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Sigfús Bjartmarsson skáld hefur sínar aðferðir við 
kryddun og eldun lambalæris og útkoman er einstök.
„Þetta er mjög einfalt. Hugmyndin er það að minnsta kosti.

Það er verið að reyna að ná lambalærinu jafn góðu og minn-

ingin er um lambalærið hjá mömmu. Mitt trix er að láta það

liggja dálítið lengi í kryddmauki sem er búið til úr ólífuolíu

og þurrkuðu blóðbergi og steikja það svo í fjóra klukkutíma

við lágan hita. Þá verður það moðsoðið og meyrt. Svona 

matreiðsla kostar litla fyrirhöfn en þess meiri fyrirhyggju,“

byrjar Sigfús útskýringar sínar. Hann segir blóðbergið auka íslenska lambakjötskeiminn

sem sumir kenni við villibráð og því vera frábært krydd á

fjallalambið. „Það skiptir dálitlu máli upp á virknina að 

mylja blóðbergið sem best. Ef það ætlar ekki að gefa sig

getur þurft að setja það í mortél en yfirleitt er nóg að mylja

það milli fingra sér,“ segir hann. Þess má geta að blóðbergið ræktar Sigfús sjálfur norður

í Aðaldal og hefur líka þróað sínar aðferðir við það. Tekur

það á þeim tíma sem keimurinn er sterkastur og býr til úr 

því kryddblöndur og bráðhollt te, auk þess sem það fæst

ómengað. „Þetta eru nokkur vísindi eins og allur landbún-

aður er,“ segir hann brosandi.Af því að blóðbergið er milt krydd segir Sigfús gott að 

láta það liggja lengi á kjötinu og talar um þrjá til fjóra daga.

Síðan steikir hann það lengi við lágan hita en til að fá brún-

an lit og smá skorpu hækkar hann á ofninum síðustu 15 

mínúturnar. Sósu gerir hann svo úr villtum jurtum líka en

nánari leiðbeiningar um matreiðsluna er að finna á bls. 3.

Sanetta samfellur - 300 kr.
Rétt verð: 1.290 kr.Stærðir 56

Setur blóðberg á 
fjallalambið

Frábær ferðamáti 
um Evrópu

sumarferðirFÖSTUDAGUR 23. FEBRÚAR 2007
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Frábær ferðamátiSigrún Kristjánsdóttir hefur tvívegis farið í hjólaferð um Evrópu.
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Eiríkur Hauksson og Helga SteingrímsdóttirÁSTFAN

Ingvar Þórðar
Kvikmyndaframleiðand-inn keypti tvö ljón í 

Búlgaríu þar sem hann var staddur við að 
leggja lokahönd á 
kvikmyndina Astropia sem frumsýnd verður í sumar. Bls. 4

Halla Vilhjálms
Í hópi fagurra kvenna, eins og Sadie Frost, Nicole Kidman og 

Siennu Miller, sem 
tengdar hafa verið við breska hjartaknúsarann Jude Law. Hún hefur vakið

FRIÐRIKA GEIRSDÓTTIRFæddi kraftaverkadreng þremur mánuðum fyrir tímann 
sem er kominn heim og dafnar vel. BLS. 2

MENNING / PÓLITÍK / VIÐSKIPTI / FÓLK
15.02 0́7
KRONIKAN.IS

Neytendur
kvarta undan 
ósamþykktum
rukkunum í 
heimabanka.
NEYTENDAÚTTEKT

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

22.02.07
KRONIKAN.IS

02#

Krónikan VERÐ 650 kr.-

9 771670 721403

HEIMILIN Í HÖNDUM
SPÁKAUPMANNA

ÓMAR RAGNARSSON
Segist vera réttu 
megin í stríðinu um
Ísland.

2. TÖLUBLAÐ
ER KOMIÐ ÚT
KRONIKAN.IS

Sjá dagskrá og upplýsingar

á www.hi.is/ams

Er stjórnar-
skráin úrelt?

Málþing um

stjórnarskrárbreytingar

og alþjóðavæðingu í dag

föstudaginn 23. febrúar

frá 13:30 til 15:30

Framleiðendur klámefn-
is hafa hætt við að koma hingað til 
lands eftir að stjórn Bændasam-
takanna, sem eiga Hótel Sögu, 
ákvað að hætt yrði við að hýsa þá 
þar. Framleiðendur segjast á 
heimasíðunni snowgathering.com 
hafa leitað liðsinnis lögfræðings til 
að innheimta kostnað sem til hafi 
fallið við skipulagninguna.

Hrönn Greipsdóttir, hótelstjóri 

Hótel Sögu, segir að nauðsynlegt 
hafi verið að grípa til þessa ráðs 
vegna andstöðu almennings og 
yfirvalda.

„Ljóst er að þeim sem koma að 
ferðaþjónustu hér er vandi á hönd-
um ef þeir þurfa að meta og flokka 
ferðamenn sem hingað koma þótt 
ekkert ólöglegt hafi komið upp,“ 
segir Erna Hauksdóttir, fram-
kvæmdastjóri Samtaka ferðaþjón-

ustunnar. „Þetta snýst ekki um 
klám, margt er ólöglegt hér sem er 
löglegt annars staðar og erfitt getur 
reynst að flokka fólk út frá því,“ 
segir Erna og telur jafnvel þurfa að 
kalla eftir upplýsingum hjá borgar-
yfirvöldum um hvaða ferðamenn 
séu æskilegir og hverjir ekki. 

Katrín Anna Guðmundsdóttir, 
talskona Femínistafélagsins, fagn-
ar niðurstöðunni.

Vilja fá endurgreiddan kostnað

Sigurður Tómas Magn-
ússon, settur ríkissaksóknari í 
Baugsmálinu, óskaði við lok dags 
í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær 
eftir fundi með dómara og verj-
endum sakborninga um nafnlaust 
bréf sem sent hefur verið mörg-
um sem að málinu koma. Rauði 
þráðurinn í bréfinu er sá að 
sýknudómar og frávísanir í mál-
inu í Hæstarétti sé hefnd dómara 
við réttinn gegn Davíð Oddssyni, 
fyrrverandi forsætisráðherra, 
vegna þess að Davíð hafi beitt sér 
fyrir því að þeir Ólafur Börkur 
Þorvaldsson og Jón Steinar Gunn-
laugsson voru skipaðir hæstarétt-

ardómarar. Fréttablaðið hefur 
fengið það staðfest að bréfið var 
sent í pósti til allra dómara 
Hæstaréttar Íslands, Gests Jóns-
sonar, verjanda Jóns Ásgeirs 
Jóhannessonar, og Arngríms 
Ísbergs, dómsformanns Baugs-
málsins í héraðsdómi. Bréfið 
barst einnig ritstjóra Fréttablaðs-
ins, póststimplað 19. febrúar. 
Bréfið er tvískipt, annars vegar 
er fjallað um valda dóma sem 
fallið hafa í Baugsmálinu og hins 
vegar eru settar fram tilgátur um 
ástæður fyrir niðurstöðum dóm-
anna.

Sigurður Líndal, prófessor í 

lögfræði, segir allt benda til að 
bréfritari sé lögfróður maður. 
„Það er greinilegt að bréfritari 
ber mjög þungan hug til eigenda 
Baugs vegna úrslita sakamála 
þeim á hendur.“

Eiríkur Tómasson, prófessor í 
lögfræði, segir það að dreifa nafn-
lausu bréfi með jafn alvarlegum 
persónulegum aðdróttunum og 
hér er gert vera grafalvarlegt 
mál. „Þegar það bætist svo við að 
bréfið getur ekki verið skrifað 
nema af lögfræðingi eða einstakl-
ingi sem hefur heimildarmann úr 
hópi lögfræðinga, gerir það mál 
þetta enn alvarlegra.“ 

Gestur Jónsson staðfesti í gær 
að honum hafi borist bréfið og 
segist líta það afar alvarlegum 
augum, enda sé bréfið ótrúlega 
rætið og óhugguleg lesning. 
„Þetta er skrifað af manni sem er 
nafnlaus, að ekki sé talað um hug-
laus. Það er ómögulegt að lesa 
þetta bréf öðruvísi en svo að 
þarna sé verið að reyna að hafa 
áhrif á niðurstöðuna í málinu.“ 
Gestur segir bréfið skrifað af 
mikilli þekkingu á lögfræði og á 
málinu sjálfu. Hann telur ljóst að 
tilgangur bréfsins sé að sakborn-
ingar verði sakfelldir. 

Settur saksóknari kallar á 
fund vegna nafnlauss bréfs
Hefnd hæstaréttardómara á Davíð Oddssyni er rauður þráður í nafnlausu bréfi sem lykilmenn í Baugsmál-
inu fengu sent í pósti. Fræðimenn lýsa bréfinu sem óhugnanlegri lesningu og vegið sé að dómstólum.



 Breska varnarmála-
ráðuneytið hefur tekið ákvörðun 
um að Harry prins fari með 
herdeild sinni til Íraks á næst-
unni.

Harry hafði sjálfur lýst yfir 
áhuga sínum á að taka þátt í 
bardögum. Hann sagði það „ekki 
koma til greina“ að sitja heima 
eftir að hafa gengist undir 
stranga þjálfun í hernum.

Varnarmálaráðuneytið hafði 
þó áður sagt að hægt væri að 
halda Harry frá aðstæðum þar 
sem nærvera hans gæti hugsan-
lega stofnað félögum hans í 
hættu.

Rúmlega 130 breskir hermenn 
hafa fallið í stríðinu í Írak.

Harry prins fer 
til Íraks í vor

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

NOTAÐIR BÍLAR

BÍLL DAGSINS

SUBARU LEGACY GL
Nýskr. 01.04 - Sjálfskiptur - Ekinn 34 þús. km.  -  Allt að 100% lán.

Verð

1.680.000.-
Allt tal um eignarnám við Þjórsá er frá-

leitt, að mati Jónínu Bjartmarz umhverfisráðherra 
og Einars Odds Kristjánssonar þingmanns. Engir 
grundvallarhagsmunir krefjist þess að gripið verði 
til eignarnáms, til að framleiða meira rafmagn.

Bændur, landeigendur og sveitarstjórnir koma 
því til með að ráða hvort farið verði í virkjanir, 
sögðu þingmennirnir við utandagskrárumræður á 
Alþingi í gær. 

Björgvin G. Sigurðsson, þingmaður Samfylking-
arinnar, vakti máls á þessu og spurði umhverfisráð-
herra meðal annars hvort henni þætti réttmætt að 
fara út í slíka valdbeitingu.

Í svari Jónínu kom fram að það væri afar ólík-
legt að sveitarstjórnir gengju svo hart gegn vilja 
bænda og fyrirspurn Björgvins virtist til  þess eins 
að skaða gagnsemi þarfrar umræðu um umhverfis-
mál.

Björgvin þakkaði svörin og sagði „ljóst að gömlu 
rökin um eignarnám vegna stóriðju eigi ekki við 
lengur“. Þetta hljóti að þýða að náttúruverndarsam-
tök geti allt eins boðið í jarðirnar og komið í veg 
fyrir virkjanir.

 Fulltrúar frá bönk-
unum, sparisjóðum og kortafyrir-
tækjum hittast reglulega á fund-
um í húsnæði Reiknistofu 
bankanna í Seðlabanka Íslands. 
Helgi H. Steingrímsson, forstjóri 
Reiknistofu bankanna, segir á 
fundunum sé fyrst og fremst rætt 
um tæknileg atriði tengd verkefn-
um sem Reiknistofan vinnur fyrir 
bankana. „Fulltrúar bankanna í 
hinum ýmsu verkefnum hittast til 
þess að útfæra þann hugbúnað 
fyrir þau kerfi sem við hönnum 
fyrir þá,“ segir Helgi. 

Aðspurður segir Helgi að 
Fréttablaðið fái ekki afhentar 
fundargerðirnar frá fundunum 
því þær séu eingöngu fyrir þá sem 
sitja þá. Fyrr í mánuðinum neitaði 
stjórn Samtaka fjármálafyrir-
tækja einnig að afhenda Frétta-
blaðinu fundargerðir sínar.   

Reiknistofa bankanna er í eigu 
Seðlabankans, Landsbankans, 
Kaupþings, Glitnis, Sambands 
íslenskra sparisjóða, Visa Íslands 
og Kredikorta. 

Jóhanna Sigurðardóttir alþing-
ismaður sagði á Alþingi í síðustu 
viku að sameign bankanna á 
Reiknistofu bankanna og kredit-

kortafyrirtækjum væri tortryggi-
leg og beindi hún þeim orðum til 
Jóns Sigurðssonar viðskiptaráð-
herra að hann setti lög sem brytu 
upp þetta sameiginlega eignar-
hald.

Í máli Jóhönnu mátti greina að 
sameiginlegt eignarhald bank-
anna á Reiknistofu bankanna gæti 
skapað grundvöll fyrir að bank-
arnir hefðu með sér samráð, meðal 
annars þegar vextir á lánum eru 
ákvarðaðir sem og þjónustugjöld. 
Í svari sínu sagðist Jón treysta 
Samkeppniseftirlitinu til að fram-
fylgja samkeppnislögum. 

Páll Gunnar Pálsson, forstjóri 
Samkeppniseftirlitsins, segir að 
fundirnir hafi ekki verið rannsak-

aðir sérstaklega hjá embættinu. 
Hann segir hins vegar að Sam-
keppniseftirlitið hafi vakið athygli 
bankanna á því að huga þyrfti að 
sameiginlegu eignarhaldi þeirra í 
fyrirtækjum og þeirri aðstöðu 
sem þeir eru í, meðal annars hjá 
Reiknistofu bankanna.

Ágúst Ólafur Ágústsson, þing-
maður Samfylkingarinnar, segir 
að Samkeppniseftirlitið gæti þurft 
að bregðast við og rannsaka hvað 
fari fram á fundunum, því það sé 
öllum í hag að engin óvissa sé um 
þessi mál. Hann segir að ef rann-
sóknin leiði í ljós að eitthvað 
athugavert hafi farið fram þá 
þurfi að bregðast við því á ein-
hvern hátt. 

Leynd yfir fundum 
fjármálafyrirtækja
Fulltrúar banka, sparisjóða og kortafyrirtækja funda reglulega. Forstjóri 
Reiknistofu bankanna afhendir ekki fundargerðir. Fundirnir hafa ekki verið 
rannsakaðir. Samkeppniseftirlitið gæti þurft að bregðast við segir þingmaður. 

 Egypskur klerkur, 
Osama Hassan Mustafa Nasr, 
greindi frá því í gær hvernig 
hann hafi saklaus sætt „verstu 
gerð pyntinga“ í haldi egypskra 
yfirvalda eftir að hafa verið rænt 
á Ítalíu af útsendurum Leyniþjón-
ustu Bandaríkjanna (CIA). Var 
þetta í fyrsta skipti sem hann 
kom opinberlega fram eftir að 
honum var sleppt úr haldi. Fyrir 
nokkrum dögum gaf ítalskur 
réttur út ákærur á hendur 25 
bandarískum leyniþjónustumönn-
um og einum foringja í banda-
ríska flughernum vegna hins 
meinta mannráns.

Var pyntaður í 
haldi yfirvalda

Hæstiréttur hefur stað-
fest sex mánaða fangelsisdóm 
Héraðsdóms Reykjavíkur yfir 
Sævari Óla Helgasyni fyrir að hafa 
veist að Ólafi Helga Kjartanssyni, 
sýslumanni á Selfossi, þrifið í öxl 
hans og brugðið fyrir hann fæti 
svo hann hrasaði. Sævar hafði 
áfrýjað héraðsdómnum og krafð-
ist sýknu eða mildunar refsingar.

Árásin átti sér í Héraðsdómi 
Suðurlands 1. nóvember árið 2005. 
Sævar gekk að Ólafi Helga þar 
sem hann stóð í afgreiðslu héraðs-
dóms og krafðist viðtals vegna 
kæru sem hann vildi fá að leggja 
fram um meint heimilisofbeldi 
gagnvart móður sinni. 

Ólafur Helgi sagði Sævari að 
hann væri í réttarhaldi og bauð 
honum því viðtal daginn eftir, en 
þá átti Sævar að hefja afplánun 
annars dóms. Við þetta veittist 
Sævar að Ólafi sem flúði inn í 

dómsal. Eftir nokkurt orðaskak 
kom lögreglan á vettvang og hand-
tók Sævar. 

Sævar rauf skilorðsbundinn 
dóm fyrir líkamsárás þegar hann 
réðst á Ólaf Helga. Það var í annað 
sinn sem hann rauf skilorðsbund-
inn dóm fyrir líkamsárás og í 
þriðja sinn á rúmlega þriggja ára 
tímabili sem hann var fundinn 
sekur um ofbeldisbrot. 

Í dómi héraðsdóms kom fram 
að brot Sævars gagnvart sýslu-
manni hafi verið tilefnislaust og 
gróft og að hann hefði ekki sýnt 
nein merki iðrunar. Var sex mán-
aða fangelsi því talinn eðlileg 
refsing.

Réðst á sýslumann í dómhúsi

Ingibjörg, er þungu klámfargi 
af landinu létt?

Rúmlega þrítugur 
karlmaður hefur verið dæmdur í 
fjögurra mánaða fangelsi í 
Hæstarétti fyrir að slá lögreglu-
mann ítrekað með krepptum hnefa 
í andlitið í október 2004. Þrír 
mánuðir af dómnum eru skilorðs-
bundnir. 

Hæstiréttur mildaði dóm 
Héraðsdóms Reykjavíkur sem 
dæmt hafði manninn í sex mánaða 
fangelsi, þrjá skilorðsbundna. 

Lögreglan var að flytja 
manninn, grunaðan um ölvun við 
akstur, eftir umferðaróhapp. Hann 
réðst á lögreglumann í bílnum 
eftir að honum hafði verið meinað 
að kveikja sér í sígarettu.

Sló lögreglu-
mann ítrekað



www.benni.is Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Lau. 12.00 - 16.00 

Lacetti

Vertu klár – engin útborgun fyrir nýjan bíl
Þú færð nýjan fjölskyldubíl úr kassanum með 100% fjármögnun og borgar aðeins 26.980 kr. á mánuði. Bíllinn, sem er hluti af 

evrópulínu Chevrolet, er með 3ja ára ábyrgð og Chevrolet gæðastimplinum. Vertu því klár, komdu og kynntu þér málið.

Við erum á Tangarhöfðanum og tökum vel á móti þér. 

Tangarhöfða 8-12 Sími 590 2000

Umboðsmenn: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík. Bílasalan Ós, Akureyri. Bílasala austurlands, Egilsstöðum.

Engin útborgun…
…og þú ert kominn á nýjan fjölskyldubíl!*m
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Nýr Chevrolet Lacetti Station
á aðeins 26.980,- á mán.*

100% fjármögnun
Engin útborgun
Í erlendri mynt, vextir 4,27%
3 ára ábyrgð 

Chevrolet Lacetti
frá GM stærsta bílaframleiðanda í heimi
Verð: 1.899.000,-
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Þorsteinn Stein-
grímsson, sem keypti Heilsu-
verndarstöðina við Barónsstíg 
fyrir um mánuði, segir að hann 
hafi ekki tekið ákvörðun um að 
starfrækja hótel í húsinu eins og 
greint hefur verið frá í fjölmiðl-
um. Að mati Þorsteins hentar 
húsið vel undir hótel, skrifstofu-
húsnæði eða veitingastað. 

Þorsteinn segist standa einn að 
kaupunum á húsinu og að verðið 
sem hann greiddi fyrir það sé 
trúnaðarmál. Uppsett verð hússins 
var 1.100 milljónir króna.

Ekki ljóst hvað 
verður í húsinu

Fjalakötturinn

Margrét Thatcher, 
fyrrverandi forsætisráðherra 
Bretlands, vígði rúmlega 
tveggja metra háa styttu af sér 
inni í breska þinghúsinu á 
miðvikudag.

„Ég hefði frekar kosið járn en 
brons dugar einnig. Hún mun 
ekki ryðga,“ sagði Thatcher við 
þetta tækifæri en hún var 
stundum kölluð járnfrúin. 
Thatcher sagðist einnig vonast 
til að höfuðið myndi tolla á í 
þetta skiptið og vísaði þar til 
þess þegar skemmdarverka-
menn brutu höfuð af marmara-
styttu af henni í fjármálahverf-
inu í London árið 2002.

Bronsstytta af 
járnfrúnni reist

 Töluvert snjóaði í 
Danmörku og sunnanverðri 
Svíþjóð í fyrrinótt. Fannfergið 
olli verulegum truflunum á 
samgöngum í báðum löndunum. 

Stjórnvöld hvöttu fólk til að 
halda sig heima við í gær þar sem 
færð væri erfið og víða væru bif-
reiðar fastar í sköflum. Kennsla 
var víða felld niður í dönskum 
skólum í gær.

Í Svíþjóð lést maður á fimm-
tugsaldri þegar bifreið hans rakst 
á strætisvagn skammt frá 
Gautaborg, en í Danmörku 
fæddist drengur í sjúkrabifreið 
sem sat föst í snjónum og komst 
ekki á sjúkrahúsið.

Allt mannlífið 
nánast lamað 

Geir H. Haarde lýsti 
því yfir í ræðustól á Alþingi í gær 
að það væru ánægjulegar fréttir 
hver staðan væri í Suður-Írak. 
Hann sagði jafnframt að víða í 
landinu væri búið að koma á 
„sæmilegri kyrrð“ og að öryggis-
staðan hefði einnig víða breyst til 
hins betra. 

Þetta kom fram í umræðu sem 
skapaðist í kjölfar frétta um 
brottflutning herliða Breta og 
Dana. Yfirlýsingin skapaði heitar 
umræður þar sem Steingrímur J. 
Sigfússon, formaður vinstri 
grænna, talaði um forherðingu 
forsætisráðherra vegna ummæla 
hans um ánægjulegar fréttir. 

Steingrímur fullyrti að ekki væri 
verið að draga herinn til baka 
vegna þess að ástandið væri að 
skána.

Stjórnarandstæðingar töluðu 
einnig um óskhyggju varðandi 

málflutning stjórnarmeðlima því 
ástandið í Írak hafi aldrei verið 
verra.

Guðni Ágústsson var einnig 
sagður vera forhertur þar sem 
hann baðst ekki afsökunar á því 
fyrir hönd síns flokks að hafa 
stutt innrásina í Írak. 

Fleiri þung orð féllu í þing-
salnum þar sem stjórnarand-
stæðingar vildu að „smánarblett-
urinn yrði þveginn af nafni 
Íslands“ og sögðu jafnframt að 
ákvörðunin um innrásina hafi átt 
sér stað bak við „luktar dyr í 
reykfylltu bakherbergi“ þar sem 
menn hafi verið að véla um völd í 
íslensku ríkisstjórninni.

Hart deilt um ástandið í Írak

Sigurður Líndal, fyrr-
verandi prófessor í lögfræði, 
telur tilgang nafnlauss bréfs, sem 
sent hefur verið mörgum sem að 
Baugsmálinu koma, að gera 
íslenska dómstóla tortryggilega. 
Hann telur að þar standi að baki 
„skuggaleg“ og „ógeðfelld öfl“.

„Væntanlega er tilgangur 
bréfsins einnig sá að hafa áhrif á 
meðferð málsins í heild,“ segir 
Sigurður. Honum sýnist að per-
sónulegar árásir í bréfinu hljóti 
einnig að varða við lög. „Í því ljósi 
finnst mér eðlilegt að lögregla 
rannsaki það hver sendi bréfið. 
Þetta snýst ekki um einkamál við-
komandi manna sem nafngreind-
ir eru í bréfinu heldur að dóm-
stólar fái að starfa í friði. Hér er 
um að ræða níð því ekki er um að 
ræða rökstudda gagnrýni. Svona 
níðskrifum er ætlað að hafa ein-
hver ógeðfelld áhrif í samfélag-
inu.“

Beðinn um nánari skýringu á 
því hvað hann kallar ógeðfelld öfl 
segir Sigurður að bréfið sé til 
vitnis um spennu í þjóðfélaginu 
sem erfitt sé að skilgreina. „Mér 
finnst eins og hér séu á ferðinni 
ógeðfelld öfl, svo ég kveði nú ekki 
fastar að orði, sem leika lausum 
hala í þjóðfélaginu. Það sem verra 
er þá finnst mér eins og einn angi 
þeirra hafi náð inn á ritstjórnar-
skrifstofu Morgunblaðsins og þá 
hef ég í huga nafntogaða forsíðu 
blaðsins sem sérstaklega var 
helguð þeim dómurum sem helst 
koma við sögu í bréfinu.“ 

Sigurður segir að grófar per-
sónulegar árásir á nafngreinda 
menn séu gjörsamlega órökstudd-

ar. „Það er einnig gefið í skyn að 
Hæstiréttur sé í hefndarhug í 
Baugsmálinu og að velvild dóm-
ara skipti máli, að dómar falli í 
Hæstarétti eftir því hvort mönn-
um sé vel eða illa við einstaka lög-
fræðinga. Þetta er ekki svara-
vert.“

Ógeðfelld öfl 
eru að verki
Sigurður Líndal, fyrrverandi prófessor í lögfræði, 
segir tilgang nafnlauss bréfs að hafa áhrif á niður-
stöðu Baugsmálsins og segir ógeðfelld öfl að verki. 

 „Mér finnst þessi fram-
koma stórlega vítaverð í ljósi þess 
að lögfróðir menn virðast hér eiga 
hlut að máli. Í þessu bréfi, sem 
mér finnst bæði alvarlegt og dap-
urlegt, er verið að vega að sjálf-
stæði íslenskra dómstóla, ekki síst  
Hæstaréttar, og það sem meira er 
þá er verið að reyna að hafa áhrif 
á niðurstöðu máls sem rekið er 
fyrir dómstólunum þar sem þrír 
menn eru ákærðir og bornir alvar-
legum sökum,“ segir Eiríkur Tóm-
asson, prófessor í lögfræði. „Þetta 
er gert með það að markmiði að 
tveir af þremur ákærðu verði sak-
felldir og dæmdir til refsingar.“ 

Þetta er álit Eiríks þegar hann 
var inntur eftir því í hvaða ljósi 
hann sæi nafnlaust bréf sem sent 
var í vikunni til allra dómara 
Hæstaréttar Íslands og lykil-
manna í Baugsmálinu. Eiríkur 
segir að þegar haft er hugfast að 
bréfið sé skrifað af, eða eftir, mjög 
hæfum lögfræðingi, þá sé ekki um 
stóran hóp manna á Íslandi að 
ræða sem gætu verið bréfritari 
eða heimildarmaður hans. „Þess 

vegna beinist grunur að tilteknum 
mönnum úr hópi lögfræðinga sem 
hafa áður komið að þessu máli eða 
tjáð sig um það á ákveðinn hátt. 
Því er það afar mikilvægt að bréf-
ritari gefi sig fram sem allra fyrst 
því ella kann svo að fara að sak-
lausum mönnum verði kennt um 
að standa að baki þessum skrif-
um.“

Eiríkur segir það eðlilegt að 
úrlausnir dómstóla séu gagnrýnd-
ar og það hafi hann sjálfur gert, en 
hins vegar verði menn að gæta 
þess að gera það á málefnalegan 
hátt. „Það er frumskilyrði að gagn-
rýni sé undir nafni og það að dreifa 
nafnlausu bréfi með jafn alvarleg-
um persónulegum aðdróttunum 
og hér er gert er grafalvarlegt 
mál. Umfjöllun bréfsins er algjör-
lega einhliða og á ekkert skylt við 
lögvísindi.“

Bréfið stór-
lega vítavert
Eiríkur Tómasson, prófessor í lögfræði, segir vegið 
að sjálfstæði Hæstaréttar í nafnlausu bréfi. Mark-
miðið sé að hafa áhrif á niðurstöðu Baugsmálsins.





 Einn útsendari Mömmu.is fór til Þórshafn-
ar síðustu helgi í því sjónarmiði að skipta út gömlum 
afruglurum Stöðvar 2 fyrir nýja frá Digital Íslandi.

Starfsmaðurinn virðist hafa verið eitthvað illa 
fyrir kallaður þennan laugardaginn og fann til mikill-
ar ógleði af peningalyktinni sem er allsráðandi í 
bænum. Í það minnsta  kúgaðist hann og kastaði loks 
upp. Eftir það sá hann sitt óvænna og lagði á flótta.

Félagar starfsmannsins slógust með í för og því 
var ekki lokið við að setja nýju afruglarana í stofur 
Þórshafnarbúa þann daginn.

Fleira kom til en lyktin ein sem hindraði endurnýj-
unarstarf Mömmu. Loðnubræðslan var með allra 
mesta móti þessa helgi og því fáir íbúar sem gáfu sér 
tíma til að bíða heima til að taka á móti nýjum mynd-
lyklum.

Til stendur að skipta um sjónvarpssendi í bænum 
á næstu dögum og til að nota nýja kerfið eru nýir 

afruglarar nauðsynlegir. Framkvæmdastjóri 
Mömmu, Björn Víglundsson, segir þó ekkert að óttast 
fyrir þá sem enn nota gömlu gerðina. Ekki verði 
slökkt á núverandi kerfi fyrr en  dreifingu þeirra 
nýju ljúki. 

Hörfaði frá Þórshöfn ælandi
Ólafur Ragnar Gríms-

son, forseti Íslands, er gestur 
norsk-íslenska viðskiptaráðsins í 
dag og í gær meðan á Noregs-
heimsókn hans stendur í 
tengslum við 70 ára afmæli 
Hákonar konungs.

Fjölmiðlum og öðrum 
áhugasömum er boðið að sitja 
hádegisverðarfund í dag þar 
sem Ólafur mun fjalla um stöðu 
Íslands sem lítils lands með 
sterka þjóð.

Einnig mun Ólafur heimsækja 
norsk útibú íslenskra fyrirtækja 
á borð við Glitni, Kaupthing og 
Actavis í dag auk norska 
fyrirtækisins Aker Seafoods.

Forseti Íslands 
á ferð í Noregi

 Fimmtán ára stúlka 
hefur kært sautján ára stúlku og 
nokkrar vinkonur hennar fyrir að 
hafa ráðist á sig í Smáralindinni 
um klukkan sex í fyrrakvöld.

Stúlkan var færð á slysadeild 
eftir árásina, talsvert klóruð en 
ekki alvarlega slösuð.

Ekki liggur fyrir hvert tilefni 
árásarinnar var eða hvort 
stúlknahópurinn þekkti þá sem 
kærði.

Lögreglan mun kanna hvort 
eftirlitsmyndavélar í Smáralind 
hafi fest atvikið á filmu og er 
vonast til að það geti varpað 
einhverju ljósi á atburðinn. 

Réðust á stúlku 
í Smáralind

Umboðsmaður
Alþingis hefur komist að þeirri nið-
urstöðu að Umferðarstofu sé 
óheimilt að innheimta sérstakt 
gjald þegar einkanúmer eru endur-
nýjuð. Í áliti sínu beinir hann einn-
ig þeim tilmælum til stjórnvalda 
að þau endurgreiði það fé sem 
þegar hafi verið ofgreitt vegna 
gjaldsins. Gjaldið er 25 þúsund 
krónur samkvæmt gjaldskrá 
Umferðarstofu.

Þeir sem eru með einkanúmer á 
bifreiðum sínum hafa þurft að end-
urnýja þau á átta ára fresti. Kvart-
að var til umboðsmanns Alþingis 
vegna þessa og spurt hvort Umferð-
arstofa hefði heimild til þessarar 
innheimtu.

Í niðurstöðu umboðsmanns telur 
hann ljóst að með setningu ákvæð-
is um greiðslu vegna endurnýjun-
arinnar hafi löggjafinn tekið þá 

ákvörðun að gjald vegna einka-
númers skyldi bundið við ákveðna 
fasta upphæð, án þess að sú fjár-
hæð væri í efnislegum tengslum 
við þann kostnað sem Umferðar-
stofa bæri af skráningu einkanúm-
era og annarri umsýslu sem því 
fylgdi.

Því væri setning gjaldsins 

byggð á sjónarmiðum um aukna 
tekjuöflun ríkissjóðs. Einkanúm-
eragjaldið ætti því meira sameig-
legt með skattlagningu en þjón-
ustugjaldi. Þar af leiðandi þyrfti 
innheimta þess að uppfylla þær 
lagalegu kröfur sem gerðar eru til 
innheimtu skatta og það taldi 
umboðsmaður hana ekki gera.

Vetrarhátíð
Á skíðum skemmti ég mér… alltaf þegar er snjór.
Veðrið er of „gott“ fyrir skíðamenn.

Dagskrá skíðamanna sem vera átti í Ártúnsbrekkunni, laugardaginn
24. febrúar frá kl.14:00, fellur niður. Um leið og veður leyfir verður
dagskráin sett á laggirnar. 
Fylgist með á heimasíðum Skíðasambandsins og skíðadeildanna í Reykjavík. 

www.ski.is - www.ir/skidi.is - www.vikingur.is - www.armannski.is
www.fram.is - www.kr.is/skidi
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Baugur er tólf strokka 
tryllitæki sem hefur verið keyrt 
í fyrsta og öðrum gír undanfar-
in ár vegna rannsóknar Baugs-
málsins. Þannig lýsti Jón Ásgeir 
Jóhannesson, forstjóri Baugs 
Group og einn ákærðu í Baugs-
málinu, áhrifum lögreglurann-
sóknar og dómsmála á fyrirtæk-
ið, í dómsal í gær.

Skýrslutökum yfir Jóni Ásgeiri 
var fram haldið í gær eftir um 
viku hlé, og svaraði hann meðal 
annars spurningum verjanda síns 
um tilurð Baugsmálsins. Hann 
sagði málið tilkomið af tvennu; 
óvildar Davíðs Oddssonar, fyrr-
verandi forsætisráðherra, í garð 
Baugs, og persónulegri óvild Jóns 
Geralds Sullenbergers, annars 
ákærðu, í sinn garð.

Jón Ásgeir sagði að Baugur 
Group hafi orðið fyrir miklum 
skaða vegna rannsóknar á málinu, 
til dæmis hafi þurft að taka það af 
markaði, og það hafi orðið af væn-
legum viðskiptatækifærum.

Mestur hluti gærdagsins 
fór í skýrslugjöf Jóns Ger-
alds, framkvæmdastjóra 
Nordica Inc. í Bandaríkj-
unum. Hann er ákærður 

í einum ákærulið, og hóf daginn 
á því að svara spurningum sækj-
anda um sinn þátt í málinu.

Jón Gerald staðfesti að hann 
hafi, að beiðni Tryggva Jóns-
sonar, þáverandi aðstoðarfor-
stjóra Baugs – sem einnig er 

ákærður í málinu, útbú-
ið tilhæfulausan kred-
itreikning upp á tæp-
lega 62 milljónir króna 

í lok ágúst 2001 frá Nordica, 
fyrirtæki sínu á Miami í Banda-
ríkjunum til Baugs.

Hann sagði dómnum frá því 
að engin viðskipti hafi legið á bak 
við reikninginn, en ákæruvaldið 
heldur því fram að Jón Ásgeir og 
Tryggvi hafi gefið ranga mynd af 
stöðu Baugs á þessum tíma með 
því að láta færa reikninginn inn í 

bókhald Baugs sem tekjur.
Jón Gerald hélt því fram í gær 

að ekki standi steinn yfir steini 
í skýringum Jóns Ásgeirs og 
Tryggva á tilkomu reikningsins, 
en þeir sögðu hann hafa verið end-
urgreiðslu Nordica vegna þess að 
Jón Gerald hafi sent fyrirtækjum 
Baugs vörur frá Bandaríkjunum 
sem ekki hafi verið pantaðar.

Hann neitaði því að hafa vitað að 
það ætti að nota reikninginn í bók-
haldi Baugs, raunar hafi hann ekki 
leitt hugann að því til hvers ætti að 
nota reikninginn. Hann sagði fjár-
hagsstöðu sína hafa á þeim tíma 
verið erfiða, hann hafi ekki getað 
hafnað því að gera Tryggva þenn-
an greiða því Tryggvi hafi verið að 
vinna í að gera upp skuldir Baugs 
við sig.

Tryllitæki í fyrsta gír 
vegna rannsóknar
Forstjóri Baugs Group sagði félagið hafa skaðast verulega af lögreglurannsókn. 
Málið sé tilkomið vegna óvildar Davíðs Oddssonar og Jóns Geralds Sullenber-
gers. Jón Gerald staðfesti fyrir dómi að hafa útbúið tilhæfulausan reikning.

BAUGS M Á L I Ð

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

Var rétt af Bændasamtökunum 
að meina gestum klámráð-
stefnu að gista á Hótel Sögu?



www.toyota.is

BETRI NOTAÐIR BÍLAR

ÚRVALSBÍLL GÆÐABÍLL

Gjafabréf fyrir tvo frá Icelandair
100% lán frá Glitni
5000 kr. inneign í Saga Boutique fyrir lántakendur hjá Glitni
Allt að 50% niðurfelling lántökugjalda hjá Glitni
Gullvildarkjör hjá Glitni
Allt að 84 mánaða lánstími

Þetta eru góð dæmi um þá fjölmörgu góðu bíla sem 
fást á sértilboði hjá Toyota betri notuðum bílum. 
Opið 12-16 á laugardag hjá öllum umboðsmönnum
Toyota og einnig 12-16 á sunnudaginn á Nýbýlavegi.

*Afborgun á mánuði miðað við 100% lán á Gullvildarkjörum Glitnis, 84 mánaða lánstíma og myntkörfu GL5.

YARIS 3ja dyra  Tilboð 930.000 kr. 13.651 kr. á mánuði *

YARIS 5 dyra  Tilboð 1.090.000 kr. 15.976 kr. á mánuði *

Corolla  Tilboð 1.290.000 kr.  18.882 kr. á mánuði *

RAV4  Tilboð 2.350.000 kr. 34.282 kr. á mánuði *

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

Verðdæmi miðað við 2005 árgerðir

Bíll og flug og 100% fjármögnun
Tilboðsdagar
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YARIS

COROLLA

RAV4



 Hver er nýr ræðismaður 
Íslendinga í Færeyjum?

 Hvað heitir forsætisráð-
herra Ítalíu sem sagði af sér í 
fyrrakvöld?

 Hvað heitir eigandi vefsíð-
unnar klam.is, sem keypti sér 
miða á fyrirhugaða klámráð-
stefnu á 100 þúsund krónur?

Dönsku prófessorarnir 
Frede Hvelplund við Álaborgar-
háskóla og Niels I. Meyer við 
Danmarks Tekniske Universitet 
segja að verð á rafmagni í Dan-
mörku hafi hækkað um þriðj-
ung, samkeppni minnkað og 
samþjöppun fyrirtækja aukist 
eftir markaðsvæðingu rafork-
unnar. 

Þeir segja að í stað betri áætl-
ana og aukins afhendingarör-
yggis raforku ráði nú skamm-
sýnir viðskiptahagsmunir för. 

Ein höfuðástæða þessa sé trú 
Evrópusambandsins á að á mark-
aði ríki frjáls samkeppni eins og 
henni er lýst í skólabókum. Þetta 
kemur fram á vef BSRB.

Haft er eftir framkvæmda-
stjóra orkumála Evrópusam-
bandsins, Neelie Kroes: „Það eru 
vonbrigði að tíu árum eftir að 
markaðsvæðingin hófst erum 
við enn langt frá því marki að 
hafa sameiginlegan raforku-
markað sem starfar vel og sam-
keppni ræður ríkjum.“ 

Karl og kona á fertugsaldri voru handtek-
in á Eskifirði á sunnudag fyrir fataþjófnað og innbrot 
á Austurlandi.

Að sögn lögreglu lét parið greipar sópa í síðustu 
viku. Fólkið stal úr tveimur verslunum á Egilsstöðum 
þrjá daga í röð og var að sögn starfsfólks í annarlegu 
ástandi. Síðasta sunnudag brutust svo skötuhjúin inn 
í fleiri verslanir á Egilsstöðum og á Reyðarfirði.

Verslanirnar sem um ræðir eru Skógar og Sentrum 
á Egilsstöðum og verslanirnar Pex og Veiðiflugan í 
Molanum á Reyðarfirði. Sigurbjörg Þórarinsdóttir, 
eigandi verslunarinnar Skóga, segir að um helmingi 
af þýfinu hafi verið skilað en þó vanti enn nokkuð 
upp á. Það sama á við um hinar verslanirnar. Ekki er 
enn vitað hve mikið tjónið er. 

Þegar lögregla hafði upp á fólkinu reyndist bifreið 
þeirra full af fatnaði. Að sögn Óskars Bjartmarz, 
yfirlögregluþjóns á Egilsstöðum, var fólkinu sleppt 

að lokinni yfirheyrslu og telst málið upplýst.

