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Þegar þessi grein kemur fyrir almenningssjónir eru
Krónikurnar trúlega að gæða sér á súkkulaðibombu
blaðamannsins Brynhildar Björnsdóttur.„Ég bý við það að maðurinn minn er einstaklega góður

kokkur og þykir gaman að elda svo hann tekur meirihluta

matreiðslunnar,“ segir Brynhildur þegar hún er innt eftir

afrekum sínum í eldhúsinu. Kveðst líka alin upp við að karl-

maðurinn á heimilinu eldi því pabbi hennar hafi eldað meira 

en mamma. En auðvitað lumar Brynhildur á góðum lausn-

um í eldamennskunni sem öðru. „Ég geri stundum bara ein-

falda súpu þar sem ég hendi því grænmeti sem til er í pott

með smá olíu og smá vatni, dós af niðursoðnum tómötum og

slettu af sýrðum rjóma. Þetta verður hin prýðilegasta súpa

sem endist í mörg mál. Ef maður vill hafa hana veitinga-

húsalega þá maukar maður hana, setur smá rjóma ofan á og

grein af kryddjurt.Svo til að hafa mótvægi við þessa heilnæmu súpu baka

ég súkkulaðiköku sem er alveg syndsamlega góð. Fékk upp-

skriftina frá tengdamömmu minni. Reyndar er hægt að

hafa hana holla líka með því að nota lífrænt súkkulaði, hrá-

sykur og heilhveiti, nú eða bara heiðarlega súkkulaðiköku

sem er eins óholl og hún lítur út fyrir. Útgáfurnar eru eigin-

lega tvær.“
Þessa köku var Brynhildur einmitt að baka og hugðist

bera hana fyrir félaga sína á Krónikunni til að fagna útgáfu

fyrsta tölublaðsins. „Ég á fastlega von á að lesendur Frétta-

blaðsins fari út í búð að kaupa sér efni í köku og Króniku í 

leiðinni. Svo gæða þeir sér á hvorutveggja um helgina,“

sagði hún kankvís.Uppskrift á síðu 2.
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 Fjölskyldum einstakra 
starfsmanna Barnaverndarnefndar Reykja-
víkur hefur verið markvisst hótað og ógnað. Á 
síðasta ári komu upp fyrstu mál þessarar teg-
undar, að sögn Halldóru Drafnar Gunnarsdótt-
ur, starfandi framkvæmdastjóra Barna-
verndarnefndar. Þrjú mál fóru til rannsóknar 
hjá lögreglunni í Reykjavík. 

„Brennivínsvandi foreldra er eitthvað sem 
nánast heyrir sögunni til, en fjölþættur vímu-
efnavandi þeirra er kominn í staðinn. Síðar-
nefndi vandinn er flóknari að takast á við. 
Þegar fólk er á kafi í vímuefnum er viðbúið að 

það tengist inn í hóp eða starfsemi afbrota-
manna. Þetta er ekki umhverfi fyrir börn til að 
alast upp í.“ 

Starfsmenn Barnaverndarnefndar fóru 
lengi vel einir á vettvang þegar um bráðatilvik 
var að ræða. Nú fara þeir tveir eða fleiri saman 
eða í fylgd með lögreglu þurfi þeir að fara inn 
á heimili vegna vímuefnaneyslu, að sögn Hall-
dóru.

„Starfsmennirnir sjálfir hafa fengið lífláts-
hótanir,“ segir hún. „En það er nýtt að börnum 
þeirra sé hótað og þá jafnvel meiðingum. Þá er 
það einnig nýtt að í einstökum tilvikum sé 

fylgst með starfsmönnum heima við. Það er 
jafnvel sagt við þá að viðkomandi viti hvar þeir 
eigi heima, hvar börnin þeirra séu í skóla eða 
leikskóla og að starfsmaðurinn og fjölskylda 
hans skuli passa sig.“ 

Hjá velferðarsviði Reykjavíkurborgar er 
starfandi áreitninefnd. Að sögn Halldóru fara 
mál af þessum toga í ákveðið ferli. Óskað er 
eftir rannsókn lögreglu ef málin eru komin í 
þann farveg að um hótanir og jafnvel beint 
áreiti er að ræða á fjölskyldu starfsmanns. 

„Þetta er nýtt af nálinni og er ekki látið við-
gangast viðbragðalaust.“ 

Börnum starfsmanna ógnað
Starfsmenn Barnaverndarnefndar Reykjavíkur hafa þrisvar leitað til lögreglu eftir að fjölskyldum þeirra 
hafði verið markvisst ógnað. Þeir fara ekki lengur einir þegar fara þarf inn á heimili vegna fíkniefnaneyslu.

www.si.is
Sjá nánar á

Auglýst er eftir umsækjendum

um styrki til viðbótarnáms á sviði

húsgagna- og innréttingasmíði

en frestur rennur út 1. mars nk.
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Jude Law missti af Bessastöðum
Breski hjartaknús-arinn Jude 

Law kom 
degi of seint 
til landsins til 
að geta verið 
viðstaddur
matarboð
sem forsetafrúin og góðvinkona hans, Dorrit Moussaieff, hugðist halda fyrir hann.

BLS. 4 & 10

16. febrúar 2007

Auðkýfingar með einkabílstjóra
Íslenskir milljarðamær-ingar eru með einkabíl-stjóra í fullri vinnu við að keyra þá sjálfa, starfs-menn þeirra og erlenda gesti um höfuðborgar-svæðið. Bílarnir sem boðið er upp á eru einvörðungu glæsikerrur sem kosta hátt á annan tug milljóna. BLS. 2 

Hafsteinn Þórólfsson tekur þátt í úrslitum Eurovision„ÞÚ TRYLLIR MIG“
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Gefur út bók með 
veiðisögum sínum 

Karlmaður reyndi að 
nauðga þrítugri finnskri konu í 
porti á Vesturgötu aðfaranótt 
föstudagsins í síðustu viku. „Ég 
vaknaði við öskur um þrjúleytið, 
fór út á svalir og sá hvar maður 
stóð yfir stúlku í porti við húsið 
mitt, hélt henni kverkataki og 
barði hana. Ég kallaði á manninn 
ofan af svölunum og hann hljóp í 
burtu. Ég hljóp niður stigann hjá 
mér, út á götu og á eftir manninum 
en missti af honum á Tryggva-
götunni,“ segir íbúi við Vesturgötu 
sem varð vitni að árásinni. Vitnið 
segir að konan hafi verið blóðug, 
marin og skelfd. 

Konan var á leiðinni heim til 
sín af skemmtistað í miðborginni 
og hafði maðurinn veitt henni 
eftirför áður en hann réðst á hana. 

Að sögn Björgvins Björgvinsson-
ar, aðstoðaryfirlögregluþjóns hjá 
Lögreglunni á höfuðborgarsvæð-
inu, voru áverkarnir konunnar 
aðallega á höfði. 

Björgvin segir að lýsing kon-
unnar á manninum hafi verið 
borin saman við myndir úr eftir-
litsmyndavélum en ekki hafi tek-
ist að hafa hendur í hári árásar-
mannsins. Konan þekkti manninn 
ekki og virðist árásin hafa verið 
tilefnislaus. Hún hefur lagt fram 
kæru á hendur manninum, sem 
talið er að sé íslenskur. Lögreglan 
á höfuðborgarsvæðinu vinnur að 
rannsókn málsins.

 „Það er ófrágengið og 
verður ekki gengið frá því að svo 
stöddu,“ segir 
Grétar Mar 
Jónsson,
varaþingmaður
Frjálslynda
flokksins, sem í 
gær gekk á 
fund Jóns 
Baldvins
Hannibalssonar. 
Umræðuefnið
var meðal 
annars hugsan-
legt framboð 
Jóns Baldsins 
til Alþingis. 
Grétar segir 
enga niðurstöðu 
hafa fengist í 
málinu: „Hann 
er heldur alls 
ekki að útiloka 
afskipti af 
pólitík. Þetta 
skýrist á næstu 
dögum.“

„Við Grétar Mar erum gamlir 
kunningjar. Hann var í Alýðu-
flokknum og þar að auki fóstraði 
hann fyrir mig hund einu sinni,“ 
segir Jón Baldvin en vísar öllum 
sögum um framboð á bug: „Þetta 
er allt saman tómt bull.“ 

Er allt saman 
tómt bull



Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.
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NISSAN TERRANO LUXURY 33”
Nýskr. 12.03 - Sjálfskiptur - Ekinn 46 þús. km.  -  Allt að 100% lán.
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Kveðinn verður upp 
dómur í dag í skaðabótamáli 
Sigurður Hreinssonar, trésmiðs 
frá Húsavík, gegn olíufélaginu 
Keri, áður Olíufélaginu. 
Sigurður telur sig hafa orðið 
fyrir tjóni vegna verðsamráðs 
olíufélaganna árin 1995 til 2001. 

Ker var sýknað af kröfu og 
varakröfu Sigurðar hinn 6. 
desember síðastliðinn. Sigurður 
fór fram á 180.000 króna skaða-
bætur vegna samráðsins. 
Hæstiréttur Íslands kvað upp 
dóm þess efnis að héraðsdómur 
ætti einnig að taka ýtrustu kröfu 
Sigurðar til efnislegrar meðferð-
ar, en staðfesti héraðsdóminn að 
öðru leyti.

 Héraðsdómur Reykjavíkur 
kveður upp dóm um þessa ýtrustu 
kröfu í dag.

Dómur kveð-
inn upp í dag

Heiðar, var þetta ekki bara 
þorramatur?

 „Við erum að tala 
um framtíðina og hún er vörðuð 
með þessari samgönguáætlun,“ 
sagði Sturla Böðvarsson sam-
gönguráðherra þegar hann mælti 
fyrir tillögu til þingsályktunar um 
samgönguáætlun á Alþingi í gær. 
Þingmenn stjórnarandstöðuflokk-
anna gagnrýna áætlunina hart og 
segja hana ótrúverðuga og ólík-
legt að við hana verði staðið. Sturla 
svaraði því til að ekkert í efna-
hagsmálum þjóðarinnar gæfi 
ástæðu til að efast um að mark-
miðum áætlunarinnar yrði náð á 
þeim tíma sem áætlunin gerir ráð 
fyrir.

Jón Bjarnason, Vinstri græn-
um, vildi að samgönguráðherra 
liti til baka og rifjaði upp fortíð 
sína. „Skar ráðherra ekki niður 
vegaáætlun sem gilti fyrir síðast-
liðin þrjú eða fjögur ár um sex eða 
sjö milljarða króna. Hvernig 
eigum við nú að trúa honum 
núna?“ Sturla sagði Jón tala mikið 
um niðurskurð. „Hann talar minna 
um það sem við höfum verið að 
gera, þessar stórkostlegu fram-
kvæmdir um allt land.“ 

Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður Vinstri grænum, gagnrýndi 
harðlega lið í áætluninni sem kall-
aður er sérstök fjármögnun. 
„Stærstu loforðin eru í lausu lofti,“ 
sagði Steingrímur og sagði enga 
afstöðu tekna til þess hvernig fjár 
verði aflað til framkvæmda eins 
og breikkun hringvegarins. 

Kristinn H. Gunnarsson, Frjáls-
lynda flokknum, er þeirrar skoð-
unar að taka eigi alla símapening-
ana og verja þeim til samgöngumála 
á næstu árum enda vanti 80 millj-

arða upp á áætlunina til að koma 
til móts við þær óskir sem liggja 
fyrir. „Ég tel að það eigi að vera 
pólitískt markmið að verja því fé 
sem fékkst fyrir Landssímann til 
samgöngumála á næstu fjórum 
árum.“ Hann sagði jafnframt að 
380 milljarða króna samgöngu-
áætlun væri með öllu ósamræm-
anleg þeim áætlunum ríkisstjórn-
arinnar að verja 400 milljörðum 
króna til uppbyggingar virkjana 
og stóriðju á tímabilinu. 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 
formaður Samfylkingarinnar, 

sagði að áætlunin sýndi hve mikið 
verk væri óunnið í samgöngumál-
um og liti svo á að það væri hið 
stóra fjárfestingarverkefni næstu 
ára. Hins vegar yrði það ekki gert 
nema slegið yrði af í í virkjana- og 
stóriðjumálum. Hún segir að nálg-
ast þurfi samgöngumál á nýjan 
hátt eða sem mál velferðar-, 
atvinnu-, og byggðamál. „Það er 
brýnasta velferðarverkefni 21. 
aldarinnar að byggja upp veru-
lega góðar samgöngur.“ 

Samgönguáætlun 
harðlega gagnrýnd
Stjórnarandstaðan gefur ekki mikið fyrir samgönguáætlun Sturlu Böðvarssonar 
og telur ólíklegt að við hana verði staðið. Efndir fyrri áætlana sýni að einungis 
sé um orðagjálfur og atkvæðaveiðar að ræða. Skýr framtíðarsýn, segir Sturla.

 Hæstiréttur staðfesti í 
gær tólf 
mánaða
fangelsisdóm
yfir karlmanni 
vegna kyn-
ferðisbrota
hans gagnvart 

systurdóttur sinni. Brotin áttu sér 
stað sumarið 2003 þegar stúlkan 
gisti nokkrar nætur á heimili 
mannsins. Stúlkan var þá 10 ára 
gömul.

Hann var fundinn sekur um að 
hafa káfað innan klæða á rassi og 
kynfærum stúlkurnar, sett fingur 
inn í kynfæri hennar og nuddað 
getnaðarlim sínum við þau.
Framburður stúlkunnar þótti 
trúverðugur og var studdur af 
vottorðum frá ýmsum læknum.

Auk fangelsisvistarinnar var 
manninum gert að greiða 
stúlkunni 600.000 krónur í 
miskabætur.

Misnotaði syst-
urdóttur sína

 Borgarráð Reykjavík-
ur segist harma „þau vinnubrögð 
og þær óleyfisframkvæmdir sem 
unnar hafa verið af verktökum 
Kópavogsbæjar í Heiðmörk“ 
vegna lagningar vatnsveituæðar. 
Reykjavíkurborg stöðvaði 
framkvæmdirnar á skógræktar-
svæðinu á föstudag fyrir viku því 
framkvæmdaleyfi skorti.

„Borgarráð áréttar nauðsyn 
þess að um þetta mikilvæga 
útivistarsvæði sé farið með 
sérstakri gætni og virðingu. Það 
virðist því miður ekki hafa verið 
gert í þessu tilviki og er borgarráð 
sammála um að leita, í samráði við 
Skógrækt Reykjavíkur, allra leiða 
til að lágmarka þann skaða sem 
unninn hefur verið á svæðinu,“ 
segir borgarráð. 

Harma jarðrask 
í Heiðmörkinni

 Velferðarsvið Reykja-
víkur segist harma að niðurstöður 
úttektar á rekstri Samhjálpar á 
stuðningsheimilinu Miklubraut 18 
hafi komist til fjölmiðla.

Úttektin er dagsett í september 
síðastliðnum en var fyrst lögð 
fram í velferðarráði borgarinnar í 
fyrradag. Þar segir meðal annars 
að heimilismenn telji að þeim hafi 
verið borinn skemmdur matur og 
að starfsfólk hafi illa sinnt skyld-
um sínum. Reykjavíkurborgar 
greiðir Samhjálp fyrir rekstur 
Miklubrautar 18. Nú í janúar 
samdi borgin við Samhjálp um 
rekstur gistiskýlis á Þingholts-
stræti 25. Björk Vilhelmsdóttir. 
fulltrúi Samfylkingarinnar í vel-
ferðarráði, segir ótrúlegt að 
starfsmenn velferðarsviðs hafi 
setið fundi ráðsins þar sem rætt 
hafi verið um nýjan samning við 

Samhjálp án þess að geta um hina 
neikvæðu úttekt varðandi Miklu-
braut 18.

„Ég þykist vita að ef þessar 
upplýsingar hefðu verið opinber-
ar hefði ekki verið samið við Sam-
hjálp um enn eitt úrræðið nema 
velferðarráð væri þess algerlega 
fullvisst að það væri búið að 
bregðast við á fullnægjandi hátt,” 
segir Björk.

Að sögn Bjarkar telur hún ein-
kennilegt að starfsmenn velferð-
arsviðs skuli segjast harma að 
úttektin hafi verið gerð opinber: 
„Opinberar úttektir á þjónustu 
sem er greitt fyrir af opinberu fé 
eru opinbert mál. Mér finnst að 
velferðarsviðið eigi að biðjast 
afsökunar á því að þessi gögn skuli 
ekki hafa verið kynnt velferðar-
ráði fyrr.”

Biðjist afsökunar á leyndinni

 Egypti, sem sakaður er um að vera 
einn af höfuðpaurum lestarsprengjuárásanna í 
Madríd í mars 2004 sem bönuðu 191 manni og 
slösuðu 1.800, hélt því fram við yfirheyrslu í 
gær, á fyrsta degi réttarhalda yfir 29 sakborn-
ingum í málinu, að hann hefði þar hvergi komið 
nærri.

Rabei Osman tjáði dóminum að hann hefði 
„aldrei með nokkrum hætti tengst atburðunum 
sem áttu sér stað í Madríd,“ þrátt fyrir að 
ítalskir saksóknarar hafi hlerað símasamtal 
þar sem Osman stærir sig af því að árásirnar í 
Madríd hafi verið „hans verk“. 

Ströng öryggisgæsla setti mark á upphaf 
réttarhaldsins í Madríd í gær. Sakborningar 
eru flestir frá Marokkó en aðrir arabar með 
ýmis ríkisföng, spænskt þar á meðal. Osman 
var fyrstur í vitnastúkuna, en hann svaraði ein-

ungis spurningum verjanda síns.
Tilræðin í Madríd eru mannskæðustu 

hryðjuverk sem rakin eru til öfgasinnaðra 
múslima sem framin hafa verið í Evrópu. Sak-
sóknarar telja gerendur þá sem vildu hlýða 
kalli Osama bin Ladens að refsa skyldi þjóðum 
sem áttu aðild að innrásunum í Afganistan og 
Írak. Tíu sprengjur í bakpokum voru sprengd-
ar með farsíma-fjarstýringu og voru í fjórum 
grenndarlestum troðfullum af fólki á leið til 
vinnu snemma að morgni 11. mars 2004. 

Sjötíu voru handteknir í rannsókninni, en 
tuttugu og níu ákærðir, sjö þeirra meintir 
höfuðpaurar. Gert er ráð fyrir að réttarhaldið 
taki marga mánuði. 

Meintur forsprakki hryðjuverka neitar sök

Farþegaflugvél Air 
Mauritania sem var rænt stuttu 
eftir flugtak frá Nouakchott, 
höfuðborgar Máritaníu, lenti 
heilu og höldnu á herflugvelli í 
Las Palmas á Kanaríeyjum seinni 
partinn í gær. Einn maður var 
handtekinn við lendingu en 
samkvæmt BBC er ekki vitað 
hvað honum gekk til. 

Um sjötíu farþegar voru um 
borð í vélinni auk átta manna 
áhafnar. Talið er að flugræning-
inn hafi krafist þess að flogið yrði 
með hann til Frakklands.

Einn maður 
handtekinn



Fáðu fötu 
– áritaða af
færum fagmanni! 
Harpa Sjöfn og Flügger eru gengin i eina sæng og 
auðvitað höldum við upp á það. Nú getur þú keypt 
fötu af Hörpuskini, áritaða af Atla málarameistara 
á sérstöku tilboðsverði – aðeins 1000 fötur í boði 
– svo færri fá en vilja.

Sæktu þér góð ráð og leiðbeiningar í næstu 
Flügger verslun og á www.flugger.is
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 Mannréttindanefnd 
Reykjavíkur sættir sig ekki við að 
fá ekki umbeðnar upplýsingar um 
styrkveitingar Nýsköpunarsjóðs 
námsmanna fyrr en vorið 2008.

Reykjavíkurborg styrkir 
Nýsköpunarsjóð námsmanna um 
tólf milljónir króna á ári. Heildar-
framlög í sjóðinn voru á bilinu 32 
til 34 milljónir. Marsibil J. 
Sæmundsdóttir, formaður Mann-
réttindanefndar Reykjavíkur, 
segir nefndina vilja að sjóðurinn 
upplýsi hvernig styrkir úr honum 
skiptist milli karla og kvenna. 
„Það kom gagnrýni, meðal annars 
frá fyrrverandi rektor á Bifröst, 
um að það væri ójafnvægi milli 
kynja í úthlutunum sjóðsins. Við 
vitum ekki hvort svo er en við 
höfum eftirlitshlutverk gagnvart 
því að þeir sem eru styrktir af 
Reykjavíkurborg fylgi stefnu 
borgarinnar um jafnstöðu kynj-
anna,“ segir Marsibil.

Í svari til mannréttindanefndar 
frá Hönnu Maríu Jónsdóttur, 
framkvæmdastjóra Nýsköpunar-
sjóðs námsmanna, segir að núver-
andi tölvukerfi ráði ekki við að 
gefa upplýsingarnar. Hins vegar 
sé verið að endurnýja tölvukerfið: 
„Má ætla að hægt verði að taka út 
umbeðnar upplýsingar með ein-
földum hætti vorið 2008.“

Mannréttindanefndin segir í 
bókun að það sé „með öllu óskilj-
anlegt að Nýsköpunarsjóður ætl-
ist til að nefndin bíði í ríflega ár 
eftir því að sjóðurinn eignist tölvu-
kerfi. Mannréttindanefnd tekur 
afsakanir þær sem fram koma í 
umræddu svari ekki til greina og 
fer fram á að Nýsköpunarsjóður 

námsmanna útvegi nefndinni 
þessi svör hið fyrsta.“

Mannréttindanefndin hefur 
ekki ákvörðunarvald um styrkinn 
til Nýsköpunarsjóðsins en segist 
þó ekki geta mælt með frekari 
styrkveitingum til sjóðsins fyrr 
en umræddar upplýsingar berist.

„Miðað við bókun mannréttinda-
nefndarinnar lítur út fyrir að hér 
sé um þann misskilning að ræða að 
Nýsköpunarsjóður námsmanna 
heyri undir borgina,“ segir Þor-
björg Helga Vigfúsdóttir borgar-

fulltrúi, sem situr í stjórn Nýsköp-
unarsjóðs námsmanna fyrir hönd 
menntamálaráðuneytisins.

Þorbjörg segir að þegar styrk-
umsóknir berist sjóðnum séu ekki 
alltaf strax komin nöfn bakvið 
umsóknina. „Það geta verið bæði 
konur og karlar og stundum hópar. 
Þar af leiðandi sendi sjóðurinn 
kurteislegt bréf um að það tæki 
mikinn tíma að finna þessar upp-
lýsingar og að það yrði ekki gert 
fyrr en tölvutæknin væri orðin 
betri.“

Við höldum með þér! 

Er ekki kominn tími á ný þurrkublöð?
Þú færð Champion-þurrkublöð með 50%
afslætti ef þú kemur á næstu Olís-stöð og
lætur fylla bílinn af eldsneyti.

50%
afsláttur af Champion-þurrkublöðum

þegar þú lætur fyll’ann!

 Karlmaður ruddist 
inn í útibú SPRON í Skeifunni á 
ellefta tímanum í gær og vildi fá 
fyrirgreiðslu: peninga svo að hann 
gæti greitt handrukkurum. Hinir 
meintu rukkarar voru í för þegar 
maðurinn kom inn í bankann.  
Fólkið er allt á þrítugsaldri og var 
handtekið á staðnum. Hinu meinta 
fórnarlambi var sleppt en hitt 
fólkið var enn í haldi í gærkvöldi. 

Maðurinn var óvopnaður og  
beitti ekki ofbeldi. Hann lýsti fyrir 
gjaldkerum og öðrum starfsmönn-
um bankans hvers hann ætti von 
gæti hann ekki borgað. Að sögn 
lögreglu hafði maðurinn verið  
tekinn með og var þá kominn með 

áverka á öxl og andliti sem talið er 
að fólkið hafi veitt honum. Var 
honum hótað frekari meiðingum 
yrði hann sér ekki úti um fé til að 
greiða þá skuld sem fólkið taldi 
sig eiga inni hjá honum. 

Ólafur Haraldsson, fram-
kvæmdastjóri SPRON, sagði að 
útibúinu hefði verið lokað í um 
tvær klukkustundir eftir  atvikið: 
„Samkvæmt öryggisreglum okkar 
lokum við þegar svona mál koma 
upp og förum yfir málin með 
starfsfólki okkar, sem sumt  var 
afar skelkað. Maðurinn beitti ekki 
neinu ofbeldi heldur var með hót-
anir sem tengdust hans persónu-
legu stöðu. Þegar um er að ræða 

aðila sem eru í annarlegu ástandi 
og með handrukkara á bakinu þarf 
að taka það mjög alvarlega.“ Málið 
er í rannsókn.

Þurfti fé fyrir handrukkara

Krefjast svara strax
frá Nýsköpunarsjóði
Nýsköpunarsjóður námsmanna ætlar ekki að svara Mannréttindanefnd Reykja-
víkur um skiptingu styrkja milli karla og kvenna fyrr en vorið 2008. Óskiljan-
legt segir nefndin. Misskilningur hjá nefndinni segir stjórnarmaður í sjóðnum.

Sérsveit hryðju-
verkavarnalögreglu í Frakklandi 
hefur handtekið ellefu manns 
sem grunaðir eru um aðild að al-
Kaída-tengdum samtökum sem 
unnið hafa að því að fá herskáa 
múslima til liðs við skæruliða 
íslamista í Írak. 

Níu manns voru handteknir í 
Toulouse og nágrenni í suðvestur-
hluta Frakklands á miðvikudag. 
Áður höfðu tveir menn verið 
handteknir á Orly-flugvelli við 
París, er þeir lentu þar eftir að 
hafa verið sendir til síns heima 
frá Sýrlandi. 

Flestir hinna handteknu eru á 
þrítugsaldri, að sögn lögreglu.

Ellefu manns 
handteknir

 Mælingar á 
mengun verða gerðar við 

leikskóla
borgarinnar í 
samstarfi
mengunarvarna
Umhverfissviðs
og Leikskóla-
sviðs í Reykja-
vík á næstunni. 
Stefnt er að enn 
viðameiri
mælingum en 
áður hafa 

tíðkast eftir því sem fram kemur 
á vefsíðu borgarinnar. 

Á Umhverfissviði hefur verið 
unnið að fræðslu og upplýsingum 
til almennings um loftmengun og 
hefur athyglinni verið beint 
sérstaklega að leikskólum. 

Gísli Marteinn Baldursson, 
formaður Umhverfisráðs, segir 
mikilvægt að fá borgarbúa til liðs 
við borgina í viðleitni að draga úr 
svifryksmengun, til dæmis með 
minni notkun nagladekkja, auk 
þess sem borgarbúar eru hvattir 
til þess að nýta sér almennings-
vagna og reiðhjól.

Meiri mælingar 
við leikskóla

Söfnunin Börn hjálpa 
börnum fór formlega af stað í 
Ráðhúsi Reykjavíkur í gær. Í 
söfnuninni, sem er árlegt átak 
ABC-barnahjálpar í samstarfi við 
grunnskóla landsins, ganga börn í 
hús og safna peningum sem renna 
til hjálpar börnum í Pakistan, 
Kenía og Úganda.

ABC-hjálparstarf sér fyrir 
tæplega sex þúsund börnum með 
hjálp fósturforeldra, meðal 
annars á Indlandi, Filippseyjum, í 
Úganda og Pakistan. Samtökin 
hafa einnig sett á fót heimavist í 
Kenía, vígt skóla í Pakistan og 
hafið byggingu heimavistar fyrir 
stúlkur í Norður-Úganda, svo 
eitthvað sé nefnt.

Safna fé fyrir 
börn í neyð

Þrír piltar á 
aldrinum 15-19 ára hafa verið 
úrskurðaðir í gæsluvarðhald í 
viku vegna gruns um að þeir eigi 
þátt í allnokkrum innbrotum á 
höfuðborgarsvæðinu.

Piltarnir voru teknir á Háa-
leitisbraut nýverið. Í bíl sem þeir 
voru á fannst talsvert mikið þýfi 
sem hægt var að tengja við innbrot 
sem framin höfðu verið að 
undanförnu á höfuðborgarsvæðinu, 
einkum í Kópavogi og Reykjavík. 
Piltarnir eru grunaðir um að eiga 
hlut að sjö innbrotum og tveimur 
tilraunum til innbrots.

Þrír meintir 
þjófar í gæslu





Þrír piltar á aldrin-
um fimmtán til sautján ára játuðu 
á miðvikudagskvöld að hafa unnið 
skemmdir á fjórða tug bifreiða, á 
vinnuvélum og hesthúsum í 
Hafnarfirði nóttina áður. Þá brutu 
þeir rúður í heimahúsum. Þeir voru 
látnir lausir eftir yfirheyrslur.

Að sögn Geir Jóns Þórissonar, 
yfirlögregluþjóns hjá lögreglu 
höfuðborgarsvæðisins, er hægt að 
sækja piltana til saka fyrir brot 
sín. Þeir hafa allir náð sakhæfis-
aldri. Ekki sé þó hægt að krefja þá 
um greiðslu fyrir skemmdirnar. 
„Það verða örugglega gerðar bóta-
kröfur en þeir eru ekki fjárráða. 
Og það er heldur ekki hægt að 

ganga á foreldrana. En það getur 
vel verið að þeir grípi til þess að 
bæta tjónið. Ég get ekkert fullyrt 
um það.“ Geir Jón segir  lögregl-
una áður hafa þurft að hafa 
afskipti af piltunum vegna mála af 
þessu tagi. 

Pétur Már Jónsson, forstöðu-
maður tjónaþjónustu VÍS, segir  
eigendur og tryggingarfélög  sitja 
uppi með kostnað vegna skemmd-
arverkanna. „Ef þetta eru rúðu-
brot þá nær bílrúðutrygging yfir 
það. Hún greiðir tjónið af rúðum 
utan við tíu prósenta sjálfsábyrgð. 
Ef skrokkur á bifreið er skemmd-
ur til viðbótar og er ekki í kaskó,  
situr eigandi uppi með tjónið ef 

ekki er hægt að fá fébætur frá 
gerenda. Ef viðkomandi bifreið 
eða vinnuvél er með kaskó- eða 
vinnuvélatryggingu þá ná þær 
hins vegar yfir skemmdirnar.“

 Heimdallur, félag ungra 
sjálfstæðismanna í Reykjavík, 
var 80 ára í gær. Afmælinu var 
fagnað í Valhöll, flokksheimili 
sjálfstæðismanna.

Meðal gesta var formaður 
Sjálfstæðisflokksins, Geir H. 
Haarde forsætisráðherra, en 
heiðursgestur Heimdellinga í gær 
var Kjartan Gunnarsson, fyrr-
verandi framkvæmdastjóri 
flokksins. Erla Ósk Ásgeirsdóttir, 
formaður Heimdalls, flutti ávarp.

Í stefnuskrá Heimdalls frá 
árinu 1931 segir að grundvöllur 
stefnunnar sé fullkomið frelsi 
þjóðar og einstaklings, séreign og 
jafn réttur allra þjóðfélagsborg-
ara.

Kjartan var 
heiðursgestur

 Jón Ásgeir Jóhannes-
son, forstjóri Baugs Group og einn 
ákærðu í Baugsmálinu, sagði að 
Baugur hefði líklega tapað um 260 
milljörðum króna vegna húsleitar 
ríkislögreglustjóra 28. ágúst 2002. 
Þessu hélt hann fram í skýrslutök-
um yfir sér fyrir Héraðsdómi 
Reykjavíkur en þeim lauk í gær.

Hann sagði að 29. ágúst hefði 
átt að skrifa undir yfirtökusamn-
ing Baugs á verslunarkeðjunni 
Arcadia. Húsleitin hefði spillt 
yfirtökunni, og sá sem tók fyrir-
tækið að lokum yfir, kaupsýslu-
maðurinn Phillip Green, hefði 
hagnast um að andvirði 260 millj-
arða króna á tveimur árum vegna 
Arcadia-kaupanna.

Fjallað var um síðasta ákæru-
liðinn sem Jón Ásgeir tengist 
þegar aðalmeðferð í málinu hélt 
áfram í réttarsalnum í gær. Þar 
eru þeir Jón Ásgeir og Tryggvi 
Jónsson, fyrrverandi forstjóri 
Baugs, sakaðir um fjárdrátt með 
því að hafa látið Baug greiða sam-
tals rúmlega 32 milljónir króna til 
að fjármagna eignarhlutdeild 
Fjárfestingarfélagsins Gaums í 
skemmtibátnum Thee Viking, og 
greiða kostnað vegna bátsins.

Sækjandi spurði Jón Ásgeir 
náið út í kaupin á bátunum. Jón 
Ásgeir sagði ljóst að Jón Ger-
ald Sullenberger, einn 
ákærðu, hefði átt bátinn, 
en Gaumur hefði lánað fé 
til að kaupa og reka bát-
inn. Á einhverjum tíma-
punkti hefði verið rætt um að 
Gaumur fengi hlutdeild í bátnum 
upp í skuldirnar, en af því hefði 
ekki orðið.

Sækjandi vitnaði talsvert í 
skýrslu sem Jóhannes Jónsson, 
faðir Jóns Ásgeirs, gaf við réttar-
höld í Bandaríkjunum, en þar 
sagði Jóhannes að Gaumur hefði 
greitt af bátum á Flórída, og þeir 
hefðu átt hlutdeild í þeim. 

Einnig vitnaði sækjandi í yfir-
heyrslur yfir Tryggva Jónssyni, 
sem sagði að feðgarnir Jóhannes 
og Jón Ásgeir hefðu verið að kaupa 

bát með Jóni Gerald. Við það 
kannaðist Jón Ásgeir ekki.

Jón Ásgeir sagði að skrif-
legir samningar hefðu verið 

gerðir vegna lánveitinga 
Gaums til bátakaupa 

Jóns Geralds, það hafi 
verið handsalað. Ekki 
hefði heldur verið inn-

heimt fyrr en löngu eftir að bát-
arnir voru keyptir, árið 2002, en á 
móti hefðu hann og fjölskylda sín 
fengið að nota bátana. 

Gestur Jónsson, verjandi Jóns 
Ásgeirs, spurði umbjóðanda sinn 
út í samskipti hans við Jón Gerald, 
og hvernig upphaf Baugsmálsins 
væri tilkomið. Vitnaði hann meðal 
annars í fréttir Fréttablaðsins þar 
sem sagt var frá tölvupóstsam-
skiptum Styrmis Gunnarssonar, 
ritstjóra Morgunblaðsins, og Jón-
ínu Benediktsdóttur, þar sem rætt 

var að Jón Gerald væri illur út í 
Jón Ásgeir og Jóhannes, og „lang-
aði mest að kála þeim“. 

Gestur las upp úr tölvupósti frá 
Jóni Gerald til Jóns Ásgeirs frá 
byrjun júlí 2002, sem hann sagði 
hafa mikla þýðingu fyrir málið. 
Þar sakar Jón Gerald Jón Ásgeir 
um að hafa reynt að komast yfir 
eiginkonu sína. Jón Ásgeir svaraði 
og sagði viðskiptum þeirra lokið. 

Jón Ásgeir sagði að hann og 
Tryggvi hefðu talið að samningar 
hefðu náðst í byrjun júlí 2002 um 
að greiða Jóni Gerald fyrir það 
tjón sem hann sagðist hafa orðið 
fyrir vegna þess að Baugur hætti 
viðskiptum við hann. Í ljós hefði 
svo komið að á sama tíma hefði 
verið byrjað að leggja á ráðin um 
það sem Jón Ásgeir kallaði „aðför-
ina að Baugi“.

Segir Baug hafa tap-
að 260 milljörðum
Jón Ásgeir Jóhannesson var spurður út í ásakanir um fjárdrátt vegna skemmti-
báta á Flórída í réttarsal í gær. Hann ræddi einnig tölvupósta Styrmis Gunnars-
sonar og Jónínu Benediktsdóttur, og upphaf Baugsmálsins við lok skýrslutöku.

 Arngrímur Ísberg, 
dómsformaður í Baugsmálinu, 
ákvað í gær að takmarka þann 
tíma sem sækjandi í málinu fengi 
til að spyrja Jón Ásgeir Jóhannes-
son, einn sakborninga, út í mála-
vexti. Sækjandi mótmælti þessum 
takmörkunum.

Reiknað var með að skýrslutök-
um yfir Jóni Ásgeiri fyrir dómi 
lyki um hádegi á miðvikudag. Á 
þriðja tímanum í gær sagðist Sig-
urður Tómas Magnússon, settur 

ríkissaksóknari, eiga um þrjár 
klukkustundir eftir. 

Dómsformaðurinn ákvað í 
framhaldinu að sækjandi myndi 
fá 75 mínútur til viðbótar, en því 
næst kæmust verjendur að. Kalla 
yrði Jón Ásgeir fyrir aftur síðar ef 
spyrja þyrfti frekar. 

Sigurður Tómas mótmælti 
þessu og sagði það geta stefnt 
sönnunarfærslu sinni í voða ef 
skýrslutökur yfir Jóni Ásgeiri 
yrðu slitnar í sundur með þessum 

hætti. Í samtali við Fréttablaðið 
sagðist hann ekki vita til þess að 
tími sækjanda hefði áður verið 
takmarkaður með þessum hætti í 
héraðsdómi. Þetta sé afar óvenju-
legt, en af því verði ekki stór 
skaði.

Gestur Jónsson, verjandi Jóns 
Ásgeirs, segir nauðsynlegt að 
halda sig við áætlunina í svo 
flóknu máli. Dómarans sé að 
stjórna og saksóknara að koma 
með tímaáætlun.

Stöðvaður í miðri spurningu

BAUGS M Á L I Ð

 Sigurjón Þórðarson, 
alþingismaður Frjálslynda 
flokksins, mun skipa fyrsta sæti á 
framboðslista hans í Norðaustur-

kjördæmi í 
komandi alþing-
iskosningum.

Sigurjón var 
kjörinn á þing 
sem annar þing-
maður Frjáls-
lyndra í 
Norðvestur-
kjördæmi í 
síðustu
kosningum, en 

Guðjón Arnar Kristinsson, 
formaður flokksins, mun leiða 
lista hans þar sem fyrr. 

Frjálslyndi flokkurinn fékk 
ekki þingmann kjörinn í Norð-
austurkjördæmi í síðustu 
kosningum.

Færir sig um 
kjördæmi

Borgarráð samþykkti í 
gær tillögu Vilhjálms Þ. Vilhjálms-
sonar borgarstjóra um að Reykja-
vík verði Skákhöfuðborg heimsins. 
Í þessu tilgangi ætlar borgin að 
leggja fram þrjár milljónir króna 
af tuttugu milljóna króna stofnfé í 
Skákakademíu Reykjavíkur. 

Er það sjálfseignarstofnun sem 
á að efla skáklistina í Reykjavík 
þannig að borgin verði orðin 
Skákhöfuðborg heimsins árið 2010. 
Samstarf verður við Skáksamband 
Íslands, skákfélögin í Reykjavík, 
grunnskóla, félagasamtök, 
einstaklinga og fyrirtæki. Leita á 
þátttöku annarra til að fá stofnféð 
upp í milljónirnar tuttugu.

Reykjavík verði 
skákhöfuðborg

Hélst þú upp á Valentínusar-
daginn?

Ætlar þú að halda konudaginn 
hátíðlegan?



