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Jóhannes Gunnars-
son, formaður Neytendasamtak-
anna, kallar eftir því að Samkeppn-
iseftirlitið rannsaki Reiknistofu 
bankanna og samstarfsfundi sem 
fulltrúar frá bönkum, sparisjóðum 
og kortafyrirtækjum halda reglu-
lega í húsnæði Reiknistofu í Seðla-
banka Íslands. 

„Ég tel að þetta sé atriði sem 
samkeppnisyfirvöld eigi að skoða. 
Er þetta vettvangur sem myndi auð-
velda að bankarnir hefðu með sér 
samráð? Ef svo er þarf að knýja á 
um að breytingar verði gerðar á 
eignarhaldi Reiknistofu bankanna 
til að tryggja virka samkeppni á 
fjármálamarkaði,“ segir Jóhannes. 

Jóhanna Sigðurðardóttir, þing-
maður Samfylkingarinnar, sagði á 
Alþingi í síðustu viku að sameigin-
legt eignarhald bankanna á Reikni-

stofu gæti skapað grundvöll fyrir 
það að bankarnir hefðu með sér 
samráð, meðal annars þegar þeir 
ákveða vexti og þjónustugjöld. 

Helgi H. Steingrímsson, for-
stjóri Reiknistofu bankanna, hefur 
neitað að afhenda Fréttablaðinu 
fundargerðir frá fundunum. Frétta-
blaðið hefur sent Helga bréf þar 
sem farið er fram á að blaðið fái 
fundargerðirnar. Ef ekki verður 
orðið við þeirri ósk verður neitunin 
kærð til úrskurðarnefndar um upp-
lýsingamál. Stjórn Samtaka fjár-
málafyrirtækja hefur einnig neitað 
að afhenda Fréttablaðinu fundar-
gerðir sínar.

 Að sögn Jóhannesar er Sam-
keppniseftirlitið eina opinbera 
stofnunin sem hefur skilyrðislaus-
an rétt á að fá að sjá fundargerðirn-
ar og þurfi þess vegna að hefja 

rannsóknina til að tryggja eðlilega 
samkeppni á markaði.

Gísli Tryggvason, talsmaður 
neytenda, vill ekki taka afstöðu um 
hvort Samkeppniseftirlitið eigi að 
hefja rannsókn á Reiknistofu bank-
anna en segir að ef upp kemst að 
brotið hafi verið á hagsmunum 
neytenda þá muni hann láta til sín 
taka.

Gísli segir að hann rannsaki nú 
hvort há útskriftar- og seðilgjöld 
bankanna tengist Reiknistofu bank-
anna. Hann segist hafa fengið fjöl-
margar ábendingar frá neytendum 
um að gjöldin séu of há og að neyt-
endur hafi lýst yfir efasemdum 
sínum um að gjöldin hafi verið 
ákveðin með löglegum hætti. Hann 
segist eiga von á að beina erindi til 
Reiknistofu bankanna út af þessum 
gjöldum.

Samkeppnisyfirvöld 
rannsaki bankana
Formaður Neytendasamtakanna vill að Samkeppniseftirlitið rannsaki Reikni-
stofu bankanna. Talsmaður neytenda bregst við hafi verið brotið á neytendum.

 Sir Tom Hunter, sem sagður er auðugasti 
maður Skotlands, eignaðist í gær í það minnsta 
tveggja prósenta hlut í Glitni fyrir um átta milljarða 
króna. FL Group, stærsti hluthafinn í Glitni, keypti á 
sama tíma hlutabréf í bankanum fyrir 10,5 milljarða 
króna og ræður nú yfir tæpum þriðjungi hlutafjár. 

Hunter er náinn viðskiptafélagi Baugs Group og 
hefur auður hans byggst upp á fjárfestingum í versl-
unargeiranum og fasteignaviðskiptum. Á síðasta ári 
tók Weast Coast Capital, fjárfestingafélag Skotans, 
þátt í kaupunum á House of Fraser ásamt Baugi, FL 

Group og fleirum. Félagið og Baugur voru einnig 
meðal kaupenda að Wyevale Garden Centres. 

Sir Hunter annar erlendi milljarðamæringurinn 
sem gengur í raðir íslenskra fjármálafyrirtækja á 
skömmum tíma. Fyrir nokkrum vikum bættist Robert 
Tchenguiz í eigendahóp Existu þegar hann eignaðist 
fimm prósenta hlut í félaginu sem er um fimmtán 
milljarða virði.

Hlutabréf í Glitni hækkuðu um 1,11 prósent í gær 
í 29 milljarða króna veltu. Frá ársbyrjun hefur gengi 
bréfanna hækkað um fimmtung.

Ríkasti Skotinn kaupir í Glitni
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Mótorhjólið kemur Sævari Guðmundssyni
kvikmyndaleikstjóra vel þessa dagana.Hann vinnur hörðum höndui

Suzuki Vi-Strom árgerð 2006 sér nú
ferðir Sævars þ

Endingargóðir 
stólar

Um 25 þúsund 
fyrrum meðlimir íslamskra 
baráttusveita söfnuðust saman á 
fjöldafundi í Kabúl, höfuðborg 
Afganistan, í gær. Tilefni fundar-
ins var að sýna stuðning við 
ályktun sem afganska þingið hefur 
samþykkt um að Afganar sem eru 
grunaðir um stríðsglæpi fái 
sakaruppgjöf.

Sumir kölluðu eftir dauða 
þeirra sem krefjast réttarhalda 
yfir stríðsherrum sem leiddu 
andspyrnuna gegn Sovétríkjunum 
á níunda áratugnum. Borgara-
styrjöld sem braust út í kjölfarið í 
kostaði tugi þúsunda lífa.

Vill sakarupp-
gjöf stríðsglæpa

Þegar barnaníð-
ingar, sem haldnir eru barna-
girnd á háu stigi, eru hundeltir í 
samfélaginu hafa þeir engu að 
tapa og sjá engan tilgang í að 
halda aftur af sér. Ef þeim er 
gert ófært að búa í samfélaginu 
er næsta víst að þeir brjóta 
aftur af sér. Þetta er mat Braga 
Guðbrandssonar, forstjóra 
Barnaverndarstofu.

Barnaníðingar fá sálfræði-
meðferð á vegum Fangelsismála-
stofnunar ef þeir vilja. Erlendis 
tíðkast að dæma menn til 
eftirlits eftir að afplánun lýkur, 
jafnvel að bera GPS-staðsetning-
artæki um fótinn og sums staðar 
tíðkast að dæma menn til 
efnafræðilegrar vönunar. Þetta 
tíðkast ekki hér. Lyfjavönun 
kemur þó til greina ef viðkom-
andi óskar.