Tekin með fullan bíl af fötum

 Íran hefur ákveðið 
að hraða kjarnorkuáætlun sinni í 
stað þess að fara að fyrirmælum 
Sameinuðu þjóðanna um að láta 
af henni samkvæmt yfirlýsingu 
sem Alþjóðakjarnorkumálastofn-
in (IAEA) sendi frá sér í gær.

Þó þessar upplýsingar hafi 
legið fyrir á laugardaginn er 
þessi yfirlýsing stofnunarinnar 
nú mikilvæg því hún getur orðið 
til þess að Öryggisráð Sameinuðu 
þjóðanna hefji viðræður um 
harðari refsiaðgerðir gagnvart 
Íran vegna kjarnorkuáætlunar-
innar.

Hraða kjarn-
orkuáætlun

Mikil óánægja er með 
raforkuverð meðal Þingeyringa 
að sögn Gunnhildar Elíasdóttur, 
formanns Dýrafjarðardeildar 
Verkalýðsfélags Vestfjarða. 

Þingeyringar búa á köldu 
svæði og þurfa að hita upp hús 
sín með rafmagni. Gunnhildur 
segir ríkið niðurgreiða húshitun-
ina um níu þúsund krónur, en að 
kostnaður fyrir lítið einbýlishús 
sé samt sextán til átján þúsund 
krónur á mánuði.

Gjaldið var innheimt sam-
kvæmt tveimur mælum, einum 
fyrir húshitun og öðrum fyrir 

heimilisrafmagn, segir Gunn-
hildur. Nú sé allt á einum mæli og 
margir í þorpinu tengi dýrt verð-
lag við nýja þráðlausa raforku-
mæla Orkubús Vestfjarða, sem 
settir hafa verið í hvert hús á 
Þingeyri. „Þetta er allt orðið 
þvældara. Það er erfiðara að sjá 
mun á kyndingu og ljósarafmagni 
og fólk talar um að það sé að 
borga meira, að niðurgreiðslan 
skili sér ekki. Þetta er orðið það 
flókið að ég og aðrir borgarar 
höfum ekki forsendur til að 
leggja mat á þetta. Við höldum að 
það sé skekkja í þessu,“ segir 

hún. Kristján Haraldsson, orku-
bússtjóri Orkubús Vestfjarða, 
segir ekki rétt að kostnaður við 
nýja mæla fari út í verð til neyt-
enda. Samkvæmt nýjum raforku-
lögum þurfi aðeins að vera einn 
mælir í hverju húsi. Þeir sem 
vilji hafa tvo mæla áfram geti 
fengið aukamæli, en það geti 
kostað allt að 11.210 krónur á ári, 
utan virðisaukaskatts.

Umræddir mælar eru þrífasa 
og af gerðinni Kamstrup. Þeir 
kosta 13.700 krónur, að sögn 
Kristjáns, fyrir utan gagnasendi, 
sem kostar um 5.000 krónur. 

Kostnaðurinn sé hins vegar tölu-
vert mikill, þegar litið sé til 
umsýslu og fleiri þátta. „Ástæða 
þess að reikningar hafa hækkað 
hjá sumum en lækkað hjá öðrum 
er sú að nú er einn mælir í stað 
tveggja áður. Orkustofnun hefur 
ákveðið að 85 prósent raforku-
notkunar sé til hitunar og 15 pró-
sent til almennra heimilisnota. 
Þar sem eru fáir í heimili og 
heimilisnotkun því tiltölulega 
lítil kemur þessi skiptiregla illa 
út fyrir notandann og reikning-
arnir hækka.“

Hærra raforkuverð með nýjum lögum

Vinstrihreyfingin – 
grænt framboð setur landsfund 
sinn á Grand hóteli í dag 
klukkan 16.30. Kjörorð fundar-
ins er Allt annað líf. Á fundinum 
verður kosið í stjórn flokksins, 
frambjóðendur til Alþingis 
kynna kosningaáherslur sínar og 
fleira.

Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður flokksins, boðar róttækar 
tillögur í vissum málaflokkum, 
til dæmis tillögu um að festa í lög 
jafnt hlutfall kynja í stjórnmál-
um og stjórnum fyrirtækja.

Samhliða landsfundinum verð-
ur haldið málþing um atvinnu-
mál.

Jöfn kynjahlut-
föll verði lögfest
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 „Stefna skólans er að 
halda skólagjöldum í lágmarki en 
það eru nokkur atriði sem valda 
því að við hækkum þau í haust. 
Hluti skýringarinnar er verðlags-
þróun,“ segir Svafa Grönfeldt, 
rektor Háskólans í Reykjavík, innt 
eftir því af hverju skólagjöld 
hækka umfram launa- og neyslu-
vísitölu í haust. Svafa segir aðal-
ástæðuna vera stóraukið framboð 
valnámskeiða, aukinn húsnæðis-
kostnað og að 50 milljóna króna 
fasteignagjöld falli nú á skólann 
árlega í fyrsta skipti vegna breyt-
inga á innheimtu slíkra gjalda.

Skólagjöld í grunnnámi hækka 
á næstu haustönn úr 110 þúsund 

krónum í 128 þúsund krónur. Svafa 
segir gjöldin hækka um fimm pró-
sent umfram verðlagsþróun en 
bendir á að skólagjöldin séu í raun 

mjög lág samanborið við aðra 
íslenska skóla. „Ég vil líka skoða 
skólagjöldin hjá okkur í ljósi þess 
hvað nemendur fá í staðinn fyrir 
þann kostnað sem þeir leggja í.“ 
Svafa nefnir sem dæmi að nýút-
skrifuðum stúdentum frá HR 
bjóðist afar góð laun að námi 
loknu. „Allt námið borgar sig upp 
eftir nokkurra mánaða starf úti í 
atvinnulífinu.“

Samkvæmt ósk formanna nem-
endafélaganna í skólanum hefur 
nú þegar verið ákveðið að upplýs-
ingagjöf til nýnema um skólagjöld 
og mögulega þróun þeirra á náms-
tímanum verði komið til skila 
strax við upphaf náms. 

Gjöldin lág miðað við ágóða

Magntollar
upp á jafnvel nokkur hundruð 
krónur kílóið falla niður á 800 tonn-
um af innfluttu kjöti þegar land-
búnaðarráðuneytið auglýsir toll-
kvótana í byrjun mars. Guðmundur 
B. Helgason ráðuneytisstjóri telur 
að þessi niðurfelling eigi að skila 
sér í lægra verði til neytenda. 

Landbúnaðarráðherra hefur 
mælt fyrir frumvarpi sem veitir 
honum ótvíræðar heimildir til að 
úthluta tollkvótunum, sem sam-
komulagið við ESB kveður á um, 
og er búist við að frumvarpið verði 
samþykkt í lok febrúar. Guðmund-
ur segir að frumvarpið tryggi 

hnökralausa framkvæmd í ráðu-
neytinu frá 1. mars. 

Þegar frumvarpið hefur verið 
samþykkt verða tollkvótarnir aug-
lýstir og þeim úthlutað. Þetta ferli 

segir Guðmundur að taki nokkra 
daga, ekki vikur. Hann telur ekki 
ástæðu til að ætla að mikil eftir-
spurn geti saxað á þann ávinning 
sem niðurfelling magntolla geti 
skilað en vill ekki nefna neina 
ákveðna hlutfallslækkun.

„Framkvæmdin verður að leiða 
í ljós með hvaða hætti innflutn-
ingsaðilar fara með þetta,“ segir 
hann og telur samninginn við ESB 
liggja ljósan fyrir. Hann hafi verið 
kynntur ríkisstjórninni og verði 
framkvæmdur af íslenskum stjórn-
völdum samkvæmt efni sínu. Að 
öðru leyti þurfi ekki samþykki rík-
isstjórnarinnar.

Magntollarnir lækki verðið
Lögregla hafði 

afskipti af tveimur bensínþjófum 
í fyrradag. Rúmlega þrítugur 
maður tók eldsneyti á bensínstöð í 
Vogahverfi og ók á brott án þess 
að greiða fyrir. Lögregla fór á 
heimili mannsins, sem bar við 
minnisleysi. Honum var gert að 
fara aftur á bensínstöðina og 
greiða 2.000 króna skuld sína.

Hálfþrítugur maður lék sama 
leik á Vesturlandsvegi síðar um 
daginn. Lögreglumaður bar 
kennsl á hann og verður hann 
látinn borga 1.000 krónur fyrir 
bensínið. Þrír aðrir bensínþjófn-
aðir eru til rannsóknar.  

Bensínþjófar á 
ferð í borginni

Samkvæmt nýrri könnun 
sem Capacent Gallup gerði fyrir 
Náttúruverndarsamtök Íslands 
vilja tæp 73 prósent svarenda að 
stjórnmálaflokkarnir leggi meiri 
áherslu á náttúruvernd og 
umhverfismál.

En um 23 prósent segja að 
flokkarnir leggi nú þegar 
hæfilega áherslu á þennan 
málaflokk. Rúm fimm prósent 
sögðu að nú þegar væri lögð of 
mikil áhersla á þennan málaflokk. 
Um 800 manns svöruðu könnun-
inni á aldrinum 16-75 ára.

73 prósent vilja 
umhverfismál-
in á oddinn

Þrír létust og 
nítján særðust í óeirðum sem 
brutust út í fangelsi í Venesúela 
á miðvikudag þegar tvær 
andstæðar klíkur fanga vopnaðir 
handsprengjum börðust um 
yfirráð í fangelsinu.

Þjóðvarðliðar náðu tökum á 
ástandinu eftir að fimm hand-
sprengjum hafði verið kastað 
samkvæmt tilkynningu frá 
dómsmálaráðuneytinu.

Ofbeldi er algengt í yfirfull-
um fangelsum í Venesúela þar 
sem um 20.000 fangar eru í 30 
byggingum sem eiga að geta 
hýst 15.000. 

Börðust með 
handsprengjum

    Spennandi og viðburðarík

Safnanótt
                 í boði SPRON

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

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

Safnastrætó ekur gestum frítt
á milli safnanna á 20 mínútna
fresti. Fyrsti vagn fer frá Þjóðminja-
safni kl. 19:00.

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

Taktu þátt í safnanæturleik og þú getur

unnið ferð fyrir tvo til Parísar ásamt aðgöngu-

miðum að hinu glæsilega listasafni Louvre og

100.000 kr. í ferðagjaldeyri frá SPRON.

Þú gætir séð Mónu Lísu!

 Jón Loftsson, skóg-
ræktarstjóri ríkisins, segir að 
framkvæmdin sé „alveg klárlega 
lögbrot“. Skipti þá engu hvort 
fyrrverandi framkvæmdastjóri 
Skógræktarfélags Reykjavíkur 
hafi gefið óformlegt samþykki 
fyrir framkvæmdunum eða ekki. 
Kæran komi ekki Skógrækt 
Reykjavíkur við, nema að litlu 
leyti. „Málið er að ef þú ætlar að 
rjóðurfella skóg þá þarftu, sam-
kvæmt lögum, að fá umsögn Skóg-
ræktar ríkisins,“ segir Jón.

Eins sé með tilmæli Vilhjálms 
Þ. Vilhjálmssonar borgarstjóra 
um að kæra ekki fyrr en fullreynt 
sé með bætur. „Menn geta náð 
saman um einhverjar bætur og að 
fresta kæru, en samt sem áður 
hafa skógræktarlög verið brotin 
og þú ferð ekki í svona aðgerð án 
samþykkis Skógræktar ríkisins,“ 
segir Jón. Raskið hafi verið „svo 
yfirþyrmandi að við ákváðum að 
segja hingað og ekki lengra“. 

Í kæru Skógræktarinnar kemur 
fram að talið sé að allt að 700 tré 
hafi verið felld, til dæmis um 300 
þriggja til fjögurra metra háar 
stafafurur.

Skógrækt ríkisins telur fram-
kvæmd Kópavogsbæjar og Klæðn-
ingar ehf. brjóta í bága við 6. og 7. 
grein skógræktarlaga. Þar stend-
ur að „ekkert svæði [megi] rjóður-
fella nema með samþykki skóg-
ræktarstjóra“.

Einnig stendur í lögunum að 
„bannað [sé] að stinga upp og  
flytja á brott tré [...] án leyfis 
skógræktarstjóra eða skógar-
varða“.

Segir í kærunni að framkvæmd-
araðilar í Heiðmörk hafi ekki leit-
að samþykkis lögbundinna aðila 
til að fá að stinga upp og fjarlægja 
trén. Skógræktarstjóri og skógar-
verðir hafi ekki veitt leyfi fyrir 
framkvæmdunum, hvorki nýverið 
né á skipulagsstigi framkvæmd-
arinnar.

Framkvæmd 
fer fyrir dóm
Skógrækt ríkisins hefur kært umdeilda framkvæmd 
Kópavogsbæjar í Heiðmörk fyrir brot á skógræktar-
lögum. Telur allt að sjö hundruð tré hafa verið felld.





 Yfir tuttugu Hafn-
firðingar hafa greitt atkvæði utan 
kjörfundar í íbúakosningunum 31. 
mars um nýtt deiliskipulag í 
Straumsvík. Steinunn Þorsteins-
dóttir, upplýsingafulltrúi í Hafn-
arfirði, segir að gríðarlegur áhugi 
sé á kosningunum og straumur í 
atkvæðagreiðslu utan kjörfundar 
hafi aukist síðustu daga. 

„Við höfum fengið yfir 20 þús-
und heimsóknir á heimasíðuna 
okkar á viku sem er nokkrum þús-
undum fleiri en áður. Við tengjum 
það við kosningarnar. Við höfum 
líka fengið margar fyrirspurnir í 
tölvupósti og töluvert er hringt 
frá útlöndum,“ segir hún.

Steinunn segir að Hafnfirðing-
ar, sem búa erlendis en hafa lög-
heimili í Hafnarfirði, séu greini-
lega að velta fyrir sér hvort þeir 
geti greitt atkvæði. „Okkur ber 

ekki skylda til þess þar sem ekki 
er um lögbundnar kosningar að 
ræða en við erum að skoða með 

hvaða hætti yrði staðið að þessu ef 
sá möguleiki kæmi upp,“ segir 
hún.

Tuttugu hafa þegar kosið

Reykjavíkurborg bíður nú eftir svari frá 
Háspennu við tilboði sem borgin gerði fyrirtækinu 
vegna fyrirhugaðs spilasalar í Mjódd. Fréttablaðið 
hefur heimildir fyrir því að svar muni sennilega 
berast um eða eftir helgi. 

Borgaryfirvöld vilja ekki gefa upp hvað felst í 
tilboðinu en borgarstjóri hefur áður sagt að vel komi 
til greina að Reykjavíkurborg greiði Háspennu skaða-
bætur gegn því að hætt verði við að setja upp 
spilasalinn, sem Háspenna hefur þó fengið öll 
tilskilin leyfi fyrir. Ekki náðist í forsvarsmenn 
Háspennu vegna málsins.

Háspenna hefur undanfarið fundað reglulega með 
fulltrúum frá borginni vegna fyrirhugaðs spilasalar, 
sem olli miklum deilum í kringum áramótin.

Barátta borgarstjóra, Vilhjálms Þ. Vilhjálmssonar, 
gegn spilasalnum hófst eftir að íbúasamtök í Breið-
holti stóðu fyrir undirskriftasöfnun gegn salnum. 

Fyrst beindi borgarstjóri spjótum sínum að Happ-
drætti Háskóla Íslands og sakaði Háskólann um 
yfirgang. Brynjólfur Sigurðsson, forstjóri HHÍ, og 
Páll Hreinsson, stjórnarformaður HHÍ, hafa báðir 
vísað gagnrýni borgarstjóra á bug, og bent á það að 
HHÍ reki ekki spilasali, heldur leigi einungis út 
spilakassa, og það sé einkafyrirtækið Háspenna sem 
muni reka fyrirhugaðan sal í Mjódd. 

Rauða ljónið á 
Eiðistorgi fær ekki starfsleyfi 
áfram að því er fram kemur á vef 
Seltjarnarnesbæjar. Á vefnum 
segir að á grundvelli upplýsinga 
lögreglu um ítrekuð brot á 
áfengislögum og skilyrðum fyrri 
leyfisveitinga hafi bæjaryfirvöld 
ekki getað fallist á framlengingu 
veitingaleyfis fyrir staðinn.

Þá segir enn fremur á vefnum 
að einu spilakassarnir á Seltjarn-
arnesi hafi verið starfræktir á 
Rauða ljóninu og með lokun 
staðarins hafi spilakassar verið 
gerðir útlægir af Nesinu. 
Tæplega þúsund spilakassar eru á 
landinu öllu. 

Rauða ljónið 
fær ekki leyfi

 Með því að fella 
deiliskipulagstillöguna og fresta 
þar með stækkun álvers í 
Straumsvík úr 180 í 460 þúsund 
tonn í íbúakosningunum 31. mars 
gefa Hafnfirðingar Íslendingum 
tækifæri og ráðrúm til að móta 
stefnu til frambúðar í stóriðju- og 
orkumálum landsins. Þetta er mat 
Jóns Baldvins Hannibalssonar, 
fyrrverandi formanns Alþýðu-
flokksins.

Einstaklingar innan Samfylk-
ingarinnar í Hafnarfirði stóðu 
fyrir umræðufundi um deiliskipu-
lagstillöguna sem heimilar 
stækkun álvers í Hafnarfirði í 
Bæjarbíói í Hafnarfirði í gær. 

Frummælendur voru, auk Jóns 
Baldvins, Tryggvi Harðarson og 
Þórunn Sveinbjarnardóttir. Hátt í 
200 manns mættu á fundinn. 

Getur gefið ráð-
rúm til stefnu

Framboðs-
listar Samfylkingarinnar í 
Reykjavík fyrir þingkosningarn-
ar í vor voru kynntir í fyrra-
kvöld.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
leiðir listann í Reykjavík suður. Í 
öðru sæti er Ágúst Ólafur 
Ágústsson, Ásta Ragnheiður 
Jóhannesdóttir skipar þriðja 
sætið, Mörður Árnason það 
fjórða, Kristrún Heimisdóttir 
það fimmta og Reynir Harðar-
son, stofnandi CCP, það sjötta.

Össur Skarphéðinsson leiðir 
listann í Reykjavík norður. 
Annað sætið skipar Jóhanna 
Sigurðardóttir, Helgi Hjörvar 
það þriðja, Steinunn Valdís 
Óskarsdóttir það fjórða, Ellert 
B. Schram það fimmta og 
Valgerður Bjarnadóttir það 
sjötta.

Framboðslistar 
ákveðnir



Bæjarráð
Sandgerðis hefur hafnað erindi 
Samtaka hernaðarandstæðinga um 
að bætast í hóp sveitarfélaga sem 
hafa friðlýst svæði sín fyrir 
kjarnorkuvopnum og krefjast 
útrýmingar þeirra í heiminum. 

Meirihluti K- og D-lista í ráðinu 
hafnaði erindinu en Ólafur Þór 
Ólafsson, bæjarfulltrúi Samfylk-
ingar og óháðra, lét bóka  að hann 
teldi tímabært að Sandgerði 
bættist á lista samtakanna.

Hafnar kjarn-
orkuandstöðu

Gæsluvarðhald yfir 
þremur Íslendingum sem 
grunaðir eru um að hafa staðið að 
innflutningi á tæpum 700 
grömmum af kókaíni fyrir 
skömmu var á miðvikudag 
framlengt um viku. Tvær konur á 
fimmtugsaldri voru handteknar 
með efnin falin innanklæða og 
innvortis. Í kjölfarið var karl á 
þrítugsaldri handtekinn í 
tengslum við málið. 

Að sögn Eyjólfs Kristjánsson-
ar, fulltrúar lögreglustjórans á 
Suðurnesjum, liggur styrkleiki 
efnisins ekki fyrir en niðurstöðu 
greiningar er að vænta fljótlega. 
Fleiri hafa ekki verið handteknir 
vegna málsins en rannsókn þess 
stendur yfir.

Áfram í haldi

Umhverfisstofnun
hefur samið við umhverfissamtök-
in Bláa herinn á Suðurnesjum um 
að hreinsa upp olíumengaða 
þarann sem fannst við strandstað 
Wilson Muuga í Hvalsnesfjöru. 
Tómas Knútsson, formaður Bláa 
hersins, segir að olíumenguðum 
þaranum verði mokað upp um 
helgina.

„Ég ætla að fá með mér þrjá til 
fjóra menn úr Björgunarsveitinni 
í Sandgerði. Við byrjum á því að 
þrífa upp þennan olíublauta þara. 
Við höfum fengið kör á staðinn og 
ætlum að hreinsa hann.“

Mokar upp 
olíuþaranum







Þorgerður Ingólfsdóttir kórstjóri 
er heiðursverðlaunahafi Samfé-
lagsverðlauna Fréttablaðsins í ár. 
Verðlaunin fær hún fyrir það frá-
bæra starf sem hún hefur unnið 
með Kór Menntaskólans við 
Hamrahlíð og Hamrahlíðarkórn-
um en kórstjórn hennar spannar 
nærri 40 ár. Þorgerður segir alltaf 
gott að fá viðurkenningu fyrir að 
gera rétta og góða hluti. „Það er 
ekki daglegt brauð að fólk í kenn-
arastörfum, læknar eða aðrir þeir 
sem vinna mennsk störf séu faðm-
aðir en samt vill maður hafa þetta 
fólk þarna. Þetta hlýjar manni því 
óneitanlega um hjartarætur og er 
mjög gleðjandi. Þessi ár hafa verið 

mjög gefandi en gefandi er 
kannski ekki alltaf það sama og 
auðvelt. Þetta hefur líka verið 
krefjandi og ögrandi á jákvæðan 
hátt og þetta er lifandi starf, upp-
eldisstarf og listrænt starf um leið 
sem krefst þess að maður sé mann-

eskja. Þannig þarf að samræma 
það að vera góð fyrirmynd, geta 
tekið að sér þetta uppeldishlut-
verk en um leið verður að vinna 
sem listamaður ef maður ætlar að 
reyna að ná listrænum hæðum inn 
á milli.“ Þorgerður segir mikil-
vægt að störfum sem snúa að 
mannlegu hliðinni sé gert hátt 
undir höfði, sérstaklega á þeim 
tímum sem við lifum á nú. „Sam-
tími okkar og þjóðfélag er orðið 
gegnumsýrt af yfirborðsmennsku 
og miklu eirðarleysi þar sem eng-
inn hefur tíma til að vera til. Við 
erum andlegar verur og þurfum 
eitthvað til að vega upp á móti 
græðgisgauragangi.“

Mennskt og listrænt starf

- úrval af ferskum fiski og
          tilbúnum fiskréttum

Er matarboð 
um helgina?

„Markmiðið með Samfé-
lagsverðlaununum er að 
draga fram í dagsljósið 
brot af öllum þeim kær-
leiksverkum sem unnin eru 
í samfélaginu,“ sagði Stein-
unn Stefánsdóttir, formaður 
dómnefndar og aðstoðar-
ritstjóri Fréttablaðsins, við 
hátíðlega athöfn sem haldin 
var í gær á Hótel Nordica 
vegna veitingu Samfélags-
verðlauna Fréttablaðsins. 

„Með verðlaununum er kastljósinu 
beint að öllu því fólki sem dag 
hvern leggur fram með áþreifan-
legum hætti sinn skerf til þess að 
bæta samfélag okkar. Þetta er fólk 
sem starfar í þeim anda að gera 
alltaf eitthvað umfram það sem 
starf þeirra eða borgaraleg skylda 
segir til um og iðulega mikið 
umfram. Markmiðið með Samfé-
lagsverðlaununum er að gera þessi 
verk sýnileg, að heiðra þessa sam-
borgara okkar sem slík verk 
ástunda og vinna iðulega störf sín í 
hljóði. Þannig getur þetta fólk jafn-
vel orðið öðrum fyrirmynd.“ Að 
svo sögðu voru hinir tilnefndu 
kynntir einn af öðrum og verðlaun 
voru veitt í sex flokkum. 

Almenningi bauðst að senda til-
nefningar til Fréttablaðsins og 
mikill fjöldi tilnefninga barst svo  
úr vöndu var að ráða hjá dóm-
nefndinni.  Hún var skipuð af Ölmu 
Geirdal, fulltrúa Forma, samtaka 
átröskunarsjúklinga, en þau sam-
tök hlutu Samfélagsverðlaunin í 
fyrra, Gísla Marteini Baldurs-
syni,borgarfulltrúa,  Hildi Peter-
sen, stjórnarformanni Sparisjóðs 
Reykjavíkur, Svanfríði Jónasdótt-
ur, bæjarstjóra á Dalvík, og Stein-

unni Stefánsdóttur, aðstoðarrit-
stjóra Fréttablaðsins. 

Þrír verðlaunahafar hlutu ferða-
vinning frá Iceland Express, tveir 
verðlaunahafa fengu tölvuverð-
laun en Samfélagsverðlaunin sjálf 
voru gjafabréf upp á eina milljón 
króna. Þorsteinn Pálsson, ritstjóri 
Fréttablaðsins afhenti þau Reyni 
Ingibjartssyni, formanni AFA – 
aðstandendafélags aldraðra. „Sam-
tökin hafa sýnt frumkvæði og elju-
semi við að vekja athygli á 
málefnum aldraðra og stöðu þeirra 
í íslensku samfélagi,“ sagði Þor-
steinn í ávarpi sínu. „Áherslan í 
starfi samtakanna hefur einkum 
legið í að þrýsta á stjórnvöld um 
úrbætur í kjara- og húsnæðismál-
um aldraðra.“ Reynir Ingibjarts-
son, formaður Félags aðstandenda 
aldraðra, tók við verðlaununum 
fyrir hönd AFA með þakkarræðu 
og sagði þau „stórkostlega hvatn-

ingu“. Reynir sagði milljónina 
aldeilis koma sér vel fyrir samtök-
in og þeirra fyrsta starf yrði að 
koma loksins á fót heimasíðu sam-
takanna. „Okkur hlýnar um hjarta-
rætur að fá þessa miklu viðurkenn-
ingu. Við erum stolt af því að vera 
öflugur hópur sem hafði frum-
kvæði að því að virkja aðstandend-
ur til þess að hjálpa öldruðu fólki. 
Ég hef sjaldan orðið eins hissa og 
þegar ég fékk þessa upphringingu 
um tilnefninguna, hún kom eins og 
sending af himnum ofan.“  Heið-
ursverðlaun kvöldsins hlaut Þor-
gerður Ingólfsdóttir, stjórnandi 
Hamrahlíðarkórsins, og veitti Jón 
Kaldal, nýorðinn ritstjóri Frétta-
blaðsins henni verðlaun fyrir ómet-
anlegt framlag hennar til tónlistar-
uppeldis þess stóra hóps sem hún 
hefur starfað með. 

Verðlaun voru veitt í fimm 
flokkum auk Samfélagsverðlaun-

anna sjálfra en þeir voru: Hvunn-
dagshetjan, Uppfræðari ársins, 
Framlag til æskulýðsmála, ein-
staklingur eða hópar sem hafa 
unnið ötullega að því að eyða for-
dómum í samfélaginu og heiðurs-
verðlaun. Þetta er í annað sinn sem 
Samfélagsverðlaunin eru veitt en 
Steinunn sagðist vera stolta af því 
að festa þau í sessi. 

„Við ýttum þeim úr vör í fyrra 
og vorum mjög ánægð með hvern-
ig til tókst. Hugmyndin að Samfé-
lagsverðlaununum á sér enn lengri 
sögu. Við stefnum að því að verð-
launaveitingin verði árlegur við-
burður sem beðið er með eftir-
væntingu.“

 Um eitt hundrað  gestir voru 
viðstaddir athöfnina á Hótel Nord-
ica og hljómsveitin B3 tríó lék fyrir 
gesti sem einnig gæddu sér á ljúf-
fengum veitingum. 



Neytendur athugið! Múrbúðin selur allar vörur sínar á lágmarksverði fyrir alla, alltaf. Gerið verð- og gæðasamanburð!



fréttir og fróðleikur

Talsverð 
áskorun

Meðalverð trjánna um 40 þúsund

Romano Prodi fær að öllum 
líkindum umboð til að 
mynda nýja stjórn á Ítalíu. 
Hann setur þó þau skilyrði 
að meirihlutinn á þingi 
verði traustari en sá sem 
brást í vikunni.

Eftir afsögn Prodis á miðvikudag-
inn hefur forseti Ítalíu, Giorgio 
Napolitano, boðað leiðtoga stjórn-
málaflokkanna á sinn fund til að 
kanna hvort möguleiki sé á nýrri 
meirihlutastjórn.

Þær viðræður halda áfram í 
dag en að því búnu er búist við að 
forsetinn feli Romano Prodi að 
mynda nýja stjórn. Ef hins vegar 
forsetinn sér enga möguleika á 
nýjum meirihluta þá á hann ekki 
annars kost en að boða til kosn-
inga, þótt aðeins séu liðnir tíu 
mánuðir af fimm ára kjörtímabili 
þingsins.

Óstöðugleiki hefur loðað við 
ítölsk stjórnmál allt frá lokum 
seinni heimsstyrjaldarinnar og 
ríkisstjórn Prodis átti sér ekki 
langa lífdaga – ekki frekar en 
flestar aðrar stjórnir landsins síð-
ustu áratugina. Undantekningin 
var ríkisstjórn Silvios Berluscon-
is, sem hélt út í heilt kjörtímabil 
árin 2001 til 2006. 

Prodi sigraði í þingkosningunum í 
apríl síðastliðnum með afar naum-

um meirihluta, svo naumum 
reyndar að í gjörvallri sögu 
ítalskra stjórnmála hefur munur-
inn aldrei verið minni. Stjórn hans, 
sem tók við völdum í maí, hefur 
því alla tíð staðið afar tæpt og fyr-
irfram vitað að minnsti ágreining-
ur í stjórnarliðinu gæti orðið henni 
að falli.

Það sem varð stjórninni að falli 
núna voru áform hennar um að 
hafa nærri tvö þúsund manna her-
lið áfram í Afganistan. Það var 
forveri Prodis í embætti, Silvio 
Berlusconi, sem á sínum tíma 
ákvað að senda ítalskt herlið til 
Afganistan. Þegar Prodi lýsti því 
svo yfir að hann vildi hafa herliðið 
þar áfram mætti hann strax mik-
illi andstöðu úr röðum eigin stjórn-
arliða og þá einkum frá róttækum 
vinstri mönnum.

Einungis munaði tveimur atkvæð-
um til þess að utanríkisstefna 
stjórnarinnar, og þar með vera 
hersins í Afganistan, hlyti sam-
þykki í öldungadeildinni þegar 
gengið var til atkvæða á miðviku-
daginn. Stjórnin þurfti 160 atkvæði 
til þess að tryggja sér stuðning 
deildarinnar, en fékk ekki nema 
158 atkvæði.

Atkvæðagreiðslan var ekki 
bindandi fyrir stjórnina og form-
lega séð snerist hún alls ekki um 
stuðning við stjórnina, en Mass-
imo D‘Alema utanríkisráðherra 
hafði áður lýst því yfir að stjórnin 

ætti að segja af sér ef utanríkis-
stefnan hlyti ekki stuðning í deild-
inni.

Afsögnin þýðir þó ekki að Prodi 
hafi gefist upp, því hann hefur 
fullan áhuga á að vera forsætis-
ráðherra Ítalíu áfram. En þó ekki 
skilyrðislaust.

„Prodi vill halda áfram ef, og 
aðeins ef, hann fær tryggingu 
fyrir fullum stuðningi frá öllum 
stjórnarflokkum,“ hefur AP frétta-
stofan eftir  talsmanni hans, Silvio 
Sircana.

Líkur virðast á því að sumir 
þingmenn frá miðju stjórn-
málanna, sem sagt hafa skilið við 
hægribandalag Berlusconis, geti 
hugsað sér að ganga til liðs við 
stjórn Prodis.

„Að fela Prodi aftur umboð til 
stjórnarmyndunar er sú leið sem 
beinast liggur við, en hún getur 
reynst varhugaverð. Það er nauð-
synlegt að forðast sömu mistökin 
og þverstæðurnar sem leiddu til 
falls þessarar stjórnar,“ segir 
ítalski stjórnmálaskýrandinn 
Stefano Folli, einnig í viðtali við 
AP.

Fleira hefur orðið til þess að auka 
andstöðu vinstri manna við stjórn 
Prodis en sú ákvörðun að hafa 
áfram ítalska hermenn í Afganist-
an.

Um helgina streymdu til dæmis 
tugir þúsunda manna út á götur í 
bænum Vicenza til þess að mót-
mæla því að bandaríska herstöðin, 
sem þar er staðsett, verði stækkuð 
og hermönnum þar fjölgað. Meðal 
mótmælenda voru leiðtogar nokk-
urra vinstriflokka í samsteypu-
stjórn Prodis.

Þá aflaði stjórnin sér einnig 
fyrir skemmstu óvinsælda meðal 
kaþólsku kirkjunnar, og þar af 
leiðandi einnig meðal þeirra 
stjórnarliða sem tengjast kirkj-
unni, með því að samþykkja ný lög 
sem heimila hjónum að fá lög-
skilnað og samkynhneigðum að 
ganga í sambúð með blessun ríkis-
ins.

Allt þetta virðist hafa haft þau 
áhrif að stjórnin stóð veikari og 
náði ekki að afla sér stuðnings á 
þingi við utanríkisstefnuna.

Prodi vill fá annað tækifæri

SparidagarSparidagar eldri borgaraeldri borgara

- Fjölbreytt dagskrá alla daga 
- Þriggja rétta kvöldverður öll kvöld
- Hádegisverður innifalinn (nýtt!) 

Verð 29.800,- krónur á mann í tvíbýli 
(5 nætur með kvöldverði og skemmtidagskrá) 

Pantanir í síma 483 4700 

18 - 16 febrúar: Uppselt 
25 feb. - 2 mars:  Uppselt 
4 - 9 mars: Laus herbergi
11 - 16 mars: Uppselt 
18 - 23 mars:  Uppselt 
25 - 30 mars:  Uppselt 
15 - 20 apríl:  Uppselt 
22 - 27 apríl:  Uppselt 

Gunnar Þorláksson 
skemmtanastjóri
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[Hlutabréf]

Tryggvi Þór Herbertsson 
telur að þegar lífeyris-
sjóðir taki upp siðferð-
isleg viðmið við val á 
fjárfestingum þá séu 
þeir farnir að móta sér 
pólitíska afstöðu. 
Tryggvi Þór Herbertsson, forstjóri 
Askar Capital, telur að ef lífeyris-
sjóðir taki upp siðferðislegar við-
miðanir við val á fjárfestingum 
geti það haft alvarlegar afleiðing-
ar og valdið því að góðir fjárfest-
ingarkostir verði sniðgengnir. 

„Það á tvímælalaust að fjárfesta 
í fyrirtækjum sem starfa eftir 
lögum og reglum ef þau eru góðir 
fjárfestingarkostir, sama hvort þau 
framleiða vopn, tóbak eða barna-
bleyjur,“ sagði Tryggvi Þór á hádeg-
isfundi um fjárfestingar lífeyris-
sjóða sem Lífeyrissjóður 
verkfræðinga stóð að. Hann sagði 
að þegar lífeyrissjóðir tækju upp 
siðferðislega afstöðu þá væru þeir 
um leið farnir að taka pólitíska 
afstöðu. Sjóðsfélagar í lífeyrissjóð-
um eru langt frá því sammála um 
hvað sé rétt eða rangt að gera.

Tryggvi vill sjá að lífeyrissjóðir 
fjárfesti um fimmtán prósentum af 

eignum í annars konar fjárfesting-
um en hefðbundnum hlutabréfum 
og skuldabréfum. Þar á Tryggvi 
meðal annars við fasteigna- og hrá-
vörusjóði og afleiðum svo fátt eitt 
sé nefnt. Þetta dreifi áhættu sjóð-
anna og hafi auk þess skilað góðri 
ávöxtun á undanförnum árum. 

Annar ræðumaður á fundinum, 
Skarphéðinn Berg Steinarsson, frá 
Baugi Group, var sammála Tryggva 
um að lífeyrissjóðir ættu að fara 
varlega þegar siðferðisleg sjónar-
mið væru sett inn í starfsreglur 
þeirra.

Að hans mati eiga lífeyrissjóðir 
að vera hljóðir langtímafjárfestar, 
það er að blanda sér ekki í pólitísk-
ar fjárfestingar, hagsmunaátök og 
valdabrölt innan hlutafélaga og 
fjárfestahópa. „Það eina sem á að 
skipta máli í stjórnun lífeyrissjóða 
hvernig þeir eigi að hegða sér á 
hverjum tíma er það hvernig þeir 
geta þjónað sem best hagsmunum 
sjóðsfélaga til lengri tíma.“

Skarphéðinn Berg lagði einnig 
áherslu á það að lífeyrissjóðir 
mættu ekki staðna og nefndi þrjá 
þætti sem yrði að bregðast við. 
Honum finnst óheppilegt að starfs-
menn séu að öllu jöfnu bundnir af 
kjarasamningum í hvaða sjóði þeir 
greiða. Þá telur hann óæskilegt að 

aðrir en sjálfir sjóðsfélagar fari 
með stjórnun sjóðanna, einkum 
fulltrúar atvinnurekenda og laun-
þegahreyfinga. „Mér sýnist það 
einnig vera ógjörningur að stofna 
nýja lífeyrissjóði. Ef við lítum á 
okkar samkeppnisumhverfi þá er 
það nánast ómögulegt að stofna 
nýjan sjóð því eitt af skilyrðunum 
er að 800 manns greiði í hann.“

Helga Jónsdóttir, framkvæmda-
stjóri BSRB, telur að ef lífeyris-
sjóðir setji fjármuni í fjárfestingar 
þá eigi þeir að sýna ábyrgð og leita 
allra leiða til að koma sjónarmiðum 
sínum á framfæri. Það geti sjóðirn-
ir gert með því að sýna stjórnum 
fyrirtækja aðhald. „Á móti þá er 
hægt að segja að of mikil afskipti af 
stjórnarsetu geta skapað hags-
munaárekstra.“ LSR, þar sem Helga 
situr í stjórn, er einn þeirra lífeyr-
issjóða sem hafa sett sér siðareglur 
er lúta meðal annars að umhverfis- 
og mannréttindamálum og sjálf-
bærri nýtingu auðlinda. „Það á að 
vera eðilegur og sjálfsagður hluti 
af fjárfestingastefnu þeirra að huga 
að félagslegum og umhverfislegum 
þáttum.“ Lífeyrissjóðir eigi ekki að 
fjárfesta í fyrirtækjum þar sem 
börn eru við störf eða nauðungar-
vinna fer fram. 

FL Group hefur aukið við hlut 
sinn í AMR Corporation, móðurfé-
lagi American Airlines, stærsta 
flugfélags í heimi, úr tæpum sex 
prósentum í 8,63 prósent. FL 
Group er því stærsti hluthafi 
félagsins samkvæmt því sem til-
kynnt hefur verið.

Félagið tilkynnti á annan í 
jólum að það hefði keypt 5,98 pró-
senta hlut í AMR Corporation. 
Síðan hefur FL Group smáaukið 
við hlut sinn.

Gengi AMR stóð í gær í rétt 
tæpum 38 dölum á hlut en Hannes 
Smárason, forstjóri FL, bendir á 
að meðaltalsspá greinenda hljóði 
upp á 49 dali á hlut.

Ljóst er að áhrif FL innan AMR 
aukast með auknum hlut, en Hann-
es segir að félagið hafi ekki tekið 
afstöðu til þess að fá mann inn í 
stjórn eða auka við hlut sinn. 
Hann segir félagið áfram bera 
miklar væntingar til fjárfesting-
arinnar, FL Group hafi grannt 
fylgst með rekstri flugfélaga í 
Bandaríkjunum og telji horfur 
AMR Corporation afar góðar fyrir 
þetta ár. Félagið horfir meðal ann-
ars til samþjöppunar á bandarísk-
um flugfélagamarkaði. „Vonandi 
ef hlutirnir ganga eftir þá sjáum 
við færri félög í lok ársins en upp-
hafi þess,“ segir Hannes.

FL Group er stærsti 
hluthafi AMR Corp.

Kaupþing er orðað við sænska fast-
eignalánabankann SBAB sem er  í 
eigu sænska ríkisins samkvæmt 
frétt Dagens Industri. 

SBAB er eitt þeirra fyrirtækja 
sem verður einkavætt innan 
skamms samkvæmt stefnu hægri 
stjórnarinnar. Fleiri en Kaupþing 
kunna að vera um hituna, þar á 
meðal Danske Bank og allir stóru 
sænsku bankarnir Nordea, Hand-
elsbanken, SEB og Swedbank. ING 
Group í Hollandi, sem íhugar inn-
rás á Norðurlöndin, hefur einnig 
verið nefnt. Peter Straarup, for-
stjóri Danske Bank, segir allar 
líkur á því að bankinn bjóði í hlut 
sænska ríkisins.

