar-
andi brjálsemi. Pólverjar eru mun 
skyldari okkur en Danir enda stór 
hluti Íslendinga orðinn ættaður frá 
Póllandi. Því lít ég á Pólverja sem 
frændur okkar og hvet alla til að 
styðja þá til dáða í handboltanum 
og gleyma öllum frændskap við 
Dani með því að minnast einokun-
arverslunarinnar, maðkaðs mjöls, 
skyldunámi í dönsku, úrslitunum 
14-2 í fótbolta, níðskrifum um 
íslenskt viðskiptafólk og gegnum 
handboltann. Áfram Pólland!

Mike Tyson keppir 
við áhugamenn í 
hnefaleikum nú á 
þessum síðustu og 

verstu tímum.

Ég skal rústa 
honum, ekkert 

mál!

Ekki drepa 
hann Mike, 

rólegur, 
rólegur 
Mike

Þú ert næstur 
Jokke

Ég held að 
ég hafi týnt  

hreðjunum á 
mér.

Ertu að ná 
þessu?

Nei ég næ ekki að laga 
þetta án þess að við 

höfum .....

Loftnet! Þetta er snilld, við 
náum örugglega 
útvarpi frá allri 

Evrópu með þessu!

Takk 
Nóri

Ekki 
minnast á 

það

Aldrei

Áttu 
Eld?

Fortíð

Mjá, mjá!!!!

Nútíð Framtíð

Mjá, mjá!!!

Egg Egg
mjólk

kjúkling
Djús
Kæfa

Er þetta allt?
Ég og Hannes 
komum með 

þér út að versla

Já, við 
komum 

með

Djús
Kæfa

Þolinmæði!



Heimildarmyndin Þetta er ekkert 
mál, um kraftajötuninn Jón Pál 
Sigmarsson, fékk nýverið gull frá 
Senu fyrir að hafa selst í fimm 
þúsund eintökum á DVD-mynd-
diski.

Alls hefur myndin selst í sex 
þúsund eintökum auk þess sem 
hátt í tólf þúsund manns sáu hana 
í bíó. Töluverður áhugi er á mynd-
inni erlendis og nú er verið að 
leggja lokahönd á enska útgáfu 
hennar sem kallast Larger than 
Life.

Ekkert mál 
kemst í gull

Ástralski leikarinn Russell Crowe 
mun fara með hlutverk lögreglu-
stjórans í Nottingham í nýrri 
mynd um Hróa hött. 

Mun persóna Crowes rannsaka 
morð í Nottingham sem Hrói hött-
ur liggur undir grun um að hafa 
framið. „Hluti af styrk handrits-
ins var sú einfalda hugmynd að 
gera lögreglustjórann að góða 
gaurnum,“ sagði höfundurinn 
Ethan Reiff, um myndina. Talið er 
að tökur á henni hefjist í lok þessa 
árs.

Í mynd um 
Hróa hött

Rokkekkjan Courtney Love hefur 
verið beðin um að setjast í dóm-
nefnd sjónvarpsþáttarins vinsæla 

American Idol. 
Ekki er vitað 
hvort hún verði 
gestadómari eða 
muni leysa söng-
konuna Paulu 
Abdul af hólmi. 
Abdul hefur 
verið nokkuð 
umdeild sem 
dómari, sérstak-
lega eftir að hún 
var sökuð um að 
hafa átt í ástar-
sambandi við 
einn þátttakand-

ann.
„Hann hringdi og spurði hvort 

ég hefði áhuga. Mér fannst það 
dálítið skrítið en samt algjör 
snilld,“ sagði Love í viðtali við 
Usmagazine.com. Hún er um þess-
ar mundir að taka upp sólóplötu í 
Los Angeles.

Beðin um 
að dæma Leikarinn og leik-

stjórinn Clint East-
wood fær mannúð-
arverðlaun
bandarísku kvik-
myndasamtak-
anna, MPAA, sem 
verða afhent í 
fyrsta sinn í Wash-
ington í næstu 
viku.

Eastwood, sem tók upp hluta 
myndarinnar Flags of our Fath-
ers hér á landi, fær verðlaunin 
fyrir að hafa í áratugi sýnt góð-
mennsku og heiðarleika á kvik-
myndaferli sínum. Nýjasta mynd 
Eastwoods, Letters From Iwo 
Jima, er tilnefnd til fernra ósk-
arsverðlauna.

Hinn 76 ára 
Eastwood fæddist í 
San Francisco árið 
1930. Hann kom 
fyrst fram á sjónar-
sviðið sem kúreki í 
sjónvarpsþáttunum
Rawhide. Eftir það 
lék hann í þremur 
spaghettí-vestrum
Ítalans Sergio 

Leone og varð síðan hasarmynda-
hetja með frammistöðu sinni í 
Dirty Harry-myndunum. East-
wood, sem hefur aldrei unnið 
Óskar sem leikari, hefur tvíveg-
is fengið Óskarinn sem besti 
leikstjórinn. Fyrst fyrir 
Unforgiven árið 1993 og síðan 
fyrir Million Dollar Baby 2005.

Clint verðlaunaður
Chris Martin og félagar hans í 
hljómsveitinni Coldplay ætla að 
gefa út fyrsta smáskífusafn sitt 
með vorinu. Smáskífusafnið ber 
hið frumlega heiti The Singles 
1999–2006 og mun innihalda allar 
14 smáskífur Coldplay. Það er 
í fyrsta sinn sem þær eru 
gefnar út saman. Hver 
smáskífa verður pressuð á 
sjötommu vínyl með upp-
runalegri kápuhönnun. 
Smáskífusafnið verður ekki 
gefið út á geisladiski.

Þarna verður að 
finna fimm smáskíf-
ur sem aldrei fyrr 
hafa verið gefnar 
út á sjötommu. Þar 
á meðal er frum-
raun hljómsveitar-

innar, EP-platan The Blue Room, 
sem kom út árið 1999. Henni verð-
ur skipt á tvær sjötommu plötur.

Þessi útgáfa hlýtur að teljast 
sannur hvalreki fyrir harða aðdá-
endur Coldplay en eitt og hálft ár 
er liðið frá því að platan X&Y kom 

út. Chris Martin og hans menn 
hafa lofað því að mikið verði 
lagt í umbúðir smáskífusafns-
ins. Það ætti því að verða 
spennandi bið fram undan hjá 
mörgum þangað til mánudag-

urinn 26. mars rennur 
upp.

Smáskífusafn frá Coldplay

Manhattan leðurtungusófi
Einnig fáanlegur í brúnu leðri
Stærð: 290x170

Verð áður: 198.000,-

-30%
Verð nú: 138.600,-

Madison sófaborð
í hnotu
m/skúffu 120x70

Verð áður: 35.000,-

-40%
Verð nú: 21.000,-

Madison borðstofuborð
og 6 Mona stólar
180x100

Verð áður: 134.000,-

-30%
Verð nú: 93.800,-
Skenkur
180x45xH:90

Verð áður: 94.000,-

-30%
Verð nú: 65.800.-

Opið: mán-fös 10:00-18:00 -  lau 10:00-18:00 -  sun 13:00-18:00 -  w w w . e g o d e k o r . i s

Sevilla leðursófasett 
3+1+1
Verð áður: 228.000,-

-40%
Verð nú: 136.800,-

3+2
Verð áður: 212.000,-

-40%
Verð nú: 127.200,-

Stóll MONA
Einnig fáanlegur með eikarfótum

Verð áður: 12.500,-

-30%
Verð nú: 8.750,-

Prima leðursófasett
3+1+1
Verð áður: 226.000,-

Bushan tungusófi
Færanleg tunga
Hægt að taka áklæði af og hreinsa
Stærð: 262x155

Verð áður: 158.000,-

-20%
Verð nú: 126.400,-

Brussel
glerskápur

117x190x45

Verð áður: 98.000,-

Verð nú: 49.000,-

Mango
borðstofuborð/

ávaxtaviður
200x100

Verð áður: 49.000,-

Verð nú: 39.200,-

Leðurtungusófi
og sófaborð saman

Verð: 159.600,-

Madison sófaborð
Stærð: 135x70 

Verð nú: 20.300,-
Stærð: 60x60 

Verð nú: 13.860,-

-40%
Verð nú:135.600,-

ATH! Sýningareintök -  miki l  verðlækkun

Útsölulok - enn meiri
verðlækkun

-30%

-50%
Madison hnotuskenkur
Verð áður: 94.000,-

Verð nú: 47.000,-

-50%

-20%



!

 Í gær afhenti forseti Íslands, 
herra Ólafur Ragnar Gríms-
son, Íslensku bókmennta-
verðlaunin 2006 við athöfn 
á Bessastöðum. Tíu bækur 
voru tilnefndar til verðlaun-
anna í desember sl., fimm í 
flokki fagurbókmennta og 
fimm í flokki fræðirita og 
bóka almenns efnis, eins 
og þær eru kallaðar. Það er 
Félag íslenskra bókútgefenda 
sem stofnaði til verðlaun-
anna fyrir átján árum. 

Tilnefndar í flokki fagurbók-
mennta voru: Aldingarðurinn eftir 
Ólaf Jóhann Ólafsson (Edda 
útgáfa/Vaka-Helgafell) safn smá-
sagna, Fyrir kvölddyrum eftir 
Hannes Pétursson (Edda útgáfa/
Mál og menning) fyrsta ljóðabók 
hins aldna skáldsnilling í fjölda 
ára, Guðlausir menn eftir Ingunni 
Snædal (Bjartur) sem fékk bók-
menntaverðlaun Tómasar Guð-
mundssonar í fyrra, Sendiherrann 
eftir Braga Ólafsson (Edda útgáfa/
Mál og menning), og Tryggðar-
pantur eftir Auði Jónsdóttur (Edda 
útgáfa/Mál og menning), hvort-
tveggja athyglisverðar skáld-
sögur eftir framúrskarandi rit-
höfunda.