Lyfjavönun 
tíðkast ekki hér
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Verð

3.990.000.-
 Fundað var um nafn-

laust bréf sem barst mörgum sem 
koma að Baugsmálinu að loknu 
þinghaldi í Baugsmálinu í Héraðs-
dómi Reykjavíkur í gær. Á fundin-
um voru dómarar, sækjandi og 
verjendur, en Sigurður Tómas 
Magnússon, settur ríkissaksókn-
ari, óskaði eftir fundinum.

Gestur Jónsson, verjandi eins 
ákærðu, sagði eftir fundinn að þar 
hafi sækjandi ítrekað að hann hafi 
hvergi komið nálægt þessum 
bréfaskriftum, en raunar hafi ekki 
nokkrum manni dottið í hug að 
bera slíkt upp á Sigurð Tómas. 
Fundurinn hafi þó ekki skilað 
neinni raunverulegri niðurstöðu.

Sigurður Tómas sagðist í gær 
hafa vanþóknun á bréfinu, sem 
ekki var sent honum. „Bréf sem 
menn skrifa án þess að koma fram 
undir nafni eru alltaf verulega 

ógeðfelld í mínum huga. Að sjálf-
sögðu vil ég taka fram að það er 
verulega slæmt fyrir sókn máls-
ins að svona bréf sé skrifað og 
sent.“

Jakob R. Möller, verjandi ann-
ars ákærðu, segir að bréfið hafi 
ekki verið sent sér, en hann hafi 
lesið það. Það sé afar ógeðfelld og 
ómálefnaleg árás á dómstóla 

landsins. Það afhjúpi yfirgrips-
mikla vanþekkingu á lögfræðileg-
um málefnum, það sé áróðurs-
plagg og rangfærslurnar í því séu 
óteljandi.

Spurður hvort ástæða sé fyrir 
lögreglu að rannsaka hver ritaði 
bréfið sagði Jakob: „Það hefur 
verið eytt miklum mannafla og fé í 
að rannsaka af minna tilefni.“

Engin niðurstaða af fundi

 Aðeins eitt dæmi virð-
ist þekkt um að dómara hafi verið 
sent nafnlaust bréf fyrir utan 
nafnlausa bréfið sem var sent til 
allra dómara Hæstaréttar Íslands 
og lykilmanna í Baugsmálinu fyrr 
í vikunni. Friðgeir Björnsson, 
fyrrverandi dómstjóri Héraðs-
dóms Reykjavíkur, fékk í hendur 
bréf árið 1992 þar sem var fjallað 
um hann persónulega á neikvæð-
an hátt. Dómarar og lögmenn sem 
Fréttablaðið hafði samband við 
eru allir sammála um að starfsum-
hverfi þeirra sé gott og óalgengt 
að þeir séu ónáðaðir með bréfa-
skriftum eða símtölum þó að dæmi 
séu um slíkt.

Gunnlaugur Claessen, forseti 
Hæstaréttar, segist aldrei áður 
hafa fengið sent nafnlaust bréf 

vegna starfa sinna sem dómari. 
Spurningunni um hvort hann fái 
hótunarbréf eða símhringingar 
sem eru undir nafni, svarar Gunn-
laugur einfaldlega að það sé friður 

um starfið að hans mati þótt hann 
geti ekki talað fyrir aðra sem 
starfinu gegna en sig sjálfan. 
„Þetta tilfelli núna er alveg nýtt 
og framandi.“

Helgi I. Jónsson, dómstjóri 
Héraðsdóms Reykjavíkur, segir 
að nafnlaus bréf til dómara hafi 
aldrei verið send síðan hann hóf 
störf. „Eina bréfið sem ég hef 
heyrt af fékk forveri minn, Frið-
geir Björnsson. Það var einsdæmi 
þangað til þetta bréf birtist allt í 
einu.“

Friðgeir Björnsson segir að 
hann þekki ekki fleiri dæmi um 
nafnlaus bréf sem send hefðu 
verið til dómara hér á landi en 
bréf vegna einstakra dóma berist 
af og til en þá alltaf undir nafni. 
„Þá er ekki um neinar svívirðing-
ar að ræða þó menn taki stundum 
djúpt í árinni.“ 

Helgi Jóhannesson, formaður 
Lögmannafélags Íslands, segir að 
það sé ekki algengt að lögmenn 
verði fyrir ónæði eða fái send hót-
unarbréf, en það komi þó fyrir. 

Starfsfriður dómara 
og lögmanna góður
Aðeins eitt þekkt dæmi virðist vera um að nafnlaust bréf hafi verið sent til 
dómara á undanförnum árum. Dómarar og lögmenn telja starfsumhverfi gott 
og hótunarbréf eða símhringingar berist aðeins í undantekningartilfellum. 

 Viðræður við Banda-
ríkjamenn um hvað taka skuli við 
þegar fjármögnun þeirra á rekstri 
Íslenska loftvarnakerfisins 
(IADS) sleppir í ágúst næstkom-
andi hófust í höfuðstöðvum Atl-
antshafsbandalagsins í Brussel í 
gær.

Það er Ratsjárstofnun sem ann-
ast rekstur kerfisins, sem er hluti 
af loftvarnakerfi NATO, en í því 
felst að verkefnið er hernaðarlegs 
eðlis. Jón Egill Egilsson, forstöðu-
maður varnarmálaskrifstofu utan-
ríkisráðuneytisins, sem ásamt 
Jörundi Valtýssyni af skrifstofu 
utanríkisráðherra fór fyrir 
íslensku sendinefndinni í viðræð-

unum, tjáði Fréttablaðinu að fund-
urinn hefði verið á mjög jákvæð-
um nótum.

Af Bandaríkjanna hálfu sátu 
fundinn fulltrúar úr varnarmála-
ráðuneytinu í Washington. Að sögn 
Jóns Egils voru báðir aðilar sam-
mála og samstiga um að vinna 
áfram að málinu með uppbyggi-
legum hætti. Til að byrja með sé 
viðfangsefni viðræðnanna að 
greina hvern þátt rekstrarins og 
hvernig því verður komið í kring 
að Íslendingar taki við ábyrgð á 
hverjum þeirra. Ákveðið var að 
halda viðræðunum fljótlega 
áfram, en óákveðið er þó hvar og 
hvenær næsti fundur fer fram. 

Viðræður um málið verða einnig 
teknar upp á vettvangi NATO 
fljótlega.

Kópavogsbær er 
skuldbundinn til að selja Garða-
bæ vatn á undirverði frá og með 
byrjun júlímánaðar, segir 

Guðríður
Arnardóttir, 
oddviti
Samfylkingar í 
bæjarstjórn-
inni.

Til að standa 
við þá skuld-
bindingu sé 
nauðsynlegt að 
leggja vatns-
lögn gegnum 

Heiðmörk sem fyrst. Annars 
þurfi Kópavogsbær að öllum 
líkindum að kaupa vatnið af 
Orkuveitu Reykjavíkur á fullu 
verði og niðurgreiða það til 
Garðbæinga.