Nú með vetrardekkjum og dráttarbeisli

Responds to your lifeNýr Kia
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KIA Sorento með ríkulegum staðalbúnaði 
•  hátt og lágt drif   •  5 þrepa sjálfskipting 

•  ESP stöðugleikastýring •  öflug 170 hestafla dísilvél 

•  ný og glæsileg innrétting •  hraðastillir (Cruise Control)

•  16" álfelgur     •  þakbogar

•  vindskeið og þokuljós •  3.500 kg dráttargeta

Sorento hefur slegið í gegn um allan heim og eignast dygga fylgismenn á Íslandi. 
Það er ekki að ástæðulausu að Sorento er orðinn einn vinsælasti jeppi landsins, 
enda líklega bestu jeppakaupin í dag.

Vetrardekk og dráttarbeisli fylgja með.

FULLBÚINN
ALVÖRUJEPPI
3.595.000 kr.

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



 Eistneska þjóðþingið 
samþykkti í gær „Lög um bannað-
ar byggingar“, en framfylgd 
þeirra mun þýða flutning á 
umdeildu minnismerki um sigur 
Rauða hersins í síðari heimsstyrj-
öld frá þeim áberandi stað sem 
það nú stendur á í miðborg Tallinn 
inn í kirkjugarð. 

Reyndar boðaði Toomas 
Hendrik Ilves, forseti landsins, að 
hann myndi beita synjunarvaldi 
gegn lögunum, sem hann segir 
brjóta í bága við stjórnarskrána. 

Lögin munu þrátt fyrir það 
vafalaust koma niður á tengslum 
Eistlands og Rússlands, enda 
hefur Rússlandsþing þegar sam-

þykkt einróma ályktun þar sem 
Eistar eru eindregið varaðir við 
því að stíga þetta skref. 

Minnismerkið sem um ræðir 
var sett upp árið 1947, en frá því að 
Eistar endurheimtu sjálfstæði sitt 
árið 1991 hefur það verið þyrnir í 
augum þeirra flestra - fyrir utan 
hinn fjölmenna rússneskumælandi 
minnihluta í landinu - enda þykir 
það stöðug áminning um þjáning-
arnar sem innlimun landsins í 
Sovétríkin kallaði yfir þjóðina.

Sergei Lavrov, utanríkisráð-
herra Rússlands, sagði samþykkt 
laganna „alvarleg mistök, guð-
spjöll sem ekki er hægt að sætta 
sig við í Evrópu nútímans“.

 Bæjarstjórnin í Sand-
gerði hefur hafnað því að 
Landsnet leggi raflínur á 
landsvæði sveitarfélagsins að 
fyrirhuguðu álveri í Helguvík. 
Raflínurnar komi í veg fyrir að 
sveitarfélagið geti ráðstafað 
landinu í tengslum við uppbygg-
ingu alþjóðaflugvallar á Reykja-
nesi auk þess sem umhverfis-
spjöll sem línurnar muni valda 
séu óásættanlegar.

Árni Sigfússon, bæjarstjóri í 
Reykjanesbæ, segir tvær tillögur 
standa eftir. Í þeim er gert ráð 
fyrir að raflínurnar verði jarðar í 
jörð eða í sjó, sem er töluvert 
dýrara segir Árni. 

Hafnar raflín-
um Landsnets

 Hugo Chavez, 
forseti Venesúela, sakar stjór-
markaði og matvælabirgja í 
landinu um að hamstra matvæli 
og þrýsta upp verði. Hefur hann 
hótað að þjóðnýta öll slík fyrir-
tæki í einkaeigu um leið og þau 
gefi honum tilefni til þess.

„Ef þau halda áfram að vinna 
gegn hagsmunum fólksins, 
stjórnarskránni og lögunum, þá 
mun ég taka matvælageymslur, 
kjörbúðir, stórmarkaði og 
þjóðnýta. Þannig að verið þið 
undirbúin,“ sagði Chavez í 
sjónvarpsávarpi.

Margir stórmarkaðir hafa hætt 
sölu á kjöti, mjólk og sykri 
undanfarið eftir að einni keðju 
var lokað tímabundið fyrir að 
verðleggja kjöt hærra en 
viðmiðið sem stjórnvöld hafa 
gefið út. 

Chavez hótar 
þjóðnýtingu

 Hvað heitir framkvæmda-
stjóri Samtaka atvinnulífsins?

 Hvað heitir nýja íslenska 
vikuritið sem kom út í fyrsta 
skipti í gær?

 Í hvaða á á Suðurlandi er 
fyrirhugað að Landsvirkjun 
reisi þrjár nýjar virkjanir? 

 „Ráðherrann tekur sér 
stöðu með bönkunum en ekki neyt-
endum. Hann fer undan í flæm-
ingi og segist ætla að fylgjast með 
þegar fyrir liggur og staðfest er 
að hér hefur viðgengist glæpsam-
legt bankaokur.“

Þetta segir Jóhanna Sigurðar-
dóttir Samfylkingunni um við-
brögð Jóns Sigurðssonar við-
skiptaráðherra við áskorun hennar 
um að ráðherrann beiti sér fyrir 
lagasetningu sem brjóti upp sam-
eiginlegt eignarhald bankanna á 
Reiknistofu bankanna og greiðslu-
kortafyrirtækjum.

Í umræðum utan dagskrár á 
Alþingi í gær sagði Jóhanna okur 
og græðgi bankanna yfirgengileg 
og hefðu þeir í raun kverkatak á 
lántakendum. Sagði hún allt hafa 
hækkað, hvort heldur væru vextir 
eða gjöld, og að samstilling á verð-
lagningu væri augljós. Tortryggði 
hún sameign bankanna á tölvu-
kerfum í gegnum Reiknistofu 
bankanna og eins sameign þeirra í 
greiðslukortafyrirtækjum. Kvað 
hún Samkeppniseftirlitið hafa 
beint því til bankanna að endur-
skoða þessi mál en þeir hefðu í 
engu orðið við því. Beindi hún því 
orðum sínum til viðskiptaráðherra 
og hvatti hann til að setja lög til að 
brjóta upp þetta sameiginlega 
eignarhald.

Jón Sigurðsson viðskiptaráð-
herra sagðist ekki telja ástæðu til 

lagainngripa á þessu stigi en full 
ástæða væri til að vera vel á verði. 
Sagðist hann treysta Samkeppnis-
eftirlitinu til að framfylgja sam-
keppnislögum. Ýmis mál er vörð-
uðu bankana væru til athugunar á 
vettvangi þess. Jón sagði áfram 
kappkostað að fylgjast með og 
undirbúa eftir atvikum reglur eða 
lagafrumvörp eftir því sem málum 
vindur fram. „Alveg sérstaklega 
ef kemur í ljós, sem háttvirtur 
þingmaður nefndi, að viðskipta-
bankarnir séu tregir eða láti undir 
höfuð leggjast að bregðast við 
ábendingum Samkeppniseftirlits-
ins.“

Tveir þingmenn Sjálfstæðis-
flokks voru einnig gagnrýnir á 
bankana. Sagði Ásta Möller 
fákeppni ríkja á bankamarkaði og 
vitnaði til skýrslu Samkeppniseft-
irlitsins frá í ágúst en í henni segði 
að frá samkeppnissjónarmiði virt-
ust afkomutölur benda til að bank-
arnir gætu boðið verulega betri 
kjör og samt skilað hagnaði.

Pétur Blöndal gagnrýndi að 
markaðsstarf bankanna skyldi 
beinast að ungmennum og telur 
boð um lán til handa ungu fólki 
ósiðleg. Telur hann yfirdráttarlán 
jafnframt ósiðleg þar sem yfir-
dráttur sé í eðli sínu gjaldfallinn á 
hverju einasta augnabliki.

Hér viðgengst bankaokur
Jóhanna Sigurðardóttir vill brjóta upp sameiginlegt 
eignarhald bankanna á greiðslukortafyrirtækjum og 
Reiknistofu bankanna. Þar skapist vettvangur til sam-
ráðs. Viðskiptaráðherra telur ekki ástæðu til inngripa.

Ráðherrann tekur sér 
stöðu með bönkunum 

en ekki neytendum.



FRIÐURINN ER INNI

Nýr og veglegri Corolla
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www.toyota.is

Nýr Corolla er bíllinn sem þig langar í, 
bíllinn sem leyfir þér að vera eins og þú vilt, 
þar sem þú nýtur þín best.

Verð frá 1.999.000*. kr.

Hljóðlátastur í sínum flokki

Hönnunin tryggir lágmarks veghljóð og loftmótsstöðu

Hljóðeinangrandi efni draga verulega úr titringi og vélarhávaða

Enn fullkomnari vél

Framúrskarandi aksturseiginleikar

Hátt endursöluverð

Enn meiri þægindi

Glæsilegri

Meira innra rými

Stærri

Og allt hitt sem þú finnur þegar þú kemur og
reynsluekur nýjum Corolla. Þar sem þú nýtur þín best.

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

*Corolla SD Terra



Vinna við byggingu 
500 metra tengibrautar milli Helga-
fellslands og Álafossvegar hefur 
verið stöðvuð, segir Stefán Ómar 
Jónsson, bæjarritari í Mosfellsbæ. 
Úrskurðarnefnd skipulags- og bygg-
ingarmála kvað upp bráðbirgða-
úrskurð þess efnis á miðvikudag og 
stöðvaði Mosfellsbær framkvæmd-
irnar tímabundið í gærmorgun. 

Rökin fyrir stöðvuninni eru þau 
að framkvæmdaleyfið fyrir lagn-
ingu brautarinnar hafi verið kært 
til nefndarinnar og að vinna við 
hana skuli liggja niðri á meðan 
nefndin úrskurðar í kærumálunum. 
Nefndin vísaði hins vegar frá kæru 
um að framkvæmdir skuli stöðvað-
ar á meðan rekið er fyrir dómstól-
um mál til ógildingar á úrskurði 

umhverfisráðherra um að fram-
kvæmdin þurfi ekki að fara í mat á 
umhverfisáhrifum.

Hannes Sigurgeirsson, fram-
kvæmdastjóri Helgafellsbygginga, 
sem byggir tengibrautina, segir að 
það sé alltaf slæmt fyrir verktaka-
fyrirtæki þegar stöðva þarf fram-
kvæmdir og segir að fyrirtækið bíði 
eitthvert fjárhagslegt tjón af stöðv-
uninni.

Jón Baldvin Hannibalsson, með-
limur í Varmársamtökunum, segir 
að niðurstaða nefndarinnar sé 
ánægjuleg. Hann segir að úrskurð-
urinn sýni að sérfræðingar sem 
fjalli um lagningu brautarinnar taki 
tillit til raka Varmársamtakanna 
um þau slæmu áhrif sem fram-
kvæmdin hefur á náttúruna.

 Þróunarsamvinnu-
stofnun Íslands (ÞSSÍ) styrkti 
nýlega borgaryfirvöld í 
Mapútó, höfuðborg Mósambík, 
til úrbóta á aðstæðum í skóla 
heyrnarlausra í borginni. 
Vegna betri aðstæðna hafa 
skólayfirvöld nú ákveðið að 
opna forskóladeild og fá 
heyrnarlaus börn inni í 
táknmálsumhverfi áður en 
eiginlegt skyldunám hefst í 1. 
bekk.

Í fréttatilkynningu frá ÞSSÍ 
segir að efnt hafi verið til 
hátíðar í skólanum af því 
tilefni að úrbótum er nýlokið. 
Við athöfnina þakkaði skólastjóri stofnuninni og borgaryfirvöldum 
fyrir stuðninginn og sagði aðstöðu til kennslu mundu gerbreytast. 

Styrkir skóla heyrnarlausra

www.ellingsen.is

Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • www.ellingsen.is

Meðal fjölda nýjunga á 
sýningunni má nefna hin frábæru 
Fleetwood Evolution-fellihýsi. 
Þau eru eins og sniðin að 
íslenskum fjallvegum, með 
flutningspalli fyrir fjórhjól, 
torfæruhjól eða önnur 
útivistarleikföng.

Opið föstudag 8–18
laugardag 10–16
sunnudag 12–16

Nýjasta nýtt í fellihýsum
Sýning í dag og um helgina 

Kreditheimild með 0% vöxtum
og engum kostnaði í DMK!

Stundum geta komið upp þær aðstæður að þörf er á láni 
til skamms tíma. Þá kemur sér vel að eiga DMK Debetkort 
með kreditheimild* á 0% vöxtum.

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

Nýttu þér þessi einstöku kjör.
Sæktu um DMK á spron.is

Aðrir þættir 
DMK þjónustunnar eru:

• DMK Yfirdráttarheimild
• DMK Tiltektarlán
• DMK Léttlán
• DMK 90% íbúðalán
• DMK Ráðgjöf
• DMK Reglulegur sparnaður
• DMK Tilboð
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* skv. útlánareglum SPRON

Til 1. mars nk. fá nýir
viðskiptavinir í DMK
gjafabréf fyrir tvo í 
Borgarleikhúsinu.





 Ráðamenn í Kópa-
vogi vilja gjarnan fá höfuðstöðvar 
lögreglunnar í sitt sveitarfélag og 
sama má segja um Hafnfirðinga. 
Það er því ekki öruggt að nýjar 
fimmtán þúsund fermetra höfuð-
stöðvar lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu verði byggðar í 
Reykjavík eins og Jón Kristinn 
Snæhólm, aðstoðarmaður Vil-
hjálms Þ. Vilhjálmssonar borgar-
stjóra í Reykjavík, hélt fram í 
Fréttablaðinu á mánudaginn. 

„Nei, það er ekkert gefið að 
höfuðstöðvarnar verði í Reykja-

vík,“ segir Böðvar Jónsson, 
aðstoðarmaður Árna Mathiesen 
fjármálaráðherra, sem sendi for-
svarsmönnum Reykjavíkurborg-
ar, Garðabæjar, Kópavogs og 
Hafnarfjarðar fyrirspurn í lok 
janúar þar sem hann biður þá að 
kanna hvort þeir eigi lóð fyrir 
nýju höfuðstöðvarnar. Í bréfinu 
kemur fram að höfuðstöðvarnar 
þurfi að vera miðsvæðis á höfuð-
borgarsvæðinu og í tengslum við 
helstu umferðaræðar. 

Að sögn Böðvars hafa sveitar-
félögin ekki haft samband við 
hann vegna málsins frá því að 
hann sendi þeim bréfið en hann 
býst við að fá svör í þessari viku 
eða þeirri næstu. Lögregluemb-
ættin þrjú á höfuðborgarsvæðinu 
sameinuðust í byrjun árs undir 
nafninu Lögreglan á höfuðborgar-
svæðinu og þykir heppilegra að 
nýja embættið hafi einar höfuð-
stöðvar þar sem einnig verði 
gæsluvarðshaldsfangelsi og hús-
næði fangelsismálastofnunar. 

Ómar Stefánsson, formaður bæj-
arráðs Kópavogs, segir að forsvars-
menn Kópavogsbæjar séu ólmir í að 
höfuðstöðvar lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu verði byggðar í 
bænum. „Við erum að sjálfsögðu að 
skoða þetta mál núna. Það er mikill 
metnaður fyrir því að fá lögregluna 
hingað, sé möguleiki að finna góða 

lóð fyrir hana. Lögreglan á að vera 
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu,“ 
segir Ómar. Að sögn hans hefur 
Kópavogsbær ekki fundið lóð fyrir 
lögregluna en býst við að það skýr-
ist á næstu viku. 

Að sögn Lúðvíks Geirssonar, 
bæjarstjóra í Hafnarfirði, vilja yfir-
völd í bænum að höfuðstöðvar lög-
reglunnar verði byggðar í bænum. 

„Við viljum alla góða og öfluga 
starfsemi hingað í Fjörðinn. Við 
eigum þessa lóð til,“ segir Lúðvík 
og bætir við að það muni liggja fyrir 
á næstu dögum hvaða lóðir bærinn 
bjóði upp á undir húsnæðið. 

Ekki náðist í Gunnar Einars-
son, bæjarstjóra í Garðabæ, í gær 
þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. 

   

 Forsætisráðherra Serbíu, Vojislav 
Kostunica, varaði í gær við því að ef 
Kosovo-hérað fengi sjálfstæði frá Serbíu 
gæfi það „hættulegt fordæmi“ og leiddi til 
„ofbeldis gagnvart lýðræðisþjóðum í 
Evrópu“.

Á þriðjudaginn hafnaði serbneska þingið 
með miklum meirihluta tillögu Sameinuðu 
þjóðanna um að Kosovo, þar sem Albanar 
eru 90 prósent íbúa, fengi stöðu ríkis undir 
alþjóðlegu eftirliti.

Þetta þykir skýrt merki þess að Serbía 
muni ekki fallast á málamiðlanir um Kosovo 
sem þýðir að Sameinuðu þjóðirnar munu 
líklega þurfa að þvinga fram lausn á 
deilunni um framtíð héraðsins. Martti 
Ahtisaari, höfundur tillögunnar, mun leggja 
hana fyrir Öryggisráðið í lok mars.

Áhyggjur eru yfir því að tillagan geti leitt 
til einhvers konar uppgjörs á milli Banda-
ríkjanna, sem styðja sjálfstæði Kosovo, og 
Rússlands, sem eru helstu bandamenn Serba 
en bæði ríkin hafa neitunarvald í Öryggis-
ráðinu. Athisaari sagðist í gær ekki myndu 
draga úr því sem lagt er til í tillögunni til að 
komast hjá synjun Rússlands.

Tveir létust og tveir særðust alvarlega í 
átökum lögreglu og mótmælenda um helgina 
þegar þrjú þúsund Albanar brutust gegnum 
öryggishlið þegar þeir mótmæltu því að 
tillaga SÞ hljóðaði ekki upp á fullkomið 
fullveldi Kosovo.

Serbíuþing varar við sjálfstæði Kosovo

 Fulltrúar ríkisstjórna 
Kóreuríkjanna tveggja hafa 
komið sér saman um að hefja á ný 
beinar tvíhliða samningaviðræð-
ur á ráðherrastigi síðar í mánuð-
inum. Ákvörðunin er fyrsta 
áþreifanlega merkið um slökun á 
spennunni í samskiptum Suður- 
og Norður-Kóreu, en sú spenna 
náði nýju hámarki er N-Kóreu-
menn sprengdu fyrstu tilrauna-
kjarnorkusprengju sína í fyrra. 

Forsenda fyrir þessari nýju 
lotu tvíhliða viðræðna er sam-
komulagið sem náðist í sexvelda-
viðræðunum svonefndu í síðustu 
viku, þar sem N-Kóreumenn 
samþykktu að falla frá kjarnorku-
vígbúnaðaráætlun sinni.

Hefja tvíhliða 
viðræður á ný

Menn sem 
flytja fíkniefni 
til landsins eru 
hryðjuverka-
menn. Þetta 
segja þingmenn 
Frjálslynda
flokksins.

Valdimar L. 
Friðriksson,
Frjálslynda
flokknum, hélt því fram í síðustu 
viku að þekktir hryðjuverkamenn 
hefðu verið handteknir við 
komuna til landsins. Athugun hjá 
lögreglu leiddi í ljós að ekki var 
innistæða fyrir þeim orðum.

Frjálslyndir voru inntir 
skýringa á málflutningi sínum í 
þinginu í gær og héldu því þá 
fram að með orðunum hefði verið 
átt við fíkniefnainnflytjendur.

Fíkniefnasmygl-
arar eru hryðju-
verkamenn

 Geðsvið Landspítala - 
háskólasjúkrahúss hefur tekið að 
sér að meta þörf fyrrverandi 
vistmanna Breiðavíkurheimilis-
ins og Byrgisins fyrir aðstoð. 
Þetta er gert að beiðni Land-
læknisembættisins.

Í tikynningu segir að þeir sem 
telji sig þurfa á aðstoð að halda sé 
bent á að hringja í síma 543 4074 
virka daga milli klukkan níu og 
fjögur, fyrir 31. mars næstkom-
andi.

Geðsvið metur 
þörf fyrir aðstoð

Keppst um lögreglustöðina
Fyrirhugað er að byggja fimmtán þúsund fermetra höfuðstöðvar fyrir lögregluna á höfuðborgarsvæðinu. Í  
Kópavogsbæ, Hafnarfirði, Reykjavík og Garðabæ er verið að skoða lóðamöguleika að beiðni ráðherra.



219kr./pk.

Buffaló bitar

299kr./pk.

Cheerios 567 gr.

256kr./pk.

Ítalskt salat 200 g

499kr./pk.

Super þvottaefni 3 kg

399
Freschetta XL

kr.
stk.

40%
afsláttur

199
Blandað saltkjöt

kr.
kg.

Grísalundir Goða síðubitar 99 kr.kg

 Goða hálsabitar 199 kr.kg

529kr./pk.

4 x 2 lítrar af Coke Light

567 gr.

Þín lágvöruverðsverslun

2
1fyrir

Myllu Normalbrauð 

7 sneiðar

Gott úrval af kartöflum, rófum og baunum  til 

að fullkomna Sprengidaginn







 Landhelgisgæslan 
hefur fengið tilboð upp á 100 millj-
ónir króna í mengunarvarnabúnað 
um borð í nýja varðskipið sem er í 
hönnun og smíði í Chile. Tilboðið 
fylgdi heildartilboðinu frá Asmar 
skipasmíðastöðinni í Chile, sem 
smíðar nýja skipið, en Rolls Royce 
í Noregi hannar og smíðar búnað-
inn.

Tilboð Asmar hljóðar upp á 400 
metra af flotgirðingum til að halda 
utan um olíuflekki og mengandi 
efni og búnað til að veiða olíuna 
upp úr sjónum og dæla um borð í 
varðskipið.

Halldór B. Nellet, fram-
kvæmdastjóri aðgerðasviðs Land-
helgisgæslunnar, segir að nýi bún-
aðurinn eigi að geta tekið 800-900 
tonn af úrgangsolíu í tvo tanka um 
borð til að byrja með og jafnvel 
meira við vissar aðstæður. Búnað-
urinn verði sambærilegum þeim 
sem er um borð í norsku varðskip-
unum.

Þó að tilboðið frá Asmar liggi 
fyrir er ekki búið að ganga frá því 
hvaða búnaður verður keyptur um 
borð í nýja varðskipið. Verið er að 
fara yfir teikningar af skipinu og 
athuga hvernig megi koma þess-
um búnaði fyrir og kanna hvort 
önnur fyrirtæki vilji gera tilboð í 
sama eða svipaðan búnað.

Kaupin á mengunarbúnaðinum 
eiga sér stað í samstarfi Land-
helgisgæslunnar og Umhverfis-
stofnunar. Davíð Egilsson, for-
stjóri Umhverfisstofnunar, segir 
að stofnunin eigi búnað til að nota 
fyrir utan hafnasvæði. Miklu 
skipti að nýi búnaðurinn rími við 
þann búnað sem fyrir er þannig að 
unnt verði að nota gamla tækja-

búnaðinn um borð í varðskipum. 
„Þetta er alltof lítið land til að vera 
með mismunandi aðferðir,“ segir 
hann.

Georg Lárusson, forstjóri Land-
helgisgæslunnar, segir að nýja 
varðskipið verði afhent fyrri hluta 
árs 2009 og því verði ákvörðun um 
nýja mengunarvarna- og hreins-
unarbúnaðinn að liggja fyrir í lok 

febrúar. „Við 
reiknum með að í 
skipið verði settur 
besti búnaður sem 
völ er á. Með þessu 
skipi teljum við að 
við eigum að geta 
brugðist við helstu 
mengunarslysum
en að sérútbúið 
skip yrði fengi frá 

útlöndum ef hér yrði stórslys,“ 
segir hann.

Tilboð er komið í eftirlitsflug-
vél Landhelgisgæslunnar. Hún 
verður með fullkominn búnað til 
að greina mengun í sjó í björtu og 
myrkri. Þá er til athugunar að 
Landhelgisgæslan komi búnaði til 
að taka sýni úr sjó um borð í 
þyrlurnar.

Tilboð í mengunar-
varnir frá Noregi
Landhelgisgæslan hefur fengið tilboð í mengunarvarna- og hreinsibúnað á 
sjó frá Rolls Royce. Verið er að kanna önnur tilboð í svipaðan og sams konar 
búnað. Nýi búnaðurinn á að geta tekið 900 tonn af úrgangsolíu um borð.

 Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu rannsakar nú 
sendingu sem innihélt 220.000 
efedríntöflur. 

Það var í síðustu viku sem toll-
verðir hjá Tollgæslunni í Reykja-
vík stöðvuðu sendingu sem átti að 
innihalda fæðubótarefni í töflu-
formi samkvæmt innihaldslýsingu. 
Efnið var sent til greiningar hjá 
Rannsóknarstofnun í lyfja- og eit-
urefnafræðum. Niðurstöður þeirra 
rannsóknar sýndu að um væri að 
ræða töflur sem innihéldu efedrín 
og koffín. Þarna sé um að ræða 
langstærstu sendingu af efedrín-
töflum sem lagt hefur verið hald á 
hér á landi. Sendingin var merkt 
tilteknu fyrirtæki í Reykjavík. 

Rannveig Gunnarsdóttir, for-
stjóri Lyfjastofnunar, segir að efe-
drín sé örvandi og ávanabindandi.

„Þetta flokkast undir ávana- og 
fíknilyf hjá Lyfjastofnun og inn-
flutningur þess með þessum hætti 
er lögbrot,“ segir hún. „Efedrín 
getur verið hættulegt vegna 
áhrifa þess á hjarta. Vitað er til 
þess að dauðsföll hafi orðið í 
Bandaríkjunum og Kanada sem 
rakin eru til fæðubótaefna sem 
innihéldu þetta efni.“ 

Lögregla rannsakar 
efedrínsendingu Stjórnvöld á Kýpur 

sóttu á þriðjudag formlega um 
inngöngu í myntbandalag Evrópu-

sambandsins. Gera 
þau sér vonir um að af 
aðildinni verði um 
næstu áramót. 

Þetta staðfesti 
talsmaður fram-
kvæmdastjórnar ESB 
í Brussel, en eftir að 
umsóknin er lögð 
fram leggur bæði 
framkvæmdastjórnin
og Seðlabanki Evrópu 
mat á það hvort 
kýpverskt efnahagslíf 
uppfylli aðildarskil-

yrðin. Endanleg ákvörðun verður 
síðan tekin á leiðtogafundi í 
sumar. Gangi áformin eftir verður 
Kýpur fjórtánda evrulandið. Malta 
stefnir einnig að því að taka upp 
evruna á næsta ári.

Kýpur sækir 
um evruaðild
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Í NAUTI ERUM VIÐ BESTIR

Áttu von 
á gestum?

 „Það eru áreiðanlega 
engar ófyrndar sakir í þessu máli, 
hvernig sem á það er litið,“ sagði 
Geir H. Haarde forsætisráðherra 
í umræðum um skýrslu kalda-
stríðsnefndarinnar á Alþingi í 
gær. Því sé út í hött að tala um 
sakaruppgjöf.

Skýrsla nefndarinnar var rædd 
að ósk Bjarna Benediktssonar 
Sjálfstæðisflokki, sem sagði 
niðurstöður hennar hljóta að vera 
æsingamönum mikil vonbrigði. 
Kvað hann augljóst að ekki hefði 
verið hlerað vegna innra öryggis 
ríkisins eftir 1968 og að engin 
dæmi væru um hleranir án dóms-
úrskurða.

Stjórnarandstæðingar voru á 
öðru máli og sögðu málið rétt að 
byrja; enn ætti eftir að rannsaka 
það.

Össur Skarphéðinsson Sam-
fylkingunni sagði ályktanir 
stjórnarliða fráleitar – ýmislegt 
benti til að hlerað hefði verið eftir 
1968. Menn, sem hefðu verið þjálf-
aðir í njósnastörfum hjá erlendum 
leyniþjónustum, upplýstu ekki um 
verk sín nema refsiábyrgð væri 
aflétt. Því kæmi ekki annað til 
greina en að fara norsku leiðina 
svokölluðu og gefa þeim upp sakir 
sem að málum hefðu komið. Undir 
það tóku aðrir talsmenn stjórnar-
andstöðunnar. 

Forsætisráðherra sagði ekkert 
tilefni til slíks enda ætti málið 
ekkert skylt við það sem gerðist í 
Noregi.

Við reiknum með að 
í skipið verði settur 

besti búnaður sem völ er á.



 Efnahags- og framfara-
stofnunin, OECD, segir í nýrri 
skýrslu að það borgi sig ekki að 
stunda launavinnu í Danmörku. 
Danska dagblaðið Politiken skýrir 
frá þessu á fréttavef sínum. 

Í skýrslunni eru danskir 
ráðamenn gagnrýndir harkalega. 
Í skýrslunni er sagt nauðsynlegt 
að gera breytingar á skattkerfinu, 
menntakerfinu og lífeyriskerfinu. 
Að öðrum kosti sé vart hægt að 
búast við miklum hagvexti í 
náinni framtíð. 

Meðal annars leggur stofnunin 
það til að eignaskattur verði 
hækkaður svo lækka megi 
tekjuskatt.

Launavinna 
borgar sig ekki 

 Einn af ráðgjöfum 
forsætisráðherra Íraks sagði í 
gær að Muktada al-Sadr, herskár 
leiðtogi sjía í Bagdad, væri í Íran, 
en vísaði því á bug að hann væri á 
flótta til að forðast handtöku. 

Sami al-Askari sagði al-Sadr 
hafa haldið yfir landamærin 
„fyrir nokkrum dögum“ en gaf 
ekkert nánar upp um ferðir hans. 
Al-Sadr á skyldmenni í Teheran. 
„Ég staðfesti að Muktada al-Sadr 
sé í heimsókn í Íran. En ég vísa 
því á bug að heimsókn hans sé 
flótti,“ sagði al-Askari.

Talsmenn Bandaríkjahers 
fullyrtu á miðvikudag að al-Sadr 
væri í Íran, en stuðningsmenn 
hans sögðu það ekki rétt. 

Sagður vera far-
inn til Írans

Björgólfur Thor Björg-
ólfsson, aðaleigandi finnska 
fjarskiptafyrirtækisins Elisu, 
hafnar þeim fréttum sem birtust 
nýlega í Helsingin Sanomat, 
stærsta dagblaði Finnlands, og hjá 
bandarískum fréttastofum, að hann 
ætlaði að selja hlut sinn í Elisu. 
Fjárfestingafélags Björgólfs Thors, 
Novator, á 10,3 prósent í Elisu.

„Við erum ekki að fara að selja 
hlut okkar í Elisu,“ hefur finnska 
viðskiptablaðið Kauppalehti eftir 
Björgólfi Thor. Gengi Elisu hefur 
lækkað um nærri sjö prósent 
síðustu daga vegna fréttanna, 
sem birtust meðal annars í The 
Wall Street Journal.

Ætlar ekki að 
selja í Elisu

ASKJA · Laugavegi 170 · 105 Reykjavík · Sími 590 2100 · www.askja.is · ASKJA er eini viðurkenndi sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi.

Fjölhæfur eins og þú

Það þarf töluverða fjölhæfni til að vera framkvæmda- 
stjórinn á heimilinu, útsjónarsami uppalandinn og 
meistarinn í hvers kyns útréttingum. Mercedes-Benz
B-Class er hinn fullkomni fjölskyldubíll og býr yfir 
sveigjanleika sem fáir aðrir bílar geta státað af. Hann 
er ótrúlega rúmgóður miðað við hversu nettur og 
lipur hann er auk þess að vera kraftmikill, þægilegur 
og sportlegur, allt í senn.

Þessi glæsilegi meðlimur Mercedes-Benz fjölskyld-
unnar hefur náð frábærum árangri í öryggisprófum og 
hlaut m.a. 5 stjörnur í EURO-NCAP. Há staða sætanna 
eykur öryggi farþega verulega og gerir allt aðgengi að
bílnum þægilegra. Þá er B-Class frægur fyrir að vera 
eyðslugrannur og hefur dísilknúni CDI bíllinn unnið til 
verðlauna í sparaksturskeppnum bæði hér heima og 
erlendis. Komdu í sýningarsal okkar að Laugavegi 170
og mátaðu bíl sem er fjölhæfur eins og þú.

Verð frá 2.680.000 kr.*

*miðað við tollgengi evru í febrúar 2007
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Súrir hrútspungar og sviðasulta 
runnu ljúflega í maga þeirra 200 
gesta sem fjölmenntu á árlegt 
þorrablót íslensk/ameríska félags-
ins í Hampton Roads í Norfolk í 
Virginíu. Blótið var haldið hinn 3. 
febrúar síðastliðinn og var fyrsta 
þorrablótið þar vestra í vetur. Síðar 
fylgdu önnur félög í kjölfarið.

Boðið var upp á hlaðborð með 
ýmsum íslenskum og bandarískum 
réttum og að sjálfsögðu var hinn 
hefðbundni þorramatur á boðstól-
um. Að sögn viðstaddra vakti 
hákarlinn og brennivínið mesta 
lukku. Allir fengu sér einn hákarls-
bita og eitt brennivínsstaup og þeir 
allra hörðustu báðu um ábót. 

Þorrablótið er gríðarlega vinsælt 
og á hverju ári komast færri að en 
vilja. Gestir frá Íslandi, Flórída og 
New York flugu til Virginínu til þess 
að komast á blótið og sendiherra 
Íslands lét sig ekki vanta.

Þorrinn blótaður í Ameríku

Hreiðar Jónsson er einn 
þeirra sem hafa það að 
áhugamáli að leysa kross-
gátur. Hann segir auðvelt 
að læra þessa kúnst en er 
óánægður með það hversu 
óvandaðar gáturnar eru 
orðnar. 

„Ég hef ráðið krossgátur alla ævi 
og er nú orðinn 71 árs,“ segir 
Hreiðar. „Ég fékk áhuga á þessu 
sem strákur enda lá þetta alltaf 
fyrir mér. Gallinn er hins vegar sá 
að nú til dags er orðið erfitt að 
finna góðar krossgátur,“ segir 
Hreiðar og útskýrir að í blöðum og 
krossgátubókum sé oft að finna 
sömu krossgáturnar aftur og aftur. 

„Eina krossgátan sem ég kann 
ekki utan að er sú sem birtist í 
Fréttablaðinu á sunnudögum því 
ég fæ blaðið sárasjaldan. Nú til 
dags virðist lítill metnaður lagður 
í krossgátugerð og það er lítið um 
erfiðar krossgátur fyrir fólk eins 
og mig sem hefur haft þetta að 
áhugamáli lengi. Íslenskan býr 
yfir óteljandi orðum en samt eru 
sömu orðin notuð aftur og aftur 
svo það er orðið allt of auðvelt að 
ráða gáturnar,“ segir Hreiðar og 
bætir því við að galdurinn við að 
búa til góða krossgátu felist fyrst 
og fremst í orðaforðanum. 

„Það þarf að hafa svolítið fyrir 
því að finna orðin. Þetta á að reyna 
á hugann og valda manni heila-

brotum,“ segir Hreiðar. „Það sem 
mér finnst samt verst við kross-
gáturnar núna er hvað þær eru 
óvandaðar. Oft eru þær hreinlega 
vitlausar þannig að það er jafnvel 
ekki hægt að klára þær. Þetta á 
helst við í krossgátubókunum en 
þar er oft að finna alls kyns orð-
leysur auk þess sem menn eru 
farnir að hundsa hefðbundnar 
stafsetningarreglur. Y og I eru oft 
orðin að sama stafnum og það er 
ekki nógu gott,“ segir Hreiðar. 

Sjálfur hefur Hreiðar ekki 
spreytt sig í krossgátugerð. „Það 
er snúið að gera góða krossgátu og 
það er seinlegt nema maður hafi 
tölvu og hana á ég ekki til. Mér 
skilst að það sé orðið erfitt að fá 
fólk til þess að búa til krossgátur 
og gáturnar verða óvandaðri fyrir 
vikið. Þetta er svolítið ríkjandi 

hugarfar hjá íslensku þjóðinni. 
Við hugsum svo oft að hlutirnir 
séu í lagi svo lengi sem einhver er 
tilbúinn til þess að kaupa þá,“ 
segir Hreiðar.

En hver er galdurinn við það að 
ráða krossgátur og verða flinkur í 
því? „Minnið skiptir miklu máli og 
það er í sálinni sjálfri. Hugurinn 
er gleyminn en sálin ekki,“ segir 
Hreiðar og bætir því við að orða-
forðinn sé ekki síður mikilvægur.

Hreiðar fær líka hjálp að hand-
an við að leysa krossgáturnar. „Nú 
heldur þú kannski að ég sé skrít-
inn en ég er læknamiðill og fæ 
leiðbeiningar í gegnum mig sem 
hjálpa mér að ráða í framtíðina. 
Þessar leiðbeiningar koma í vísna-
formi og svo þarf ég að ráða í þess-
ar vísur og túlka þær. Það er þræl-
skemmtilegt og öll þau skilaboð 

sem ég hef fengið hafa gengið 
eftir,“ segir Hreiðar sannfærandi. 
„Það er þetta sama sem hjálpar 
mér að ráða krossgáturnar, það 
gerist reyndar ekki í formi vísna 
en ég finn að hjálpin kemur 
þaðan,“ segir Hreiðar.

Fær stundum hjálp að handan

Fleiri skrímsli á leiðinni

nær og fjær

„ORÐRÉTT“
Helmingurinn eftir Ekkert sár

Mikil þörf á 
úrbótum

Höldum óhreinindum 
á mottunni 
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Rekstrarvörur
1982–200725ára

Sigþóra Gunnarsdóttir
Sölumaður í verslun RV

…fjarlægir óhreinindi og vætu af skóm

…hindrar að gólfið innandyra verði hált

…heldur anddyrinu hreinu og snyrtilegu

         gólfmottukerfið

Úti- og innimottur 
fyrir íslenskar aðstæður



Það er sama hver staðan er, þú getur alltaf hringt kollekt
Viðskiptavinir Símans geta alltaf hringt kollekt sín á milli úr GSM í GSM með 
því að slá fyrst inn *888* og síðan númerið sem þeir ætla að hringja í.

Ótrúlega einfalt - og móttakandinn greiðir fyrir símtalið.
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fréttir og fróðleikur

Ósanngjörn 
gagnrýni

Tæplega 200 manns létust í árásinni

Sturla Böðvarsson sam-
göngumálaráðherra hefur 
lagt fram nýja samgöngu-
áætlun; framkvæmda-
áætlun til 2010 en einnig 
langtímaáætlun til 2018. 
Heildartekjur og framlög 
verða rúmir 380 milljarðar 
króna. Meirihluti þess fjár-
magns rennur til vegamála. 
Áætlunin er metnaðarfull 
en umdeild. 

Ný samgönguáætlun er í senn 
lofuð og gagnrýnd. Víðast hvar er 
tekið undir framtíðarmarkmið um 
auknar áherslur á uppbyggingu í 
samgöngum en jafnframt setja 
margir spurningarmerki við hverj-
ar efndir þessarar metnaðarfullu 
áætlunar verður. Stjórnarandstæð-
ingar vilja meina að ólíklegt sé að 
farið verði eftir nýrri áætlun, þar 
sé lofað langt fram í tímann án 
rökstuðnings um hvernig fram-
kvæmdum verði háttað. 