Tilnefndar í flokki fræðirita og 
rita almenns efnis voru: Drauma-
landið – sjálfshjálparbók handa 
hræddri þjóð eftir Andra Snæ 
Magnason (Edda útgáfa/Mál og 
menning), ein óvæntasta metsölu-
bók síðari ára; Íslenskir hellar 
eftir Björn Hróarsson (Edda 
útgáfa/Vaka-Helgafell), mynd-
skreytt stórvirki í tveimur bind-
um um falin heim hella á Íslandi;  
Óvinir ríkisins eftir Guðna Th. 
Jóhannesson (Edda útgáfa/Mál og 

menning), sem hellti olíu á eld 
gamalla deilumála um hleranir 
hér á landi;  Skáldalíf eftir Halldór 
Guðmundsson (JPV útgáfa) um 
samhliða feril þeirra Þorbergs og 
Gunnars Gunnarssonar, Upp á sig-
urhæðir eftir Þórunni Erlu Valdi-
marsdóttur (JPV útgáfa) - lang-
þráð ævisaga Mattíasar 
Jochumssonar.

Kristján B. Jónasson, formaður 
Félags íslenskra bókaútgefenda, 
setti samkomuna og forseti Íslands 
kynnti niðurstöðu dómnefndar og 
afhenti verðlaunin. Verðlaunahöf-
undar ávörpuðu síðan gesti. 

 Kristjana Stefánsdóttir, Sig-
urður Flosason og Eyþór Gunnars-
son fluttu tvö verk við athöfnina 
Til þín, með sólina í bakið og Hvar 
er tunglið? Aðalsteinn Ásberg Sig-
urðsson er höfundur ljóðs beggja 
verka og Sigurður Flosason laga.

 Þriggja manna lokadómnefnd, 
skipuð þeim Sigríði Þorgeisdóttur, 
Kristjáni Kristjánssyni og Stefáni 
Baldurssyni, sem var formaður, 
valdi verkin úr tíu bókum sem til-
nefndar voru til verðlaunanna í 
desember.

Bókmenntaverðlaunin nema 
750 þúsund krónum í hvorum 
flokki, auk þess sem afhent eru 
skrautrituð verðlaunaskjöl og 
verðlaunagripir hannaðir af Jóni 
Snorra Sigurðssyni á gullsmíða-
verkstæði Jens - opin bók á granít-
stöpli með nafni verðlaunahöfund-
ar og bókar hans.

Afhendingin fór að venju fram 
í skálanum á Bessastöðum og var 
þar fjölmenni áhrifamanna úr 
bókmenntageiranum. Báðir höf-
undarnir voru viðstaddir og heldu 
stutta tölu er þeir þágu viðurkenn-
ingarskjöl og grip úr höndum for-
seta.

Þeir sem áður hafa hlotið 
Íslensku bókmenntaverðlaunin 
eru: Stefán Hörður Grímsson 1989 
en þá voru verðlaunin aðeins veitt 

í einum flokki, Fríða Á. Sigurðar-
dóttir og Hörður Ágústsson 1990, 
Guðbergur Bergsson og Guðjón 
Friðriksson 1991, Þorsteinn frá 
Hamri og sameiginlega Vésteinn 
Ólason, Guðrún Nordal og Sverrir 
Tómasson 1992, Hannes Pétursson 
og Jón G. Friðjónsson 1993, Silja 
Aðalsteinsdóttir og Vigdís Gríms-
dóttir 1994, Steinunn Sigurðar-
dóttir og Þór Whitehead 1995, 
Böðvar Guðmundsson og Þor-
steinn Gylfason 1996, Guðbergur 
Bergsson og Guðjón Friðriksson 
1997, Hörður Ágústsson og Thor 
Vilhjálmsson 1998, Andri Snær 
Magnason og Páll Valsson 1999, 
Gyrðir Elíasson og Guðmundur 
Páll Ólafsson 2000, Hallgrímur 
Helgason og Sigríður Dúna Krist-
mundsdóttir 2001,  Ingibjörg Har-
aldsdóttir, Pétur M. Jónasson og 
Páll Hersteinsson 2002, Ólafur 
Gunnarsson og Guðjón Friðriks-
son árið 2003, Auður Jónsdóttir og 
Halldór Guðmundsson árið 2004 
og Jón Kalman Stefánsson og 
Kristín G. Guðnadóttir, Gylfi 
Gíslason, Arthur C. Danto, Matthí-
as Jóhannessen, Silja Aðalsteins-
dóttir og Eiríkur Þorláksson árið 
2005.

þetta er í annað sinn sem Andri 
Snær fær þessa viðurkenningu og 
sest hann á bekk með þeim Silju 
Aðalsteinsdóttur og Guðbergi 
Bergssyni sem hafa þegið þessa 
viðurkenningu í tvígang. Guðjón 
Friðriksson hefur fengið verð-
launin þrisvar.

Smásagnasafn Ólafs kom 
nýlega út í Bandaríkjunum og 
fékk lofsamlega dóma víða. 

Deilurit Andra Snæs hefur 
komið út í nokkrum prentunum, í 
undirbúningi er leiksýning á 
vegum Hafnarfjarðarleikhússins 
sem byggir á verkinu og í bígerð 
er heimildarmynd sem sækir efni 
sitt í bókina. 

Kl. 14.00
Kristín Guðmundsdóttir opnar 
sýningu sína Barnslegar minningar 
+ löstur mannsins á Café Karólínu á 
Akureyri. Sýningin samanstendur af 
textaverkum á glasamottur og veggi. 
Verkin skiptast í tvo hluta, annars 
vegar minningar barns um aðvaranir 
þeirra eldri og svo hins vegar syndir 
þeirra eldri og hvernig hægt sé að 
forðast þær. Sýningin stendur til 2. 
mars.





Galleríið Suðsuðvestur á Hafnar-
götu 22 í gömlu Keflavíkinni held-
ur uppi kraftmikilli starfsemi þar 
suður frá þótt húsnæðið sé lítið. Á  
laugardag, kl. 16, opna listamenn-
irnir Hye Joung Park og Karl 
Ómarsson sýningu þar, sem síðar 
verður opin á föstudögum milli kl. 
16 og 18 og á laugardögum og 
sunnudögum milli kl. 14 og 17.30. 
Verður sýningin uppi í þrjár vikur. 

Hye og Karl hafa unnið saman 
áður en vegna ólíkrar nálgunar 
þeirra hefur þeim tilraunum verið 
líkt við samvinnu snigilsins og 
býflugunnar. Í þetta sinn áttu hug-
leiðingar þeirra stefnumót á fyrir-
fram ákveðnum stað, sem hefur 
sett mark sitt á verkin og þau hafa 
fléttast saman í eina innsetningu.  Í 
Suðsuðvestur hafa þau dregið fram 
óræð mörk þar sem sýningargestir 
eiga þess kost að skima eftir snert-

ingu verka sem teygja sig og vaxa.  
Um verk þeirra segir í sýningar-
skrá: „Yfirráðasvæði áhorfandans 
er truflað með sterkri nærveru. 
Markvisst er unnið með tungumál 
myndarinnar og uppfærslan er 
rækilega ígrunduð. Vinna tveggja 
listamanna er framlengd og renn-
ur saman í eitt. Rýmið teygir sig 
yfir í kynlausan líkama. Öryggis-
leysi grípur hvern sem gefur sér 
tíma til þess að mæta sterkri fram-
setningu og hamskiptum miðlunar. 
Endurtekinn og vélrænn andar-
dráttur kallar fram ósjálfráð við-
brögð og móttækilegur sýningar-
gestur gæti því hæglega gengið 
inn í ástandið líkt og í leiðslu. Til-
finning fyrir æðaslætti og þreng-
ingu í hálsi eykst. Hægt og rólega 
skýrast þó línurnar og maður nær 
tökum á kringumstæðum á ný.“ 

Býfluga og snigill

Nemendaópera Söngskólans frum-
sýnir bráðskemmtilega óperettu í 
þremur þáttum á laugardag í Iðnó, 
sem sett er saman sérstaklega 
fyrir krakkana í skólanum og 
skartar nokkrum þekktum og 
minna þekktum sönglögum úr 
hinni skrúðmiklu og fyrrum vin-
sælu óperettuhefð austurríska 
keisaradæmisins.

Verkið er kallað Algjör draum-
ur og þar verða sungin sönglög 
eftir meistara á borð við Johan 
Strauß, Carl Millöcker, Rudolf 
Kattnig, Franz Lehár, Jacques Off-
enbach, Emmerich Kálmán og 
Robert Stolz, en allir voru þeir 
vinsælir lagahöfundar á gullaldar-
tíma óperettunnar. Raunar átti 
hinn síðastnefndi og sá yngsti 
þeirra glæsilegan feril í Holly-
wood sem höfundur kvikmynda-
tónlistar, þá kominn á efri ár. 
Samdi hann meðal annars tónlist-
ina fyrir Þriðja manninn fyrir 
Carol Reed.

Í sýningunni koma fram 22 af 
nemendum óperudeildar Söngs-
kólans í Reykjavík í söng-, dans- 
og leikhlutverkum. Sýningunni 
stýra þau Sibylle Köll, sem gerði 
garð Söngskólans frægan með 
uppsetningu sinni á Töfraflautu 
Mozarts í fyrravetur, og Anton 
Steingruber, austurrískur söngv-
ari og leikstjóri. Það var hann sem 

setti saman efnisþráð og bjó til 
verkið fyrir Söngskólann í Reykja-
vík og nýtti sér lög úr sjóðum 
óperettubókmenntanna. Það er 
Janet Haney sem leikur undir.