„Þetta gæti skýrt flumbru-
ganginn í Gunnari I. Birgissyni 
bæjarstjóra og hvers vegna 
honum liggur svona mikið á,“ 
segir Guðríður. 

Hvorki náðist í Gunnar né Pál 
Magnússon bæjarritara í gær, 
þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.

Gunnar lofaði 
ódýru vatni

Reynir, er gaman hjá AFA? 

Leikskólabörn fóru í 
fylgd Lögreglunnar á höfuðborg-
arsvæðinu í skrúðgöngu frá 
Hlemmi og að Miklatúni í gær. 
Tilefnið var Vetrarhátíð sem 
stendur yfir í Reykjavík. Um það 
bil fjögur hundruð manns tóku 
þátt í göngunni. Göngufólkið 
skemmti sér svo við að hlýða á 
söng Lögreglukórsins og leik-
skólabarna.
Á vefsíðu lögreglunnar kemur 
fram að sjálfur Lúlli löggubangsi 
hafi slegist í för með börnum og 
lögreglu og átti hann óskipta 
athygli yngstu göngumannanna.

Leikskólabörn í 
fylgd lögreglu

Fuglategundum
hefur aftur tekið að fjölga í 
Húsdýragarðinum. Nær öllum 
fuglum var þar lógað fyrir 
þremur mánuðum eftir að grunur 
vaknaði um að afbrigði af 
fuglaflensu hefði borist í fuglana 
sem þar voru. 

Tíu íslenskar hænur og þrír 
hanar eru komin í garðinn og 
segja forsvarsmenn hans að 
fuglum verði enn fjölgað á 
næstunni. Von sé á páfuglum, 
bronskalkúnum, fasönum, öndum 
og dúfum áður en langt um líður.

Fuglar snúa 
aftur í garðinn

Lögreglumaður
slasaðist við handtöku á manni í 
Hafnarstræti í gærmorgun. 
Maðurinn sem er um tvítugt var 
undir áhrifum fíkniefna og hafði 
haft í hótunum við gangandi 
vegfarendur og heimtað af þeim 
peninga.

Þegar lögreglumenn komu á 
staðinn veitti maðurinn harða 
mótspyrnu með þeim afleiðingum 
að einn lögreglumannanna 
slasaðist á fótum og þurfti að leita 
sér læknis. Þrátt fyrir að maður-
inn sé ungur að árum segir 
lögregla hann eiga sér langa 
afbrotasögu, einkum tengda 
fíkniefnaneyslu.  

Lögreglumaður 
slasaðist á fótum





 Þeir sem kaupa PlayStat-
ion 3 leikjatölvuna í forsölu hjá BT eða 
Max fá ekki að vita hvað hún mun 
kosta. Forsala á vélinni, sem kemur til 
landsins 23. næsta mánaðar, hófst í 
gær.

Í forsölunni er fólki boðið upp á að 
borga inn á vélina, tíu þúsund krónur 
hjá Max og fimm þúsund hjá BT, og 
borga svo afganginn þegar vélin 
kemur. Hver sá afgangur verður geta 
forsvarsmenn verslananna hins vegar 
ekki sagt til um.

„Þetta finnst mér gjörsamlega út í 
hött,“ segir Jóhannes Gunnarsson, 
formaður Neytendasamtakanna. 
„Þetta er eins og að gefa út óútfyllta 
ávísun. Mér finnst fyrir neðan allar 
hellur að nýta sér vinsældir vöru til 

að láta fólk borga inn á hana án þess að 
tilgreina hvað verðið verður þegar upp 
er staðið,“ segir hann.

Júlíus Hafstein, verslunarstjóri hjá 
Max, segist ekki telja neitt athugavert 
við viðskiptahætti af þessu tagi. „Það er 
fullt af fólki sátt við þetta. Við getum 
ekki fastsett verðið eins og er, en það 
verður um 60 til 70 þúsund krónur.“

Gunnar G. Ingvarsson, innkaupa-
stjóri hjá BT, tekur í svipaðan streng og 
áætlar verðið á bilinu 60 og 65 þúsund 
krónur. Gengissveiflur valdi því að ekki 
sé hægt að segja nákvæmar til um 
lokaverð. „Þeir sem eru ósáttir kaupa 
vélina þá bara ekki í forsölu.“

 Verjendur tveggja ákærðu í Baugsmálinu 
skoruðu í gær á settan ríkissaksóknara í málinu að 
falla frá átjánda ákærulið ákærunnar, þar sem kær-
andi í málinu hafi gefið skýringar sem samrýmist 
ekki ákæru.

Gestur Jónsson, verjandi Jóns Ásgeirs Jóhannes-
sonar, lagði fram bókun frá honum og Jakobi R. Möll-
er, verjanda Tryggva Jónssonar, þar sem þessi áskor-
un kom fram í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær. Þá var 
fram haldið aðalmeðferð í þeim hluta Baugsmálsins 
sem nú er fyrir dómi. 

Í þeim ákærulið sem um ræðir eru þeir Jón Ásgeir 
og Tryggvi ákærðir fyrir fjárdrátt með því að hafa 
dregið fé úr Baugi til Fjárfestingafélagsins Gaums, 
fjölskyldufyrirtækis Jóns Ásgeirs, til að fjármagna 
eignarhlutdeild Gaums í skemmtibátnum Thee Vik-
ing.

Jón Gerald Sullenberger, einn ákærðu í málinu, 
lagði upphaflega fram kæru hjá lögreglu, en hann 
gaf skýrslu fyrir dómi á fimmtudag sem sakborning-
ur, og kom fyrir dóminn aftur í gær sem sakborning-
ur og vitni. 

Gestur vísaði í orð hans fyrir dómi þar sem hann 
sagði að Gaumur hafi aldrei átt hlut í bátum á Flór-
ída, heldur hafi Jón Ásgeir og faðir hans, Jóhannes 
Jónsson, átt hluti á móti sér. Með þessu sagði 
Gestur botninn fallinn úr ákæruliðnum, og rétt 
að skora á sækjanda í málinu að falla frá 
honum.

Sigurður Tómas Magnússon, settur ríkis-
saksóknari í Baugsmálinu, sagði ákæruna 
byggja á fleiru en framburði Jóns Geralds og 
ekki yrði fallið frá þessum ákærulið.

Gestur spurði Jón Gerald út úr sem vitni í mál-
inu, meðal annars um greiðslur frá Baugi til 
Nordica, fyrirtækis Jóns Geralds. Jón Ásgeir og 

Tryggvi halda því fram að Baugur hafi innt af 
hendi mánaðarlegar greiðslur til Nordica, 

en Jón Gerald segir fyrirtækið aðeins 
hafa fengið álagningu af vörum.