Sumir ganga svo langt að hér sé 
á ferðinni skjall við kjósendur og 
plaggið í heild sinni verði að skoð-
ast sem kosningaloforð sem ekki 
verður staðið við að neinu leyti. 
Samgönguráðherra svarar slíkri 
gagnrýni fullum hálsi og hvetur til 
þess að allir leggist á eitt til að 
gera áætlun ríkisstjórnarinnar að 
veruleika.

Með samgönguáætluninni er sett 

fram meginmarkmið í samgöngu-
málum hér á landi næstu árin og 
dregin upp fimm markmið. Greiða 
á fyrir samgöngum í heild og ná 
hagkvæmni í rekstri og uppbygg-
ingu. Ætlunin er að samgöngur 
verði umhverfislega sjálfbærar, 
öryggi tryggt og byggðaþróun 
verði jákvæð. 

Samgöngumál hafa löngum 
verið stærsta byggðarmálið. For-
sendum kröftugs mannlífs á lands-
byggðinni verður best tryggt með 
góðum samgöngum og ekki síst 
góðum fjarskiptum. Þetta vill sam-
gönguráðherra nú tryggja með 
auknu fjármagni til vegagerðar, 
siglinga- og flugmála. Sturla segist 
hreykinn af því að hafa tækifæri 
til að marka nýja sýn á uppbygg-
ingu samgöngukerfisins, sem nú 
sé í fyrsta skipti byggt á lögum um 
umhverfismat áætlana.

Stjórn Fjórðungssambands Vest-
fjarða sendi frá sér ályktun þar 
sem áherslum í samgönguáætlun 
er fagnað. Fram kemur að tillög-
urnar falli í helstu atriðum að 
stefnu sveitarfélaga á Vestfjörð-
um. Ísafjarðarbær og Bolungarvík 
hafa fagnað samgönguáætluninni, 
en samkvæmt umfjöllun frétta-
vefsins strandir.is er talið að við-
brögð Strandamanna séu blendin, 
óánægja sé bæði með forgangsröð 
og framkvæmdahraða í vegagerð í 
héraðinu. Þannig sé til dæmis ekki 
áætlað að tengja saman þéttbýlin 
við Steingrímsfjörð með bundnu 
slitlagi fyrr en á tímabilinu 2011-
2014, en alls staðar annars staðar á 
Vestfjörðum hafa nálægir þéttbýl-
isstaðir verið tengdir fyrir löngu.

Hér birtist í hnotskurn sú orð-
ræða sem löngum hefur verið um 
uppbyggingu samgangna. Það er 
sátt um markmið en deilt um leiðir 
og forgangsröðun. Steingrímur J. 
Sigfússon, formaður Vinstri 
grænna, segir að þungt hljóð sé í 

sveitarstjórnarmönnum á Norð-
austurlandi þar sem ekki hafi verið 
sett fjármagn til að byggja upp 
vegi sem fyrir löngu eru ónýtir að 
mati heimamanna og standa öllu 
mannlífi fyrir þrifum. 

Hér er um að ræða þá kröfu að 
klára að leggja bundið slitlag á 
malarkafla sem enn er að finna á 
þjóðvegi 1, og tengi- og sveitavegi 
sem víða eru í slæmu ásigkomu-
lagi. „Þetta eru malarvegir sem 
sumir voru byggðir um miðja síð-
ustu öld og eru komnir niður fyrir 
yfirborðið í kring margir hverjir. 
Þessir vegir eru ekki á nokkurn 
hátt ætlaðir til að taka á móti 
nútímaumferð,“ segir Steingrím-
ur.

Samgönguáætlunin gerir ráð fyrir 
að ráðast megi í nokkur viðamikil 
verkefni og þau fjármögnuð með 

sérstakri fjáröflun. Helst er þar að 
nefna samgöngumiðstöð í Reykja-
vík, átak í breikkun og endurbót-
um á aðalvegum út frá Reykjavík 
til austurs og norðurs og bygging 
og rekstur Bakkafjöruferju. Þarna 
er átt við einkaframkvæmd, sér-
staka lántöku eða nýja gjaldtöku 
af umferðinni sem samgönguráð-
herra skýrði nánar í fyrstu 
umræðu þingsályktunarinnar í 
gær. „Þetta getur verið sambland 
af notendagjöldum, ríkisframlagi 
og framlagi einkaaðila. Þar getur 
einnig verið um að ræða hefð-
bundnar framkvæmdir sem byggð-
ar eru á útboði, en í þeim tilvikum 
þá byggir sérstök fjármögnun 
alfarið á lántöku sem ríkið greiðir 
á lengri tíma en nú er venjan.“

Þessi aðferð til fjármögnunar 
er gagnrýnd og bent á að þær 
framkvæmdir sem falla undir 
þennan lið séu fjarri því fastar í 
hendi. Kristinn H. Gunnarsson, 
Frjálslynda flokknum, segir mikil-
vægar framkvæmdir hafa verið 
settar inn í áætlunina en séu utan 
fjárhagsrammans. „Þetta er því í 
mótsögn við áætlanagerðina sjálfa. 
Áætlunargerð á að snúast um að 
áætla tekjur og raða niður fram-
kvæmdum en það er ekki gert að 
fullu. Þetta ber vott um veikleika 
því ráðherra ræður ekki við að 
raða framkvæmdum inn í fjár-
hagsrammann. Það er mikið veik-
leikamerki á ríkisstjórninni að hún 
ræður ekki við svona einfalt verk-
efni.“

Ýmsir hafa orðið til þess að gagn-
rýna hvernig samgönguáætlunin 
var unnin. Stjórnarandstaðan vill 
meina að réttara hefði verið að 
áætlunin hefði verið unnin í sam-
starfi allra flokka. Sturla Böðvars-
son segist hins vegar líta svo á að 
vinna við áætlunina sé alltaf í 
gangi með því að þingmenn og 
samfélagið allt skiptist á skoðun-
um til lengri tíma. 

Deilt um sameiginlegt markmið





[Hlutabréf]

Pelle Törnberg, forstjóri sænsku 
fríblaðaútgáfunnar Metro Inter-
national, hefur ákveðið að láta af 
störfum í lok sumars. Törnberg er 
frumkvöðull á sviði dagblaða-
útgáfu en hann, ásamt öðrum, ýtti 
fríblaðinu Metro úr vör á götum 
Stokkhólms árið 1995. 

Metro International er með 
stærstu dagblaðaútgáfum í heimi 
og gefur út dagblöð í um 20 lönd-
um sem ná til 22,8 milljóna les-
enda á degi hverjum. Útgáfufé-
lagið hefur frá upphafi skilað 
hallarekstri, sem skrifast að 
mestu á mikinn vöxt blaðaútgáf-
unnar. 

Reksturinn hefur batnað eftir 
því sem hægt hefur á vextinum og 
var síðasta ár í plús. Hagnaðurinn 

þá nam 13 milljónum bandaríkja-
dala, jafnvirði rúmlega 888 millj-
óna íslenskra króna, samanborið 
við 7 milljóna dala, 478 milljóna 
króna, tap árið á undan. Þá námu 
tekjur félagsins 416,5 milljóna 
dala, jafnvirði 32,6 milljarða 
íslenskra króna, sem er 16 pró-
senta aukning á milli ára. 

Breska dagblaðið International 
Herald Tribune hefur eftir Törn-
berg, sem er fimmtugur að aldri, 
að þegar útgáfa Metro hófst hafi 
hann ákveðið að stíga frá borði 
útgáfufélagsins um leið og gott 
stjórnendateymi væri komið að 
blaðaútgáfunni. Það sé raunin og 
því hafi hann ákveðið að snúa sér 
að öðrum störfum, að sögn dag-
blaðsins.

Forstjórinn hættir í sumar

Þegar markaðsvirði Straums-
Burðaráss fór yfir 200 milljarða 
króna í vikunni eru sjö Kauphallar-
félög í fyrsta skipti metin á 200 
milljarða króna eða meira. Auk 
Straums eru þetta Kaupþing, Glitn-
ir, Landsbankinn, Exista, FL Group 
og Actavis. Aðeins Actavis flokk-
ast utan þess að vera skilgreint 
sem fjármála- eða fjárfestingafé-
lag.

Þá hefur það gerst í fyrsta skipti 
að fjögur fyrirtæki eru komin yfir 
300 milljarða króna að markaðs-
virði eftir að Exista fór yfir 300 
milljarða múrinn í vikunni.

Frá áramótum hefur Úrvalsvísi-
talan hækkað um fjórtán prósent, 
en það eru fyrst og fremst fjár-
málafyrirtæki og fjárfestingafélög 

sem hafa dregið vagninn. Exista, 
FL Group og Landsbankinn hafa öll 
hækkað um meira en fimmtung í 
virði það sem af er ári. Hækkun á 
gengi stærstu félaganna hefur því 
valdið mikilli verðmætaaukningu 
stærstu fyrirtækjanna.

Langverðmætasta fyrirtækið í 
Kauphöll Íslands er Kaupþing sem 
metið var á 729 milljarða í gær. 
Bankinn er nærri tvöfalt verðmæt-
ari en næsta félag í röðinni sem er 
Glitnir, metinn á 379 milljarða 
króna.

Til marks um þann vöxt sem 
hefur orðið á íslensku stórfyrir-
tækjunum á skömmum tíma þá var 
Pharmaco, forveri Actavis, verð-
mætasta fyrirtækið í Kauphöllinni 
fyrir tæpum fjórum árum. Mark-
aðsvirðið var þá rétt undir fimmtíu 
milljörðum króna.

Kaupþing varð fyrsta fyrirtækið 
til að rjúfa 200 milljarða múrinn en 
það gerðist eftir að bankinn eignað-
ist FIH í Danmörku um mitt ár 
2004.

Markaðsvirði stærsta fyrirtækisins er tæplega tvöfalt meira en þess næst-
stærsta. Kaupþing rauf fyrst fyrirtækja 200 milljarða múrinn árið 2004.

Fjárfestingafélagið Atorka Group 
(móðurfélag) skilaði 6.739 milljóna 
króna hagnaði í fyrra, þar af um 
1.312 milljónum króna á fjórða árs-
fjórðungi. Hagnaður jókst um 352 
prósent á milli ára og nam arðsemi 
eigin fjár 69,2 prósentum.

Afkoma síðasta ársfjórðungs er 
töluvert yfir meðaltalsspá greining-
ardeilda Glitnis og Landsbankans 
sem var upp á 628 milljónir króna.

Móðurfélagið færir fjárfesting-
ar í dótturfélögum á gangvirði en 
tekur ekki tillit til rekstrar hvers og 
eins félags.

Samstæða Atorku skilaði hins 
vegar 486 milljóna króna tapi eftir 

skatta en í þeim hluta uppgjörsins 
er beitt hlutdeildaraðferð þar sem 
rekstrarleg afkoma hvers og eins 
dótturfélags og afkoma móður-
félags, án endurmats á dótturfélög-
um, er lögð saman. Velta samstæð-
unnar var 31,6 milljarðar.

Heildareignir móðurfélags námu 
43 milljörðum króna í árslok og 
eigið fé stóð í 17,2 milljörðum.

Meðal dótturfélaga eru Jarðbor-
anir og Promens sem stefnt er að 
verði skráð á þessu ári.

Lagt er til að greiddur verði 45 
prósenta arður af nafnverði hluta-
fjár fyrir síðasta ár sem svarar 
fimmtungi af hagnaði ársins.

Atorka Group langt 
yfir væntingum

Tap fjarskipta- og upplýsingatækni-
fyrirtækisins Teymis nam 1.253 
milljónum króna á fjórða ársfjórð-
ungi síðasta árs. Félagið  birti upp-
gjör í gær. Tapið er langt yfir spá 
Landsbankans upp á 93 milljóna 
króna tap. 

Teymi segir að gengistap vegna 
langtímaskulda skýri 927 milljónir 
króna af tapinu og bendir á að miðað 
við núverandi gengi krónunnar séu 
þau áhrif gengin til baka.

„Sala félagsins fyrir fjórða árs-
fjórðung var 5.401 m.kr. sem er 
nokkuð yfir væntingum okkar. 
Hagnaður fyrir afskriftir og fjár-
magnsliði (EBITDA) var 1.542 
m.kr. eða 28,6 prósent af tekjum 
fjórðungsins. Innifalið í þessum 
tölum er söluhagnaður fasteigna, 
en án hans nam EBITDA framlegð 
807 m.kr. eða 15 prósentum af 
tekjum,“ sagði í Vegvísi Lands-
bankans í gær. 

Gengistap tæpur milljarður
Teymi birti uppgjör fjórða ársfjórðungs í gær.

- úrval af ferskum fiski og
          tilbúnum fiskréttum

Er matarboð 
um helgina?

Peningaskápurinn ...
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Þessa dagana skelfur þjóðfélagið 
vegna fjármálasukks Byrgisins. Eft-

irlitslaust hefur fjármagni verið ausið 
til óvandaðra aðila sem virðast ekki gera 
sér neina grein fyrir hvernig eigi að fara 
með þá ábyrgð sem þeim var falin. Einn-
ig vekja athygli vinnubrögð félagsmála-
ráðuneytisins við úthlutun fjármuna 
borgaranna.

Aðkoma Birkis Jóns Jónssonar 
núverandi formanns fjárlaganefndar 
virðist vera mikil að málinu öllu, þar sem hann 
starfaði sem aðstoðarmaður félagsmálaráðherra 
þegar „sukkið“ hófst. Birkir viðurkennir mistök 
sín í máli þessu og lofar bót og betrun. En er það 
nóg, verða ekki þeir sem bera ábyrgð á austri fjár-
magns úr ríkissjóði án nokkurs eftirlits, að axla þá 
ábyrgð? Ber Birki ekki að víkja úr fjárlaganefnd 
og jafnvel af þingi?  Á ekki að vísa máltilbúningi 
ráðuneytisins og starfsmanna þess til lögregluyf-
irvalda?

Birkir hefur margoft verið svo forhertur að  
gefa í skyn að starfsmenn ráðuneytisins beri 

ábyrgðina. Komast verður að því hverjir 
gáfu fyrirmælin um greiðslur til Byrgis-
ins á forsendum samnings sem ekki var 
undirritaður og því enginn samningur. 
Fólk sem tekur ákvörðun um að greiða 
vafasömum aðilum út stórar fjárhæðir 
án nokkurrar heimildar, þar sem enginn 
samningur var undirritaður, er að brjóta 
reglur og ber því að gjalda fyrir það. Ef 
þeir sem eftirlitsskyldu báru við úthlut-
un fjármunanna hefðu sinnt skyldu sinni 
hefði hugsanlega mátt koma í veg fyrir 
mikinn harmleik sem viðgekkst í skugga 
stjórnvalda. Því á að vísa máli Byrgisins 
til dómstóla eins og um fjárdrátt hafi 

verið að ræða.
Vinnubrögð Birkis koma ekki á óvart. Ummæli 

hans um ágæti manna sem hafa logið og svikið 
sanna dómgreindarskort hans. Birkir virðist ekki 
hafa þroska né siðferðisvitund til að greina rétt frá 
röngu. Ef Birkir Jón Jónsson á aðild að spilling-
unni í félagsmálaráðuneytinu á hann ekki aðeins 
að segja af sér sem formaður fjárlaganefndar 
heldur einnig sem þingmaður og sveitarstjórnar-
maður í Fjallabyggð. Slík er siðblindan.

Höfundur er fyrrverandi bæjarstjóri á Siglufirði.

Er nægjanlegt að játa mistök?

Öllum getur skjátlast. En það 
er misjafnt, hversu illa þeim 

verður á og hversu vel þeir taka 
því síðan. Frægt var, þegar 
Finnur prófessor Magnússon las í 
maí 1834 kvæði undir fornyrð-
islagi úr jökulrispum í Runamo í 
Svíþjóð. Þótti það einhver mesta 
háðung, sem orðið hefði í 
norrænum fræðum. Mikill 
lærdómur leiddi hann í gönur. 
Finnur var hinn vænsti maður, en 
lét lítið fara fyrir sér eftir þetta.

Annað dæmi var, þegar Björn 
Jónsson ritstjóri birti í Sunnan-
fara 1901 mynd af Gatkletti við 
Arnarstapa á Snæfellsnesi, en 
sagði, að hún væri af Dyrhólaey. 
Keppinautur hans, Hannes 
Þorsteinsson, ritstjóri Þjóðólfs, 
var ekki seinn að benda á villuna. 
En Björn vildi ekki viðurkenna 
hana, þótt augljóst væri, og 
kallaði Þjóðólfur hann stundum 
eftir það „Dyrhólagatistann“. 
Þetta uppnefni var því sárara 
sem Björn hafði sökum þrálátra 
kvíðakasta ekki lokið prófi frá 
Kaupmannahafnarháskóla.

Það var öllu saklausara, þegar 
Sigurður Skúlason norrænufræð-
ingur gaf út Sögu Hafnarfjarðar 
1933. Hann hafði mislesið te fyrir 
tjöru í verslunarskýrslum og gert 
Hafnfirðinga fyrir vikið að 
áköfum tedrykkjumönnum. Jón 
Helgason orti um muninn á Kristi 
og Sigurði:

Fyrst kom einn og breytti vatni í vín
og vann sér með því frægð sem 
aldrei dvín.
En annar kom og breytti tjöru í te
og tók að launum aðeins háð og spé.

Sigurður bar ekki sitt barr 
eftir þetta. Hann hefði auðvitað 
átt að sjá villuna, en gerði það 
ekki.

Alræmdasta dæmið var af 
Guðbrandi Jónssyni prófessor. 
Hann skrifaði í útvarpsgagnrýni í 
Vísi 19. nóvember 1938, að erindi, 

sem dr. Björn Karel Þórólfsson 
skjalavörður hefði flutt, hefði 
verið „efnisríkt, en of þurrt, og 
flutningurinn var of þver og 
svæfandi“. Sá hængur var á, að 
erindið hafði fallið niður. Guð-
brandur afsakaði sig með því, að 
hann hefði sofnað við útvarpið og 
ekki lesið rétt úr hraðrituðu 
minnisblaði. Hlegið var um allt 
land. Þetta varð Jóni Helgasyni 
tilefni til gamankvæðisins 
„Hraðritunar“.

Sigurður A. Magnússon féll 
síðan fyrir gamalkunnu bragði, 
þegar borin var undir hann 
ljóðabók, sem tveir blaðamenn á 
Vikunni höfðu soðið saman eina 
sumarnóttina árið 1963. Hann fór 
hinum lofsamlegustu orðum um 
bókina, sem prakkararnir nefndu 
auðvitað Þokur. Þá orti Loftur 
Guðmundsson:

Dæmdi sig hinn dóma strangi
dárann mesta í glópa flokki.
Alltaf hefði Mera-Mangi
muninn þekkt á skeiði og brokki.

Faðir Sigurðar var kunnur 
hestamaður og kallaður Mera-
Mangi.

Ég sé ekki betur en Þorvaldur 
Gylfason, sem er einmitt 
prófessor eins og þeir Finnur og 
Guðbrandur, sé kominn í þennan 
fríða flokk. Hann birti hér í 
blaðinu 10. ágúst 2006 grein um 
Gini-stuðla, sem áttu að sýna, að 
tekjuskipting á Íslandi hefði á tíu 
árum breyst úr því, sem hún var 
í Noregi, í það, sem hún væri á 
Bretlandi. En Þorvaldur gáði 
ekki að því, að Gini-stuðlarnir 
fyrir önnur lönd voru reiknaðar 
án söluhagnaðar af hlutabréfum 
og verðbréfum, eins og venjan 
er, en þeir Gini-stuðlar, sem hann 
reiknaði út fyrir Ísland, voru að 
slíkum hagnaði meðtöldum.

Þetta er svipuð villa og ef 
Sigurður gamli Skúlason hafði 
lagt saman tölur um notkun 
Íslendinga á tei og tjöru, fengið 
út háa tölu, borið hana saman við 
tölur um notkun annarra þjóða á 
tei einu saman og síðan fullyrt, 
að Íslendingar drykkju miklu 
meira te en aðrar þjóðir. Sam-
kvæmt nýrri skýrslu Evrópu-
sambandsins um tekjuskiptingu 
2003-2004, sem er aðgengileg á 
heimasíðu hagstofunnar, er 
tekjuskipting á Íslandi ein hin 
jafnasta í Evrópu, aðeins jafnari 
í þremur löndum og ójafnari í 27 
löndum.

Þorvaldur ber ekki fyrir sig 
eins og Guðbrandur, að hann hafi 
dottað yfir minnisblaði. Þess í 
stað skiptir hann um umræðu-
efni, eins og sést á grein hans 
hér í blaðinu í gær. Þar víkur 
hann talinu að því, að tekjuskipt-
ingin sé orðin hér eitthvað 
ójafnari en hún var fyrir 10-15 
árum, sem er eflaust rétt, en 
minnist ekki á samanburð Gini-
stuðla fyrir Ísland og önnur lönd, 
sem var aðalatriðið í máli hans 
síðastliðið haust. Þorvaldur 
þrætir þannig enn fyrir, að mynd 
sín af tekjuskiptingunni sé röng. 
Höfum við Íslendingar eignast 
nýjan Dyrhólagatista?

Nýr Dyrhólagatisti?

Ég sé ekki betur en Þorvald-
ur Gylfason, sem er einmitt 
prófessor eins og þeir Finnur 
og Guðbrandur, sé kominn í 
þennan fríða flokk.

MARKAÐURINN

Hafliði Helgason
í hádegisfréttum
Stöðvar 2 kl. 12:
alla virka daga

Í
vikunni birtist skýrsla Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna um 
velferð barna og ungmenna í þeim löndum sem eru efnahags-
lega best sett í heiminum. Þetta mun vera í fyrsta sinn sem 
UNICEF birtir slíka skýrslu um stöðu barna í velferðarríkj-
unum en sem kunnugt er hefur stofnunin einbeitt sér að því 

að kanna, og ekki síður bæta, hag barna meðal fátækari þjóða.
Ýmislegt vekur athygli í þessari skýrslu, til dæmis hversu illa 

Bandaríkin og Bretland virðast búa að börnum sínum miðað við 
hinar þjóðirnar sem könnunin tekur til. Þessar tvær þjóðir verma 
20. og 21. sætið á heildarlistanum, neðstu tvö sætin. 

Sömuleiðis vekur athygli, án þess að það komi beinlínis á óvart, 
hversu vel Norðurlöndin virðast standa en Svíþjóð, Danmörk og 
Finnland röðuðu sér í efstu sætin á heildarlistanum, á eftir Hol-
landi, og Noregur var þar í sjöunda sæti.

Meirihluti þeirra sem til var leitað hér á landi skilaði því miður 
annað hvort ekki upplýsingum eða ekki fullnægjandi upplýsingum 
þannig að Íslandi er aðeins raðað í tveimur flokkum af sex sem 
kannaðir eru í úttektinni. Ísland var í öðru sæti, á eftir Svíum, í 
flokknum um heilsu og öryggi og er full ástæða til að vera stolt af 
því. Ísland er í þrettánda sæti og nákvæmlega í meðaltali í menntun-
arflokknum og raðast neðst Norðurlandanna. Það er algerlega við-
unandi þótt gott hefði verið að sjá Ísland hærra á þessum lista. Hér 
er þó ekki annað hægt en að hnjóta um þá staðreynd að Bandaríkin 
eru í næsta sæti fyrir neðan Ísland á listanum yfir stöðu mennt-
unar og Bretland allnokkrum sætum neðar en einmitt til þessara 
landa hafa fyrirmyndir iðulega verið sóttar í íslensku menntakerfi. 
Óneitanlega hefði verið fróðlegt að sjá útkomu Íslands í stærra 
samhengi og vonandi gefst tækifæri til þess síðar.

Annað sem er eftirtektarvert í þessari skýrslu UNICEF er að 
ekki virðast augljós tengsl á milli velferðar barna og vergrar þjóð-
arframleiðslu ríkjanna. Til dæmis er Tékkland, sem er í 15. sæti, 
ofar á listanum en mun ríkari lönd eins og Frakkland, Austurríki, 
Bandaríkin og Bretland.

Þegar upp er staðið hlýtur hinn raunverulegi mælikvarði á stöðu 
þjóðar að snúast um það hvernig hún býr að börnum sínum, heilsu-
fari þeirra, skólagöngu og líðan allri því á börnunum byggist fram-
tíðin.

Vitanlega er grundvallaratriði að grunnþörfum barna sé vel 
sinnt, að þau hafi í sig og á og njóti menntunar. Í ljós kemur þó, 
og kemur líklega fæstum á óvart, að raunveruleg lífsgæði barna 
byggjast ekki á eingöngu á efnahagslegum gæðum. Þar koma til 
aðrir þættir svo sem að fá að alast upp við ást, öryggi og nærveru 
við foreldra og fjölskyldu. Í því felast hin raunverulegu lífsgæði.

Börnum á Norður-
löndum líður best

Hér er þó ekki annað hægt en að hnjóta um þá 
staðreynd að Bandaríkin eru í næsta sæti fyrir neðan 
Ísland á listanum yfir stöðu menntunar og Bretland 
allnokkrum sætum neðar.
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Sprite Zero
99 kr/stk. áður 199 kr/stk.

50%
afsláttur

Náttúra salat - frizze 200 gr.
199 kr/pk. áður 249 kr/pk.

Frábært á Sprengidag!

Goði saltkjöt ódýrt
298 kr/kg. áður 445 kr/kg.

Nettó saltkjöt blandað
539 kr/kg. áður 899 kr/kg.

Borgarnes saltkjöt - blandað
455 kr/kg. áður 909 kr/kg.

Náttúra salat - spínat
244 kr/pk. áður 349 kr/pk.

Ísfugl Cajun vængir
154 kr/kg. áður 384 kr/kg.

Íslandsfugl kjúklingur - ferskur
562 kr/kg. áður 749 kr/kg.

25%
afsláttur

60%
afsláttur

Þú sparar 230 kr/kg

30%
afsláttur

30%
afsláttur



Loftslagsbreytingar af mannavöldum 
eru eitt af helstu viðfangsefnum mann-

kyns á þessari öld. Ný skýrsla Vísinda-
nefndar Sameinuðu þjóðanna um lofts-
lagsbreytingar tekur af tvímæli um að 
hlýnun andrúmsloftsins sé af mannavöld-
um. Óheft losun gróðurhúsalofttegunda 
getur valdið jarðarbúum þungum búsifj-
um á næstu áratugum verði ekkert að 
gert. Skýrsla Nicholas Stern hagfræðings 
bresku ríkisstjórnarinnar bendir á að 
kostnaðurinn við minnkun í losun gróður-
húsalofttegunda nú sé margfalt minni en kostnaður 
vegna afleiðinga loftslagsbreytinga í framtíðinni.

Ríkisstjórnin hefur nú samþykkt nýja loftslagsstefnu 
á grunni stefnumörkunar frá 2002. Helsta nýmælið í 
stefnunni er langtímamarkmið um að minnka nettó-
losun gróðurhúsalofttegunda um 50-75% fram til 
2050. Þessu markmiði verður ekki náð nema með 
markvissum aðgerðum, þar sem dregið verður úr 
eldsneytisnotkun, stutt við loftslagsvæna tækni og 
stuðlað að bindingu kolefnis úr andrúmslofti með 
landgræðslu og skógrækt. Í stefnunni er að finna 
ákvæði um ýmsar aðgerðir af þessum toga og bent á 
að þær gagnast oft til að ná jafnframt fleiri markmið-
um.

Helsta rót loftslagsvandans er bruni jarðefnaelds-
neytis, sem eykur styrk koldíoxíðs í lofthjúpnum. 
Besta lausnin við þessum vanda er að nýta endurnýj-
anlegar orkulindir í stað olíu og kola. Nýting vatns-
afls og jarðhita á Íslandi til innanlandsnota eða 
útflutningsiðnaðar er jákvæð frá þeim sjónarhóli. 
Útflutningur á íslenskri þekkingu á sviði jarðhita og 
annarrar loftslagsvænnar tækni er svo vafalítið 
veigamesta framlag Íslendinga í baráttunni gegn 
loftslagsbreytingum.

Mikið hefur verið rætt um stóriðju í sambandi við 
hina nýju loftslagsskýrslu og stefnu Íslands. Þar er 
nauðsynlegt að halda ákveðnum staðreyndum til 
haga. Losun gróðurhúsalofttegunda á hvert framleitt 
tonn af áli er líklega minni á Íslandi en í nokkru öðru 

landi, vegna þess að álverin nýta endur-
nýjanlega orku og búa við mjög strang-
ar kröfur um losun flúorkolefna, sem 
eru skæðar gróðurhúsalofttegundir. Því 
er ekki hægt að halda fram með rökum 
að stóriðja á Íslandi sé slæm hvað varð-
ar gróðurhúsaáhrif á heimsvísu. Það er 
almennt viðurkennt að svo sé ekki og 
þess vegna hafa Íslendingar fengið sér-
stakar losunarheimildir fyrir stóriðju 
hér á landi í Kýótó-bókuninni.

Þetta þýðir auðvitað ekki að stóriðjan sé 
án áhrifa á umhverfi okkar og náttúru. 
Iðjuver og tengdar virkjanir hafa ýmis 

neikvæð áhrif á náttúruna og umhverfið. Við leysum 
ekki loftslagsvanda heimsins með því einu að virkja 
íslensk fallvötn og jarðhitasvæði. Þar eru einnig ein-
stakar perlur á heimsvísu, sem við verðum að vernda 
enn frekar en nú er gert. Stofnun Vatnajökulsþjóð-

garðs sem ríkisstjórnin hefur samþykkt er þannig 
stórt skref í íslenskri náttúruvernd. Sú skoðun að 
stóriðja á Íslandi eigi ekki rétt á sér sérstaklega 
vegna loftslagsbreytinga stenst hins vegar enga rök-
lega skoðun. Þvert á móti hafa ýmis samtök veitt full-
trúum Íslands viðurkenningu fyrir stöðu landsins í 
loftslagsmálum, þar sem nýting endurnýjanlegra 
orkulinda er talin okkur helst til tekna.

Ísland á að vera í fararbroddi ríkja heims í barátt-
unni gegn loftslagsbreytingum. Við eigum að vera 
leiðandi í aukinni nýtingu jarðhita á heimsvísu, inn-
leiða loftslagsvænt eldsneyti og tækni eins hratt og 
við getum og græða upp landið í sátt við sjónarmið 
náttúruverndar. Hin nýja stefna í loftslagsmálum 
getur orðið okkur gagnlegur leiðarvísir á þeirri veg-
ferð. Þar er markið sett hátt og bent á raunhæfar 
leiðir í átt að því marki, sem hrinda þarf í fram-
kvæmd.

Höfundur er umhverfisráðherra.

Ný stefna setur markið hátt

Er ég tók við land-
læknisembættinu

var mér fljótlega ljóst að 
vissir sjúklingahópar 
fengu alls ekki þá þjón-
ustu er þeim bar lögum 
samkvæmt. Ég var skip-
aður landlæknir og bar 
því ábyrgð á að þessum hópum 
væri sinnt.

Nútímavæðing á meðferð ósak-
hæfra geðsjúkra fanga hófst.

Bréf lá á borði mínu frá for-
vera mínum að útvega þyrfti ósak-
hæfum geðsjúkum afbrotamönn-
um er vistaðir höfðu verið í 
fangelsum á Íslandi, m.a. einn 
sjúklingur í 10 ár, vistun á réttar-
geðsjúkrahúsi á Norðurlöndum. 
Ég talaði við ráðherra, þingnefnd-
ir og geðlækna án árangurs. Geð-
deildir töldu sig ekki hafa lokaðar 
deildir og að deildir væru ekki 
hannaðar eða mannaðar fyrir slíka 
sjúklinga. Þá hjálpuðu kollegar 
mínir í Svíþjóð og Noregi. Þeir 
tóku við þeim. Síðan varð Bogi 
Melsted, íslenskur geðlæknir, 
yfirlæknir á réttargeðsjúkrahúsi í 
Västervik í Svíþjóð og tók við 
mörgum geðsjúkum föngum og 
kom þeim til allgóðrar heilsu. 

Verst þótti mér er þeir höfðu 
samband við mig eftir að sjúkling-
urinn hafði náð allgóðri heilsu og 
spurðu hvort við gætum tekið við 
þeim. Ég sagði sem satt var að 
fangelsi biði þeirra, „jæja þá fá 
þeir að vera hjá okkur áfram“ var 
svarið.

Ég ræddi við ráðherra eftir 
ráðherra um stofnun réttargeð-
sjúkrahúss á Íslandi og skrifaði 
greinar í Læknablaðið og önnur 
blöð um nauðsyn slíkra stofnana. 
Þeir vísuðu stöðugt í neikvæða 
umsögn sumra íslenskra geðlækna 
en sinntu ekki áliti Sigmundar Sig-
fússonar, yfirlæknis geðdeildar 
FSA, sem vistað hafði 3 fanga með 
góðum árangri þó að deildin væri 
ekki sérlega mönnuð fyrir slíka 
sjúklinga. Þessi barátta tók 10 eða 
12 ár. 

Þá kom skilningsgóður heil-
brigðisráðherra Guðmundur 
Bjarnason sem tók málið upp og 
síðar Sighvatur Björgvinsson og 
stofnuðu Sogn m.a. með góðri 
aðstoð Boga Melsted.

Þeir fóru ekki eftir mótmæla-
bréfi geðlæknafélagsins! Nú hefur 
Sogn starfað í nær 15 ár og veitt 
um 22 slíkum sjúklingum með-
ferð. Um 15 eru útskrifaðir og eft-
irmeðferð gengur vel í höndum 
Magnúsar Skúlasonar geðlæknis, 
Sigmundar Sigfússonar geðlæknis 
og fleiri. Starfsemi á Sogni hefur 
fengið mjög góða umsögn erlendra 
réttargeðlækna. Stofnun Sogns 
leiddi til nútímavæðingar í með-
ferð á geðsjúkum afbrotamönnum 
á Íslandi.

Allir hafa nú gleymt mótmæl-
um geðlæknafélagsins og vonandi 
þeir sjálfir.

Annað mál á dagskrá var að stofna 
vistheimili fyrir útigangsfólk er 
gekk um götur Reykjavíkurborg-
ar og leitaði skjóls af Ingólfi Arn-
arsyni á Arnarhóli, þetta fólk hafði 
að litlu að hverfa nema nokkrum 
skjólhýsum hjá AA samtökunum. 

Ég ræddi við Magnús Kjartans-
son heilbrigðismálaráðherra um 
málið. Hann vildi sannarlega 
aðstoða þetta fólk en ekkert fé var 
handbært frá Alþingi þrátt fyrir 
margar tilraunir hans og einnig 
fundi mína með þingnefndum. 
Enginn fékkst til að sinna þessu 
fólki nema Hvítasunnusöfnuður-
inn. Lítill áhugi fékkst hjá geð-
deildum. Hlaðgerðarkot var loks-
ins stofnað enda ódýr kostur fyrir 
ríkið því að allflestir vistmenn 
greiddu 2/3 af vistunarkostnaði 
með örorkustyrk eða frá sveitar-
félagi. Hlaðgerðarkot hefur verið 
rekið vel í yfir 30 ár með litlum 
áföllum. Vissulega var nokkur 

áhætta tekin við stjórnun 
slíkra vistheimila enda 
fékkst enginn fagmaður 
til starfsins. Þeir sem 
helst voru fáanlegir til 
forstöðu voru félagar í 
trúfélögum og áttu oft 
sögu um fyrri vímuefna-
neyslu en höfðu langa 
afturbatasögu. Þeir voru 
ekki faglærðir. Eitt sinn 
varð misferlis vart og þá 

var fenginn annar forstöðumaður. 
Erfitt var að fá lækna og hjúkrun-
arfólk til starfa á þeirri stofnun, 
en fyrir tilstilli Hauks Þórðarson-
ar heitins og Þengils Oddssonar 
sinnti heilsugæslan í Reykjahlíð 
Hlaðgerðarkoti með vitjunum 
nokkrum sinnum í mánuði ásamt 
bakvakt. Líklega sá heilbrigðis-
starfsfólk lítinn frama í starfi á 
slíkum stöðum. En lögreglan sagði 
að rónarnir væru horfnir af götum 
Reykjavíkurborgar. Síðan var 
reist meðferðardeild á Vífilsstöð-
um fyrir áfengissjúka, ennfremur 
var hafin „teymisvinna“ í tengsl-
um við Landspítalann.

Síðan var hafin starfsemi í Krísu-
vík. Ég frétti af aðstandendum 
fíkniefnaneytenda, er hófu við-
gerðir á Krísuvíkurskólanum 
nálægt Hafnarfirði, en ungum 
neytendum fjölgaði mjög á þess-
um árum. 

Ég aðstoðaði þá eftir megni og 
kom þangað í eftirlitsferðir m.a. 
ásamt biskupi og fór ég jafnframt 
á fund þingnefnda. Krísuvíkur-
samtökin voru stofnuð og starfa 
enn. Læknar frá Hafnarfirði sinna 
vitjunum. En eins og áður fékkst 
ekkert fé til félags - sálargæslu, 
hjúkrunar eða iðjuþjálfunar. Sjúk-
lingar geta komið og farið að vild. 
Að áliti Landlæknis var þetta tæp-
lega viðunandi þjónusta en aðrir 
kostir voru ekki til.

Samtökin SÁÁ voru stofnuð af 
baráttumönnum en líkt og áður 
mótmæltu geðlæknar. Mikil deila 
reis. Þetta var í tíð Magnúsar 
Magnússonar heilbrigðismála-
ráðherra. Ég sá þann kost að sjón 
væri sögu ríkari og bauð Magnúsi 
í morgunverð að Silungapolli en 
þar hafði SÁÁ hafið starfsemi 
undir stjórn Hilmars Helgasonar, 
Björgólfs Guðmundssonar og 
fleiri. Er við komum þar árla 
morguns komum við inn í sal en 
þar sátu 4-6 vistmenn í kringum 
nokkur borð og ræddu vanda-
málin, áfengisvandann, fjöl-
skyldumál, atvinnumál og fjár-
mál undir stjórn áfengisráðgjafa. 
SÁÁ beinir mjög vistfólki að 
sækja AA fundi eftir meðferð 
sem bætir stórlega árangurinn. 
Að minnsta kosti náðu Svíar og 
Norðmenn ekki nægilega góðum 
árangri með SÁÁ meðferðinni 
fyrr en þeir beindu sjúklingum á 
AA eftirmeðferðina (samanber 
álit landlækna Norðmanna og 
Svía).

Á leiðinni í borgina sagði 
Magnús við mig: „Hér er í gangi 
virk meðferð með þátttöku sjúk-
linga sem er ólík þeirri meðferð 
sem ég veit að fer fram á geðdeild-
um. Við samþykkjum ríkisstyrk til 
SÁÁ.“ Þessi heimsókn held ég að 
hafi haft meiri þýðingu en lang-
dregnir fundir í ráðuneyti. 

SÁÁ er komið til að vera og 
geðlæknar mótmæltu starfsem-
inni ekki lengur og bera betri hug 
til áfengisráðgjafa en áður. 

Síðari hluti greinarinnar verður 
birtur innan skamms.

Höfundur er fyrrverandi land-
læknir.

Velferðarríkið sinnir illa 
úthýstum sjúklingum

Því er ekki hægt að halda fram með rökum að 
stóriðja á Íslandi sé slæm hvað varðar gróður-
húsaáhrif á heimsvísu. Það er almennt viður-
kennt að svo sé ekki.