Staða Danske Bank er sögð 

sterk þar sem sænsku bankarnir 
eru allir með mikil umsvif á fast-
eignalánamarkaði og eiga það á 
hættu að markaðshlutdeild þeirra 
á veðlánamarkaði fari yfir 30 pró-
senta hámark.

Markaðshlutdeild SBAB er um 
tíu prósent.

Kaupþing orðað við 
fasteignalánabanka

Rannsóknaþjónusta

LEONARDÓ STARFSMENNTUN

NÁMSKEIÐ Í GERÐ LEONARDÓ UMSÓKNA
Verður haldið þriðjudaginn 27. febrúar kl. 13:30 í Tæknigarði, Dunhaga 5 

Næsti umsóknafrestur er 30. mars 2007

Veittir eru styrkir til mannaskiptaverkefna,  yfirfærslu- og þróunarverkefna. 

Dæmi um verkefni:
••• að senda starfsmann, nemanda eða leiðbeinanda erlendis í 

starfsþjálfun eða endurmenntun
••• að þróa vottunarkerfi til að auka gegnsæi prófskírteina 
••• að móta nýjar aðferðir við að bera saman færni einstaklinga á

milli landa og starfsgreina
••• að þróa verkferla og handbækur fyrir starfsþjálfun á vinnustöðum
••• að þróa námsefni fyrir ákveðin fagsvið innan starfsmenntunar
••• að útbúa námsefni/handbækur fyrir kennara og leiðbeinendur 

í starfsmenntun

Skólar, fræðsluaðilar, stofnanir og fyrirtæki sem  hafa áhuga á að yfirfæra þekkungu og 
þróa nýjungar í starfsmenntun eru sérstaklega hvattir til að kynna sér Leonardó áætlunina. 

Námskeiðið er ókeypis og öllum opið. Skráning  fer fram í síma 5254900 
eða með tölvupósti á rthj@hi.is 

Nánari upplýsingar um áætlunina og forgangsatriði 
næsta umsóknarfrests er að finna á heimasíðu 

Leonardó áætlunarinnar, www.leonardo.is
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Samkeppnisyfirvöld Evrópu-
sambandsins segja ákvörðun um 
leyfi írska lággjaldaflugfélagsins 
Ryanair til að yfirtaka Aer Lingus 
liggi ekki fyrir fyrr en um mitt ár. 

Ekki er ljóst hvort Ryanair 
ætlar að leggja fram nýtt yfir-
tökutilboð í félagið en orðrómur 
hefur verið uppi um að félagið ætli 
að hækka það um allt að 15 pró-
sent. Stjórnendur Ryanair vísa því 
á bug.

Ryanair lagði fram yfirtökutil-
boð í Aer Lingus síðasta haust eftir 
að ríkið einkavæddi félagið og 
skráði á markað. Yfirtökutilboðið 
hljóðaði upp á 2,8 evrur á hlut, 1,48 
milljarða evra, jafnvirði um 130 
milljarða íslenskra króna.

Ryanair hækk-
ar ekki tilboðið

Siðanefnd danskra fjölmiðla segir 
ekki tilefni til að gagnrýna vinnu-
brögð Ekstra Bladet í Danmörku í 
skrifum þess um Kaupþing banka 
síðasta haust. Í frétt Ekstra Bladet 
er niðurlæging bankans sögð 
algjör.

Bankinn og stjórnarformaður 
hans, Sigurður Einarsson, kærðu 
til siðanefndarinnar skrif blaðsins 
um bankann í október og nóvem-
ber síðastliðnum. Öllum atriðum 
kærunnar var vísað frá. Í skrifun-
um var fjallað um sveiflur í 
íslensku efnahagslífi og not bank-
ans af skattaparadísum á borð við 
Lúxemborg og Bresku Jómfrúar-
eyjarnar.

„Við vonuðumst eftir því að 
nefndin kæmist að annarri niður-
stöðu. Það er hins vegar ekkert 
annað að gera í stöðunni en að 
sætta sig við hana,“ segir Bene-
dikt Sigurðsson, upplýsingafull-
trúi Kaupþings. Hann segir ekki 
hafa komið til tals að fara með 
málið fyrir dómstóla í Danmörku.

Kaupþing er einnig að íhuga 
málsókn fyrir breskum dómstól-
um vegna sama máls á þeim 
grunni að umfjöllun blaðsins um 
bankann birtist líka í enskri þýð-
ingu á heimasíðu þess. 

Segja Kaup-
þing niðurlægt

Hafmynd, sem þróar og hannar 
smákafbáta, hlaut nýsköpunarverð-
laun Rannís og Útflutningsráðs í ár. 
Nýsköpunarverðlaunin eru veitt 
fyrirtækjum sem þykja hafa skarað 
fram úr í þróun nýrrar vöru eða 
þjónustu, sem byggð er á rannsókn-
ar- og vísindastarfi og náð hafa 
árangri á markaði. 

Torfi Þórhallsson, framkvæmda-
stjóri Hafmyndar, veitti verðlaun-
unum viðtöku á Nýsköpunarþingi á 
Grand Hóteli Reykjavík í gær. 

Kafbátarnir byggja á einingum 
sem má raða saman þannig að henti 
hverjum notanda. Á heimasíðu 
Rannís segir að með einingakerfinu 

hafi Hafmynd tekist að uppfylla 
þarfir ólíkra markhópa. Fyrirtækið 
hefur meðal annars selt tæknibún-
að til bandaríska sjóhersins, Rann-
sóknarráðs Kanada, Háskóla 
Bresku-Kólumbíu, rannsóknar-
stofnun sjóhers Ástralíu auk ótil-
greinds flota innan NATO. 

Hafmynd hlýtur ný-
sköpunarverðlaun
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Miklar breytingar eru í vændum á skattlagningu matvara. Verð á flestum
matvörum á að lækka um 6,1% og í nokkrum tilvikum um 14,1% við
lækkun virðisaukaskatts. Neytendastofa hvetur alla til að vera vakandi
og fylgjast með því hvort verð lækkar ekki örugglega 1. mars. Með
því að geyma kassakvittanir úr verslunum og bera saman eftir 1. mars
má greina verðbreytingarnar á einfaldan hátt. Leitið skýringa í verslun
ef verð lækkar ekki.

Á heimasíðu Neytendastofu, www.neytendastofa.is, hefur verið
opnuð vefgátt undir heitinu Verðlagsábendingar – láttu vita! Þar er
með skjótvirkum hætti hægt að koma á framfæri ábendingum um það
hvort lækkanir á vöruverði hafi ekki skilað sér. Á síðunni eru einnig
aðgengilegar upplýsingar um þær matvörur sem eiga að lækka í verði
sem og aðra þá þætti sem lækkunin tekur til, s.s. veitingaþjónustu,
hótelgistingu og fleira.

Neytendur – stöndum vaktina saman!

Fylgist með – og látið vita

Borgartúni 21 • 105 Reykjavík • Sími 510 1100 • www.neytendastofa.is

Neytendastofa

Actavis hlaut þekkingarverðlaun 
Félags viðskiptafræðinga og hag-
fræðinga í þriðja sinn í gær. Ein-
róma niðurstaða dómnefndar var 
að veita fyrirtækinu verðlaunin, 
en þema verðlaunanna í ár er 
„samrunar og yfirtökur“. 

Auk Actavis voru fyrirtækin 
Marel og Össur tilnefnd til verð-
launanna. Jón Gunnar Jónsson, 
framkvæmdastjóri Actavis á Ís-
landi, tók við Þekkingarverðlaun-
unum úr hendi Geir H. Haarde 
forsætisráðherra, sem fenginn 
var til að afhenda þau.

Í rökstuðningi dómnefndar 
segir að Actavis hafi náð frábær-
um árangri við yfirtökur og sam-
einingar um heim allan. „Fyrir-
tækið hefur vaxið hratt og þrátt 

fyrir hraðan vöxt hafa stjórnend-
ur enn skýra framtíðarsýn,“ segir 
í rökstuðningnum. Bent er á að 
Actavis hafi tekið yfir vel á þriðja 
tug fyrirtækja á síðustu árum, 
bæði einkafyrirtæki og félög 
skráð í kauphöllum og að tekjur 
fyrirtækisins hafa vaxið um 58 
prósent að meðaltali á ári síðustu 
sjö ár.

Þá var einnig valinn viðskipta-
fræðingur ársins en þann heiður 
hlaut að þessu sinni Andri Már 
Ingólfsson ferðamálafrömuður, en 
honum var hrósað fyrir að hafa 
tekist að gera rekstur sinn þann 
þriðja stærsta á Norðurlöndum í 
sinni atvinnugrein. Á Þekkingar-
deginum var einnig gerður að heið-
ursfélaga í Félagi viðskiptafræð-

inga og hagfræðinga Árni 
Vilhjálmsson, prófessor við við-
skiptadeild Háskóla Íslands. 

Actavis fékk þekkingarverðlaunin



greinar@frettabladid.is

Fullyrðingar Þorvalds Gylfason-
ar prófessors um ójöfnuð á 

Íslandi eru hraktar í nýrri skýrslu 
Evrópusambandsins um lífskjör 
og tekjudreifingu, sem nálgast má 
á heimasíðu hagstofunnar. Þar 
kemur fram, að tekjuskipting á 
Íslandi var árið 2004 ein hin 
jafnasta í Evrópu. Þrjú ríki voru 
með jafnari tekjuskiptingu, 27 
með ójafnari. Í samanburði milli 
landa hafði Þorvaldur gert vonda 
villu. Hann hafði reiknað með 
söluhagnaði af hlutabréfum og 
verðbréfum í tölum fyrir Ísland, 
en þessum stærðum er jafnan 
sleppt í tölum fyrir önnur lönd. 
Flóknara var það ekki. 

En þegar eitthvað er rekið ofan 
í Þorvald, leiðréttir hann það ekki, 
heldur skiptir um umræðuefni. 
Hér í blaðinu í gær bölsótast hann 
yfir Sjálfstæðisflokknum. Nú 
fullyrðir hann á heimasíðu sinni, 
að Landsbankinn og Búnaðarbank-
inn hafi verið seldir „á undir-
verði“. Bankarnir stundi vaxta-
okur vegna vangetu hinna nýju 
eigenda. Til marks um það sýnir 
Þorvaldur línurit um, hvernig 
vaxtamunur inn- og útlána hafi 
stóraukist eftir sölu bankanna og 
sé nú um 15%. Einnig getur þar að 
líta línurit um neikvæða innláns-
vexti á sparisjóðsbókum. 

Þar eð bankarnir græða vel um 
þessar mundir, er jarðvegur 
frjósamur fyrir ásakanir sem 
þessar. Sumir trúa því, að eins 
gróði hljóti ætíð að vera annars 
tap, og þau Guðmundur Ólafsson 
og Jóhanna Sigurðardóttir hafa í 
sjónvarpi bergmálað orð Þorvalds. 
En tölur Þorvalds um vaxtaokur 
virðast fengnar með svipuðum 
brellum og tölurnar um ójöfnuð. 
Svo er að sjá sem hann dragi 
innlánsvexti á sparisjóðsbókum 
frá útlánsvöxtum á skammtíma-
lánum (60 daga víxlum). Þannig 
fær hann sinn 15% vaxtamun. 
Þetta er fráleit reikningsaðferð, 
enda er aðeins 1,5% innlána geymt 
á sparisjóðsbókum og meginþorri 
allra útlána til heimila (um 85%) 

er húsnæðislán, ekki skammtíma-
lán.

Samkvæmt viðurkenndri 
reikningsaðferð, sem Seðlabank-
inn notar, er vaxtamunur inn- og 
útlána á Íslandi nú 1,9% og hefur 
lækkað talsvert síðustu ár. Hann 
var til dæmis 3,3% árið 2001, ári 
áður en gengið var frá sölu 
bankanna. (Þessi vaxtamunur er 
reiknaður sem munurinn á 
heildarvaxtatekjum og heildar-
vaxtagjöldum bankanna í hlutfalli 
af meðaltali niðurstöðu efnahags-
reikninga þeirra í upphafi og lok 
árs.) Önnur leið til að gera sér 
grein fyrir vaxtamun er að reikna 
út, hvað vaxtatekjur eru stórt hlut-
fall af hagnaði bankanna. Þetta 
hlutfall hefur hrapað úr 666% árið 
1995 í 77% árið 2004.

Það segir sitt, að maður, sem 
leitar með logandi ljósi að 
einhverju misjöfnu um bankana, 
skuli veifa vöxtum á sparisjóðs-
bókum, en horfa fram hjá vöxtum 
á 98,5% innlána. Raunar vita 
langflestir Íslendingar af eigin 
reynslu, að vaxtakjör hafa batnað. 
Áður gátu menn aðeins fengið 
verðtryggð húsnæðislán frá Íbúða-

lánasjóði og lífeyrissjóðum á 6-7% 
vöxtum. Nú bjóða viðskiptabank-
arnir verðtryggð húsnæðislán á 
tæplega 5% vöxtum. Hitt er annað 
mál, að vaxtamunur milli Íslands 
og útlanda er mikill, vegna þess að 
Seðlabankinn krefst hárra vaxta á 
peningum til viðskiptabankanna, 
svo að verðbólga hjaðni. Það 
merkir, að vextir eru háir á Íslandi 
jafnt á innlánum og útlánum, ekki, 
að vaxtamunur inn- og útlána sé 
hér mikill. 

Vegna aðdróttana Þorvalds um 
sölu bankanna verður síðan að 
rifja upp, að reynt var að fá 
erlenda aðila til að kaupa ráðandi 
hluti í bönkunum haustið 2001. 
Þeir höfðu ekki áhuga. Sumarið 
2002 barst óvænt boð um viðræð-
ur um kaup á ráðandi hlut í 
Landsbankann frá Björgólfi 
Guðmundssyni og fleirum, sem 
höfðu efnast í Rússlandi. Þá var 
ákveðið að auglýsa þennan hlut til 
sölu, og bárust þrjú fullnægjandi 
tilboð. Ákveðið var að ráði HSBC, 
eins virtasta fjármálafyrirtækis 
heims, að taka tilboði Björgólfs og 
félaga, enda gætu þeir best sýnt 
fram á greiðslugetu. Ríkisendur-
skoðun fór vandlega yfir söluna 
og taldi ekkert athugavert. 
Raunar kom í ljós, þegar endur-
skoðunarstofan KPMG rannsakaði 
bankann eftir kaupin, að ekki 
hafði nægilegt fé verið lagt í 
afskriftasjóð, og var verðið til 
þeirra Björgólfs lækkað fyrir 
vikið. Í árslok 2003 gerði Ríkis-
endurskoðun aðra skýrslu að 
kröfu Vinstrihreyfingarinnar - 
græns framboðs um sölu nokk-
urra ríkisfyrirtækja, þar á meðal 
Landsbankans og Búnaðarbank-
ans, og fann þar ekkert ámælis-
vert heldur. 

Viðskiptabankarnir hafa dafnað 
vonum framar, fært út kvíarnar til 
Evrópu og grætt á tá og fingri. Það 
er ekki fé, sem almenningur hefur 
orðið af, eins og Þorvaldur 
Gylfason virðist trúa, heldur fé, 
sem hefði ekki orðið til, hefðu 
bankarnir ekki verið seldir.

Talnabrellur um banka

Deilurnar um vernd náttúrunnar eða nýt-
ingu halda áfram að harðna. Enda skyldi 

engan undra eftir framgang stjórnarflokkanna 
í þessum málum á undanförnum árum. Nú er 
komið nóg. Það þarf að staldra við. Fresta fram-
kvæmdum, koma lagi á efnahagsmálin og kort-
leggja náttúruna með tilliti til framtíðarinnar.

Í gær var ég með umræðu utan dagskrár við 
umhverfisráðherra um fyrirhugaðar virkjanafram-
kvæmdri í neðri Þjórsá. Það var hressileg umræða og 
ólík sjónarmið tókust á.

Landsvirkjun stefnir nú á að byggja þrjár virkjan-
ir í neðri hluta Þjórsá. Að mínu mati er kominn tími til 
að staldra við, fresta stóriðjuframkvæmdum og 
freista þess að vinna að sátt á milli sjónarmiða nýting-
ar og náttúruverndar. Hér er um að ræða virkjanir í 
byggð og vakna því eðlilega spurningar um pólitískt 
og siðlegt réttmæti þess að taka eignarlönd fólks eign-
arnámi vegna virkjana fyrir stóriðju. 

Þar blasir stærsta spurningin við: Rúmar eignar-
námsheimild laganna um eignarnám í almannaþágu 
slíkan gjörning. Ég held ekki. Því hlýtur að vera spurt
hvort að það sé ekki óeðlileg valdbeiting að taka eign-

arlönd og heimili fólks eignarnámi til að ríkis-
fyrirtæki geti framleitt rafmagn til stóriðju. 

Eignarnám er nauðvörn yfirvalda gegn ein-
staklingum sem vilja standa í vegi fyrir 
almannahagsmunum. Varla verður séð að 
brýnir almannahagsmunir krefjist að þesslags 
hörku og pólitísku ofbeldi sé beitt gegn íbúum 
við Þjórsá. Jafnvel mætti leiða að því rök að 
það séu brýnir almannahagsmunir að ekki 
verði ráðist í þessar framkvæmdir í núverandi 
efnahagsumhverfi. Efnahagsleg rök eru and-

stæð nýtingu Þjórsárvirkjana eins og staðan er í dag 
– það þarf að kæla hagkerfið t.d. til að skapa rými 
fyrir stórátak í samgöngu- og fjarskiptamálum.

Náttúra Íslands er ekki aðeins rík af auðlindum í 
hefðbundnum skilningi heldur eru öræfi landsins, 
fljót, fossar, jöklar, hverir og dalir í óendanlegum lit-
brigðum sínum og fjölbreytileika verðmæt auðlind í 
sjálfu sér. Samfylkingin leggur til að frekari stóriðju-
áformum verði slegið á frest. Nú eigum við að leggja 
áherslu á Nýja atvinnulífið, hátækni- og þekkingar-
iðnað ásamt nýsköpun í ferðaþjónustu og hefðbundnu 
atvinnugreinunum, sjávarútvegi og landbúnaði.

Ráðumst í náttúruvernd á nýjum grunni. Það er 
kjarni málsins. 

Höfundur er alþingismaður.

Náttúruvernd á nýjum grunni

Það segir sitt, að maður, sem 
leitar með logandi ljósi að ein-
hverju misjöfnu um bankana, 
skuli veifa vöxtum á spari-
sjóðsbókum, en horfa fram hjá 
vöxtum á 98,5% innlána.

S
amfélagsverðlaun Fréttablaðsins voru veitt í gær. Markmið-
ið með Samfélagsverðlaununum er að draga fram í dags-
ljósið brot af öllum þeim kærleiksverkum sem unnin eru í 
samfélaginu á hverjum degi. Kastljósinu er beint að öllu því 
fólki sem dag hvern leggur áþreifanlega sinn skerf til þess 

að bæta samfélag okkar og vinnur verk sín iðulega í hljóði.
Samfélagsverðlaunin eru nú veitt öðru sinni þannig að segja má 

að þau séu að festast í sessi sem árlegur viðburður. Í fyrra komu 
sjálf Samfélagsverðlaunin í hlut Forma, samtaka sem vinna að því að 
liðsinna átröskunarsjúklingum. Alma Dröfn Geirdal, annar tveggja 
forráðamanna samtakanna, lýsir því í viðtali hér í blaðinu í dag að 
Samfélagsverðlaununum hafi fylgt mikil viðurkenning í samfélag-
inu á því starfi sem samtökin standa að. Það er gott til þess að vita 
að viðurkenning á borð við Samfélagsverðlaunin geti orðið góðu mál-
efni til framdráttar.

Verðlaunin eru í ár veitt í fimm flokkum, auk heiðursverðlauna. 
Flokkarnir fimm nefnast Hvunndagshetja, Uppfræðari ársins, 
Framlag til æskulýðsmála, Til atlögu gegn fordómum og svo sjálf 
Samfélagsverðlaunin.

Alls voru átján einstaklingar og samtök tilnefnd til verðlaunanna. 
Hópurinn er fjölbreyttur og víða að úr samfélaginu og endurspeglar 
þannig vel margbreytileika íslensks samfélags.

Fréttablaðið er stolt af Samfélagsverðlaununum vegna þess 
að veiting þeirra varpar ljósi á brot af öllu því uppbyggilega og 
skemmtilega sem á sér stað í samfélaginu. Sömuleiðis er ánægjulegt 
að geta orðið góðri og þarflegri starfsemi að liði.

Ástæða er til að þakka þeim sem komu að dómnefndarstörfum 
sérstaklega fyrir þeirra framlag til Samfélagsverðlauna Frétta-
blaðsins. Alma Dröfn Geirdal, forsvarsmaður Forma-samtakanna, 
sat í dómnefndinni ásamt Gísla Marteini Baldurssyni borgarfull-
trúa, Hildi Petersen, stjórnarformanni Sparisjóðs Reykjavíkur, og 
Svanfríði Jónasdóttur, bæjarstjóra á Dalvík.

Einnig skal öllum þeim fjölmörgu lesendum sem lögðu Sam-
félagsverðlaununum lið með því að senda inn tilnefningar þakkað 
sitt framlag. 

Um leið og verðlaunahöfum er óskað til hamingju með að hafa 
hlotið Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins er rétt að ítreka að allir 
hinir átján tilnefndu hefðu svo sannarlega einnig verið verðlaun-
anna verðugir. Framlag þessa hóps til að gera íslenskt samfélag enn 
betra verður seint fullþakkað.

Mikilvægt fram-
lag verðlaunað

Fréttablaðið er stolt af Samfélagsverðlaununum vegna 
þess að veiting þeirra varpar ljósi á brot af öllu því upp-
byggilega og skemmtilega sem á sér stað í samfélaginu.





Sú hugmynd skólameist-
ara Iðnskólans í Reykja-

vík, að sameina skólann 
Fjöltækniskólanum og 
leggja þannig Iðnskólann 
niður, hefur sætt harðri 
gagnrýni. Ég er einn þeirra 
sem telja að skólameistari 
hafi farið of geyst í málinu 
og tel ástæðu til að reifa nokkur 
atriði í því sambandi.

Kennarar og annað starfsfólk Iðn-
skólans í Reykjavík, u.þ.b. tvö 
hundruð manns, heyrði fyrst af 
hugmyndum skólameistara 
fimmtudaginn 1. feb. sl. Var starfs-
fólkinu tilkynnt að því myndu að 
öllu forfallalausu berast upp-
sagnarbréf 1. maí nk. Gerð var 
grein fyrir því að undirbúningur 
þessara róttæku breytinga væri nú 
á lokastigi og stefnt væri að því að 
þær yrðu komnar til framkvæmda 
næsta vor. Samkvæmt þessu myndi 
Iðnskólinn í Reykjavík hverfa inn í 
Fjöltækniskólann, sem nú er rek-
inn sem fimm ára tilraunaverk-
efni.

Kom þessi tilkynning starfsfólki 
skólans algerlega í opna skjöldu og 
vakti furðu að undirbúningur að 
niðurlagningu Iðnskólans og bylt-
ingu á fyrirkomulagi iðnnáms í 
landinu hefði farið fram án þess að 
aflað væri álits skólanefndar, nem-
enda, kennara eða annars starfsliðs 
skólans. Í viðtali við Fréttablaðið 
21. febrúar sl. staðfestir Baldur 
Gíslason að það hafi verið mat hans 
og skólameistara Fjöltækniskólans, 
Jóns Stefánssonar, að „heilladrýgst 
væri að halda þessum áformum 
leyndum á meðan þeir mótuðu hug-
myndirnar um sameininguna“. 
Hvernig í veröldinni getur það vera 
heilladrjúgt að leyna slíkum áform-
um?

Áður en ráðist er í jafn afdrifaríkar 
aðgerðir og að leggja Iðnskólann í 
Reykjavík niður er rétt að huga að 
stöðu skólans í dag, hlutverki hans 
og árangri. Iðnskólinn er einn rót-
grónasti og stærsti framhaldsskóli 
landsins með um tvö þúsund nem-
endur. Þar hefur íslenskt iðnaðar-
fólk aflað sér traustrar fagmennt-
unar í rúm hundrað ár. Iðnaðarmenn 
útskrifaðir úr skólanum njóta slíks 
trausts meðal almennings að veru-
leg umframeftirspurn hefur mynd-
ast eftir þjónustu þeirra. Nemandi 
sem ákveður að læra t.d. trésmíði 
eða rafvirkjun við Iðnskólann getur 
þannig gengið að því vísu að stundi 
hann námið af kostgæfni bjóðist 
honum að lokinni útskrift næg 
atvinnutækifæri og góðir tekju-
möguleikar. Þetta er hin faglega 
staða Iðnskólans í Reykjavík og 
hana þurfa menn að hafa í huga 
áður en þeir gerbylta umhverfi 
íslenskrar iðnmenntunar. Það þarf 
ekki iðnaðarmann til að átta sig á 
því hversu misráðið það er að reyna 
að laga eitthvað sem ekki er bilað!

Hvað sem faglegri stöðu 
Iðnskólans líður er mikil-
vægt að horfast í augu við 
það að iðnmenntun á 
Íslandi glímir við ákveð-
inn ímyndarvanda. En 
hvernig skyldi nú vera 
réttast að bregðast við 
þessu? Að sætta sig við 
ósanngjarna ímynd og 
leggja niður þær stofnanir 

sem boðið hafa upp á frábæra iðn-
menntun í hundrað ár? Auðvitað 
ekki. Lausnin felst miklu fremur í 
því að berjast gegn fordómum og 
kynna betur það frábæra starf 
sem íslenskir iðnaðarmenn og iðn-
nemar vinna á degi hverjum. Af 
þessum sökum vekur það sérstaka 
athygli að skólameistari, sem ráð-
inn er til að byggja stofnunina 
upp, skuli eiga frumkvæðið að því 
að leggja hana niður.

Það er auðvitað af ýmsum ástæðum 
afar óþægilegt fyrir kennara í 
framhaldsskóla að þurfa að takast 
á við skólameistara um málefni 
skólans. Og ekki verður þessi staða 
auðveldari fyrir kennara þegar í 
ljós kemur að skólameistari metur 
slík skoðanaskipti sem vitnisburð 
um „persónulega óvild“, eins og 
Baldur Gíslason kýs sjálfur að orða 
það í viðtalinu við Fréttablaðið. 
Sjálfum er mér það ljúft og skylt að 
árétta að ekkert er mér fjær huga 
en óvild í garð Baldurs.

Ímyndum okkur að skólameistari 
Menntaskólans í Reykjavík myndi 
tilkynna starfsfólki og nemendum 
að hann teldi réttast að leggja skól-
ann niður og sameina hann Mennta-
skólanum Hraðbraut. Kæmi slík 
hugmynd til framkvæmda án nokk-
urra athugasemda eða umræðna? 
Að sjálfsögðu ekki. Með sama hætti 
blasir auðvitað við að þegar skóla-
meistari Iðnskólans tilkynnir starfs-
fólki sínu að það muni líklega fá 
uppsagnarbréf innan þriggja mán-
aða og upplýsir að hann stefni að því 
að leggja skólann niður, hlýtur hann 
að mega búast við skoðanaskiptum í 
kjölfarið. Og þegar hinar róttæku 
hugmyndir virðast ekki eiga upp-
runa hjá neinum öðrum innan skól-
ans heldur en Baldri Gíslasyni ligg-
ur auðvitað fyrir að gagnrýnin 
hlýtur að beinast að honum. Að 
hverjum öðrum ætti slík gagnrýni 
annars að beinast?

Við kennarar óttumst að þau vinnu-
brögð sem viðhöfð hafa verið í 
tengslum við málið gefi til kynna að 
með hugmyndinni sé ekki síst stefnt 
að því að svipta starfsfólkið þeirri 
réttarvernd sem það nýtur sem 
opinberir starfsmenn og þannig 
styrkja stöðu skólameistara á þess 
kostnað. Sé það svo ættu menn að 
koma hreint fram og gangast við 
því, frekar en að dulbúa málflutning 
sinn rökum sem standast ekki þegar 
staða, hlutverk og árangur Iðnskól-
ans í Reykjavík er hafður í huga.

Höfundur er kennari við Iðnskól-
ann í Reykjavík.

Til varnar Iðnskól-
anum í Reykjavík

ÍFréttablaðinu birtist, á bls. tvö, 
föstudaginn 9. febrúar 2007, frétt 

um mann sem situr í gæsluvarð-
haldi grunaður um að hafa framið 
kynferðisbrot gagnvart barni eða 
börnum. Í fréttinni kemur fram, að í 
tölvu mannsins hafi fundist myndir 
sem flokkast sem barnaklám. Þar er 
einnig frásögn af skýrslutöku af mannin-
um, en í þeirri frásögn segir m.a.: „... mynd-
skeið er sýndi barn hafa samfarir við full-
orðinn mann ...”. Hugsandi fólki hlýtur að 
hafa brugðið illilega við að sjá þetta orða-
val, enda verður ætla að myndskeiðið sýni 
fullorðinn mann svívirða og nauðga barni. 
Greinarhöfundur veit ekki hvort orðalag 

þetta er komið frá manninum sjálf-
um, lögreglu eða blaðamanni, en það 
ber merki um sérkennilegan 
hugsunarhátt. Flestir sem eitthvað 
hafa sett sig inn í kynferðisbrot 
gagnvart börnum vita að gerendur 
reyna gjarnan að klína sök sinni á 
fórnarlömbin; halda því fram að barn 
eða börn hafi leitað á þá, börn óski 
eftir kynlífi og samförum með full-
orðnum o.fl. í þeim dúr. Með því að 
setja barnið í hlutverk geranda, eins 

og gert er með tilvitnuðu orðalagi, er í raun 
verið að taka undir tilraunir gerenda til að 
varpa af sér sök. En það er ekki allt, því um 
leið er verið að svipta viðkomandi barn, og 
raunar öll börn í sambærilegum aðstæðum 
bernsku sinni. Barn er aldrei, ekki undir 
neinum kringumstæðum, gerandi í kynlífs-
athöfnum með fullorðnum einstaklingi. 

Barn er eðli málsins samkvæmt alltaf þol-
andi við þessar aðstæður, m.a.s. þolandi 
mjög alvarlegs brots.

Okkur öllum, sem mynda þetta sam-
félag, ber að vinna að því, að börn njóti virð-
ingar og verndar í orði og verki. Það hljóta 
allir, a.m.k. við umhugsun, að sjá að máli 
skiptir hvernig sagt er frá atburðum. Ef 
fréttaflutningur beinist að frásögn um 
heimilisofbeldi, þar sem atvik voru þau að 
karlmaður barði konu, þá þætti væntanlega 
ekki ásættanlegt að fréttin væri um konu í 

átökum við mann, því síður að konan hafi 
lamið manninn, eða hvað? 

Það skiptir ekki öllu máli hvaðan umrætt 
orðalag er komið. Kjarni málsins er sá, að 
einu víðlesnasta dagblaði landsins varð það 
á, að birta frétt með slíku orðalagi. Oft er 
rætt um að fjölmiðlar séu fjórða valdið og 
hversu mótandi áhrif fjölmiðlar hafa á 
hugsun og viðhorf almennings og jafnvel 
valdhafa. Valdi fylgir ábyrgð, því má ekki 
gleyma. Ábyrg blaðamennska hlýtur m.a. 
að fela í sér, að gætt sé vandlega að því, að 
nota orð sem lýsa því hver er gerandi og 
hver er þolandi í hverju máli af mikilli var-
færni og tillitssemi. Fréttablaðið, og við öll, 
þurfum að standa vaktina og gæta betur að 
okkur í þessum efnum. Látum svona orða-
lag aldrei sjást aftur.

Höfundur er héraðsdómslögmaður.

Er barn gerandi eða þolandi kynferðisglæps ?

Flestir sem eitthvað hafa sett sig inn í 
kynferðisbrot gagnvart börnum vita að 
gerendur reyna gjarnan að klína sök 
sinni á fórnarlömbin.

Um Árnesfundinn og bréfaskriftir

Þann 16. febrúar sl. birtist í 
Fréttablaðinu grein sem titluð 

var „Opið bréf til oddvita um 
Árnesfundinn“.

Þar virðast bréfritarar í miklu 
uppnámi yfir ummælum sem höfð 
voru eftir oddvita Skeiða- og Gnúp-
verjahrepps að loknum fundi sem 
haldinn var í Árnesi 11. febrúar sl. 
þar sem mótmælt var virkjunar-
áformum í neðri hluta Þjórsár.

En hvað er um að ræða?
Í fréttum Stöðvar 2, Blaðinu og 

Glugganum í liðinni viku voru 
stutt viðtöl við oddvitann og m.a. 
eftir honum höfð þau ummæli að 
fjöldi fundarmanna segði ekki til 
um afstöðu íbúa í sveitarfélaginu. 
Við skulum áður en lengra er hald-
ið rifja upp nokkrar staðreyndir.

Í fundarboði, sem eftir því sem 
við best vitum var borið inn á 
hvert heimili sveitarinnar, kom 
hvergi fram að um lokaðan fund 
andstæðinga umræddra virkjana-
framkvæmda væri að ræða. Því 
getur engin með fullum sanni sagt 
alla fundarmenn einhuga.

Ályktun fundarins var ekki 
borin undir atkvæði heldur klöpp-
uð upp að tillögu fundarstjóra. 
Fundarstjóri gaf heldur engin færi 
á að aðrir en þeir sem meðmæltir 
væru málflutningi fundarboðenda 
hefðu málfrelsi.

Ekki er vitað til að opinber taln-

ing hafi farið fram á mætingu íbúa 
úr Skeiða- og Gnúpverjahreppi á 
fundinn. Lausleg talning fundar-
manns bendir til að þeir hafi tæp-
lega fyllt fimmta tuginn. Íbúar í 
Skeiða- og Gnúpverjahreppi eru 
um 530 og eru þá einungis taldir 
þeir sem skrásettir eru í sveitarfé-
laginu.

Ummæli oddvitans eru einung-
is eðlileg varnaðarorð til frétta-
manns um að draga ekki of víð-

tækar ályktanir af fundarsókninni 
einni. Í bréfinu er ráðist að oddvit-
anum sem persónu og ýjað að því 
að hann skorti þekkingu og skiln-
ing á stjórnsýslu, náttúruvernd, 
borgaralegum réttindum og einn-
ig því að virða skoðanir annarra. 
Einnig að hann líti á það fólk sem 
ver frítíma sínum í sveitinni sem 
aðskotafólk og að hann virði ekki 
skoðanir þeirra eldri sem mættu á 
fundinn.

Hvernig geta bréfritarar lesið 
þetta allt út úr því litla sem haft 
var eftir honum í fyrrgreindum 
fjölmiðlum?

Þá er bréfriturum mjög niðri 
fyrir yfir því að oddvitinn skuli 
ekki rekja ættir sínar í hreppinn 
nógu langt aftur. Hvað sem það 
kemur nú málinu við?

Okkur finnst hart vegið að per-
sónu Gunnars Arnar þó svo að 
hann sé í opinberri stöðu. Margt af 
því sem ýjað er að snertir engan 
veginn stöðu oddvitans í sveitar-
félaginu.

Okkur er fyllilega ljóst að 
umræðan um virkjanir í neðri 
hluta Þjórsár eru mörgum mikið 
tilfinningamál. Það er hinsvegar 
aumt ef þær fara að snúast upp í 
persónulegar árásir eins og gert 
er í þessu bréfi.

Undir bréfið ritar nokkur hópur 
fólks. Sumt af því er frá fornu og 
nýju nágrannar, skólasystur og 
vinir okkar systkina. Okkur var 
því brugðið við að sjá þetta fólk, 
sem við að sönnu þekkjum af góðu 
einu, leggja nafn sitt við þann 
rakalausa þvætting sem umrætt 
bréf ber með sér í garð bróður 
okkar Gunnars Arnar Marteins-
sonar.

Sigurður Loftsson Steinsholti 1. 
Daði Viðar Loftsson Birkikinn. 

Lilja Loftsdóttir Brúnum. 
Sigþrúður Loftsdóttir Leifsgötu 5. 

Greinarhöfundar eru borin og 
barnfædd í Gnúpverjahreppi 

hinum forna og eru flest búsett 
þar, eins og ættmenni þeirra og 

forfeður um aldir.

Okkur finnst hart vegið að 
persónu Gunnars Arnar þó 
svo að hann sé í opinberri 
stöðu. Margt af því sem ýjað 
er að snertir engan veginn 
stöðu oddvitans í sveitar-
félaginu.

KVEF?

NEFÚÐI HÁLSTÖFLUR VERKJALYF FRUNSUKREM

Það er engin ástæða til að láta sér líða illa.
Komdu og fáðu ráðgjöf hjá okkur.

Við hlustum!

Vectavir krem er áhrifaríkt lyf til meðferðar á frunsu af völdum Herpes Simplex. Vectavir virkar á öllum stigum frunsunnar frá sting eða æðasláttar til blöðru. Í Vectavir er virka efnið penciklóvír sem stöðvar framgang
veirunnar. Vectavir er ætlað fullorðnum og börnum eldri en 12 ára. Berið Vectavir á frunsusvæðið á 2 klst fresti í 4 daga. Berið á rétt fyrir svefn og um leið og vaknað er. Dæmigert er að frunsa komi fram við ofreynslu, kvef
eða infl úensu eða í mikilli sól (t.d. á skíðum). Ekki á að nota lyfi ð ef að áður hefur komið fram ofnæmi fyrir penciklóvír, famciklóvír eða öðrum innihaldsefnum. Með Vectavir grær frunsan hraðar, verkir minnka og smittími 
styttist. Vectavir kremið 2 g fæst án lyfseðils. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyfi nu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Otrivin nefúðinn og nefdroparnir innihalda xýlómetasólin sem vinnur gegn bólgu, nefstífl u og slímmyndun vegna kvefs og bráðrar bólgu í ennis- og kinnholum. Otrivin virkar fl jótt og áhrifi n vara í 6-10 klst. Otrivin getur
valdið aukaverkunum, s.s. ertingu í slímhúð og sviðatilfi nningu. Einnig ógleði og höfuðverk. Otrivin má nota þrisvar á dag en ekki lengur en í 10 daga í senn.Varúð: Langtímanotkun Otrivin getur leitt til þurrks í nefslímhúð.
Sjúklingar með gláku eða þeir sem hafa ofnæmi fyrir xýlómetasólin ættu ekki að nota Otrivin. Kynnið ykkur vel leiðbeiningar sem fylgja lyfi nu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Strepsils töfl ur eru látnar renna í munni og leysast þar hægt upp. Þannig nást fram staðbundin sótthreinsandi áhrif í munni og koki. Auk þess hafa bragðefnin væg kælandi áhrif sem slá á ertingu.Venjulega er ein tafl a látin
leysast hægt upp í munni á 2-3 klst fresti. Lyfi ð þarf venjulega að nota í 3-4 daga og stundum í allt að eina viku. Einnig má leysa upp 1-2 töfl ur í heitu vatni og drekka sem heitan drykk. Notkun lyfsins hefur engin áhrif á 
önnur lyf sem notuð eru samtímis. Ofnæmi eða ofnæmislík viðbrögð geta komið fyrir en eru afar sjaldgæf. Hver pakki af Strepsils inniheldur 24 munnsogstöfl ur, sem eru í hentugum þynnupakkningum. Hverri pakkningu
fylgja viðurkenndar leiðbeiningar á íslensku um notkun lyfsins, sem gott er að kynna sér vel. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Voltaren Dolo® (díklófenak kalíum) 12,5 mg töfl ur. Notaðar við vægum eða frekar vægum verkjum, svo sem höfuðverk, tannpínu og tíðaþrautum.Verkar einnig hitalækkandi. Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum,
skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða hafa haft sögu um maga- eða skeifugarnarsár eða skerta lifrarstarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyfi ð er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur
bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyfi ð ekki á meðgöngu nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir
við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Sigfús Bjartmarsson skáld hefur sínar aðferðir við 
kryddun og eldun lambalæris og útkoman er einstök. 

„Þetta er mjög einfalt. Hugmyndin er það að minnsta kosti. 
Það er verið að reyna að ná lambalærinu jafn góðu og minn-
ingin er um lambalærið hjá mömmu. Mitt trix er að láta það 
liggja dálítið lengi í kryddmauki sem er búið til úr ólífuolíu 
og þurrkuðu blóðbergi og steikja það svo í fjóra klukkutíma 
við lágan hita. Þá verður það moðsoðið og meyrt. Svona 
matreiðsla kostar litla fyrirhöfn en þess meiri fyrirhyggju,“ 
byrjar Sigfús útskýringar sínar. 