Gestur benti á að Nordica hafi stefnt 
Baugi til að greiða 825 þúsund dali hér á landi vegna 
vanefnda á samningum árið 2003. Sú upphæð sé 
hærri en Nordica geti mögulega hafa haft út úr við-
skiptum við Baug á árunum 1999 til 2002, sem hafi 
ekki getað verið hærri en um 600 þúsund dalir. Jón 
Gerald segir upphæðina sem stefnt var vegna hafa 
verið reiknaða út af endurskoðanda sínum. 

Gestur sagði ekki heila brú í tölunum frá Jóni Ger-
aldi, og svaraði Jón Gerald því til að þeir yrðu þá 
bara sammála um að vera ósammála.

Vilja að fallið verði 
frá einum ákærulið
Verjendur tveggja ákærðu í Baugsmálinu telja forsendur fyrir einum ákærulið 
brostnar eftir vitnisburð Jóns Geralds Sullenbergers. Sækjandi segist ekki ætla 
að falla frá ákæruliðnum. Jón Gerald segir Gaum aldrei hafa átt bát með sér.

BAUGS M Á L I Ð

 Talið er að yfir 
tuttugu manns hafi látist í mesta 
eldsvoða í sögu Lettlands þegar 
eldur braust út á heimili fyrir 
aldraða og hreyfihamlaða í 
Alsunga í Lettlandi skömmu eftir 
miðnætti aðfaranótt föstudags.

Yfirvöld greindu upphaflega 
frá því að 26 af 97 íbúum hefðu 
látist en eftir að einn þeirra 
fannst síðar um nóttina með 
alvarleg meiðsli er vonast til þess 
að fleiri sem hafi flúið eigi eftir 
að gefa sig fram.

Fyrstu rannsóknir benda til 
þess að kviknað hafi í bygging-
unni, sem er á þremur hæðum, út 
frá rafmagni sem ekki hafði verið 
almennilega gengið frá.

Mesti eldsvoði í 
sögu Lettlands

 Lögreglan rannsak-
ar nauðgunartilraun sem átti sér 
stað í skjóli nætur á Vesturgöt-
unni í Reykjavík fyrr í mánuðin-
um. Karlmaður réðst á þrítuga 
stúlku í porti á Vesturgötu, barði 
hana og reyndi að nauðga henni. 
Maður sem varð vitni að árásinni 
kom í veg fyrir ódæðið. 

Að sögn Björgvins Björgvins-
sonar, aðstoðaryfirlögregluþjóns 
hjá Lögreglunni á höfuðborgar-
svæðinu, er lögreglan að kanna 
þær vísbendingar sem hún hefur. 
Lögreglan rannsakar meðal 
annars upptökur úr eftirlits-
myndavélum í miðborginni 
umrædda nótt.

Reyndi að 
nauðga stúlku
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Xbox360 leikjatölv-
an er um þriðjungi dýrari í Elko 
en á löndunum í kringum okkur. 
Nintendo Wii leikjatölvan, einn 
keppinauta Xbox360 á leikja-
tölvumarkaðnum, er ekki nema 
um fimm prósentum dýrari í 
Ormsson en í sömu löndum.

Verðið á leikjatölvunum tveim-
ur var kannað í verslunum Wool-
worths í Bretlandi, Webhallen í 
Svíþjóð, Multikanalen í Noregi og 
Midtdaten í Danmörku. Valdar 
voru verslanir sem eru sem lík-
astar þeim sem borið var saman 
við á Íslandi.

Sundurliðað verð landanna má 
sjá á töflu hér á síðunni, en sé 
tekið meðaltal af verðinu í þess-
um fjórum löndum kostar 
Xbox360 tölvan 33.624 krónur. Í 
Elko kostar hún 44.995 krónur, 
eða 31 prósenti meira.

Meðalverð á Nintendo Wii í 
sömu löndum er 28.431 króna. Í 
Ormsson, sem er umboðsaðili 
Nintendo á Íslandi, kostar sama 
tegund vélarinnar 29.900 krónur. 
Nintendo Wii er því ekki nema 
um fimm prósentum dýrari hér 
en í löndunum í kring.

Gísli Jóhannsson, innkaupa-
stjóri hjá Elko, segir tvær megin-
ástæður vera að baki þessum 
verðmun.

Annars vegar séu tollar og 
skattar hærri hér en annars stað-
ar, og hins vegar geti verið að 
verðslagurinn sé enn þá harðari á 
hinum löndunum en hér, jafnvel 

þannig að tölvurnar séu seldar 
undir innkaupsverði. „Við erum 
sjálfir með mjög litla álagningu á 
vélinni. Þessi bransi er meira og 
minna þannig að menn selja tölv-
urnar á, og jafnvel undir, inn-
kaupsverði og leggja síðan á leik-
ina.“

Rúnar Hrafn Sigmundsson, 
sölumaður hjá Ormsson, segist 

afar ánægður með að verðmunur-
inn á Nintendo Wii sé svona lítill. 
„Við settum okkur í upphafi að 
fara aldrei undir ákveðið verð og 
höfum staðið við það. Það er mjög 
ánægjulegt að munurinn sé ekki 
meiri en þetta þrátt fyrir tolla og 
gjöld sem eru hér en ekki í öðrum 
löndum,“ segir hann.

Hagnast frekar á 
leikjum en tölvum 
Verðmunur á leikjatölvum hérlendis og í nágrannalöndunum er æði misjafn 
eftir því hver tölvan er. Xbox 360 er þriðjungi dýrari hér en í löndunum í kring. 
Nintendo Wii er ekki nema fimm prósentum dýrari hér en í sömu löndum. 

INNBLÁSTUR FYRIR 
SKÖPUNARGLEÐINA
Ókeypis Panduro Hobby
föndurlisti á íslensku!
Einnig fáanlegur í Skólavörubúðinni.
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Var rétt af Bændasamtökunum 
að meina gestum klámráð-
stefnu að gista á Hótel Sögu?

Ætlar þú að kjósa í alþingis-
kosningunum í vor?

 Jón Sigurðsson, iðnað-
ar- og viðskiptaráðherra, getur 
ekki tjáð sig um hugsanlegt eign-
arnám jarða við Þjórsá né um 
ummæli Jónínu Bjartmarz 
umhverfisráðherra í þá veru að 
slík valdbeiting sé „fráleit“. 

„Ég má ekki úttala mig um 
þetta mál, því samkvæmt stjórn-
sýslunni verður ráðherra að bíða 
ef málið kemur til hans á seinna 
stigi, þá má hann ekki vera van-
hæfur [til að úrskurða].“ Jón tekur 
þó fram að það sé „hvergi  neins 
staðar á neinu borði að fara út í 
neitt eignarnámsferli, það er þvert 
á móti verið að semja í góðu“.