Ég ræddi við ráðherra eftir 
ráðherra um stofnun réttargeð-
sjúkrahúss á Íslandi og skrif-
aði greinar í Læknablaðið og 
önnur blöð um nauðsyn slíkra 
stofnana.

Safapressa
fyrir heilsuna og línurnar

Fæst með 
berjapressu

Verð frá kr.: 23.500Aðrir söluaðilar:



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Þegar þessi grein kemur fyrir almenningssjónir eru 
Krónikurnar trúlega að gæða sér á súkkulaðibombu 
blaðamannsins Brynhildar Björnsdóttur.

„Ég bý við það að maðurinn minn er einstaklega góður 
kokkur og þykir gaman að elda svo hann tekur meirihluta 
matreiðslunnar,“ segir Brynhildur þegar hún er innt eftir 
afrekum sínum í eldhúsinu. Kveðst líka alin upp við að karl-
maðurinn á heimilinu eldi því pabbi hennar hafi eldað meira 
en mamma. En auðvitað lumar Brynhildur á góðum lausn-
um í eldamennskunni sem öðru. „Ég geri stundum bara ein-
falda súpu þar sem ég hendi því grænmeti sem til er í pott 
með smá olíu og smá vatni, dós af niðursoðnum tómötum og 
slettu af sýrðum rjóma. Þetta verður hin prýðilegasta súpa 
sem endist í mörg mál. Ef maður vill hafa hana veitinga-
húsalega þá maukar maður hana, setur smá rjóma ofan á og 
grein af kryddjurt. 

Svo til að hafa mótvægi við þessa heilnæmu súpu baka 
ég súkkulaðiköku sem er alveg syndsamlega góð. Fékk upp-
skriftina frá tengdamömmu minni. Reyndar er hægt að 
hafa hana holla líka með því að nota lífrænt súkkulaði, hrá-
sykur og heilhveiti, nú eða bara heiðarlega súkkulaðiköku 
sem er eins óholl og hún lítur út fyrir. Útgáfurnar eru eigin-
lega tvær.“

Þessa köku var Brynhildur einmitt að baka og hugðist 
bera hana fyrir félaga sína á Krónikunni til að fagna útgáfu 
fyrsta tölublaðsins. „Ég á fastlega von á að lesendur Frétta-
blaðsins fari út í búð að kaupa sér efni í köku og Króniku í 
leiðinni. Svo gæða þeir sér á hvorutveggja um helgina,“ 
sagði hún kankvís. 

Uppskrift á síðu 2.

Syndsamlega 
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Kristófer Helgi Helgason er 
kokkur á Bistro Café á Lauga-
vegi en hann hefur starfað 
sem kokkur á sjó og landi í 
um tuttugu ár. Hann gefur 
hér sáraeinfaldar og góðar 
uppskriftir af Mexíkó-súpu og 
steinbítspiparsteik.

Kristófer er einn þeirra kokka 
sem hefur gaman af að elda heima 
hjá sér þrátt fyrir að vera yfir 
pottunum alla daga í vinnunni. 
„Heima elda ég einfalda og þægi-
lega rétti en minna af einhverju 
flóknu,“ segir Kristófer. „Uppá-
haldsrétturinn minn þessa dagana 
eru hakkbollur í Sweet Chili-sósu, 
sem einhver annar eldar,“ bætir 
hann við og hlær. 

„Mér finnst alltaf skemmtileg-
ast að elda fisk enda eru engin 
landamæri í þeirri matseld.“ 

Kristófer segir starfið vera 
mjög þakklátt þegar vel tekst til 
og alltaf gaman þegar fólk lætur 
vita af því ef það er ánægt með 
matinn. „Við erum svo heppin á 
Bistro að fólk hefur verið mjög 
ánægt með matinn hjá okkur. Vin-
sælast er kjúklingasalat, núðlu-
réttirnir og sjávarréttasúpan, sem 
er svo vinsæl að það er alveg til 
vandræða.“

Uppskriftirnar sem fylgja hér 
á eftir eru mjög einfaldar að sögn 
Kristófers.

Eldar einfalda rétti heima

Við Fjöruborðið 
Eyrarbraut 3 • 825 Stokkseyri • S. 483 1550
www.fjorubordid.is • ifno@fjorubordid.is

veislutertur.is
Allar tertur á heildsöluverði

Frí heimsending á
Stór-Reykjavíkursvæðinu
Sími 849 5004

Áman ehf • Háteigsvegi 1 • 105 Reykjavík
Sími: 533 1020 • aman@aman.is • www.aman.is

• 7 daga hvít-, rauð- og rósavín frá Solomon Grundy

• 7–10 daga ávaxtavín frá Party Home Wine

• 2 vikna hvít- og rauðvín frá Vinamat

• 3 vikna hvít-, rauð- og rósavín frá La Mancha

Hraðvirk víngerðarefni

Frábær lausn ef halda á veislu með skömmum fyrirvara!

Verð frá: 2.390,-Verð frá: 2.390,-
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Ljóð seljast illa og því leita 
ljóðskáld stöðugt nýrra leiða 
til að koma sköpun sinni á 
framfæri. Ljóð á kaffipokum 
eru ein leiðin enda eiga kaffi- 
og ljóðamenning samleið.

Ljóðskáldin og bókmenntafræði-
nemarnir Helgi Sigurbjörnsson 
og Ragnar Ólafsson hafa í vetur 
prentað ljóð á kaffipoka fyrir 
gesti Kaffitárs. „Ég og Helgi 
erum í því að steypa okkur sem 
ljóðskáld og mikið að velta fyrir 
okkur hvernig best sé að koma 

ljóðlistinni á framfæri,“ segir 
Ragnar. „Ljóðabækur seljast illa 
og það eru helst önnur ljóðskáld 
sem kaupa ljóðabækur. Okkur 
langaði að finna leið til að koma 
ljóðum til fólks sem öllu jöfnu les 
ekki ljóð og þá varð til sú hug-
myndafræði að gefa ljóð út í öðru 
formi en í bókum.“

Eftir nokkur heilabrot varð 
niðurstaðan sú að prenta ljóð á 
kaffipoka sem dreift yrði ókeyp-
is á kaffihúsi. „Við höfum verið í 
samstarfi við Kaffitár og prentað 
eitt ljóð á viku sem gestir geta 
fengið ókeypis,“ segir Ragnar. 
„Kaffimenning á Íslandi er mjög 
spennandi í dag og mikið lagt upp 
úr listahlið kaffisins og mikil list-
gerjun á sér stað á kaffihúsum. 
Þess vegna fannst okkur tilvalið 
að kynna ljóðin á þessum vett-
vangi.“

Ljóðin eru stutt enda á lestur 
þeirra að taka jafn langan tíma 
og að drekka espressó. „Það má 
segja að maður neyti ljóðsins rétt 
eins og maður neyti kaffiboll-
ans,“ segir Ragnar. „Maður kaup-
ir kaffi á hlaupum og kippir einu 
ljóði með til að auðga andann.“

Vel hefur gengið að kynna 
ljóðlistina með þessu móti og 
verður áframhald á samstarfi 
skáldanna og Kaffitárs. „Við 
erum alltaf að leita að nýjum og 
nýjum leiðum en þessi leið virð-
ist virka vel,“ segir Ragnar. „Mót-
tökurnar hafa verið góðar en 
stutt ljóð virðast renna ljúflega 
niður með ljóðrænu bragði góðs 
kaffis.“

Tekur sama tíma að lesa 
ljóð og drekka espressó

SÓMABAKKAR

Nánari uppl‡singar á somi.is

*Gildir a›eins ef panta› er fyrir meira en 3.000 kr.

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000 /  FRÍ HEIMSENDING*



Í Versluninni MC Planet að Austurhrauni 3 í Garðabæ er stór-
útsala á kven- og barnafatnaði.

Vörúrvalið í MC Planet samanstendur af frönskum kven- og barna-
fatnaði af bestu gerð. Má þar nefna gallabuxur, pils kápur og jakka. 
Einnig skófatnað með merkinu Minibel. Þarna er nú rífandi útsala og 
allt að 70% afsláttur gefinn af upprunaverði. Sem dæmi um eiguleg-
ar flíkur má nefna fínriffluð flauelspils í svörtu, bláu og hermanna-
grænu sem áður kostuðu 14.280 en eru nú á 8.570. 

Franskur fatnaður

Rýmt til fyrir reiðhjólum.

Rýmingarsala stendur yfir í 
versluninni Erninum að Skeif-
unni 11d. Öll líkamsræktartæki 
úr sýningarsal eru með allt að 
35 prósenta afslætti. Verslunin 
er höfð opin frá kl. 9.00 til 18.00 
virka daga og frá kl. 11.00 til 
15.00 laugardaga. Nánari upp-
lýsingar á vefsetrinu www.orn-
inn.is.

Útsala í 
Erninum

Skautaholl.is
Opið frá kl. 13 00 allar helgar
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Það er nóg að gera hjá Orra 
Hugin Ágústssyni leikara en 
hann leikur nú í þremur sýn-
ingum, jafnvel öllum á sama 
deginum. Þess vegna hefur 
hann lítinn tíma fyrir DVD- 
safnið sitt sem nú safnar ryki.

Síðasta sunnudag vann Orri það 
afrek að leika í þremur sýningum á 
sama deginum. „Ég byrjaði á Ronju 
uppi í Borgarleikhúsi, fór svo beint 
á frumsýningu á nýja barnaleikrit-
inu hans Dr. Gunna, Abbababb, og 
endaði svo aftur uppi í Borgarleik-
húsi á Eilífri hamingju, en þar er á 
ferð fyrsta íslenska millistjórn-
endadramað,“ segir Orri. „Það var 
strembið, en á sama tíma mjög 
gaman því það er gaman að leika í 
öllum þessum sýningum.“

Öll þessi vinna gerir það að 
verkum að Orri hefur lítinn tíma 
fyrir DVD-safnið sitt. „Ég er dug-
legur að kaupa myndir sem mig 
langar að sjá eða held að séu áhuga-
verðar að eiga,“ segir Orri. „Vanda-
málið er að ég fæ fá fríkvöld og 
þegar þau koma þá nota ég þau 
heldur í að eyða tíma með kærust-
unni.“

Orri segir að það heilli kærust-
una takmarkað að setjast niður og 

horfa á þrjár gamlar listrænar 
myndir í röð og því sé yfirleitt eitt-
hvað annað gert. „Samt læri ég 
aldrei og held áfram að kaupa. 
Þetta eru orðnar svo margar mynd-
ir að ég er hættur að telja þær sem 
ég hef ekki horft á í titlum og er 
farinn að telja í hillumetrum,“ 
segir Orri og bætir við að þetta sé 
ákveðin fíkn en þar sem hún sé 
mun skárri en margar aðrar þá 
hafi hann litlar áhyggjur. „Þegar 
ég verð veikur er ég líka einkar vel 
staddur hvað varðar afþreyingu.“

DVD-myndirnar eru sem sagt 
verstu kaupin hans Orra en hver 
eru þau bestu? „Svona í seinni tíð 
þá er það úlpan mín. Hún er hálf-
gerð brynja, liggur við að hún sé 
skósíð,“ segir Orri. Úlpuna fékk 
Orri á fyrsta virkilega kalda degi 
vetrarins en eins og íslenskum 
eðaltöffurum er von og vísa var 
hann alls ekki viðbúinn vetrinum 
og einungis klæddur í stuttan 
jakka.

„Ég var gjörsamlega að drepast 
úr kulda þennan dag. Ég fór inn í 
G-Star á Laugaveginum, sá úlpuna 
og keypti hana án þess að hugsa 
mig um,“ segir Orri. „Hún hefur 
gert góða hluti í vetur og margir 
sem hafa horft á mig öfundaraug-
um í kuldanum.“

Horfir aldrei á list-
rænu myndirnar

15 til 40 prósenta afsláttur er af jeppadekkjum hjá Arctic 
Trucks. Úrvalið er eitt það mesta á landinu.

Arctic Trucks auglýsir þessa dagana dekk á útsöluverði. Dekkin eru 
af ýmsum toga, fyrir breytta og óbreytta bíla, og af ýmsum stærðum. 
Afslátturinn er 15 til 40 prósent.

Öll dekk, nema AT 405, eru á útsölu. „Dekkin eru af tegundunum 
Chaparal, Procomp, og Cepek,“ segie Skúli K. Skúlason, fram-
kvæmdastjóri Arctic Trucks. „Þau eru öll á útsölu og þar ættu flestir 
jeppaeigendur að finna eitthvað við sitt hæfi.

Skúli segir að móttökurnar við afslættinum hafi verið góðar og 
þegar veðraskot komi taki salan kipp. „Ég vil benda öllum þeim sem 
hafa áhuga á að kaupa sér dekk að skoða heimasíðuna okkar, jeppar.
is eða arctictrucks.is. Þar eru öll dekkin og upplýsingar um þau og 
svo er bara að koma eða hringja í okkur til að komast að því hversu 
mikill afslátturinn er.“

Jeppadekk á útsölu

Útsala stendur yfir í Rúmco.

Tuttugu til fimmtíu prósenta 
afsláttur er veittur á vörum í 
versluninni Rúmco við Langholts-
veg 111 í Reykjavík. Til að mynda 
er 30 prósenta afsláttur af rúmum, 
bæði rafstillanlegum og hefbundn-
um. Tuttugu prósenta afsláttur er 
veittur af baðsloppum og sængur-
fatnaði. 30 prósenta afsláttur er af 
handklæðum og 20-40 prósent af 
rúmteppasettum.

Rúmco er opið virka daga frá 
11-18 og laugardaga frá 11-16.

Baðsloppar 
og rúm

Hjá versluninni Svar tækni er 
risaútsala þar sem bæði LCD 
sjónvörp og tölvur eru á góðu 
verði en í takmörkuðu magni.

Fartölvur frá Acer fást nú með 
40 prósenta afslætti, á krónur 
59.900, en í takmörkuðu magni 
þar sem aðeins 8 tölvur eru í boði 
fyrir þá sem fyrstir koma. 

Heimilistölvur frá Acer ásamt 
skjá er á 59.900 kr. og eru einnig 
í takmörkuðu magni en aðeins 

tíu tölvur eru í boði fyrir þá sem 
koma fyrstir.

LCD-sjónvörp eru einnig í 
takmörkuðu magni þar sem 
Viewpia 32 tommu er á 89.000 kr. 
og Viewpia 40 tommu er á 
179.9000 kr. en í boði eru aðeins 
fimm stykki af hvoru tæki. 
Viewia LCD 37 tommu er á 
149.000 kr. en þar eru aðeins þrjú 
tæki í boði. Fjöldi annarra til-
boða er í gangi, takmarkað magn. 
Svar tækni er til húsa í Síðumúla 
37.

Fyrstur kemur, fyrstur fær

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is
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Jude Law missti 
af Bessastöðum
Breski hjartaknús-
arinn Jude 
Law kom 
degi of seint 
til landsins til 
að geta verið 
viðstaddur
matarboð
sem forsetafrúin og 
góðvinkona hans, Dorrit 
Moussaieff, hugðist 
halda fyrir hann.

BLS. 4 & 10
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Auðkýfingar með 
einkabílstjóra
Íslenskir milljarðamær-
ingar eru með einkabíl-
stjóra í fullri vinnu við að 
keyra þá sjálfa, starfs-
menn þeirra og erlenda 
gesti um höfuðborgar-
svæðið. Bílarnir sem 
boðið er upp á eru 
einvörðungu glæsikerrur 
sem kosta hátt á annan 
tug milljóna. BLS. 2 

Hafsteinn Þórólfsson 
tekur þátt í úrslitum Eurovision

„ÞÚ TRYLLIR MIG“
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Jónsi byrjar á námskeiði
Tónlistarmaðurinn Jónsi sem er nú 
aðeins hársbreidd frá því að verða 
flugþjónn hjá Icelandair, byrjar á hinu 
fjögurra vikna langa skyldunámskeiði 
verðandi flugfreyja og -þjóna í næstu 
viku. Í samtali við Sirkus í síðustu viku 
var Jónsi eitthvað stressaður yfir því að 
komast ekki í gegnum námskeiðið en 
Sirkus trúir ekki á slíkt. Við erum viss um 
að Jónsi flýgur í gegnum námskeiðið og 
mun svífa á milli farþega í vélum 
Icelandair í sumar með bros á vör.

Gulllimman selst ekki
Ekkert virðist ganga hjá athafnamannin-
um Ásgeiri Þór Davíðssyni, einatt 
kenndum við Goldfinger, að selja 
Hummer-limmu sína sem hann flutti inn í 
fyrra. Þessi 17 manna gula glæsibifreið 

er til sölu fyrir 
rétt verð en svo 
virðist sem 
orstír bílsins 
komi ef til vill í 
veg fyrir áhuga 
mögulegra

kaupenda. Sjálfsagt verður bíllinn alltaf 
tengdur við dansmeyjar og súlustaði á 
meðan hann er gulur en þó er ekki loku 
fyrir það skotið að láta sprauta hann, til 
dæmis svartan. Þá er tengingin við 
Goldfinger horfin.

Aftur í fatabransann
Hjónin Gunnar Hilmarsson og Kolbrún
Petrea Gunnarsdóttir, sem ráku 
fataverslunina GK áður en þau seldu 

hana til Írisar Bjarkar 
Jónsdóttur, ætla sér að 
koma aftur inn af krafti á 
fatamarkaðinn. Heyrst 
hefur að öflugur 
fjárfestir sé á bak við 

þau en það er enginn annar en Eiríkur
Sigurðsson, sem 
seldi verslunar-
keðjuna 10/11 til 
Baugs á sínum 
tíma fyrir fúlgur 
fjár og 
hefur
efnast
mikið
síðan.

Þ egar mikið er að gera og fara 
þarf á marga staði getur verið 
óþægilegt að þurfa að leita að 

stæðum í Reykjavík. Íslenskir 
milljarðamæringar beita sömu 
brögðum og ráðherrar landsins, eru 
með einkabílstjóra í fullri vinnu sem 
sjá um að aka þeim, starfsmönnum 
fyrirtækjanna og oft erlendum 
gestum um Reykjavík og nágrenni á 
sannkölluðum glæsivögnum. Þannig 
verður biðin sem styst enda er 
glataður tími tapað fé í viðskipta-
heiminum.

Vinirnir og viðskiptafélagarnir 
Sigurður Bollason og Magnús 
Ármann eiga einn Audi A8 6.0 bíl 
sem er árgerð 2004. Sá bíll er ekkert 
slor og kostar nýr um tíu milljónir 
króna. Þessir bílar eru með 450 
hestafla vél og ekki nema 5,2 
sekúndur að komast upp í 100 km/
klst. Bíllinn er hinn glæsilegasti bæði 
að innan sem utan enda maður í 
fullri vinnu við að aka og hugsa um 
hann. Bakkabræðurnir Lýður og 

Ágúst Guðmundssynir eiga svipaðan 
bíl og Sigurður og Magnús nema 
hvað bíll bræðranna er ívið lengri. 
Það sást meðal annars til Brynjólfs 
Bjarnasonar, forstjóra Símans, stíga 
upp í þann bíl eftir hluthafafund 
Símans ekki alls fyrir löngu. 

Hannes Smárason, forstjóri og 
aðaleigandi FL Group, notast við 
nýlegan BMW 760 Li sem er 
flaggskip BMW. Nýr slíkur bíll kostar 
yfir 15 milljónir króna og er með 438 
hestafla vél. Hannes notar bílinn 
sjálfur auk þess sem starfsfólk FL 
Group og gestir fyrirtækisins fá 
afnot af honum þegar þurfa þykir.

Jón Ásgeir Jóhannesson, forstjóri 
Baugs og stjórnarformaður 365, sem 
gefur meðal annars út Sirkus, er mikill 
Range Rover-maður. Hann ferðast 
yfirleitt um á Range Rover Superchar-
ger en auk þess eiga bæði Baugur 
Group sem og unnusta hans, Ingibjörg 
Pálmadóttir, slíka bíla sem starfsmenn 
og erlendir gestir notast við.

Sögusagnir ganga um að einhverjir 

af þessum milljarðamæringum hafi nú 
ákveðið að bæta í bílasafnið sitt og 
kaupa einn flottasta Benz 
sem sést hefur á götum 
Reykjavíkur. Sá bíll er 
glæný útgáfa í E-línu 
Benz, E65 AMG sem er 
með 503 hestafla vél og 
öllum þeim mögulegu 
og ómögulegu 
aukahlutum sem 
hugurinn girnist. 
Heimildarmenn 
Sirkus telja að verðið 
á slíkum bíl sé ekki 
undir 30 
milljónum 
króna.
oskar@
frettabladid.
is
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MILLJARÐAMÆRINGARNIR ÞURFA EKKI AÐ HAFA ÁHYGGJUR AF STÖÐUMÆLASEKTUM

Auðkýfingar með einka-
bílstjóra í fullri vinnu

BRÆÐUR BJÓÐA 
Í BÍLTÚR 
Bakkabræðurnir
Lýður og Ágúst
Guðmundssynir
notast við 450 

hestafla Audi-
bifreið þegar þarf 

að aka æðstu 
mönnum fyrirtækja 

þeirra um 
bæinn.

AÐEINS FLAGGSKIPIÐ DUGAR Hannes býður ekki upp á neitt minna en 
flaggskip BMW-flotans með einkabílstjóra.

VILL BARA BRESKT Jón Ásgeir Jóhannesson er með einfaldan smekk og kýst helst að ferðast um 
í Range Rover.

KLASSAKERRA Það er óhætt að segja að Audi-inn sem Sigurður
og Magnús sem og Bakkabræður notast við sé ekkert slor.

VINIRNIR DEILA BÍL Vinirnir og viðskiptafé-
lagarnir Sigurður Bollason og Magnús
Ármann nota sama einkabílstjórann.

ENGAR STÖÐUMÆLA-
SEKTIR Hannes
Smárason þarf ekki að 
hafa áhyggjur af því að 
borga í stöðumæla eða 
leita að stæðum.

Umbo›s- og sölua›ili
Birkiaska ehf.
sími: 551 9239
www.birkiaska.is

Vali› fæ›ubótarefni ársins 2002 í Finnlandi

Minnistöflur

Umbo›s- og sölua›ili
Birkiaska ehf.
sími: 551 9239
www.birkiaska.is

Birkiaska

Heyrst hefur
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SÖKNUÐUR Atli segir að það fylgi því söknuður að yfirgefa Lindarbrautina. SIRKUSMYND/VILHELMÍ MIKILLI UPPBYGGINGU Atli segist vera gríðarlega ánægður með 
að flytja í miðbæinn enda sé allt á fullu þar.  SIRKUSMYND/VILHELM

Heyrst hefur

165 millur og allt út
Hjónin Þórunn Edda Anspach og 
Olivier Robert Bremond festu ekki alls 

fyrir löngu kaup á einu 
glæsilegasta
einbýlishúsi Seltjarnar-
ness. Húsið er við 
Tjarnarstíg og er með 
óviðjafnanlegu
sjávarútsyni. Þórunn 

Edda og Olivier borguðu 165 milljónir 
fyrir húsið en það stoppaði þau þó ekki 
frá því að gera það nær tilbúið til 
innréttinga þegar þau fengu það afhent. 
Búast má því við að endanlegur 
kostnaður við húsið fari vel yfir 200 
milljónir.

Hvað með svörtu bókina?
Margir hafa velt vöngum yfir því 
hvað standi í svörtu bókinni 
sem Steingrímur Sævarr 

Ólafsson, nýráðinn ritstjóri 
Íslands í dag, heldur alltaf á í 

útsendingu. Ein getgátan 
sem er á lofti er sú að 

bókin hafi verið í eigu 
Helga Seljan sem hafi 
gleymt henni þegar 

hann flutti sig yfir í 
Kastljós Ríkisútvarpsins.
Helgi ku vera mjög 
stressaður þessa 
dagana enda geymdi 
bókin mörg leyndarmál 
sem Steingrímur Sævarr 

hefur ef til vill komist á snoðir um nú.

Eigendahópur Domo minnkar
Rósant Birgisson, einn af fimm 
eigendum veitingastaðarins Domo í 
miðbænum, hefur selt hlut sinn í 
staðnum. Ástæða þess að Rósant selur 
hlut sinn er að reksturinn hefur gengið 
erfiðlega og hafa eigendur þurft að setja 
pening í staðinn til að hjálpa honum yfir 
erfiðasta hjallann. Tvíburabræðurnir 
Arnar og Bjarki Gunnlaugssynir og 
veitinga- og fatakaupmennirnir Kormá-
kur Geirharðsson og Skjöldur
Sigurjónsson áttu staðinn með Rósant
og keyptu af honum hlutinn. Þeir eiga 
þannig fjórðung hver.

J ú, það er rétt. Ég er búinn að kaupa 
íbúð í miðbænum,“ segir Atli Eðvalds-
son, fyrrverandi landsliðsþjálfari í 

knattspyrnu og einn albesti knattspyrnu-
maður sem Ísland hefur alið af sér, spurður 
um þann orðróm að hann hyggist bregða 
búi ásamt unnustu sinni, Sigrúnu Kristjáns-
dóttur, og flytja í 120 fermetra penthouse-
íbúð á Laugavegi og selja glænýtt parhús 
sem þau byggðu á Lindarbrautinni á 
Seltjarnarnesinu.

„Þetta er æðislegt hús á Lindarbrautinni 
og okkur þykir alveg óskaplega vænt um 
það. Útsýnið er frábært og það er stutt út á 
Gróttu en það er orðið of stórt fyrir okkur 
tvö. Börnin eru öll vaxin úr grasi og við 
ætluðum okkur ekki að vera sjötug í alltof 
stóru húsi,“ segir Atli sem segja má að sé 

kominn heim á æskuslóðirnar.
„Ég er miðbæjarrotta að upplagi, er 

alinn upp í Miðtúninu sem er aðeins 
fimm mínútur frá staðnum sem við 
keyptum á. Við féllum algjörlega fyrir 
þessari eign, segir Atli og vísar til 
íbúðarinnar sem er nýuppgerð á 
Laugavegi 103 með stórkostlegu 
útsýni til allra átta. Atli segir að 
vinur hans, Bjarni Hákonarson á 
RE/MAX í Skútuvogi, hafi ekki 
þurft langan tíma til að sannfæra 
hann um að þetta væri rétta 
eignin.

„Það verður auðvitað eftirsjá af 
Seltjarnarnesinu. Það er yndislegur 
staður en hentar kannski meira barnafólki. 
Ég hef skokkað mikið úti á Nesi enda 
yndislegt að hlaupa þar en nú verð ég bara 
að byrja upphitunina með því að hlaupa frá 
Laugaveginum út á Seltjarnarnes. Eða keyra 
þangað á bílnum.

Nú verður hins vegar stutt fyrir okkur að 
fara út að borða, setjast inn á kaffihús og 
njóta þeirrar miklu uppbyggingar sem nú 
stendur yfir í miðbænum. Það verður 
líka að meta það sem kost að nú get ég 
fengið mér einn bjór í bænum og 
labbað síðan heim. Það sparar 
leigubílakostnað og allt saman telur 
þetta,“ segir Atli og hlær.

oskar@frettabladid.is

ATLI EÐVALDSSON FLYTUR AF SELTJARNARNESINU Í MIÐBÆINN

LANDSLIÐSÞJÁLFARI
KEYPTI PENTHOUSE-
ÍBÚÐ Á LAUGAVEGI

HELD ÉG GANGI HEIM Atli Eðvalds-
son er að flytja í miðbæinn og getur 
því labbað heim eftir að hafa fengið 
sér einn kaldan á kránni.

„ÞAÐ VERÐUR LÍKA AÐ 
META ÞAÐ SEM KOST
AÐ NÚ GET ÉG FENGIÐ 
MÉR EINN BJÓR Í
BÆNUM OG LABBAÐ 
SÍÐAN HEIM.“

B reski hjartaknúsarinn Jude Law 
kom til landsins á mánudaginn 

eins og frægt er orðið ásamt 
börnum sínum þremur og 
barnfóstru. Ekki er vitað um 
ástæður ferðar hans til Íslands 
en þó á hann í það minnsta 
kosti eina góða vinkonu hér, 
forsetafrúna Dorrit Moussai-
eff.

Dorrit ætlaði að halda 
matarboð fyrir leikarann á 
Bessastöðum síðastliðinn 
sunnudag en varð að hætta 
við þar sem Law var ekki 
kominn til landsins. Dorrit 
dvelur þessa dagana erlendis 
og því ólíklegt að þessir miklu 
vinir nái saman meðan á dvöl 
Law hér á landi stendur.

Jude Law missti af Bessastaðaboði

GÓÐIR VINIR Dorrit og hinn breski 
Jude Law eru góðir vinir enda 
bæði í efsta þrepi breska 
samkvæmislífsins.

BESSASTAÐIR Jude
Law kemst varla 

inn fyrir dyr hjá 
forsetanum í 
þessari
Íslandsferð. MISSTI AF MATNUM Jude Law

náði ekki til landsins í tæka tíð 
fyrir matarboð Dorritar á 
Bessastöðum.

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!

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is
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 Hverjir voru hvar?

Þ að var fullt út úr dyrum þegar 
klipparinn Böddi hélt upp á það 

að hann hefur tekið við rekstri 
hárgreiðslustofunnar vinsælu Jóa og 
félögum á Skólavörðustígnum af 
Simba. Bæði Böddi og Simbi hafa 
notið mikilla vinsælda á meðal 
Reykvíkinga á undanförnum árum og 
miðað við mætinguna á laugardag-
inn má búast við því að biðraðir 
myndist á degi hverjum eftir því að 
setjast í stólinn hjá Bödda og hans 
mönnum. Eigandinn var að sögn 
hæstánægður með opnunarteitið 
enda var stöðugur gestagangur þá 
tvo tíma sem opnunin stóð yfir.

FLOTT HJÓN Böddi klippari og eiginkona hans Harpa voru sæl og sátt við opnunina á 
laugardaginn. SIRKUSMYND/DANÍEL

BARN Á LEIÐINNI Fitness-frömuðurinn 
Arnar Grant brosti út að eyrum með 
konu sinni henni Tinnu. Þau eiga von á 
sínu fyrsta barni saman í sumar. 
SIRKUSMYND/DANÍEL

Þ að var áhugaverður hópur 
kvenna samankominn á 

Seltjarnarnesinu, nánar tiltekið á 
heimili Elínrósar Líndal, eiginkonu 
Steinþórs Gunnarssonar, forstöðu-
manns verðbréfamiðlunar Lands-
bankans, á föstudagskvöldið þar 
sem skálað var í kampavíni og 
málefni líðandi stundar voru rædd. 
Jafnrétti, femínismi, viðskipti, 
verðbréf, blaðamennska, hönnun og 
tíska voru á meðal umræðuefnis en 
þarna komu konur saman á sínum 
eigin forsendum, til þess m.a. að efla 
tengsl kvenna í samfélaginu. Yfir 50 

konur sóttu boðið og ræddu stöðu 
sína og framtíðaráætlanir.

Kampavín og konur 
á Seltjarnarnesi

FLOTTAR Þær Kittý Johansen, Sigríður
Ólafsson og Guðrún Ólöf Gunnarsdóttir
mættu í boðið. SIRKUSMYND/DANÍEL

GESTGJAFINN Elínrós Líndal, gestgjafi boðsins, sést hér lengst til vinstri á myndinni. 
Með henni á myndinni eru Ingibjörg Arnljótsdóttir, Anna Margrét Björnsson,
blaðamaður á Fréttablaðinu, og ljósmyndarinn Silja Magg. SIRKUSMYND/DANÍEL

MÆTTAR Þær Sólveig Haraldsdóttir, Guðný Magnúsdóttir og Margrét K. Sigurðar-
dóttir létu sig ekki vanta á Seltjarnarnesið á föstudaginn. SIRKUSMYND/DANÍEL

MITT Á MILLI Fyrirsætan fyrrverandi Díana Bjarnadóttir var ekki í slæmum 
félagsskap við opnunina. Hér sést hún á milli athafnamannanna Fjölnis Þorgeirs-
sonar og Andrésar Péturs Rúnarssonar.  SIRKUSMYND/DANÍEL

Fjölmiðlamógullinn
Sigurður G. 
Guðjónsson sást 
ásamt eiginkonu 
sinni, Láru 
Lúðvígsdóttur, á 
Hótel 101 þar 

sem þau snæddu rómantískan kvöldverð 
á laugardagskvöldið.

Það var að vanda fjölmenni 
á Boston um helgina en 
staðurinn virðist 
algjörlega vera að slá 
í gegn. Leikkonan 
Brynhildur
Guðjónsdóttir var 

á staðnum sem og 
sjónvarpsdrottning-
in fyrrverandi 
Eyrún Magnúsdótt-
ir. Fréttamaðurinn 
Guðfinnur
Sigurvinsson leit 

við ásamt félaga sínum og Kastljóskóng-
urinn Helgi Seljan, sem er orðin eins og 
hver önnur mubla á staðnum, stimplaði 
sig að sjálfsögðu inn. Tónlistarmaðurinn 
Daníel Ágúst Haraldsson heiðraði einn-
ig staðinn með nærveru sinni.

Trausti Hafliðason,
ritstjóri Blaðsins, og 
Janus Sigurjónsson, 
einn eigenda hins 
nýstofnaða
útgáfufélags DV, voru 
venju samkvæmt á 
Ölstofunni þar sem 
þeir fóru yfir málefni liðinnar viku.

BÖDDI TEKUR VIÐ
JÓA OG FÉLÖGUM

OPIÐ
FRÁ KL 20
ALLA DAGA 
VIKUNNAR

BÓHEM
Grensásvegi 5-7
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Hafsteinn Þórólfsson syngur 
lagið Þú tryllir mig sem er eitt 
sigurstranglegasta lagið í 
Söngvakeppni Sjónvarpsins 
en úrslitin koma í ljós á 
morgun. Hafsteinn, sem er 
nýfluttur frá London, stofnaði 
fótboltalið fyrir homma þegar 
hann kom heim en liðið 
stefnir á EM um páskana. 
Hafsteinn sendi lagið í 
keppnina í gríni en er núna að 
þessu í fullri alvöru og stefnir 
á sigur.

Ég er algjört Eurovision-fan og 
hef mest gaman af stigagjöfinni 
auk þess sem það er gaman að 

sjá allt sjóvið í kringum þetta og alla 
þessa ólíku menningarheima koma 
saman,“ segir Hafsteinn Þórólfsson 
sem syngur lagið Þú tryllir mig, eitt 
laganna sem keppa til úrslita í 
Söngvakeppni Sjónvarpsins annað 
kvöld. Hafsteinn viðurkennir fúslega 
að hann hafi afar gaman af keppn-
inni, bæði forkeppninni hér heima og 
svo þeirri stóru úti. „Ég elska að 
hvetja íslenska lagið áfram og ég 
gleymi aldrei þegar All out of Luck, 
sem er uppáhalds íslenska Eurovisi-
onlagið mitt, keppti fyrir Íslands hönd 
á afmælisdaginn minn. Aldrei hefur 
fallið verið svona hátt en þetta var 
ógeðslega gaman,“ segir Hafsteinn 
brosandi.

Tók íþróttirnar fram 
yfir tónlistina

„Ég kem úr mikilli tónlistarfjöl-
skyldu og lærði á klarinett í fimm ár 
þegar ég bjó í Bandaríkjunum auk 
þess sem ég söng og lærði á píanó,“ 
segir Hafsteinn og bætir við að 
honum hafi boðist að ganga í 
úrvalskór og hljómsveit Minniapolis-
borgar þegar hann var aðeins 12 ára. 
„Ég hafði hins vegar ekki áhuga á því 
og vildi frekar eyða tímanum í 
íþróttum.“ 

Eftir fimm ár í Bandaríkjunum 
fluttist Hafsteinn til Íslands og hefur 
síðan búið á Seltjarnarnesi fyrir utan 
fjögur ár sem hann dvaldi í Mennta-
skólanum á Laugarvatni. „Í skólanum 
ákvað ég að verða tónlistarmaður en 
menningar- og tónlistarlífið var mjög 
blómlegt á Laugarvatni á þessum 
tíma. Ég tók þátt í sýningum og 
keppti í söngvakeppnum og tók þarna 
þá ákvörðun að fara í söngnám,“ segir 
Hafsteinn, sem stundaði söngnám í 
London í þrjú ár. 

Fótboltalið fyrir homma
Í London gekk Hafsteinn til liðs við 

fótboltalið samkynhneigðra knatt-
spyrnumanna og stofnaði lið fyrir 
homma þegar hann kom heim til 
Íslands aftur. „Strákafélagið Styrmir 
var stofnað síðasta sumar. Mér fannst 
leiðinlegt að geta ekki haldið áfram 
að æfa þegar ég kom heim frá London 
svo ég stofnaði bara mitt eigið lið. Í 
dag eru liðsmenn líklega um 50-60 en 
að jafnaði mæta 20-30 strákar á 
æfingar. Þetta er ótrúlega skemmti-
legt og þarna eru strákar á öllum aldri 
með mismikla reynslu í boltanum,“ 
segir Hafsteinn og bætir við að liðið 
hafi keppt á Norðurlandamóti í 
september. „Við lentum í neðsta sæti 
en stóðum okkur samt vel enda voru 
flestir í liðinu að keppa í fyrsta 
skiptið. Næsta mót er um páskana og 
þá munum við standa okkur enn 
betur því við erum komnir með hörku 
lið.“ 

Erfitt að vera samkynhneigður 
íþróttamaður

Aðspurður af hverju samkynhneigð-
ir þurfi á sérstöku íþróttaliði að halda 
segir hann enn þá mikla fordóma 
innan íþróttanna. „Það er mjög erfitt 
fyrir íþróttamenn að koma út úr 
skápnum og sér í lagi þegar um 
hópíþróttir er að ræða. Margir telja að 

þeir muni eyðileggja móralinn innan 
liðsins eða að þeir fari með möguleika 
sína á að komast í atvinnumennsku. 
Þetta fótboltalið er líka félagasamtök 
enda vantaði félagasamtök fyrir 
homma á Íslandi eins og sést á 
þátttökunni,“ segir Hafsteinn, sem er 
29 ára, laus og liðugur.