Efnisþráðurinn ber þess merki: 
Fallegar ólofaðar systur hitta 
fræga bræður, sem auk þess að 
vera sætir eru tenórar! Þessi 
hópur ungra söngradda er ólofað-
ur og því koma við sögu metnaðar-
fullar mæður, mátulega auðtrúa 

feður, glæsilegar þjónustustúlkur, 
garðyrkjumenn, dansmeyjar, 
þjónar, sendiboðar, barónar, sendi-
herrar og fleira fólk af fínu standi. 
Allir eltast við alla og allt endar 
vel með trúlofunum, brúðkaupum 
og enginn verður súr í þeim 
ranni.

Sýningar verða í Iðnó á sunnu-
dag og mánudag en uppselt er á 
frumsýninguna í kvöld.

Ný óperetta Söngskólans 

Norðanstúlkan er komin í bæinn 
og hefur stillt verkunum sínum 
upp á fyrstu hæðinni í Ingólfs-
stræti 8. Þar er gallerí eina ferð-
ina enn. Þar hóf Edda Jónsdóttir 
rekstur á gallerí i8 fyrir aldar-
fjórðungi í kjallaranum og hefur 
síðan kennt gallerí sitt við húsið 
en nú er þar gallerí á fyrstu hæð-
inni í rúmgóðum framstofum 
fyrir stórum gluggum. Þangað er 
Aðalheiður S. Eysteinsdóttir  
mætt með trémyndir sínar og er 
það fyrsta einkasýning hennar í 
borginni síðan 2003  en þá sýndi 
hún á Mokka kaffi og í Galleríi 
Sævars Karls auk þess að flytja 
eftirminnilegan gjörning á tjörn-
inni.

Þessar sýningar voru úr sýn-
ingaröðinni 40 sýningar á 40 
dögum. „Mér finnst gaman að 
eiga afmæli og hélt veglega upp á 
það fertugasta með 40 sýningum 

víða um heim.“ Ein opnun á dag í 
40 daga, allt ólíkar sýningar sem 
á einn eða annan hátt tengdust 
daglegu lífi viðkomandi staðar. 
Nú er listakonan eldri en lætur 
ekki deigan síga í endurnýtingu 
eldra hráefnis sem hún slær 
saman í litrík og björt mynd-
verk.

Aðalheiður S. Eysteinsdóttir 
stundaði nám við Myndlistaskól-

ann á Akureyri 1989-93 og hefur 
síðan unnið ýmis störf á sviði 
myndlistar ásamt því að vera 
athafnasamur myndlistarmaður. 
Árið 2000 hóf Aðalheiður þátt-
töku í Dieter Roth akademíunni 
og mun halda þeirri samvinnu 
áfram.

Aðalheiður segir um verkin 
sín: „Frá upphafi ferils míns hef 
ég leitast við að endurgera eftir-
minnileg augnablik úr eigin lífi, 
persónur eða bæjarbrag. Sett upp 
mynd af samfélagi manna og 
dýra í tilraun til að minna okkur á 
hvaðan við komum og hver við 
erum. Eins konar brú milli veru-
leika og ímyndunar í samfélagi 
sem er of upptekið til að staldra 
við og njóta.“

Sýning Aðalheiðar stendur til 
17. febrúar. Anima gallerí er opið 
þriðjudaga til laugardaga milli 13 
og 17.

Aðalheiður sýnir í Anima

Íslenska óperan og Línuhönnun 
hafa endurnýjað samstarfssamn-
ing sín á milli. Línuhönnun hefur 
verið eitt af af traustustu sam-
starfsfyrirtækjum Íslensku óper-
unnar um árabil og lagt fram til-
tekna fjárupphæð til stuðnings 
starfseminni. Íslenska óperan er 
sjálfseignarstofnun og gert er ráð 
fyrir að hluti tekna hennar komi 
frá samstarfi við önnur fyrirtæki 
atvinnulífsins. Bjarni Daníelsson 
óperustjóri segir samstarf Íslensku 
óperunnar við atvinnulífið mikil-
vægan þátt í rekstri Óperunnar. 
„Það er Íslensku óperunni mikil-
vægt að eiga trausta samstarfsað-
ila á borð við Línuhönnun til að 
leggja henni lið og stuðla að óperu-
starfsemi á heimsmælikvarða á 
Íslandi,“ segir Bjarni. Samstarfs-
samningur Óperunnar og Línu-
hönnunar gildir til eins árs.

Línuhönnun 
styrkir óperuHin mjög svo rómaða sýning Bene-

dikts Erlingssonar Mr. Skalla-
grímsson verður tekin til sýninga 
að nýju í Landnámssetri 3. mars 
nk. Sýningin um Mr. Skallagríms-
son var frumsýnd á Sögulofti Land-
námsseturs við opnun set-
ursins 13. maí sl. og sló 
algerlega í gegn. Luku 
gagnrýnendur einróma 
lofsorði á sýninguna. 

Mr. Skallagrímsson 
er einleikur sem 
saminn er og 
fluttur af Bene-
dikt Erlings-
syni. Sýning-
um lauk 
fyrir fullu 
húsi í lok 
október

þar sem Benedikt þurfti að hverfa 
til annarra starfa. Vegna mikillar 
eftirspurnar snýr Benedikt fyrr til 
leiks.

Sýningum á Mýramanninum 
eftir Gísla Einarsson og Svona eru 
menn með þeim KK og Einari 
Kárasyni er haldið áfram.  KK er 
að hljóðrita í Kína, Einar á fyrir-
lestrarferðalagi um Þýskaland og 
Gísli Einarsson upptekin við 
veislustjórn um helgar svo sýn-

ingar takmarkast nokkuð. 
Frekari upplýsingar um 

sýningahald er að finna á 
á www.landnamssetur.is

Skallagrímsson snýr aftur

              

          

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR



Stóru leikhúsin í Reykjavík eru 
bæði að setja upp íslenska söng-
leiki: í Borgarleikhúsinu hóf Leik-
félag Reykjavíkur nýlega æfingar 
á söngleik þeirra Ólafs Hauks, 
Þórarins Eldjárns og Egils Ólafs-
sonar frá 1980, Gretti, en vinna 
hefur staðið yfir frá síðasta hausti 
á nýjum söngleik eftir Hugleik 
Dagsson sem hann kallar Leg. 
Báðir fjalla þeir um ungar hetjur: 
Grettir er umkomulítill unglings-
piltur, en í Legi er aðalpersónan 
unglingsstúlka.

Þjóðleikhúsið sendi frá sér til-
kynningu þar sem sagt er að Leg 
sé „tæknilega ein mest krefjandi 
sýning Þjóðleikhússins fyrr og 
síðar“, en verkið verður frumsýnt 
á stóra sviði Þjóðleikhússins 8. 
mars næstkomandi. Í tengslum 
við sýninguna býður fræðsludeild 
Þjóðleikhússins upp á ókeypis 
námskeið fyrir þá sem tryggja sér 
miða á forsýningar sem verða í 
byrjun mars. 

Leg sækir á sömu mið og 
myndasögur Hugleiks Dagssonar 
sem hafa vakið athygli innanlands 
sem utan, en í þeim fæst hann á 
frumlegan og bráðfyndinn hátt 
við ýmsar meinsemdir í nútíma-

samfélagi. Sýningin á Forðist 
okkur, fyrsta leikriti Hugleiks, 
þótti afar djörf og nýstárleg, og 
hann hlaut Grímuna - sem leik-
skáld ársins 2006. Í Legi leggja 
Hugleikur og félagar til atlögu við 
söngleikjaformið: verkið er sagt 
„vísindasöngleikur um ólétta tán-
ingsstúlku“. Tónlistin er eftir 
hljómsveitina Flís og leikmyndin 
er eftir Ilmi Stefánsdóttur mynd-
listarkonu. Leikstjóri er Stefán 
Jónsson.

Námskeiðið er ókeypis og þar 
gefst tækifæri að fylgjast með 

þróun vinnunnar og spjalla við 
listafólkið. Námskeiðið er alls 
þrjú skipti, tveir tímar í senn: á 
fyrsta fundi þriðjudaginn 6. febrú-
ar kl. 20 verður í Leikhúskjallar-
anum fjallað um hugmyndaheim 
Legs. Höfundurinn Hugleikur 
Dagsson, Stefán Jónsson leik-
stjóri, Ilmur Stefánsdóttir leik-
myndahöfundur, Þórunn E. 
Sveinsdóttir búningahöfundur og 
fleiri aðstandendur sýningarinn-
ar segja frá. 

Hinn febrúar kl. 20 er innlit á 
æfingu og hljóðheimur sýningar-
innar kannaður í leiðsögn hljóm-
sveitarinnar Flís. Farið á forsýn-
ingu 1., 2. eða 3. mars en hinn 13. 
mars kl. 20 verða umræður í Leik-
húskjallaranum við leikara sýn-
ingarinnar og listræna aðstand-
endur. Þátttakendur fá tækifæri 
til þess að ræða um upplifun sína á 
sýningunni og heyra aðstandend-
ur segja frá vinnunni við sýning-
una. Einfalt er að tryggja sér sæti 
á námskeiðinu með því að kaupa 
miða á eina af forsýningunum 
fyrir þriðjudaginn 6. febrúar. 
Fjöldi þátttakenda er takmarkað-
ur. Nánari upplýsingar veitir 
miðasala Þjóðleikhússins.

Lærið meira um Leg
31 1 2 3 4 5 6

Danski málarinn Carl-Henning 
Pedersen, sem var einn þeirra sem 
tóku virkan þátt í CoBrA-hreyfing-
unni, gaf í vikunni fjörutíu verk til 
Listasafns danska ríkisins. Verkin 
er frá löngu tímabili, síðari hluta 
sjötta áratugarins til þess níunda. 
Carl-Henning er fjörgamall, fædd-
ur 1913. Síðastliðið sumar var sýn-
ing  á verkum hans og fyrri eigin-
konu hans Else Ahlfeldt í 
Sigurjónssafni frá sumardvöl 
þeirra hér á landi 1948 en þá áttu 
þau ásamt fjölda danskra málara 
verk á Haustsýningunni í Lista-
mannaskálanum sem olli nokkrum 
kafla skilum í íslenskri myndlist-
arsögu. Vakti sýningin gríðarlega 
athygli meðal bæjarbúa og var afar 
vel sótt.