Hann segir blóðbergið auka íslenska lambakjötskeiminn 
sem sumir kenni við villibráð og því vera frábært krydd á 
fjallalambið. „Það skiptir dálitlu máli upp á virknina að 
mylja blóðbergið sem best. Ef það ætlar ekki að gefa sig 
getur þurft að setja það í mortél en yfirleitt er nóg að mylja 
það milli fingra sér,“ segir hann. 

Þess má geta að blóðbergið ræktar Sigfús sjálfur norður 
í Aðaldal og hefur líka þróað sínar aðferðir við það. Tekur 
það á þeim tíma sem keimurinn er sterkastur og býr til úr 
því kryddblöndur og bráðhollt te, auk þess sem það fæst 
ómengað. „Þetta eru nokkur vísindi eins og allur landbún-
aður er,“ segir hann brosandi.

Af því að blóðbergið er milt krydd segir Sigfús gott að 
láta það liggja lengi á kjötinu og talar um þrjá til fjóra daga. 
Síðan steikir hann það lengi við lágan hita en til að fá brún-
an lit og smá skorpu hækkar hann á ofninum síðustu 15 
mínúturnar. Sósu gerir hann svo úr villtum jurtum líka en 
nánari leiðbeiningar um matreiðsluna er að finna á bls. 3.

Blóðberg á 
fjallalambið

Vesturlandsvegur

Reykjavík

Mosfellsbær

Húsasmiðjan

Nóatún

Toppskórinn

Margt Smátt

Vínlandsleið

Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

Grafarholt

Sanetta samfellur - 300 kr.Rétt verð: 1.290 kr.
Stærðir 56-98

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



Öfugt við óstaðfestar fregnir í 
Séðu og heyrðu fara leikarar 
í Þjóðleikhúsinu ekki út að 
borða á Hótel Holt í hvert 
mál. Þeir borða þess í stað í 
Málarasalnum.

Þegar litið var inn á æfingu á 
verkinu Legi í Þjóðleikhúsinu var 
verið að taka upp fagnaðarlæti og 
hvatningaróp sem nota á í sýning-
unni. Ekki svo að skilja að búist sé 
við svo slæmum móttökum að 
spila þurfi klapp af bandi til að 
forðast vandræðalega þögn í upp-
klappi. Þarna er á ferð bútur sem 
notaður verður í miðju leikriti 
þegar aðalpersónurnar, mæðgurn-
ar Ingunn og Vala, berjast um hylli 

hins íslenska bachelors í beinni. 
„Þetta er nett klikkað verk enda er 
það Hugleikur Dagsson sem er 
höfundurinn,“ segir Valur Freyr 
Einarsson, einn af leikurum sýn-
ingarinnar. „Þetta er söngleikur 
og maður veit að þegar Hugleikur 
og tríóið Flís koma saman getur 
útkoman ekki verið neitt annað en 
einstök.“

Þegar fagnaðarlátunum var 
lokið var farið í mat þar sem kokk-
arnir hafa eldað kjötbollur ofan í 
leikaraliðið. „Þeir voru hérna tveir 
handónýtir togarasjómenn sem 
elduðu ofan í okkur en þegar 
núverandi snillingar tóku við batn-
aði maturinn til muna,“ segir 
Jóhannes Haukur Jóhannesson 
leikari. Ekki hafðist upp á togara-
sjómönnunum til að leyfa þeim að 

svara fyrir sig en kjötbollurnar 
voru ljúffengar.

Matsalurinn kallast Málara-
salurinn vegna þess að áður fyrr 
voru þar máluð leiktjöld og þau 
látin síga niður á stóra sviðið gegn-
um gat í gólfinu. Gatið er nú horf-
ið og matarborð komin í staðinn. 
„Matarlist og leiklist eiga vel 
saman og saddur leikari er sæll 
leikari,“ segir Friðrik Friðriksson, 
en hann leikur meðal annars hinn 
18 ára Kalla sem er innsiglaður í 
plast vegna þess að hann er með 
fuglaflensu. „Ég hef verið svolítið 
fastur í þessum ungu hlutverkum 
en nú er ég búinn að setja met. 
Auk Kalla leik ég líka fóstrið í sýn-
ingunni. Ég kemst eiginlega ekki 
lengra aftur í árum talið nema ég 
leiki sáðfrumu.“

Vissulega er saddur leikari sæll 
leikari, en er hann góður leikari? 
Gúffa þeir sig út af kvöldmat og 
velta svo inn á svið og leika Shake-
speare? „Það fer náttúrlega allt 
eftir sýningu,“ segir Halldóra 
Geirharðsdóttir leikkona. „Maður 
hámar ekki í sig fyrir hádramat-
íska sýningu þar sem maður legg-
ur allt í tilfinningarnar. Það er 
hins vegar allt í lagi að fá sér að 
borða ef hlutverkið kallar ekki á 
mikið drama eða aksjón.“

Þegar matnum var lokið héldu 
leikarar aftur á svið, en síðustu 
augnablikin áður en Stefán Jóns-
son leikstjóri hóf æfinguna aftur 
voru heimsmálin rædd. Það væri 
ekki í frásögur færandi ef sam-
ræðurnar hefðu ekki farið fram 
undir risastórum móðurkviði sem 
haldið er uppi af þykkum stálarmi.

Kjötbollur í Legi Hugleiks

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*

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

Sérfræðingar
í saltfiski
Þjónustum verslanir, veitingahús o.fl.

Fyrir verslanir:

Til suðu:
saltfiskbitar blandaðir
gellur
gollaraþunnildi

Til steikingar:
saltfiskbitar blandaðir
saltfiskkurl
saltfiskhnakkar tvær stærðir (lomos)
gellur

Fyrir veitingahús – hótel – mötuneyti:
saltfiskhnakkar tvær stærðir (lomos)
saltfiskbitar blandaðir til suðu og steikingar
saltfiskkurl

Fyrir utan saltfiskinn þjónustum við sitthvað fleira, svo sem:
ýsuhnakka
rækjur
þorskhnakka
steinbítskinnar og bita

Sími: 466 1016
ektafiskur@emax.is
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Nemendur í vöruhönnun við 
Listaháskóla Íslands hafa í 
vetur fræðst um matarhönnun. 
Afrakstur náms þeirra verður 
til sýnis í Matarsetrinu á 
laugardag.

Matarhönnun er margslungið hug-
tak og í vetur hafa þær Guðfinna 
Mjöll Magnúsdóttir og Brynhildur 
Pálsdóttir útskýrt hugtakið fyrir 
nemendum í vöruhönnun við Lista-
háskóla Íslands. Nú er komið að 
því að nemendur sýni verkefni sín 
en sýningin er partur af Food and 
Fun-hátíðinni.

Verkefnin voru unnin í sam-
vinnu við átakið „Beint frá býli“, 
þar sem heimaframleiðsla bænda 
er kynnt með öllum sínum sér-
kennum. Afraksturinn er marg-
slunginn en nemendur fundu sér 
bændur að vinna með og er útkom-
an bæði þjóðleg og einstök, enda 
um úrvals hráefni að ræða.

Sýningin fer fram í Matarsetr-
inu, Grandagarði 8, á laugardag 
kl. 14-18, og er hún öllum opin.

Matarhönnun í Listaháskólanum

Eftirlætisbaka heimilishag-
fræðingsins.

Til þess að drýgja útgjöld í matar-
innkaupum er gott að nýta afganga 
vel en til þess eru margar leiðir og 
ein þeirra er að gera böku. Mörg-
um vex það í augum að matreiða 
slíkt gómsæti en í raun er það lítið 
mál. Bökudeig má til að mynda fá 
tilbúið í pakka (til dæmis frá Maiz-
ena) og þá þarf ekki annað en að 
bæta örlitlu vatni í þurrdeigið og 
fletja svo út með kökukefli. 

Fyllingin í bökuna samanstend-
ur af kotasælu og tveimur til 
þremur eggjum ásamt kryddi og 
því sem eftir stendur af máltíð 
gærdagsins í ísskápnum. Þetta 
gæti til dæmis verið kaldur kjúkl-
ingur, grænmeti, fetaostur, tómat-

púrra eða annað sem fer vel 
saman.

Tilvalið er að blanda öllu nema 
kotasælunni og eggjunum saman 
á pönnu og krydda áður en það er 
sett í skál og hrært saman við kot-
asælu og egg. Þannig er auðveld-
ara að krydda matinn og finna 
fram rétta bragðið. Svo er böku-
deigið flatt út í eldfast mót (lítil 
göt stungin í botninn með gaffli til 
að hleypa út umframvökva), 
blöndunni skellt ofan í og yfir 
þetta er stráð rifnum osti. Bakan 
er höfð í ofninum í um það bil 45 
mínútur á 180 en látin standa í 
hálftíma áður en hún er borin 
fram því annars verður hún of 
blaut.

Með þessu er tilvalið að bera 
fram salat og brauð. 

Eldað úr afgöngum

Ávaxta og grænmetishristingar 
hafa náð miklum vinsældum. 
Þetta er góð vítamínbomba 
sem er bæði bragðgóð og holl. 
Það má nota allt grænmeti og 
ávexti og aðeins ímyndunar-
aflið ræður veigunum. 

Hristingar geta verið góð milli-
máltíð fyrir börn og fullorðna, 
hollur eftirréttur eða hressandi 
leið til að byrja daginn. 

Það er ágætt að prófa sig 
áfram með grænmeti og ávöxtum 
og bæta meira grænu við ef hann 
er of sætur og öfugt. Með góðum 

blandara er gífurlega fljótlegt að 
búa til þessa hristinga og þeir eru 
líka bragðgóðir.

Til að gera hristinginn enn 
hollari er síðan hægt að bæta við 
sölum, spírulínu, alfalfa-spírum, 
hörfræjaolíu, kókosolíu eða vít-
amíni.

Krakkarnir koma oft með 
grænmeti og ávexti úr skólanum 
sem þau hafa ekki náð að klára og 
þá er oft tilvalið að skella þessu í 
hollan hristing. Síðan er hægt að 
búa til stóra skál af salati með 
kvöldmatnum og nota restina í 
hristing seinna um kvöldið eða í 
morgunmat með góðum ávöxt-
um.

Hressandi hristingar

21.-27.FEBRÚAR



Xirena flytur vinnustofu og sýningaraðstöðu 
sína. Af því tilefni er rýmingarsala á Dimensi-
one Danza fatnaði.

Þessa dagana stendur yfir rýmingarsala í Xirena 
Concept Store á lífsstíls- og æfingafatnaði frá 
Dimensione Danza fyrir konur. Dimensione Danza 
nýtur mikilla vinsælda á Ítalíu og er fatnaðurinn 
undir áhrifum frá alhliða dansmenningu þótt hann 
sé aðallega ætlaður til daglegra nota. Lögð er 
áhersla á þægilegan og vandaðan fatnað ásamt 
frumlegri hönnun með kvenlegum línum.

Xirena ehf. flytur á Korpúlfsstaði með vinnu-
stofu og sýningaraðstöðu sína, en fyrirtækið sér-
hæfir sig í tísku- og textílhönnun á skreytifatnaði 
fyrir konur undir vörumerkinu Xirena, ásamt fram-
leiðslu, dreifingu og markaðssetningu. Xirena-fatn-
aður er til sölu í Gallerí Kynnisferðum - Radisson 
SAS Hótel Sögu.

Xirena Concept Store er að Skólavörðustíg 4a og 
mun rýmingarsalan standa til morgundagsins. Í dag 
er opið milli 12 og 18 en á milli 12 og 15 á morgun, 
laugardag.

Rýmingarsala á 
Dimensione Danza fatnaði

Skautaholl.is
Opið frá kl. 13 00 allar helgar

FREESTYLEKEPPNI 2007 - TÓNABÆJAR

Föstudaginn 23. febrúar í Loftkastalanum

Miðasala hefst kl. 17 (keppni 18 - 22)

Miðaverð 700 kr.

www.tonabaer.is

www . u n i k a . i s

Fákafeni 9    Sími: 568 6700
mán-fös. 10-18, laug. 11-16 og sun 13-16



Sævar Sigurðsson, leikstjóri 
og klippari hjá Þeim tveim-
ur kvikmyndagerð, freistaði 
gæfunnar í happaþrennu-
braski. Hann gæti hugsað sér 
að reyna aftur.

Hver kannast ekki við spennuna 
sem því fylgir að skafa gráu film-
una af happaþrennu og sjá hvort 
ekki séu þrjár myndir eins. Allir 
sem gera það kannast líka við 
pirringinn sem myndast ef vinn-
ingurinn er enginn, sem er mun 
algengara en hitt. Sævar Sigurðs-
son kannast vel við þessar tilfinn-
ingar en þegar hann var 15 ára 
ákvað hann að kaupa happaþrenn-
ur fyrir 5.000 krónur. „Þetta voru 
kannski ekki mín verstu kaup, en 
þetta voru þau heimskulegustu,“ 
segir Sævar. „Þetta var nú svo 
sem ekkert stórtap því ég vann 
2.500 krónur til baka á happa-
þrennunum.“

Réttara er að segja „hefði 
unnið“ því Sævar leysti aldrei út 
vinningana. „Ég gleymdi þessu 
alltaf og á endanum runnu happa-

þrennurnar út án þess að ég næði 
í vinninginn,“ segir Sævar og 
hlær og er greinilegt að hann 
tekur tapið ekki mjög nærri sér. 
„Nei, veistu? Nú þegar ég rifja 
þetta upp kitlar svolítið að reyna 
bara aftur.“

Bestu kaup Sævars eru skó-
fatnaður. „Ég var á ferðalagi í 
Bandaríkjunum og var staddur í 
Los Angeles, nánar tiltekið í 
Hollywood á Sunset Boulevard. 
Þar fór ég inn í kúrekabúð og 
ákvað að fá mér kúrekastígvél,“ 
segir Sævar. „Ég vissi að þetta 
var heimskulegt. Búðin var frek-
ar dýr og ég bjóst ekki við að ég 
myndi nota stígvélin mikið en ég 
ákvað bara að eiga þarna heimsku-
leg viðskipti og hafa gaman af 
því. Svo kemur á daginn að á þeim 
tveimur árum sem ég hef átt stíg-
vélin hef ég notað þau heilmikið 
og er meira að segja að hugsa um 
að fá mér annað par.“

Kannski Sævar geti keypt sér 
kúrekastígvél fyrir vinninginn úr 
næsta happaþrennubraski, það er 
að segja ef hann gleymir ekki að 
leysa út vinninginn.

Happaþrennur fyrir 
fimm þúsund krónur

Rammamiðstöðin í 
Síðumúla 34 selur 
íslenska grafík og 
innrömmuð plaköt 
með allt að 50 pró-
senta afslætti.

Prúttsala er á 
íslenskri myndlist í 
Rammamiðstöðinni í 
Síðumúla og inn-
römmuð plaköt og 

íslensk grafík fæst 
þar á hálfvirði. Þá er 
freistandi tilboð á 
römmum á sama stað, 
bæði úr áli og tré, auk 
smelluramma. Einnig 
er boðið þar upp á inn-
römmun á 25 prósenta 
afslætti svo nú er 
tækifæri til að gera 
myndum og útsaumi 
hátt undir höfði og 
setja í smekklega 
ramma.

Myndir og rammar

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Stærðfræðikennari
óskast til kennslu í 
heimahúsi

Óskað er eftir metnaðarfullum og þolinmóðum 
stærðfræðikennara til að aðstoða 14 ára dreng
í stærðfræði.

Þekking á vinnubrögðum í kennslu lesblindra barna
áskilin svo og reynsla og góður árangur á því sviði,
góð laun í boði.

Upplýsingar veitir Ásta í síma:  847 8058

Mörkinni 6, Símí 588-5518
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 10-16 • Sunnud. 12-16
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Eiríkur Hauksson og Helga Steingrímsdóttir

ÁSTFANGIN UPP
FYRIR HAUS VIÐTAL - BLS. 8-10

Ingvar Þórðar
Kvikmyndaframleiðand-
inn keypti tvö ljón í 
Búlgaríu þar sem hann 
var staddur við að 
leggja lokahönd á 
kvikmyndina Astropia 
sem frumsýnd verður í 
sumar. Bls. 4

Halla Vilhjálms
Í hópi fagurra kvenna, 
eins og Sadie Frost, 
Nicole Kidman og 
Siennu Miller, sem 
tengdar hafa verið við 
breska hjartaknúsarann 
Jude Law. Hún hefur 
vakið athygli í ensku 
pressunni og fengið 
góða auglýsingu fyrir 
væntanlega innreið 
hennar til London í vor.

Bls. 14

FRIÐRIKA GEIRSDÓTTIR
Fæddi kraftaverkadreng þremur mánuðum fyrir tímann 
sem er kominn heim og dafnar vel. BLS. 2

Fyrir verðandi mæður og börn

Einnig erum við  komin með fulla búð af nýjum vörum:
Brjóstagjafa-, meðgöngu- og barnaföt.

SÍÐASTA HELGI ÚTSÖLUNNAR
70% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM HAUST- OG VETRARVÖRUM



BLS. 2 | sirkus | 23. FEBRÚAR 2007

V ið höfum það alveg rosalega gott og það 
er alveg yndislegt að vera búin að fá 

hann heim,“ segir Friðrika Geirsdóttir 
fjölmiðlakona, sem eignaðist fyrirbura um 
miðjan nóvember á síðasta ári. Mæðginin 
eru nýlega komin heim eftir þriggja 
mánaða dvöl á vökudeild Landspítalans 

og sonurinn, sem hefur ekki enn fengið 
nafn, dafnar vel. Barnsfaðir Friðriku er 
Stefán Hilmarsson, fjármálastjóri Baugs, 

en þau standa nú í ströngu við að 
endurnýja og byggja við einbýlishús að 
Laufásvegi 68 sem þau keyptu á síðasta 

ári.

„Hann er yndislegur og alveg eins og hugur 
manns,“ segir Friðrika en litli sonurinn 
fæddist eftir aðeins 25 vikna og þriggja daga 
meðgöngu og vó aðeins þrjár og hálfa mörk. 
Friðrika hafði ekki búist við neinum erfiðleik-
um á meðgöngunni og varð því skiljanlega 
bylt við þegar sá litli vildi flýta sér í heiminn. 

„Auðvitað varð ég mjög hrædd og hálf 
varnarlaus. Læknarnir og starfsfólkið á 
vökudeildinni eru sem betur fer stórkostleg og 
algjörlega búin að halda í manni lífinu,“ segir 
Friðrika og bætir við að læknarnir segi að litli 
sonurinn sé að standa sig vel en hann hefði í 
rauninni átt að fæðast í gær. 

Aðspurð segist Friðrika ekki telja að 
sonurinn sé yngsti fyrirburi sem fæðst hefur á 
landinu en bætir við að hann sé samt algjört 
kraftaverkabarn. „Honum líður vel en það er 
hættulegt að fæðast fyrir tímann. Sem betur 
fer lítur allt samt voðalega vel út.“

KRAFTAVERKABARN Friðrika segir að 
sonurinn, sem er orðinn þriggja mánaða 
en hefði í raun átt að fæðast í gær ef allt 
hefði verið eðlilegt, sé algjört krafta-
verkabarn.

SIRKUSMYND/VALLI

ALGJÖRT KRAFTA-
VERKABARN

FRIÐRIKA GEIRSDÓTTIR FÆDDI DRENG EFTIR AÐEINS 25 VIKNA MEÐGÖNGU

„HANN ER 
YNDISLEGUR 
OG ALVEG 
EINS OG 
HUGUR 
MANNS.“

HEIMILI UNDANFARINNA MÁNAÐA
Landspítalinn hefur verið heimili Friðriku 
og sonar hennar undanfarna þrjá 
mánuði og lofsamar hún starfsfólk 
vökudeildarinnar.

Barn á leiðinni hjá Eyþóri
Athafnamaðurinn og Hollywood-leikarinn 
Eyþór Guðjónsson og eiginkona hans, 
Ingibjörg Guðmundsdóttir, eiga von á 
barni á næstu dögum. Þetta er fyrsta 
barn þeirra saman en fyrir á Eyþór eitt 
barn og Ingibjörg tvö. Annars er það 
helst að frétta af Eyþóri að hann er að 
leita sér að blæjubíl fyrir sumarið og 
hefur sést á bílasölum bæjarins að 
skoða nokkra slíka.

Fellur næsta vígi í Köben?
Sirkus hefur 
heimildir fyrir því 
að íslenskir 
viðskiptamenn
hyggist leggja til 
atlögu við eitt af 
ástsælustu
kennileitum Dana á næstunni. Herma 
fregnir að Dani muni svíða það næstum 
jafnsárt og þegar Baugur keypti hin 
ástsælu vöruhús Magasin de Nord og 
Illum. Samningaviðræður eru í gangi 
þessa dagana og hlaupa upphæðirnar 
á milljörðum.

Hafþór borgar ekki til baka
Ferðalangarnir
fjölmörgu sem 
voru snuðaðir um 
miða á stórleik 
Arsenal og 
Manchester
United í janúar og 
stóðu eins og 
strandaglópar fyrir 
utan völlinn hafa 
enn ekki fengið 
endurgreidda 
miðana. Hafði 

sölumaðurinn Hafþór Sveinjónsson þó 
lofað að endurgreiða allt innan tveggja 
vikna. Hópnum ætti þó ekki að verða 
skotaskuld úr því að innheimta skuldina 
með einum eða öðrum hætti því í honum 
voru í það minnsta 24 lögfræðingar.

r

Þ etta er hið besta mál. Ég er ekki í vafa 
um að koma hans mun efla fótboltann á 

svæðinu. Við erum með lið hérna í fótbolt-
anum, Ungmennafélag Flúða, og það hlýtur 
að vera búið að undirstinga hann með 
þetta,“ segir Svanhildur Pétursdóttir, 
skrifstofustjóri á skrifstofu Hrunamanna-
hrepps, um þær fréttir að besti knattspyrnu-
maður landsins, Eiður Smári Guðjohnsen, 
og sambýliskona hans Ragnhildur Sveins-
dóttir hafi keypt 6,5 hektara landspildu af 
Rafni Jónssyni, flugmanni í Syðra-Langholti, 
í 15 mínútna akstursfjarlægð frá Flúðum nú 
um áramótin.

Enginn bústaður er á spildunni sem þau 
skötuhjú festu kaup á en líklegt er að þau 
muni reisa þar veglegan bústað. Það er mikil 
hefð fyrir hestamennsku í Syðra-Langholti 
og ekki loku fyrir það skotið að Eiður Smári 
og Ragnhildur verði með hesta þarna fyrir 
sunnan. Ragnhildur og fjölskylda hennar 
eru mikið hestafólk og hafa hún og Eiður 
Smári nýtt hvert einasta tækifæri sem gefist 
hefur til útreiðartúra þegar þau hafa verið á 
landinu.

Ekki fékkst uppgefið hversu mikið Eiður 
Smári og Ragnhildur borguðu fyrir spilduna 
en fasteignasalar, sem Sirkus ræddi við og 
eru kunnugir á svæðinu, töldu verðið á 
hektaranum geta hlaupið á 500 þúsund 
krónum upp í eina milljón. Það þýðir að 
spildan hefur kostað frá rúmum þremur 
milljónum upp í sex og hálfa milljón.

Eiður Smári keypti 6,5 hektara spildu

ATHVARF Á SUÐUR-
LANDI Eiður Smári 
Guðjohnsen og 
sambýliskona hans 
Ragnhildur Sveinsdóttir
hafa keypt spildu rétt 
fyrir utan Flúðir.

Heyrst hefur
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J ú, það er rétt. Ég get staðfest það 
að ég keypti tvö ljón á ferð minni 

um Búlgaríu um daginn,“ segir 
kvikmyndaframleiðandinn Ingvar 
Þórðarson. Hann festi kaup á 
tveimur 18 mánaða ljónum á meðan 
hann dvaldi ásamt meðframleiðanda 
sínum, Júlíusi Kemp, í Búlgaríu við að 
leggja lokahönd á vinnslu myndar-
innar Astropiu.  Myndin skartar 
meðal annars Kastljóssdrottningunni 
Ragnhildi 
Steinunni 
Jóns-

dóttur í einu af aðalhlutverkunum, 
en hún verður frumsýnd hér á Íslandi 
í sumar. Heimildir Sirkus herma að 
Ingvar hafi fyrst haft hug á því að 
kaupa tígrisdýr en ekki fengið og því 
keypt ljónin í Dýragarðinum í Sofíu, 
höfuðborg Búlgaríu.

Aðspurður segir Ingvar ekkert 
óeðlilegt við það að hann hafi keypt 
ljón í Búlgaríu. „Það eru dýragarðar 
þarna og ekki alltaf pláss fyrir öll 
dýrin,“ segir Ingvar. Ljónin eru enn í 
dýragarðinum í Búlgaríu og sér 
Ingvar um að borga fæðið fyrir þau.

Ingvar vildi hvorki gefa kaupverðið 
á ljónunum né hvaða áætlanir þeir 

félagar hefðu uppi um dýrin. „Ég 
get ekkert sagt. Þessi mál eru á 
viðkvæmu stigi og ekki 
tímabært að tjá sig um þau. 
Það gæti spillt fyrir öllu,“ segir 
Ingvar.

Eitt er þó ljóst og það er að 
þau eru ekki á leiðinni í 

Fjölskyldu- og húsdýragarð-
inn. Forstöðumaðurinn Tómas 

Guðjónsson segir í samtali við Sirkus 
að það hafi ekki komið til tals að taka 
ljón inn í garðinn enda samræmist 
það varla nafninu. „Það er ekki á 
stefnuskránni að taka inn suðræn dýr 
heldur frekar kuldaaðlöguð dýr frá 
Skandinavíu,“ segir Tómas en bendir 
þó að tvö ljón hafi verið á gamla 
Sædýrasafninu sem var lokað fyrir 
fjölmörgum árum.

Tómas sagðist ekki 
halda að þessi 
ljónakaup væru 
gerð með það 
fyrir augum að 
græða á þeim. „Ég 
myndi frekar líta til 
hlutabréfa í þeim 
efnum. Kaupin 
gætu hins vegar 
verið hluti af 
verndarstefnu 
hjá honum,“ 
segir Tómas.

Björn 
Steinbjörns-
son hjá 
Landbúnaðar-
stofnun segist 
ekki fá 

umsóknir um innflutning á ljónum 
til landsins á hverjum degi og í raun 
hafi hann aldrei fengið slíka umsókn. 
„Þetta er flókið ferli en alls ekki 
óyfirstíganlegt. Fyrst þarf að sækja 
um leyfi til innflutnings hjá landbún-
aðarráðuneytinu. Síðan kemur 
umsögn frá Landbúnaðarstofnun þar 
sem athugað er með aðstæður og 
hvort einhver fagkunnátta sé fyrir 
hendi á landinu til að annast dýrin. 
Þetta er ekki einfalt mál en ef það er 
hægt að finna aðstöðu og einhvern 
sem getur hugsað um dýrin þá sé ég 
ekki neitt því til fyrirstöðu að ljón séu 
flutt hingað til lands. En ég ítreka að 
ég hef aldrei fengið slíka fyrirspurn,“ 

segir Björn.
 oskar@frettabladid.is

STÓR OG GRIMM Ljónin hans Ingvars 
munu stækka og verða eins og þetta 

ljón.

EKKI Á LEIÐ Í HÚSDÝRA-
GARÐINN Tómas 

Guðjónsson, forstöðu-
maður Fjölskyldu- og 
húsdýragarðsins í 
Laugardal, segir það 
ekki á stefnuskránni að 
bæta ljónum við í 
fjölbreytta dýraflóru 
garðsins.

Fjör á Apótekinu
Þótt hátíðarkvöldverður Food & Fun-
hátíðarinnar fari ekki fram fyrr en á 
morgun telja margir að besta veisla 
hátíðarinnar hafi farið fram á Apótekinu í 
gærkvöld. Þar safnaðist saman flest af 
fínasta fólki bæjarins og skemmti sér 
fram á rauða nótt. Mikil og góð stemning 
var í veislunni sem olli ekki vonbrigðum 
frekar en fyrri daginn. Í fyrra lék Buff fyrir 
dansi en nú stóð sjálfur eigandinn Guffi
vaktina sem plötusnúður og þótti standa 
sig afar vel.

Forsetadóttir að byrja að 
byggja

Forsetadóttirin
Dalla Ólafsdótt-
ir og eigin-maður 
hennar Matthías
Sigurðsson
hafa sótt um 
leyfi hjá 
byggingafull-
trúa Kópavogs-

bæjar til að byggja einbýlishús í 
Fróðaþingi 16 en þau fengu úthlutað 
lóðinni í útdrætti um mitt ár 2005. Fyrir
eiga þau hjónin tæplega 90 fermetra 
íbúð á Bergþórugötunni. Ekki er líklegt 
að langan tíma taki að fá leyfið og má 
búast við því að framkvæmdir hefjist 
þegar nær dregur vori.

Jógvan með flest atkvæði
Færeyski hjartaknúsarinn 

Jógvan fékk flest 
atkvæði í síðasta þætti 
X-faktors jafnvel þótt 
einn dómaranna, Páll

Óskar Hjálmtýs-
son, hefði 
gagnrýnt
hann
harkalega

fyrir lagaval. Jógvan þykir nú vera einna 
líklegastur til að komast í 
úrslit þáttarins enda bæði 
myndarlegur og með 
silkimjúka rödd. Það voru 
því ólík örlög keppenda 
Einars Bárðarsonar 
því á sama tíma 
var Siggi sendur 
heim.

KVIKMYNDAFRAMLEIÐANDINN INGVAR ÞÓRÐARSON FÓR Í DÝRAGARÐINN Í SOFÍU

KEYPTI SÉR TVÖ
LJÓN Í BÚLGARÍU

VANTAR LJÓNATEMJARA Ef Ingvar Þórðarson ætlar sér 
að flytja ljónin tvö til landsins þá þarf að verða sér úti um 
almennilega aðstöðu og eitt stykki ljónatemjara. Hér sést 
hann lengst til hægri ásamt Júlíusi Kemp og Valgerði
Sverrisdóttur utanríkisráðherra í Cannes á síðasta ári.

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

Heyrst hefur
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Það var troðfullt í Eurovisionpartíi á 
skemmtistaðnum Bistro á Laugavegi á 
laugardaginn. Þar sáust meðal annars 

skötuhjúin Geir
Sveinsson,

skólastjóri Íþróttaakademíunnar í 
Reykjanesbæ, og Kastljóssdrottningin 
Jóhanna Vilhjálmsdóttir. Vinkonurnar 
Heiða og Halla Vilhjálmsdóttir voru einnig 
á svæðinu sem og Friðrik Ómar, sem 
kíkti við áður en hann fór að 
skemmta á Hótel Íslandi. 
Hann virtist alveg vera 
búinn að jafna sig á því að 
hafa lent í öðru sæti á eftir 
Eiríki Haukssyni í 
Eurovision. 

Starfsfólk húsbúnaðarversl-
unarinnar Habitat hélt 
árshátíð sína á laugardaginn. Þar var fyrst 

boðið upp á fordrykk í 
húsakynnum Habitat í 
Kópavogi áður en haldið var 

á Nordica í mat. Eftir það 
var síðan farið á 
skemmtistaðinn Domo og 
var annar eigendanna, 
Jón Arnar Guðbrands-
son, hrókur alls fagnaðar 
á staðnum.

 Hverjir voru hvar

P áll Óskar Hjálmtýsson stóð fyrir 
Eurovision-partíi á NASA á 
laugardagskvöldið ásamt Base 

Camp, skipuleggjendum forkeppni 
Eurovison, sem lauk þá um kvöldið. 
Fullt var út að dyrum og var stemning-
in frábær. Rúmenski hjartaknúsarinn 

Mihai tók lagið sitt vinsæla Tornero 
við mikil fagnaðarlæti og Eiríkur 
Hauksson tók að sjálfsögðu framlag 
Íslendinga til Eurovision í ár, lagið „Ég 
les úr lófa þínum“ eftir Svein Rúnar 
Sigurðsson við texta Kristjáns 
Hreinssonar. Flestir þátttakendur í 

Eurovison-keppninni í Loftkastalan-
um fyrr um kvöldið voru mættir á 
NASA auk þess sem kynnirinn og 
Kastljósdrottningin Ragnhildur 
Steinunn Jónsdóttur var á staðnum 
ásamt unnusta sínum Hauki Inga 
Guðnasyni.

ELDHEIT EUROVISION-
STEMNING Á NASA

SÆTAR SÖNGKONUR Heiða, Regína Ósk
og Halla Vilhjálms voru sætar saman á 
NASA. SIRKUSMYND/DANÍEL

GESTGJAFINN Páll Óskar Hjálmtýsson var skipuleggjandi veislunnar á NASA og hélt 
uppi stuðinu með gömlum og nýjum Eurovision-lögum. SIRKUSMYND/DANÍEL

BEIBIN FRÁ BÚKAREST
Þessar tvær rúmensku 
þokkagyðjur mættu á 
NASA og vöktu aðdáun 
karlpeningsins á 
staðnum.
SIRKUSMYND/DANÍEL

HEILINN MINN Heiða virtist vera sátt 
þrátt fyrir að lag hennar og Dr. Gunna 
næði ekki einu af þremur efstu 
sætunum. Hér sést hún ásamt manni 
sínum Elvari Geir Sævarssyni á NASA.

SIRKUSMYND/DANÍEL

BROSIÐ BJARTA Bríet Sunna Valdemars-
dóttir brosti breitt í félagsskap ungs 
manns sem gleymdi skyrtunni sinni 
heima.

SIRKUSMYND/DANÍEL

SIGURSÆLT SÖNGVASKÁLD
Kristján Hreinsson (til hægri) átti 

texta við níu af þeim 24 lögum 
sem kepptu í Eurovision þetta árið. 

Hann átti textann við sigurlag 
Sveins Rúnars Sigurðssonar og 

fagnaði því vel á NASA ásamt vini 
sínum plötuútgefandanum Óttari

Felix Haukssyni.
SIRKUSMYND/DANÍEL



Fiat Grande Punto
Númer 1 í Evrópu

Frábær bíll – punktur!

• Stíll. Hannaður í anda Maserati af Giorgetto 
Giugiaro.

• Eyðsla. Aðeins 6 lítrar á hverja 100 km
í blönduðum akstri.

• Öryggi. 5 stjörnur í Euro Ncap. 6 loftpúðar.

Fiat CromaFiat Ducato Fiat MultiplaFiat Dobló Fiat Panda

Malarhöfða 2a  •  110 Reykjavík
Sími 570 9900  • www.fiat.is

Opið:
virka daga frá 8–18

laugardaga frá 12–16

Saga er umboðsaðili fyrir Alfa Romeo, Ducati, Ferrari, Fiat og Maserati
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Árið 2007 ætlar að verða 
gott ár fyrir rokkarann Eirík
Hauksson. Hann verður 
fulltrúi Íslands í Eurovision í 
Helsinki í maí eins og flestum 
er kunnugt og í apríl mun 
hann byrja að búa á nýjan leik 
með konunni sem hann 
byrjaði með í kjallaratröppum 
leikfimisalarins við Vogaskóla 
fyrir rétt tæpum 32 árum. 
Sirkus settist niður með Eiríki
og konu hans Helgu Guðrúnu 
og ræddi um ástina sem 
aldrei slokknaði.

„Ég held að hún Helga sé humarinn 
minn,” segir Eurovision-farinn 
Eiríkur Hauksson um konu sína 
Helgu Guðrúnu Steingrímsdóttir en 
þau hafa fundið ástina á nýjan leik 
eftir skilnað og önnur sambönd þar 
sem þau komust að því að grasið er 
ekki alltaf grænna hinu megin við 
lækinn. Þessa speki hefur Eiríkur 
eftir Phoebe í þáttunum Friends. 
„Hún var með þessa setningu: „Þú ert 
humarinn minn“ og skýrði það út 

þannig að humarinn velur sér maka 
til lífstíðar. Þegar sá maki fellur frá þá 
lifir humarinn, hvort sem hann er 
karl- eða kvenkyns, einn til æviloka. 
Nákvæmlega þannig líður mér,“ segir 
Eiríkur.

Einn koss var nóg
Eiríkur og Helga Guðrún kynntust 
sem unglingar í Vogahverfinu og hafa 
verið nánast óaðskiljanleg undanfar-
in 32 ár. „Við kynntumst í gegnum 
sameiginlega vini í partíum og ef ég 
man rétt þá var það 10. mars í 
kjallaratröppunum við leikfimissal-
inn í Vogaskóla sem ég stundi upp 
„bónorðinu“ og spurði hvort við 
ættum ekki bara að vera á föstu,“ 
segir Eiríkur og Helga hlær. 

„Ég held að hún hafi stunið upp já 
og ég hafi sagt: „Sjáumst á morgun“ 
og farið,“ segir Eiríkur og Helga bætir 
við hlæjandi að þetta hafi verið á 
mánudagskvöldi.

Aðspurð um allra fyrstu kynni segir 
Helga þau hafa verið í Tónabæ síðla 
árs 1974. „Ég var á dansgólfinu ásamt 
vinkonum mínum og þá kemur 
Eiríkur labbandi yfir dansgólfið úr 
hinum enda salarins, kyssir mig beint 
á munninn og labbar síðan burtu. 
Þar með var ég fallin fyrir honum. 
Hann var alveg rosalega sjarmer-
andi,“ segir Helga.

Eins og stráka er siður var það 
útlitið og brjóstin hennar Helgu sem 
heilluðu Eirík fyrst. „Það var með mig 

eins og allra aðra stráka. Mér fannst 
hún sæt og svo var hún með fagran 
barm. Þegar ég fór að kynnast henni 
þá var hún glaðlynd týpa og við 
áttum mjög vel saman. Við höfum 
aldrei rifist eins og hundur og köttur 
en til þess að vera ekki bara að gorta 
af því, þá hefur þögnin stundum 
verið okkar óvinur,“ segir Eiríkur.

Rólegheit í Noregi 
Helga og Eiríkur eiga tvær stelpur, 
Hildi, sem er 26 ára, og Eyrúnu Helgu 
sem er 19 ára. Þau giftust árið 1981 
og eftir viðburðarík ár þar sem 
Eiríkur sló í gegn sem poppsöngvari 
með lögum eins og Gaggó vest og 
Gull fluttu þau til Noregs árið 1988. 
„Það var skrítið tímabil og við 
hættum að fara út saman. Eiríkur var 
alls staðar stoppaður og fékk hvergi 
að vera í friði. Á vissan hátt var 
gaman að því en það var yndislegt að 
flytja út í rólegheitin til Noregs,“ segir 
Helga.

Eríkur og Helga fluttu til Gressvik, 
sem er lítill bær rétt utan við 
Fredrikstad, og hafa búið þar síðan. 
„Þetta er rólegur og vinalegur bær 
þar sem okkur hefur liðið vel. Annars 

hefðum við varla ílengst þar,“ segir 
Helga og hlær. 

Hún hefur starfað sem kennari í 
bænum en Eiríkur hefur sinnt 
tónlistinni og unnið á meðferðar-
heimili fyrir börn.

Gleymdu að rækta hjónabandið
En Noregsdvölin hefur ekki bara 
verið dans á rósum því Eríkur og 
Helga skildu árið 2001. Eftir 25 ára 
samband virtist vera komið að 
leiðarlokum hjá parinu sem allir 
töldu vera hið fullkomna par.

„Þetta var mikið áfall fyrir vini 
okkar og fjölskyldur. Við komumst að 
því að margir höfðu haft okkur til 

fyrirmyndar í sínum samböndum, 
enda vorum við góð saman. Á 
þessum tímapunkti vorum við hins 
vegar komin í vandræði sem við 
gátum ekki leyst úr,“ segir Helga og 
Eiríkur bætir við að skilnaðarferlið 
hafi tekið langan tíma.