Laglínan kom á leiðinni 
heim af djammi

Hafsteinn hefur aldrei áður tekið 
þátt í söngvakeppninni og bjóst í 
rauninni ekki við að komast áfram. 
„Ég er alveg rosalega ánægður með að 
vera kominn áfram en ég og Hannes 
Páll Pálsson, besti vinur minn, 
sömdum textann saman og hann er 
einnig stílistinn á bak við atriðið. Eins 
og ég hef sagt áður þá fékk ég 
laglínuna í hausinn eina nóttina á leið 
heim af djammi í London. Við 
Hannes hittumst svo yfir hvítvíns-
flösku eitt laugardagskvöldið og 
sömdum textann eftir að hafa 
ákveðið að taka þátt í keppninni. Í 
fyrstu vorum við að þessu í gríni en 
núna þegar við erum komnir í úrslit 
erum við í þessu af fullri alvöru.“

Keppnin er stökkpallur
 inn í sviðsljósið

Hafsteinn vildi semja lag sem 
myndi virka á dansgólfinu og hann 
sjálfur hefði gaman af. „Mér finnst 
þessi tegund tónlistar mjög skemmti-
leg en ég er alæta á tónlist og elska 
Eurovision,“ segir Hafsteinn sem tók 
þátt í Eurovision-sýningu á Broadway 
fyrir fjórum árum. Áður en hann hélt 
til London hafði hann stimplað sig 
almennilega inn í íslenskt tónlistarlíf. 
„Þetta er fyrsta lagið sem ég sem en 
ég söng Gay pride-lagið „Ég er eins og 
ég er“ á sínum tíma, hef sungið með 
Sigur Rós og á plötu Bjarkar Medullu 
og hef tekið þátt í uppsetningum á 
nokkrum óperum. Ég get ekki sagt að 
þetta sé beint skemmtilegra en þetta 
er allt öðruvísi en upp á síðkastið hef 
ég verið að hallast meira að dægur-
lagapoppinu. Það var margt í gangi 
hjá mér áður en ég fór út en núna er 
ég svolítið dottinn út en vona að 
keppnin verði einhvers konar 
stökkpallur inn aftur án þess að vera 
að taka þátt með einhverjum 
formerkjum. Það er margt sem mig 
langar að gera og ég er að semja mína 
eigin tónlist og er þegar kominn með 
nokkur lög.“ 

Með Dr. Gunna á heilanum
Aðspurður hvort hann færi til 

Finnlands fyrir Íslands hönd segist 
hann meira en til í það. „Það væri 
æðislegt að fara til Finnlands, Finnar 
eru svo skemmtilegir,“ segir hann og 
bætir við að honum lítist ágætlega á 
lögin sem hann keppi við. „Það eru 
mörg skemmtileg lög þarna á milli en 
flest þeirra eru í hægari kantinum. 
Mér finnst lagið hans Dr. Gunna 
frábært og er búinn að vera með það 
á heilanum síðan ég heyrði það fyrst. 
Eins finnst mér lög Jónsa, Friðriks 
Ómars og Helga Rafns mjög góð.“

Silvía Nótt gekk of langt
Hafsteinn fylgdist að sjálfsögðu 

með Silvíu Nætur-ævintýrinu á 
síðasta ári og segir lagið hafa verið 
gott. „Mér fannst lagið skemmtilegt 
og atriðið gott en held að hún hafi 
gengið aðeins of langt, annars var 
þetta geggjað hjá henni. Við 
Íslendingar erum alltaf jafn vissir um 
að taka þessa keppni og verðum alltaf 
jafn hissa að standa ekki uppi sem 
sigurvegarar. Ef ég kæmist áfram yrði 
ég ánægður með viðtökurnar hér 
heima og allt annað yrði bara plús.“ 

Fer ekki í karakter
Atriðið sem Hafsteinn býður upp á í 

söngvakeppninni vakti mikla athygli 
og salurinn var greinilega á hans 
bandi ef marka má fagnaðarlætin sem 
brutust út þegar ljóst var að lagið 
hefði ratað í úrslit. Aðspurður hvort 
karakterinn sem hann býður upp á í 
atriðinu sé eitthvað líkur honum 
sjálfum segir hann svo vera. „Hann er 
allavega hluti af mér en ég og 
stílistinn reyndum að gera þetta í 
samhengi við textann,“ segir 
Hafsteinn og bætir við að hann ætli að 
vera hann sjálfur að mestu leyti. „Ég 
ætla ekki að fara í neinn karakter, ég 
ætla bara að gera þetta þannig að ég 
fíli það sjálfur án þess að búa eitthvað 
til, vera með uppgerð eða skapa 
einhverja persónu. Ég er bara eins og 
ég er.“  indiana@frettabladid.is

„ÉG ER BARA 
EINS OG ÉG ER“

SIGURVISSIR Hafsteinn segir Íslendinga alltaf jafn vissa um að vinna Eurovision og verða alltaf jafn hissa að standa ekki uppi sem 
sigurvegarar. „Ef ég kæmist áfram yrði ég ánægður.“ SIRKUSMYND/VALLI FÖRÐUN/ELÍN REYNISDÓTTIR TÖKUSTAÐUR/HNEFALEIKAFÉLAG REYKJAVÍKUR FAXAFENI
8

„Ég ætla ekki að fara í 
neinn karakter, ég ætla 

bara að gera þetta þannig 
að ég fíli það sjálfur.“

HAFSTEINN ÞÓRÓLFSSON TRYLLIR 
ÍSLENSKU ÞJÓÐINA Í ÚRSLITUM
EUROVISON
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umtalaðasta í Hollywood.  

Barnfóstran blaðrar
Í júlí 2005 steig barnfóstra Sadie Frost 
og Jude Law fram og lýsti frá mánaðar-
löngu ástarsambandi sínu við 
hjartaknúsarann meðan tökum á 
myndinni All The King’s Men stóð yfir. 
Daisy Wright, barnfóstra þeirra hjóna, 
sagðist vera yfir sig ástfangin af Jude 
en Sadie Frost rak hana er hún komst 
að ástarsambandi hennar við Jude. 
Ekki var þetta í fyrsta sinn sem Jude 
hélt framhjá. Maðurinn er fullur af 
ástríðu. Það er alveg á hreinu. Hann 
lætur hana kannski stjórna sér aðeins 
of mikið.

Daisy Wright var sögð ætla að koma 
fram í bandarískum spjallþætti og 
segja frá sambandi sínu, en við erum 
enn að bíða eftir þessu viðtali.

Þvílíkt sjokk fyrir Siennu Miller. 
Maðurinn hennar hélt framhjá henni 
og það með barnfóstrunni sinni. Jude 
bað Siennu opinberlega afsökunar, en 
skömmin var of mikil fyrir hana og 
stuttu seinna hætti hún með Jude eftir 
átta mánaða trúlofun og þriggja ára 
samband.

Börnin mikilvægust
Ekki gerði framhjáhald hans ferlinum 

gott, því allar þær konur sem dýrkuðu 
hann og dáðu hér áður fyrr höfðu 
fengið alveg nóg af honum. Ekki bætti 
það úr skák að í mörgum af hans 
nýjustu myndum lék hann flagara og 
framhjáhaldara. Þar á meðal í 
kvikmyndinni Alfie og Closer.

Síðan Jude og Sienna hættu saman í 
fyrsta sinn hafa þau hætt og byrjað 
saman oftar en flestallir Íslendingar til 
samans. Þetta stóð yfir í tæpt ár eða 
þangað til í nóvember á síðasta ári er 
Jude fékk yfir sig nóg af partístandi litlu 
Siennu og ákvað að það sem skipti hann 
mestu máli væru börnin hans þrjú, 
Rafferty, Iris og Rudy.

Hvað varðar kvikmyndaferil hans 
hefur Jude eins og sagt var frá áður 
ekki staðið undir þeim væntingum 
sem til hans hafa verið gerðar í 
Hollywood og er hann þekktari fyrir 
útlit sitt og einkalíf heldur en 
leiklistarferilinn. Næst fáum við að sjá 
Jude í kvikmyndinni Breaking and 
Entering sem er einmitt leikstýrð af 
Anthony Minghella. Jude er í miklu 
uppáhaldi hjá leikstjóranum og segja 
gagnrýnendur þetta vera hans besta 
hlutverk síðan hann lék í kvikmynd-
inni The Talented Mr. Ripley. 

J ude Law fæddist í vesturhluta 
London árið 1972. Hann skipti 
oft um skóla sem krakki og var 

eitt sinn færður til vegna hrikalegs 
eineltis. Á táningsaldri hóf hann 
leikferil sinn með National Youth 
Music Theatre. Það var þá er hann 
hætti alfarið í skóla til að einbeita sér 
að leiklistinni. Um tíma stundi Jude 
leiklist við hinn þekkta Guildhall 
School of Music and Drama en hætti 
eftir stuttan tíma til að reyna að 
meika það á eigin spýtur. Það er 
greinilegt að þessi ungi og metnaða-
fulli leikari þráði frægð og frama strax 
frá unga aldri. 

Örlög ástarinnar
Það er erfitt að fá stóra tækifærið og 
Jude sá að auðveldasta leiðin til að ná 
athygli leikstjóra og framleiðenda var 
í gegnum leikhúsið. Hans fyrsta stóra 
verk var sem villtur táningur í The 
Fastest Clock in the Universe eftir 
Philip Ridley og fljótlega eftir það lék 
hann í Indiscretion sem byggt er á 
Les Parents Teribles eftir Jean 
Cocteau. Nokkrum árum seinna lék 
hann þetta sama hlutverk á Broad-
way á móti Kathleen Turner, en það 
var á því sviði er Jude vakti athygli 
Steven Spielberg á breska sjarmörn-
um.

Eftir nokkur leikrit og misheppn-
aðar sjónvarpsseríur sló hann til og 
tók að sér það verkefni að leika í 
kvikmynd sem bar heitið Shopping. 
Það var við tökur á þeirri mynd sem 
líf hans breyttist til frambúðar, en þar 
kynntist hann tilvonandi eiginkonu 
sinni, Sadie Frost.

Sadie var á þeim tíma gift 
söngvaranum Gary Kemp úr 80s 
hljómsveitinni Spandau Ballet. Mynd-
in Shopping fékk ekki góða dóma en 
þessu ástfangna pari gæti ekki hafa 
verið meira sama. Árið 1997 sótti 
Sadie um skilnað við rokkarann og 
aðeins nokkrum mánuðum seinna 
giftist hún Jude Law. Það hefur aldrei 
komið fram að Sadie hélt framhjá 
eiginmanni sínum til þess að vera 
með Jude, en ef marka má tímasetn-
ingarnar á skilnaði hennar er það 
ekki ólíklegt. 

Heppinn í Hollywood
Loksins var komið að Jude að slá í 
gegn og hann gerði það í kvikmynd-
inni Wilde frá árinu 1997 sem skartar 

Stephen Fry í hlutverki ljóðskáldsins 
Oscar Wilde, en þar lék Jude elskhuga 
hans, Lord Alfred Douglas. Hlutinir 
voru loksins byrjaðir að rúlla fyrir 
manninn sem þráði ekkert meira en 
að slá í gegn. En á meðan Jude vann 
hörðum höndum að frama sínum 
hafði eiginkona hans Sadie lagt feril 
sinn til hliðar til þess að vera heima 
með börnum þeirra hjóna, en þau 
voru ekkert að slaka á í þeim efnum 
og eignuðust þrjú börn meðan 
hjónaband þeirra stóð.

Jude hélt áfram að leika lítil 
aukahlutverk, þar á meðal í kvik-
myndinni Gattaca, Midnight in the 
Garden og Good and Evil þangað til 
leikstjórinn Anthony Minghella fékk 
Jude til að leika eitt af aðalhlutverk-
unum í kvikmyndinni The Talented 
Mr. Ripley, en Jude var einum of 
sannfærandi sem hinn hrokafulli 
Dickie Greenleaf. Myndin naut 
mikillar velgengni um heim allan og 
sérstaklega meðal gagnrýnenda. 

Jude var orðin stjarna. Í kjölfarið á 
velgengni myndarinnar hreppti Jude 
hlutverk í myndum á borð við 
Artificial Intelligence eftir Steven 
Spielberg. Myndin átti að vera mikill 
hittari en stóð ekki undir þeim 
væntingum sem til hennar voru 
gerðar. Það var ekki fyrr en Jude lék í 
kvikmyndinni Road to Perdition að 
hann náði að stimpla sig inn í 
Hollywood og það gerði hann með 
stæl. 

Kannski ekki svo mikið vegna 

leikhæfileika sinna heldur frekar fyrir 
stórkostlegt útlit. Honum hafði tekist 
það sem hann þráði svo lengi.  

Heillaður af stórstjörnu
Með Hollwood nánast í vasanum var 
ekki mikill tími fyrir fjölskylduna sem 
bjó enn þá í London. Jude fékk 
hlutverk í kvikmyndinni The Cold 
Mountain á móti leikkonunni 
glæsilegu Nicole Kidman og um leið 
og tökur hófust á myndinni byrjuðu 
slúðurblöðin að skrifa um meint 
samband þeirra. 

Sadie Frost var 
nýbúin að fæða 
þriðja barn þeirra 
hjóna er sögu-
sagnir um 
samband hans 
við Nicole 
Kidman náðu 
hámarki. Álagið 
reyndist henni 
of mikið og hún 
greindist með 
fæðingarþung-
lyndi. Það var 
ekki gott á milli 
þeirra og sögðu 
margir að Jude 
og Sadie hefðu 
ekki gist í saman 
herbergi í marga 
mánuði.

Nicole og Jude 
héldu þó í vinskap 
sinn og sáust oft 
saman í veislum og 
fleiri uppákomum í 
innilegum samræðum. 
Breska pressan fékk ekki 
nóg af Jude og Nicole, en það sama 
átti ekki við um Sadie sem sótti um 
skilnað frá eiginmanni sínum til sex 
ára síðla sumars 2003. 

Margir áttu bágt með að trúa því 
að eitt sætasta samband Bretlands 
væri lokið, en það kom öllum enn 
meira á óvart að Jude flutti strax inn 
með nýrri konu, hinni rúmlega 
tvítugu Siennu Miller, um sama leyti 
og skilnaðarpappírarnir voru 
undirritaðir. 

Jude og Sienna
Enginn vissi hver Sienna Miller var og 
myndin Alfie var ekki komin í 
sýningar, en strax var hún orðin fræg 
og þá helst fyrir flottan fatastíl og að 
sjálfsögðu fyrir að vera kærasta eins 
kynþokkafyllsta leikara í Hollywood. 
Hvert sem þau fóru vöktu þau athygli.

Kvikmyndaferill Jude var ekki 
næstum því jafn spennandi og ástarlíf 
hans og hafði Jude alls ekki staðið 
undir þeim væntingum sem gerðar 
voru til hans er hann fyrst kom til 
Hollywood. 

Mikil alvara var í sambandi hans og 
Siennu Miller og eftir aðeins tveggja 
ára samband voru þau búin að trúlofa 
sig og væntanlegt brúðkaup þessa 
myndarlega pars yrði án efa eitt það 

Það hefur sjálfsagt ekki farið framhjá neinum en breski leikarinn JUDE LAW er
staddur hér á landi ásamt þremur börnum sínum og barnfóstru. Þau lentu á Keflavík-
urflugvelli á mánudaginn, gista 101 Hótel og fóru meðal annars í Laugardalslaugina 
á þriðjudaginn. Hermt er að þau fari af landi brott næstkomandi mánudag. 
Sirkus skoðaði líf þessa breska hjartaknúsara sem oftar hefur komist í fréttirnar 
fyrir einkalífið heldur en frammistöðu á hvíta tjaldinu.

SIRKUS-NÆRMYND AF JUDE LAW

FRÆGARI FYRIR ÚTLITIÐ
EN LEIKHÆFILEIKANA

FALLEG FJÖLSKYLDA Sadie
Frost og Jude Law eiga þrjú 
börn saman. Þau eru öll 
stödd hér á landi með 
honum. Sadie og Jude voru 

gift í sex ár. Þau gengu í 
gegnum erfiðan skilnað en í dag 

eru þau góðir vinir.

nærmynd
sirkus

STÓRMYNDARLEGT PAR
Sienna Miller og Jude 
Law voru „it“ parið. 
Ótrúlega myndarleg, flott 
til fara. Þau vöktu athygli 
hvert sem þau fóru.

SKANDALL Jude Law
hélt við barnfóstru 
hans og Sadie Frost
við tökur á myndinni 
All The King’s Men. 
Ástarsambandið var 

ekki langlíft, en Daisy
Wright steig fram og 
sagði sína sögu. Sienna

Miller hætti með Jude 
í kjölfarið. 

HJARTAKNÚSARI Það er óhætt að segja að 
Jude Law sé fjallmyndarlegur maður sem 
veki eftirtekt hvar sem hann fer.

Útsala
20-50% afsláttur

Langholtsvegi 111, 104 Rvk. Sími 568 7900
Opið virka daga 11-18, laugardaga 11-16

30% afsláttur af rúmum

Baðsloppar
20% afsláttur
Handklæði
30% afsláttur
Rúmteppasett
20-40% afsláttur
Sængurfatnaður
20% afsláttur

rafstillanleg og hefðbundin. Nýtt kortatímabil
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B ritney Spears hlýtur heiðurinn 
að þessu sinni. Engin önnur 

manneskja kemst með hælana þar 
sem Britney er með tærnar. Þú veist 
hvenær þú ert í vandræðum þegar 
Paris Hilton er byrjuð að líta út eins 
og engill við hliðina á þér. 

Litli bjáninn Britney Spears var að 
skemmta sér í New York á dögunum 
til klukkan hálf fjögur um morguninn 
þegar lífverðir hennar drógu hana út 
af skemmtistaðnum. Tveggja barna 
móðirin hefur fengið sér aðeins of 
mikið að drekka þetta kvöldið því 
hún gerði sér lítið fyrir og ældi inni í 
bílnum sínum. Smart, Britney. Mjög 
smart.

K atie Holmes, 
eiginkona Tom 
Cruise og barnsmóð-

ir, mætti í veislu ásamt 
eiginmanni sínum sem 
haldin var af Will Smith og 
eiginkonu hans. Þar hitti 
Tom Cruise Opruh 
Winfrey. Þau hafa ekki hist 
mikið síðan hann eyði-
lagði næstum því sófann 
hennar, en eins og flestir 
muna þá buðu Tom og 
Katie Opruh ekki í 
brúðkaupið sitt. Bömmer 
fyrir hana. En Oprah 
virðist ekki ætla að taka 
þessu illa og spjallaði við 
parið. Eða Oprah talaði, 
Tom hlustaði og svaraði og 
Katie sat og hlustaði á og 
skildi örugglega hvorki 
upp né niður í neinu.

ÉG SKIL EKKI NEITT!

UM HVAÐ ER ÞESSI KONA AÐ TALA? Katie
Holmes virðist ekki skilja upp né niður í því 
sem Oprah er að tala um.

FYRRVERANDI
LÍKAMSRÆKT-
ARTRÖLL
Arnold
Schwarzenegg-
er, ríkisstjóri 
Kaliforníu, er 
ekki alveg eins 
sléttur og hann 
einu sinni var.

SLÆM Á SELLUNNI
Fatahönnuðurinn
Donatella Versace
er með appelsínu-
húð úti um allt.

MATARGAT
Franski leikarinn 
Gerard 
Depardieu elskar 
að borða. Það er 
alveg á hreinu.

Fræga fólkið 
er líka með

SKVAP

MALLA-
KÚTUR

Leikkonan
Tara Reid

er með 
krumpaðan

maga.
Hvaðan
kemur
þetta?

ALLT Í PLATI
Nicky Hilton er 
ekki svo grönn 
þótt hún líti út 
fyrir það á 
rauða
dreglinum.

E ins sorglegur og dauðdagi Önnu 
Nicole Smith er, þá eru eftirmál 

dauða hennar enn sorglegri. 
Faðernisdeila milli Howards K. 
Stern, kærasta Önnu, og Larry 
Birkhead er í algleymingi þessa 
dagana, en svo bættist eiginmaður 
Zsa-Zsa Gabor við. Frederic Prinz 
von Anhalt segist hafa átt í ástar-
sambandi við Önnu í mörg ár og að 
Dannielynn sé dóttir hans. Nú hefur 
fjórði maðurinn, Alexander Denk, 
bæst við, en kappinn er lífvörður 

Playboy-bombunnar. Hvaða rugl er 
þetta? Nú bíðum við spennt eftir 
fleiri karlmönnum sem segjast vera 
feður litlu stúlkunnar. Þessir 
karlmenn eru pottþétt ekki á eftir 
peningum blondínunnar. Nei, alveg 
örugglega ekki. Velferð litlu 
stúlkunnar er í fyrirrúmi. Einmitt.

Howard K. Stern segist vera faðir Dannielynn og hann er skráður 
faðir hennar á fæðingarvottorði hennar. Howard var lögfræðingur 
Önnu og vinur í mörg ár og einnig unnusti hennar fram að dauðdaga.

Frederic Prinz von Anhalt kom fram 
eftir dauða Önnu Nicole og sagðist vera 
pabbinn. Pottþétt á eftir peningunum.

PABBI 4 Lífvörður Önnu Nicole Smith,
Alexander Denk, hefur núna stigið 
fram og sagt að hann sé faðir 
Dannielynn. Alexander segist hafa átt í 
tveggja ára ástarsambandi við Önnu.

HVAÐA RUGL ER Í GANGI MEÐ DÓTTUR 
ÖNNU NICOLE SMITH?

SEGJAST VERA
BARNSFAÐIRINN

Larry Birkhead er 
fyrrverandi kærasti 
Önnu Nicole. Hann 
ásamt móður Önnu 
heldur því fram að 
hann sé pabbinn.

Og smekklegasta 
manneskjan er...

NAMM! Takk fyrir þetta, Britney. Virkilega 
yndislegt af þér að deila þessu með okkur.

DJAMMARI DAUÐANS Britney fær bara 
ekki nóg af skemmtistöðunum. Ætli 
börnin hennar séu byrjuð að kalla 
fóstruna mömmu?

S tjörnutal í hæsta veldi. Hér 
sjáum við Jennifer Lopez, Evu 

Longoria og Drew Barrymore að 
spjalla saman í veislu haldinni til 
heiðurs Donatellu Versace. Um hvað 
ræða svona skvísur? Þær eru ekki 
vinkonur, ætli þær upplifi sig eins og 
við í leiðinlegum kokkteilboðum þar 
sem við þekkjum engan?

STJÖRNUTAL Jennifer
Lopez tjáir sig við 
Drew Barrymore og 
Evu Longoria.
Rapparinn Kanye West
situr beint fyrir aftan 
þær. Ætli hann hafi 
verið að hlusta?

UM HVAÐ
ræða stjörnur?

2

1

3 4



Lagadeild
Í lagadeild er boðið upp á viðskiptalögfræði 

sem samsett er úr greinum lögfræði, fjármála 

og viðskipta. Námið er afar hagnýtt og getur 

verið góður undirbúningur fyrir atvinnulífið

eða frekara nám. Nemendur útskrifast með

BS gráðu í viðskiptalögfræði.

Viðskiptadeild
Alhliða viðskiptanám sem ætlað er að búa 

nemendur undir ábyrgðar-, forystu- og 

stjórnunarstörf í innlendu og alþjóðlegu 

samkeppnisumhverfi. Í BS námi í 

viðskiptafræði eru kennd öll helstu svið 

stjórnunar, rekstrar og viðskipta.

Félagsvísindadeild
Deildin býður upp á grunnnám til BA í HHS 

(heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði). 

Grunnnám í HHS er traustur undirbúningur 

fyrir hvers kyns framhaldsnám á sviði hug- og 

félagsvísinda, til meistara- eða doktorsgráðu 

og fyrir störf á alþjóðlegum vinnumarkaði.

Verið velkomin á kynningu okkar á Stóra háskóladeginum í Borgarleikhúsinu,
laugardaginn 17. febrúar frá kl. 11:00-16:00.

Stjórnenda- og leiðtogaskóli í 89 ár

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

Nemendur vinna raunhæf verkefni
í gegnum allt námið.

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

Háskólinn á Bifröst býður upp á
mjög öflugt fjarnám.

70% útskrifaðra nemenda
Háskólans á Bifröst eru komnir í 
stjórnunarstarf innan 5 ára
að loknu námi.
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EUROVISION-SÉRFRÆÐINGURINN PÁLL ÓSKAR HRIFINN AF RAUÐHÆRÐUM Í ÁR

VILL DR. GUNNA EÐA 
EIRÍK TIL HELSINKI 

Við mælum með

„Ég mæli með söngleiknum Abbabbabb 
sem sýndur er í Hafnarfjarðarleikhúsinu. 
Ég fór með börnin um síðustu helgi og ég 
grenjaði úr hlátri og börnin voru í 
skýjunum. Svona fær mann til að þykja 
vænt aftur um leikhús. Það var greinilegt 
að þessu fólki þótti gaman í vinnunni og 
það skilaði sér til áhorfenda.“

Björk Jakobsdóttir leikkona

„Ég mæli með Tony Robbins-námskeiði í 
sumar. „Unleash The Power Within“ fyrir 
þá sem leiðist mikið 
með sjálfan sig, 
nánar um það á 
englar.is. Síðan 
mæli ég með því 
að fólk drekki 
mikið grænt te, spili 
á trommur og 
mölvi 
eitthvað 
annað 
slagið.“

Gunnlaugur Briem tónlistarmaður 

„Ég mæli með því að fólk taki þátt í Food 
& Fun-hátíðinni, fari út og fái sér gott að 
borða. Ég mæli líka með að fólk taki sér 
vetrarfrí í stað sumarfrís og fari til útlanda 
í janúar og febrúar en ekki yfir eina tímann 
þegar almennilegt veður er á Íslandi. Ég
mæli einnig með nýju hljómsveitinni Esju, 
með Daníel Ágústi og Krumma, og ef fólk 
er ekki búið að kynna sér fatabúðina 
Liborius þá er það nauðsynlegt.“

Dóra Takefusa athafnakona

„Ég mæli með 
bókunum eftir 
bandarískan 
blaðamann sem 
heitir Mitch Albom. 
Bækurnar eru 
skemmtileg 
blanda af 
skáldsögu og 
heimspeki. 
Þetta eru þrjár 
bækur sem 
enginn 
áhugamaður 
um bókmenntir og lífið sjálft ætti að láta 
fram hjá sér fara. Ég er nýbúin með þær 
og hafði virkilega gaman af.“

Hanna Birna Kristjánsdóttir borgar-
fulltrúi

É g er einhvern veginn svona „torn between 
two lovers, feeling like a fool“ yfir tveimur 
atriðum í Eurovision þetta árið. Annars vegar 

eru það Dr. Gunni og Heiða og hins vegar Eiríkur 
Hauksson. Bæði þessi atriði myndu sóma sér vel í 
Helsinki,“ segir Eurovision-sérfræðingurinn Páll 
Óskar Hjálmtýsson spurður um það hvaða flytjanda 
hann vilji sjá í Eurovision í Helsinki í maí og útskýrir 
síðan nánar af hverju hann geti ekki valið á milli 
þessara tveggja atriða sem keppa ásamt sjö öðrum 
á morgun, laugardagskvöld, um að vera framlag 
Íslendinga til Eurovision þetta árið.

„Dr Gunni og Heiða er með alveg frábært lag, „Ég 
og heilinn minn“. Það er eitt alskemmtilegasta lag 
sem Dr. Gunni hefur samið og mest grípandi. Það 
minnir á Beach Boys og það eru ekki slök meðmæli. 
Það væri líka skemmtilegt ef jaðarsena íslensks 
popps fengi að njóta sín í Eurovision,“ segir Páll 
Óskar og bætir við að ekki skipti flutningur Heiðu 
minna máli. „Hún er laus við alla tilgerð, mjög 
örugg og ég treysti þeim til að vera brjálæðislega 

skemmtilegir fulltrúar fyrir Íslands hönd í 
Helsinki.“

Páll Óskar er líka hrifinn af rauðhærða 
rokkhundinum Eiríki Haukssyni. „Hann 
hefur auðvitað farið tvisvar áður en þetta er 
í fyrsta sinn sem hann er í þessari keppni á 
eigin forsendum með lag sem er í takt við 
hans karakter. Það skín í gegn í þessu lagi 
hversu mikill afburðarokksöngvari 
Eiríkur er og ekki skemmir fyrir að 
lagið er mjög gott. Eiríkur er líka afar 
viðkunnanlegur, eiginlega svona 
auðmjúkur töffari og slíkir menn 
vaxa ekki á trjánum,“ segir Páll 
Óskar sem stendur einnig fyrir 
Eurovision-partíi á NASA að 
lokinni sjónvarpsútsendingu frá 
úrslitunum.

„Það verður hörkustuð. Ég 
lofa því. Það geta allir komið 
sem vilja og verður 
miðasala við innganginn. 
Sigurvegarinn fyrr um 
kvöldið mun troða upp auk 
þess sem ég býst fastlega 
við því að allir aðrir 
keppendur muni slást um 
að fá að fara á sviðið,“ 
segir Páll Óskar og hlær. 
Rúmeninn Mihai, sem 
átti hið geysivinsæla 
lag „Torneo“ í 
Eurovision í 
fyrra, mun 
einnig troða 
upp á NASA 
sem og 
úrslitakeppn-
iskvöldinu 
sjálfu.
oskar@

frettabladid.is
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Útgefandi Helgi Hermannsson, ábm. 

Ritstjórn Óskar Hrafn Þorvaldsson 
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„Ég ætla að rifja upp atburði liðins árs 
með því að kíkja á sýningu Blaðaljós-
myndarafélagsins í Gerðarsafni sem 
verður opnuð á laugardag og fylgja því 
svo eftir með því að sjá afhendingu 
blaðamannaverðlaunanna seinna um 
daginn en þar bind ég vonir við að vinur 
minn og fyrrum vinnufélagi á Mogganum,
Davíð Logi Sigurðsson, vinni til 
verðlauna. Þetta er í þriðja sinn sem 
hann er tilnefndur og það er kominn tími 
á að hann fái þessi eftirsóttu verðlaun.“

Eyrún Magnúsdóttir ráðgjafi
„Ég er að fara að spila með Val
gegn Víkingi í deildarbikarnum á 
laugardaginn. Síðan ætlum við 
Valsmenn að hittast, borða 
saman og gera okkur glaðan 
dag. Á sunnudaginn verð ég 
síðan að vinna á Skjásport þar 
sem boðið verður upp á 
stórleik í ítalska boltanum.“

Guðmundur Benediktsson 
knattspyrnumaður

„Ég held að ég verði 
í sveitinni að sinni. Ég

verð að vinna um 
helgina og njóta 
sveitasælunnar. Ég

ætla síðan að heim-
sækja strákinn 
minn til Noregs á 
sunnudaginn.“

Fjölnir 
Þorgeirs-
son 
athafna-

maður

„Kærastinn minn 
hringdi í mig og 
sagði að ég mætti 
ekki plana neitt um 
helgina. Ég ætti að 

vera tilbúin á 
föstudagsmorgun og 
gera ráð fyrir því að 

koma heim á 
mánudag. Meira
veit ég ekki. Ég
er að deyja úr 
spenningi og á 
örugglega ekki 
eftir að sofna 
nóttina fyrir. Ég
er mjög forvitin 
týpa þannig að 
óvissuferðir
fara alveg 
sérstaklega illa 
í mig.“

Birgitta 
Haukdal 
söngkona

Hvernig verður helgin?

Þ að hefur lengi verið þekkt staðreynd að 
flestar konur eru forfallnir skósjúklingar. 

Skópör í tugatali fylla skápa margra heimila en 
misjafnt er hversu lengi hvert og eitt par tollir í 
tískunni. Til eru þó þeir skór í huga flestra 
kvenna sem sleppa við allar vorhreingerningar 
og tískubylgjur. Skórnir sem lenda alltaf aftur í 
skápnum. Sirkus fékk Þórunni Lárusdóttur, leik- 
og söngkonu, til að segja frá því hvaða skóm hún 
myndi aldrei henda.

„Ég held ég geti sagt það með vissu að það séu 
svaðalegir rauðir pinnahælar sem ég keypti fyrir 
fimm árum. Þeir eru hárauðir og get ég lofað því 
að þeir fara aldrei í ruslið. Ég nota þá ekki oft en 
mér finnst ég alltaf vera rosaleg þegar ég fer í þá,“ 
segir Þórunn Lárusdóttir um rauðu háhæluðu 
skóna sína sem munu ávallt verða hluti af 
skósafni hennar.

Skórnir sem ekki má henda

HÆGT AÐ NOTA SEM VOPN Þórunn Lárusdóttir segir að hælarnir séu það langir og mjóir að auðveldlega 
megi nota þá sem vopn. 

SIRKUSMYND/VILHELM

EKKERT GRÍN Framlag Dr. Gunna og Heiðu er ekkert 
djók heldur fúlasta alvara.

ROKKIÐ Á 
MÖGULEIKA
Páll Óskar
segir tíma til 
kominn að gefa 
rokkinu 
tækifæri í 
Eurovision 
þetta árið.

ALLTAF TÖFF Eiríkur Hauksson er alltaf 
töff að sögn Páls Óskars, jafnvel þótt 
hann syngi á norsku.
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Bréfið er ritað í tilefni af endurteknum 
ummælum oddvita Skeiða og Gnúp-

verjahrepps í fjölmiðlum síðustu daga. Odd-
vitinn heldur því fram að fundur virkjana-
andstæðinga í Árnesi segi ekkert um vilja 
heimamanna, því þar hafi aðallega verið 
aðkomufólk. Undirrituð benda honum á 
nokkur atriði til umhugsunar.

Í fyrsta lagi: Ef Gunnar Örn Marteinsson 
oddviti Skeiða- og Gnúpverjahrepps telur 
það einkamál ábúenda á lögbýlum í Gnúp-
verjahreppi að taka ákvörðun um eyðilegg-
ingu Þjórsár allt til sjávar, skortir hann 
þekkingu og skilning á almennri stjórn-
sýslu, náttúruvernd og borgaralegum rétt-
indum. Þá skortir hann líka virðingu fyrir 
skoðunum annarra.

Í öðru lagi: Ef Gunnar Örn Marteinsson 
þekkir ekki bæina í sveitinni né íbúa þeirra 
er það afleitt mál fyrir oddvita í litlum 
hreppi. Honum skal því bent á að á fundinn 
mætti fólk frá Haga, Fossnesi, Hamars-
heiði, Hamarsholti, Stóru Mástungu, Minni-
Mástungu, Ásum, Stóra-Núpi, Þjórsárholti, 
Skaftholti, Hlíð, Háholti, Eystra Geldinga-
holti og Vestra Geldingaholti, Stöðulfelli, 
Sandlækjarkoti, Sandlæk, Skarði, Brautar-
holti, Vorsabæ, Skeiðháholti og Húsatóf-
tum, svo nokkuð sé nefnt. Margir þessara 
bæja liggja að Þjórsá, en það gerir bær odd-
vitans ekki.

Í þriðja lagi: Ef Gunnar Örn Marteinsson 
ætlar að afgreiða það fólk sem ver frístund-
um sínum í sveitinni, eins og eitthvert 
aðskotafólk sem sé málið óviðkomandi, 
skyldi hann staldra við. Margt af því á þar 
hús og lóðir og lögbýli og leggur sitt af 
mörkum til samfélagsins. Enn fleira af því 

á rætur sínar í hreppnum í marga ættliði og 
miklu lengur en oddvitinn sjálfur. Þetta fólk 
vill sveitinni líka vel. Án þeirra væri sveitin 
fátækari bæði af fjármunum og hugmynd-
um.

Í fjórða lagi: Ef Gunnar Örn Marteinsson 
tekur ekki eftir áhyggjum þeirra sem eldri 
eru skal honum bent á að margir eldri borg-
arar úr sveitinni, sumt af því fólk í hárri 
elli, lögðu á sig að koma til fundarins í 
Árnesi. Það fólk vildi sýna sveitinni sinni 
stuðning. Honum væri sæmra að styðja við 
það fólk og alla þá sem verða fyrir barðinu 
á framkvæmdunum, hlusta á íbúana og 
jafnvel aðkomufólkið líka.

Virkjanirnar við Þjórsá eru alvarlegt 
mál fyrir marga. Þær geta kippt stoðum 
undan búsetu, þær geta líka fækkað frí-
stundafólkinu.

Gunnar Örn Marteinsson oddviti mætti 
hafa í huga að það er fólkið en ekki Lands-

virkjun sem skapar mannlífið í sveitinni. 
Þótt Landsvirkjun hafi gegnum árin skapað 
atvinnutækifæri er heildarmyndin önnur 
nú. Þessi áform stuðla að fækkun fólks og 
rýrnun lands.

Með vinsemd:

Egill Egilsson Hellholti,
Guðrún Haraldsdóttir og Jón Benjamín 
Jónsson Haga,
Guðbjörg Friðriksdóttir og Sigurður L. 
Einarsson í landi Haga,
Jón Helgi Guðmundsson og Guðrún 
Ásbjörnsdóttir, Haga og Þjórsárholti,
Margrét Erlendsdóttir, Hamarsheiði,
Vigdís Erlendsdóttir, Hamarsheiði,
Kolbrún Haraldsdóttir Stóru-Mástungu,
Ragnheiður Haraldsdóttir og Haraldur 
Bjarnason, Stóru Mástungu,
Svanborg R. Jónsdóttir Stóra-Núpi
Elín Erlingsdóttir, Sandlæk

Opið bréf til oddvita um Árnesfundinn

Fólk er kosið í sveitarstjórnir, 
kosið til að taka ákvarðanir og 

axla ábyrgð á ákvarðanatöku sinni. 
Nú hefur „óþægileg“ grein í kjara-
samningi sveitarfélaga og Félags 
grunnskólakennara (FG) frá 2004 

dúkkað upp. 
Þessi grein segir: 
...Að meta eigi 
hvort almenn 
verðlags- eða 
kjaraþróun, á 
tímabilinu nóv-
ember 2004 til 
september 2006, 
gefi tilefni til 
einhverra
aðgerða.

Verðlagsþró-
unin (verðbólga) á tímabilinu hefur 
verið um 9,0% eða 6,5% yfir mark-
miðum Seðlabankans. Launanefnd 
sveitarfélaganna (LN) í umboði 
sveitarstjórnarmanna hefur boðið 
kennurum 0,75% hækkun um ára-
mótin 2006-2007 til að mæta 
almennri verðlags- og kjaraþróun, 
0,75%. Aðrir aðilar vinnumarkað-
arins hafa samið um bætur vegna 
verðlags- og kjaraþróunar, bætur 
sem námu 7,8% á 190.000 kr. með-
allaun. LN býður kennurum meira 
en 10 sinnum lægri prósentur. 

Nú hafa ýmsir sveitarstjórnar-
menn tjáð sig opinberlega um sam-
skipti sveitarfélaganna við kenn-
ara og bæði Halldór Halldórsson 
(formaður Sambands íslenskra 
sveitarfélaga) og Stefán Jón Haf-
stein hafa sagt að nú verði að nást 
sátt við kennara. Í hverju er sú sátt 
fólgin? Er hún fólgin í því að tala 
ekki við kennara í 8 mánuði og svo 
þegar þeim þóknast að láta heyra í 
sér þá eru það 0,75% sem hin mikla 
sátt á að nást um? Þegar aðrir hafa 
samið um 10 sinnum hærri pró-
sentur.

Því miður virðast alltof fáir 
sveitarstjórnarmenn ráða við að 
axla þá ábyrgð sem þeir eru kosnir 
til og í raun ráða þeir ekki við að 
fara með jafn stóran og mikilvæg-
an málaflokk sem grunnskólinn er. 
Þess vegna er sorglegt að hlusta á 
þessa menn og konur tala um að 
heilsugæslan eigi að fara yfir til 
sveitarfélaganna þegar getuleysið 
í málefnum grunnskólans er algert. 
Nú þurfa sveitarstjórnarmenn að 
hysja upp um sig buxurnar, hvar á 
landinu sem er, og láta verkin tala 
og hætta að etja Launanefndinni á 
foraðið. Ábyrgðin er ykkar.

Höfundur er grunnskólakennari.