Gjöfin vekur athygli fyrir þá 
sök að þau hjón, Carl-Henning og 
Else, gáfu firnastórt safn verka 
sinna til safns sem helgað er verk-
um þeirra í Herning. Hafa forráða-
menn í dönsku menningarlífi haft 
áhuga á að gera þar miðstöð fyrir 
CoBrA. Verk málara og listamanna 
sem tilheyra hópnum hafa hækkað 
mikið í verði á málverkamarkaði 
Vesturlanda á undanförnum miss-
erum.

CoBrA-hreyfingin var stofnuð 

þann 8. nóvember 1948 af danska 
málaranum Asger Jorn og Hollend-
ingnum Karel Appel og var nafnið 
sótt í upphafsstafi borganna Kaup-
mannahafnar, Amsterdam og 
Brussel. Hópurinn var starfandi 
um þriggja ára skeið og var í fram-
línu evrópskra myndlistarmanna á 
sínum tíma og hafði áhrif langt út 
fyrir sínar raðir.  Félagar hans leit-
uðu nýrra leiða í myndsköpun, 
sóttu kraft í myndlist frumstæðra 
þjóða og barna. Hópurinn var 
skorðaður milli súrrealistanna og 
marxismans og hafði klára stefnu-
skrá.

Svavar Guðnason tengdist 
CoBrA-hópnum og er víða nefndur 
í erlendum fræðiritum í myndlist í 
tengslum við hann, líkt og Carl-
Henning og Else. Jorn var í vin-
fengi við Halldór Laxness og vann 
skreytingar fyrir hann fyrir alþjóð-
lega útgáfu við Söguna af brauðinu 
dýra sem nú er orðin illfáanleg.

Verk Carl-Henning og fleiri 
myndlistarmanna sem tengdust 
hópnum eru enn víða fáanleg í Evr-
ópu, bæði einstök verk unnin með 
ýmissi tækni, og prent, bæði á upp-
boðsvefjum Bruun Mattson og Lau-
ritz í Höfn og víðar á viðráðanlegu 
verði.

CoBrA-málari gefur



Hátískan, „hauta couture“ samkvæmt ströngustu reglum lifir og 
dvelur eingöngu í París og eru sýningar haldnar tvisvar á ári, í janúar 
og í júlí. Þær uppskeruhátíðir eru tískuhönnuðunum sjálfum dýrmæt-
asti varningurinn. Þar eru þeir ekki bundnir trendum og kreddum 
hversdagsklæðnaðarins og geta hlúð að listamanninum í sjálfum sér. 
Þeim er leyfilegt að fara algerlega sínar leiðir í efnavali og sköpunar-
gleði. Hönnuðirnir skapa einstaka kjóla, aðeins tvær til þrjár útgáfur 
af hverjum verða búnar til. Þeir nota sjaldgæf efni og hafa marga 
handverksmenn sem leggja heilmikla vinnu í að útfæra smáatriði og 
sauma. Vilji tískuhönnuður til dæmis nota alvöru demanta í klæðnað-
inn, þá fær hann alvöru demanta. Sem dæmi má nefna eitt magnaðasta 
hátískuklæði okkar tíma úr smiðju Chanel og virðist við fyrstu sýn 
vera stuttermabolur. Þegar betur er að gáð reynist stuttermabolurinn 
vera ofinn úr þráðum af örsmáum perlum. 

Af öllu framanrituðu má því álykta að hátískuklæðnaður sé fokdýr í 
framleiðslu. Þeir eru margir sem hafa spáð fyrir um endalok hátískunnar 
vegna þess að hún einfaldlega borgar sig ekki. Henni er viðhaldið af 
aðeins um 2000 tryggum viðskiptavinum, smekkvísar frúr og arabískir 
soldánar með fulla vasa fjár. Samt sem áður er hátískan frönsku tísku-
húsunum það arðbær að ekki kemur til greina að leyfa þeim að gufa upp. 
Af hverju? Jú, ímyndin sem skapast af geigvænlegri fjölmiðlaumfjöllun-
inni er þyngdar sinnar virði í gulli. Hátískan gefur oft tóninn um það sem 
koma skal í hinum svokallaða ready-to-wear klæðnaði, einnig í skóm, 
ilmvötnum og aukahlutum eins og töskum. Og þessir hlutir eru auðvitað 
það sem selst. Nú á dögum eru fatahönnuðir á borð við Stellu McCartney 
og Yamamoto farnir að starfa með íþróttafyrirtækjum eins og Adidas og 
Karl Lagerfeld og Viktor&Rolf gera föt fyrir H&M. Það eru ekki fleiri en 
um 20 ár síðan það tók hátískuklæðnað minnst fimm ár að komast í 
venjulegar búðir. Menn létu sig varla dreyma um að berja hátísku Chanel 
dragt augum og nú er Karl Lagerfeld farinn að vinna með H&M! Já, 
margt hefur breyst á ekki lengri tíma. Hátískan hefur færst nær okkur 
svo nú getum við meira að segja fengið næstum því Chanel hátískudragt 
og Stellu McCartney íþróttaföt ... bara aðeins ódýrari ... vei!

Hvað er Haute Couture?

Reykjavik er orðin tískuborg

Hettupeysur eiga uppruna og vin-
sældir án efa að rekja til amer-
ískrar hip-hop menningar. Þær til-
heyrðu hinum ungu og hinum 
reiðu sem kröfðust réttar síns. 
Þegar hettur voru settar upp gaf 
það mönnum dularfullt yfirbragð 
nafnleyndar og æsings. Í skjóli 
hettunnar mátti aðhafast ýmis-
legt, hvort sem það var að hnupla 
bjór úr súpermarkaðnum eða 
semja rímur fyrir næsta rímna-

slag.  Í dag skiptir ekki máli hvort 
menn eru skeitarar, sörfarar, 
glamúrpæjur, gotharar, reifarar, 
rapparar, rokkarar, töffarar … 
Flestir eiga þeir a.m.k. eitt stykki 
hettupeysu.  Þær eru jú ofsa þægi-
legar og hlýjar og líkt og með-
fylgjandi myndir bera með sér 
geta þær verið svo fallegar! Stór-
ar hettur, litlar hettur, ermalausar, 
síðar, stuttar, renndar, litríkar …  

Hood Rats - Hetturottur?



Cristóbal Balenciaga fæddist í 
Baskahéruðum Spánar 1895. Hann 
var sjálfmenntaður í tískuhönnun, 
ferðaðist nokkrum sinnum til Par-
ísar og kynnti sér tískuhönnuði á 
þeim bæ. Balenciaga opnaði versl-
anir með kjólnum sínum í Madrid, 
Barcelona og San Sebastian og afl-
aði sér mikilla vinsælda hjá 
spænsku konungsfjölskyldunni og 
öðru hefðarfólki. Hann hefði getað 
lifað ævilangt í vellystingum sem 
frægur, auðugur og myndarlegur 
klæðskeri hirðarinnar ef ekki 
hefði verið fyrir lítinn atburð sem 
við köllum spænsku borgarastyrj-
öldina.

1937 flúði hann Spán og lenti í 
París. Hann tók með sér leifar frá 
heimalandi sínu, kjóla sem hann 
hafði hannað af innblæstri frá 

málverkum samlanda síns 
Velázques, og náðu þeir gífurleg-
um vinsældum þegar í stað. Ein 
frúin, Mona Von Bismarck, pant-
aði m.a. 150 kjóla af honum á einu 
bretti.

Balenciaga var snillingur í 
saumaskap og óaðfinnanlegri 
sníðagerð og er sagður hafa fund-
ið hið hreinasta form hátískunnar. 
Það má m.a. sjá í brúðarkjól frá 
1967 þar sem einfaldleikinn er 
útfærður af svo mikilli hæfni að 
kjóllinn hefur aðeins einn saum.

 Á 50 ára ferli lifði Balenciaga í 
sjálfskipaðri útlegð frá fjölmiðl-
um og veitti aldrei viðtöl. Á 6. ára-
tugnum ruddi hann brautina fyrir 
byltingu tískuhönnuða yngri kyn-
slóðarinnar og hafði augljós áhrif 
á fyrrum lærlinga sína Andre 

Courreges og Emanuel Ungaro. 
Hann var að öllum líkindum þögl-
asti listamaðurinn í tískuheimi 20. 
aldarinnar, stundum kallaður 
„munkurinn“. En eins og sagt er, 
hafið auga með þöglu týpunum − 
og það mun án efa líka eiga við um 
hinn franska Nicolas Ghesquiére 
sem er aðalhönnuður Balenciaga-
tískuhússins í dag. Og vinnur það 
starf með glæsibrag eins og sjá 
má á myndunum! 

Af mikilli færni sameinar hann 
einstakt efnisval og geimaldartil-
finningu.

Leggings úr málmlitu efni og 
glansleðurkjólar í Terminator-stíl, 
þetta má sannarlega kalla hátísku 
og ekki að undra að Ghesquiére 
fékk einróma lof fyrir þessa línu 
sína fyrir vorið 2007.

Úrval ljósa á frábæru verði!

-50%

-50%

-30%

ÚTSALA
Allt að70afsláttur

%

Opið laugardag kl.11-17 og sunnudag kl. 12-16

-50%

-50%-30%

Næturljós, 3 í pk.