Arnar Þór Sævarsson, aðstoð-

armaður Jóns, tekur fram að þrjú 
skilyrði þurfi til eignarnáms: Að 
almannahagsmunir krefjist þess, 
að lagaheimild liggi fyrir því og að 
fullar bætur verði greiddar land-
eigendum. Ljóst sé að heimild 

finnist í lögum til eignarnáms. 
Málið snúist því fyrst og fremst 
um hvort almannahagsmunir séu 
nægilega knýjandi eða ekki. 

Árni M. Mathiesen fjármála-
ráðherra vildi heldur ekki tjá sig 
um málið, en benti á sín fyrri 
ummæli í Fréttablaðinu. Hinn 20. 
janúar sagði Árni eftirfarandi: 

„Lögin leyfa eignarnám og því 
er það í prinsippinu réttlætanlegt, 
en auðvitað getur það verið mis-
jafnt eftir einstökum tilfellum. 
[...] Ég veit hins vegar ekki hvern-
ig þetta mál stendur eða hverjar 
aðstæður eru í einstökum málum, 
þannig að ég get ekki svarað fyrir 
einstök mál.“

Eignarnám ekki útilokað

Loðnuaflinn á ver-
tíðinni nálgast 150 þúsund tonn 
en leyfilegur heildarafli íslenskra 
skipa er 300 þúsund tonn. Bræla 
á miðunum fyrir Suðurlandi 
hefur hamlað veiðum en ágætis 
veiði er þar sem skipin geta 
athafnað sig. Veðurlag næstu 
vikna skiptir miklu næstu vik-
urnar ella mun kvótinn ekki nást 
og milljarða verðmæti tapast. 

Mikið hefur verið að gera í 
loðnuvinnslu í Vestmannaeyjum, 
unnið er á vöktum og reynt að 
frysta eins mikið til manneldis 
og frekast er unnt. Eitthvað 
hefur verið um átu í loðnunni 
sem hefur komið í veg fyrir að 
hægt sé að frysta á fullum afköst-
um.

Eyþór Harðarson, útgerðar-
stjóri hjá Ísfélagi Vestmanna-
eyja, segir að búið sé að frysta 
um 1.000 tonn af loðnu á Japans-
markað, og um 2.000 tonn á Rúss-
landsmarkað. Bátar Ísfélagsins 
hafa veitt um 30 þúsund tonn af 

loðnu og eiga eftir að veiða annað 
eins, reynt verður að vinna þann 
kvóta til hrognafrystingar. 

Sigurjón Gísli Jónsson, fram-
leiðslustjóri hjá Vinnslustöð 
Vestmannaeyja, segir að búið sé 
að frysta um 1.600 tonn af loðnu 

á Japansmarkað, og um 1.500 
tonn á Rússlandsmarkað. Bátar 
Vinnslustöðvarinnar hafa veitt 
15 þúsund tonn og eiga eftir um 
16 þúsund tonn. Vinnslustöðin 
ætlar að nýta þann kvóta til 
hrognafrystingar.

 Nokkur hús og að 
minnsta kosti ein vörubifreið 
sukku ofan í jörðina þegar stór 
sigskál myndaðist skyndilega í 
Gvatemalaborg í fyrrinótt.

Ekki var nokkur leið að bjarga 
fólki úr húsunum því botn 
holunnar var mjög óstöðugur. 
Hávær hljóð og stækur hol-
ræsafnykur bárust upp úr 
holunni og jörðin í kring titraði.

Síðar um daginn voru þúsund 
hús í næsta nágrenni rýmd. 
Herinn var kallaður út til að 
aðstoða fólk og hafa stjórn á 
rýmingunni.

Talið er að leki úr aðalholræsi 
og miklar rigningar nýverið hafi 
valdið jarðsiginu. Jarðvegurinn 
hafi hreinlega verið orðinn 
gegnsósa.

Húsin sukku 
fyrirvaralaust

 Steinunn Jakobsdóttir, 
tveggja barna móðir sem fékk 
heilablóðfall fyrir tveimur árum, 
segist vera í algjörri óvissu um 
húsnæði þegar hún þarf að flytja 
úr íbúð Sjálfsbjargar eftir viku. 
Hún og foreldrar hennar hafa 
ítrekað beðið bæjarstjórn 
Mosfellsbæjar um úrræði en 
fengið þau svör að enga hjálp sé 
að fá. 

Bæjarfélagið hafi selt svo 
margar félagslegar íbúðir að 
undanförnu, að ekki sé hægt að 
veita Steinunni slíka íbúð. „Þeir 
virðast ekkert ætla að fjölga 
íbúðum þó eftirspurn sé eftir 
þeim, ég veit ekki hvar ég verð 
næst þegar ég sé börnin mín, 
gatan blasir við,“ segir Steinunn.  

Segir götuna 
blasa við

 Að minnsta kosti 
sextán manns létust þegar eldur 
braust út í ferju í Javahafi á 
Indónesíu á fimmtudaginn. 
Hundruð manna þurftu að 
stökkva í sjóinn til að forða sér 
frá eldinum, sumir með smábörn 
í fanginu.

Meira en tíu var enn saknað í 
gær að sögn talsmanns indónes-
íska hersins og leituðu herskip að 
fólkinu í sjónum. Algengt er þó að 
skrár yfir farþega séu ónákvæmar 
og því er líklegt að enn fleiri sé 
saknað.Talið er að upptök eldsins 
um borð megi rekja til að kviknað 
hafi í flutningabíl sem hlaðinn var 
af einhvers konar efnum. 

Eldur braust út 
í ferju á hafi úti
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„Bíðið þið bara, við 
erum rétt að byrja,“ sagði Stein-
grímur J. Sigfússon, formaður 
Vinstri grænna, við andstæðinga 
flokksins í lok setningarræðu sinn-
ar á landsþingi VG sem hófst á 
Grand hóteli í gær. „Við erum tilbú-
in, við bjóðum fram krafta okkar, 
þið vitið hvar þið hafið okkur,“ 
sagði hann og beindi orðunum til 
þjóðarinnar.

Hann sagði bullandi stemningu í 
samfélaginu fyrir að fella ríkis-
stjórnina. „Þjóðin vill breytingar 
og forsendan fyrir þeim er að fella 
ríkisstjórnina. Án þess að koma rík-
isstjórninni frá verður engin sú 
stefnubreyting á sviði velferðar-
mála, umhverfismála, utanríkis-
mála, jafnréttismála og svo fram-
vegis, sem við þurfum svo sárlega 
á að halda.“

Hann nefndi hver helstu verk-
efni flokksins yrðu á fyrstu þremur 
til fjórum mánuðum sem hann væri 
við völd ef umskipti verða í stjórn-
málum landsins. Bar þar helst að 
nefna svokallað stjóriðjustopp, sjö 
milljarða króna árlega fjárveitingu 
til heildarsamtaka aldraðra og 
öryrkja, og úrfellingu á lögum „sem 

að óbreyttu einkavæða vatnið í 
haust“.