Getuleysi 
sveitarstjórn-
armanna



Nú um helgina halda óperuhús um alla 
Evrópu upp á fjögurra alda óperuhefð 
undir yfirskriftinni Óperudagar Evrópu 
og hér á Fróni gefst áhugasömum tón-
listarunnendum tækifæri á að kynna sér 
starfsemi Íslensku óperunnar. Freyja 
Dögg Frímannsdóttir, yfirmaður mark-
aðssviðs Íslensku óperunnar, segir að 
þetta sé í fyrsta sinn sem svo víðþætt 
dagskrá sé skipulögð af þessu tilefni 
enda séu samtök evrópskra óperuhúsa 
tiltölulega ný. „Þau hafa þó eflst mjög 
mikið, sérstaklega undanfarin fimm ár, 
og nú standa þau fyrir reglulegum ráð-
stefnum fyrir meðlimi sína.“ Nú um 
helgina standa samtökin fyrir stórri ráð-
stefnu í París þar sem áhorfendur, óperu-
listamenn, óperustjórar, fulltrúar fjöl-
miðla og ungt áhugafólk um óperur frá 
allri Evrópu taka þátt í viðburðum og 
umræðum um stöðu óperulistarinnar í 
samfélaginu en þangað fara til að mynda 
tveir ungir fulltrúar frá Íslandi í boði 
Samtaka vinafélaga evrópskra óperu-
húsa.

„En óperuhús um alla Evrópu eru 
hvött til þess að vera með eigin dagskrá 
þessa daga og þá er aðalatriðið að opna 
dyrnar, opna húsin og færa óperuna út til 
fólksins,“ útskýrir Freyja Dögg og árétt-
ar að þar búi til dæmis að baki sú bábilja 
að óperan sé dauð list. „Það er verið að 
byggja mikið af nýjum óperuhúsum og 
þótt verið sé að sýna gömul verk er þetta 
lifandi listform, mikið af fólki sem kemur 
að óperustarfinu og margt forvitnilegt í 
boði.“

Meðal þess sem boðið verður upp á 
hér er bein útsending frá óperunni Flag-

ari í framsókn, The Rake´s Progress, 
eftir Stravinsky á Rás 1 í kvöld, opin 
æfing á Gianni Schicchi eftir Puccini á 
sviði Íslensku óperunnar, Árnesingakór-
inn heldur afmælistónleika og ókeypis 
tónleika ungra og upprennandi söngv-
ara. Aukinheldur verður markaður í and-
dyri Gamla bíós þar sem munir úr 
geymslum Óperunnar verða til sölu. „Þar 
verða alls konar skrýtnir leikmunir og 
búningar sem notaðir hafa verið gegnum 
árin. Davíð Ólafsson bassasöngvari verð-
ur með létta skemmtidagskrá og Eyjólf-
ur Eyjólfsson, sem fer með hlutverk upp-
boðshaldarans í Flagara í framsókn, 
bregður á leik,“ segir Freyja.

Markaðurinn hefst kl. 12 í Ingólfs-
strætinu og stendur fram eftir degi á 
morgun og á sunnudag ef allt selst ekki 
upp. Þá verður boðið upp á leiðsögn um 
húsið kl. 13 báða dagana þar sem Ingólf-
ur Níels Árnason, óperuleikstjóri og 
fræðslustjóri, leiðir gesti um bygging-

una og segir frá starfsemi Íslensku óper-
unnar og sögu hússins. „Það er dálítil 
mótsögn í því að við höfum verið með 
óperuhús í gömlu bíóhúsi í tuttugu og 
fimm ár en bæði á húsið sér merkilega 
sögu og svo er saga óperunnar í húsinu 
merkileg,“ segir Freyja. Þar leynast líka 
mörg skúmaskot, leyndardómar og 
kimar sem forvitnilegt er að kynna sér.

„Þá verða líka tónleikar í Sundhöll 
Reykjavíkur klukkan hálf tólf á morgun 
– það verður mikið sprell get ég lofað,“ 
segir Freyja sposk og ýjar að því að 
sumir hyggist stinga sér eitt og annað. 
Sundhöllin er þekkt fyrir prýðishljóm-
burð en Freyja bendir enn fremur á að 
staðsetningin hafi fleiri kosti. „Við hugs-
uðum um hvert við gætum fært óperuna 
til Íslendinga. Hvar eru þeir í hádeginu á 
laugardögum – nú auðvitað í sundi?“

Nánari upplýsingar um dagskrá 
Óperudaganna er að finna á heimasíð-
unni opera.is.

John Wesley Hardin sleppt úr fangelsi 
„Ekki halda fast í frægðina. 

Rétt eins og peningar er hún 
bara til láns og einn góðan 

veðurdag muntu deyja og 
einhver annar taka við 

henni.“

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

LEGSTEINAR

TILBOÐSDAGAR
allt að 50% afsláttur

af legsteinum og
fylgihlutum

Sendum myndalista

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

Arnór Friðbjörnsson
til heimilis að Fossvöllum 24, Húsavík,

lést á Landspítala - háskólasjúkrahúsi við Hringbraut
miðvikudaginn 14. febrúar sl. Útför hans fer fram frá
Húsavíkurkirkju fimmtudaginn 22. febrúar kl. 14.00.

Guðrún Alfreðsdóttir
Sigmar Arnórsson Hafdís Kristjánsdóttir
Sigrún Arnórsdóttir  Vorsveinn Þórgrímsson
Árni Arnórsson Sigríður Sif Grímsdóttir
Aðalbjörg Katrín Arnórsdóttir
Svavar Aðalsteinsson Ragna Karlsdóttir
Guðmundur Alfreð Aðalsteinsson   Sigríður Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Útför móður okkar, tengdamóður, ömmu,
langömmu og langalangömmu,

Laufeyjar Valgeirsdóttur
húsfreyju, Bjarnarhöfn,

fer fram frá Stykkishólmskirkju laugardaginn
17. febrúar kl. 13. Jarðsett verður í Bjarnarhöfn.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Aðalheiður Bjarnadóttir Jónas Þorsteinsson
Hildibrandur Bjarnason Hrefna Garðarsdóttir
Sibilla Bjarnason               
Ásta Bjarnadóttir      Bjarni Alexandersson
Sesselja Bjarnadóttir   Ríkharð Brynjólfsson
Jón Bjarnason                  Ingibjörg S. Kolka Bergsteinsdóttir
Karl Bjarnason Jóhanna Karlsdóttir
Guðrún Bjarnadóttir
Signý Bjarnadóttir        Hjálmar Jónsson
Valgeir Bjarnason   Ingibjörg Elsa Björnsdóttir

40 ára afmæli
Kæru landsmenn! 

Believe it or not! Nú er hann 

Ingólfur okkar 
Garðarsson

knattspyrnumaður úr FC Old boys
Gróttu og FC  KFFF orðinn fertugur.

Innilegar haming juóskir elsku
drengurinn okkar.

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

Bergþór Njáll Guðmundsson
verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju, mánudaginn
19. febrúar, kl 13.30.

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

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

Einar Ólafsson
rafvirki, Ársölum 3, Kópavogi,

lést á Kanaríeyjum að morgni sunnudagsins
11. febrúar. Útförin auglýst síðar.

Fyrir hönd aðstandenda,
Guðrún Stefánsdóttir

Elskulegi faðir okkar, afi, tengdafaðir og
fyrrverandi eiginmaður,

Gústaf R. Oddsson
leigubílstjóri, Espilundi 9, Akureyri,

lést á heimili sínu mánudaginn 12. febrúar. Útför
fer fram frá Akureyrarkirkju föstudaginn 23. febrú-
ar klukkan 13.30. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á
Hjartaheill.

Stella Gústafsdóttir Ingimar Eydal
Markús Gústafsson Anna Guðný Guðmundsdóttir
Sonja Stelly Gústafsdóttir
Ute Stelly Oddsson
og barnabörn.

Elskulegur sambýlismaður minn, fóstur-
faðir okkar, bróðir og mágur,

Guðfinnur Stefán
Finnbogason
Miðhúsum, Strandabyggð,

sem lést 10. febrúar, verður jarðsunginn frá Kolla-
fjarðarneskirkju laugardaginn 17. febrúar klukkan 14.

Arnheiður Guðlaugsdóttir
Rakel Guðfinnsdóttir
Kristján Garðarsson
Ásta Bjarnadóttir        Margeir B. Steinþórsson
Guðný Finnbogadóttir             Ragnar Þorleifsson
Sigurbjörn Finnbogason    Sigurbjörg Ísaksdóttir
Bjarney Ragnheiður  Finnbogadóttir  Óskar Fannberg
Jóhannsson.





Ættu ekki fleiri að 
vera í vörninni?

Nei, nei, þetta 
er fínt svona!

Sjáðu aðeins 
pabbi. Hvað?

Þú segir tölvunni þinni bara 
skilaboðin sem hún á að 

senda.

Ég skil.

Svo opnar viðtakandi 
póstinn sinn og þá getur 
hann hlustað á skilaboðin 
frá þér í staðinn fyrir að 

lesa þau.

En væri ekki 
einfaldara

að nota bara 
símann?

Jú en það 
væri bara 
ekkert töff!

Því miður félagi, 
við gefum fólki 
ekki frí til þess 
að þvo þvottinn 

sinn.

Mjá!

Ég sagði 
greinilega
túnfisk!

Er eitthvað 
skemmtilegt í 
fréttunum? Ha 
pabbi ... pabbi?

Nei.
Eitthvað
fyndið?

Góð tónlist?

Sniðugar
brellur?

Sæt dýr?

Nei.

Nei.

Nei.

Nei.

En þú 
horfir

samt alltaf 
á þetta?

Já!
Kannski
er þetta 

einhverskonar
refsing?

Er ekki viss, 
honum

virðist líka 
þetta!

Janúar og febrúar 
eru mánuðir sem 
hafa aldrei verið í 
neinu sérstöku 
uppáhaldi hjá mér. 
Á þessum tíma árs 
er kalt og dimmt og 

yfirleitt bara leiðinlegt. 
Ég velti því lengi fyrir mér af 

hverju mér fyndust þessir mánuð-
ir alltaf verri en nóvember og 
desember sem eru líka kaldir og 
dimmir og komst loks að þeirri 
niðurstöðu að það væri tilhlökkun 
sem gerði þá síðarnefndu bæri-
legri. Í nóvember og desember 
finn ég einhvern veginn minna 
fyrir frostinu og leiðindunum því 
ég hlakka svo mikið til jólanna. Í 
janúar og febrúar er hins vegar 

ekkert sérstakt að hlakka til, nema 
kannski páskafríið sem enn er 
langt í og er ekkert frí hvort sem 
er og sumarfríið sem er svo fjar-
lægt að ég veit yfirleitt ekki 
hvernig ég ætla að eyða því og get 
því ómögulega séð það fyrir mér. 

Tilhlökkun er nauðsynleg því 
þó að ekkert sérstaklega skemmti-
legt sé að gerast í augnablikinu 
getur verið mjög gaman að vera 
til ef maður sér fram á meira 
spennandi tíma í nánustu framtíð.

Í ár ákvað ég því að finna mér 
eitthvað til þess að hlakka til í jan-
úar og febrúar. Upphaflega ætlaði 
ég að finna mér eitthvað sem ég 
gæti gert fljótlega en allt í einu 
kom hið fullkomna tilhlökkunar-
efni beint upp í fangið á mér. Án 

þess að vita almennilega hvernig 
það gerðist er ég búin að kaupa 
mér flugmiða til Spánar þar sem 
ég ætla að vera í tvær vikur í 
sumar. Núna dunda ég mér við það 
á kvöldin að skoða myndir af staðn-
um  sem ég ætla að vera á og rifja 
upp spænskuna sem ég lærði fyrir 
nokkrum árum. Þótt enn sé langt í 
fríið er ég farin að geta séð það 
fyrir mér og það er allt sem þarf.

Febrúarleiðindin hafa því engin 
áhrif á mig og mér finnst bara frá-
bært að vera til. Þegar ég fer út á 
morgnana í myrkri og kulda brosi 
ég bara því að í huganum er ég 
komin í hitann og sólina á Spáni 
þar sem ég ferðast ekki um á frost-
köldum bíl heldur á vespu, í hlíra-
bol, pilsi og sandölum.

Vesturlandsvegur

Reykjavík

Mosfellsbær

Húsasmiðjan

Nóatún

Toppskórinn

Margt Smátt

Vínlandsleið

Sport OutletVínlandsleið 2–4, efri hæð

Dæmi um verð:
Puma skór frá 2.990 kr.
Puma bolir frá 1.000 kr.
Puma peysur frá 2.500 kr.
Puma sokkar frá    500 kr.
Puma fótboltaskór frá 1.990 kr.
Speedo sundbuxur frá 1.000 kr.
Speedo sundbolir frá 2.500 kr.

Komdu og gerðu góð kaup!
Gott úrval af fótboltaskóm frá 2005 og 2006.
Verð frá 1.990 kr. Flottir á æfingar og í keppni.

Opnunartímar:
Mánudaga – Föstudaga kl. 12.00 – 18.00
Laugardaga kl. 12.00 – 16.00
Sunnudaginn 18. febrúar kl. 12.00 – 16.00
(aðra sunnudaga verður lokað)

Kart Cat II - 2.990 kr.
Rétt verð: 10.990 kr.

Stærðir 39-46

King SL Jr. - 2.990 kr.
Rétt verð: 8.990 kr.

Stærðir 33-40

Cellorator - 4.990 kr.
Rétt verð: 19.990 kr.

Stærðir 40-47

Kart Cat II V - 2.990 kr.
Rétt verð: 5.990 kr.

Stærðir 29-35





Kl. 09.00
Sýning á bókverkum Sigurborgar 
Stefánsdóttur stendur yfir í Þjóðar-
bókhlöðunni. Á sýningunni Spari 
bækur eru myndverk í formi bóka. 
Verkin á sýningunni eru um það bil 
30 talsins en hún stendur út febrúar-
mánuð.

Skáldið Jón Laxdal
Ljóðskáldið Jón Laxdal Halldórs-
son er ef til vill betur þekkt fyrir 
myndlist sína en skáldskap en á 
því verður gerð bragarbót í 
kvöld. Norður á Akureyri eru 
haldin bókmenntakvöld á vegum 
menningarsmiðjunnar Populus 
Tremula en smiðja sú starfar í 
Listagilinu þar í bæ. 

Sigurður Ólafsson heimspek-
ingur mun í kvöld fjalla um 
skáldið Jón Laxdal sem sjálft 
mun lesa upp úr verkum sínum. 
Af sama tilefni kemur út á vegum 
Populus Tremula ljóðakver með 
úrvali kvæða eftir höfundinn. 
Bókin er gefin út í hundrað tölu-
settum og árituðum eintökum og 
verður til sölu á staðnum fyrir 
litlar þúsund krónur. Er þetta í 
fyrsta sinn sem Populus tremula 
gefur út slíkt rit en stefnt er að 
því að gefa út þrjú önnur rit til 
vors.

Dagskráin í kvöld hefst kl. 21, 
aðgangur er ókeypis og eru mal-
pokar leyfðir. 

! Ást, kynlíf, dauði, guð og 
allt hitt sem skiptir máli 
er viðfangsefni gjörninga-
leikhúsverks Ingibjargar 
Magnadóttur og Kristínar 
Eiríksdóttur sem sanna hið 
fornkveðna að fæstir eru 
spámenn í eigin föðurlandi. 

Undirvitundargjörningar þeirra 
Kristínar og Ingibjargar vöktu 
talsverða athygli á sýningunni 
Pakkhúsi postulanna í Hafnarhús-
inu í haust og nú hafa þær stöllur 
söðlað um og setja upp verkið „I‘m 
crying everyones tears – King of 
Sorrow“ í hinu sænska Teater 
Lilith í Malmö og verður verkið 
frumsýnt á morgun. 

Kristín og Ingibjörg eru báðar 
menntaðir myndlistarmenn og 
hafa fengist við skriftir en sam-
starf þeirra á sviði gjörningalist-
arinnar hefur verið farsælt í tæp 
tvö ár. Sýningin nú er þó hin viða-
mesta til þessa og þegar þær hafa 
lagt Svíaríki undir sig er komið að 
meginlandi Evrópu því næsta 
verkefni verður sett upp í Berlín 
á mars. 

„Þetta er verk um lífið, ástina, 
kynlífið, dauðann og guð, um það 
að draga andann,“ útskýrir Ingi-
björg.  „Það er um alla þessa ynd-
islegu þætti og það mætti segja að 

þetta væri klassískt verk sem end-
ist vel því þótt við vitum auðvitað 
ekki hvort þessir þættir eigi eftir 
að halda áfram að skipta öllu máli 
þá treystum á það.“ Ingibjörg 
útskýrir að auðvelt sé að rekja 
verk þetta saman við þeirra fyrri 
sýningar en þetta sé þó sígildasta 
verk þeirra hingað til.

Þær Ingibjörg og Kristín 
kynntust aðstandendum Lilith-
leikhússins á myndlistarhátíðinni 
Sequences í október og fá nú þann 
heiður að setja upp fyrstu gjörn-
ingaleikhússýningu þeirra á nýju 
sviði sem sérstaklega er ætlað 
fyrir það listform. Teater Lilith 
var stofnað árið 2001 og starfar á 
vettvangi bæði leik- og myndlist-
ar en nú gefst erlendum lista-
mönnum kostur á að nýta sér 
æfinga- og sýningaraðstöðu húss-
ins sem teljast verður sjaldgæft 
tækifæri fyrir listafólk. Teater 
Lilith er jafnframt vettvangur 
fyrir myndlistarsýningar, fyrir-
lestrahald, tónleika og aðrar 
uppákomur.

Ingibjörg útskýrir að þær 
Kristín eigi því ekki að venjast að 
fá svo mikla hjálp við listsköpun 

sína en Teater Lilith framleiðir 
sýninguna og sér um alla umgjörð 
hennar. „Við höfum vanalega 
fengið vini og kunningja til þess 
að taka þátt í sýningunum okkar 
en nú vorum við bara með áheyrn-
arprufur,“ útskýrir Ingibjörg. 
Sautján leikarar taka þátt í upp-
færslunni auk höfundanna tveggja 
og Ásmundar Ásmundssonar 
myndlistarmanns sem endurskap-
ar vídeóverk sitt á rauntíma á 
sviðinu og leikur nokkur auka-
hlutverk.

Svíar hafa tekið þeim stöllum 
opnum örmum og hafa þarlendir 
fjölmiðlar til dæmis sýnt þeim 
mikinn áhuga að undanförnu. 
Ingibjörg útskýrir að þær vonist 
til þess að geta sýnt verkið hér 
heima en til þess þyrftu þær öfl-
ugt liðsinni því ekki sé hlaupið að 
því að koma uppfærslu sem þess-
ari á hvaða fjalir sem er. Þær 
skora því á forsvarsmenn og leik-
húsáhugafólk hér heima að kynna 
sér verkefnið og rýma húsakynni 
sín fyrir þessari  nýju og óvenju-
legu leikhúsreynslu.
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Efnt var til fundar í Ráðherrabú-
staðnum í gær þar sem franska 
menningarveislan Pourquoi pas? 
var kynnt. Sú þrettán vikna 
franska veisla hefst í næstu viku 
og eiga landsmenn á góðu von; 
hingað munu streyma listamenn, 
fræðimenn og aðrir andans menn 
til að gleðja og fræða um flest það 
sem franskt er, hvort sem það 
tengist menningu, matargerð, trú-
isma eða viðskiptum.

Þorgerður Katrín Gunnarsdótt-
ir menntamálaráðherra og franski 
sendiherrann Nicole Michelangeli 
kynntu aðdraganda og dagskrá 
þessa umfangsmikla verkefnis, 
sem er hið fyrsta af sínu tagi. 
Menntamálaráðuneytið hefur 
unnið að undirbúningi hátíðarinn-
ar fyrir hönd Íslands en hún er 
skipulögð að frumkvæði Frakka. 
Sendiráð Frakklands og Cultures-
France, stofnun sem rekin er af 
franska utanríkis- og menningar-
málaráðuneytinu, hafa unnið að 
skipulagningu hátíðarinnar mán-
uðum saman en hún er einnig 
skipulögð í kringum fleiri aðra 
íslenska menningarviðburði og 
rammar til að mynda inn Vetrar-
hátíð og Listahátíð í Reykjavík. 

Menntamálaráðherra lét þess 
getið að það væri meðal annars 
hlutverk stjórnvalda að hvetja til 
samskipta og kynna erlenda menn-
ingu en þetta er í fyrsta sinn sem 
íslenska ríkið býður annarri þjóð 
að kynna menningu sína, listir, 
viðskipti og vísindi með þessum 
hætti.

Nicole Michelangeli rak hug-
myndina að baki Pourquoi pas? til 
íslensku menningarkynningarinn-
ar sem skipulögð var í París fyrir 
nokkrum árum en hún þótti lukk-
ast með afbrigðum vel. Þegar 
Nicole tók við embætti sendiherra 
var hún staðráðin í að skipuleggja 
sambærilega franska menningar-
kynningu hér á landi sem nú er að 

verða að veruleika. Hún viður-
kenndi þó að sig hefði ekki órað 
fyrir því að umsvif þessarar hátíð-
ar ættu eftir að verða sem raun 
ber vitni enda er verkefnið af ein-
stakri stærðargráðu. Nicole lagði 
enn fremur áherslu á að mikil-
vægt væri að rækta vináttusam-
band þjóðanna tveggja sem ættu 
margt sameiginlegt - ekki síst stolt 
sitt af tungumáli sínu, menningu 
og sögu.

Dagskráin er raunar hafin því 
forskot var tekið á sæluna með 
opnun sýningarinnar Frelsun lit-
arins í Listasafni Íslands í desem-
ber. Þar má nú sjá verk eftir fræga 
franska meistara expressjónism-
ans, svo sem Renoir og Matisse, 
en vakin skal athygli á því að sýn-
ingunni lýkur annan sunnudag. 
Annað lítið forskot verður einnig 
tekið á morgun eins og fréttin hér 
til hliðar ber með sér. 

Formleg opnunarhátíð Pourquoi 

pas? helst í hendur við opnun Vetr-
arhátíðar í Reykjavík næstkom-
andi fimmtudag þegar leikið verð-
ur á sannkallað eldorgel á 
Austurvelli en þar verður franski 
ofurhuginn Michel Moglia á ferð. 
Síðan verður boðið upp á kynning-
ar, kvikmyndir, leiklist, dans og 
tónlist fyrir allra hæfi, fjörið verð-
ur að finna um allt land og taka 
flestar menningar- og listastofn-
arnir höfuðborgarsvæðisins virk-
an þátt í hátíðarhöldunum. 

Hver viðburðurinn rekur annan 
uns Listahátíð í Reykjavík hefst 
með glæsilegri innkomu franska 
götuleikhússins Royal de Luxe 
sem rekur einmitt smiðshöggið á 
franska vorið hinn 10. maí. En þá 
verður vonandi komið íslenskt vor 
líka.

Nánari upplýsingar um dag-
skrá Pourquoi pas? er að finna á 
síðunni www.fransktvor.is. 

„Næstum því ekki neitt, það er 
ekki ekki neitt“ er yfirskrift sýn-
ingar sem opnuð verður í Nýlista-
safninu á morgun í tengslum við 
franska menningarvorið – 
Pourquoi pas? Að frumkvæði 
sendiráðsins var ákveðið að setja 
upp sýningu og tengjast galleríi 
sem fatahönnuðurinn og framleið-
andinn Agnes B eða agnes b setti 
af stað fyrir tveimur áratugum 
rúmum í Frakklandi. Í gegnum 
það gallerí var Serge Comte kall-
aður til samstarfs en hann er sýn-
ingarstjóri verkefnisins. Hann 
hefur búið hér á landi um langt 
skeið og átt á sama tíma feril sem 
myndlistarmaður í Frakklandi. 

Serge sagðist hafa viljað nota 
verk sem franski hugsuðurinn og 
myndlistarmaðurinn Robert Filli-
ou vann hér á landi í samstarfi við 
Joachim Pfeufer og nemendur í 
Handíða- og myndlistaskólanum 
á sínum tíma 1978. Einn nemenda 

Filliou kemur að uppsetningu 
þess, Ingólfur Arnarsson prófess-
or við Listaháskólann. Serge sagði 
synd að í geymslum Nýlistasafns-
ins væri margt skemmtilegt og 
væri raunar yfirskrift sýningar-
innar sótt í grunnhugmyndina að 
verki Filliou og félaga: Poipoi-
drome. Ætlun sýningarinnar er 
að afhjúpa svo ekki verður um 
villst hversu lifandi og öflug hin 
stöðuga sköpun, sem franska 
kenningasmiðnum Filliou var svo 
kær, er, en hann er einn höfuð-
meistari Fluxus-hreyfingarinnar. 
Kenningar þessa hóps hafa haft 
gríðarleg áhrif á íslenska mynd-
list: frá Dieter Roth í gegnum 
Magnús Pálsson, á Súmmara og 
slektið kringum Suðurgötu 7 og 
allt til okkar daga. 

Kringum verkið munu tólf 
þekktir franskir myndlistarmenn 
bregða á leik og koma þannig 
hugmyndinni um „République 
Géniale“ („Snilldarlega lýðveld-
ið“) enn lengra: Serge sagði þau 
upptekin af hugsuninni um hið 
smálega og hljóða, samtíninginn 
og endurnotun, það sem maður 
hirðir og notar. Það er stór hópur 
sem kemur að sýningunni: sum 
verkin verða unnin beint á vegg-
ina á Laugaveginum, tvö videó-
verk í stöðugri sýningu, búið 
verður borð með verkum og gólf-
in standa myndlistarmönnum til 
reiðu. Allt á að vera handhægt.

Samsýning af þessu tagi er í 
bland sett saman á staðnum, 
spunnin úr fáanlegum efnum og í 
tengslum við rýmið. Sýningin 
snýst ekki um að fylla rýmið af 
verkum, heldur að horfast í augu 
við listsköpunina, í sinni nöktustu 
mynd, og brosa til hennar, eða 
ekki. „Að gera næstum því ekki 
neitt, það er það sem listamenn-
irnir gera,“ hefði Filliou getað 
sagt.

Franska aldan á leiðinni



Alltaf reynir maður að koma eins 
og autt blað að frumsýningu, leiðir 
sjaldnast hugann að verki eða 
aðstandendum, setur sig í spor 
þess sem hvorugt þekkir. Stund-
um tekst það – heldur maður, 
stundum ekki. Ég mundi blessun-
arlega lítið af sviðsetningu á Rak-
e´s Progress í Covent Garden fyrir 
nær aldarfjórðungi, hafði reyndar 
ekki hrifist svo að ég nældi í hljóð-
ritun af verkinu eða keypti sjón-
varpsútgáfuna til sýninga í sjón-
varpi. Ég satt að segja mundi 
ekkert eftir  henni – hún var sem 
sagt ekki eftirminnileg, ekki einu 
sinni fræg leikmynd Davids Hock-
ney. 

Ég hef samúð með því viðhorfi 
óperustjóra Íslensku óperunnar 
að brjótast úr allra íhaldssamasta 
verkefnavali  óperubókmenntanna. 
Um þá stefnu er deilt á síðum 
blaða í bænum: er vert að skoða þá 
deilu lítillega síðar. Flagari í fram-
sókn eins og Rake´s Progress kall-
ar beinlínis á það. 

Til að forðast misskilning skal 
strax viðurkennt að það var ljóm-
andi gaman að sjá sviðsetningu á 
þessari einu óperu Stravinskys á 
sunnudagskvöld á annarri sýn-
ingu. Það var létt stemning yfir 
áhorfendum í sýningarlok: leik-
mynd var afbragð, úrvinnsla á 
búningum fín, lýsing litprúð og 
fjölbreytileg. Leikurinn gegnum-
sneytt til fyrirmyndar, kóratriðin 
heppnuðust vel þrátt fyrir 
þrengslin. Ekki var að heyra annað 
en hljómsveitarvinnan tækist vel, 
raunar fór svo að hugurinn tók á 
tímabili að leita nokkuð ofan í 
gryfjuna og hlusta á útsetningar 
Stravinskys með söng í bak. Það 
gerist stundum á óperusýningum. 
Það er ekki af því söngvarar standi 
sig miður, ópera er bara svo marg-
þætt listform og kallar á ólíka 
athygli.

Mér er þannig alveg ómögulegt 
að leggjast í lestur á skjátextum 
undir þaki í sal Gamla bíós. Það 
truflar mig bara. Þó Flagarinn

væri sunginn á ensku veitti samt 
ekki af textun, áheyrandi nær ekki 
merkingu sönglaga, sönglesins, 
kóraparta, hvað þá í flóknum sam-
söng. Eftir á að hyggja spyr 
maður: af hverju er texti í enskri 
óperu ekki þýddur, því stefnir 
Íslenska óperan ekki meira að 
íslenskun texta í fluttum verkum? 
Er það vegna ofurveldis þessara 
hundrað fastagesta sem eru enn 
eftir aldarfjórðung svo frekir að 
þeir vilja öllu ráða og gráta sumir 
enn hina góðu gömlu daga með 

Garðari og Ólöfu bara af því þeir 
muna ekki lengra aftur? Vitaskuld 
á Íslenska óperan að flytja hluta 
af verkefnaskrá sinni á íslensku. 

Sýningin á sunnudagskvöldið 
tókst sem sagt í flestu ljómandi 
vel. Það var aftur alveg laust við 
að hún hrifi mig á nokkurn hátt, 
engin stef gripu mann svo að þau 
hertu tökin eftir því sem örlög 
aðalpersónanna urðu ljósari. Sem 
kristileg saga um ranga breytni 
sem leiðir mann til glötunar er 
hún fyrirsjáanleg og sá aumi 
skálkur Tómas vekur enga samúð. 
Jafnvel þó hann sé gerður að 
Presley-tákni og Gunnar Guð-
björnsson kasti sér út í leik og 
söng. Sem var gaman að sjá en 
dugði ekki til. Ungfrúin sem hann 
svíkur, góða stúlkan, var í höndum 
Huldu Bjarkar undarlega náttúru-
laus. Það er nú gállinn í Íslensku 
óperunni alla jafna – hún er ekki 
erótísk að upplagi. 

Ágúst Ólafsson var síðan til 
sóma sem skrattinn með hófstillta 
og yfirvegaða nærveru og afar 
jafnan flutning. Þau Ingveldur Ýr 
– sem alltaf leikur einhver frík í 
Óperunni – og Eyjólfur Eyjólfsson 
gerðu sannarlega sitt til að hressa 
mikið upp á síðari hluta verksins, 
meðan þau Sigríður Aðalsteins og 
Jóhann Smári áttu bæði forvitni-
legt innlegg í galleríið.

Og það var gaman. Sýningin er 
í öllu vel heppnuð og glæsileg 
útlits. Hvers vegna hún hrífur 
ekki hjarta verður því að skrifast 
á reikning höfundanna, ljóð- og 
tónskálda, en máske er sökin hjá 
Hogarth gamla, sem gerði æting-
arnar átta sem sagan byggir á, af 
því hann hafði djúpa fyrirlitningu 
á því athæfi sem hann var að lýsa 
og gagnrýna. 

Páll Baldvin Baldvinsson 

Flagari í framsókn verður í beinni 
útsendingu rásar 1 í kvöld kl. 20. 
og er það í fyrsta sinn sem sent er 
út beint frá Íslensku óperunni.

Sjáið flagarans feigðarflan

Mikil tíðindi berast að norðan frá 
Leikfélagi Akureyrar: Magnús 
Geir Þórðarson hefur verið ráð-
inn áfram sem leikhússtjóri og 
mun sitja á friðarstóli allt til 
2010. Það eru æfingar í fullum 
gangi á Lífinu – notkunarreglum, 
nýju leikriti eftir Þorvald Þor-
steinsson. Þetta er fyrsta verkið 
sem Akureyringurinn Þorvaldur 
skrifar fyrir LA. Einvala lið stýr-
ir leikhópi LA og útskriftarár-
gangi leiklistardeildar Listahá-
skólans en sýningin er sett upp í 
samstarfi þessara aðila. Megas 
hefur samið tónlist við verkið 
sem m.a. inniheldur 10 ný söng-
lög við texta Þorvaldar. Hefur 
Megas ekki áður lagt sig eftir 
tónsmíðum við texta annars höf-
undar í þessum mæli. Magga 
Stína útsetur, stýrir tónlistinni í 
sýningunni og tekur þátt í flutn-
ingi verksins. Það er Kjartan 
Ragnarsson sem leikstýrir sýn-
ingunni og er þetta fyrsta verk-
efni hans eftir langt hlé. Leik-
skáldið Þorvaldur hannar einnig 
leikmynd og búninga en þetta er í 
fyrsta skipti sem hann tekst á við 
það í leikhúsi, þótt hann sé þekkt-
ur myndlistarmaður. Frumsýn-
ing er 17. mars í Rýminu, nýju 
leiksviði LA.

Í lýsingu LA á verkinu segir: 
„Lífið – notkunarreglur er ævin-
týrið um okkur öll – fullt af 
hlýju, tónlist og leiftrandi 
húmor. Hvað var það nú aftur 
sem við áttum að gera við 
þetta blessaða líf? Erum við 
kannski að misskilja þetta 
allt saman? Eða er ástin ef til 

vill svarið sem allt snýst um? Lit-
ríkur hópur fólks stendur frammi 
fyrir áleitnum spurningum um 
framtíðina og eigin hlutverk í líf-
inu, spurningunum sem enginn 
virðist geta svarað svo vel sé, 
enda fylgir sjaldnast bæklingur 
með börnunum sem fæðast í 
þennan heim. Hér er fjallað um 
sundurleitan samtíma og óvissa 
framtíð á svo mannlegum og hríf-
andi nótum að allir verða ríkari á 
eftir.“

Í vikunni var gerður nýr samn-
ingur milli Akureyrarbæjar og 
Leikfélags Akureyrar um starf-
semi leikhússins næstu þrjú árin.  
Samkomulagið er reist á samn-
ingi Akureyrarbæjar og mennta-
málaráðuneytisins um samstarf í 
menningarmálum til þriggja ára 
og felur í sér framlag til LA upp á 
samtals 322 milljónir. Að auki 
stefna aðilar að aukningu í starf-
semi leikhússins frá og með árinu 
2009, m.a. með uppsetningum í 
nýju menningarhúsi, Hofi, og 
mögulega einnig fjölgun uppsetn-
inga leikhússins almennt. Fram-
lög til LA eru samkvæmt samn-
ingnum 100 milljónir króna á 
þessu ári, 102 milljónir á því 
næsta og a.m.k. 105 milljónir á 
árinu 2009. Að auki geta bæst við 
fimm milljónir króna ár hvert 

sem tengdar eru 
rekstrarlegum
árangri. Til saman-
burðar var fastur 
stuðningur Akur-
eyrarbæjar á síð-
asta ári 80 millj-

ónir króna en til viðbótar komu 
10 milljónir sem voru greiddar 
þar sem öllum markmiðum hafði 
verið náð og rekstur var í sam-
ræmi við áætlanir: Leikhúsið 
mun setja upp, eitt sér eða í sam-
starfi við aðra, fjórar sýningar á 
ári auk þess sem staðið verður 
fyrir gestasýningum, fræðslu, 
ferðum, fundum og ýmiss konar 
annarri starfsemi. Frá og með 
árinu 2009 er stefnt að auknu 
umfangi í rekstri LA. Unnið er að 
tillögum að því í hverju þessar 
breytingar felist en ljóst er að 
hluti þeirra felst í aðkomu LA að 
menningarhúsinu Hofi en einnig 
er mögulegt að uppsetningum LA 
fjölgi. Þá er unnið að undirbún-
ingi vígslusýningar LA í menn-
ingarhúsinu.

Félagið hefur náð góðri stöðu 
á þriggja ára ráðningartíma 
Magnúsar, skuldahali greiddur 
og varasjóði komið upp. Í undir-
búningi er næsta leikár og munu 
Óvitar eftir Guðrúnu Helgadótt-
ur verða fyrsta verkefni ársins. 
Sýningar á Svörtum ketti standa 
enn og væntanlegur er leikhópur 
suður til Reykjavíkur þar sem 
Karíus og Baktus verða leiknir í 
Borgarleikhúsinu.

Lífið og fjörið á Akureyri

            

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

                  



Ein forvitnilegasta bókin í jóla-
bókaflóðinu síðasta var „Hern-
aðarsaga Íslands 1170-1581“. 
Höfundur hennar er ungur 
sagnfræðingur, Birgir Lofts-
son.

Í bókinni er rakin hlið á 
Íslandssögunni sem óhætt er að 
segja að hafi verið afskipt í 
ritun hennar fram til þessa. 
„Verkið greinir m.a. frá vopna-
búnaði landsmanna, hernaðar-
mannvirkjum, herútboðum, 
landvörnum, hersköttum, her-
skipulagi, hernaðaraðferðum, 
þróun og eðli hernaðarátak-
anna, samfélagslegum áhrifum 
og síðast en ekki síst er atburða-
sagan rakin,“ segir í káputexta. 

Umfjöllunartímabilinu, 1170-
1581, er skipt niður í tvö undir-
tímabil; Sturlungaöld 1170-1262 
og síðan tímabil höfðingjaskæra 
á 15. og 16. öld. Lok síðara tíma-
bilsins, árið 1581, er miðað við 
svonefndan vopnadóm Magnús-
ar prúða Jónssonar, sem mælti 
fyrir um vopnabrot, þ.e. eyð-
ingu vopna í fórum íslenzkra 
bænda.

Í lok bókarinnar eru raktar 
tilraunir á öldum áður og fram 
á okkar daga til að setja á fót 
íslenzkan her. Eru slíkar til-
raunir sagðar hafa náð einna 
lengst á síðari hluta níunda ára-

tugar átjándu aldar, en í ljósi 
þess að þá stóðu Móðuharðindin 
hæst er ekki að undra að þau 
skyldu ekki hafa náð lengra en 
á undirbúningsstig. 

„Haf og fjarlægð voru ekki 
lengur skjöldur og verja lands-
ins,“ segir svo í kafla um stofn-
un herlauss íslenzks lýðveldis 
árið 1944 og fráhvarfið frá hlut-
leysisstefnu millistríðsáranna. 
Bókinni lýkur á umræðu um 
hugmyndir Björns Bjarnasonar 
um stofnun íslenzks hers til að 
annast varnir landsins eftir 
brotthvarf Bandaríkjahers 
héðan, sem Björn reifaði fyrst 
árið 1995 en ítrekaði árið 2001.

Þessi lokakafli stingur lítið 
eitt í stúf við meginkafla bókar-
innar, enda sjónarhornið annað 
og pólitískara í lokakaflanum. Í 
meginköflunum er viðfangsefn-
inu gerð góð skil samkvæmt 
viðtekinni aðferðafræði sagn-
fræðinnar, enda á sá texti upp-
tök sín í sagnfræðiritgerð sem 
höfundur skrifaði hjá Gísla 
Gunnarssyni, sagnfræðipróf-
essor við Haskóla Íslands. 

Gagnrýna má að fagmann-
legar mætti standa að mynda-
vali, myndvinnslu, kortagerð og 
hönnun, svo og uppsetningu og 
frágangi texta.

Forvitnileg hernaðarsaga

13 14 15 16 17 18 19

Sýningin er opnin virka daga frá  kl. 11 -17 og um helgar frá kl. 13 - 16 
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Leeds-sveitin Kaiser Chiefs 
hefur átt mikilli velgengni 
að fagna frá því að fyrsta 
platan hennar Employment 
kom út fyrir tveimur árum. 
26. febrúar kemur önnur 
platan hennar, Yours Truly, 
Angry Mob, í verslanir. 
Trausti Júlíusson hlustaði á 
gripinn.