„Þetta var ekki nein skyndiákvörð-
un. Við unnum í þessu allan seinni 
hluta ársins 2000 og síðan áfram þar 
til 1. mars 2001 þegar ég flutti út. Það 
sem gerðist var fyrst og fremst þetta 
klassíska. Við misstum sjónar á því 

ÁSTFANGIN Það má glöggt sjá að Helga
Guðrún og Eiríkur eru ástfangin upp fyrir 
haus. SIRKUSMYND/ANTON BRINK

EIRÍKUR HAUKSSON OG HELGA GUÐRÚN STEIN-
GRÍMSDÓTTIR BYRJUÐU SAMAN FYRIR 32 ÁRUM

„ÁSTIN HEFUR
ALDREI SLOKKNAÐ“

GÓÐ JÓLAGJÖF
Dæturnar
Hildur og Eygló
Helga gáfu 
foreldrum 
sínum
myndatöku í 
jólagjöf árið 
2005. Hér sést 
fjölskyldan
bregða á leik í 
þeirri
myndatöku.
MYND ÚR EINKASAFNI

„ÁSTIN HEFUR ALDREI 
SLOKKNAÐ SÍÐAN VIÐ 
KYNNTUMST FYRST. HÚN 
LAGÐIST Í DVALA UM 
HRÍÐ EN SLOKKNAÐI 
ALDREI. OG GERIR ÞAÐ 
EKKI ÚR ÞESSU.“  

Eiríkur um Helgu
„Hún er frábær mamma og ég veit að dætur okkar taka 
undir það. Hún er þolinmóð. Hún hefur sitt skap og ég hef 
stundum kallað hana Steingrím litla en pabbi hennar heitir 
Steingrímur og er mjög ákveðinn maður. Hann getur verið 
fastur fyrir. Hún er þó fyrst og fremst ljúf og glaðlynd. Hún 
laðar að sér fólk frá fyrstu kynnum. Síðan er hún mjög 
falleg, sem er kostur. Ég er nú bara einu sinni strákur. Hún 
er góður vinur og afskaplega skemmtilegur elskhugi. Það 
sem er mikilvægast fyrir mig er að hún þekkir mig út og 
inn, sem gerir það að verkum að ég get ekki verið með 
neina stæla. Ég verð bara að vera eins og ég er því það 
sést í gegnum mig í þessu sambandi.“

FRAMHALD Á SÍÐU 10
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Frábær ferðamáti
Sigrún Kristjánsdóttir hefur 
tvívegis farið í hjólaferð um 
Evrópu. BLS. 2
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ÁLFHEIMUM 74 
SÍMI. 588 5575
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„Við erum búin að bæta við enn 
fleiri áfangastöðum,“ segir Sigríð-
ur Helga Stefánsdóttir, verkefna-
stjóri í markaðsdeild Iceland 
Express. „Það eru fimm nýir núna 
þannig að áfangastaðirnir eru 
orðnir þrettán talsins. Þeir nýj-
ustu eru Basel í Sviss, Eindhoven í 
Hollandi, Billund í Danmörku, 
París og Osló en að auki erum við 
með alla sömu áfangastaði og í 
fyrra.“

Sigríður segir síðasta ár hafa 
gengið rosalega vel og að Berlín 

hafi slegið í gegn hjá félaginu. 
„Express ferðir, ferðaskrifstofa 
Iceland Express, er að setja saman 
ýmiss konar ferðir til Berlínar, 
London og Kaupmannahafnar en 
auðvitað erum við líka með golf-
ferðir, fótboltaferðir, tónleikaferð-
ir, skíðaferðir og margar fleiri 
sérferðir,“ segir Sigríður og bætir 
því við að mikið sé að gerast í ferð-
unum þetta árið. 

„Ég myndi segja að Berlín væri 
vinsælasti áfangastaðurinn okkar 
en við byrjuðum með ferðir þang-

að í fyrra og það virðist ekki ætla 
að vera neitt síður vinsælt þetta 
árið. Það hefur líka verið mjög 
vinsælt að taka bílaleigubíl á 
einum stað og skilja hann eftir 
annars staðar og fljúga þaðan 
heim.“

Iceland Express býður líka upp 
á sumarhús úti um alla Evrópu en 
þá er valið á vefsíðunni land og 
jafnvel hérað. „Það hefur verið 
mjög vinsælt meðal fjölskyldna 
sem vilja dvelja um lengri tíma á 
sama stað.“ -  sig

Þrettán áfangastaðir

Það er sígilt að skella sér til Kaupmannahafnar og hér skartar Litla hafmeyjan sínu 
fegursta í blíðskaparveðri. 

Berlínarferðir hafa verið einstaklega 
vinsælar meðal farþega Iceland Express 
og stefnir í að enn fleiri ferðist þangað á 
vegum félagsins í sumar.

Tyrkland og Tene-
rife vinsæl í sumar
Ferðaskrifstofan Úrval Útsýn 
flýgur í fyrsta sinn til Rómar 
yfir sumartímann.

„Tyrkland og Tenerife hafa verið 
hástökkvararnir í ár,“ segir Þor-
steinn Guðjónsson framkvæmda-
stjóri Úrvals Útsýnar. Ferðaskrif-
stofan kynnti þessa tvo 
sólarlandastaði til sögunnar í 
fyrra og urðu þeir báðir strax vin-
sælir. Sömu sögu er að segja þetta 
árið en þeir hafa selst mjög hratt.

Af öðrum nýjungum Úrvals 
Útsýnar má nefna Róm en þetta er 
í fyrsta skiptið sem flogið verður 
beint þangað yfir sumartímann. 

„Ferðirnar til Rómar hafa fengið 
mjög góðar viðtökur. Þar býðst 
fólki ólíkir kostir og sjáum við 
fyrir okkur fjóra markhópa; þeir 
sem taka bara flugið og redda 
sjálfir afganginum, þeir sem fá 
bæði flug og gistingu og þeir sem 

panta sér flug og bíl. Þar að auki 
bjóðum við upp á gistingar á 
strönd rétt við Róm svo við verð-
um einnig með sólarlandavinkil á 
þessu.“

Þorsteinn segir gríðarlega 
breytingu hafa orðið á vali á gist-
ingu síðustu ár. „Fyrir fjórum árum 
síðan voru um fimm prósent við-
skiptavina okkar á hótelum en rest-
in dvaldi í íbúðum. Í dag velur um 
helmingur fólks að gista á hótelum. 
Það hefur því orðið vaxandi eftir-
spurn eftir betri gistingu,“ segir 
Þorsteinn en Úrval Útsýn svarar 
þeirri eftirspurn meðal annars með 
fimm stjörnu svítum á Portúgal 
sem hafa verið mjög vinsælar.

Tyrkland er orðinn vinsæll sólarlandastaður.

Saga Tyrklands er löng og merkileg.

Einstök fegurð Alpanna heillar alla sem sækja Austurríki heim. 
Þessi notalega ferð um sveitir landsins hefst með flugi til 
Frankfurt, en þaðan er ekið til Ingolstadt fyrrum hertogadæmis. 
Næst er haldið að Mondsee, sem er draumastaður austan við 
Salzburg í Austurríki. Skoðunarferðir til tónlistarborgarinnar
Salzburg, Wolfgangsee og Hallstatt, sem er ein af  perlum
Salzkammergut. Ferðin endar í Nürnberg, þar sem farið er í 
skoðunarferð um borgina og tími verður til að kanna mannlífið.
Fararstjóri: Steingrímur Gunnarsson
Verð: 99.800 kr.

Vor 2

Salzkammergut
5. - 12. apríl
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A L L I R  G E T A  B Ó K A Ð  S I G  Í  B Æ N D A F E R Ð I R

Miklar breytingar hafa verið 
gerðar á Fríhöfninni að undan-
förnu samhliða öðrum breyt-
ingum í Flugstöð Leifs Eiríks-
sonar. Fríhöfnin er nú orðin 
rýmri og þægilegri að sögn 
Rúnars B. Guðlaugssonar, inn-
kaupastjóra verslunarinnar.

„Flugstöðin er að stækka og 
því verið að breyta öllu frí-
hafnarsvæðinu,“ segir Rúnar, 
spurður út í breytingarnar á 
brottfararverslun Fríhafnar-
innar. „Það eru nýir rekstrar-
aðilar að koma inn og má þar 
nefna Elko og Senu sem munu 
taka við tækja- og marg-
miðlunarvörum af Fríhöfn-
inni,“ bætir Rúnar við en 
heildarbreytingarnar á Flug-
stöðinni eru gerðar vegna auk-
ins fjölda farþega þar í gegn. 

„Fríhöfnin hefur stækkað 

frá því að vera 650 fermetrar í 
1.150 fermetra. Við erum ekki 
að auka mikið vöruúrvalið held-
ur hefur rýmið fyrir viðskipta-
vinina aukist töluvert. Fríhöfn-
in er í dag bjartari, opnari, 
breiðari og mun líflegri en áður 
var,“ segir Rúnar og bætir því 
við að lýsingin sé einnig mun 
betri en áður.

„Flugstöð Leifs Eiríkssonar 
er náttúrlega stærsti ferða-
mannastaður landsins og þess 
vegna hefur Fríhöfnin lagt 
aukna áherslu á íslenska fram-
leiðslu svo sem sælgæti og 
áfengi. Þá erum við með minja-
gripahorn í versluninni. Það er 
ný og flott deild þar sem við 
ætlum að reyna að höfða meira 
til ferðamanna með íslenskum 
vörum,“ segir Rúnar.

sigridurh@frettabladid.is

Breytt, betri og 
bjartari Fríhöfn

Fríhöfnin hefur nú fengið stílhreint og fallegt yfirbragð eftir gagngerar breyt-
ingar. MYND/ODDGEIR KARLSSON



www.icelandexpress.is/afangastadir

Ráfandi páfuglar, Una 
Paloma Blanca, kjötbollur og 
kóngafólk, skíðastökkpallur 
í miðri borg, Carnaby Street,
sólstólar og vindsængur, 
Móna Lísa, jiddískt kabarett- 
pönk, legókonur...

Evrópa hefur upp á margt skrítið og skemmtilegt að bjóða og Iceland Express 
færir þig í fjörið. Næsta sumar verða áfangastaðirnir orðnir þrettán og því um 
að gera að skipuleggja draumafríið til Evrópu sem fyrst. Nánari upplýsingar
um áfangastaðina á www.icelandexpress.is/afangastadir

ALICANTE

Sól, hlýr sjór og strendur, mekka sóldýrkenda.

Mikið úrval sumarhúsa til leigu fyrir fjölskyldur.

Klúbbar sem virðast alltaf vera opnir fyrir 
seinþreytta.

Aðeins 20 mínútna ferð til Benidorm.

Skemmtilegar verslunargötur þegar þú hefur 
fengið nóg af bakstrinum.

Costa Blanca ströndin er 200 km löng.

90 mínútna akstur til Valencia og u.þ.b. 5 klst. til 
Barcelona.

Afþreying fyrir alla fjölskylduna, sundlaugar,
skemmti- og dýragarðar og golfvellir.

Una Paloma Blanca... Vertu frjáls eins og fuglinn og
skipuleggðu sólarferðina sjálfur.

Tilvalið að fá sér bílaleigubíl og skoða sig um, enda 
nóg að sjá.

S p á n n

ÓSLÓ

Karl Johan, er aðalgatan, skrepptu þangað, þá 
veistu líka að þú ert í miðbænum.

Akershus höllina og virkið verða allir að skoða. 

Akersbryggja er með allar flottu búðirnar.

Holmenkollen, 62 m upp í loftið, skjálfandi á 
beinunum.

Norðmenn eru íþróttamenn. Skíðastökkpallur inni í 
miðri borg!

Það er gott að borða í Ósló, bragðaðu á síld úr 
norsk-íslenska stofninum eða glænýrri rækju. 

Og söfnin: Munch-safnið, spurning hvað sé inni hjá 
þeim? Víkingatíminn, nútímalist, Ibsen-safnið, þetta 
er allt að finna í Ósló.

Grieg eða leifar af Aha!, djass eða þjóðdansar, allur 
pakkinn.

Nóbelinn ... norskur! Árleg athöfn í ráðhúsinu.

N o r e g u r

FRIEDRICHSHAFEN
OG FRANKFURT HAHN

Þ ý s k a l a n d

Frankfurt Hahn
Fegurð svæðisins í grennd fær mann til að bresta í söng. 

Tilvalið að leigja bíl og láta ímyndunaraflið ráða för.

Hinir fögru dalir Mósel, Rínar og Nahe skammt 
undan. Vínrækt, kastalar, Eifel-park, fornar minjar 
og heilsulindir.

Ekki langt til Lúxemborgar, Belgíu, Frakklands og 
Hollands.

Friedrichshafen
Lítil og hugguleg borg í Suður-Þýskalandi.

Stendur við Bodensee, stærsta stöðuvatn 

meginlandsins.

Stutt til Sviss, Austurríkis og Ítalíu. 

Blómaeyjan Mainau er undursamleg og þar
finnurðu páfugla ráfandi um í blómabreiðunum. 

Friedrichshafen hefur slegið í gegn sem 
áfangastaður fyrir skíðafólk.

EINDHOVEN

Falleg og fjölskylduvæn borg í hjarta Evrópu.

Evoluon ráðstefnumiðstöðin fær fólk til að tjá sig 
og hina til að hlusta.

Nýlistasafnið Van Abbemuseum og menningarsafn 
borgarinnar, Museum Kempenland.

Stationplein og Wilhelminaplein-torgin og 
Dommelstraat iða af mannlífi.

Stutt til annarra spennandi borga, aðeins 107 km 
til Amsterdam.

Genneper Parks: Sundlaugar, inni- og útivellir til 
íþróttaiðkunar, spa, o.fl.

Hið sögufræga De Bergen-listamannahverfi.

Aðgengileg borg og flest í göngufjarlægð.

Paradís hjólreiðamannsins, hellingur af 
reiðhjólabrautum.

Golfvellir og skemmtigarðar fyrir alla fjölskylduna.

H o l l a n d

PARÍS

F R A K K L A N D

Sumir segja að París sé skemmtilegasta, 
áhugaverðasta og fallegasta borg Evrópu. 

Aðrir segja að París sé skemmtilegasta, 
áhugaverðasta og fallegasta borg heims.

Hefurðu komið upp í Eiffel-turninn? Skoðað Mónu 
Lísu á Louvre? Eða siglt niður Signu? Ef svarið er 
nei, drífðu þig. Ef svarið er já, drífðu þig aftur.

Iss. Þú þarft ekkert að kunna frönsku. Þú bjargar
þér bara með höndunum – og brosinu.

Allir verða listamenn í París. Taktu með þér 
trönurnar og stílabókina.

Ljósin, fólkið, umferðin, gosbrunnarnir, sagan, 
andrúmsloftið. Þú veist hvenær þú ert í París.

Brauðið. Ostarnir. Vínið. Þú bara verður að prófa.
Ahhh, París...

BERLÍN

Ein af mest spennandi borgum heims.

Ku'damm, Friedrichstrasse og KaDeWe fyrir þá sem 
vilja versla.

Jiddískt kabarett-pönk, kjarnorkuknúin danstónlist 
og bæheimskur polki fyrir dansfíflin.

Þýska sögusafnið, Pergamon-safnið, Checkpoint 
Charlie, Altes Museum, Gemäldegalerie og 165 
önnur söfn.

Arkitektúr sem fær þig til að horfa upp, niður, til 
hægri og vinstri. Eða öfugt.

Plasmaskjár og nudd? Eða bara þægilegt rúm í 
hreinu herbergi? Hótel við allra hæfi.

Mikil gróska í nýsköpun í myndlist, bókmenntum og 
tónlist.

Borg þar sem gamlir tímar og nýir mætast. 
Og auðvitað austrið og vestrið.

Þ ý s k a l a n d

NÝR
ÁFANGASTAÐUR!

NÝR
ÁFANGASTAÐUR!

NÝR
ÁFANGASTAÐUR!

STOKKHÓLMUR

OG GAUTABORG

S v í þ j ó ð

Stokkhólmur
Borg áhyggjuleysis og lífsnautna – ekki of heit, ekki 
of köld. Passleg.

Ef þér þykir full stutt að fara til Óslóar og nennir 
ekki alla leið til Helsinki, þá er Stokkhólmur rétti 
staðurinn fyrir þig. 

Ljósir lokkar, blá augu, kjötbollur og kóngafólk. 

Hvað gæti hugsanlega farið úrskeiðis?

Grúsk í Gamla Stan, miðnætti í miðbænum eða 
kannski bara rólegheit í Rinkeby?

Gautaborg
Vinalegasta stórborg heims, eða svo segja þeir.

Taktu sporvagninn, skoðaðu styttuna af Póseidoni 
og skelltu þér svo á safn.

Verslaðu eins og þú lifandi getur. Nordstan, 
Arkaden, Kompassen hafa að geyma allt sem 
hugurinn girnist.

BASEL

Hefurðu komið til Sviss? Það verða nefnilega allir 
að fara einhvern tímann til Sviss. 

Og þeir sem fara til Sviss geta ekki sleppt því að 
fara til Basel, svo mikið er víst.

Basel, Basel, Basel. Grossbasel, Kleinbasel - og allt 
þar á milli.

Svissneskir ostar, svissneskar klukkur, svissneskir 
hnífar. Í Basel er allt mjög svissneskt.

Verslaðu, slakaðu á, keyrðu um, borðaðu, horfðu á 
talsetta mynd í sjónvarpinu. 

Svo verður þú að sjá Münster dómkirkjuna.

Það er ekki á allra vörum, en stærsti dýragarður 
Sviss er einmitt í Basel.

Svo er maður ekki nema örskotsstund að skreppa 
yfir í einn kaldan í Þýskalandi, nú eða eitt rautt í 
Frakklandi.

Láttu ekki ljúga að þér. Sviss er allt annað en 
hlutlaust.

S v i s s
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NÝR
ÁFANGASTAÐUR!

Kaupmannahöfn

og Billund

D a n m ö r k

Kaupmannahöfn
Endalaust úrval í verslunum á Strikinu.
Veitingahús, barir og kaffihús á hverju götuhorni, 
svona næstum því.
Tívolí, tívolí, tívolí-hí-hí.
Nútímalistasafnið Louisiana, Glyptoteket og fleiri 
góð söfn fyrir listhneigða.
Nýja óperan, djassbúllur, tónleikastaðurinn Vega o.fl.
Besta bruggið í bransanum.

Billund
Fríríkið Lególand er í Billund.
Vinalegt fólk, sk. legókallar og -konur.
Taj Mahal og Frelsisstyttan o.fl., í smækkaðri mynd.
Fjölskylduvænn bær, allt fyrir krakkana.

Stutt í safarí- og dýragarðinn Løveparken. Ekta dýr,
engir legókubbar.
Tilvalinn staður til að leigja sumarhús.

LONDON

Leikhús, leikhús, leikhús...og náttúrulega söngleikir.

London Eye – Besta útsýni á Bretlandseyjum.

Pöbbar og vínbarir út um alla borg – og svo 
klúbbar fyrir þá sem finnst svefn vera tímaeyðsla.

British Museum, Tate söfnin, Imperial War
Museum, The Natural History and Science 
Museums o.fl.

Þú ferð ekki til London til að borða enskan mat. 
Fáðu þér frekar kínverskt, franskt, indverskt, 
argentískt eða... nígerískt?

Og hér eru freistingarnar margar: Oxford Street, 
Regent Street, Bond Street, Tottenham Court Road, 
Carnaby Street, Piccadilly og Covent Garden.

Endalausir möguleikar á tengiflugum út í heim.

Það vex eitt blóm fyrir West Ham... London er 
Akranes þeirra Englendinga. Mikill fótboltabær.

Ópera, pönk, rokk, djass, þjóðlagatónlist, 

drengja-sveitir, strengjasveitir og allt þar á milli.

E n g l a n d

BEINT FLUG FRÁ

AKUREYRI OG

EGILSSTÖÐUM

TIL KÖBEN:

1. JÚNÍ–31. ÁGÚSTST

NÝRÁFANGASTAÐUR!
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Sala á sumarferðum hefur farið 
vel af stað hjá Heimsferðum að 
sögn Tómasar J. Gestssonar fram-
kvæmdastjóra. Gríska eyjan 
Ródos kemur ný inn í ár og hefur 
fólk strax tekið við sér.

„Ródos hefur vinninginn í ár og 
hefur slegið í gegn. Síðan fylgja 
Fuerteventura, Mallorca, Costa 
del Sol og Montreal fast á eftir 
hvað varðar vinsældir,“ segir 
Tómas. 

Ferðir til Montreal í Kanada 
eru nýjar af nálinni en hægt verð-
ur að fara þangað á vegum Heims-

ferða frá maí og fram í september. 
„Þetta er nýjung á íslenskum 
markaði og verða ýmsir möguleik-
ar í boði fyrir ferðalangana.

Hægt verður að eyða hluta af 
dvölinni í Mont Tremblant sem er 
sumarleyfisstaður með vatni og 
strönd. Þar er mikið af alls kyns 
sporti svo sem golfi og nóg að gera 

fyrir fjölskylduna. Þá eru sumir 
að fara í sérferðir svo sem til 
Niagara-fossanna, Quebec eða 
Ottawa en síðan eru auðvitað 
margir sem vilja bara eyða tíma 
sínum í Montreal,“ segir Tómas 
sem kveðst ekki geta kvartað enda 
séu flestir áfangastaðir að vaxa í 
vinsældum.

Ródos hefur vinninginn

Heimsferðir fara af stað með ferðir til grísku eyjunnar Rodos.

Mont Tremblant í Montreal er sumar-
leyfisstaður með vatni og strönd.

Sigrún Kristjánsdóttir hefur 
mikinn áhuga á útivist og 
hefur tvívegis farið í hjólreiða-
ferðir á vegum Bændaferða. 
Annars vegar hjólaði hún frá 
Austurríki til Slóveníu og hins 
vegar frá Austurríki til Ítalíu.

„Ég fór í hjólaferðina til Austurrík-
is og Slóveníu í júní 2005,“ segir 
Sigrún og bætir því við að í raun sé 
það sambýlismanni hennar, Pálma 
Bjarnasyni, að þakka að þau drifu 
sig í ferðirnar. 

„Við fórum með rútu frá 
München til bæjarins St. Michael í 
Austurríki og þar byrjaði hin eigin-
lega hjólaferð. St. Michael er lítill 
bær uppi í fjöllum og stendur við 
ánna Mur.“

Sigrún segir leiðina hafa legið í 
gegnum þröngan dal og síðan yfir 
sléttur, austan megin við Alpana, 
en ferðin var samtals rúmlega 450 
km. „Þessi ferðamáti er allt öðru-
vísi en að ferðast á bíl eða rútu. 
Þarna er maður úti og skynjar 
umhverfið miklu betur og fær mun 
meira út úr slíkum ferðum,“ segir 
Sigrún og heldur áfram. „Þú heyrir 
allt, finnur mismunandi lykt og 
fleira, auk þess sem það hreinsar 
hugann að sitja á hjólinu og horfa í 
kringum sig á fallegt umhverfi.“ 

Sigrún segist stöðugt hafa séð 
eitthvað alveg nýtt sem hún hafi 
ekki séð áður. „Það var svo gaman 
að vera í sveitinni á sveitahótelun-
um. Þar heyrir maður í kúnum með 

kúabjöllurnar og borðaði góðan 
mat og fyrir mér var þetta frábær 
og yndisleg upplifun.“ 

Spurð hvort ferðin hafi verið 
erfið segir Sigrún: „Þessi ferð var 
ekkert sérstaklega erfið þótt hún 
hafi aðeins verið það fyrir mig. Ég 
hafði svo lítið hjólað fyrir ferðina, 
þó að hópurinn hafi hjólað saman 
einu sinni í viku hér heima frá því 
um vorið.“ 

Sigrún segir það hafa breytt 
miklu að vera búin að hitta og 
kynnast ferðafélögunum fyrirfram 
en ekki bara þegar í ferðina var 
komið. „Það er allt of oft sem 
maður er rétt að byrja að kynnast 
fólkinu þegar ferðalaginu er að 
ljúka,“ segir hún en hópurinn hélt 
áfram að hittast og hjóla fram á 
haustið.

Á síðasta ári fór Sigrún í aðra 
hjólaferð en þá frá Austurríki til 
Ítalíu. „Við flugum til Mílanó og 
þaðan var okkur ekið til Landeck í 
Austurríki. Þar byrjaði hjólaferðin 
meðfram ánni Inn og yfir skarð 
sem heitir Reschen, til Ítalíu,” 
segir Sigrún. „Þar tók við áin Etsc, 
sem við hjóluðum niður með að 
endanum á Gardavatninu. Við 
fórum með báti yfir vatnið og hjól-
uðum frá bænum Garda til Fen-
eyja en þar endaði ferðin.“

Sigrún segir að þótt þessi ferð 
hafi líka tekið sjö daga þá hafi hún 

verið erfiðari en sú fyrri. „Við hjól-
uðum 550 km í þessari ferð og yfir 
meira og erfiðara landslag. Annars 
gekk ferðin alveg eins og smurð 
vél en það sem mér fannst svo 
skemmtilegt var að fararstjórinn 
okkar hafði aldrei hjólað þessar 
leiðir áður. Þess vegna voru þetta 
dálítið eins og óvissuferðir, þótt 
hann hafi auðvitað legið yfir kort-
um og bókum fyrir ferðirnar,“ 
segir Sigrún hlæjandi og bætir við: 
„Það var eitthvað lítið til af bókum 
um leiðina frá Gardavatninu til 
Feneyja en það var bara gaman að 
villast aðeins af leið. Við bara sner-
um við aftur og lentum aldrei á 
eftir áætlun að ráði. Það var 
skemmtilegt að velta því fyrir sér 
hvort og hvenær við kæmumst nú 
á leiðarenda og hvort allt gengi 
upp.“

Sigrún segist vona að hún kom-
ist í fleiri svona ferðir enda sé 
boðið upp á skemmtilegar nýjar 
ferðir í ár. „Þetta er skemmtilegur 
ferðamáti fyrir fólk sem hefur 
gaman af að vera úti og upplifa 
náttúruna. Svo er náttúrlega gaman 
að lenda í góðum félagsskap en 
báðir hóparnir voru mjög vel sam-
stilltir og skemmtilegir. Það er 
gríðarlega mikilvægt að hafa góða 
ferðafélaga og skiptir jafnvel öllu 
máli,“ segir Sigrún. 

sigridurh@frettabladid.is

Frábær ferðamáti

Smá hvíld á leiðinni frá Auer til Troble 
við Gardavatn. Erla Magnúsdóttir, Egg-
ert Vigfússon og Hulda Vilhjálmsdóttir 
kasta mæðinni. MYND/SIGRÚN KRISTJÁNSDÓTTIR

Sigrún Kristjánsdóttir er hér til hægri á myndinni en við hlið hennar stendur einn af 
ferðafélögunum, Ólafía Magnúsdóttir. MYND/PÁLMI BJARNASON

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!



FIMM STJÖRNU
HÓTEL Á ÞRIGGJA
STJÖRNU VERÐI!

L ANZAROTE

www.sumarferdir.is
– svo mikið meira fyrir miklu minna!

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

Sumarferðir Laugavegi 26 (gengið inn Grettisgötumegin)

Farðu inná www.sumarferdir.is
eða hringdu í síma 575 1515.

Loftslagið er frábært, sólin skín og hitastigið er alltaf stillt

á mátulegt. Skammt frá er bærinn Puerto del Carmen

sem er staður fyrir fólk sem vill lifa lífinu og skemmta

sér í fríinu, slappa af og njóta sín. Við smábátahöfnina

eru margir veitingastaðir í sérlega rómantísku umhverfi.

Í gamla bænum má kitla bragðlaukana með spænskum,

indverskum, ítölskum, kínverskum, mexíkóskum og jafnvel

skandinavískum kræsingum. Aðalgatan Avenida del

Playas geymir mikið af skemmtilegum verslunum sem 

gaman er að gera góð kaup.

Princess Yaiza er stórkostlegt lúxushótel

sem hefur slegið eftirminnilega í gegn hjá Íslendingum

enda sérlega fjölskylduvænn og skemmtilegur gististaður.

Á hótelinu eru fimm fjölbreyttir veitingastaðir og djúsbar

sem er vinsæll í hitanum! Þú getur haldið þér í formi í 

fullbúnum líkamsræktarsal, spilað veggtennis og tennis

eða slakað á í heilsulindinni. Á hótelinu er síðan Kikoland

sem er 10 þúsund fermetra skemmtigarður  þar sem er

skipulögð dagskrá alla daga fyrir börn á öllum aldri.

Playa Blanca eða „hvíta ströndin“, á ævintýraeyjunni Lanzarote, er perla sem stendur svo sannarlega undir nafni.

Stórkostlegt 5 stjörnu lúxushótel á Playa
Blanca sem hefur slegið í gegn. Án efa 
eitt glæsilegasta hótel sem staðið hefur
íslenskum ferðamönnum til boða. Svítur
og fjölskyldusvítur í boði.

Princesa Yaiza (með morgunmat)

1 vika:  20 maí til 27 maí

Frá 62.548.-
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna: 74.321,-

1 viku:  19 ágúst – 2 september

Frá 47.729.-
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna: 74.642,-

www.kreditkort.is

Mundu eftir

MasterCard

ferðaávísuninni

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

L

L

Frábært íbúðahótel tilvalið fyrir fjölskyldur
við Playa Flamingo ströndina. Íbúðir með 
einu svefnherbergi og sérlega skemmtilegu
sundlaugasvæði. Mikil skemmtidagskrá fyrir
alla fjölskylduna frá morgni til kvölds.

Playa Flamingo

2 vikur:  19 ágúst – 2 september

Frá 47.729.-
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna: 62.047,-

Spa og nudd!

Fjórar útisundlaugar

Lúxusgisting!

10.000 fermetra barnaland

Fjölskyldusvítur

1 vika:  19 ágúst – 26 ágúst

Frá 41.145.-
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna: 48.879,-

Svítur



 TIPLAÐ Í SANDINUM Útbúnaðurinn 
fyrir strandferðina er allt annar en sá sem þarf í 
hið hversdagslega líf á Fróni. Því standa margir 
frammi fyrir því stuttu fyrir upphaf ferðar 
að eiga ekkert til fararinnar. Bikiníið kannski 
orðið hálf lúið, strandskórnir horfnir veg allrar 
veraldar og sólgleraugun brotin.

Þó að gott sé að vera tímanlega í skipu-
lagninu er ekki gott að fara of snemma af stað. 
Úrval bikinía í verslunum landsins í dag er lítið 
enda koma nýjustu vor- og sumarvörurnar ekki í 
búðir fyrr en eftir nokkrar vikur. Þó er alltaf hægt 
að finna eitthvað ef vel er leitað. - sgi
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Til að blindast ekki 
af sólinni þarf góð 
sólgleraugu. Þessi 
fást í Puma-búðinni 

á Laugavegi. 
11.990 kr.

Ferðaskrifstofan Terra Nova 
býður annað árið í röð upp á ferðir 
til Golden Sands í Búlgaríu. Ferða-
langar sem fóru þangað á vegum 
þeirra í fyrra gerðu góðan róm að 
aðbúnaði á staðnum og því hefur 
Terra Nova aukið úrval gististaða 
þar. Hægt er að velja um gistingu 
á íbúðahótelum eða í hótelher-
bergjum þar sem val stendur um 
morgunmat, hálft fæði eða allt 
innifalið.

Að sögn starfsmanna Terra 
Nova hafa Íslendingar uppgötvað 
ágæti þess að hafa fæði innifalið í 
ferðinni og æ fleiri velja nú hótel 
þar sem allt er innifalið. Búlgaría 
á sér langa og merkilega sögu en 
Golden Sands við Svartahafíð er 
góð baðströnd þar sem má finna 
bæði þægindi og afþreyingu.

Terra Nova býður einnig upp á 
ferðir til Bibione á Ítalíu. Þar má 
gista í nýja íbúðahótelinu Planet-

arium Village. Frá Bibione er stutt 
til Feneyja, Verona og fleiri fal-
legra staða á Ítalíu. Þá má í 
nágrenni Bibione finna spennandi 
skemmtigarða eins og Gulliver-
landia.

Salou á Costa Dorada-strönd-
inni skammt sunnan Barcelona er 
sívinsæll áfangastaður Terra 
Nova. Þar býður Terra Nova úrval 
gististaða og stórar íbúðir fyrir 
fjölskyldurnar. Ströndin er breið 

og aðgrunn, veitingastaðir, versl-
anir og skemmtistaðir á hverju 
strái og stutt til Barcelona. Ofan 
við bæinn er Port Aventura-
skemmtigarðurinn, sá stærsti á 
Spáni, en hann er í eigu Universal-
kvikmyndaveranna.

Að auki býður Terra Nova ferð-
ir til Portoroz í Slóveníu, vikuferð-
ir til Barcelona og flug tvisvar í 
viku til Parísar, München og 
Düsseldorf.

Skemmtigarðar fyrir fjölskylduna
Frá Bibione er stutt að fara til Feneyja, Verona og fleiri fallegra staða á Ítalíu. Golden Sands-ströndin á Búlgaríu.

Sportleg á ströndinni. Bikiní svipuð 
þessum verða í vorlínunni hjá Puma 
á næstunni. Pum- búðin 6.990 kr.

Túrkisblátt bikiní sem bundið er 
saman. Þetta sett er nýlega komið 
í sölu hjá Monsoon. Toppur: 1.599 
kr. Buxur: 1.599 kr.

Gott er að geta 
farið í eitthvað 
skjólmeira en 
bikiní þegar tölt 
er um strendur og 
strandbari. Þessi 
kjóll er kannski 
ekki sá skjólmesti 
en er sætur, léttur 
og mjúkur. Fæst 
í Knickerbox á 
útsölu, 2.339 
krónur.

Sandurinn getur verið 
heitur á ströndinni. 
Þá koma þessar töfflur 
að góðum notum. Mons-

oon, 1.099 kr.
Leyfishafi

Ferðamálastofu



Í janúar fengu Íslendingar
30 klukkutíma af sól.
-Sólarlönd, einhver?

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu



 23. FEBRÚAR 2007  FÖSTUDAGUR8 fréttablaðið sumarferðir

Flugferðir geta verið mjög 
mismunandi og fer það eftir 
ýmsu hvort þú njótir flugsins 
eða ekki. Til dæmis getur það 
verið alveg óþolandi að lenda 
í miðjusæti á milli fólks sem 
talar og talar um eitthvað sem 
þú hefur engan áhuga á. Eins 
getur verið þreytandi að sitja 
við hliðina á barni sem líður 
illa í vélinni og jafnvel grætur 
megnið af ferðalaginu. Hér 
koma nokkur ráð um hvernig 
þú getur tryggt þér sem þægi-
legasta flugferð:

1. Skráðu þig inn snemma.
2. Ef þú ert einn á ferð og hitt-
ir einhvern sem þú þekkir og 
er líka að ferðast einn skaltu 
stinga upp á því að þið sitjið 
saman.
3. Vertu kurteis við þann sem 
skráir þig inn og spurðu hvort 
vélin sé full. Ef fáir farþegar 
eru í vélinni geturðu valið þér 
sæti aftarlega og jafnvel feng-
ið heila sætaröð út af fyrir 
þig. Spurðu líka hvort það séu 
einhver laus sæti með auka-
plássi fyrir fætur. Einnig get-
urðu athugað á kurteislegan 
hátt hvort það sé einhver 
möguleiki að vera færður upp 
um klassa. Það er aldrei að 
vita.
4. Ef þú ert ekki ánægður 
með sætið þitt getur verið 
gott að spjalla við flugfreyj-
urnar um það. Hugsanlega 
eru laus sæti á betri stöðum í 
vélinni.
5. Svangur í fluginu? Ef þú 
spyrð fallega hvort það sé ein-
hver afgangur af matnum eru 
allar líkur á að þú fáir meira. 
Það er alltaf afgangur.
6. Notaðu allt tiltækt til að 
gera sætið þitt notalegt, eins 
og púða, teppi, peysuna þína 
eða annað sem þú finnur. 
Sökktu þér svo ofan í bókina 
þína og hlustaðu á iPod-inn. 
Það gerir fólki erfiðara fyrir 
með að trufla þig.
7. Augnhlífar og eyrnatappar 
eru frábær tæki til að útiloka 
allt í kringum þig.
8. Ferðastu í þægilegum 
fötum en þó ekki stuttbuxum 
og stuttermabol því það getur 
verið kalt í vélinni á leiðinni.

Flugráð

Kínaklúbbur Unnar heldur í vor-
ferð til Kína hinn 19. apríl. Ferðin 
tekur 22 daga. Farið verður til 
höfuðborgarinnar Peking og einnig 
skoðaðar borgirnar Xian, Guilin, 
Sjanghæ, Suzhou, Yangshuo og 
gengið á Kínamúrinn.

Unnur Guðjónsdóttir skipu-
leggur og leiðir ferðina að venju 
en hún er vel kunnug í Kína enda 

hefur hún farið þangað í á þriðja 
tug skipta.

Nærri má geta að mikið ævin-
týri bíði þeirra sem leggja leið sína 
til Kína með Unni en hún leggur 
mikið upp úr því að sýna fólki hið 
raunverulega Kína, ekki það Kína 
sem flestir ferðamenn fá að sjá.

Nánari upplýsingar má nálgast 
á www.simnet.is/kinaklubbur.

Til Peking með 
Kínaklúbbi Unnar

Kínaklúbbur Unnar heldur í vorferð til Kína hinn 19. apríl.
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„Það sem er klárlega vinsælast 
hjá okkur núna er Orlando-ferð-
irnar en þær hafa verið vinsælar 
líka yfir vetrartímann. Það er sá 
staður sem Íslendingar vilja ferð-
ast til allt árið um kring,“ segir 
Hjörvar Sæberg Högnason, sölu-
stjóri Icelandair, en Orlando er 
helsti sólarstaður félagsins. 

Icelandair mun auka flugáætl-
un til Bandaríkjanna fyrir sumar-
ið, bæði til Boston og New York. 
„Suma daga í sumar verða tvö 
flug á dag. Til dæmis verða tíu 
flug á viku til New York í sumar. 
Þá getum við ferjað nærri 380 
farþega á dag,“ segir Hjörvar og 
bætir við að þar liggi helstu 
áherslur Icelandair fyrir sumar-
ið.

„Við bjóðum líka upp á þrjá 
nýja áfangastaði í sumar, sem eru 
Bergen, Gautaborg og Halifax en 
það hefur komið okkur verulega á 
óvart hve mikið er bókað til Berg-
en og Gautaborgar. Allir þessir 
nýju áfangastaðir líta mjög vel út 

svo það verður spennandi að sjá 
hvernig það þróast. Annars erum 
við að fljúga allt að 162 ferðir til 
útlanda í hverri viku og það er 
nokkuð sem við höfum aldrei 
boðið upp á áður.“

Hjörvar segir að yfir sumar-
tímann séu alltaf ákveðnir áfanga-
staðir jafnvinsælir eins og flug 
og bíll í Þýskalandi. „Svo erum 

við með sumaráfangastaði eins 
og Mílanó, Madríd og Barcelona 
sem eru spennandi staðir fyrir 
fólk sem er að fara í sumarfrí. 
Þannig að allir ættu að geta fund-
ið eitthvað við sitt hæfi hjá Ice-
landair í sumar því við höfum 
aldrei boðið upp á jafnmarga og 
fjölbreytta áfangastaði,“ segir 
Hjörvar. - sig

„Við erum með svolítið breitt 
úrval af ferðum því við erum bæði 
með rútuferðir um alla Evrópu og 
til Kanada, auk þess að vera með 
ævintýraferðir en við bjóðum ekki 
upp á beinar sólarlandaferðir,“ 
segir Hugrún Hannesdóttir hjá 
Bændaferðum. „Rútuferðirnar 
bókast mjög fljótt upp hjá okkur 
fyrir sumarið en við erum tölu-
vert með hjólaferðir og göngu-
ferðir sem eru mjög vinsælar 
núna,“ bætir hún við. „Fyrsta ferð-
in okkar á þessu ári er til Kína í 
maí en þar er aðaltilgangurinn að 
hlaupa maraþon á Kínamúrnum. 
Þá eru fjórar vegalengdir í boði en 
inni í þeirri ferð er líka hjóla-
ferð.“

Hugrún segir Bændaferðir 
bjóða upp á þrenns konar hjóla-
ferðir að auki. „Ein ferð er innan 
Þýskalands, önnur í Austurríki og 
Slóveníu og sú þriðja í Austurríki 

og á Ítalíu en í þessum ferðum er 
reiknað með að hjóla 30-70 kíló-
metra á dag á viku til tíu dögum.“ 

Gönguferðir í kringum Mont 
Blanc eru mjög vinsælar líka að 
sögn Hugrúnar en einnig stendur 
til boða að fara á tindinn í sumar. 
„Síðan er ganga í kringum Monte 
Rosa en það er mjög mikill áhugi 
fyrir útivistarferðunum fyrir 
sumarið. Þegar gengið er í kring-
um Monte Rosa er gist í skálum á 
leiðinni þannig að það er svona 
alvöru fjallaferð en í ágúst verður 
gengið í kringum Como-vatn á 
Ítalíu og þá er gist ýmist í skálum 
eða á fínum hótelum.“ Hugrún 
bendir á að allar ferðir Bænda-
ferða séu með íslenskum farar-
stjóra sem leiðir hópana. - sig

Vinsælar útivistarferðir

Í sumar verður gengið á tind Mont Blanc 
en hér eru stoltir göngumenn sem náðu 
á tindinn síðasta sumar.