-70%

-30%

-30%

ÚTSÖLULOK

Síðustu dagar - k
omdu og gerðu góð kaup!
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Þá er komið að þriðju og 
síðustu umferð í undan-
keppni í Söngvakeppni 
Sjónvarpsins. Að henni 
lokinni verður ljóst hvaða 
níu lög keppa um farseðil-
inn til Helsinki að kvöldi 17. 
febrúar. 

Eins og í hinum undankeppnunum 
munu mörg kunnugleg andlit birt-
ast á sviðinu í Verinu. Idol-kapp-
arnir þrír, Alexander Aron, Davíð 
Smári og Helgi Rafn taka allir þátt 
í kvöld, eins og Ragnheiður Eiríks-
dóttir, sem flestir kannast við sem 
Heiðu í Unun. 
Erna Hrönn Ólafsdóttir ríður þó á 
vaðið, en hún er öllum hnútum 
kunnug í Verinu þar sem hún 
hefur sungið bakraddir fyrir aðra 
keppendur. Það verður svo bjart 
yfir þeim Soffíu Karlsdóttur, syst-
ur Guðrúnar Árnýjar, og Andra 
Bergmann, sem syngja annars 
vegar um sumarnótt og hins vegar 
um bjart bros. Hafsteinn Þórólfs-
son rekur smiðshöggið á keppn-
ina.

Að flutningi Hafsteins loknum 
er ekki annað að gera en að greiða 
atkvæði, og bíða svo átekta eftir 
því að það komi í ljós hvaða níu lög 
keppa til úrslita í Söngvakeppni 
sjónvarpsins. Eurovision-aðdá-
endur fá svo tvær vikur til að 
bræða með sér hvaða lag þeir vilja 
fá áfram til Helsinki, því loka-
keppnin fer ekki fram fyrr en 17. 
febrúar.  

!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

ROCKY BALBOA     kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
LITTLE CHILDREN     kl. 3, 5.30, 8 og 10.30 B.I. 14 ÁRA
NIGHT AT THE MUSEUM     kl. 3 og 5.40
KÖLD SLÓÐ     kl. 8 B.I. 12 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE     kl. 3, 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
MÝRIN        kl. 3 og 10.20 B.I. 12 ÁRA

ROCKY BALBOA    kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
SÝND Í LÚXUS      kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
KIRIKOU & VILLIDÝRIN ÍSL. TAL     kl. 1 450 KR.
CHARLOTTE´S WEB ENSKT TAL    kl. 1 og 3.10
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
APOCALYPTO    kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
KÖLD SLÓÐ    kl. 5.45 og 8 B.I. 12 ÁRA
CASINO ROYALE    kl. 2.50 B.I. 14 ÁRA

ROCKY BALBOA   kl. 8 og 10.10 B.I. 12 ÁRA
DREAMGIRLS   kl. 5.40, 8 og 10.30
NIGHT AT THE MUSEUM   kl. 4 og 6
KIRIKOU & VILLIDÝRIN    kl. 4 450 KR.

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

Gagnrýni. baggalútur.isGagnrýni. baggalútur.is

FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND
FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
MEÐ BEN STILLER OG ROBIN 

WILLIAMS

FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND 
FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
MEÐ BEN STILLER OG ROBIN 

WILLIAMS
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m.a sem besta myndin

TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA

m.a sem besta myndin

Frábær mynd!
Óli Palli – Rás 2
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Rocky er 
mættur aftur í 
frábærri mynd 
sem hlotið 
hefur mjög 
góða dóma og 
aðsókn í USA. 
Ekki missa af 
þessari!

...SÍÐASTA LOTAN!

20% afsláttur 
ef greitt
er með 
SPRON-korti

Embætti saksóknara í Los Angel-
es leggur til að söngkonan Brandy 
verði ákærð fyrir manndráp með 
ökutæki, sem flokkast undir 
minniháttar afbrot í Bandaríkjun-
um.

Brandy á yfir höfði sér ákæru 
fyrir sinn þátt í umferðarslysi 
sem átti sér stað í desember og 
kona beið bana í. Söngkonan mun 
ekki hafa tekið eftir þegar hægð-
ist á umferðinni fyrir framan hana 
og ók aftan á Toyotu-bifreið með 
þeim afleiðingum að sá bíll lenti 
aftan á öðrum bíl. Konan sem var 
undir stýri Toyota-bifreiðarinnar 
lést í árekstrinum. 

Brandy gaf út opinbera afsök-
unarbeiðni á dögunum eftir að 
annar ökumaður á slysstað tjáði 

fjölmiðlum að hún hefði viður-
kennt að slysið hefði verið henni 
að kenna. Hún var ekki handtekin 
en lögreglan rannsakaði málið í 
mánuð áður en hún lét það í hend-
ur saksóknara í síðustu viku. 

Kærð fyrir manndráp

Rokksveitirnar Deep Purple og 
Uriah Heep snúa bökum saman og 
halda tónleika í Laugardalshöll 27. 
maí. Síðast þegar Deep Purple lék 
hérlendis árið 2004 seldist upp á 
tvenna tónleika með þeim á skot-
stundu. Yfir tíu þúsund manns sóttu 
tónleikana og komust færri að en 
vildu. 

Deep Purple er ein af allra 
stærstu rokksveitum sögunnar. Á 
meðal vinsælustu laga hennar eru 
Smoke on the Water, Hush, Highway 
Star og The Women from Tokyo. 
Sveitin spilaði hér á landi í fyrsta 
skipti 18. júní 1971 og endurtók síðan 
leikinn 33 árum seinna. 

Uriah Heep var stofnuð árið 1969 
og skírð í höfuðið á karakter í bók-
inni David Copperfield eftir Charles 
Dickens. Þeir hafa verið kallaðir The 
Beach Boys of heavy metal vegna 
þess hversu melódísk lögin þeirra 

eru og vegna vörumerkisins þeirra; 
margradda bakradda. Áhrifin í tón-
list þeirra koma þó víða að, þar á 
meðal frá þungarokki, djassi og á 
köflum jafnvel frá kántríi. Meðal 
stærstu smella Uriah Heep má nefna 
lög á borð við Easy Livin, Sweet Lor-
raine og Stealin. Sveitin heimsótti 
Ísland árið 1988 og kom þá fram á 
Hótel Íslandi við góðar undirtektir.  

Rokkað í Höllinni

Söngdívan Whitney Houston vill 
flýta skilnaði sínum við rapparann 
Bobby Brown. Houston sótti um 
skilnaðinn í október í fyrra eftir 
fjórtán ára stormasamt hjónaband 
en óskaði eftir því að ferlinu yrði 
flýtt hinn 28. desember.

Houston, sem er 43 ára, hefur 
farið fram á fullt forræði yfir þrett-
án ára dóttur þeirra hjóna, Bobbi 
Kristina. Vill hún líka að hinn 37 ára 
Brown fái að heimsækja dótturina.

Flýtir skilnaðinum



FORELDRAR
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ER ÞETTA ...

NÆSTI FORSETI ?

FRÁ HANDRITSHÖFUNDI RAIN MAN 
OG GOOD MORNING VIETNAM

Christopher Walken Robin Williams

FRÉTTABLAÐIÐ

raunverulega

S.V. MBL

Frá leikstjóra The Last Samurai

Ævintýraleg spenna og hasar

Háskólabíó
THE CHILDREN OF MEN kl. 8 B.i.16

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 5:30 B.i. 16

THE DEPARTED kl. 10:10 B.i. 16

DREAMGIRLS kl. 6 - 9 - 10:20 Leyfð

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

FORELDRAR kl. 6 - 8 Leyfð

BABEL kl. 6 - 9 B.i.16

5
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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

20% AFSLÁTTUR EF GREITT
ER MEÐ SPRON-KORTI
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/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI
THE PRESTIGE kl. 5:30 - 8 - 10:30 B.i.12

STRANGER THAN FICTION kl. 10:10 Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl. 1 - 2 - 3:20 Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal kl. 3:20 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 1:30 - 3:20 Leyfð

ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal kl. 1:30 Leyfð

MAN OF THE YEAR kl. 5:40 - 8 - 10:30 B.i.7

BLOOD DIAMOND kl. 5:30 - 8 - 10:50 B.i.16

BLOOD DIAMOND VIP kl. 2 - 8 - 10:50 

VEFURINN HENN... M/- Ísl tal kl. 2 - 4:10 - 5:50 Leyfð

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

BABEL VIP kl. 5

FORELDRAR kl. 4:10 - 8:15 Leyfð

MAN OF THE YEAR kl. 5:50 - 8:10 - 10:30 B.i.7

BLOOD DIAMOND kl. 8 - 10:50 B.i.16

VEFURINN HE... M/- Ísl tal kl. 1:40 - 3:50 - 6 Leyfð

CHARLOTT... M/-Ensk tal kl. 3:50 - 6 - 8 Leyfð

THE PRESTIGE kl. 10 B.i.12

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl.1:30 - 3:40 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl.1:40 Leyfð

CHARLOTTE´S WEB m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

BLOOD DIAMOND kl  8 - 10:30 B.i.16

FRÁIR FÆTUR m/ísl. tali kl. 2  - 4 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU m/ísl. tali kl. 6 Leyfð

FORELDRAR kl  8 - 10 Leyfð

APOCALYPTO kl. 8 B.i.16

BABEL kl. 8 B.i.16

VEFUR KARLOTTU m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 Leyfð

NIGHT AT THE MUSEUM kl. 5:30 Leyfð

FRÁIR FÆTUR m/ísl. tali kl. 2 Leyfð

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL SPARBÍÓSPARBÍÓ 450450krkr
á allar sýningar merktar með appelsínu-
gulu á laugardögum og sunnudögum
á allar sýningar merktar með appelsínu-
gulu á laugardögum og sunnudögum
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GOLDE GLOBE
BESTA MYND ÁRSINS

Sýnd í Háskólabíói Sýnd í Háskólabíói

Sýnd í Háskólabíói

Bandaríska dauðarokkshljóm-
sveitin Cannibal Corpse heldur 
tvenna tónleika á Nasa dagana 30. 
júní og 1. júlí og verða seinni tón-
leikarnir fyrir alla aldurshópa.