„Hvað sem þið gerið, ekki breyt-
ast í Coldplay.“ Þessa setningu 
heyrði Nick Hodgson, trommu-
leikari og forsprakki bresku 
hljómsveitarinnar Kaiser Chiefs, 
áhorfanda hrópa í lok tónleika í 
London á síðasta ári. Og hann 
getur ekki gleymt henni. Eftir 
velgengni fyrstu Kaiser Chiefs 
plötunnar Employment, sem kom 
út fyrir tveimur árum og er búin 
að seljast í um þremur milljónum 
eintaka, þá var sveitin komin í þá 
aðstöðu að geta gert það sem 
henni sýndist. Og meðlimum 
Kaiser Chiefs er mikið í mun að 
bregðast ekki aðdáendum sínum.

Hljómsveitin er búin að spila 
mikið á tónleikum síðustu tvö ár. 
Hún hitaði meðal annars upp 
fyrir U2 á Evróputónleikaferð og 
síðasta sumar þræddi hún nokkr-
ar helstu tónlistarhátíðirnar. Hún 
var eitt stærsta nafnið á Iceland 
Airwaves 2006 þar sem hún spil-
aði við mikinn fögnuð í Hafnar-
húsinu á laugardagskvöldinu. Og 
svo var hún að klára nýja plötu. 
Yours Truly, Angry Mob kemur 
út eftir rúma viku og hún líkist 
Coldplay ekki neitt.

Það er oft talað um að það sé erf-
itt að fylgja eftir frumsmíð sem 
slær í gegn. Álagið er mikið. „Við 
höfum heyrt margar af þessum 
plötum númer tvö undanfarið þar 
sem hljómsveitin hefur svo mikl-
ar áhyggjur að lögin sjálf eru 
rusl, en menn eru búnir að kalla 

til alls konar auka hljóðfæraleik-
ara og gospelsöngvara,“ segir 
Ricky Wilson, söngvari Kaiser 
Chiefs, þegar hann er spurður út 
í þetta. „Við gerðum það ekki. 
Þetta erum ennþá bara við að 
spila, þó að hljómurinn sé miklu 
stærri.“ 

Employment þykir besta brit-
pop-plata síðustu ára. Á henni 
heyrði maður áhrif frá bresku 
poppi allt frá The Kinks og The 
Who til pönksveitarinnar The 
Jam og Blur og Supergrass. 
Styrkur plötunnar lá meðal ann-
ars í því að hún var full af melód-
ískum og grípandi lögum. Hvergi 
dauður punktur: Everyday I Love 
You Less and Less, I Predict A 
Riot, Na Na Na Na Naa, Modern 
Way, Team Mate ... Nýja platan 
Yours Truly, Angry Mob er sömu-
leiðis hlaðin smellum. Maður er 
aðeins lengur að falla fyrir henni. 
Hún er ekki alveg eins gáskafull 
og eins og Ricky segir er hljóm-
urinn feitari, en hún er stútfull af 
grípandi popplögum: Ruby, The 
Angry Mob, Thank You Very 
Much, I Can Do It Without You, 
My Kind Of Guy ...

Yours Truly, Angry Mob var tekin 
upp í Hook End Manor hljóðverinu 
í Oxfordshire undir stjórn Step-
hen Street, en hann er þekktastur 
fyrir að hafa tekið upp Blur og 
The Smiths. Þó að lögin séu skrif-
uð á alla meðlimina fimm þá er 
trommarinn Nick Hodgson hik-
laust tónlistarlegur leiðtogi Kaiser 
Chiefs. Hann stjórnar ferðinni og 
hefur líka samið alla stærstu 
smellina. Hann mætir með þá á 
æfingu og svo klárar sveitin þá í 
sameiningu. Kaiser Chiefs var 
stofnuð vorið 2003, en meðlimirn-
ir voru þá búnir að vera saman í 
annarri hljómsveit allt frá árinu 
1997. Hún hét fyrst Runston Parva 
sem síðar var stytt í Parva. Parva 
spilaði bílskúrsrokk og fékk litla 
athygli. Það er öruggt að streðið 
með Parva hefur styrkt meðlimi 
Kaiser Chiefs og gert þá tilbúnari 
til að takast á við velgengnina sem 
beið þeirra þegar sveitin var búin 
að endurfæðast með nýtt nafn og 
breytta tónlistarstefnu. 

Þess má að lokum geta að Skjár 
1 sýnir tónleika með Kaiser Chiefs 
annað kvöld klukkan 21.25.

Samkvæmt tillögum samgöngumálaráðherra verður 105 milljörðum varið 
til samgöngumála hérlendis til ársins 2010. Til samanburðar verður 
þremur milljörðum veitt í aukaframlög til Háskóla Íslands á þessum 
tímabili. En hversu miklu er eiginlega eytt í menningu af hálfu ríkis-
stjórnar Íslands?

Fyrir viku síðan birtist í DV greinin Menning er stóriðja framtíðarinn-
ar eftir Valgeir Örn Ragnarsson. Þar vitnaði Valgeir í rannsókn Ágústs 
Einarssonar, rektors Viðskiptaháskólans á Bifröst, frá árinu 2004 þar sem 
sagði meðal annars að menning hefði skilað meiru til þjóðarbúsins árin 
2002 til 2003 en til dæmis álframleiðslugeirinn. Einnig kom þar fram sú 
merkilega staðreynd að við menningu störfuðu um fimm þúsund manns, 
samanborið við um sex þúsund manns í öllum fiskiðnaðinum. Út frá 
þessum staðreyndum ættu flestir því að spyrja sig hverju íslenska 
ríkisstjórnin eyðir í þennen ört vaxandi menningariðnað sem er greini-
lega að skila miklu af sér.

Fyrir stuttu síðan sagði forsætisráðherra frá því að einfalda ætti 
skattkerfið og meðal annars að afnema ætti skatt á söluhagnað fyrir-
tækja. Hvenær á hins vegar að lækka virðisaukaskatt á tónlist? Hversu 
lengi á hinn íslenski neytandi að láta bjóða sér að hér sé ekki eingöngu 
hæsta, heldur langhæsta verð á geisladiskum miðað við þjóðir Evrópu og 
annars staðar? Í Noregi, þar sem bjór, gos og bensín eru til dæmis dýrara 
en hérlendis, kostar nýr diskur samt sem áður nær aldrei yfir 1.500 
krónum, yfirleitt er diskurinn rétt yfir þúsundkallinum.

Og hvað með Tónlistarhúsið? Verður það reist í samvinnu við alla aðila 
geirans eða á það eingöngu að þjóna snobbaðri elítu og Sinfóníuhljóm-
sveitinni og á endanum eftir að verða stór glerhrúga sem hafvindar veðra 
til hnignunar? Ganga þarf úr skugga um að þar verði salur sem rúmi 1.500 
til 2.000 manns, en slíkt húsnæði hefur íslenskt tónlistarlíf sárlega vantað, 
og að þangað verði allir angar íslenskrar menningar velkomnir.

Ríkisstjórnin þarf að sýna fram á hvað hún gerir gott fyrir íslenska 
menningu. Nú vil ég fara að sjá almennileg kosningaloforð, loforð sem 
verða efnd! Ég er orðinn þreyttur á því að finnast Icelandair, Landsbank-
inn og Hr. Örlygur vera þeir einu sem styðja við bakið á íslenskri tónlist.

Er ríkisstjórnin 
á móti menningu?

Tekur upp á ensku



Baráttu- og styrktartónleikar 
undir yfirskriftinni Lifi Álafoss! 
verða haldnir í BaseCamp-verinu í 
Héðinshúsinu á sunnudagskvöld.

Fram koma Sigur Rós, Bogomil 
Font & Flís, Pétur Ben, Amiina og 
Benni Hemm Hemm. Húsið verð-
ur opnað klukkan 20.00 og er tak-
markaður miðafjöldi. 

„Þetta eru tónleikar til styrktar 
Varmársamtökunum. Það er búið 
að kæra umhverfisráðherra og 
það er dýrt að fara í svona mál. 
Við erum að hjálpa samtökunum í 
þeirri baráttu,“ segir Orri Dýra-
son, trommari Sigur Rósar, sem er 
meðlimur samtakanna og býr 
sjálfur í Mosfellsbæ.

Orri segir að Sigur Rós ætli að 
yfirgefa hljóðver sitt, Sundlaug-

ina, ef nýr vegur verður lagður á 
svæðinu. „Þær forsendur verða þá 
farnar sem fengu okkur til að 

koma hingað, næðið og friðurinn. 
Þetta snýst samt mest um Varmá. 
Hún er á náttúruminjaskrá og 
mannvirkið fer þar of nálægt. Af 
því að það á að gera þennan veg þá 
þarf að gera nýjan Álafossveg 
sem verður enn þá nær Varmá. 
Við viljum að þetta fari í umhverf-
ismat,“ segir hann.

Að sögn Orra voru allir þeir 
sem koma fram á tónleikunum 
mjög reiðubúnir til að hjálpa Var-
mársamtökunum. „Þeir hafa allir 
unnið hjá okkur í stúdíóinu. Þeir 
hafa eytt svolitlum tíma hérna 
uppfrá og þykir vænt um svæð-
ið.“

Miðaverð á tónleikana er 3.200 
krónur og fer miðasala fram á 
midi.is.

Sigur Rós til verndar Varmá



Dagana 7. til 11. mars 
verður haldin í Reykjavík 
mikil klámráðstefna en 
150 manns eru á leið til 
landsins þar sem þeir munu 
ræða eitt og annað sem við 
kemur klámbransanum. Og 
skemmta sér rækilega. 

„This event aranged by Freeones 
worlds largest babesite will be a 
B2B event and I ‘m going to prom-
ote them together with 2 of my 
hottest friends Eve Angel (she’s so 
hot!) and Daisy Rock (suck that 
c*ck Diva ;) !!)....... Love ya xxxxx, 
Sandy”

Svo ritar klámmódelið Sandy 
Cage á síðu sína og hlakkar til að 
hitta vini sína úr klámgeiranum á 
mikilli ráðstefnu sem til stendur 
að halda í Reykjavík dagana 7. til 
11. mars komandi. Hún verður 
ásamt Eve Angel og Daisy Rock 
helsta skrautfjöðurin í litríkum 
150 manna hópi sem hefur bókað 
gistingu á Hótel Sögu. En til 
stendur að ræða eitt og annað 
sem við kemur klámgeiran-
um auk þess sem ráðstefnu-
gestir ætla sér að láta til sín 
taka í „illræmdu” næturlífi 
Reykjavíkurborgar. Þeir 
sem standa að ráðstefnunni 
eru aðstandendur vefsíð-
unnar freeones.com en 
þegar þangað er komið 
ber fyrir augu eitt og 

annað ósiðlegt. En ítarlega er 
greint frá komandi atburði á síð-
unni snowgathering.com

Femínistanum og stjórnmála-
fræðingnum Silju Báru Ómars-
dóttur er verulega brugðið við tíð-
indin og segir þetta skelfilega 
tilhugsun.

„Ég er ekki hlynnt klámi í neinu 
formi og vil frekar beina viðskipt-
um mínum annað en þangað sem 
sá iðnaður beinir sínum pening-
um.”

Viðbrögð Silju Báru eru sem 
sagt þau að hún ætlar að „boyc-
otta” Hótel Sögu fyrir að hýsa hóp-
inn. Hún tekur það fram að hún 
tali ekki fyrir hönd Femínista-
félagsins en fastlega má gera ráð 
fyrir því að fleiri úr þeim hópi 
muni mótmæla og þá með sama 
hætti.

„Væntanlegir eru aðstandend-
ur freeones.com, voðalega huggu-
leg síða eða hitt þó heldur en þetta 
er eitthvað klámfyrirtæki. Ég vil 
ekki styrkja klámiðnað og niður-

greiða hann,” segir Silja 
Bára.

Hrönn Greipsdóttur 
hótelstýra segir hótelið 
blóraböggul femínista. 
Og skilur ekki viðbrögðin 

og segir þau vanhugsuð en hópur-
inn, sem hefur bókað 150 herbergi, 
er fyrir henni sem hver annar 
hópur túrista. Ekki sé venjan að 
spyrja fólk sem bókar herbergi 
hvað það geri.

„Hótelið er í eigu siðprúðra 
bænda og menn geta rétt ímyndað 
sér hvort hótelið sé að standa fyrir 
einhverri klámráðstefnu! Ég kom 
af fjöllum. Og er hissa á femínist-

um að kanna ekki 
málið betur,“ segir 
Hrönn.

Britney Spears virðist ekkert ætla 
að hægja á ferðinni með drykkju 
sinni og lífernið er að verða villt-
ara og villtara með hverjum deg-
inum. Breska götublaðið The Sun 
birti myndir af söngkonunni í ann-
arlegu ástandi á New York Club 
One þar sem hún skellti nokkrum 
velvöldum tekílastaupum í sig.

Fyrrum eiginmaður hennar, K-
Fed, hefur ljóstrað því upp við 
fjölmiðla að undanförnu að Spears 
hafi mikinn áhuga á líkamlegu 
samneyti við konur og gaf Britney 
þeim sögusögnum byr 
undir báða vængi þetta 
kvöld. Söngkonan 
dansaði á mjög 
eggjandi hátt við kven-
kyns dansara, fékk að 
máta ansi efnislítinn 
fatnað nýjustu 
„vinkonu“ sinnar 
og hurfu þær 
síðan inn í glæsi-
bifreið þegar 
nóttin var enn 
ung.

Britney  í 
heitum leik

Lager Indriða klæðskera heitins 
er á leið til landsins frá Kaup-
mannahöfn og verður til sölu í 
tvær vikur, frá næstkomandi 
sunnudegi til 3. mars, í Saltfélag-
inu við Grandagarð 2.

Verslun Indriða var áður á 
Skólavörðustígnum eða þar til 
hann flutti verslun sína til Kaup-
mannahafnar í apríl í fyrra. Styrm-
ir Goðason var Indriða innan hand-
ar við rekstur verslanana, bæði 
hér heima og í Danmörku og hann 
ætlar að vera til staðar í Saltfélag-
inu þessar tvær vikur. Styrmir 
segir að lagerinn sé ekki stór en 
eitthvað er til af öllu. „Eins og 
áður verður áherslan lögð á að 
leysa vandamál þeirra sem leggja 
leið sína til okkar en ég lærði sitt-

hvað um lausnir vandamála af 
Indriða sjálfum. Kannski reyni ég 
að pranga inn á fólk ljótum slauf-
um í leiðinni, það er nóg til af 
þeim,“ segir Styrmir, sem telur að 
nokkur hundruð skyrtur og um 
sextíu jakkaföt verði til sölu. 

Styrmir segir að töluvert hafi 
verið um að fólk hafi nálgast hann 
með fyrirspurnir um hvernig 
hægt sé að nálgast Indriða-skyrt-
ur og þetta sé viðleitni til að koma 
til móts við þá. „Það hefur fullt af 
fólki haft samband og spurt hvort 
það verði eitthvað meira. Ég býst 
ekki við því að það verði haldið 
áfram að framleiða undir hans 
merkjum. Það eru fáir sem treysta 
sér í að halda áfram því sem hans 
fagmennska hafði upp á að bjóða,“ 

segir hann. Indriði klæðskeri lést í 
Kaupmannahöfn í lok síðasta árs, 
langt fyrir aldur fram. 

Lager Indriða til sölu

Mannréttindasamtökin Amnesty 
International hafa heiðrað leik- og 
söngkonuna Jennifer Lopez vegna 
nýjustu kvikmyndar hennar, 
Bordertown.

Lopez er framleiðandi og aðal-
leikkona myndarinnar, sem fjallar 
um rannsóknarblaðamann sem 
greinir frá raðmorðum á ungum 
konum. Gerist myndin í mexíkóska 
bænum Ciudad Juarez, þar sem 
mikið hefur verið um nauðganir og 
morð á konum frá árinu 1993. Til 
þessa hefur enginn sökudólgur 
fundist en talið er að morðin séu 
orðin nálægt 400 talsins.

Lopez tók við verðlaununum á 
kvikmyndahátíðinni í Berlín af 
mikilli auðmýkt og sagði ástandið 
í Ciudad Juarez vera skelfilegt og 
raðmorðin mætti flokka sem glæpi 
gegn mannkyninu.

Antonio Banderas og Martin 
Sheen fara með önnur aðalhlut-
verk í myndinni.

J-Lo heiðruð af Amnesty International

Jesús bjargaði sveindómnum



X-factor er kominn á fljúgandi 
ferð. Þeir níu keppendur sem eftir 
eru etja kappi í kvöld og má búast 
við því að nokkur hiti sé farinn að 
færast í leikinn. Í síðustu viku var 
sönghópurinn Fjórflétta sendur 
heim og fækkaði þar með enn í 
herbúðum Páls Óskars. Ellý hefur 
hingað til bara misst einn 
keppanda úr sínum hópi en Einar 
er ennþá með fullt hús. Það kemur 
í ljós í kvöld hvort eitthvað 
fækkar í því húsi.

Níu atriði eftir

Katrín Ósk Vilhjálmsdóttir, 
unnusta Gylfa Víðissonar 
keppanda í X-Faktor, vaknaði 
upp við vondan draum í Vetr-
argarði Smáralindar á föstu-
daginn fyrir viku. Katrín var 
þar stödd til að styðja 
við bakið
á sínum 
manni
þegar
hún veitti 
því
athygli að 
trúlofun-
arhringur-
inn sem Gylfi gaf
henni um jólin var 
horfin af baugfingri 
hennar. 

„Ég veit ekki hvernig þetta 
gat gerst,“ segir Katrín, sem 
fann ekki hringinn aftur 

þrátt fyrir þó 
nokkra leit.

Katrín
þurfti þó 

ekki að vera 
baugslaus
lengi. „Það 
vill svo 
heppilega til 
að góður 
vinur hans 

Gylfa er gull-

smiður og smíðaði annan hring 
handa mér daginn eftir. Gylfi gat 
ekki hugsað sér að ég yrði án trú-
lofunarhrings lengi.“ 

Þrátt fyrir að hafa týnt hringn-
um þetta kvöld var það huggun 
harmi gegn að Gylfi flaug öruggur 
áfram í keppninni og Katrín er 
hæstánægð með sinn mann. „Hann 
er auðvitað langbestur þarna og 
ég er viss um að hann fer alla leið 
og vinnur þetta,“ segir Katrín, 
sem flýgur suður frá Akureyri um 
hverja helgi til að stappa stálinu í 
Gylfa.

Týndi trúlofunarhringnum í Smáralind
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NOTES ON A SCANDAL     kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
PAN´S LABYRINTH     kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
LITTLE CHILDREN     kl. 8 og 10.30 B.I. 14 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE     kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
KÖLD SLÓÐ/COLD TRAIL    kl. 5.45 ENGLISH SUBTITLES B.I. 12 ÁRA

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

ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 4 og 4.45 STUTTMYND
ROCKY BALBOA        kl. 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL        kl. 3.40
NIGHT AT THE MUSEUM       kl. 5.40
KÖLD SLÓÐ       kl. 5.45 B.I. 12 ÁRA

GHOST RIDER     kl. 5.40, 8 og 10.15* B.I. 12 ÁRA
THE PURSUIT OF HAPPYNESS     kl. 8 og 10.20
DREAMGIRLS     kl. 5.40 
*KRAFTSÝNING
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HEIMSFRUMSÝNING
 SVALASTA SPENNUMYND ÁRSINS

Brit-verðlaunin voru af-
hent í London í fyrrakvöld. 
Arctic Monkeys var sigur-
vegari kvöldsins með tvenn 
stærstu verðlaunin.

The Arctic Monkeys hlaut verð-
laun sem besta breska hljómsveit-
in og fyrir bestu bresku plötuna, 
frumburðinn Whatever People 
Say I Am, That´s What I´m Not. 
Engin plata hefur selst hraðar í 
sögu breska vinsældalistans.

Meðlimir sveitarinnar mættu 
ekki á verðlaunahátíðina frekar 
en á síðasta ári og sendu í staðinn 
skilaboð á myndbandi klæddir 
sem persónur í söngleiknum 

Galdrakarlinn í Oz og sem með-
limir hljómsveitarinnar The 
Village People.

Hljómsveitin The Killers frá Las 
Vegas fékk einnig tvenn verð-
laun. Annars vegar sem besta 
erlenda hljómsveitin og hins 
vegar fyrir bestu erlendu plöt-
una.

Amy Winehouse var kjörin 
besta breska söngkonan og James 
Morrison besti söngvarinn. „Ég 

vil bara segja að ég trúi því ekki 
að ég sé hérna. Þessi verðlaun eru 
tileinkuð öllum þeim söngvaskáld-
um sem eru enn þá að spila á 
börum,“ sagði Morrison er hann 
tók á móti verðlaununum.

Strákasveitin Take That, sem átti 
frábæra endurkomu á síðasta ári, 
fékk verðlaun fyrir bestu bresku 
smáskífuna, Patience, og Justin 
Timberlake var valinn besti 
erlendi söngvarinn. Hin kanadíska 

Nelly Furtado var valin besta 
erlenda söngkonan. Þá var rokk-
sveitin Muse valin besta breska 
tónleikasveitin og skoska indí-
sveitin The Frattellis bestu bresku 
nýliðarnir.

Athygli vakti að Lily Allen, sem 
hafði verið tilnefnd til fernra Brit-
verðlauna fékk engin, ekki frekar 
en Corinne Baily Rae, Snow Patrol 
og Gnarls Barkley, sem öll fengu 
margar tilnefningar.

Strax í sinni fyrstu mynd, Cronos 
frá árinu 1993, sýndi mexíkóski 
leikstjórinn Guillermo del Toro að 
hann er kvikmyndagerðarmaður 
með sérstaka og áhugaverða sýn. 
Þrátt fyrir glappaskotið Mimic 
árið 1997 hefur honum gengið 
ágætlega í Hollywood en nýtur sín 
þó óneitanlega betur á móðurmál-
inu, eins og Hornsteinn djöfulsins 
(El Espinazo del diablo) frá 2001 
og nú Völundarhús Pans ber 
glögglega vitni um. 

Völundarhús Pans gerist á Spáni 
árið 1944 þegar fasistar hafa náð 
landinu á sitt vald en andspyrnu-
hreyfingin gerir þeim enn skrá-
veifu í sveitunum. Þangað flytur 
Ófelía ásamt móður sinni, sem á 
von á barni með Vidal höfuðsmanni. 
Hin bókhneigða Ófelía hverfur auð-
veldlega á vit eigin hugarheims og 
meðan bardagar geisa milli hersins 
og skæruliða vitjar skógarpúki 
hennar kvöld eitt og felur henni 
þrjár þrautir til að leysa.

Auk þess að leikstýra skrifar del 
Toro handritið að myndinni og er 
skemmst frá því að segja að þetta 
er hans langbesta mynd til þessa; 
áhrifamikið og ljúfsárt ævintýri 
fyrir fullorðna. Del Toro er framúr-
skarandi hryllingsmyndagerðar-
maður og stíleinkenni hans eru á 
sínum stað (þar með talinn mikill 
áhugi hans á skordýrum). Töfraver-
öldin undursamleg og útfærð af 
mikilli hugvitssemi, hvort sem um 
ræðir skógarpúka, risakörtur eða 
forynjur sem éta börn og minnir á 
að klassísku ævintýrin voru upp-
haflega hrylllingssögur síns tíma. 
Leikstjórinn er ekki síður í essinu 
sínu þegar kemur að raunheimum 
og hryllingur stríðsins er nístandi; 
ofbeldið er mikið og dansar stund-
um á mörkum splattersins án þess 
þó að fara yfir strikið. 

Hin unga Ivana Baquero er frá-
bær í hlutverki Ófelíu og Sergei 
Lopez er traustur að vanda í hlut-
verki Vidals höfuðsmanns; þar er 

líklega komið eitt eftirminnileg-
asta ómenni kvikmyndasögunnar. 
Með Völundarhúsi Pans hefur 
Guillermo del Toro mögulega gert 
sitt meistaraverk, að minnsta kosti 
reist sér veglegan bautastein og 
skipað sér í fremstu röð innan 
sinnar stéttar. 

Hryllilega heillandi

Ivana Baquero, Serg-
ei Lopez,

Fyrrum félagar Robbie Williams í 
strákasveitinni Take That hafa 
óskað Robbie alls hins besta í með-
ferðinni sem hann skráði sig í á 
dögunum og vonast til að hann 
jafni sig sem allra fyrst.

Meðlimir Take That, sem átti 
frábæra endurkomu í fyrra, hafa 
verið gagnrýndir í Bretlandi fyrir 
að minnast ekki á Robbie þegar 
þeir tóku á móti Brit-verðlaunun-
um fyrir besta smáskífulagið, 
Patience. „Við þökkuðum Robbie 
ekki fyrir vegna þess að þetta er 
hans einkamál. Það er ekki við 
hæfi að við tjáum okkur um það,“ 
sagði Jason Orange úr Take That. 

Gary Barlow bætti við: „Við 
viljum þakka honum vegna þess 
að ef það væri ekki fyrir frama 
hans þá hefði áhuginn á okkur 
ekki verið nægilegur til að koma 
okkur aftur á kortið.“

Robbie 
þakkað fyrir



ER ÞETTA ...

NÆSTI FORSETI ?
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DIGITAL
DIGITAL

DIGITAL

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

BABEL kl. 8 B.i.16

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

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

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 3:40 Leyfð

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

HANNIBAL RISING VIP kl. 4 - 8 - 10:30 

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

PERFUME kl. 5 - 8 - 10:50 B.i.12

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

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

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

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

VEFURINN HENNA... M/- Ísl tal kl. 3:40 Leyfð

CHARLOTTE´S WEB M/-Ensk tal. kl. 3:40 Leyfð

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

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

HANNIBAL RISING kl  8 - 10 B.i.16

MAN OF THE YEAR kl  6 - 8 B.i.7

PERFUME kl 10 B.i.16

VEFUR KARLOTTU m/ísl. tali kl. 5:50 Leyfð

ALPHA DOG kl. 8 B.i. 16

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

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

NIGHT AT THE MUSEUM kl. 5:45 Leyfð

Háskólabíó
LETTERS FROM... kl. 6 - 9 B.i.16

PERFUME kl. 6 - 9 B.i.12

DREAMGIRLS kl. 6 - 9 B.i.7

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

BABEL kl. 9:30 B.i.16

FORELDRAR kl. 7:50 Leyfð

STRANGER THAN FIC... kl. 5:50 Leyfð
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Ævintýraleg spenna og hasar

Sýnd í Háskólabíói

hversu langt ertu tilbÚin aÐ ganga 

til aÐ hylja glÆp

Sýnd í SAMbíóunum kringlunni Sýnd í Háskólabíói

20% AFSLÁTTUR EF GREITT ER
MEÐ SPRON-KORTI
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...SVONA BYRJAÐI ÞAÐ

ÞIÐ VITIÐ
HVER HANN

ER...

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

Það gerist
hjá okkur

laugardaginn 17. febrúar kl. 11-16

- Alþjóðlegur háskóli 
- Á fjórða hundrað námsleiðir 
- Innlent og erlent rannsóknasamstarf 
- Tækifæri til að vinna með fyrirtækjum
- Sveigjanlegt og fjölbreytt nám
- Kröfugt félagslíf 
- Háskólanám sem nýtur trausts 

Stúdentar og kennarar Háskóla Íslands
og Kennaraháskóla Íslands taka vel á
móti þér á Háskóladeginum. 

Grunn- og framhaldsnám við Háskóla 
Íslands er kynnt í Háskólabíói við Hagatorg. 

Nýtt grunn- og framhaldsnám er kynnt í 
Kennaraháskóla Íslands við Stakkahlíð.

Eftirfarandi háskólar verða með kynningu í Borgarleikhúsi: 
Háskólinn á Akureyri, Háskólinn á Bifröst, Háskólinn í Reykjavík, 
Háskólinn á Hólum - Hólaskóli, Landbúnaðarháskóli Íslands 
og Listaháskóli Íslands. www.khi.is www.hi.is



 Sænska úrvalsdeildar-
félagið Djurgården hefur áhuga á 
miðjumanni Vals, Húsvíkingnum 
Pálma Rafni Pálmasyni. Sigurður 
Jónsson tók við stjórnartaumun-
um hjá félaginu á dögunum og hjá 
liðinu er Íslendingurinn Sölvi Geir 
Ottesen. Boltinn byrjaði að rúlla í 
málinu í janúar en það hefur hægst 
á honum að undanförnu.

„Ég veit í raun voða lítið um 
stöðuna á málinu en það hefur lítið 
gerst. Ég geri því ekki ráð fyrir að 
nokkuð verði úr þessu eins og 
staðan er í dag,“ sagði Pálmi Rafn 
við Fréttablaðið í gær. Umboðs-

maður Pálma, Arnór Guðjohnsen, 
hefur ekkert heyrt frá sænska 
félaginu í nokkurn tíma.

„Ég hef aðallega verið í sam-
bandi við Sigurð og veit að hann 
hefur mikinn áhuga á Pálma. Þið 
virðist aftur á móti lítið vera að 
gerast í augnablikinu og ég hef 
ekki hugmynd um hvort félagið 
hefur gert Valsmönnum tilboð í 
leikmanninn,“ sagði Arnór.

Valsmenn sáu sér ekki fært að‘ 
svara símtölum Fréttablaðsins í 
gær þrátt fyrir tugi tilrauna í 
framkvæmdastjórann.

Djurgården vill Pálma Rafn

  Norska úrvalsdeildar-
félagið Álasund hefur undanfarn-
ar vikur og mánuði sýnt Guðmanni 
Þórissyni, leikmanni Breiðabliks, 
áhuga. Óskaði liðið eftir því að fá 
Guðmann til reynslu í vikutíma í 
síðasta mánuði. Því var aftur á 
móti hafnað af forráðamönnum 
Breiðabliks.

„Við erum alls ekki að standa í 
vegi fyrir því að Guðmann fari út 
til Noregs,“ sagði Ólafur Kristj-
ánsson, þjálfari Breiðabliks, um 
málið. „Að mínu mati hentaði tíma-
setningin ekki. Ég væri frekar til-
búinn að leyfa honum að fara 
þegar lengra er liðið á undirbún-
ingstímabilið hjá okkur. Þá yrði 
hann betur í stakk búinn til að 
standa sig á æfingum með liðinu.“

Sjálfur var Guðmann svekktur 
að fá ekki að fara út að svo stöddu 
en ætlar að fara eftir ráðum Blika.  
„Ef Breiðablik segir að tíminn 
henti ekki nú verð ég að hlusta á 
það. Það er auðvitað minn draum-
ur að komast út í atvinnumennsk-
una og vonandi kemur tækifæri til 
þess aftur síðar.“

Reidar Vågner er yfirmaður 
íþróttamála hjá Álasundi og mun  
koma til Íslands aftur um helgina, 
meðal annars til að fylgjast með 
Guðmanni. „Hann er einmitt sú 
tegund af leikmanni sem við telj-
um að myndi henta okkur vel. Við 
vildum fá hann út til okkar á 
reynslu en félagið neitaði því.  Við 

virðum þá ákvörðun að sjálfsögðu. 
Það er mikilvægast fyrir Guð-
mann að hann haldi áfram að bæta 
sig og Breiðablik er gott félag 
fyrir hann,“ sagði Vågner.

„Við höfum lengi fylgst með 
Guðmanni og munum halda því 
áfram þrátt fyrir þetta,“ bætti 
hann við.

Haraldur Freyr Guðmundsson 
er á mála hjá Álasundi og hefur 
gegnt lykilhlutverki í liðinu. 
Vågner lýsti yfir ánægju sinni 
með hann. „Haraldur hefur staðið 
sig frábærlega hjá okkur og er 
gríðarlega mikilvægur leikmaður 
í okkar liði.“

Norska liðið óskaði eftir því að fá Guðmann til reynslu. Forráðamenn Blika 
neituðu. Ólafur Kristjánsson segir koma til greina að hann fari síðar.

 Birgir Leifur Hafþórsson 
hóf í fyrrinótt leik á opna 
Indónesíumótinu í golfi sem er 
hluti af Evrópumótaröðinni. Hann 
lék fyrsta hringinn á pari 
vallarins, 71 höggi. Hann fékk 
fjóra fugla, einn skolla og einn 
skramba. Hann kom á níundu 
holu.

Birgir Leifur lék afar vel í gær 
ef frá er talin níunda holan. Hann 
var í 38. sæti í gær. 

Lék á 71 höggi

 Deildarbikarkeppni KSÍ 
hefst í dag en fyrsti leikurinn 
verður á milli ÍA og Fjölnis í 
Akraneshöllinni kl. 19. Keppnin 
heitir núna Lengjubikarinn en 
íslenskar getraunir eru orðnir 
aðalstyrktaraðili hans. 

A-deild er skipt í tvo átta liða 
riðla og fer lokaumferð þeirra 
fram þann 19. apríl næstkomandi. 
Eftir það tekur við keppni með 
útsláttarfyrirkomulagi sem hefst 
með fjórðungsúrslitum. Sjálfur 
úrslitaleikurinn fer fram á 
Stjörnuvelli þann 1. maí.

Keppni hefst í 
dag á Akranesi

Jón Arnór Stefánsson 
fékk mikið hrós fyrir frammi-
stöðu sína í sínum fyrsta leik með 
ítalska liðinu Lottomatica Roma á 
miðvikudagskvöldið.

Jasmin Repesa, þjálfari liðsins 
talaði um Jón Arnór á blaða-
mannafundi eftir leikinn. Hann 
sagði að Jón Arnór hafi spilað vel 
og að hann hafði því notað hann 
mikið þrátt fyrir að Jón hafi 
aðeins mætt á eina skotæfingu 
fyrir leikinn. 

Í ítalska blaðinu La Gazzetta er 
Jóni Arnóri hrósað og þá sérstak-
lega fyrir varnarleikinn og blaðið 
Il Messaggero skrifar að Jón 
Arnór hafi borið af þeim þremur 
nýjum mönnum sem léku sinn 
fyrsta leik. Jón Arnór var með 11 
stig, 3 fiskaðar villur og 2 stolna 
bolta á þeim 16 mínútum sem 
hann spilaði sem voru þær fyrstu 
hjá íslenskum leikmanni í 
Euroleague, Meistaradeild 
körfuboltans.

Jón Arnór fær 
mikið hrós

70 konur sóttu um 
úthlutun úr afrekskvennasjóði 
Glitnis og ÍSÍ sem er nú starf-
ræktur í fyrsta sinn. Fresturinn 
til að sækja um rann út 5. febrúar 
síðastliðinn og umsóknirnar sem 
bárust eru bæði frá konum í 
einstaklings- og hópíþróttum.

Stjórn afrekssjóðsins, sem þær 
Svafa Grönfeldt, Vanda Sigur-
geirsdóttir og Vala Flosadóttir 
skipa, mun á næstu dögum fara 
yfir umsóknirnar. Fyrsta úthlutun 
úr sjóðnum verður síðan þriðju-
daginn 20. febrúar næstkomandi.

Mikil aðsókn

 Steve McClaren, lands-
liðsþjálfari Englands, er hrifinn 
af þeirri hugmynd að kalla lands-
liðið saman án þess endilega að 
spila vináttulandsleiki. 

„Ég vil gjarnan geta stýrt því 
hvenær við spilum vináttulands-
leiki. Aðalmálið fyrir mig er að fá 
tíma með leikmönnunum. Ef það 
þýðir að við hittumst án þess að 

spila en náum árangri á æfingum 
væri ég hrifinn af því fyrirkomu-
lagi.“   Íslenska karlalandsliðið 
hefur átt í miklum vandræðum 
með að finna vináttulandsleiki. 
Það ætti þó ekki að vera fyrir-
staða fyrir Eyjólf Sverrisson 
þjálfara að kalla saman sína 
menn til þess einungis að æfa 
saman.

Vill æfa en ekki endilega spila

Vonast eftir tækifæri í byrjunarliðinu



Bikarúrslitaleikur kvenna

í Laugardalshöll kl. 14 á laugardaginn

Frímiðar  á leikinn í boði Actavis!

Styðjum stelpurnar!
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 Þýski landsliðsmaður-
inn Markus Baur verður ekki í 
herbúðum þýska liðsins Lemgo á 
næstu leiktíð. Samningur þessa 
36 ára gamla miðjumanns rennur 
út í sumar og Lemgo hefur 
ákveðið að framlengja ekki 
samning sinn við Baur, sem var 
keyptur til félagsins árið 2001.

Baur á að baki glæstan feril í 
þýsku deildinni sem og með 
þýska landsliðinu. Hann varð að 
sjálfsögðu heimsmeistari með 
landsliðinu á dögunum sem og 
Evrópumeistari árið 2004. Hann 
var einnig í silfurliði Þjóðverja á 
HM 2003 og á ólympíuleikunum 
2004.

Á leiðinni frá 
Lemgo

 Forkeppni fyrir aðalkeppni í 
svigi karla var haldin á HM í 
alpagreinum í Åre í Svíþjóð í gær. 
Ísland átti þrjá fulltrúa og komst 
einn þeirra, Björgvin Björgvins-
son, áfram í aðalkeppnina. 

Björgvin var með rásnúmer 3 
og lenti í ellefta sæti. 25 efstu 
komust áfram í aðalkeppnina. 
Gísli Rafn Guðmundsson lenti í 
31. sæti en hann var einnig 
nálægt því að komast í aðalkeppni 
stórsvigsins. Þorsteinn Ingason 
féll úr leik í fyrri umferð.

Aðalkeppnin í svigi karla 
verður á morgun en í dag verður 
keppt í svigi kvenna. 

Komst áfram í 
svigkeppnina

 Belgíski knattspyrnu-
maðurinn Emile Mpenza hefur 
greint frá því að hann sé hárs-
breidd frá því að ganga til liðs við 
Manchester City. Hann hefur sagt 
upp samningi sínum við Al-
Rayyan í Katar.

Samningurinn við City mun 
vera til fjögurra mánaða með 
þeim möguleika að framlengja til 
næstu þriggja ára ef hann 
stendur undir væntingum.

Mpenza er 28 ára gamall.

Á leið til City

 Keflavík og Haukar 
mætast í bikarúrslitaleik kvenna á 
laugardaginn og ætli Keflavíkur-
konur sér sigur í leiknum þurfa 
þær að gera eitthvað sem þær 
hafa ekki afrekað í einn og hálfan 
áratug. Þær hafa ekki unnið 
úrslitaleik án Önnu Maríu Sveins-
dóttur í 14 ár, eða síðan veturinn 
1992-93. Keflavík var þá með yfir-
burðalið og vann alla 18 leiki sína. 
Síðan þá hefur Keflavík aðeins 
unnið titil ef Anna María var með.

Keflavík tapaði án Önnu Maríu 
í bikarúrslitunum 2001, hefur 
tapað öllum úrslitaleikjum sínum í 
Fyrirtækjabikar KKÍ án hennar 
og þá hafa allir sex leikir liðsins í 

lokaúrslitunum Íslandsmótsins 
tapast þegar Keflavíkurkonur 
hafa ekki getað leitað til Önnu 
Maríu inni á vellinum.