Ánægður hópur hlaupara stillir sér upp 
að loknu maraþonhlaupi á Kínamúrnum 
í fyrra en aftur verður farið í hlaupið í 
maí næstkomandi.

Como-vatn er einn fegursti staður Ítalíu og Bændaferðir bjóða upp á göngu í kring-
um vatnið.

Aldrei fleira í boði
Icelandair hefur tekið upp beint flug til Halifax í Kanada að nýju eftir nokkurt hlé og er þegar búið að bóka marga í flug þangað.

Skemmtileg stemmning við hafnarbakka í Bergen en þangað mun Icelandair verða 
með reglulegar ferðir í allt sumar.





Nú ferðu 
  lengra ...

...með viðbótarsöfnun MasterCard ferðaávísunar

Ítalía er alltaf heillandi, en auðvitað ræður þú ferðinni 
þegar þú ferðast með MasterCard! 

Með því að skipta við samherja MasterCard ferðaávísunar, 
safnar þú allt að 20% upphæðarinnar sem þú kaupir fyrir 
inn á ferðaávísunina þína.

Nánari upplýsingar á www.kreditkort.is eða í síma 550 1500
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hvernig hjónabandið á að vera. Við 
hættum að sinna þessari gagnkvæmu 
ást sem þarf að ríkja,“ segir Eiríkur og 
Helga bætir við að það hafi margt 
hjálpast að.

„Ég fór í framhaldsnám, Eiríkur 
hafði mikið að gera í tónlistinni og 
börnin urðu stærri og allt í einu 
höfðum við fjarlægst,“ segir  Helga. 
Það hjálpaði heldur ekki að á 
svipuðum tíma varð Eiríkur ástfang-
inn af annarri konu.

„Ég get ekki skýrt út hvað gerðist 
en ég varð bullandi ástfanginn af ann-
arri konu. Ég flutti í kjallarakytru rétt 
hjá Helgu en þetta var mikil sorg. Ég 

vissi að þetta yrði erfitt en það 
reyndist erfiðara en ég hafði óttast. 
Það að hafa svikið fjölskylduna á 
þennan hátt sat í mér. Fjórum 
mánuðum seinna greindist ég með 
krabbamein þannig að það má segja 
að ég hafi tekið þetta allt út á einu 
ári,“ segir Eiríkur.

Leiðirnar liggja saman á ný
Það átti þó ekki fyrir þeim að liggja að 
eyða lífinu lengi fjarri hvort öðru. 
Helga kynnist manni og var í 
fjarsambandi við hann í nokkurn 
tíma. „Ég var eitthvað að skoða hvort 
grasið væri grænna hinu megin við 

lækinn,“ segir Helga og hefur 
augljóslega komist að sömu niður-
stöðu og Eiríkur, að svo sé ekki.

Í byrjun ársins 2003 voru þau farin 
að draga sig saman aftur en tóku því 
rólega. „Þetta fór mjúkt í gang. Við 
vorum að stelast heim til hennar eða 
mín og sofa hjá. Þetta var laumuspil, 
mjög spennandi og skemmtilegt,“ 
segir Eiríkur og játar því að þau hafi 
hagað sér eins og unglingar sem voru 
að byrja í sambandi.

„Nú erum við búin að vera í fjarbúð 
í um fjögur ár og ætlum að flytja 
saman. Við vitum hvaða vitleysu við 
gerðum þannig að það ætti ekki að 
gerast aftur. Við erum bæði mjög 
meðvituð um að það þarf að vanda til 
verka. Ég er ekki að segja að það þurfi 
að vera urrandi hamingja á hverjum 
degi en það þarf helst að vera gleði, 
virðing og hamingja í sambandinu 
þannig að ef eitthvað bjátar á þá sé 
hægt að gera upp hlutina og taka á 
þeim frekar fyrr en síðar. Við áttum 
það til að þegja af okkur vandamálin í 
einhverja daga. Síðan voru báðir 
aðilar orðnir leiðir og þá komu 
sættirnar í hjónarúminu.

Stundum er kannski betra að rífast 
hressilega en við munum þó aldrei 
brjóta neitt og bramla. Við erum bæði 
of vel upp alin til þess,“ segir Eiríkur 
og Helga tekur í sama streng.

Ástfangin upp fyrir haus
Það fer ekki fram hjá neinum sem 

eyðir tíma með Eiríki og Helgu að þau 
eru ástfangin í dag. „Já, bullandi 
ástfangin upp fyrir haus,“ segir Helga 
og hlær. „Umhverfið hefur alltaf sagt 
okkur að við eigum að vera saman. 
Ástin hefur aldrei slokknað síðan við 
kynntumst fyrst. Hún lagðist í dvala 
um hríð en slokknaði aldrei. Og gerir 
það ekki úr þessu,“ segir Helga.

Aðspurður hvar hann sjái þau eftir 
20 ár segir Eiríkur að það sé einfalt. 
„Við verðum í sumarbústað í 
Þrastarlundi og lifum hinu ljúfa lífi á 
stefgjöldum sem ég fæ eftir öll 
vinsælu lögin sem ég á eftir að semja. 
Það væri frábært og gott að stefna 
að,“ segir Eiríkur og horfir til Helgu.

oskar@frettabladid.is

DANS Á RÓSUM Lífið leikur við Helgu
Guðrúnu og Eirík. Þau ætla að byrja að 
búa saman á nýjan leik í apríl eftir 
þriggja ára fjarbúð og eru eins og 
ástfangnir unglingar. 

SIRKUSMYND/ANTON BRINK

FLOTTUR Það er óhætt að segja að 
Eiríkur hafi verið vígalegur á sviðinu 
á laugardaginn þegar hann söng 
lagið „Ég les í lófa þínum“ og tryggði 
sér farseðilinn til Helsinki. 

SIRKUSMYND/VILHELM

„VIÐ HÖFUM ALDREI RIFIST EINS OG
HUNDUR OG KÖTTUR EN TIL ÞESS AÐ
VERA EKKI BARA AÐ GORTA AF ÞVÍ, ÞÁ
HEFUR ÞÖGNIN STUNDUM VERIÐ
OKKAR ÓVINUR.“

Helga um Eirík
„Eiríkur er mikið ljúfmenni. Hann er mjög rólegur. Hann er 
ekki mikið gefinn fyrir matseld eða heimilisstörf. Hann er 
frábær með börn. Það er yndislegt að ala upp börn með 
honum. Hann er skemmtilegur, mjög næmur og mikill 
mannþekkjari. Hann er afar duglegur við að laða að sér 
utangarðsfólk og taka það upp á sína arma. Svo er hann 
minn uppáhaldstónlistarmaður. Hann á sína rómantísku 
hlið sem eiginmaður. Hann er ekki sá sem kemur heim 
með blóm eða óvæntar gjafir en getur kveikt kertaljós og 
komið með góða máltíð þegar svo ber undir.“

SAFNANÓTT
Í ÁRBÆJARSAFNI

Föstudaginn 23. febrúar 2007 frá 19:00 – 24:00

Í Árbæjarsafni verður menning ungs fólks í hávegum höfð á
Safnanótt. Í samvinnu við félagsmiðstöðvarnar Ársel, Fókus og í
Norðlingaholti býður safnið upp á dagskrá í tengslum við
sýninguna Diskó & pönk - ólíkir straumar?

Boðið verður upp á leiðsagnir um sýninguna á klukkutíma fresti
og rætt um unglingamenningu í Reykjavík fyrr og nú.

Á milli leiðsagna munu efnileg bílskúrsbönd úr nærliggjandi
hverfum leika fyrir gesti, auk þess sem fólki gefst færi á að
kynna sér undirstöðuatriði í diskódansi.

Opið frá 19:00-24:00
Strætó stoppar við Kistuhyl kl. 34 – 54 – 14 
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Einar Bárðarson er reiður. 
Réttara sagt brjálaður. 
Ástæða þess er sú að einn 
keppenda hans í X-faktor 
þáttunum var sendur heim 
síðastliðinn föstudag.

Ég var brjálaður eftir þáttinn og 
trúði vart því sem hafði gerst. 
Hvernig þau fóru að því að 

senda Sigga heim er ofar mínum 
skilningi,“ segir Einar Bárðarson og 
vitnar þar til þess að Siggi var sendur 
heim úr síðasta X-faktor þætti eftir 
að hafa lent í tveimur neðstu 
sætunum í símakosningu ásamt 
dúettinum GÍS.

„Á föstudaginn fann ég bara fyrir 
því að það var kominn megaskjálfti í 
samdómara mína og eftir að ég 
horfði aftur á þáttinn seinna um 
kvöldið  þá sá ég að þetta voru 
samantekin ráð um að þetta væri 
komið gott hjá mér. Það átti með 
öllum ráðum að senda einhvern heim 
frá mér. Ég veit að þetta eru 
alvarlegar ásakanir en það er hins 
vegar augljóst þegar horft er á 
þáttinn. Maður eins og Siggi var 
búinn að fá gallalausa dóma alla 
keppnina. Það sögðu allir að hann 
væri geðveikur og ég minni á 
komment frá Ellý í keppninni á 
undan þar sem hún sagði við hann 
að þetta væri ekki eins og að vera í 
keppni heldur eins og á tónleikum. 

Svo er 180° beygja hjá þeim og hann 
er allt í einu orðinn of rólegur og 
alltaf eins. Samt var hann búinn að 
taka allan skalann þannig að þessi 
komment voru alveg út úr kú,“  segir 
Einar.

„Palli eyddi meiri tíma í að níða 
Sigga heldur en að tala fallega um 
sína eigin keppendur. GÍS-hópurinn 
var búinn að vera með kjaft við Ellý 
og dónaskap. Mér fannst þær sýna 
lélegan karakter að vera með kjaft en 
Ellý sýndi enn lélegri karakter með 
því að halda þeim inni í keppninni. 
Við lifum í þannig þjóðfélagi að kenn-
arar mega ekki hækka róminn við 
nemendur af ótta við að barna-
verndaryfirvöld mæti á staðinn og 
þetta er kannski afrakstur af því. Rétt 
eins og ef ég myndi tala um kvenkyns 
keppendurna eins og Palli talar um 
strákana þá væri ég náttúrlega í 
skýrslutöku hjá Stigamótum og ég 
væri líklega á leið út úr Smáralind-
inni í handjárnum. Palli er bara með 
kynferðislega áreitni og öllum finnst 
það voðalega sætt. Jógvan á í stórum 
vandræðum þarna uppi því Palli 
lætur hann ekki friði. Auðvitað á 
þetta að vera voða fyndið en mér 
finnst þetta vera komið gott.”

Aðspurður segist Einar hafa 
íhugað að hætta strax eftir þáttinn en 
séð þó fljótlega að það væri varla 
gerlegt. Hann sagðist þurfa að halda 
sínu striki fyrir keppendur sína og 
segir að hann muni ekki breytast 
neitt í næstu þáttum.

„Ég mun áfram reyna að vera 
samkvæmur sjálfum mér og 
jákvæður. Krakkarnir eiga það ekki 
skilið frá mér sem mikilsmetnum 
karakter í íslensku tónlistarlífi að ég 
sé að urða yfir þau. Maður dæmir af 
heilindum. Ég ætla að reyna að halda 
mínu striki í keppninni en það verður 
erfitt að sitja við hliðina á Ellý í næsta 

þætti og láta eins og ekkert hafi í 
skorist. Ég var ekkert að grínast 
þegar ég sagði að þetta væru 
umhverfisspjöll á íslenskri tónlistar-
náttúru að senda hann heim. Ellý 
hefur ekkert að gera þarna eftir þetta. 
Ég hef látið hana njóta vafans eins 

langt og sú taug getur teygst hjá mér 
en eftir þetta þá tek ég ekkert mark á 
henni. Ég ætla líka að biðja fólk úti í 
bæ að lækka í tækjunum þegar hún 
byrjar að tala. Mitt mat er að eftir 
þáttinn á föstudaginn þá tekur fólk 
ekki mark á Ellý. Orð hennar eru bara 
eins og innistæðulaus færsla á 
debetkortinu. Ellý var út úr kú. 

Mér finnst leiðinlegra ef Palli ætlar 
að vera á þessu plani því það er tekið 
mark á honum. Ég vona bara hans 
vegna og keppninnar vegna að hann 
reyni að vera samkvæmur sjálfum 
sér. Fólk tekur bullandi mark á 
honum og hann á það alveg skilið en 
mér fannst hann ekki koma fram af 
heilindum síðast.”

oskar@frettabladid.is

SAMANTEKIN RÁÐ Einar Bárðarson segir samdómara sína í X-faktor, þau Pál Óskar
og Ellý, hafa lagst á eitt um að láta einn af hans keppendum fara heim og sakar þau 
um óheilindi. SIRKUSMYND/VILHELM

SENDUR HEIM Einar Bárðarson segir 
það með ólíkindum að annars eins 
látúnsbarki og Siggi hafi verið sendur 
heim.

SIRKUSMYND/SIGURJÓN RAGNAR

„ELLÝ VAR ÚT ÚR KÚ“
EINAR BÁRÐARSON SAKAR SAMDÓMARA SÍNA Í X-FAKTOR UM ÓHEILINDI

„PALLI ER BARA MEÐ 
KYNFERÐISLEGA 
ÁREITNI OG ÖLLUM 
FINNST ÞAÐ VOÐA-
LEGA SÆTT.“

REYKJAVIK STORE
LAUGAVEGI  86-94, S: 511-2007

NÝJAR OG SPENNANDI 
VÖRUR FYRIR JÓLIN.
ÚTSALAN ER HAFIN
30-50% AFSLÁTTUR

Lokadagur útsölu er á morgun 
27.01.07  50%-70% afsláttur
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„Ég mæli 
með því að 
foreldrar nýti 
sér þessa 
fáu mánuði 
sem þeir fá í 
fæðingar-
orlof. Ég 
mæli líka 
með því að 
reglur um 
Fæðingar-
orlofssjóð
verði endurskoðaðar. Það má ekki 
mismuna litlum börnum fyrsta æviskeiðið 
eftir því hvernig foreldrar þeirra standa. Í 
þessu fiskfári sem nú ríður yfir landann 
mæli ég líka með fiski úr Fylgifiskum,
gufusoðnu grænmeti og kartöflum. 
Þegar fisknum hefur verið sporðrennt 
mæli ég svo með myndinni Babel. 

Esther Talia Casey, leikkona

„Ég mæli 
með cafe 
latte og bjór 
á Boston. 
Það er það 
eina sem er 
þess virði að 
mæla með 
þessa
dagana.“

Helgi Seljan, sjónvarpsmaður

„Ég mæli með að fólk fari út að ganga af 
því að það fer að líða að vori. Það bætir 
og kætir. Síðan mæli ég 
með að fólk sé 
duglegt að virkja 
sambandið við vini 
og fjölskyldu.“

Aðalheiður 
Ólafsdóttir, 
söngkona

„Ég mæli 
með nýja 
homma-
staðnum Q-
bar sem var 
að opna. 
Þar er 
fókusinn
mest á 
samkyn-
hneigða en 
hinir eru 

velkomnir líka. Það verður enginn fyrir 
vonbrigðum því það er búið að setja upp 
stærsta DJ-búr landsins.“

Ólafur Hjörtur Ólafsson, athafnamað-
ur

Útgáfufélag 365 prentmiðlar 

Útgefandi Helgi Hermannsson, ábm. 

Ritstjórn Óskar Hrafn Þorvaldsson 

oskar@frettabladid.is, 

Indíana Ása Hreinsdóttir, indiana@

frettabladid.is Útlitshönnun Kristín 

Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is, 

Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 

105 Rvk, sími 550 5000 

Sölustjóri Gréta Karen Grétarsdóttir 

550 5864 gretakaren@frett.is

sirkus

Hvað á að gera um helgina?

Siv með rauðar strípur en heldur toppnum

Þ egar breski leikarinn Jude Law 
kom til landsins í síðustu viku 
var strax farið að velta því upp 

hvaða íslenska kona myndi næla sér í 
kappann. Hann er jú myndarlegur, 
moldríkur og einsamall og því alls 
ekki slæmur mannkostur. Sirkus 
getur greint frá því að það var hin 
stórglæsilega leik- og söngkona 
Halla Vilhjálmsdóttir sem Jude 
Law féll fyrir á föstudagskvöldinu 
fyrir viku. Þau borðuðu saman á 
Domo eftir að Halla hafði 
lokið við að kynna X-
Faktor, og sáust síðan í 
innilegum samræð-
um á Sirkus áður en 

þau héldu út í nóttina, saman. 
Sirkus hefur jafnframt heimildir 

fyrir því að Halla og Jude hafi 
haldið miklu og góðu 

sambandi síðan 
leikarinn yfirgaf 
Ísland á laugar-
dag. Símalínur á 
milli Bretlands og 
Íslands hafa verið 

rauðglóandi og 
greinilegt að Halla 

hefur heillað 
Hollywood-

leikarann upp úr 
skónum.

Halla 
hyggst 
flytja á ný 
til London 
nú í vor og 
verður 

fróðlegt að 
sjá hvort 

samband 
hennar og 
Jude Law 
verður 

nánara þegar hún er komin í 
stórborgina.

Annars þarf Halla ekki að 
hafa áhyggjur. Breska 
götublaðið The Sun tók 
upp frétt Fréttablaðsins af 
samneyti Höllu og Jude 
Law og hún er því orðin 
fræg í Bretlandi. Hún er nú 
komin í hóp glæsikvenn-
anna Sadie Frost, Nicole 
Kidman og Siennu Miller sem 
hafa allar á einn eða 
annan hátt verið 
orðaðar við Jude 
Law.

Law á þrjú börn 
með Sadie Frost 
sem hann giftist 
árið 1997 og skildi 
við árið 2003. 
Fljótlega eftir það 
var hann orðaður 
við áströlsku 
þokkagyðjuna 
Nicole Kidman en 
þau léku saman í 
kvikmyndinni Cold 

Mountain. Hann kynntist síðan 
Siennu Miller við gerð myndarinnar 

Alfie en hætti með henni eftir að 
upp komst um að hann hafði 

haldið framhjá með 
barnfóstru barna sinna. 

Law hefur verið laus 
og liðugur en 
spurning hvort 

breyting verður á nú. 
Hefur Halla fangað 

hjarta breska sjarmörs-
ins? Tíminn mun leiða 

það í ljós en eitt er 
víst að Halla verður 
ávallt nefnd til 
sögunnar sem ein af 
þeim konum sem 

Jude Law eyddi tíma 
með. 

HALLA VILHJÁLMSDÓTTIR KRÆKTI Í HINN FJALLMYNDARLEGA JUDE LAW

HEILLAÐI BRESKA SJARMÖRINN Halla
Vilhjálmsdóttir er gullfalleg stúlka og 

virtist ekki eiga í 
erfiðleikum með að 

heilla einn 
eftirsóttasta
piparsvein
veraldar upp úr 

skónum.

ÞRJÚ BÖRN OG
SKILNAÐUR Sadie

Frost eignaðist þrjú 
börn með Jude Law
en hjónabandið entist 
ekki.

ORÐRÓMUR Ekki hefur enn 
fengist staðfest hvort Nicole

Kidman og Jude Law voru saman 
meðan á tökum stóð á myndinni 

Cold Mountain.

„Ég ætla að njóta Vetrarhátíðarinnar í 
Reykjavík á föstudag og laugardag. Ég 
mun stjórna mínum vikulega útvarps-
þætti á laugardaginn og fara á tónleika 
um kvöldið í Listasafni Íslands með 
frönsku hljómsveitinni Dionysos. Síðan 
stefni ég á að sjá 
söngleikinn Abbababb í 
fimmta sinn á 
sunnudaginn og 
hlæja mig 
máttlausan.“

Felix 
Bergsson, 
fjölmiðla-
maður

„Ég er að fara að passa barnabarnið mitt, 
sem er nafna mín, um helgina. Foreldrar 
hennar eru að fara að spila 
á Búðum þannig að ég 
og sonur minn, sem er 
níu ára, ætlum að fara 
heim til þeirra og passa 
Ellen yngri. Þetta er 
fyrsta fríhelgin í 
óralangan tíma 
og ég hlakka 
mikið til að 
passa þetta 
yndislega barn.“ 

Ellen Kristjánsdótt-
ir, söngkona

„Ég ætla að reyna að sjá Mein Kampf í 
Borgarleikhúsinu en annars sé ég fyrir 
mér að helginni verði eytt í faðmi 
fjölskyldunnar. Ég fer til London á 
mánudaginn og verð þar í tvær vikur að 
leika í Pétri Gaut í Barbican- leikhús-
inu.“

Ólafur Darri 
Ólafsson, leikari

„Ég ætla að 
leggjast í 

lærdóm um 
helgina en 
það á svo 

eftir að koma í ljós hvernig það gengur. 
Ég tek SAT-próf, sem er inntökupróf í 
bandaríska háskóla, eftir tvær vikur og 
þar sem ég flýg sérstaklega til 
Bandaríkjanna til 
að taka það þá 
er eins gott 
að vera vel 
undirbúin og 
ná því.“

Helena 
Sverrisdóttir, 
körfuboltakona

Í HÓPI FLOTTRA KVENNA

S iv Friðleifsdóttir heilbrigðisráð-
herra er óhrædd við að brydda 

upp á nýjungum þegar kemur að 
hárinu á henni. Ekki er langt síðan 
hún fórnaði hinu flæðandi faxi sínu 

fyrir topp og nú er hún komin með 
rauðar strípur í hárið. Aðspurð 
sagðist Siv hafa gert þetta nú í 
febrúar en sú ferð á hárgreiðslustof-
una hafi verið eftirminnileg í meira 
lagi.

„Ég þurfti að rjúka út með 
hálfklippt hárið til að mæla fyrir 
frumvarpi um tæknifrjóvgun á 
Alþingi,“ segir Siv og hlær. „Ég kom 
síðan daginn eftir og lét ljúka við að 
klippa hárið.“

Hún segist hafa fengið jákvæð 
viðbrögð á hárið og þá sérstaklega 
eftir að hún lét klippa á sig topp í 
október á síðasta ári. „Það töluðu 
margir um það hvað ég væri orðin 
ungleg með toppinn enda var það 
greiðsla sem ég var með sem 
unglingur,“ segir Siv.

Stjórnmálamenn gera oft allt til að 
vekja athygli á sér í aðdraganda 
kosninga og ljósi þess má búast við 
því að Siv bryddi upp á enn fleiri 
hárnýjungum þegar nær dregur 
kosningum í vor. „Það er allt eins von 
á því að 
það bregði 
fyrir alls 
kyns 
útfærsl-
um,“ segir 
Siv. 
Aðspurð 
hvort hún 
hafi 
íhugað að 
lita hárið 
grænt í 
hinum 

eina sanna 
Framsókn-
arlit 
sagðist Siv 
ekkert 
geta sagt 

um það. 
„Ég
útiloka 
ekki 
neitt.“

RAUÐAR STRÍPUR Heilbrigðisráðherr-
ann Siv hefur gaman að því að lífga 
upp á hárið sitt.

MEÐ TOPPINN Siv tók sig 
vel út með toppinn þegar 
hún hjálpaði MND-
sjúklingum að raða 
hjálpartækjum í gám til 
Mongolíu í síðasta mánuði.

FLAKSANDI FAX Siv hafði verið lengi 
með þessa greiðslu þegar hún breytti til 
og fékk sér topp. 

SÁ EFTIRSÓTTASTI Verður Jude Law
næsti tengdasonur Íslands?
Hver veit?

HIÐ FULLKOMNA
PAR Sienna
Miller og Jude
Law þóttu 
fullkomin
saman.
Útlitið er þó 
greinilega 
ekki allt.

Við mælum með



















Um áramótin birtist grein eftir 
mig í Fréttablaðinu þar sem 

ég færði sterk rök fyrir því að það 
væri rangt sem ítrekað væri hald-
ið fram að hægt væri að kenna 
veiði umfram ráðgjöf um algjört 
árangursleysi núverandi kvóta-
kerfis við að byggja upp þorsk-
stofninn.

Rökin voru þau að niðurstöður 
úr þorskmerkingum Hafrann-
sóknastofnunar sem gerðar voru 
fyrir meira en áratug – en 
úrvinnslu gagna lauk nú í desem-
ber – gefa mjög skýrt til kynna að 
mun minna hafi verið veitt en 
25% af veiðistofni árlega. Ef 
veiðin hefði verið svo mikil, þ.e. 
fjórðungur af stofninum, mætti 
ætla að sama hlutfall af merkjun-
um hefði skilað sér inn innan árs, 
og alls eftir nokkurra ára veiði 
hefðu um 60% af merkjum átt að 
skila sér.

Niðurstöðurnar úr merkingar-
tilrauninni voru allt aðrar en 
búast mátti við þar sem heildar-
skil fiskmerkja á fimm ára tíma-
bili voru einungis 14% í stað 60% 
sem bendir til þess að um 80% af 
merktum fiski drepist af öðrum 
orsökum en fiskveiðum.

Þessi munur er mjög sláandi 
og það væri rétt að fram færi 
rækileg rannsókn á því hvers 
vegna þessi merkingartilraun 
gefur allt aðrar niðurstöður en 
reiknilíkön Hafró gera ráð fyrir. 

Það sem er einkar merkilegt 
við þessar niðurstöður er að þær 
koma heim og saman við gagnrýni 
frá Jóni Kristjánssyni fiskifræð-
ingi og Kristni Péturssyni, fisk-
verkanda frá Bakkafirði, á líf-
fræðilegar forsendur
kvótakerfisins til uppbyggingar 
þorskstofnsins.

Einar Hjörleifsson fiskifræð-
ingur á Hafró svaraði því til í 
grein sem birt var í Fréttablaðinu 
þann 30. janúar sl. að rökrétt nið-
urstaða mín um að miklum mun 
minna hefði verið veitt en ráðlagt 
var væri markleysa. 

Í greininni segir Einar Hjör-
leifsson að lausleg greining hans 
á merkingargögnum Hafró frá 
síðustu árum gefi það til kynna.

Mín skoðun er sú að það geti 
varla verið sæmandi að greina 
þessi gögn með lauslegum hætti, 
sér í lagi gögn sem gefa augljós-
lega til kynna að pottur sé brotinn 
í stofnlíkönum Hafró.

Kjarninn í grein Einars er sá 
að það sé svo mikið merkjatap og 
vanskil á merkjum að ályktanir 
mínar séu marklausar. Hann segir 
að þessir þættir séu áhugaverðir 
en órannsakaðir. Hvers vegna eru 
þeir órannsakaðir?

Eftir því sem ég kemst næst 
hefur lítið verið um birtingu nið-
urstaðna úr merkingartilraunum 
þótt Hafró hreyki sér sífellt af 
umfangsmiklum merkingum. 
Þess má geta að skýrsla um merk-
ingarnar frá 1994 og 1995 birtist 
ekki fyrr en rúmum 11 árum eftir 

að merking-
um lauk, þá 
vegna eftir-
reksturs
míns á 
Alþingi við 
sjávarút-
vegsráð-
herra.

Ég lét 
ósagt í fyrri 
grein minni 
um þorsk-
merkingar

að ég væri nokkuð hissa á ýmsum 
ágöllum við úrvinnslu umræddr-
ar merkingartilraunar Hafró.

Í fyrsta lagi eru endurheimtur 
ekki skoðaðar sem fall af tíma sbr. 
merkingar Jóns Jónssonar 1948-

1969 þar sem hann fann að heild-
arafföll af hrygningarþorski væru 
um 80% á ári. Þetta sá Jón með 
því að skoða endurheimtur sem 
fall af tíma (árafjölda) frá merk-
ingu að endurheimtu. Jón kallaði 
þetta sýndarafföll, innifelur 
merkjatap. Aðferðin er hins vegar 
óháð dauða vegna merkingar svo 
og merkjaskilum sjómanna, sem 
er mjög mikilvægt. Ekki þarf að 
nota endurheimtuhlutfall fyrsta 
hálfa árið, aðferðin byggist á því 
að mæla hvernig merkin hverfa 
úr stofninum. Að  sjálfsögðu er 
merkjatap með í því, merki sem 
losna af fiskinum af einhverjum 
ástæðum. Þó  Jón Jónsson hefði 
mælt afföllin um 80% á ári voru 
heildarheimtur merkja ekki nema 

um 15%.  Lágt hlutfall miðað við 
að í þá daga voru hefðbundnar 
vertíðarveiðar enn í gangi og sótt 
var í hrygningarfiskinn af fullum 
þunga.  Það sem er sláandi við 
þessar niðurstöður Jóns Jónsson-
ar sem fram fóru að mestu á sjö-
unda áratugnum er að endur-
heimtur merkjanna eru 
sambærilegar við það sem fram 
fór 25 árum síðar. Í framhaldinu 
er rétt að spyrja hvort  Hafró trúi 
ekki eigin athugunum.

Í öðru lagi eru grunngögn ekki 
birt svo að erfitt er fyrir aðra að 
rýna í þau eða mynda sér sjálf-
stæða skoðun. Það ætti að vera 
krafa útgerðar- og sjómanna að 
þessi gögn séu birt með skýrum 
hætti en niðurstöður sem hafa nú 

þegar verið birtar gefa ótvírætt 
til kynna að miklum mun minna 
hafi verið veitt en ráðlegt var.    

Kvótakerfið sem byggir á ráð-
gjöf Hafró hefur ekki skilað þeirri 
uppbyggingu þorskstofnsins sem 
vænst var en þorskafli nú er helm-
ingi minni en fyrir daga kerfis-
ins.

Það er mjög mikilvægt að veita 
öðrum en þeim sem hafa ráðið 
ferðinni undanfarin ár greiðan 
aðgang að gögnum um fiskmerk-
ingar.

Þessi gögn geta svipt hulunni 
af reiknilíkönum Hafró, líkönum 
sem stangast á við viðtekna vist-
fræði.

Höfundur er alþingismaður.

Trúir Hafró ekki eigin niðurstöðum?



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

Djassklúbburinn Múlinn fagnar tíu 
ára afmæli sínu með tónleikum á 
Domo í kvöld. Klúbbur sá heitir í höf-
uðið á helsta djassgeggjara þjóðarinn-
ar, Jóni Múla Árnasyni sem jafnframt 
var heiðursfélagi og verndari Múlans 
á sinni tíð. Múlinn er samstarfsverk-
efni Félags íslenskra hljómlistar-
manna, Jazzvakningar og Heita potts-
ins.

„Múlinn var stofnaður sem vett-
vangur fyrir djassleikara til þess að 
koma tónleikum sínum inn í heild-
stæða dagskrá,“ útskýrir Ólafur Jóns-
son, einn forsvarsmanna Múlans. 
„Áherslur starfsins hafa lítið breyst í 
gegnum tíðina en það sem hefur staðið 
okkur fyrir þrifum er að við höfum 
ekki átt varanlegan samastað heldur 
verið á sífelldu flakki milli húsa.“ Fyrr 
í vetur færði Múlinn sig um set og 
fluttist úr Þjóðleikhúskjallaranum í 
ný húsakynni skemmti- og veitinga-
hússins Domo í Þingholtsstræti og 
segir Ólafur komna góða reynslu á það 
aðsetur. „Það er skemmtilegur staður, 
bæði fyrir hlustendur og áhorfendur. 
Það er fínn hljómur, góður andi og 
ekki spillir að þeir sem þarna starfa 
hafa tekið okkur afskaplega vel.“

Fleiri djassklúbbar eru starfandi á 
höfuðborgarsvæðinu en Ólafur tekur 
undir að Múlinn sé mögulega þeirra 
sýnilegastur. „Enda er Múlinn sá eini 
sem er með reglulega starfsemi yfir 
vetrartímann. Við reyndar förum í 
sumarfrí en þá tekur annað við, til 
dæmis er þá boðið upp á djasstónleika 
á Jómfrúnni.“ Djassheimurinn hér 
heima á Fróni er ekki stór svo flestir 
þekkjast innan hans og er jafnan sam-
starf um hátíðahald og stærri sam-
komur. Þannig fá til að mynda blús-
áhugamenn inni á Domo meðan á 
Blúshátíð Reykjavíkur stendur í apríl. 

Tónleikadagskrá vetrarins var 
kynnt fyrir skömmu en Múlinn stend-
ur fyrir vikulegum tónleikum á 
fimmtudagskvöldum þar sem ólíkir 
straumar og stefnur í djasstónlist fá 
að njóta sín fram á vorið. Ólafur 
útskýrir að starf stjórnar Múlans snú-

ist fyrst og fremst um að taka á móti 
umsóknum frá tónlistarhópum og 
velja saman dagskrána. „Umsóknun-
um hefur fjölgað með árunum og nú 
komast færri að en vilja,“ útskýrir 
Ólafur og bætir við að nú taki um sex-
tíu tónlistarmenn þátt í tónleikahaldi 
klúbbsins fram á vorið. 

Nú um helgina verður hins vegar 
hátíðarbragur í kjallaranum við Þing-
holtsstrætið því í tilefni afmælisins 
koma góðir gestir frá Danmörku en 
tríó Alex Riel heldur hér tvenna tón-
leika. „Riel er einn af þekktari músík-
öntum Dana en hann er mikill Íslands-
vinur,“ segir Ólafur. „Hann er 

þrælflottur trymbill sem hefur spilað 
með öllum í djassgeiranum sem eitt-
hvað hafa staldrað við í Danmörku. 
Hann kemur líka með ansi skemmti-
legt tríó með sér, ungan píanista sem 
er víst sá heitasti þar í landi um þessar 
mundir og bassaleikarann Jesper 
Lundgaard sem hefur líka verið lengi 
að og er mjög virtur.“ Þetta er í fyrsta 
sinn sem Riel leikur með eigin tríói en 
hann hefur ávallt leikið hér með hljóm-
sveitum annarra.

Fjörutíu ár eru síðan Riel heimsótti 
Ísland fyrst en hann er víst í  fanta-
formi og hefur aldrei leikið betur. 

„Ég sé mig alveg fyrir mér 
sem áttræðan karl, enn þá 

að leika, akandi um á 
mótorhjóli, nakinn.“

Fáninn reistur á Iwo Jima

Elskulegur sambýlismaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Karl Júlíusson
Garðhúsum, Grindavík,

verður jarðsettur í Grindavíkurkirkju laugardaginn
24. febrúar klukkan 14.

Sigrún Guðmundsdóttir
Guðmundur Grétar Karlsson
Sigurður Rúnar Karlsson
Jón Júlíus Karlsson
Páll Tryggvi Karlsson Finndís Fjóla Birgisdóttir
Ronja Rán Pálsdóttir
Ylfa Dröfn Pálsdóttir

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

LEGSTEINAR

TILBOÐSDAGAR
allt að 50% afsláttur

af legsteinum og
fylgihlutum

Sendum myndalista

70 ára afmæli
Aðalheiður Vagnsdóttir  

(Heiða) Tröllagili 5, Akureyri.

Í tilefni af 70 ára afmæli mínu þann 
18. febrúar vil ég senda öllum þeim 

sem glöddu mig með g jöfum, blómum, 
söng og heimsóknum þökk fyrir 

ógleymanlega helgi.

Lifið heil.

50 ára afmæli
Auðunn Þ. 

Þorgrímsson

verður að heiman á 
afmælisdaginn.

Thelma Ásdísar á lista vinstri grænna
Thelma Ásdísardóttir hefur ákveðið 
að fara í þingframboð og tekið 8. sæti 
á lista Vinstrihreyfingarinnar – 
græns framboðs í Suðvesturkjör-
dæmi, hinum svokallaða Kraga. 
Thelma vakti þjóðarathygli fyrir 
endurminningar sínar, sem Gerður 
Kristný Guðjónsdóttir skráði og 
komu út í hittifyrra undir nafninu 
Myndin af pabba. 

Thelma gekk í Vinstrihreyfing-
una í fyrra og leist vel á þegar hún 
var beðin um að taka sæti á lista 
flokksins í Kraganum. „Ég gekk í 
flokkinn því skoðanir mínar sam-
ræmast stefnu hans í flestum efnum 
og vil gjarnan taka þátt í baráttu 
hans.“ Thelma segir að barátta 
vinstri grænna gegn ofbeldi, ekki 
síst kynbundnu ofbeldi, hafi höfðað 
sterkast til sín. „Í þeim efnum hafa 
Kolbrún Halldórsdóttir og fleiri 
staðið sig frábærlega og ég vil taka 
þátt í því.“ 

Um áramótin varð uppi fótur og 

fit þegar Múrinn birti færslu þar 
sem Margrét Frímannsdóttir var 
sögð heimfæra endurminningar 
Thelmu upp á sjálfa sig í bókinni 
Stelpan frá Stokkseyri, en ritstjórn 
vefritsins er skipuð félögum úr 
Vinstrihreyfingunni, þar á meðal er 
Katrín Jakobsdóttir, varaformaður 
flokksins. Gamanið þótti helst til 
grátt og fór fyrir brjóstið á mörgum 
en Thelma segist ekki hafa tekið það 
nærri sér. „Ég tók því ekki eins illa 
og margir hugðu. Ég leit á þetta sem 
klaufaskap frekar en annað og er 
viss um að þetta var ekki gert til að 
meiða einn eða neinn, allra síst mig. 
Það skemmdi því alls ekkert fyrir 
milli mín og flokksins.“ 

Thelma vinnur hjá Stígamótum og 
það lá óvenjuvel á henni þegar 
Fréttablaðið hringdi. „Við vorum að 
fá fréttir af því að það væri búið 
að aflýsa þessari klámráðstefnu 
og erum alsælar yfir því. Þetta 
er flott yfirlýsing frá Íslandi.“  





Það er sáraeinfalt að spila góðan fótbolta, 
þetta snýst bara um samvinnu og ekkert 

annað. Í raun er þetta voðalega líkt því sem 
maður gerir í svefnherberginu, því eins og í 

fótbolta er lítið vit í að 
gera allt einn.

Þú sérð hvað ég meina, er það 
ekki? Fótbolti er enginn staður 
fyrir fólk sem ekki hugsar um 
annað en sjálft sig, alveg eins 

og ...

Í svefnherberginu.

Vúpps!!! Lyktar-
eyðirinn
brotnaði

Farðu nú að 
viðurkenna að þú 

ert líklega með 
fótsvepp og eitthvað 

þarf að gera í því.

Grunnskóli og 
Tattoo stofa 

Þrymirs

Varstu búin að skoða 
þetta almennilega?

Hvað ætlar þú að 
verða þegar þú 
ert orðinn stór?

Hvað meinarðu?

Ég meina, verður 
þú dalmatíuhundur, 

kjölturakkur eða púðlu 
hundur?

Bara svona 
eins og ég er

Svona nú, þú 
getur nú gert 

betur, ekki þetta 
metnaðarleysi

Hefur
einhver

séð góða 
pennann

minn?

Það fer eftir því 
hvað þú meinar 

með séð?

Ég meina, 
ég hef alveg 
séð hann. 

Það hafa allir 
séð þennan 

penna sem búa 
hérna?

Það sem þú ert í raun að 
spyrja er hefur einhver fengið 
pennan lánaðan? Kannski fékk 
einhver hann lánaðan til að lita 
í litabókina sína eða til að teikna 
falleg hjörtu á hendina á sér ...

Hefur einhver 
fengið góða 

pennann minn 
lánaðan?

Skilgreindu,
einhver ...

Klámframleiðendur 
hafa hætt við fyrir-
hugaða ráðstefnu á 
Íslandi eftir að hafa 
verið vísað frá Hótel 

Sögu, þar sem hópur-
inn átti bókaða gist-
ingu.
Sjálfsagt varpa 

margir öndinni léttar, þar 
á meðal stjórn Bændasamtaka 
Íslands sem eiga Hótel Sögu, 
borgaryfirvöld og ýmis félagasam-
tök, sem hafa lýst sig andvíg komu 
hópsins. Klámhundarnir hafa hins 
vegar risið upp á afturfæturna og 
mótmælt mannréttingabrotunum 
sem verið er að fremja í þessu fyrir-
myndarríki.

Persónulega finnst mér ráð-

stefnan hafa fengið allt of mikla 
fjölmiðlaathygli, þótt umræðan sé 
vissulega þörf og hafi í þessu tilviki 
haft áhrif. Ég er nefnilega ansi 
hræddur um að sú neikvæða 
umfjöllun sem hópurinn hefur 
fengið eigi eftir að reynast honum 
ágætis auglýsing þegar öllu er á 
botninn hvolft, alveg sama þótt 
hann hafi afboðað komu sína til 
landsins.

Mér finnst líka skrítið að áhugi 
klámframleiðenda á landinu skuli 
koma Íslendingum svona á óvart. 
Sérstaklega í ljósi þeirrar landkynn-
ingar sem fyrirtæki eins og Ice-
landair hafa staðið fyrir um árabil, 
þar sem gert er út á lauslæti lands-
manna. Eða man enginn eftir banda-
rísku slökkviliðsmönnunum og 

Playboy-tökuliðinu sem komu hing-
að í sitt hvoru lagi en í þeim sama 
tilgangi: að komast yfir konur?