„Þeir hafa lengi verið mjög 
spenntir fyrir Íslandi og þeir 
meira að segja fóru fram á að 
lækka sig í verði. Þeir eru ekki að 
koma hingað peninganna vegna 
heldur vilja þeir sjá landið og spila 
fyrir Íslendinga,“ segir Smári Jós-
epsson, sem á þátt í skipulagningu 
tónleikanna. „Það var dauðarokks-
sena í gangi hérna á tíunda ára-
tugnum með hljómsveitum eins og 
Sororicide og því er þetta kær-
komið tækifæri fyrir fólk að 
rifja upp gömul dauðarokks-
dansspor.“

Cannibal Corpse, sem 
hefur gefið út tíu hljóð-
versplötur, er söluhæsta 
dauðarokkshljómsveit
allra tíma. Sveitin er fyrsta 
dauðarokkssveit sögunnar til 
að hljóta platínusölu í heim-
inum og fyrsta sveitin til að 
koma dauðarokks-plötu á 
vinsældalista Billboard 

Magazine í Bandaríkjunum. 
Hugmyndaheimur Cannibal 

Corpse leitar fanga hjá raðmorð-
ingjum, uppvakningum og hryll-
ingi af öllum toga. Plötur sveitar-
innar voru á sínum tíma bannaðar 

í Ástralíu, Nýja-Sjálandi og 
Kóreu. Í Þýskalandi var 
platan Butchered at 
Birth bönnuð með öllu og 

flutningur á lögum af fyrstu 
þremur plötum sveitarinnar 

bannaður. Það var ekki fyrr en í 
júní á síðasta ári að bannið var 
afnumið.

Þess má geta að hljómsveitin 
kom fram í gamanmyndinni Ace 
Ventura: Pet Detective í atriði þar 
sem Jim Carrey fer á næturklúbb 
til að hitta vísindamann. „Það er 
líka til aukaefni þar sem Jim 
Carrey tekur lagið með Cannibal 
Corpse. Hann bað sérstaklega um 
að þeir yrðu í myndinni,“ segir 
Smári.

Stuðningsaðilar tónleikanna 
eru Tónastöðin og Xið 977. Miða-
verð er 2.500 krónur. 

Cannibal Corpse til Íslands
Það er alltaf eitthvað yndislega 
bjart yfir The Shins. Þeir virðast 
alltaf jafn hamingjusamir, hvort 
sem þeir eru að róta græjum 
sínum sjálfir upp á svið (eins og 
ég sá þá gera á Hróarskeldu fyrir 
tveimur árum) eða leika fyrir 
fjöldann.

Þetta er ein af þessum fáu 
sveitum sem geta unnið hörðustu 
andstæðinga sína yfir á sitt band 
bara ef þeir fá örstutt tækifæri til 
þess að smita aðra með áru sinni. 
Á sviði sér bassaleikarinn um að 
koma hópnum í gott stuð, á meðan 
lagahöfundurinn og söngvarinn 
feimni James Mercer hlær af vit-
leysunni í félaga sínum en þegir 
þess á milli sem hann sker sig inn 
að kjarna hlustanda með ótrúlegri 
rödd sinni. Virkilega sætt allt 
saman.

Það virðist þó sem það sé eitt-
hvað að skyggja yfir sálu James. 
Á þessari þriðju plötu þeirra er að 
minnsta kosti ekki eins stór hluti 
laganna á uppsveiflunni og áður. 
Laglínurnar prentast heldur ekki 
eins langt inn í heilahvelið og eldri 
lög þeirra á borð við Saint Simon 
gera.

Hér er þó samt vænn skammt-
ur af afbragðs lagasmíðum. Öldu-
legur hrynjandinn og strengjaút-
setningarnar í Sea Legs gera það 
að betri lögum sem The Shins hafa 
gert. Að minnsta kosti það sval-
asta. Þeir ná svo að viðhalda barns-
legum sjarma sínum með lögum á 

borð við Red Rabbits og Turn on 
Me. Önnur lög hafa töluvert 
dekkra yfirbragð, eins og hið 
draumkennda Black Wave og hið 
örstutta Pam Berry, sem mér 
finnst ekki henta sveitinni sér-
staklega vel. En kannski er það nú 
bara vegna þess að ég hef alltaf 
séð tónlist The Shins eins og vor-
boða, sett hana í samhengi við þá 
tíma er laufin byrja að smeygja 
sér út úr fingrum trjánna, og kann 
því illa við að heyra þá á bláu nót-
unum.

Það er samt alveg augljóst að 
The Shins eru ekkert að tapa skyn-
bragði sínu á góðar laglínur og 
áhugaverðar útsetningar. Þetta er 
þó án efa erfiðasta plata þeirra að 
melta. Hún krefst meira af hlust-
andanum en fyrri plötur og að 
hlusta á hana í gegn getur dregið 
óþarflega mikla orku frá manni.

Í bláum skugga

Viðskiptavinir SPRON fá

20% afslátt
af miðaverði ef greitt 

er með SPRON-korti
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EKKI VERA SÚR
Eru tennurnar í sýrubaði oft á dag?
Sýran í sykruðum og sykurlausum gos-
drykkjum getur eytt glerungi tannanna –
og hann kemur aldrei aftur. Það er ekki bara 
súrt heldur líka sárt.

Drekktu vatn – líka kolsýrt vatn!



Vonbrigði Spánverja meiri en okkar

Bogdan Wenta, 
landsliðsþjálfari Póllands, var 
sigurreifur eftir sigurinn á 
Dönum í undanúrslitum HM í 
fyrrakvöld. „Nú viljum við sýna 
Þjóðverjum í eitt skipti fyrir öll 
að við erum með betra lið en 
þeir,“ sagði Wenta. „Að komast í 
úrslitin var draumur okkar allra 
og nú er sá draumur orðinn að 
veruleika.“

Erum betri 
en Þjóðverjar

 Danir eru í sárum eftir 
að hafa tapað fyrir Póllandi í 
undanúrslitum HM í handbolta. 
Ulrik Wilbek, þjálfari Dana, sagði 
að Pólverjar hafi einfaldlega 
verið aðeins betri í leiknum. 
„Skytturnar þeirra voru betri,“ 
sagði Wilbek. „Við komum tvisvar 
til baka í leiknum en á endanum 
höfðum við ekki sömu heppni 
með okkur og undanfarna daga,“ 
sagði hann.

Hornamaðurinn Lars Christi-
ansen var ekki síður óhress með 
tapið. „Við fáum líklega aldrei 
aftur jafngott tækifæri á að 
komast í úrslitaleik heimsmeist-
aramóts. Það er það sem er svo 
biturt við tapið.“

Vorum ekki 
jafnheppnir

 Íslenska landsliðið spil-
ar í dag sinn tíunda og síðasta leik 
á HM í handbolta í Þýskalandi 
þegar liðið mætir Spánverjum í 
leik um 7. sætið í Kiel. Þar sem 
bæði leikmenn sem og íslenska 
þjóðin eru orðin yfirfull af pæl-
ingum um taktík og mismundandi 
varnarafbrigði íslenska liðsins, 
ætlar Fréttablaðið að skoða í dag 
hvort „litlu atriðin“ skipta ein-
hverju máli fyrir strákana okkar. 

Atriði eins og í hvernig lituðum 
búning íslenska liðið spilar, hvort 
liðið byrjar með boltann eða skor-
ar í fyrstu sókn sinni ættu ekki að 
hafa mikil áhrif en þegar betur er 
skoðað kemur ýmislegt skemmti-
legt í ljós.

Ísland hefur spilað fimm leiki í 
rauðu búningunum og fjóra í þeim 
bláu á HM í Þýskalandi og það 
virðist vera mikill munur á gengi 
liðsins eftir því hvor liturinn er 
notaður. Íslendingar unnu Ástrala, 
Frakka og Slóvena í rauðu búning-
unum en mátti sætta sig við töp á 
móti Þjóðverjum og Rússum. 
Aðeins einn af fjórum leikjum 
hefur hins vegar unnist í bláu. Nú 
er bara að vona að strákarnir spili 
í rauðu búningunum gegn Spáni í 
dag.

Það er líka mikilvægt fyrir 
íslenska liðið að vera komið með 
forystuna í leiknum eftir tíu mín-
útur, því liðið hefur unnið alla þrjá 
leikina þegar það hefur gerst. 
Íslenska liðið hefur hins vegar 
tapað öllum fimm leikjum sínum 
þegar jafnt er eftir fyrstu 10 mín-
útur leiksins. Eini leikurinn sem 
íslenska liðið var undir eftir 10 
mínútna leik vannst en sá leikur 
var gegn Túnis og staðan var þá 6–
9 fyrir Túnisbúa.

Íslensku strákunum hefur held-

ur aldrei tekist að snúa við stöð-
unni þegar liðið er undir og aðeins 
tíu mínútur eru eftir. Strákarnir 
komust nálægt því gegn Dönum 
en töpuðu þá í framlengdum leik. 
Fjórir af sex leikjum hafa unnist 
þegar liðið er yfir þegar svona 
sutt er eftir. 

Hér til hliðar má sjá sigurhlut-
fall íslenska liðsins eftir nokkrum 
„litlum atriðum“. Þessi tölfræði er 
meira til gamans en hvort sem það 
er tilviljun eða ekki gætu þessi 
atriði skipt máli.

Íslenska landsliðið hefur unnið 3 af 4 sigurleikjum sínum á HM í Þýskalandi í 
rauðu varabúningunum. Jöfn staða eftir tíu mínútna leik boðar slæm úrslit.