Einnig sagði hann að flokkurinn 
myndi færa þjóðinni aftur Ríkisút-
varpið, þannig að í síðasta lagi um 
næstu áramót væri það aftur orðið 
að raunverulegu almenningsút-
varpi. Fullt jafnræði karla og 
kvenna yrði þar að auki tryggt í 
ríkisstjórn. Steingrímur gerði trú-
verðugleika og sjálfsvirðingu 
stjórnmálaflokka að umræðuefni í 
ræðunni sinni. „Stjórnmálahreyf-
ing sem glatar sjálfsvirðingu sinni 
hefur um leið fyrirgert tilverurétti 
sínum. Ég trúi því staðfastlega að 
það sé eftirspurn eftir heiðarleika 
og málefnabundnum, skýrum 
áherslum í stjórnmálum líðandi 
stundar,“ sagði hann.

„Við munum þess vegna halda 
okkar striki í kosningabaráttunni 
sem fram undan er, þora að nota 
okkar aðferðir, halda okkur við 
málefnin hvað sem öðru líður og 
hvað sem aðrir gera.“

Landsþingið, sem hófst í gær, 
stendur fram á sunnudag. Það er 
stærsta samkoma sem VG hefur 
staðið fyrir að sögn Steingríms.

Segir þjóðina 
vilja breyta til
„Þið vitið hvar þið hafið okkur,“ sagði Steingrímur J. 
Sigfússon þegar hann setti landsþing VG í gær. Fyrstu 
verkefni flokksins í ríkisstjórn verða að stöðva stór-
iðju og gera RÚV aftur að þjóðarútvarpi, sagði hann.

 Fimm hundruð leik-
skólabörn sungu saman lagið 
Meistari Jakob á  frönsku í 
íþróttamiðstöð Austurbergs 
Breiðholts í gær. Skemmtunin 
var liður í Vetrarhátíð sem nú 
stendur yfir í Reykjavík. 

Frú Vigdís Finnbogadóttir 
leiddi sönginn ásamt kór eldri 
borgara og Vilhjálmi Þ. Vil-
hjálmssyni borgarstjóra. Sendi-
herra Frakklands, Nicole Miche-
langeli, var viðstaddur og hlýddi 
á flutning krakkanna. 

Börnin æfðu sönginn á 
frönsku í þrjár vikur. Þau létu þó 
ekki frönskuna duga því þau eru einnig búin að læra lagið á spænsku og 
ensku og hafa hug á að bæta kínversku útgáfunni við.

Fjöldasöngur á frönsku

 Smail 
Tulja, 67 ára gamall maður 
sem handtekinn var í 
Svartfjallalandi, er grun-
aður um að hafa myrt að 
minnsta kosti sjö konur í 
Belgíu, Bandaríkjunum og 
Albaníu.

Tulja var handtekinn í 
síðustu viku á heimili sínu 
í Podgorica, höfuðborg 
Svartfjallalands. Hann er 
grunaður um að hafa myrt 

fimm konur í Belgíu á 
árunum 1996-97 og skilið 
líkamshluta þeirra eftir í 
ruslatunnum.

Einnig er hann grunað-
ur um morð á tveimur 
konum í Albaníu á síðasta 
ári. Þá er hann grunaður 
um að hafa myrt rúmlega 
sextuga konu í Bandaríkj-
unum árið 1990 þegar hann 
bjó þar vestra.
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 Læknafélag 
Íslands telur efnahags- og við-
skiptanefnd ganga erinda trygg-
ingafélaganna. Þetta kemur fram í 
umsögn sem félagið sendi frá sér í 
gær vegna nýs frumvarps um 
breytingu á lögum um vátrygg-
ingasamninga. Gunnar Ármanns-
son, framkvæmdastjóri Læknafé-
lagsins, segir það fyrst og fremst 
gera athugasemdir við tvennt í 
frumvarpinu. „Annars vegar er 
heimild sem verið er að setja í 
lögin sem heimilar einstaklingum 
að leggja fram staðfestingu á því 
að þeir séu ekki haldnir tilteknum 
sjúkdómi. Við teljum hana mjög 
varasama því þá er hægt að skipta 
fólki í tvo hópa, þá sem eru stað-
festir sjúkdómsfríir og svo hina, 
sem eru ekki endilega haldnir 
neinum sjúkdómum.“

Einnig er gerð athugasemd við 
að það skuli verða heimilt að krefja 
vátryggingataka um heilsufars-
upplýsingar skyldmenna án þess 
að þau gefi samþykki fyrir því. 
Gunnar segir þetta í beinni and-
stöðu við lögin eins og þau eru. 
„Þar segir að það eigi að gefa rétt-
ar og tæmandi upplýsingar. Ef 
samþykki þess sem upplýsingarn-
ar eru um liggur hins vegar ekki 
fyrir er engin trygging fyrir því að 
þær séu réttar og tæmandi.“

Læknafélagið lagði tillögur 
fyrir efnahags- og viðskiptanefnd 
um breytingar á þeirri upplýs-
ingagjöf en fékk lítinn hljóm-
grunn. „Þeim tillögum var eigin-
lega tekið með grjótkasti. Það var 
ekkert tillit tekið til þess sem við 
vorum að leita eftir heldur þvert á 
móti farið eftir tillögum vátrygg-
ingafélaganna.“

Valgeir Pálsson, stjórnarmaður 
í Samtökum fjármálafyrirtækja, 
segir þessar ásakanir læknafé-
lagsins koma sér á óvart og sýna 
ekki fullan skilning á málinu. 
Hann hafnar því algerlega að 
nefndin gangi erinda tryggingafé-
laganna. „Tryggingafélögin eru 
ekki að fara fram á þessa staðfest-
ingu sem læknafélagið talar um, 
né ætlum að nýta þá heimild með 
þessum hætti. Þá værum við að 
skipta viðskiptavinum okkar í tvo 
hópa og við höfum engan hug á 
því, enda gæti það einfaldlega 
ekki gengið upp.“ 

Hann segir að upplýsinga um 
heilsufar skyldmenna hafi verið 
aflað um áratugaskeið og hafi ekki 
valdið neinum ágreiningi hingað 
til. Það sé því ekki verið að rýmka 
neinar heimildir heldur verið að 
skýra betur út hvað löggjafinn 
eigi við í eldri lögum. 

Læknar gera 
aðfinnslur 
við frumvarp 
Læknar segja efnahags- og viðskiptanefnd ganga 
erinda tryggingafélaga í nýju frumvarpi. Trygginga-
félögin hafna ásökunum og segja þær koma á óvart.