Það er bara vonandi að við drög-
um lærdóm af þessu máli og verð-
um betur undirbúin þegar næsti 
klámhópur boðar komu sína hingað. 
Ég legg til að við eyðum þá ekki öllu 
púðri í þvaður heldur látum verkin 
tala, handtökum fólkið, tökum af 
því myndavélarnar og setjum í 
stofufangelsi í Austurbæjarskóla. 
Sleppum því ekki aftur undir bert 
loft fyrr en tilgangur þess liggur 
ljós fyrir og höfum það svo undir 
ströngu eftirliti.

Það er alveg nóg að við skulum 
hafa leyft útlendingunum að nauðga 
landinu, látum þá ekki líka hossa 
sér úti í náttúrunni.
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Áttu von 
á gestum?



ÚTSALAN
ER SENN Á ENDA
30% afsláttur á öl lum l jósum og smávöru
Frábærar vörur á frábæru verði

áður 31.000 
núna á 19.800

Sófi + stólar 3+1+1, áður 269.800 
nú 199.800

Sófi 3ja sæta, áður 129.800 
nú 99.800

Leður. Litir: Svart og hvítt.

Sófi + stólar 3+1+1, 
áður 228.600
nú 159.800

50%
afsláttur



! Kl. 23.00
Kvartett Hauks Gröndal leikur 
á Café Rósenberg í Lækjargötu. 
Sveitina skipa Haukur Gröndal á 
tenórsaxófón, Ásgeir Ásgeirsson á 
gítar, Þorgrímur Jónsson á kontra-
bassa og Erik Qvick á trommur. 
Á efnisskránni eru djassslagarar 
frá 4. og 5. áratug síðustu aldar 
og sveiflan verður sannarlega í 
fyrirrúmi.

Halaleikhópurinn frumsýnir

Hún er orðin býsna þreytt, gamla tuggan um að tónskáld nú til dags semji 
miklu verri tónlist heldur en „í gamla daga“. Því miður eru alltof margir 
þeirrar skoðunar að „nútímatónlist“ sé álíka spennandi og berklar eða 
fuglaflensa; þótt hún sé kannski ekki beinlínis hættuleg heilsu manna 
samanstandi hún varla af öðru en óskiljanlegu gauli eða poti út í bláinn og 
því beri að forðast hana eins og heitan eldinn. 

Það hefur alltaf verið til fólk sem þorir ekki að taka áhættuna og hlusta 
á tónlist síns eigin samtíma með opnum og fordómalausum eyrum. Árið 
1600 gaf ítalskur munkur og tónlistarspekúlant að nafni Artusi út ritið 
„Um ófullkomleika nútímatónlistar“. Afstaða hans til ungu kynslóðarinnar 
í tónlist var afdráttarlaus eins og heitið gefur til kynna. Tónskáld eins og 
Claudio Monteverdi leyfðu sér allt of mikið frelsi í tónlist sinni með 
harkalegum og ómstríðum hljómum sem særðu eyru háttvísra hlustenda. 
Artusi vildi miklu frekar hlusta á tónlist eftir Palestrina, sem hafði þá eytt 
sex árum í gröfinni. Svipaða sögu er að segja um Vínarbúa sem skrifaði 
um frumflutninginn á Fidelio-forleik Beethovens 1806. „Aldrei fyrr hefur 
verið samið tónverk sem er jafn samhengislaust, ruglingslegt og eyrna-
meiðandi,“ sagði vesalings gagnrýnandinn, sem átti erfitt með að skilja 
hvað hafði eiginlega gerst í tónlistinni eftir að Mozart kvaddi heiminn 15 
árum áður. Á vordögum 1913 trylltist fína fólkið í París við frumflutning-
inn á Vorblóti Stravinskís, eins og frægt er orðið. Vorblót er eitt magnað-
asta hljómsveitarverk allra tíma, en á tímabili heyrðist varla í tónlistinni 
fyrir hrópum og slagsmálum í salnum. Fólk átti ekki orð til að lýsa 
hneykslun sinni og var reiðubúið að berjast með kjafti og klóm gegn 
þessari sérkennilegu nýju tónlist sem átti meira skylt við hávaða.

Það þarf varla að taka það fram að Monteverdi, Beethoven og Stravinskí 
eru löngu orðnir hluti af hinni „klassísku“ tónlistarhefð. Nú til dags kýs 
fólk frekar að heyra tónlist þeirra í hundraðasta sinn í stað þess að taka 
áhættuna með glænýja tónsmíð. Okkur hættir til að gleyma því að ekki 
var heldur allt gott sem samið var í gamla daga. Allar vondu tónsmíðarn-
ar hafa síast burt í tímans rás, og það er ekki sanngjarnt að ætlast til þess 
að allt sem tónskáld dagsins í dag láta frá sér standist strax samanburð 
við útvalin meistaraverk sögunnar. 

Þeim mun gleðilegra er þegar nýtt verk kemur fram á sjónarsviðið 
sem hefur að bera allt það sem prýða má góða tónlist: kröftugan rytma, 
fallegar línur, rökrétt samhengi, ósvikinn innblástur og virtúósítet af 
hæstu gráðu. Eitt slíkt verk er píanókonsertinn eftir finnska tónskáldið 
Esa-Pekka Salonen sem Fílharmóníuhljómsveitin í New York frumflutti 
við mikinn fögnuð fyrir hálfum mánuði ásamt ísraelska píanistanum 
Yefim Bronfman. 

Salonen lærði tónsmíðar við Sibeliusar-akademíuna en sló rækilega í 
gegn þegar honum bauðst, 25 ára gömlum, að stjórna þriðju sinfóníu 
Mahlers í London með næstum engum fyrirvara. Nú hefur hann verið 
aðalstjórnandi Fílharmóníunnar í Los Angeles í 15 ár og hefur komið 
hljómsveitinni í fremstu röð á heimsvísu. Salonen kveðst enn líta á sig 
sem tónskáld, þótt hann hafi ekki jafn mikinn tíma til að semja og hann 
myndi sjálfur kjósa. Árið 2007 markar samt tímamót: í fyrsta sinn á 
ferlinum ætlar hann að skipta tíma sínum hnífjafnt milli stjórnandans og 
tónskáldsins.

Stemningin var mögnuð við upphaf tónleikanna í Avery Fisher Hall í 
byrjun mánaðarins, þar sem þétt setinn salurinn beið þess með eftirvænt-
ingu að heyra hvernig til tókst með nýja verkið. Það var heldur ekki til að 
draga úr spennunni að einleikarinn hafði ekki fengið nóturnar að verkinu 
– sem er svínslega erfitt – fyrr en í desemberbyrjun! Það er óhætt að 
fullyrða að fáir hafi orðið fyrir vonbrigðum. Tónleikagestir í New York 
eru óvægnari en víðast annars staðar, en sjaldan hef ég séð þá fagna nýrri 
tónsmíð með jafnmiklum ákafa og hér. Í lok tónleikanna ætlaði bravó-
hrópunum aldrei að linna, og þegar út var komið voru allir sem ég ræddi 
við á einu máli um að konsertinn ætti eftir að slá í gegn.  Áhrifin koma 
víða að: Messiaen, djass, austurevrópsk og austurlensk þjóðlagatónlist, 
barokk; Salonen segir sjálfur að ójafn rytminn í upphafsstefinu, sem 
tónlistarmenn myndu kalla „punkteraðan“, sé tilraun til að líkja eftir 
frönskum hirðdansi frá 17. öld. Litbrigðin eru óteljandi, enda Salonen 
öllum hnútum kunnugur þegar kemur að því að skrifa fyrir hljómsveit. 
Lokablaðsíðurnar eru einhverjar þær æsilegustu sem ég minnist þess að 
hafa heyrt. Hljómsveitin er á fullu blússi á meðan píanistinn þeytist upp 
hljómborðið á ógnarhraða. Skyndilega stöðvast allt á mögnuðum loka-
hljómi sem örðugt er að lýsa með orðum: hann er ómstríður en samt 
fallegur, hnausþykkur en líka sérkennilega gegnsær og bjartur. 

Konsertinn verður hljóðritaður í Los Angeles á næsta ári, en þangað til 
geta lesendur svalað forvitni sinni með því að hlusta á tónleikaupptökuna 
frá New York, sem stendur á heimasíðu hljómsveitarinnar næstu vikuna 
(www.nyphil.org, „Broadcasts & Recordings“). Tónleikarnir hlaðast niður 
í heilu lagi, en píanókonsertinn hefst á 33:25. Önnur verk á tónleikunum 
voru Tombeau de Couperin eftir Ravel og Myndir á sýningu eftir Mús-
orgskí. Þá ætti ykkur, lesendur góðir, ekki að vera neitt að vanbúnaði að 
kynna ykkur það ferskasta í nýrri tónlist, vonandi með dálítið opnari huga 
en gagnrýnendurnir sem vitnað var í hér að ofan. Njótið vel!

Splunkunýr konsert slær í gegn

Það er mikið um að vera í 
Hafnarhúsinu í dag. Vetrar-
hátíðin hófst þar í gær með 
gestakomum og glæsidansi 
spænskra listamanna. Í dag 
verður mikið um að vera 
þegar líður á en þar ber hæst 
opnun á sýningu í tengslum 
við frönsku listahátíðina 
sem allt er að leggja undir 
sig þessi dægrin: franski 
myndlistarmaðurinn Pierre 
Huyghe hefur búið um verk 
sín í salarkynnum Hafnar-
hússins og er sýning hans 
opnuð í dag kl. 18. Strax kl. 
21.30 verður leiðsögn um 
sýninguna.

Pierre er kominn vel á fimmtugs-
aldurinn og hefur á síðustu árum 
sótt mikinn heiður víða út fyrir 
heimaland sitt. Á síðustu misser-
um hefur Pierrre verið stórtækur 
í stærstu nútímasöfnum stórborg-
anna: hann var með gríðarstóra 
sýningu á Guggenheim í ársbyrj-
un 2003 en þá hafði hann nýverið 
þegið Hugo Boss-verðlaunin: þar 
sýndi hann Breiðholtskenndar 
blokkir í líkönum umvafðar þoku. 
Af því tilefni lét hann hafa eftir 
sér að byggingar af þessu tagi 
væru skrumskæling á kenning-
um Le Corbusier um nútímaborg-
ina sem hafði þá sætt mikilli 
gagnrýni.

Árinu áður hafði hann verið full-
trúi Frakka á Tvíæringnum í Fen-
eyjum og fékk þá sérstaka viður-
kenningu þar í bæ. Whitney-safnið 

hýsti hann í fyrra og Tate Modern 
2006, Sýningin Fagnaðargarður-
inn (Celebration Park) er fram-
hald af nýafstöðnum sýningum 
hans í Tate Modern og Musée 
d’Art Moderne de la Ville í París 
en inniheldur einnig ný verk sem 
aldrei hafa verið sýnd áður. Pierre 
Huyghe er í fremstu röð franskra 
listamanna sem komu fram á síð-
asta áratug og vinnur með fjöl-
breytta miðla listanna, einkum 
kvikmyndir og myndbönd, en 
einnig veggspjöld, bæklinga og 
ljósmyndir. Hann hefur gert 
fjölda verka þar sem tekist er á 
við áhrif bandarískra kvikmynda, 
og sýnir með hvaða hætti er 
mögulegt að umbreyta þeim 
ímyndum sem þar er að finna.

Í sýningarrýmunum þremur sem 
hann leggur undir sig í Hafnar-
húsinu má sjá einbeitta þörf til að 
umbreyta hinu setta og kunnug-
lega rými: nýja veggi hefur hann 
byggt inn í öll rýmin svo þau taka 
strax á sig nýjan svip. Hann geng-
ur skrefinu lengra því að í einum 
salnum verða eldri munir eftir 
aðra listamenn hluti af innsetn-
ingu sem gengur gegnum lithvörf 
og verkin um leið. Sýningin í 
Listasafni Reykjavíkur ber yfir-
skriftina Í BEINNI − VIÐBURÐ-
UR VERÐUR SÝNING og vísar 
til þess að upplifun gestsins er 
bein og milliliðalaus, eins og við 
lifandi tónlistarflutning,  upplif-
un sviðsverka og kyrrðar hefð-
bundinnar myndlistarsýningar. 

Verkin á sýningunni eru þrjár 
stórar innsetningar í þremur 
sölum safnsins. Tæknin og tíminn 
gera hina annars kyrru myndlist-
arsýningu að uppsetningu eða 

sviðsetningu með þátttöku 
almennings. Þar að auki eru sýnd-
ar þrjár kvikmyndir: NÚ ER 
EKKI TÍMI TIL AÐ LÁTA SIG 
DREYMA, frá 2004, sem er unnin 
fyrir Harvard-háskóla í Banda-
ríkjunum 2004 í tengslum við 
bygginu eftir arkitektinn Le Cor-
busier sem þar er. Huyghe vann 
kvikmynd úr brúðuleikhússýn-
ingu sem hann setti á svið í bygg-
ingunni. Brúðuleikhúsið lýsir, 
með söng og leik, baráttu Le Cor-
busier við að fullgera bygginguna 
og svipaðri upplifun Huyghe af 
því að vinna verkið fyrir skólann. 
Í þessu verki er tónlistin sett 
saman úr verkum eftir Edgard 
Varèse og Iannis Xenakis auk 
hluta úr sönglaginu Le temps des 
cerises. með texta eftir Jean 
Baptistie Clément túlkuðum af 
Charles Trenet. 

Hinar myndirnar eru FERÐ SEM 
EKKI VAR FARIN, frá 2006, en 
hún er að hluta tekin í leiðangri á 
Suðurskautslandinu þar sem lista-
maðurinn leitaði einstæðrar þjóð-
sagnakenndrar skepnu. Skepnan 
er sögð búa á eyju sem komið 
hefur undan íshellunni við hlýnun 
jarðar og er áður ókönnuð.

Hluti myndarinnar var síðan 
tekinn í Central Park í New York 
þar sem Huyghe sviðsetti endur-
gerð ferðarinnar. STREAMSIDE 
HÁTÍÐIN er frá 2003 og er tekin 
á hátíð sem listamaðurinn stóð 
fyrir í nýlegu úthverfi í Banda-
ríkjunum.Hátíðinni var ætlað að 
fagna tilurð þessa nýja samfélags 
og verða árlegur viðburður í lífi 
íbúanna.

Huyghe skapar viðburð fullan 
gleði og siðum sem verða munu 
raunverulegur þáttur í árlegum 
hátíðahöldum bæjarbúa. 
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Bloc Party
A Weekend In The City

Van Morrison
At The Movies

Rhythms Del Mundo
Rhythms Del Mundo Cuba

Laddi 2CD
Hver er sinnar kæfu smiður

Norah Jones
Not too late

Amy Winehouse
Back To Black

Lay Low
Please Donn’t Hate Me

Söngvakeppni
Sjónvarpsins 2007
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TILBOÐ GILDIR
AF ALLRI TÓNLIST
Í VERSLUNUM
SKÍFUNNAR
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TILBOÐ GILDIR TIL 1. MARS EN ÞÁ TEKUR GILDI
ALMENN VSK. LÆKKUN

SKÍFAN LÆKKAR

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



20 21 22 23 24 25 26Þær Hlaupanótustöllur sem halda 
úti einhverjum mergjaðasta tón-
listarþætti ríkisútvarpsins bregða 
á leik með hljóðrásina í kvöld: þá 
verða Tónleikar Hlaupanótunnar 
kl. 20-22 í beinni útsendingu frá 
Hafnarhúsinu.

Þeir sem eru ekki bókaðir 
þetta þétta útivistarkvöld geta 
farið á tónleikana ókeypis, aðrir 
geta heyrt þá í tiltækum græjum. 
Umsjónarmenn eru þær Berglind 
María Tómasdóttir og Elísabet 
Indra Ragnarsdóttir. Söfnuður 
kvöldsins hefur víða farið:  Hild-
ur Ingveldardóttir Guðnadóttir, 
sellóleikari og tónskáld, kemur 
heim frá Stokkhólmi til að spila í 
útvarpinu en hún sendi frá sér 
fyrstu sólóplötu sína á síðasta ári. 
Ástralski tónlistarmaðurinn Ben 
Frost, sem hefur verið heimilis-
fastur á skerinu um skeið, býður 
upp á glænýtt verk fyrir sjö gít-
arleikara í anda plötunnar Theory 
of Machines sem kom út fyrir síð-
ustu jól og hefur fengið frábæra 
dóma.

Þeir Eiríkur Orri og Valdimar 
Kolbeinn hafa komið víða við í 
tónsköpun sinni, starfað með 
Múm, stórsveit Nix Noltes, tríó-
inu Flís, trommaranum Han 
Bennink og fleirum en sameina 
krafta sína sérstaklega í kvöld. 
Sigurður Halldórsson, sellóleik-
ari og söngvari, leikur Egófóníu 

eftir Svein Lúðvík Björnsson, þar 
sem selló-leikarinn spilar og 
syngur á móti hljóðritun af eigin 
spilamennsku. Ólöf Arnalds mun 
svo flytja eigin lög og ljóð, ásamt 
Róbert Reynissyni gítarleikara, 
en innan tíðar kemur út fyrsta 
plata Ólafar á vegum Tólf tóna, 
platan Við og við. Hún verður líka 
að spila í Þjóðmenningarhúsinu í 
kvöld svo hún er líklega hlaupa-
nóta kvöldsins. 

Hlaupanótufjör

Menningarmiðstöðin Gerðuberg  •  Gerðubergi 3 -5  • 111 Reykjavík 
sími 575 7700  •  www.gerduberg.is

GERÐUBERG
Viðburður á Vetrarhátíð!

Safnanótt „Fallin á tíma?“

Eggert Pálsson og Pétur Grétarsson, 
sem mynda slagverkstvíeykið BENDU,
flytja tónlistargjörninginn Fallin á tíma? 

í kvöld kl. 20:00 og 22:00

MERICAÍS
THE HAPPY THEATER PRESENTS: MIÐAPANTANIR

Í SÍMA 551 0343 

FÖS. 23. FEB. KL. 20.30 
SUN. 25. FEB. KL. 20.30 
FIM. 1.MARS KL. 20.30

Miðasala á Nasa
frá kl. 13-16
Einnig á www.nasa.is
og www.midi.is

Gamanleikritið

Leikstjóri:
Gunnar I. Gunnsteinsson Steinn Ármann Magnússon 

Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir
Aðalhlutverk: –eftir Jim Cartwright

Frumsýning:
fös. 23. feb. kl. 20
2. sýn. sun. 25. feb.
3 sýn. fös. 2. mars
4. sýn. sun. 4. mars.

UPPSELT

    
                    

                      

              

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

                      

                      

              

            

              

Unaðslegar 
stundir

Rauða Húsið · Sími: 483-3330
Búðarstíg 4 · 820 Eyrarbakkka

www.raudahusid.is

með spennandi fjögurra
rétta kvöldverði á aðeins 

3.900.- allar helgar 
í janúar, febrúar og mars



Íslenski dansflokkurinn frumsýn-
ir tvö ný verk í kvöld sem samin 
eru sérstaklega fyrir flokkinn. 
Verða alls sex sýningar á þessum 
tveim nýju verkum sem hafa verið 
þungamiðjan í vinnu dansara í 
flokknum á þessum vetri. Höfund-
arnir koma úr ólíkri átt, en hafa 
báðir getið sér gott orð í dansa-
smíð sinni, André Gingras og 
Roberto Oliván.

Flokkurinn hefur á undanförn-
um misserum gert víðreist, Fram 
undan er harkaleg törn með nýju 
verkin sem reyna mjög á þrek og 
hæfni dansaranna, og för til Kína 
þar sem dansað verður í þremur 
borgum í lok apríl fram í maí.

Lovísa Ósk Gunnarsdóttir er 
einn dansara Íd og hefur unnið 
með flokknum frá 2003 .Lovísa tók 
á móti Fréttablaðinu eftir hefð-
bundna hitun og æfingu í gær: 
fram undan var langur vinnudag-
ur, eftir fund okkar voru nótur 
gefnar um rennslið fyrr um morg-
uninn. Við spurðum Lovísu fyrst 
um tilurð verkanna. André Gin-
grass kom til vinnu með dönsur-
unum snemma í haust og vann 
með þeim í rétt mánuð. Hann var 
fullur af hugmyndum um skor-
dýralíf og samfélag þessara smá-
vöxnu nágranna mannfólksins var 
honum efst í huga. Hann lagði 

fram ýmislegt efni um skordýr 
sem hópurinn tók til skoðunar og 
þróunar í spunavinnu. Það ferli 
var skráð á myndband og unnið 
áfram með hugmyndir, minni og 
klasa spora og hreyfinga sem höf-
undurinn bætti í. 

Sumt af þessu segir Lovísa að 
megi greina sem stef í dansinum: 
Soft Death of a Solitary Mass, þar 
sem hann ber saman líkamsbygg-
ingu skordýra, félagslegar reglur 
þeirra og hegðun við samfélag 
mannanna og skapar þannig verk 
sem endurspeglar líkamann og 
hæfileika hans til umbreytingar. 
Tónlistin er samin af belgíska tón-
skáldinu Jurgen DeBlonde en um 
leikmynda- og búningahönnun sér 

Lind Völundardóttir. Lovísa segir 
fund dansaranna með Roberto Oli-
ván hafa leitt til skoðanaskipta: 
gesturinn vildi heyra allt um hulið 
líf í landinu, þjóðtrú, álfa og goðm-
ögn.

Oliván skoðar í verki sínu In
the name of the Land samband 
manna við náttúruna – bæði gott 
og slæmt – og hvernig náttúran 
lætur ekki buga sig. Oliván telur 
einnig þjóðtrú Íslendinga gera 
þeim kleift að tengjast náttúrunni 
nánari böndum en margir aðrir. 

Tónlistin í verkinu er Hekla og 
Elegía eftir Jón Leifs, sem hæfa 
kraftmiklu dansverki Oliván. Elín 
Edda Árnadóttir hannar sviðs-
mynd og búninga.

Sýningin er opin virka daga frá  kl. 11 -17 og um helgar frá kl. 13 - 16 
Gerðuberg  •  sími 575 7700  •  www.gerduberg.is

GERÐUBERG
Viðburðir á Vetrarhátíð!

Í dag 23. febrúar kl. 9:00-16:30
Menningardagar eldri borgara í Breiðholti
Kynning á félagsstarfinu í Gerðubergi

Í kvöld 23. febrúar er opið til kl. 24:00
Safnanótt „Fallin á tíma?“
Eggert Pálsson og Pétur Grétarsson flytja 
tónlistargjörning kl. 20:00 og 22:00

Í kvöld 23. febrúar kl. 21:00
verður Rúrí með leiðsögn um sýningu sína
Tími - Afstæði - Gildi 
Sjónþing, ritþing og tónleikaskrár seld í kílóavís á Safnanótt!

Laugardagur 24. feb kl. 13:00-18:00
Heimsdagur barna 
Listsmiðjur fyrir börn og unglinga frá öllum
heimsins hornum! Digeridoo - Rapp & rímur 
- Bollywood - og margt fleira spennandi!

Vissir þú... 
...að í Gerðubergi er góð aðstaða fyrir 
ráðstefnur, námskeið, fundi og móttökur 
Sjá nánari upplýsingar og verðskrá á 
www.gerduberg.is

STÓRDANSLEIKUR

ÁKI PAIN  HITAR UPP
SÁLIN

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

ALDURSTAKMARK 20 ÁRA

Gamanleikritið

–eftir Jim Cartwright



Virðisaukaskattur af tónlist lækkar 1. mars næstkomandi úr 24,5 
prósentum í 7 prósent. Þegar VSK-frumvarp ríkisstjórnarinnar var 
kynnt á síðasta ári var ekki gert ráð fyrir þessari lækkun og hún kom 
þess vegna þægilega á óvart. Það er sjálfsagt réttlætismál að bóka- og 
tónlistarútgáfur beri sömu VSK-prósentu og mikið fagnaðarefni að 

stjórnvöld skuli hafa áttað sig og 
lagað þetta. 
Geisladiskar hafa lengi verið of dýrir 
hér á landi. Með VSK-lækkuninni 
færist verðið nær því sem viðgengst í 
nágrannalöndunum. Í Evrópusam-
bandslöndunum er algengt verð á 
nýjum geisladiskum 15-20 evrur 
(1.300–1.750 kr.) og í Bretlandi 9–12 
pund (1.170–1.560 kr.). Eftir lækkun á 
Íslandi ætti verð á nýjum geisladisk-
um að fara niður í 1.700–1.900 kr. Þar 
sem VSK-prósentan lækkar þá 

lækkar allt sjálfkrafa um rúmlega 16 prósent, ekki bara nýir diskar: „2 
fyrir 2000“ verður til dæmis „2 fyrir 1719“ og eitt lag á tónlist.is ætti 
að fara úr 99 kr. í 85. Það munar um minna.
Það hefur færst í aukana að sækja sér tónlist á stafrænu formi til 
afspilunar í MP3-spilurum. Play-listar taka við af plötum. Að mörgu 
leyti er það hið besta mál. Aðgengi að alls konar tónlist hefur til dæmis 
stóraukist. Play-listinn kemur samt aldrei í staðinn fyrir það að eiga 
sjálfa plötuna. 
1. mars 2007 er góður dagur fyrir tónlist á Íslandi. Það er tilvalið að 
halda upp á hann með því að fara út í plötubúð og kaupa sér plötu. Til 
dæmis eitthvað sígilt. Sgt. Pepper‘s með Bítlunum er 40 ára í ár. Heroes 
með David Bowie 30 svo tvær af bestu plötum sögunnar séu nefndar. 
Og svo var að koma út ný og mikið endurbætt útgáfa af einu af meist-
araverkum íslenskrar poppsögu: Tívolí með Stuðmönnum. Allar þrjár 
ómissandi fyrir tónlistarheimili með snefil af sjálfsvirðingu …

Góður dagur fyrir tónlistina

Önnur breiðskífa kanad-
ísku hljómsveitarinnar The 
Arcade Fire, Neon Bible, 
kemur út 5. mars næstkom-
andi. Steinþór Helgi Arn-
steinsson rýndi í fárið sem 
skapast hefur í kringum 
útgáfu hennar.

Fyrsta plata The Arcade Fire sem 
kom út árið 2004 og bar nafnið Fun-
eral er líklegast ein mest hampaða 
tónlistarplata síðan Ok Computer 
kom út með Radiohead. Allur tón-
listarheimurinn með tölu gat ekki 
hætt að slefa, og ekki dvínaði 
umtalið þegar margrómaðir tón-
leikar sveitarinnar fengu ofsafeng-
ið lof. Í kjölfarið túraði sveitin með 
ekki ómerkari mönnum en David 
Bowie og U2.

Velgengnin átti síðan afar stór-
an þátt í því að tónlist frá Kanada 
virðist í tísku um þessar mundir.

Win Butler tilkynnti um vinnslu 
nýju plötunnar á dagbók sinni á 
netinu í júní síðastliðnum. Mánuð 
þar á eftir tilkynnti Win það einn-
ig að hljómsveitin myndi sjálf 
stýra upptökustjórn á nýju plöt-
unni. „Eftir töluverða umhugsun 
um hvaða upptökustjóra við 
ættum að fá til þess að hjálpa 
okkur, komumst við eiginlega að 
því að við vissum nú þegar hvern-
ig við vildum að hlutirnir hljóm-
uðu þannig að við ættum einfald-
lega að hlaupa á eftir þeim hljómi 
eins hratt og við getum og ekki 
treysta á neinn [annan] til þess að 
stjórna hinu góða skipi Arcade 
Fire,“ var ástæðan sem Win gaf 
upp.

Sveitin fékk síðan Markus 
Dravs (Björk og Brian Eno) og 
Scott Colburn (Animal Collective) 
til þess að aðstoða sig við tækni-
legu hlið upptaknanna.

Platan hefur vissulega annan 
hljóm en Funeral, töluvert þyngri 
og dekkri en venst fljótt og vel.

Sveitin kom sér fyrir í lítilli kirkju 
í litlum bæ fyrir utan Montreal, 
hóf upptökurnar og virtist ekki 
vera að flýta sér en smám saman 
byrjuðu lögin að taka á sig mynd. Í 
kirkjuna tóku meðlimir síðan fullt 
af alls konar hljóðfærum, til dæmis 
hurdy gurdy, bassa hljóðgervla og 
bassa-stál-trommur auk þess að 
taka upp risa pípuorgel í kirkju í 
Montreal.

Einnig kíktu vinir og vanda-
menn í heimsókn og hjálpuðu til, 
meðal annars úr sveitunum Calex-
ico og Wolf Parade, hálgerður 
íslenskur krútt-bragur yfir þessu 
öllu saman. Listamaðurinn Final 
Fantasy (Owen Pallett) sá síðan um 
að útsetja strengina alveg eins og á 
Funeral. Til þess að toppa þetta allt 
saman fór sveitin til Búdapest þar 
sem herkór og heil sinfóníusveit 
voru fengin til aðstoðar.

Sjálfur lýsir Win hljómnum á plöt-

unni „við að standa út við sjóinn að 
nóttu til.“ Ekki endilega fjarri lagi 
enda má til dæmis finna lagaheiti á 
borð við Ocean of Noise og The 
Well and the Lighthouse. Lagaheit-
in bera flest reyndar með sér dökk-
an tón með orðum eins og black 
(tvisvar), antichrist, cage, bad og 
svo framvegis. Í tveimur laganna 
er síðan að finna nafnorðið bíll og 
fjalla bæði lögin um að komast á 
annan, dularfyllri stað.

Dómar heimspressunnar eru 
þegar byrjaðir að streyma inn og 
svo virðist sem almennt ríki það 
viðhorf að Arcade Fire hafi tekist 
hið ómögulega, að standast vænt-
ingarnar og jafnvel að fara fram úr 
þeim.

Almannarómur var reyndar 
ekki svona jákvæður í byrjun 
þegar platan lak en svo virðist sem 
gæði plötunnar þar hafi verið allt-
of léleg og því ekki verið dómbær.

Allavega er gríðarlegur munur 
að heyra þennan fyrsta leka og 
síðan sjálfa plötuna á plasti.

Vinsælir í Katar

– Vel lesið

Vertu inní 
Fréttablaðinu

með þitt
kynningarefni

Áhugasamir auglýsendur vinsamlegast hafið samband
í síma 5505844 | orn.geirsson@365.is

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

Vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni

Notaðu mest lesna* blað landsins til að 
dreifa kynningarefni til þinna viðskiptavina

*Gallup maí 2006





Ferðaþjónustan er í upp-
námi eftir að Hótel Saga 
úthýsti gestum hvataferðar 
fólks innan klámiðnaðarins. 
Hótelið tapar vel á þriðju 
milljón vegna afbókunar á 
gistingu gestanna. Þrýst-
ingur frá borgaryfirvöldum 
gerði útslagið.

„Við hljótum að kalla eftir við-
brögðum samtaka ferðaþjónust-
unnar við þessum sterku við-
brögðum borgaryfirvalda og 
stjórnmálamanna. Þetta setur 
alveg nýjan tón í ferðaþjónustu 
hér á landi og þarf að ræðast við 
formenn stjórnmálaflokka og 
borgaryfirvöld: Ætlum við að 
velja inn til landsins fólk á grund-
velli þess hvort það er samboðið 
yfirvöldum?“ segir Hrönn Greips-
dóttir, hótelstýra á Hótel Sögu.

Hinni umdeildu hvataferð – 
Snowgathering 2007 – aðila í klám-
iðnaði sem hingað ætluðu að koma 
og dvelja dagana 7. til 11. mars 
hefur verið aflýst. Að sögn Christ-
inu Ponga, eins skipuleggjenda, 
var ekki annað í stöðunni eftir að 
Radison SAS hótelið, Hótel Saga, 
ákvað að synja þátttakendum um 
gistingu.

Ákvörðun var tekin af hálfu 
Bændasamtakanna, eigenda hót-
elsins, fyrst og fremst vegna 
þrýstings frá borgaryfirvöldum 
sem og hafi það komið fram í máli 
formanna stjórnmálaflokkanna 
að þessi hópur væri óæskilegur 
og óvelkominn til Reykjavíkur. 
Hrönn segir þetta setja fyrirtæki í 
ferðaþjónustu í mjög erfiða stöðu. 
Hún dregur heldur ekki dul á að 
staða hótelsins hafi verið mjög 
erfið undanfarnar vikur eftir að 
fram kom hvaða atvinnu hinir 

fyrrum væntanlegu gestir stund-
uðu. Og með hafi komið fram ásak-
anir um tengsl við barnaklám og 
mansal að sögn Hrannar. Eitthvað 
sem Bændasamtökin vilja ekki 
undir nokkrum kringumstæðum 
tengja sig við.

„Við fundum fyrir mjög sterk-
um viðbrögðum frá samfélaginu. 
En vendipunkturinn er yfirlýsing 
frá borgarstjóra og borgarráði um 

að fólkið væri hingað óvelkomið. 
Erfitt er fyrir okkur sem starf-
andi ferðaþjónustufyrirtæki að 
standa gegn slíku.“

Hrönn segir einnig að áhrif hafi 
haft yfirlýsingar nýsetts lögreglu-
stjóra um að hópurinn yrði vakt-
aður. Taka yrði tillit til annarra 
gesta sem á hótelinu eru með til-
liti til hugsanlegra mótmæla.

Bókun hópsins tók til 49 fyrir-
tækja og voru um 60 með bókað en 
ekki 150 eins og fram hefur komið 
í fréttum. Að sögn framkvæmda-
stjóra Bændasamtakanna, Sigur-
geirs Þorgeirssonar, er beint tap 
hótelsins vegna þessa á þriðju 
milljón. Eru þá ótalin hugsanleg 
viðskipti sem orðið hefðu vegna 
komu gestanna óæskilegu.

„Afstaða stjórnar Bændasam-
takanna byggist á þeim forsendum 
að vilja leggja sitt lóð á vogarskál-
ina til að andæfa gegn klámiðn-
aði,“ segir Sigurgeir.

„Hótelið varð hreinlega að láta 
undan þessum þrýstingi sem 
komið hefur frá yfirvöldum í land-
inu,“ útskýrir Christina Ponga, 
talsmaður Snowgathering-ráð-
stefnunnar. 

Ponga segir að þau hafi leitað 
sér lögfræðilegrar aðstoðar og 
útilokar ekki málsókn enda hafi 
ráðstefnugestir ekki brotið neitt 
af sér. Hún segir að ráðstefnu-
haldarar hafi þegar fengið vilyrði 
frá lögregluyfirvöldum á Íslandi 
um að komið yrði fram við þá eins 
og hverja aðra ferðamenn. Á vef-
síðunni kemur jafnframt fram að 
það hljóti að koma útlendingum 
spánskt fyrir sjónir í ljósi þessar-
ar ákvörðunar að land skuli meina 
fullorðnu fólki að fækka fötum en 
kjósi frekar að drepa dýr í útrým-
ingarhættu. „Framkoma íslenskra 
yfirvalda er hreint út sagt rudda-
leg,“ segir Christina.

Ruddaleg 
framkoma

„Jú, jú, þetta eru ánægjuleg tíð-
indi og ekki mun ég sakna þeirra. 
Þetta er þeirra niðurstaða [Hótel 
Sögu] og skynsamleg hjá þeim,“ 
segir Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 
borgarstjóri um þá ákvörðun 
Bændasamtakanna að meina 
hópi í tengslum við Snowgater-
ing 2007 gistingu á Hótel Sögu.

Erna Hauksdóttir, fram-
kvæmdastjóri Samtaka ferða-
þjónustunnar, segir ferðaiðnað-
inum mikill vandi á höndum ef 
nauðsynlegt reynist að kanna 
bakgrunn hvers einasta ferða-
langs sem hingað kemur en þeir 
eru um 400 þúsund á ári.

„Þetta snýst ekki um klám, 
margt er ólöglegt hér á landi sem 
er löglegt annars staðar, og erfitt 
getur reynst að flokka fólk út frá 
því,“ segir Erna. Hún spyr hvort 
von sé á reglugerð frá stjórn-
völdum um hverjir séu æskilegir 
hér á landi og hverjir ekki?

Spurður um hvort það að hót-
elfólk hafi talið sig nauðbeygt til 
að vísa hópnum frá, meðal ann-
ars vegna þrýstings frá yfirvöld-
um, setji ekki ferðaþjónust-
una í uppnám segist 
Vilhjálmur ekki sjá að 
svo sé. Og vilji ferða-
þjónustan tala við 
borgaryfirvöld
vegna þessa máls 
verði orðið við því.

„En fólk hefur hér 
ferðafrelsi og ég veit 
ekki til þess að stjórn-
völd hafi verið með 
aðgerðir að banna 
þessu fólki 
að koma. 
Engum datt 
það í hug. 
Ágætlega
hefur geng-
ið hingað til 
að taka á 
móti ferða-
mönnum.

Einstök atvik hafa komið upp 
eins og þau er varða Vítisengla 
og Falun Gong-liða. En ég tel 

ekki að það þurfi að koma til 
sérstakra aðgerða. Þetta 

voru aðeins viðbrögð 
mín og borgaryfir-
valda við þessu til-
tekna máli.“

Borgarstjóri sakn-
ar ekki klámfólks



Lögin í kvöld
Óhætt er að spá fyrir um raf-
magnað andrúmsloft í Vetrar-
garðinum þegar síðustu átta 
keppendur X-Factor Stöðvar 2 
stíga á svið. Og þá er vægt til orða 
tekið. Það skarst í brýnu með 
dómnefndinni í síðustu viku og 
hélt stríðið áfram í fjölmiðlum 
nokkra daga á eftir þar sem Einar 
Bárðarson sendi þeim Páli Óskari 
og Ellý tóninn fyrir að senda Sig-
urð Ingimarsson heim. 

Páll Óskar rekur sem fyrr lest-
ina með tvö atriði en þær Gís-
stúlkur voru í verulegri hættu 
síðast og hefðu vel getað setið 
uppi á áhorfendapöllum í kvöld. 
Ellý hefur verndað ungviðið sitt 
með kjafti og klóm og átti engan 
keppanda í neðstu sætunum í síð-

ustu viku en Einar 
Bárðarson hyggst 
láta sverfa til stáls 
og halda sínum þrem-
ur inni, sama hvað. 
Inga Sæland varð þó 
fyrir því óláni að 
missa framan af 
löngutöng á laugar-
daginn eins og 
greint var frá í 
Fréttablaðinu en 
ætlar að harka af 
sér. Aðrir kepp-
endur eru heilir 
heilsu eftir því 
sem Fréttablaðið 
kemst næst. En 
það eru ekki 
bara keppendur 

og dómarar sem hafa verið í 
sviðsljósinu því á mánudag sagði 
Fréttablaðið frá stefnumóti 

kynnisins Höllu Vilhjálms-
dóttur og Jude Law. Kynni 
þeirra vöktu mikla athygli og 
rataði fréttin út fyrir land-
steinana þegar götublaðið 

The Sun komst í málið. 
Jude verður hins vegar 
víðs fjarri í kvöld en 
Halla á vafalítið eftir að 
standa fyrir sínu.

Allt á suðupunkti í X-Factor



MÖGNUÐ MYND MEÐ ÓSKARSVERÐLAUNA-
TILÞRIFUM FRÁ FOREST WHITAKER SEM EINN 

GRIMMASTI HARÐSTJÓRI SÖGUNNAR.
MISSIÐ ALLS EKKI AF ÞESSARI MYND!

MÖGNUÐ MYND MEÐ ÓSKARSVERÐLAUNA-
TILÞRIFUM FRÁ FOREST WHITAKER SEM EINN 

GRIMMASTI HARÐSTJÓRI SÖGUNNAR.
MISSIÐ ALLS EKKI AF ÞESSARI MYND!
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Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

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

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

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

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI
 SVALASTA SPENNUMYND ÁRSINS

“FORREST WHITAKER ER HREINT ÚT SAGT MAGNAÐUR Í 
HLUTVERKI HARÐSTJÓRANS OG SÝNIR SVO AÐ EKKI VERÐUR 

UM VILLST AÐ HÉR FER EINN FREMSTI LEIKARI
SAMTÍMANS.   B.S. - FRÉTTABLAÐIÐ

“FORREST WHITAKER ER HREINT ÚT SAGT MAGNAÐUR Í 
HLUTVERKI HARÐSTJÓRANS OG SÝNIR SVO AÐ EKKI VERÐUR 

UM VILLST AÐ HÉR FER EINN FREMSTI LEIKARI
SAMTÍMANS.   B.S. - FRÉTTABLAÐIÐ

MYND EFTIR JOEL 
SCHUMACHER

Myndin Ghost Rider byggir á sam-
nefndri teiknimyndasögu um mótor-
hjólakappann Johnny Blaze, sem 
selur skrattanum sál sína til að 
bjarga lífi föður síns. Mörgum árum 
síðar, þegar Blaze er orðinn einn 
þekktasti ofurhugi heims, vitjar 
djöfullinn hans til að innheimta 
skuldina. Blaze breytist í Drauginn, 
logandi beinagrind á eldspúandi 
mótorfáki sem eltir uppi þá sem 
hafa fallið í ónáð hjá þeim vonda, í 
þessu tilfelli son hans Blackheart 
sem vill búa til helvíti á jörð. Inn í 
fléttuna flækist æskuást mótorhjóla-
töffarans, Roxanne, og dularfullur 
útfararstjóri sem reynist Blaze betri 
hjálp en engin. 