 Íslenska landsliðið í 
handbolta hefur unnið tvo síðustu 
leiki sína um sæti á HM í hand-
bolta. Íslenska liðið sem í dag leik-
ur í 15. sinn um sæti á stórmóti 
hefur unnið 5 af þessum 14 leikj-
um, þar af 3 af 7 leikjum á heims-
meistaramóti.

Ísland vann Júgóslavíu 32-27 í 
leik um 7. sætið á HM í Portúgal 
2003 og vann Egyptaland 23-20 í 
leik um 5. sætið á HM í Kumamoto 
1997. Ísland hefur einu sinni áður 
mætt Spánverjum í leik um sæti 
en sá leikur var um 5. sætið á HM 
í Sviss 1986 og tapaðist 22-24. 

Ísland hefur þrisvar sinnum 
spilað um 7. sætið á stórmóti, vann 
Júgóslavíu á HM 2003, tapaði fyrir 
Tékkum (21-22) á HM 1993 og tap-

aði síðan ógleymanlegum leik 
fyrir Austur-Þjóðverjum í víta-
keppni á Ólympíuleikunum í Seúl 
1988.

Sigur í síðustu leikj-
um um sæti á HM

Í gær var ársskýrsla 
Knattspyrnusambands Íslands 
birt á heimasíðu sambandsins. 
Hagnaður síðasta árs nam 99,3 
milljónum króna og er eigið fé 
sambandsins orðið 280,6 milljón-
ir. 100 milljónum af eigin fé mun 
verða varið í mannvirkjasjóð.

Heildartekjur numu 377 
milljónum, þar af voru 174 
milljónir styrkir og framlög. 
Tekjur af landsleikjum meira en 
tvöfölduðust frá 2005, voru 50,5 
milljónir í fyrra. Tekjur af 
sjónvarpsrétti voru rúmar 86 
milljónir.

Aldrei betri af-
koma hjá KSÍ

 Sjúkraþjálfari franska 
landsliðsins í handbolta réðst í 
fyrrakvöld á norskan dómara í 
Köln. Fyrr um kvöldið höfðu 
Frakkar tapað fyrir Þjóðverjum 
í undanúrslitum heimsmeistara-
keppninnar og voru þeir afar 
óánægðir með dómgæslu sænska 
dómaraparsins í leiknum. Sá 
franski fór því mannavillt því 
hann sparkaði í bak hins norska 
Kenneth Abrahamson.

Í kjölfarið fluttu allir dómar-
arnir sig um set og komu sér fyrir 
í Bonn, fjarri leikmönnunum. Það 
var Hassan Moustapha, forseti 
alþjóða handknattleikssambands-
ins, sem fyrirskipaði það.

Joel Abati, leikmaður franska 
liðsins, lét hafa eftir sér að leik 

loknum að dómgæslan hefði 
kostað liðið sigurinn. „Þeir tóku 
rangar ákvarðanir á mikilvæg-
ustu augnablikunum.“

Franskur sjúkraþjálf-
ari réðst á dómara

Iceland Express deild karla

Iceland Express deild kv.

 Njarðvík og KR unnu 
bæði leiki sína í Iceland Express 
deild karla í körfubolta í gær og 
eru því áfram í 1. og 2. sæti 
deildarinnar. Njarðvíkingar unnu 
öruggan heimasigur á Tindastól, 
101-70, á sama tíma og KR-ingar 
sóttu tvö stig í Grafarvoginn og 
unnu 69-77 í sveiflukenndum leik. 

Fjölnismenn byrjuðu vel gegn 
KR-ingum og voru komnir með 16 
stiga forskot, 36-20, þegar aðeins 
þrjár mínútur voru eftir af fyrri 
hálfleik. KR kom muninum niður 
í 5 stig, 41-36, fyrir hálfleik og 
var síðan komið með mest 15 
stiga forskot, 59-74, áður en að 
Fjölnismenn löguðu stöðuna.

Toppliðin unnu
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BYSSUSÝNING
&BYSSUDAGAR

BYSSUSÝNING
Í dag milli kl. 10 og 16 sýnum við glæsilega riffla frá Sauer, Mauser, Blaser, Steyr Mannlicher,
RPA England, Browning og fleiri framleiðendum.

BYSSUDAGAR
Samhliða opnum við byssudaga þar sem í boði verða rifflar á tilboðsverði ásamt riffilsjónaukum 
og völdum veiðivörum á sérstöku sýningartilboði sem gildir til 14. febrúar nk. 

KYNNING Á SMOKEHOUSE-REYKOFNUM
Meistarakokkurinn Úlfar Finnbjörnsson mun bjóða bragðprufu af Hickory-reyktum svartfugli að 
hætti hússins. Aðeins í dag. Þessir frábæru Smokehouse-reykofnar verða á kynningarverði á 
byssudögum.

SÝNING Á RÁNFUGLUM
Steinar Kristjánsson hamskeri verður með sýningu á ránfuglum í dag, 3. febrúar, í Ellingsen og má
þar sjá t.d. haförn, íslandsfálka, förufálka, vargfálka, turnuglu, náttuglu og fleiri merkilega fugla.

Byssudagar Ellingsen munu standa til 14. febrúar nk. Byssusýningin, fuglasýn-
ingin og reykofnskynningin stendur aðeins yfir í dag, 3. febrúar, kl. 10–16.

Allir velkomnir!

Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • www.ellingsen.is
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„Ég held að þetta séu nú mínar 
fimmtán sekúndur af frægð. Ég 
fæ að segja einhverjar tvær setn-
ingar og svo er sýnt brot úr Kast-
ljósinu,“ segir sjónvarpsmaðurinn 
Sigmar Guðmundsson en honum 
bregður fyrir í næsta þætti 60 
Minutes. Þátturinn verður sýndur 
á sunnudagskvöld á Stöð 2 en til 
umfjöllunar er Daniel Tammet, 
einhverfur strákur sem er þeim 
hæfileikum gæddur að geta lært 
framandi tungumál á örskots-
stundu. Og íslenskan er þar engin 
undantekning.

„Þannig var að breskir kvik-
myndagerðarmenn voru að gera 
heimildarmynd um Tammet og 
létu hann læra íslensku,“ útskýrir 
Sigmar. „Hann fékk viku til undir-

búnings heima hjá sér og kom svo 
hingað þar sem við í Kastljósinu 
ræddum við hann,“ heldur sjón-
varpsmaðurinn áfram. „Hann fór 
síðan í stutta ferð um landið og 
þegar hann kom til baka vorum 
við fengin til að meta kunnáttu 
hans í málinu,“ segir Sigmar og 
niðurstöðurnar komu honum 
glettilega á óvart. „Þá gat hann 
orðið tjáð sig á sæmilegri 
íslensku,“ segir hann en eftir því 
sem Fréttablaðið kemst næst þá 
þótti íslenskum þýðanda þáttanna 
ekki taka því að þýða íslensku 
setningarnar sem Daniel mælir í 
þættinum yfir á hið ylhýra.

Sigmar hefur fengið þó nokkur 
viðbrögð eftir að þátturinn var 
sýndur vestra fyrir tæpri viku. 

„Ég hef fengið tölvu-
póst frá Íslendingum 
sem búa þarna úti og 
hafa látið mig vita. Og 
einhverjir hafa tekið 
upp símann og hringt í 
mig,“ útskýrir Sigmar. 
„Tammet er hins vegar 
ansi magnaður strákur og 
gat þulið upp 22 
þúsund auka-
stafi tölunnar 
pí en það tók 
hann fimm 
klukkustund-
ir,“ bætir 
hann við.

Íslenskur sjónvarpsmaður í 60 mínútum

... fær Egill Jóhannsson sem 
samdi nýtt og velheppnað stef 
fyrir fréttir Ríkisútvarpsins.

„Þetta er alvarlegt hlutverk sem 
ég fer með. Mjög alvarlegt því ég 
kem útgrátinn af hverri æfingu,” 
segir Ómar Ragnarsson frétta-
maður með meiru. Grallaralegur. 
Ómar er að æfa í söngleik sem 
frumsýndur verður í Borgarleik-
húsinu 1. mars. Ómar hefur ekki 
farið með hlutverk í leikhúsi í 38 
ár. Verkið er nýtt, gengur undir 
vinnuheitinu Ást eða Elliheimilið 
og fjallar um ástir á elliheimili.

Að sýningunni stendur Vest-
urport í samstarfi við Leikfélag 
Reykjavíkur. Gísli Örn Garðars-
son leikstýrir og semur með hlið-
sjón af hlutverkaskipan. Engir 
aukvisar eru í sýningunni. Sann-
kallað stórskotalið: Ómar, Krist-
björg Kjeld, Magnús Ólafsson, 
Theodór Júlíusson, Pétur Einars-
son, Hanna María Karlsdóttir auk 
Skapta Ólafssonar. Þá koma fram 
félagar úr Álafosskórnum.

„Hugsaðu þér,“ segir leikstjór-
inn Gísli Örn. „Eins og með hann 
Skapta sem verður 80 ára á árinu. 
Hann var með gigg á Þingvöllum 
árið 1944! Það er svo mikil saga í 
þessu fólki.“

Söngleikurinn gerist á elliheim-
ili og fjallar um ástir vistmanna. 
Að sögn Gísla höfum við séð svo 
marga söngleiki sem fjalla um 
ástir þeirra sem eru sextán ára og 
það blásið upp eins og það sé hin 
eina sanna ást.