Bandarískur her-
dómstóll dæmdi í gær Paul E. Cort-
ez, 24 ára bandarískan hermann, í 
100 ára fangelsi fyrir að hafa í 
mars á síðasta ári, ásamt fjórum 
félögum sínum, nauðgað 14 ára 
íraskri stúlku og síðan myrt bæði 
hana og fjölskyldu hennar.

Einn félaga hans og jafnaldri, 
James Barker, hefur áður hlotið 90 
ára fangelsi fyrir sinn hlut í glæp-
unum, sem þykir eitt versta voða-
verkið sem bandarískir hermenn 

hafa framið í Írak. Hvorugur 
þeirra segist þó hafa framið morð-
in, heldur hafi þriðji hermaðurinn, 
Steven D. Green, skotið bæði stúlk-
una, systur hennar og foreldra á 
heimili þeirra í Mahmoudiya.

Að ódæðinu loknu reyndu þeir 
að brenna lík stúlkunnar. Þeir 
brenndu síðan sín eigin föt og hentu 
morðvopninu í skurð.

Tárin streymdu niður vanga 
Cortez þegar hann játaði sekt sína 
fyrir dómi og baðst afsökunar á 
gerðum sínum, sem hann sagðist 
ekki hafa neina skýringu á.

Fram kom í réttarhöldunum að 
hermennirnir hefðu verið úrvinda 
af þreytu og undir gífurlegu álagi. 

„Þetta er ekki einsdæmi. Við 
höfum séð svona í öðrum stríðum,“ 
sagði sálfræðingur að nafni Charl-
es Figley, sem bar vitni sem sér-
fræðingur. Saksóknarar sögðu 
álagið enga afsökun. Þrír hermann-
anna bíða enn réttarhalda.

Héraðsdómur Reykjaness 
hefur fellt dóm yfir sexmenningun-
um í Árnesgenginu sem fór ráns-
hendi um landið síðastliðið haust. 
Afbrotahrinu hópsins lauk um miðj-
an september árið 2006 þegar með-
limir hópsins voru handteknir eftir 
að hafa brotist inn í félagsheimilið 
Árnes í Gnúpverjahreppi. Í Árnes-
genginu eru þrír strákar, sem allir 
hlutu óskilorðsbundna fangelsis-
dóma, og þrjár stúlkur.

Sigurbjörn Adam Baldvinsson, 
sem er 22 ára, fékk átján mánaða 
fangelsisdóm fyrir sex þjófnaðar-
brot. Hann var einnig fundinn 
sekur um fjársvik og fíkniefnabrot 
auk fleiri brota.

Davíð Þór Gunnarsson, sem er 
19 ára, fékk fimmtán mánaða dóm 
fyrir sex þjófnaðarbrot, nytjastuld 
og fjársvik auk fleiri brota. Hann 
rauf skilorð með brotum sínum. 

Þriðji maðurinn, Jón Einar 
Randversson, sem er 24 ára, fékk 

sex mánaða dóm fyrir fjögur þjófn-
aðarbrot. Dómurinn bættist við 
fjórtán mánaða dóm sem Jón fékk í 
nóvember síðastliðnum vegna lík-
amsárása og fleiri brota. Hann 
hefur fimm sinnum hlotið dóma frá 
1998 vegna alls kyns brota.

Í öllum tilfellum voru dómarnir 
þyngdir vegna þess að brotin voru 
framin í félagi við aðra. 

Stúlkurnar þrjár í Árnesgeng-
inu fengu allar skilorðsbundna 
fangelsisdóma fyrir þátttöku sína í 
hluta brotanna. Þær eru á aldrinum 
sautján til 22 ára. Engin þeirra 
hefur áður hlotið refsingu og var 
horft til þess og ungs aldurs þeirra 
þegar refsingin var ákveðin. 

Fóru ránshendi um landið

 Fjörutíu og sex ríki 
samþykktu í gær yfirlýsingu um 
bann við klasasprengjum. Í yfir-
lýsingunni er hvatt til þess að 
alþjóðlegur sáttmáli um slíkt 
bann verði gerður árið 2008 og 
verði hann lagalega bindandi.

Yfirlýsingin er afrakstur ráð-
stefnu, sem boðað var til í Nor-

egi nú í vikunni. Alls sóttu full-
trúar 49 ríkja ráðstefnuna, en 
þrjú þeirra samþykktu ekki loka-
yfirlýsinguna.

Sum helstu vopnaframleiðslu-
ríki heims, svo sem Bandaríkin, 
Rússland, Ísrael og Kína, sáu 
ekki ástæðu til að vera með á 
ráðstefnunni.

Í bænum Buffalo í 
New York-ríki gengur lausum hala 
ógnvaldur mikill sem lögreglan 
kallar „faðmlagaþrjótinn“. Þrjótur-
inn er reyndar kvenkyns og 
stundar það að faðma fulla karla 
að næturlagi og ræna þá veskinu í 
leiðinni.

Hún situr fyrir þeim þegar þeir 
koma út af knæpum og „passar sig 
á því að þeir séu orðnir haugafull-
ir“, segir Tom Donovan lögreglu-
maður.  Tugir manna segjast hafa 
orðið fyrir barðinu á henni, en 
lögreglan segist viss um að 
fórnarlömbin séu enn fleiri. Sumir 
skammist sín bara of mikið til að 
viðurkenna það.

Faðmar þétt og 
rænir veskjum

Norræni myndabankinn 
Nordicphotos hefur verið kærður 
til siðaráðs auglýsingageirans í 
Svíþjóð vegna auglýsingar sem 
hefur verið send til hönnuða og 
auglýsingafólks. Í einni auglýs-
ingunni er mynd af karlmanni 
sitjandi á bar með konur í bikiníi 
við hvora hlið. Í Expressen segir 
að um sænskan athafnamann og 
vændiskonur í Taílandi sé að 
ræða.

Arnaldur Jónsson, fram-
kvæmdastjóri Nordicphotos, 
segir að tíu kvartanir hafi borist 
vegna auglýsingarinnar en hún 
hafi verið send til mörg þúsund 
manns. Myndin sé ekki af 
sænskum athafnamanni. „Okkur 
finnst þetta rosalega leiðinlegt og 
erum búnir að biðjast afsökunar. 
Þetta átti bara að vera góðlátlegt 
grín og var ekki illa meint,“ segir 
hann.

Kærður fyrir 
auglýsingu



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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Dr. Jóhanna Barð-
dal málvísindamaður 
hlaut á dögunum hæsta 
rannsóknarstyrk sem ís-
lenskum málvísindamanni 
hefur hlotnast til þessa. 
Stjórn Trond Mohn-sjóðsins 
í Björgvin í Noregi úthlut-
aði 60 milljónum norskra 
króna til vísindarannsókna 
og hlaut verkefni Jóhönnu 
styrk upp á 12,3 milljónir 
norskra króna, eða nærri 
135 milljónir íslenskra 
króna. Verkefnið, sem er 
alþjóðleg rannsókn, snýst 
um sögulega þróun setn-
ingagerða í indóevrópskum 
tungumálum og þar leikur 
íslenska lykilhlutverk.