Leikstjórinn Mark Steven John-
son á að baki myndir á borð við hinar 
slöku Daredevil og Elektra en 
skemmst er frá því að segja að 
honum tekst betur upp í Ghost Rider 
en þeim fyrrnefndu, enda með 
kappnóg af peningum milli hand-
anna í þetta sinn. Því miður var hins 
vegar ekki úr háum söðli að detta og 
þegar upp er staðið getur Ghost 
Rider varla talist burðug mynd, sér-
staklega í ljósi þess að undanfarin ár 
hafa leikstjórar á borð við Sam 
Raimi, Bryan Singer og Robert 
Rodriguez sett ný viðmið í kvik-
myndagerð af þessu tagi. 

Í fyrsta lagi er handritið dauð-
hreinsað, flatt og fyrirsjáanlegt. 
Sjarminn er víðs fjarri og persónu-
galleríið hið dauflegasta. Búið er að 
stoppa í kollvikin á Nicolas Cage, 
sem er hér um bil eini munurinn á 
honum í þessari rulllu og fjölmörg-
um öðrum sem hann hefur leikið 

áður. Barmur Evu Mendez prýðir 
ófá atriði en að öðru leyti fær hún 
lítið að spreyta sig. Skúrkateymið er 
sérstaklega tilkomulítið; Peter 
Fonda er heillum horfinn og klisju-
legur í hlutverki skrattans, Wes 
Bentley er veimiltítulegur sem 
skollasonurinn og skósveinar hans 
lítilfjörlegir. 

Sem betur fer er keyrslan sæmi-
leg og þrátt fyrir dauða punkta hist 
og her leiðist Ghost Rider aldrei út í 
óbærileg leiðindi og er því mögulega 
boðleg afþreying fyrir þá sem þurfa 
að fylla upp í tveggja tíma tómarúm. 
Mark Steven Johnson þarf þó að 
þramma býsna langt í sjö mílna 
skóm til að komast með tærnar þar 
sem Raimi og Singer hafa hælana. 

Sálarlaus beinasleggja 

Nýtt plötusnúðatvíeyki steig fram 
á sjónarsviðið á dögunum, þegar 
systurnar Gyða og Steinunn Bergs 
þreyttu frumraun sína á B5. 

„Við erum nú varla byrjaðar, 
þannig séð. Við höfum bara spilað 
í þetta eina skipti,“ sagði Gyða létt 
í lund, en frumraunin fór fram í 
svokölluðu Minimal-partíi. „Við 
spiluðum fyrst og svo tóku Mar-
geir og Jón Atli við. Þetta var rosa-
lega skemmtilegt og mjög vel 
heppnað,“ bætti hún við. 

Aðdragandinn að þessum 
fyrstu skrefum þeirra systra á 
plötusnúðabrautinni var þó ekki 
mjög langur, að sögn Gyðu. „Við 
erum bara að leika okkur, spila 
góða tónlist og sprella. Við þekkj-
um Margeir og Jón Atla, svo þetta 
kom svolítið til í gegnum þá.“ Að 
sögn Gyðu nutu þær Steinunn 

einnig dyggrar aðstoðar við undir-
búninginn. „Við eigum góða DJ-
vini sem hjálpa okkur og kenndu 
okkur á þetta allt saman,“ sagði 
hún. 

Systurnar hafa mikinn áhuga á 
tónlist, eins og vænta má. „Við 
hlustum mjög mikið á tónlist, þótt 
við séum ekkert alltaf að búa hana 
til. Við erum líka með svipaðan 
tónlistarsmekk og hlustum mikið 
á fallega, elektróníska tónlist,“ 
sagði Gyða. Þær systur eru afar 
samrýmdar, enda voru þær fengn-
ar til að leika tvíburasystur í 
Travis-myndbandi hér um árið. 
„Við erum bestu vinkonur og 
höfum alltaf verið,“ sagði Gyða 
kát.

Þær Gyða og Steinunn munu 
endurtaka leikinn á B5 á laugar-
daginn. „Það er búið að ganga frá 
því að við verðum þarna einu sinni 
í mánuði á næstu mánuðum,“ upp-
lýsti Steinunn. „Svo bíðum við 
bara eftir gullnum tilboðum,“ 
bætti Gyða við.

Nýtt plötusnúðatvíeyki
Roman Polanski og Coen-bræð-
urnir eru á meðal 35 leikstjóra 
sem hafa búið til stuttmyndir í 
tilefni af sextíu ára afmæli kvik-
myndahátíðarinnar í Cannes.
Hver mynd er þriggja mínútna 
löng og fjallar um það að fara í 
bíó. Verða þær sýndar á næstu 
Cannes-hátíð í maí.

Á meðal fleiri leikstjóra sem 
taka þátt eru Lars Von Trier, 
Wim Wenders, Alejandro Gonz-
ales Inarritu, Ken Loach og 
David Cronenberg. Gerist mynd 
Cronenberg inni á baðherbergi.

„Enginn leikstjóranna vissi 
nokkuð um söguþræði hinna 
stuttmyndanna,“ sagði skipu-
leggjandi Cannes-hátíðarinnar, 
Gilles Jacob. Myndirnar verða 

sýndar hinn 20. maí. Hátíðin sjálf 
stendur yfir frá 16. til 27. maí. 
Formaður dómnefndar verður 
breski leikstjórinn Stephen 
Frears.

Gera stuttmyndir

Hreinar hendur
örugg samskipti

334 kr.237 kr.

5.988 kr.

DAX Hár&húðsápa
m.dælu 600ml
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mild 600ml m.dælu

DAX Skammtari
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Jóhanna Runólfsdóttir
sjúkraliði, ráðgjafi hjá RV



JUDE LAW JULIETTE BINOCHE ROBIN WRIGHT

Ævintýraleg spenna og hasar

Sýnd í SAMbíóunum kringlunni

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

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

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

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

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

FORELDRAR kl. 3:40 Leyfð

DIGITAL

DIGITAL

BRIDGE TO TERABITHIA kl. 5:50 Leyfð

MAN OF THE YEAR kl. 8 - 10:20 B.i. 7

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

ROCKY BALBOA kl. 8 B.i. 12

PERFUME kl. 10:10 B.i. 16

Háskólabíó
BLOOD DIAMOND kl. 9:30 B.i.16

BABEL kl. 10:40 B.i.16

FORELDRAR kl. 6 - 7:50 Leyfð

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

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

PERFUME kl. 6 - 9 B.i.12

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

SVALASTA SPENNUMYND ÁRSINS

20% AFSLÁTTUR EF GREITT ER
MEÐ SPRON-KORTI

Sýnd í Háskólabíói

ÓSKARSVERÐLAUNA4 TILNEFNINGAR TIL

BESTA ERLENDA MYNDIN
GOLDE GLOBE

Sýnd í Háskólabíói

Frá þeim sömu og færðu okkur 
Chronicles Of Narnia:

Stærsta fjölskyldumynd í Bandaríkjunum árið 2007

The lion, the witch and the wardrobe

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

5
TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

...SVONA BYRJAÐI ÞAÐ

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

BREAKING AND ENTERING VIP kl. 4 - 8 - 10:30 

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

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

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

PERFUME kl. 5:20 B.i.12

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

THE BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 3:40 - 5:50 - 8 Leyfð

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

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

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

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

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

THE BRIDGE TO TEREBITHIA kl.  6 Leyfð

ALPHA DOG kl   8 B.i.16 

HANNIBAL RISING kl  10:10 B.i.16 

VEFURINN HENNAR KARLOTTU Ísl tal kl. 6 Leyfð

8
TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS
7

TILNEFNINGAR
TIL ÓSKARS

ÞIÐ VITIÐ HVER

HANN ER...

Frá leikstjóra English Patient og Cold Mountain

Ólöf Arnalds hefur verið viðloðandi 
íslensku krúttkynslóðina (krútt er 
ekki neikvætt orð og tónlist krútt-
kynslóðarinnar er afar fjölbreytt. 
Þó að tónlist teljist sem krútt þá er 
hún langt því frá alveg eins og múm 
og/eða Sigur Rós. Vil að þetta sé á 
hreinu, fordómar fyrir þessum 
krúttstimpli eru óþolandi) undan-
farin ár en síðast birtist hún á hinni 
frábæru plötu Skúla Sverrissonar, 
Seríu, þar sem hún hálfpartinn stal 
senunni.

Við og við er hins vegar fyrsta 
sólóskífa Ólafar og ekki verður 
annað sagt en hér sé kominn einn 
alsterkasti frumburður sem 
íslenskur tónlistarmaður hefur 
sent frá sér í langan tíma. Fyrsta 
sem maður heggur eftir er hin 
undurfagra og sérstæða rödd 
Ólafar sem er auðvelt að meðtaka 
við lágstemmt undirspil. Undirspil-
ið er oftast flögrandi kassagítar en 
einnig fléttast inn kontrabassi, 
strengir, páka, og koto-harpa en 
þessi framandi hljóðfæri setja oft 
ævintýralegan blæ á lögin.

Textasmíðar Ólafar fá síðan sér-
stakt lof. Textarnir eru oft inn-
hverfir en Ólöf heldur samt alltaf 
nálægð við hlustandann. Textarnir 
hafa mörg þemu en draumar, sökn-
uður, hlýja og ást eru kannski meg-
instefin. Þrátt fyrir þessi brothættu 
og örlítið klisjukenndu viðfangs-
efni er Ólöf öguð í flutningi sínum 
og heldur sig innan rammans sem 
er settur frá byrjun. Oft minnir 
Ólöf meira að segja á meistara 
Megas. Sá grunur er staðfestur 
þegar allt í einu lagið Orfeus og 
Evridís byrjar að hljóma í afar 

fallegri kvenkynsútgáfu af Megasi. 
Fátt við tónlist Ólafar Arnalds er 
hægt að setja út á en nokkuð ljóst 
er að söngur hennar og þessi krútt-
lega tónlist gæti farið í taugarnar á 
nokkrum. Þó verður ekki litið fram 
hjá þeirri staðreynd að Við og við 
er auðveld viðureignar fyrir hlust-
andann en nær þó að vera frökk á 
sama tíma. Verður samt á tímum 
svolítið einsleit. Allt frá tvíræðni 
plötuheitisins til orkuþulunnar í lok 
plötunnar virðist Ólöf samt leggja 
allt í sölurnar og hefur uppskorið 
eins og hún hefur sáð.

Ómótstæðileg!

„Páll Ásgeir var í ham, spilaði 
djarfar en nokkur annar og hafði 
sigur,“ segir Logi Bergmann Eiðs-
son um æsispennandi viðureign í 
Meistaranum í gærkvöldi.

Páll Ásgeir Ásgeirsson lagði 
Svanborgu Sigmarsdóttur í hörku-
viðureign tveggja blaðamanna. 
Þrátt fyrir afgerandi forystu nær 
allan tímann var sigurinn tæpur 
einfaldlega vegna þess að hann 
lagði allt undir og tefldi á tæp-
ara vað en nokkur annar í 
Meistaranum fram til þessa, 
að sögn Loga.

„Framan af leit út fyrir að Páll 
Ásgeir myndi vinna stórsigur enda 
var hann í miklum ham og svaraði 
hverri spurningu á fætur annarri. 
En svo tók hann sig til og lagði allt-
af fimm stig undir og hélt enn 
áfram að auka forskotið. Allt þar 
til honum var boðið Meistara-
spjaldið, sem hann tók og klikkaði 
á spurningunni.“

Viðureignin varð spennandi 
undir blálokin eftir að Páll 
klikkaði á annarri Meistara-
spurningunni en Páll Ásgeir 
marði sigur og verður loka-
staðan að teljast óvenjuleg 
eða 1–0. Páll Ásgeir er því 

annar til að tryggja sér 
sæti í átta liða úrslit-
um, ásamt Helga Árna 
„meistarapabba“.

Páll lagði Svanborgu



Ekki fengið svona fá mörk á mig síðan í 4. flokki

 Það var sögulegur 
leikur í kvennakörfunni í gær 
þegar tvær konur dæmdu saman 
leik í fyrsta skipti og allir á 
vellinum voru því konur. Fyrr í 
vetur dæmdi kona í fyrsta skipti 
leik í efstu deild í körfubolta á 
Íslandi þegar Indíana Sólveig 
Marquez dæmdi leik ÍS og 
Keflavíkur og eftir það hefur 
Georgía Olga Kristiansen bæst í 
hópinn. Þær dæmdu síðan saman 
leik Hauka og Breiðabliks í 
Iceland Express-deild kvenna í 
gær. 

Konur dæmdu 
saman leik

 Forsvarsmenn stærsta 
tennismóts heims, Wimbledon, 
hafa loks látið undan þrýstingi og 
jafnað verðlaunaféð til karla og 
kvenna á mótinu. Wimbledon var 
eina risamótið í tennis þar sem 
sigurvegarar í karla- og kvenna-
flokki fengu ekki jafnhá verð-
laun.

Á opna ástralska og banda-
ríska mótinu er verðlaunaféð 
jafnhátt en opna franska mótið er 
aðeins með sama verðlaunaféð 
hjá meisturum en konur í næstu 
sætum fá minna en karlar í sömu 
sætum.

Jafna verð-
launaféð

 Íslandsmeistarar ÍBV í 
kvennaboltanum munu klára leik-
tímabilið í DHL-deildinni. Það var 
niðurstaða tveggja funda hjá aðal-
stjórn ÍBV og handknattleiks-
deildar ÍBV í gær.

Flest benti til þess að kvenna-
liðið yrði dregið úr keppni enda 
hópur liðsins orðinn ákaflega 
þunnskipaður og varamenn marg-
ir hverjir í kringum 15 ára aldur-
inn. Liðið er einnig úr leik í bik-
arnum og í baráttunni um 
Íslandsmeistaratitilinn og því ljóst 
að handknattleiksdeildin mun 
aðeins tapa peningum það sem 
eftir lifir tímabils en ÍBV á enn 
eftir að spila níu leiki.

Í yfirlýsingu sem aðalstjórn 
ÍBV sendi frá sér í gærkvöldi 
kemur fram að „ekki komi til 
greina af hálfu ÍBV að draga liðið 
úr keppni. Stjórn félagsins, leik-
menn, þjálfarar og allir stuðnings-

menn ÍBV nær og fjær eru ein-
huga um að þjappa sér saman og 
yfirstíga þá erfiðleika sem við er 
að etja“ segir meðal annars í yfir-
lýsingunni.

„Þetta eru ungar stelpur sem 
mikið mun reyna á en þær eru til-
búnar í verkefnið. Við leggjum 
ekki árar í bát,“ sagði Jóhann Pét-
ursson, formaður aðalstjórnar 
ÍBV, í gærkvöldi en sá mannskap-
ur sem stendur eftir tapaði fyrir 
Val á dögunum með 18 marka mun. 
„Það eru lið þarna sem hafa tapað 
flestum leikjum en þau hafa ekki 
gefist upp frekar en við.“

Eins og áður segir mun hand-
knattleiksdeild ÍBV safna skuld-
um það sem eftir lifir tímabils en 
það breytir litlu í huga Eyja-
manna.

„Við brúum bara það bil og pen-
ingar eru ekki rök til að draga lið 
úr keppni þegar einn þriðji er eftir 

af Íslandsmótinu. Það myndi hafa 
veruleg áhrif á mótið ef við mynd-
um hætta og þeir hagsmunir vega 
meira en peningar. Svo er orðspor 
félagsins einnig í húfi,“ sagði 
Jóhann en ÍBV er ekki byrjað að 
spá í næsta vetur en ljóst er að 
Hlynur Sigmarsson mun hætta 
með deildina og lítill mannskapur 
er fyrir hendi. „Fyrsta verkefni er 
að klára veturinn og svo förum við 
að skoða framhaldið,“ sagði 
Jóhann.

Munu ekki draga kvennaliðið úr keppni

 KR-ingar settust í topp-
sætið í að minnsta kosti sólarhring 
eftir 89-81 sigur á nýkrýndum bik-
armeisturum ÍR-inga í spennandi 
og sveiflukenndum leik í Iceland 
Express-deild karla í körfubolta í 
gær. ÍR-ingurinn Keith Vassell 
fékk á sig tæknivillu fyrir að mót-
mæla dómi í stöðunni 81-79 þegar 
rétt rúm mínúta var eftir og KR-
ingar settu niður öll fjögur víti sín 
og náðu sex stiga forskoti sem 
gerði út um leikinn. Í framhaldinu 
tóku ÍR-ingar mikla áhættu sem 
gekk ekki upp. ÍR komst mest níu 
stigum yfir í þriðja leikhlutanum 
en frábær lokasprettur KR-liðsins 
í leikhlutanum endaði með þriggja 
stiga flautukörfu frá Tyson Patt-
erson og kom muninum niður í tvö 
stig, 67-69, fyrir lokaleikhlutann. 
Þar var jafnt á öllum tölum þar til 
að Keith missti stjórn á skapi sínu 
en fram að því hafði hann reynt 
mikið í sókninni án árangurs.

„Ég held að allir hafi haldið að 
við myndum skíttapa þessum leik. 
Við mættum og áttum hrikalega 
góðan leik í 34 mínútur og sýndum 
það að þegar við erum einbeittir 
eins og við vorum meirihluta leiks-
ins þá gengur þetta vel hjá okkur,“ 
sagði besti maður ÍR-inga, Svein-
björn Claessen, eftir leik. 

„KR-ingar eru meðal þriggja 
bestu liða landsins og það er ekki 
að ástæðulausu og ekki síst vegna 
þess að þeir klára svona leiki. Þar 
lá munurinn á liðunum í dag,“ 
bætti Sveinbjörn við en hann skor-
aði 20 stig í leiknum.

„Þeir sem héldu að þeir væru 
að fara að horfa á okkur valta yfir 
ÍR, vegna munarins á stöðu lið-
anna í deildinni, voru algjörlega á 
villigötum. Þetta ÍR-lið hefur 
hæfileika, breidd og ýmislegt 
annað til þess að verða eitt að fjór-
um efstu liðunum,“ sagði Bene-
dikt Guðmundsson, þjálfari KR, 
eftir leikinn. 

„Ég er mjög ánægður með að 
vinna leikinn þótt ég sé ekkert í 
skýjunum með spilamennskuna. 
Við erum svolítið ryðgaðir eftir 
þetta langa hlé en vonandi bætum 
við úr því þegar við förum að spila 
reglulega aftur,“ sagði Benedikt 
að lokum.

Jeremiah Sola fór mikinn fram-
an af leik en þegar á leið leikinn 
tók Tyson Patterson upp hanskann 
fyrir hann og var illviðráðanlegur 
á lokasprettinum. Annars var það 
góð liðsvörn sem lokaði á ÍR-sókn-

ina í lokin og tryggði sigurinn. KR-
ingar fóru upp fyrir Njarðvíkinga 
í toppsætið þar sem þeir unnu 
fyrri leik liðanna en sá síðari fer 
einmitt fram í Njarðvík á mánu-
dagskvöld. Njarðvíkingar spila á 
móti Keflavík í kvöld og komast 
aftur á toppinn með sigri.

ÍR-ingar eru pottþétt með eitt 
af átta bestu liðum landsins en 
þeir þurfa engu að síður að passa 
sig á lokasprettinum ef þeir ætla 
að komast inn í úrslitakeppnina.

Bikarmeistarar ÍR spiluðu vel í vesturbænum og komust mest 9 stigum yfir en 
þeir gáfu eftir í lokin og eru langt frá því að vera öruggir í úrslitakeppnina. 

Iceland Express-deild karla:

Iceland Express-deild kvk:

UEFA-bikarinn:

Meistaradeildin í körfu:





 Danski miðjumaðurinn 
Joachim Boldsen er sterklega 
orðaður við spænska stórliðið 
Barcelona þessa dagana en tveir 
landar hans, Kasper Hvidt og 
Jesper Noddesbo, eru á leið til 
Barca í sumar.

Boldsen leikur með þýska 
félaginu Flensburg og það mætir 
einmitt Barcelona í Meistara-
deildinni í kvöld en leikinn má sjá 
í beinni útsendingu á Eurosport 2 
sem er á Digital Íslandi.

Boldsen er staðráðinn í að 
yfirgefa herbúðir þýska liðsins og 
hann hefur skrifað undir þriggja 
ára samning við AaB frá Álaborg 
en er með klausu í samningnum 
sem gerir honum kleift að fara til 
Spánar kjósi hann svo. 

Boldsen til 
Barcelona?

Forráðamenn franska 
félagsins Lille hafa kennt 
Manchester United um troðning-
inn sem varð í áhorfendahólfi 
United á leik liðsins gegn Lille 
ytra í vikunni.

Forráðamenn Lille segja að 
United hafi byrjað að dreifa 
miðum sínum á leikinn svo 
snemma að auðvelt hafi verið að 
falsa miða. Áhorfendur á 
fölsuðum miðum hafi síðan verið 
ástæðan fyrir troðningnum á 
leiknum en litlu mátti muna að 
illa færi en lögregla neyddist til 
að kasta táragasi að áhorfendum.

Forráðamenn United neita sök 
og skilja ekkert í ásökunum Lille.

Falsaðir miðar 
sök United

 Grindavík vann 86-93 
sigur í Keflavík í fyrrakvöld í 
Iceland Express deild kvenna og 
færði þar með Haukastúlkum 
nánast deildarmeistaratitilinn á 
silfurfati. Nýkrýndir bikarmeist-
arar Hauka þurfa aðeins að vinna 
tvö neðstu liðin, Breiðablik og 
Hamar, til þess að verða deildar-
meistarar annað árið í röð. Í fyrri 
sex leikjum liðanna hefur 
Haukarliðið unnið minnst með 31 
stiga mun.

Það vakti athygli að Tamara 
Bowie skoraði „aðeins“ 23 stig 
fyrir Grindavík í leiknum. 
Petrúnella Skúladóttir átti 
frábæran leik, skoraði 21 stig, tók 
8 fráköst og hitti úr 7 af 9 skotum 
sínum. Hjá Keflavík var TaKesha 
Watson í sérflokki með meira en 
helming stiga liðsins, 44 af 86. 

Færðu Hauk-
um titilinn

Valur og KR spila til 
úrslita í Reykjavíkurmóti kvenna 
í fótbolta í kvöld en leikurinn 
hefst klukkan 19.00 í Egilshöll-
inni.

Liðin eru jöfn að stigum fyrir 
leikinn en KR er með mun 
hagstæðari markatölu og nægir 
jafntefli í leiknum. KR endaði 
fimm ára sigurgöngu Valskvenna 
í fyrra með því að vinna 2-1 í leik 
undir sömu kringumstæðum og 
eru í kvöld.

Margrét Lára Viðarsdóttir 
hefur enn ekki skipt yfir í Val og 
verður að öllum líkindum ekki 
með í leiknum en það yrði mikill 
styrkur fyrir Val ef svo færi enda 
var Margrét yfirburðamanneskja 
í boltanum síðasta sumar.

Valur og KR 
spila til úrslita

Það verður stórleikur í 
Keflavík í kvöld þegar nágrann-
arnir og erkifjendurnir Keflavík 
og Njarðvík mætast í Iceland 
Express deild karla. Njarðvík er 4 
sætum og 10 stigum ofar í töflunni, 
vann fyrri leikinn með 14 stigum 
og er sigurstranglegra liðið. 

Keflvíkingar hafa breytt liði 
sínu og kallað til lítinn og eldfljót-
ann bakvörð, Tony Harris, sem 
þeir vonast til að kveiki í Keflavík-
urliðinu í sínum fyrsta leik í kvöld. 
Þetta er í 60. sinn sem liðin mætast 
í deildarkeppni úrvalsdeildar og 
tveir kappar hafa spilað stærsta 
hlutann af þessum leikjum. Þeir 
búast við skemmtilegum og vel 
sóttum leik.

Enginn hefur spilað fleiri 
Reykjanesbæjarleiki í úrvalsdeild 
en Guðjón Skúlason sem skoraði 
596 stig í 45 leikjum sínum með 
Keflavík á móti Njarðvík. „Kefla-
víkurliðið hefur ekki verið sann-
færandi undanfarið. Það er einhæf 
ógnun í sóknarleik liðsins og liðin 
óttast ekki skytturnar í Keflavík 
eins og áður,“ segir Guðjón sem er 
búinn að sjá nýja Bandaríkjamann-
inn sem spilar sinn fyrsta leik í 
kvöld.

„Ég er búinn að kíkja á hann og 
líst vel á hann. Það verður spenn-
andi að sjá hvernig hann kemur út. 
Það er búið að prófa stóra leik-
menn og Keflavíkurliðið hefur nóg 
af stórum körlum en vantar meiri 
stöðugleika í bakvarðasveitina,“ 
segir Guðjón. 

„Eina von Keflavíkur til að hífa 
sig upp í fjórða sætið er að vinna 
það sem eftir er. Annars byrja 
Keflvíkingar á útivelli í úrslita-
keppninni og það er erfitt,“ segir 
Guðjón.

Enginn hefur skorað fleiri stig í 
Reykjanesbæjarleikjum í úrvals-
deild en Teitur Örlygsson sem 
skoraði 623 stig í 39 leikjum sínum 
með Njarðvík á móti Keflavík. 

„Það hefur gengið mjög vel í 
vetur. Njarðvík er með gríðarlega 
sterkan mannskap og með flotta 
blöndu af eldri og reyndari mönn-
um og svo ungum strákum sem 
hafa komið inn í þetta,“ segir Teit-
ur sem segir nýjan leikmann skapa 
óvissu fyrir leikinn í kvöld. 

„Við höfum áður lent í Keflavík 
og tapað þegar þeir hafa verið að 
koma með nýjan mann. Ég held að 
Siggi sé að pæla í því að sprengja 
þetta allt í tætlur. Þeir hafa engu 

að tapa, þetta hefur ekki gengið 
hjá þeim eins og þetta er búið að 
vera. Þeir eru því óhræddir við að 
sprengja þetta upp og hlaupa eins 
og brjálæðingar,“ segir Teitur sem 
hefur þó trú á sigri sinna manna. 

„Það verður erfitt fyrir Kefla-
vík að vinna þetta á þriggja stiga 
skotum því Njarðvík er með mjög 
gott varnarlið,“ segir Teitur og 
bætir við. 

„Ef Njarðvíkingar verða þolin-
móðir og láta Keflvíkinga ekkert 
ýta sér út úr sínum bolta þá held 
ég bara að Keflavík geti ekki var-
ist þeim. Þetta er bara undir Njarð-
vík komið,“ segir Teitur að lokum.

Keflavík og Njarðvík mætast í kvöld á Sunnubrautinni í 60. sinn í úrvalsdeild 
karla. Guðjón Skúlason og Teitur Örlygsson eru spenntir fyrir leiknum.





Þessi!



Gömlu kartöflugeymslurnar
öðlast nýtt líf
Gömlu kartöflugeymslurnar í Ártúnsbrekkunni breytast í sannkallaða listasmiðju á 

Vetrarhátíð 2007. En þar verður boðið upp á mjög fjölbreytta dagskrá fyrir unga jafnt sem 

aldna á föstudag og laugardag. 

Föstudaginn 23. febrúar 

17:00 Ólátagarður. Samsýning 10 listamanna sem er innblásin af Hip hop menningunni. Sýnd eru verk

á striga, fatnað, skúlptúra, videolistaverk og fleira. Lifandi tónlist. 

Laugardaginn 24. febrúar 

Dýrið í mér. Samsýning 6 listamanna sem búsettir eru á Héraði og hefur hver og einn listamaður  unnið

að sérstöku verki sem túlkar titil sýningarinnar. Verkin á sýningunni eru margvísleg, málverk, innsetningar 

og ljósmyndir. 

Ólátagarður, samsýningin heldur áfram.

Reykjavík 1944. Árið 1944 tók Loftur Guðmundsson kvikmyndir í Reykjavík. Hann lauk aldrei við verkið

og verður afurðin sýnd á Vetrarhátíð á vatnstjaldi. 

14:00 Listræn andlitsmálun og Blöðrufígúrulist. Ungt fólk frá “Fjölskyldan líknarfélag” verður með listræna

andlitsmálun og kynna listgreinina Blöðrufígúrulist sem er nýjung hérlendis.

20:00 Tíu ára afmæli Dansleikhúss með ekka.

Um þessar mundir heldur Dansleikhús með Ekka upp á 10 ára afmæli sitt. Á Vetrarhátíð ætlar Ekka að 

bjóða áhorfendum á  uppákomu tengda afmælinu. Margt hefur gerst í þessum geira á síðastliðnum tíu 

árum og gefin verður innsýn í innviði og sögu leikhússins. Meðal þeirra sem fram koma eru: Kolbrún 

Anna Björnsdóttir, Aino Freyja, Karen María Jónsdóttir o.fl. 

Tónleikar - Flís Tríó og Steintryggur. Flís trióið leikur spunakennda tónlist sem ber lit af jafn ólíkum

stefnum og reggae dub, djassi, afrópoppi og elektrónísku barrokki. Steintryggur er samstarfsverkefni 

þeirra slagverksmanna Sigtryggs Baldurssonar og Steingríms Guðmundssonar en þeir hafa nú fengið til 

liðs við sig Ástralann Ben Frost. Búist er við rytmískum áflogum. 

14:00 - 21:00

14:00 - 22:00

20:00 - 22:00

Kynntu þér dagskrána á www.vetrarhatid.is

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Sigurlaginu í undankeppni Euro-
vision, Ég les í lófa þínum, verður 
mikið breytt fyrir lokakeppnina í 
Helsinki í maí. Jafnframt verða 
tvær nýjar línur settar inn í 
íslenska textann.

„Ég var alltaf með hugmyndir 
varðandi endanlegan frágang 
lagsins og því verður breytt mjög 
mikið,“ segir Sveinn Rúnar Sig-
urðsson, lagahöfundur. „Það er 
hægt að gera enn betur.“

Hann segir að viðtökurnar við 
laginu hafi verið vonum framar. 
„Þetta virðast vera bestu við-
brögðin við lagi sem ég hef átt hér 
heima,“ segir Sveinn, sem hefur 
áður samið lög sem hafa m.a. 
komið út í Finnlandi, Argentínu og 
Ástralíu. „Það er frábært að heyra 
það og lesa að 70% þjóðarinnar sé 
sátt við framlagið. Vegna þessa 

mikla meirihluta þá hljóta menn 
að vera afskaplega þakklátir og 
það eflir menn í þeirri viðleitni að 
gera enn betur.“

Upptökur á nýrri útgáfu lags-
ins, bæði á íslensku og ensku, hóf-
ust í gærkvöldi. Jafnframt hefst á 
næstunni gerð tónlistarmynd-
bands við lagið. Þurfa Sveinn, 
Eiríkur Hauksson og félagar að 
skila af sér bæði lögunum og 
myndbandinu fyrir 10. mars og 
verður því mikið að gera hjá þeim 
á næstunni. „Þetta verður flott-
asta myndband Íslandssögunnar. 
Eiki er „original“ og töff og við 
virðum hann það mikið að við 
ætlum ekki að troða honum í hefð-
bundið videó þar sem konur eru í 
fyrirrúmi,“ segir Sveinn. „Við 
ætlum að koma samlöndum okkar 
í hæstu hæðir.“ 
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„Ég vona að við séum ekki orðnir 
of gamlir en þegar mig og Sveppa 
dreymdi um frægð og frama var 
þetta akkúrat þátturinn sem okkur 
langaði að komast í,“ segir Auðunn 
Blöndal úr ærslabelgjatríóinu 
Strákunum en þeir hyggja á end-
urkomu í sjónvarp á vormánuðum 
með raunveruleikaþáttinn Leitin. 
Auðunn og Sveppi ætla þó ekki að 
taka upp gamla ósiði á borð við að 
míga í buxurnar eða drekka ógeðs-
drykki heldur láta aðra um það. 

Um er að ræða hæfileikaleit 
þar sem reynt verður að finna arf-
taka Strákanna sem notið hafa 
mikilla vinsælda undanfarin ár. 
Auðunn var reyndar staddur í 
leigubíl í miðborg Barcelona með 
leigubílstjóra sem skildi enga 
ensku þegar Fréttablaðið náði tali 
af honum. Mátti heyra hróp og köll 
Sverris Þórs leigubílstjóranum til 
leiðbeiningar en eins og greint var 
frá í Fréttablaðinu í gær sáu þeir 
félagar Barcelona tapa fyrir Liver-
pool í Meistaradeild Evrópu þar 
sem góðvinur þeirra Eiður Smári 

Guðjóhnsen var í eldlínunni.„Það 
eru allir komnir með nóg af söng í 
sjónvarpi. Þessi þáttur á að gefa 
því fólki tækifæri sem vill ekki 
eða getur ekki sungið,“ segir Auð-
unn.

Kristófer Dignus, guðfaðir 
Strákanna, upplýsir að sigurveg-
ararnir fái sinn eigin sjónvarps-
þátt á sjónvarpsstöðinni Sirkus og 
því sé til mikils að vinna. „Við 
verðum með inntökupróf 8. og 11. 
mars á Akureyri og í Reykjavík. 

Við veljum síðan tíu til tólf kepp-
endur sem keppa um hylli Strák-
anna,“ segir Kristófer. Auðunn og 
Sverrir verða aðaldómarar en 
Pétur Jóhann einhvers konar heið-
ursforseti dómnefndar. Kristófer 
viðurkennir að með þessu sé verið 
að gera hálfgert grín að öðrum 
hæfileika-og raunveruleikasjón-
varpsþáttum. „Þarna verður 
útsláttarfyrirkomulag og þetta 
verður okkar eigin útgáfa af þessu 
formati,“ segir Kristófer en áætl-
að er að fyrsti þátturinn fari í loft-
ið á Stöð 2 20. apríl nk., um leið og 
fyrsti sigurvegari X-Factor verð-
ur krýndur

Líkt og í öðrum raunveruleika-
þáttum mun fjöldi gestadómara 
leggja drengjunum lið og nægir 
þar að nefna Tvíhöfða, Radíus-
bræður og einhverja úr Fóst-
bræðragenginu. „Þetta er ótrúlega 
góður gluggi fyrir þá sem hafa 
engan áhuga á að láta rödd sína 
heyrast heldur hafa hæfileika á 
öðrum sviðum.“

„Allir þessir karlmenn sem eru 
að syngja um ástina eru hálf-
gerðir vælukjóar.“

Sigurlagi Eurovision mikið breytt

Kvikmyndagerðarfólk frá fram-
leiðslufyrirtækinu ITN Factual 
er statt hér á landi til að gera 
klukkustundarlangan þátt um 
Magnús Scheving sem sýndur 
verður á Discovery Channel. Um 
er að ræða heimildarmyndaseríu 
sem ber heitið World‘s Most Succ-
essful People og verður kvik-
myndagerðarfólkið á ferð og flugi 
næsta hálfa árið. Tökuliðið dvelst 
hér á landi í þrjá daga og fylgdi 
meðal annars Magnúsi í Borgar-
nes í gær þar sem hann hélt fyrir-
lestur fyrir nemendur Háskólans 
á Bifröst. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
framleiðslufyrirtækinu verður 
fylgst með Magnúsi í leik og 
starfi og ítarlegt viðtal tekið á 

heimili hans en reiknað er með að 
um fimmtíu milljónir manns sjái 
þessa þætti í hverri viku. Sama 
fyrirtæki gerði Europe‘s Richest 
þar sem fjallað var um þá Evr-
ópubúa sem náðu hvað lengst í 
fyrra og vakti sú þáttaröð mikla 
athygli á sömu stöð.

Í yfirlýsingu sem ITN sendi 
Latabæ í Bretlandi kemur fram 
að árangur sjónvarpsþáttanna 
og þessa verkefnis hafi ekki 
farið framhjá neinum. „Við 
trúum því að þessi ótrú-
lega saga á bak við Lata-
bæ eigi erindi við 
heimsbyggðina,“ skrif-
ar aðstoðarframleið-
andinn Katja Eldek. 

Discovery sýnir Magnúsi áhuga

FYRSTUR
MEÐ
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www.visir.is





Ísamræmi við þá hugmynd mína 
að hlutverk álitsgjafa og pistla-

höfunda sé fyrst og fremst að 
amast við því sem miður fer í þjóð-
félaginu, og skipta sér af öllu milli 
himins og jarðar þó þeir hafi ekki 
minnsta vit á því, gerði ég dauða-
leit að einhverju til að amast við 
áður en ég skrifaði þennan pistil.

fer í taugarnar á mér þessa 
dagana, hverju get ég nuddað fólki 
upp úr yfir kornfleksinu... á ég að 
skammast yfir aukablaðinu fyrir 
konur sem innihélt ekkert nema 
líkamsrækt og förðun? Á ég að 
endurvekja pirringinn sem frétt-
irnar vöktu með mér á bolludag-
inn, þegar fréttakonan stökk á 
bolluétandi fólk úti í bakaríi og 
spurði það ásakandi hvort það 
væri ekkert að hugsa um heilsuna? 
Á ég að tala um klám? Nei, ég er 
sjálf orðin hundleið á umræðum 
um klám. Ég er orðin svo leið á 
þeim að mér datt í hug að nota 
þennan pistil einfaldlega til að 
klæmast. En ég er svo vel upp alin 
að ég hætti líka við það.

vafraði um netið, um pistla og 
umræðuvefi, ég stakk mér ofan í 
forarpytti málhaltrar og illa staf-
setjandi þjóðarsálarinnar, ég las 
greinar um afhommun og Evrópu-
sambandið og stöðu kvenna, en allt 
sem ég uppskar var þessi suðandi 
höfuðverkur sem einungis hlýst af 
ofneyslu á nöldri á tölvutæku 
formi.

gat bara ómögulega látið mér 
detta neitt í hug, sem einnig gæfi 
færi á hinum nauðsynlega kald-
hæðna tóni og hnyttnu athuga-
semdum. Hví skyldi ég amast við 
nokkrum einasta hlut? Sólin í 
Reykjavík skín eins og í kornfleks-
auglýsingu. Við vitum það öll að 
vorhretið bregst ekki, og í lok 
febrúar er of snemmt að fagna 
sumri, en daginn er nú samt að 
lengja og það er alveg að koma 
helgi og í dag er flöskudagur. Ef 
þessi pistill lýtur eðlilegum lög-
málum, þá hlýtur hann að vera 
kaotískur fögnuður yfir sólinni og 
rokinu. Hvað skiptir máli nema 
það?

situr forsætisráðherrann 
líka yfir kaffinu sínu og kornfleks-
inu og hefur það vonandi náðugt, 
þrátt fyrir öll þau réttmætu rifrildi 
sem bíða hans. Scott Hjörleifson, 
eigandi heimasíðunnar sleazy-
dream.com, er kannski heima í 
Gimli að drekka piparmintute. Og 
allir álitsgjafar landsins enn að 
staulast fram úr rúminu með stír-
urnar í augunum.

eins og fólk borðar enn 
sínar bollur á bolludaginn, burtséð 
frá allri álitsgjöf um heilbrigða 
lífshætti.

Tilvistarkreppa 
álitsgjafa
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Árlega verðlaunar Glitnir skilvísa viðskiptavini með því að endurgreiða allt að 6% af vaxta-
greiðslum skuldabréfa*. Þessa dagana fá viðskiptavinir endurgreiðslu inn á reikninga sína, 
en þær nema samtals tugum milljóna króna.

Dæmi um endurgreiðslu:
Viðskiptavinur með 9,3 milljóna erlent húsnæðislán fær 47.954 kr. endurgreiddar

Þú getur líka komist í hóp viðskiptavina sem fá endurgreitt. Kynntu þér Vildarþjónustu 
Glitnis á www.glitnir.is, í næsta útibúi eða Þjónustuveri í síma 440 4000.

FJÁRHAGSLEG VELGENGNI ÞÍN ER OKKAR VERKEFNI

* gildir ekki um verðtryggð húsnæðislán með föstum vöxtum

VIÐSKIPTAVINIR GLITNIS FÁ TUGMILLJÓNA ENDURGREIÐSLU

OKKAR ENDURGREIÐSLA 
FER BEINT Í FERÐASJÓÐINN