„En hvað gerist þegar ástin hitt-
ir fyrir fólk sem er sjötíu ára? Mér 
fannst einnig áhugavert að taka 
þetta gamla klassíska söngleikja-
form og setja það í allt annað sam-
hengi,“ segir Gísli sem á reyndar í 
stökustu vandræðum með að skil-
greina hvers konar sýningu er um 
að ræða. Því þarna er tekið á alvar-
legum málum og oft erfiðum. 
Nokkrar ástarsögur eru í gangi og 
fjallað um atriði eins og þau þegar 
börnin brjálast þegar öldruð móðir 
þeirra er komin með nýjan kær-
asta. Og svo, þegar menn geta ekki 
komið orðum að því sem þeir vilja 

segja, er brostið í söng.
„Í sýningunni eru lög sem fólk 

þekkir, gömul og frá minni kynslóð. 
Lög með Bítlunum, Írafári, Presley, 
Sálinni hans Jóns míns... en sett í 
nýtt samhengi. Til dæmis er sungið 
um mann sem er með Alsheimer: 
He’s a real Nowhere man. Lag sem 
fólk þekkir úr öðru samhengi.“

Tíðindum sætir að Ómar skuli 
nú stíga á svið í leiksýningu. Ómar 
segir að fyrsta hlutverkið sem 
hann lék í leiksýningu hafi verið 
alvarlegs eðlis. En þá var hann tólf 
ára gamall og því sé þetta skemmti-
leg áskorun.

„Þetta er ekki stórt hlutverk. 
Og sérkennilegt. En ég má ekkert 
segja meira um það. Þetta verður 
að koma á óvart,” segir Ómar.

Leikhúsmaðurinn Garðar Örn 
dregur hvergi úr lofsyrðum um 
Ómar, fer um hann svo fögrum 
orðum að Ómar fer hjá sér.

„Þetta er eitthvert best geymda 
leikaraefni landsins. Alveg ótrú-

lega fallegur leikari. Hann hefur 
ekki farið á leiksvið síðan 1969 
þannig að tími er til kominn. Þegar 
jafn þjóðþekkt fígúra og Ómar er 
settur á svið eftir tæplega fjörutíu 
ára hlé þarf að hugsa það vandlega 
hvernig hlutverk það er sem 
maður vill sjá hann í. Dæmigert 
væri að sjá hann í hlutverki grall-
arans en áskorunin eina rétta felst 
í að láta hann fara með alvarlegt 
hlutverk. Sem hann er að skila 
með stæl.“

„Hugmyndin að þessu kviknaði 
þegar að ég sat á kaffihúsi með 
Snæbirni vini mínum og við fórum 
að tala um hvað langt var síðan við 
fórum á þorrablót og ákváðum 
bara að halda eitt slíkt,“ segir 
Sindri Kjartansson kvikmynda-
gerðarmaður. 

Hann lét ekki sitja við orðin 
tóm tóm heldur boðaði til þorra-

blóts  á Prikinu á 
fimmtudags-

kvöld sem tókst 
að hans sögn 
vonum fram-

ar. „Það mætti 
hellingur af 
stuðfólki, þar á 
meðal þeir Óttar 

Proppé og Bóbó Blöndal úr Ham, 
Heiðar í Botnleðju, Þorsteinn Guð-
mundsson, Gunnar Jónsson Fóst-
bróðir og Helgi Seljan Kastljóss-
maður svo fáir séu nefndir.“ 

Gestir þorrablótsins eru flestir 
hverjir kunnar miðbæjarrottur en 
Sindri segir að þeir hafi látið sér 
súrmetið vel líka og gröðguðu það 
í sig. Að ógleymdum guðaveig-
unm. „Stuðið hófst klukkan sex 
þegar harmóníkuspilari mætti á 
svæðið og stóð fram á kvöld. Á 
tímabili hélt ég að þakið myndi 
rifna af Prikinu.“ 

Sindri segir að lagt hafi verið 
upp með að ná sannkallaðri lands-
byggðarstemningu á blótið. „Við 
vorum með sérstaka skemmti-
nefnd og hvaðeina sem skipulagði 
öll atriðin og þetta heppnaðist 
ótrúlega vel. Það er ljóst að þetta 
er komið til að vera því við stefn-
um ótrauðir á að halda annað 
þorrablót að ári.“ 

Þorrablót á Prikinu

MARKAÐURINN
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FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR
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Leikurinn við Dani á þriðjudag-
inn var líklega sá mest spenn-

andi íþróttaviðburður sem ég hef 
upplifað. Landsliðið á hrós skilið 
fyrir að bjóða upp á slíka skemmt-
un sem fékk dagfarsprúða og ákaf-
lega yfirvegaða menn eins og mig 
− ég segi það satt − til þess að hoppa 
um öskrandi og æpandi fyrir fram-
an sjónvarpið með öðru fólki á fer-
tugsaldri. Ég skalf eftir venjuleg-
an leiktíma, sem er fáheyrt. Ég 
skelf aldrei. Eða þannig. 

svo kom skotið í stöngina undir 
lok framlengingarinnar og skyndi-
lega varð allt svart. Vonin úti. 
Tómið eitt. Ekki var við skyttuna 
að sakast, enda færið upplagt, en 
það breytti ekki því að boltinn fór í 
stöngina og út. Danir unnu. Það 
vantaði bara að danskar kaup-
mannaafturgöngur létu rigna yfir 
landsmenn möðkuðu méli úr him-
inhvolfunum.

nokkrum spörkum í hjól-
barða bílsins míns áður en ég 
keyrði heim á leið, blótsyrðum 
fyrir framan stýrið, bloggfærslu í 
hástöfum og klukkustundar djöful-
gangi á hlaupabretti, náði ég smám 
saman að jafna mig. Geðshræring-
in lak úr líkamanum og allt í einu 
birtist mér eins og kristaltært fyrir 
hugskotssjónum nýtt hugtak, nýr 
frasi, sem gæti haft ótvírætt nota-
gildi í almennri umræðu, í daglegu 
amstri og jafnvel pólitískum rök-
ræðum. Þetta var hugtakið „stöng-
in út“. 

allnokkurt skeið hefur orða-
sambandinu „stöngin inn“ verið 
beitt af fólki á öllum aldri, og þá í 
samhengi við eitthvað sem þykir 
heppnast mjög vel. Um sérlega 
góðar hugmyndir er til dæmis 
algengt að nota þetta orðasamband 
þegar eitthvað mjög gott hefur átt 
sér stað. „Það var frábært hjá Lalla 
þegar hann svaraði Dóru,“ gæti 
einhver sagt í kaffihléi á annars 
leiðinlegum aðalfundi. „Já, stöngin 
inn,“ myndi viðmælandi hans þá 
svara.

út, hins vegar, má nota 
um ákaflega margt líka. Mér finnst 
nýja fréttastefið fyrir RÚV – þótt 
það sé ágætlega samið -- til dæmis 
vera stöngin út. Gamla fréttastefið 
hans Atla Heimis var orðið hluti af 
sjálfsmyndinni, því að vera Íslend-
ingur. Þegar ég heyri ekki lengur 
það ómþýða stef í upphafi frétta 
verð ég áttavilltur. Ég fyllist dep-
urð. Tómi. Tengslin við söguna 
hverfa, svo ég keyri upp dramatík-
ina. Að halda ekki í svona fyrir-
brigði sem eiga djúpar rætur í 
þjóðarsálinni og yljar flestum um 
hjartarætur er stöngin út. 

finnst líka lagning 10 þúsund 
bíla akbrautar í gegnum Álafoss-
kvos vera stöngin út. Því má halda 
fram að þarna sé vagga iðnbylting-
arinnar á Íslandi, þarna er lands-
svæði á náttúruminjaskrá, vinsæll 
viðkomustaður ferðamanna, stúdíó 
Sigur Rósar og vinnustofur lista-
manna. Þetta er hjarta Mosfells-
bæjar. Þessu einstaka andrúms-
lofti og náttúru ætlar bæjarstjórnin 
í Mosfellsbæ að fórna. Breytir þá 
engu að fulltrúar grænna sitja í 
meirihlutanum. Hér gagnast hug-
tökin mjög vel: Mótmæli bæjarbúa 
eru stöngin inn.  Skurðgröfur bæj-
arstjórnarinnar á þessum kyrrláta 
og sögufræga stað eru stöngin út. 

Stöngin út

©
 In

te
r I

KE
A 

Sy
ste

m
s B

.V
.2

00
7

www.IKEA.is

Opið virka daga
Opið laugardaga
Opið sunnudaga

10.00 - 20.00
10.00 - 18.00
12.00 - 18.00

Morgunmatur

195,-
IKEA Restaurant & CaféIKEA Restaurant & Café

með graslaukssósu, kúskús 
og grænmeti

frá kl. 9:00 - 11:00
mánudaga - laugardaga

Veitingastaður opnaður klukkutíma fyrr en verslun

KOMPLEMENT skartgripaskrín
L50xB58xH20 cm 4.990,-

SKUBB geymslukassi L45xB56xH20 695,-
SKUBB geymslukassi  L95xB46xH15 1.290,-

KOMPLEMENT rekki
m/10 snögum B56xH6 cm 795,-

BRALLIS herðatré
B36xH36 cm 395,-

HEMLIS herðatré
5 stk. ýmsir litir 95,-

KOMPLEMENT skúffa m/skilrúmi 
L43xB57x6 cm 2.790,-

SKUBB skúffur 2 stk. 
L14xB34xH11 cm 495,-

KOMPLEMENT kassar 6 stk.
14x14/28x14/28x28 cm 990,-

KOMPLEMENT
hálsbindarekki
L25xB18 cm 895,-

MALM kommóða m/3 skúffum
L80xB48xH78 cm ýmsar tegundir 8.950,-

1.890,-1.890,-
LINNAN skóhirsla L35xB39xH50 cm

... í svefnherberginu

KOMPLEMENT kassar 3 stk. 
L30xB35xH32,5 cm 1.990,-

KOMPLEMENT buxnahengi
L96xB54xH3 cm 2.290,-

ANEBODA fataskápur
L81xB50xH180 cm 8.950,-

290,-

Grænmetisbuff

Skpiulag