Anna María Sveinsdóttir vann 
tólf Íslandsmeistaratitla og tíu 
bikarmeistaratitla með Keflavík, 
þar af lék hún 13 bikarúrslitaleiki. 
Anna María skoraði 201 stig í 
leikjunum þrettán og er stiga-
hæsti leikmaður bikarúrslitaleiks 
karla og kvenna frá upphafi.

Anna María hefur alls tekið 
þátt í 25 úrslitaleikjum eða úrslita-
einvígum og unnið 20 þeirra. Það 
má segja að Helena Sverrisdóttir 
hafi tekið við krúnunni af Önnu 
Maríu því Haukar hafa unnið alla 

úrslitaleiki sína með hana innan-
borðs. Helena hefur leikið frábær-
lega í úrslitaleikjum sínum. Hún 
var með 22 stig, 11 stoðsendingar 
og 9 fráköst í bikarúrslitaleiknum 
2005, skoraði 20 stig, tók 14 frák-
öst og gaf 7 stoðsendingar í úrslita-
leik Powerade-bikarsins 2005, var 
með 18 stig, 13 fráköst og 9,3 stoð-
sendingar að meðaltali í lokaúr-
slitum Íslandsmótsins 2006 og í 
eina úrslitaleik tímabilsins til 
þessa, úrslitaleik Powerade-
bikarsins, skoraði hún 33 stig og 
gaf 12 stoðsendingar.

Hafa ekki unnið án Önnu Maríu í 14 ár



 Það er skammt stórra 
högga á milli hjá Alfreð Gíslasyni 
handboltaþjálfara. Um leið og HM 
lauk tóku við æfingar hjá 
Gummersbach. Ekkert frí var 
gefið í þýsku deildinni heldur var 
fyrsti leikur liðsins sex dögum 
eftir síðasta leik Íslands á HM. 
Álagið á leikmenn sem spiluðu á 
HM er því gríðarlegt, sem og fyrir 
þá landsliðsþjálfara sem einnig 
þjálfa í þýsku deildinni.

Það hefur verið mikið um 
meiðsli hjá Gummersbach í vetur 
og hópurinn hjá Alfreð oftar en 
ekki þunnskipaður. Staðan var 
aðeins skárri fyrir leikinn síðasta 
föstudag en þá kom Rússinn Zakh-
arov aftur í hópinn en hann sleit 
krossbönd eftir að hafa aðeins 
spilað í nokkrar mínútur og verð-
ur því ekki meira með í vetur.

„Það var hrikalegt að lenda í 
þessu. Við erum að vinna í því að 
fá Pungartnik strax frá Hamburg 
en það er ekki líklegt að það fáist í 
gegn,“ sagði Alfreð og átti þar við 
slóvenska landsliðsmanninn 
Roman Pungartnik sem gengur í 
raðir Gummersbach næsta 
sumar.

Það hefur gengið á ýmsu í her-
búðum Gummersbach síðustu 
vikur og útlit fyrir mikil fjárhags-
vandræði og jafnvel gjaldþrot um 
áramótin. Staðan er þó betri í dag 
eftir að Hans Peter Kramer sneri 
aftur sem stjórnarformaður en 
hann er þegar búinn að semja við 
tvo nýja styrktaraðila. Hann er að 
ganga frá stórum samningi við 
rússneskt olíu- og gasfyrirtæki en 
sá samningur gæti hæglega tryggt 
rekstrargrundvöll Gummersbach 
næstu árin. Sama fyrirtæki hefur 
sett mikinn pening í knattspyrnu-
liðið Schalke.

„Kramer er mjög öflugur en 
hann fór um áramótin út af valda-
baráttu sem var í gangi. Hann er 
kominn aftur og öflugri en nokkru 
sinni fyrr og veitti ekki af enda 
virtist allt vera á leið til andskot-
ans. Ef þetta gengur upp þá get ég 
farið að kaupa einhverja leikmenn 
og veitir ekki af,“ sagði Alfreð 
sem hefur augastað á lærisvein 

sínum í landsliðinu, Alexander 
Petersson.

Hornamaðurinn á ár eftir af 
samningi sínum en ekki er loku 
fyrir það skotið að hann fáist laus 
í sumar og ef ekki verður að 
kaupa hann. „Það hafa margir 
áhuga á Alex og ekki að ástæðu-
lausu. Ég er einn þeirra enda Alex 
stórkostlegur leikmaður sem 
hefur staðið sig frábærlega. Hann 
gæti fengið góðan samning hvar 
sem er.“

Mikið var rætt og ritað um 
myndband sem Alfreð sýndi lands-
liðinu fyrir leikinn mikilvæga 
gegn Frökkum á HM. Eins og allir 
ættu að vita spilaði íslenska lands-
liðið hugsanlega sinn besta lands-
leik í sögunni gegn Frökkum og 
komst í milliriðil með tvö stig. 

Mikil leynd hefur hvílt yfir 

innihaldi myndbandsins enda 
ákvað hópurinn að hafa það út af 
fyrir sig. Alfreð er tilbúinn að tjá 
sig um myndbandið þar sem mótið 
er liðið.

„Ég hef margoft verið með 
svona ruglmyndbönd,“ sagði 
Alfreð hlæjandi en hvernig eru 
þessi myndbönd hans nákvæm-
lega?

„Ég blanda saman efni með 
taktík andstæðinganna við alls 
konar óskylt efni sem inniheldur 
þó boðskap sem maður vill koma 
áleiðis. Meðal efnis í þessu mynd-
bandi voru klippur úr samúræ-
myndum.

Svo detta textabrot inn á 
ákveðnum tímum með boðskap 
sem ég vil koma á framfæri. Ég 
hef verið að gera þetta síðan árið 
2001. Það skemmtilega er að þetta 

skilar oftar en ekki árangri. Mynd-
böndin eru misgóð en ég skal alveg 
viðurkenna að þetta myndband 
var djöfulli gott hjá mér,“ sagði 
Alfreð léttur en hann telur nauð-
synlegt fyrir þjálfara að brjóta 
svolítið upp formið.

„Fundirnir hjá mér eru um 30-
40 mínútur og að þeim tíma liðn-
um þá hætta leikmenn oft að taka 
við þeim boðskap sem maður er að 
miðla. Ef maður er alltaf að sýna 
það sama þá er hætt við að hugur 
leikmanna verði ekki alveg við 
efni. Ef maður brýtur upp formið 
og kemur mönnum á óvart við og 
við þá er líklegra að leikmenn 
fylgist betur með því sem er að 
gerast því þeir vita ekki hvað 
kemur næst. Þá eru þeir vakandi 
allan tímann,“ sagði Alfreð Gísla-
son.

Handboltaþjálfarinn Alfreð Gíslason tjáir sig í fyrsta skipti um innihald myndbandsins sem fékk strákana 
okkar til að blómstra gegn Frökkum í eftirminnilegum leik. Hann segist hafa beitt slíkum meðulum síðan 
2001. Alfreð segist enn fremur hafa áhuga á að fá Alexander Petersson til Gummersbach.

 Það verður mikil boxveisla í 
Reykjanesbæ um helgina þegar 
vösk sveit frá Írlandi mætir 
íslenskum boxurum í 23 bardög-
um. Veislan fer fram í Sundhöll-
inni í Keflavík þar sem hnefa-
leikafélagið BAG fékk nýverið 
úthlutað húsnæði fyrir starfsemi 
sína.

„Það er alger bylting að fá 
þessa að aðstöðu og við munum 
koma 300-400 áhorfendum fyrir á 
staðnum. Þetta verður alveg 
meiriháttar. Okkur veitir ekki af 
aðstöðunni enda hefur orðið alger 
sprengja í hnefaleikaiðkun í 

bænum og alls æfa 115 krakkar 
box hjá okkur í dag,“ sagði hnefa-
leikafrömuðurinn Guðjón Vilhelm 
en hann stýrir málum hjá BAG.

Ballið byrjar klukkan tvö um 
daginn en þá munu krakkar á aldr-
inum 12-15 ára berjast. Þetta er í 
fyrsta skipti sem svo ungir krakk-
ar berjast við erlenda mótherja í 
keppni hér á landi. Alls fara 
fimmtán unglingabardagar fram 
á milli tvö og sex. 

Eftir það verður tekið hlé til 
klukkan átta þegar stóru strákarn-
ir byrja að keppa en alls fara átta 
bardagar fram um kvöldið.

Írafár í Keflavík

 Það er um fátt annað 
talað innan NBA þessa dagana en 
samkynhneigð eftir að Bretinn 
John Amaechi kom út úr skápnum 
en hann er fyrrum leikmaður í 
deildinni. Tim Hardaway, fyrrver-
andi NBA-stjarna og einn þeirra 
sem KR Bumban hefur reynt að fá 
til liðs við sig, fékk fá vinsælda-
stig þegar hann tjáði sig í útvarps-
þætti i á miðvikudag og lýsti því 
yfir að hann hataði samkyn-
hneigða.

„Ég hata samkynhneigt fólk og 
skammast mín ekkert fyrir það. 
Mér líkar ekki við samkynhneigt 
fólk og mér líkar ekki að vera í 
kringum samkynhneigða. Ég er 

með hommafælni og hommar ættu 
ekki að vera í Bandaríkjunum eða 
í heiminum yfir höfuð,“ sagði 
Hardaway í útvarpsþættinum en 
stjórnandi þáttarins spurði hann í 
kjölfarið hvernig hann myndi 
haga sér í kringum liðsfélaga sem 
væri samkynhneigður.

„Fyrst af öllu þá myndi ég ekki 
vilja slíkan mann í mínu liði. Ef 
hann aftur á móti væri í mínu liði 
myndi ég halda eins mikilli fjar-
lægð og mögulegt væri vegna þess 
að þetta er ekki rétt hegðun fyrir 
mér. 

Hann ætti ekki að vera í bún-
ingsklefanum á sama tíma og við,“ 
sagði Hardaway og bætti við að 

hann myndi farið fram á að leik-
maður yrði rekinn úr félagi sínu 
ef hann væri samkynhneigður.

Eins og búast mátti við varð allt 
vitlaust í kjölfarið og Hardaway 
baðst afsökunar á orðum sínum í 
útvarpsviðtali daginn eftir en dró 
þau ekki til baka.

Hardaway hatar samkynhneigða

 Elísabet önnur Englands-
drottning mun bjóða leikmönnum 
og starfsmönnum Arsenal í te í 
Buckingham-höllinni á næstunni. 
Upphaflega átti hún að vera 
viðstödd opnun nýs leikvangs 
félagsins, Emirates Stadium, en 
þurfti að afboða sig vegna 
bakverkja. Eiginmaður hennar 
fór í hennar stað.

Drottningu mun hafa þótt það 
leitt og ákveðið því að bjóða 
liðinu heim til sín í teboð. Starfs-
menn og leikmenn munu fá að 
skoða höllina áður en þeir hitta 
sjálfa drottninguna.

Býður Arsenal 
í te í höllinni

 Vladimir Romanov, 
meirihlutaeigandi skoska 
úrvalsdeildarliðsins Hearts, er 
enn á ný kominn í fréttir vegna 
umdeildra ummæla sinna.

Í þetta sinn sagði hann í viðtali 
við rússneskt íþróttablað að 
stórliðin Rangers og Celtic 
mútuðu bæði leikmönnum og 
dómurum.

„Ef tvö lið eru jöfn að getu 
getur dómarinn haft áhrif á úrslit 
leiksins,“ sagði Romanov.

Brian Quinn, stjórnarformaður 
Celtic, var æfur vegna ummæl-
anna. „Ef hann sagði þetta mun 
ég sækja rétt okkar fyrir 
dómstólum.“

Sakar dómara 
um mútuþægni

 Breski klám- og fjöl-
miðlajöfurinn David Sullivan 
hefur enn áhuga á því að kaupa 
West Ham einn daginn. Fyrir ári 
síðan þótti hann líklegur til að 
kaupa félagið en fannst það of 
dýrt. Á endanum keyptu Björgólf-
ur Guðmundsson og Eggert 
Magnússon félagið.

Sullivan á helmingshlut í 
Birmingham og hefur sagt að sá 
hluti sé til sölu fyrir rétt verð. 

Hann er þó ánægður með 
komu Íslendinganna því hann átti 
hlut í félaginu sem hann gat selt 
með vænum gróða. „Kannski 
rennur sá dagur upp að ég geti 
keypt félagið,“ sagði Sullivan, 
sem á sínum tíma lék með 
unglingaliði félagsins.

Vill enn kaupa 
West Ham





 Hannes Þ. Sigurðsson 
mun sennilega skrifa undir 
samning við norska úrvalsdeild-
arliðið Viking um helgina. Þetta 
kom fram í Aftonbladet í gær. 

Hannes lék með Viking til 
2005 en fór þaðan til Stoke. Hann 
skipti svo yfir til Bröndby í haust 
en hefur nú verið settur á sölu-
lista þar. 

Þjálfari Viking er Uwe Rösler, 
fyrrum þjálfari Lilleström. Fyrir 
tveimur árum varð afar umdeilt 
atvik í leik Viking og Lilleström 
þar sem Frode Kippe kjálkabrotn-
aði eftir samstuð við Hannes. 

Vildu margir meina að um 
viljandi brot hafi verið að ræða 
og gekk Rösler hvað lengst fram 
í þeirri umræðu.

„Þetta mál er löngu gleymt. 
Svona gerist oft í fótboltanum,“ 
sagði Hannes. Rösler tók í svip-
aðan streng. 

„Þá þjálfaði ég Lilleström og 
var að vernda fyrirliðann minn. 
Nú er ég hjá Viking og vil gjarn-
an fá Hannes í mitt lið.“

Skrifar undir um helgina

 Sif Pálsdóttir hefur 
afrekað meira en nokkur önnur 
íslensk fimleikakona og það þótt 
hún sé ekki enn orðin tvítug. Sif er 
yngsti Íslandsmeistarinn í fjöl-
þraut frá upphafi, hún hefur oft-
ast allra unnið fjölþraut kvenna og 
varð á síðasta ári fyrsta og eina 
íslenska konan til þess að verða 
Norðurlandameistari í fimleikum. 
Því eru mikil tímamót fyrir 
íslenska fimleika þegar besta fim-
leikakona Íslands snýr sér að 
öðrum verkefnum og segir skilið 
við áhaldafimleikana.

„Fimleikarnir eru búnir að vera 
allt mitt líf og þeir eiga eftir að 
fylgja mér áfram. Ég var hrædd 
um að ég myndi sjá eitthvað eftir 
þessu en það hefur ekki gerst. Það 
hefur ekkert hvarflað að mér að 
byrja aftur því ég er alveg sátt 
með mitt,“ segir Sif, sem er ekkert 
að hætta að hreyfa sig. 

„Ég var að æfa fimm til sex 
sinnum í viku þegar ég var í 
áhaldafimleikunum en núna er ég 
að æfa fjórum sinnum í viku. Ég 
finn það strax að það er minna 
álag á manni og þetta eru léttari 
æfingar,“ segir Sif, sem er komin 
á fullt í hópfimleika. 

„Ég var í stelpuliðinu í fyrra og 
fór út á Evrópumótið með þeim. 
Núna er ég í blönduðu liði þar sem 
eru sex stelpur og sex strákar,” 
segir Sif en hún og félagar hennar 
í liðinu stefna að þátttöku á 
Norðurlandamótinu í framtíðinni.

Sif varð Íslandsmeistari í fjöl-
þraut í fyrra og vann síðan bæði 
Íslandsmeistaratitilinn á gólfi og á 
tvíslá. Hún bætti síðan um betur 
og varð Norðurlandameistari í 
fjölþraut og á tvíslá. „Ég var oft 
búin að hugsa um hvort og hvenær 
ég ætti að hætta. Mér fannst orðið 
tímabært að hætta og það var líka 
skemmtilegt að geta hætt á toppn-
um og á meðan fólk man eftir 
manni,“ segir Sif. 

Sif hefur oftar en ekki þurft að 
yfirstíga mótlæti á sínum ferli 
eins og erfið veikindi og mikinn 
keppniskvíða sem hún glímdi við í 
mörg ár. 

„Ég var svo ung þegar ég vann 
fyrst að ég var kannski ekki alveg 
að átta mig á þessu. Þetta var það 
skemmtilegasta sem maður gerði 
í heiminum. Þegar ég var búin að 
vera á toppnum í tvö eða þrjú ár 
fannst mér að ég yrði að vinna. 
Þrátt fyrir þessa miklu pressu á 
mér var ég alltaf að standa mig 
vel. Síðustu tvær til þrjár vikurn-
ar fyrir mót varð allt ótrúlega erf-
itt. Það var erfitt á æfingum, ég 
var með í maganum og gat ekki 
sofið. Það var erfiður tími en ég 
hélt samt alltaf áfram að æfa. 
Þetta lagaðist ekki fyrr en ég fór 
til íþróttasálfræðings og hann 
hjálpaði mér mikið. Þegar ég byrj-

aði að tapa sá ég að það var ekkert 
rosalega mikið mál að tapa. Ég 
skildi þá ekkert af hverju ég var 
búin að gera svona mikið vanda-
mál úr þessu,“ segir Sif en sigr-
arnir hafa þó verið miklu fleiri en 
töpin. Sif hefur alls unnið nítján 
Íslandsmeistaratitla, þar af fimm 
í fjölþraut. 

„Ég er með rosalega mikið skap og 
það skiptir máli í þessarri íþrótt. 
Ég átti samt oft erfitt með það 
þegar ég var yngri,“ segir Sif og á 
þá við 10-12 ára aldurinn. „Ég náði 
síðan að læra að nota þetta skap til 
þess að koma mér áfram og 
keppnisskapið hjálpaði mér rosa-
lega mikið,“ segir Sif, sem segir 
meðfædda hæfileika verða að 
vera til staðar ætli menn sér að ná 
langt í fimleikum. 

„Ég á mjög létt með fimleika. 
Það þarf ótrúlega mikið að koma 
til svo að maður geti orðið afreks-
maður í þessari íþrótt. Í fimleik-
um þarf að vera lítill, léttur, ekki 
hræddur og með rétt hugarfar. Ég 
hafði það allt með mér, mér fannst 
gaman að æfa, ég æfði með 
skemmtilegum stelpum og var 

með góðan þjálfara. Ég fékk líka 
góðan stuðning að heiman og átti 
líka góða vini sem studdu mig,“ 
segir Sif. Þeir sem þekkja til henn-
ar og hennar ferils segja uppkomu 
hennar á síðasta ári hafa endur-
speglað hennar sterka karakter. 
Sif var búin að glíma við mikil 
veikindi sem fóru langt með að 
binda enda á fimleikaferilinn.

„Ég varð rosalega veik en það fatt-
aðist rosalega seint hvað væri að 
hrjá mig. Ég var að byrja í mennta-
skóla og ég hélt að ég væri svona 
þreytt af því að það væri meira 
álag á mér í skólanum.  Ég var allt-
af mjög slöpp og hafði litla krafta 
til þess að framkvæma sumar 
æfingar. Í kjölfarið missti ég áhug-
ann og var að fara að hætta þegar 
þjálfarinn minn benti mér á að 
fara í blóðprufu. Þá kom í ljós að 
ég var með sýkingu í líkamanum, 
þurfti að fara á sterk sýklalyf og 
ég var lengi að ná mér upp úr 
þessu. Ég hætti meira að segja um 
áramótin eftir þetta hálfa ár sem 
var búið að vera svo rosalega erf-
itt. Ég náði mér af veikindunum 
og kom tvíefld til baka,” segir Sif 

og Íslandsmótið í fyrra var stór 
stund fyrir hana.

„Það var sætasti sigurinn að vinna 
Íslandsmótið aftur eftir að hafa 
tapað tvö ár í röð. Það var lang-
skemmtilegast að ná titlinum aftur 
eftir að ég var búin að tapa honum. 
Þegar ég lít yfir ferilinn þá hefði 
ekki verið gaman að enda á slöku 
ári. Það eru margir sem hafa stutt 
mig í gegnum þetta og þetta var 
ekki bara minn sigur. Ég held að 
ég eigi eftir átta mig á því seinna 
hversu frábært það var að vinna 
Norðurlandameistaratitilinn,“
segir Sif.

„Þetta var mjög flott hjá henni 
og það var hennar stíll að koma og 
klára málin en ekki að gefast upp 
og hætta,“ segir Ásdís Pétursdóttir 
sem hefur þjálfað Sif nánast allan 
hennar fimleikaferil. „Hún kom til 
mín í Ármann frá Gróttu þegar hún 
var átta ára gömul. Ég sá um leið 
hvað bjó í henni. Það er mjög sjald-
gæft að það komi krakkar með svo 
mikla hæfileika. Hún er mjög 
sterkur karakter og lagði allt í 
sölurnar,“ segir Ásdís og bætir við: 
„Við eigum örugglega eftir að 

verða góðar vinkonur áfram. Hún 
á eftir að hjálpa mér á margan hátt 
og kannski tekur hún bara við af 
mér. Ég myndi óska þess að hún 
yrði þjálfari því hún yrði frábær 
þjálfari. Hún gæti orðið þjálfari ef 
hún vildi en hún hefur ekki gefið 
mikið út á það,“ segir Ásdís og Sif 
sjálf tekur undir það. 

„Það freistar mín ekki núna en 
áhuginn á þjálfun á kannski eftir 
að koma í framtíðinni.”

Sif er í Fjölbraut í Ármúla og á 
leiðinni að klára stúdentinn. „Ég 
er aðeins á eftir af því að ég hef 
ekki alltaf verið að taka fullt nám 
með fimleikunum,” segir Sif, sem 
er spennt fyrir íþróttabrautinni í 
Háskólanum í Reykjavík. 

„Ég á örugglega eftir að vera 
áfram í kringum fimleikana. Ég 
tók dómarapróf og er farin að 
dæma. Mér finnst það mjög 
gaman,“ segir Sif, sem er ekkert 
að hætta í fimleikum þótt hún 
hætti keppni í áhaldahlutanum. 
Hópfimleikarnir og dómgæslan 
eiga örugglega að halda henni í 
fimleikahreyfingunni í langan 
tíma í viðbót.

Sif Pálsdóttir, tvöfaldur Norðurlandameistari og þrefaldur Íslandsmeistari í áhaldafimleikum á síðasta ári, hefur ákveðið að hætta í 
áhaldafimleikum og snúa sér að fullum krafti að hópfimleikum. Engin íslensk fimleikakona hefur átt glæsilegri feril en Sif.

FRUMSÝNUM UM HELGINA
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„Ég hef verið að reyna að koma á 
sambandi Mels Gibson og Bobby 
Fischer í tengslum við fyrirhug-
aða mynd um Fischer og sögu 
hans. Gibson er áhugasamur um 
að framleiða slíka mynd og ég hef 
sagt Bobby að ég muni skrifa 
útlínur á eina síðu fyrir hann. 
Hver veit nema Mel heimsæki 
Fischer til Íslands fljótlega,“ segir 
Raul Rodriguez.

Raul starfaði árum saman á 
Íslandi sem einkaþjálfari og er vel 
þekktur í þeim geira. Mikill vin-
skapur tókst með honum og skák-
snillingnum Bobby Fischer. Raul 
starfar nú sem einkaþjálfari í Los 
Angeles, á hinni þekktu Gold Gym 
líkamsræktarstöð, og fer vegur 
hans þar mjög vaxandi. En hann 
hugsar stöðugt til Íslands, til sona 
sinna tveggja og segist 

sakna þeirra. 
Þetta kemur 
fram í bréfi 
sem hann sendi 
til vina sinna á 
Íslandi.

„En á tveim-
ur mánuðum 

hefur mér 
tekist það 
sem eng-
inn annar 

einkaþjálf-
ari hér hefur 
afrekað í 

sögu Gold 
Gym sem er að 

slá metið hvað 
varðar inn-
komu auk þess 
að vera valinn 
einkaþjálfari
mánaðarins
nú tvisvar í 
röð,“ segir 
Raul og skort-
ir ekki metn-

aðinn þar á 

bæ. Hann segist þegar vera viður-
kenndur sem meðal þeirra bestu á 
sínu sviði í LA en verður ekki 
ánægður fyrr en hann verður tal-
inn sá besti.

„Leið mín á toppinn er svipuð 
því og var á Íslandi. Ég byrjaði hjá 
Magnúsi Scheving á Aerobic Sport 
og endaði hjá Bjössa í World Class. 
Listi A-viðskipta vina minna vex 
og má nefna Shawn Hatosy sem 
leikur nú í Alpha Dogs á móti Just-
in Timberlake en ég er að skera 
hann niður fyrir hlutverk í mynd 
sem verið er að gera og 

heitir The Nobel 
Son. Ég er einnig 
að þjálfa Jerald-
ine Saunders sem 
skapaði sjónvarps-
þættina Love Boat 

en hún er gift hinum heimsþekkta 
stjörnuspekingi Sydny Omar. Og 
þá má nefna konung rómantíkur-
innar – tískumódelið Fabíó.“

Góður vinskapur hefur tekist 
með Rodriguez og Fabíó sem er að 
hugsa um að skella sér til Íslands 
með Raul þegar hann kemur í 
sumar til að heimsækja syni sína.

„Hann er enginn Fischer en 
mjög skemmtilegur,“ segir Raul 
Rodriguez og nefnir að síðustu en 
ekki sístan af lista viðskiptavina 
sinna Clay Adkins sem bað
Raul um að gera með 
sér raunveruleika-
sjónvarpsþátt
um líkamsrækt.
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„Ekki er einu sinni kominn titill á 
bókina. Svo skammt er þetta á veg 
komið. En vinnuheitið er Veiðisög-
ur Bubba,“ segir Egill Örn 
Jóhannsson, framkvæmdastjóri 
JPV útgáfu. 

Egill Örn og hans fólk hjá JPV 
er þegar farið að leggja drög að 
næstu jólavertíð. Og nú er verið 
að undirbúa bók sem byggð er á 
veiðisögum sem Bubbi Morthens 
hefur safnað í sarpinn undanfarin 
ár. Bubbi er annálaður sögumaður 
og veiðisögur er eitt form frásagn-
arlistarinnar sem seint verður 
ofmetið. Sannleiksgildið er upp og 
ofan en Bubbi, sem hefur staðið 
við árbakkann árum saman og er 
annálaður sögumaður, styðst þó 
við raunverulega atburði.

Í samtali við blaðamann Frétta-
blaðsins segir Bubbi Morthens 
kappnóg komið af veiðibókum 
sem fjalla um hina fræðilegu hlið 
stangveiða. Hins vegar sé þetta 
brunnur sem fáir hafa leitað í. Og 
Bubbi segir sögu, til sýnishorns, 
af manni sem hann hitti á bökkum 
ónefndrar laxveiðiár, sem hafi 
verið aðframkominn af sígarettu-
reykingum – gat vart dregið and-
ann. Hann sagði Bubba hins vegar 
að sá sem hefði þraukað sem hann 
hefði minnstar áhyggjur af sígar-
ettum. Var þar þá kominn Pólverji 
sem hafði lifað af helförina, öll 
fjölskyldan hafði verið drepin í 
Dachau en það vildi honum til lífs 
að stjórnandi þar var eitthvert 
drengjakórafrík og lét hann syngja 

fyrir sig. Þegar Rússarnir komu 
voru Pólverjarnir reknir til Síber-
íu þaðan sem okkar maður strauk. 
Og sá þá á túndrunum lax og hafði 
hann til marks um frelsið sjálft. 
Og sór þess eið að myndi hann lifa 
af og efnast yrðu laxveiðar það 

sem hann myndi fást við. 
„Magnað,“ segir Bubbi sem 

leitar til vinkonu sinnar Silju Aðal-
steinsdóttur varðandi yfirlestur. 
Jafnvel mun Tolli bróðir Bubba 
skreyta bókina með teikningum 
þegar þar að kemur.

Veiðisögur Bubba koma út í haust

„Hann kom mér fyrir sjónir eins 
og venjulegur maður í fríi með 
börnunum sínum,“ segir June 
Clark í Skautahöllinni í Laugardal 
sem tók á móti stórleikaranum 
Jude Law á þriðjudag. Jude Law 
eyddi um klukkustund á svellinu í 
Laugardal með börnum sínum 
þremur og barnfóstru, en eins og 
Fréttablaðið hefur greint frá er 
hann hér í vikulöngu fríi.

„Það þekkti hann enginn þegar 
hann kom hingað og hann fékk 
alveg að vera í friði. Það var líka 
bara einn bekkur af skólakrökkum 
hér,“ segir June Clark enn fremur.

Koma Jude Law hingað til lands 
hefur vakið mikla athygli eftir að 
Fréttablaðið sagði frá ferðum 
hans. Law er þekktur kvennaljómi 

og bjuggust margir við því að 
hann myndi láta sjá sig á skemmti-
stöðum borgarinnar. Samkvæmt 
upplýsingum Fréttablaðsins er 
það þó ekki á döfinni, hér ætlar 
hann bara að njóta lífsins í róleg-
heitum með börnum sínum.

June Clark segir leikarann hafa 
komið vel fyrir en neitar því að 
hann hafi heillað hana upp úr skón-
um. „Ég er nú bara kona á besta 
aldri svo það var ekkert svoleiðis. 
En þetta er myndardrengur.“

Jude Law á skautum í LaugardalGnoðavogi 44, s. 588 8686. 
Opið alla laugardaga 11-14

SÚR HVALUR - SÚRT RENGI
HARÐFISKUR

...fær Siv Friðleifsdóttir, sem 
er rífandi stolt af norskættuðu 
nafni sínu og lætur það ekki 
á sig fá að Mannanafnanefnd 
hafi úrskurðað það ólöglegt.

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is



Hans Petersen býður upp á skrifstofutæki í miklu úrvali sem henta bæði fyrirtækjum og 
einstaklingum. Við eigum lausnina fyrir þig. Epson prentarar eru auðveldir í notkun eins og 
Epson AcuLaser CX11NF - litalaser prentari, ljósritunarvél, skanni og faxtæki. Allt í einu tæki.
Epson EMP 61 skjávarpi, einfaldur í notkun og ótrúleg gæði og verðin koma þér á óvart.

...og skanna færðu hjá
prentara, skjávarpa...

Hans Petersen • Fiskislóð 75 • 101 Reykjavik
Sími 570 7500 • hanspetersen@hanspetersen.is • www.hanspetersen.is12

mán
24
mán Verð miðast við greiðslusamning Visa eða Euro til 12 eða 24 mánaða

Kr. 3.350,- 24
mán

Kr. 63.990,-Kr. 83.990,-

Allt að 35bls á min í monochrome. 
25 bls á min í lit 
Fyrsta prent :10.2 
Mánaðar notkun : 90.000bls 
Minni :128mb 
(stækkanlegt í 640mb) 
Blaða stærðir : A4, 90 x 139.7mm til 216 x 297mm 
Blaða þykkt : 60-216g/m2 

AcuLaser CX11NF

P-3000 40GB

Prentari
skanni

og faxtæki

Stylus R265

Stylus R360

EMP 61

LASER C4200DN COLOR 

Perfection V100

5760x1440 dpi 
Litahylki :6 
Svartur texti 30 bls á min 
Lita texti 30 bls á min 
Pictbridge
USB direct print
Prentar á geisladiska

Útprentun:
A4, 2400RIT (600 Dpi) 
Prentar allt að 25 bls svart og 5 bls á min í lit. 
Fyrsta síða út eftir 9sek í svörtu og 17 í lit 
Ljósritun:
600 dpi 
Nær allt að 25 blaðsíðum á min í svörtu og 5 í lit 
Fyrsta síða út eftir 12sek í svörtu og 29 í lit 
Skanni:
2 sek með svarta síðu og 11 sek með lit (A4) 
9600 x 9600 dpi (600 x 600 dpi optical) 
Fax:
3 flýtihnappar , 60 hraðhringingar, 20 hóphringingar 
Allt að 200bls minni 
Usb 2, netkort 
32mb Minni 

Til á Laugavegi 178Til á Laugavegi 178

Kr. 4.146,- 24
mán

Kr. 102.795,-

Kr. 5.151,- 24
mán

Kr. 158.900,-

Kr. 14.990,-Kr. 17.790,- Kr. 11.790,-Kr. 16.790,-

Kr. 2.369,- 12
mán

Kr. 23.990,-Kr. 27.290,-

3.8" 640 x 480 skjár 
40GB 2.5 harður diskur 
JPEG1, RAW2,3 
MPEG-4, hreifimyndir JPEG 
MP34, AAC4 
AVI, .MOV, .MPG, .MP4
Video , DV, MotionJPG, Cinepac, MPEG-1, 
MPEG-26, MPEG-47, Audio 
CF (Type I/II), Microdrive, 
SD (allt að 1GB) 
A/V Út: USB 2.0 
Endurhlaðanlegt Li-Ion rafhlaða, 
ending allt að 4.7klst 
USB Direct Print 
Vegur 415gr (með rafhlöðu)

Til í Kringlunni og á Laugavegi 178 

Til í Kringlunni og á Laugavegi 178 

Til í kringlu og Laugavegi 178 

5760x1440 dpi
Litahylki :6
Svartur texti 30 bls á min
Lita texti 30 bls á min
Ljósmynd 10x15 
u.m.þ.b 13sek
LCD skjár Já 3.5” litaskjár
Minniskortalesari
Pictbridge
USB direct print
Interface  USB 2.0
Prentar á geisladiska

Upplausn :3200x9600 dpi
Mesta stærð :216x297mm
Filmu skönnun :5stk í einu
Slides skönnun :4 rammar í einu
Skanna gæði: 90-3.200, 4.800, 
6.400, 9.600, 12.800dpi
Internal 48bita(281.5 Trillion litir)
Output 48bita(281.5 Trillion litir)
24bita(16.7 milljón litir)
Gráir litir 65.536 
USB 1.1 og 2.0

22.805AFSLÁTTUR

20.000AFSLÁTTUR

2.800AFSLÁTTUR

2.600AFSLÁTTUR

5.000AFSLÁTTUR

TILBOÐ Kr. 99.990,-

Kr. 5.751,- 24
mán

Kr. 169.900,-TILBOÐ Kr.111.990,-

TILBOÐ Kr. 79.990,-

58.910
AFSLÁTTUR

57.910
AFSLÁTTUR

Birta: 2000 Ansi Lumen 
Skerpa: 400:1 
Lágmarks upplausn 800x600 SVGA 
Hámarks upplausn :1600x1200 UXGA 
Sýningar hlutfall 4:3 
Syningarstærð allt að 300" 
Polysilicon TFT LCD 
Hljóð 30db (whisper mode)

Kr. 9.990,-Kr. 12.590,-

Stylus RX520

Stylus D88

10.695AFSLÁTTUR

Frábær prentari fyrir skólafólk
Allt að 5760 x 1440 dpi upplausn
22 bls á mín í svörtu
12 bls á mín í lit
4 blekhylki
Epson Micro Piezo prenthaus
Mjög hagkvæmur í rekstri

Kr. 2.268,- 12
mán

Kr. 22.900,-Kr. 33.595,-

Útprentun:
5760x1440 punkta upplausn
Litahylki :4
Svartur texti 20 bls á min
Lita texti 19bls á min
Ljósmynd 10x15 u.m.þ.b 48 sek
Ljósritun:
Svartur texti A4 18bls á min
Lita texti A4 18bls á min
Skanni:
Svart A4 600dpi/Litur A4 600dpi
Skannar filmur og slides
1.5”LCD skjár
Minniskortalesari

3.300AFSLÁTTUR



Íljósi undanfarinna skúbba um 
allskonar heimili útá landi þar 

sem miður skemmtilegir hlutir 
áttu sér stað langar mig að bauna 
hérna nokkrum nýjum skúbbum 
sem fjölmiðlar landsins geta 
smjattað á næstu vikur.

maður klauf annan 
mann í herðar niður fyrir um þús-
und árum síðan. Einnig brenndu 
menn konur og drekktu á Þingvöll-
um því þær voru grunaðar um 
galdra. Bændur mótmæltu einnig 
tilkomu símans.

fór á hausinn. Hvort 
var það fjármálaráðherra eða 
Helgarpósturinn sem negldi síð-
asta naglann í líkkistuna? Ólafur 
Skúlason biskup neyddist til að 
segja af sér vegna ávirðinga um að 
hafa þuklað á konum. Heiðar Jóns-
son snyrtir komst heldur en ekki í 
hann krappann.

Gylfason hætti í 
Alþýðuflokknum og stofnaði 
Bandalag jafnaðarmanna. Hann dó 
skömmu síðar. Hrafn Gunnlaugs-
son olli usla vegna hrossadrápa í 
kvikmynd sem hann gerði. Hann 
var rekinn sem dagskrárstjóri Rík-
issjónvarpsins og ráðinn aftur sem 
framkvæmdastjóri sömu stofn-
unnar.

klofnaði í byrjun níunda áratugar-
ins þegar Gunnar Thoroddsen 
stofnaði nýja ríkisstjórn. Davíð 
Oddsson sat lengi sem forsætis-
ráðherra og fór í stríð við eigendur 
verslanakeðju og eigendur fjöl-
miðla sem fóru mikið í taugarnar á 
honum.

styr stóð um herinn á 
Keflavíkurflugvelli og 30. mars 
árið 1949 brutust út fjöldaslags-
mál á Austurvelli milli borgara og 
lögreglu. Talið er að njósnað hafi 
verið um þingmenn á vinstri-
vængnum. Kannski hefði Gunnar 
Gunnarsson átt að fá nóbelsverð-
laun. Jón Baldvin Hannibalsson 
var kannski hleraður.

Þór var tilnefndur til 
óskarsverðlauna fyrir Börn nátt-
úrunnar en fékk þau ekki. Gísli 
Súrsson var drepinn í Geirþjófs-
firði og Albert Guðmundsson var 
kjörinn íþróttamaður ársins. Einn-
ig var Vigdís Finnbogadóttir kjör-
in fyrsti forseti íslands. Þá dró 
Ástþór Magnússon framboð sitt til 
baka á sínum tíma. DV var 
hneyksli. Steingrímur Njálsson 
flutti í blokk. Eiríkur Hauksson 
tapaði Eurovision. Hemingway var 
fullur. Kennedy var myrtur. Beet-
hoven var heyrnarlaus. Jónas frá 
Hriflu var sagður geðveikur og 
Jón Leifs hitti Hitler.

vona að þessi yfirferð mín 
komi fjölmiðlum á bragðið fyrir 
næstu vikur og mánuði.

Nokkur skúbb

EINS EINFALT
OG AÐ BROSA

Fáðu nánari upplýsingar um EIGÐU AFGANGINN hjá ráðgjöfum í næsta útibúi, í Þjónustuveri í síma 440 4000 eða á www.glitnir.is.

Skráðu þig í EIG ?U AFGANGINN á www.glitnir.is

3.030 KR. 3.500 KR. 470 KR
EIGÐU AFGANGINN er nýjung sem gerir þér kleift að leggja fyrir í hvert skipti sem þú 

borgar með debetkorti Glitnis. Þú velur að hækka upphæðina sem þú kaupir fyrir upp 

í næstu 100, 500 eða 1.000 kr. og mismunurinn leggst sjálfkrafa inn á sparireikning

að þínu vali. Það hefur aldrei verið eins einfalt að safna peningum!

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

SPARAÐU MEÐ DEBETKORTINU
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BESTI VINURINNEINN LÉTTUR, ÍSKALDUR

Í DAG ER
FÖSTUDAGUR!

MARKAÐURINN

á www.visir
alla daga