„Það er auðvitað stórkostleg viður-
kenning að fá þennan styrk og 
kemur verulega á óvart hér úti að 
við fáum alla þessa peninga til 
tungumálarannsókna,“ segir 

Jóhanna Barðdal, sem starfað hefur 
við Háskólann í Björgvin undanfar-
in þrjú og hálft ár við kennslu og 
fræðistörf.

Hún vísar þar til þess að rann-
sóknir á sviði hugvísinda hafa yfir-
leitt fengið minni og færri styrki 
en raunvísindarannsóknir. „Ég finn 
fyrir mikilli og almennri ánægju 
með að við fengum þennan styrk og 
fólk er enn að óska mér til ham-
ingju.“

Trond Mohn-sjóðurinn, eða Bergen 
Research Foundation eins og hann 
heitir, var stofnaður 2004 af norska 
viðskiptajöfrinum Trond Mohn sem 
býr í Björgvin. Hann gaf 250 millj-
ónir norskra króna til stofnunar 
sjóðsins árið 2004 en það eru ríf-
lega tveir og hálfur milljarður 
íslenskra króna. Sjóðurinn er í 
umsjón Háskólans í Björgvin og 
leggur háskólinn einnig fjármuni 
til þeirra verkefna sem sjóðurinn 
styrkir. 

„Það bárust alls 39 umsóknir um 
styrki til sjóðsins að þessu sinni og 
af þeim voru níu valdar til frekari 
kynningar fyrir stjórn sjóðsins. Að 
henni lokinni var svo tekin ákvörð- un um hvaða verkefni hlytu styrk,“ 

segir Jóhanna og bætir því við að 
lokaferlið hafi verið afar spennandi  
og tekið á taugarnar. „Í rauninni 
skipti verkefnið sjálft ekki bara 
sköpum heldur líka ferilskrá vís-
indamannsins og það hvernig fólk 
kom fyrir við kynningu rannsókn-
arverkefnisins og það tekur á þegar 
svona mikið er í húfi.“

„Við erum að skoða setningagerðir 
í indóevrópskum tungumálum þar 
sem frumlag og andlag eru ekki í 
dæmigerðum föllum, sem eru 
nefnifall sem frumlagsfall og þol-
fall sem andlagsfall. Það eru þó 

ekki þessar dæmigerðu formgerð-
ir sem ég hef mestan áhuga á að 
rannsaka heldur sjaldgæfari 
afbrigði af frumlagsfalli sem birt-
ist í setningu á borð við „Okkur 
þykir hákarl góður,“ þar sem frum-
lagið er í þágufalli,“ segir 
Jóhanna.

Slík setningagerð hefur fyrir-
fundist í flestum indóevrópskum 
tungumálum og ætlunin er að gera 
samanburðarrannsóknir á þessum 
tungumálum til að finna upphaf og 
síðan þróun þessarar setninga-
gerðar. „Íslenskan er lykiltungu-
mál hvað þetta snertir því það er 
svo mikið af þessum formgerðum 
í málinu, um þúsund sagnasam-
bönd með þágufallsfrumlagi og 
um tvö hundruð með þolfallsfrum-
lögum.“

Umfang rannsóknarinnar sést best 
á því að indóevrópsk tungumál 
samanstanda af ellefu málaflokk-
um sem sýna mikil líkindi sín á 
milli. Kenningar eru uppi um að öll 
þessi mál séu upprunnin frá sömu 
frumtungunni, frumindóevrópsku, 
en nútímamálin, arfleifð frumindó-
evrópskunnar eru töluð á svæði 
sem spannar Evrópu og Suðvestur- 
Asíu.

Að sögn Jóhönnu gerðu evrópsk-
ir málvísindamenn miklar saman-
burðarrannsóknir á indóevrópskum 
málum á 18. og 19. öld en þær sner-
ust aðallega um orðaforða, hljóð-
kerfi og beygingar. „Við ætlum hins 
vegar að bera saman fallamynstur 
og skoða sagnir sem taka þessi 
mynstur og kanna hvort um sömu 
sagnirnar sé að ræða eða skyldar 
sagnir. Út frá því væri síðan hægt 
að finna út hversu gömul þessi falla-
mynstur eru og hvort þau hafi hugs-
anlega verið hluti af indóevrópska 
frumtungumálinu.“

Jóhanna segir að ætlunin sé enn 
fremur að kanna sannleiksgildi 
kenninga sem ganga út frá því að 
þágufallsfrumlög hafi upphaflega 
verið einhvers konar andlög, sem 
síðan hafi breyst og orðið frumlög. 
„Ein leið til þess er að bera saman 
sagnasambönd sem taka  þágufalls-
frumlög og skoða þróun þeirra frá 
elstu indóevrópsku málunum til 
þeirra yngri.“

Í því sambandi nefnir Jóhanna 
fornindverska tungumálið sanskrít 
sem var talað á Indlandi fyrir 3-4 
þúsund árum. „Til stendur að kanna 
hvort þar koma fyrir sagnir með 
þessum fallamynstrum og ef þær 
finnast ekki, hefur þetta þróast 

síðar og þá þarf að finna hver sú 
þróun hefur verið. Og það gerum 
við með því að bera saman öll 
tungumálin, finna hvað þau eiga 
sameiginlegt því það sem er sam-
eiginlegt tungumálunum hefur að 
öllum líkindum verið til í frummál-
inu. Ef þessi fallamynstur finnast 
aftur á móti ekki er ólíklegt að þau 
hafi verið til í frummálinu.“ 

Að þessu leyti segir Jóhanna að um 
brautryðjendarannsókn sé að 
ræða. „Þær rannsóknir sem áður 
hafa verið gerðar á indóevrópsk-
um tungumálum hafa ekki náð til 
þessara þátta og það er þetta sem 
gerir þessa rannsókn svo sérstaka 
og spennandi.“

Hún gerir ekki ráð fyrir að sjálf 
rannsóknin geti hafist fyrr en vorið 
2008, en undirbúningur hefjist þó 
strax í haust. „Við Þórhallur 
Eyþórsson málfræðingur, sem 
kemur til með að vinna að þessu 
verkefni á Íslandi, munum kynna 
það á alþjóðlegri ráðstefnu í sögu-
legum málvísindum í Kanada í 
haust. Síðan á þetta eftir að vekja 
enn meiri athygli vonandi þegar 
við förum að birta greinar um 
framvindu rannsóknarinnar.“

Fjölmargir vísindamenn koma að 
rannsókninni auk Jóhönnu og Þór-
halls en miðað er við að styrkurinn 
dugi til að greiða fjórar rannsókn-
arstöður í Noregi og þar af tvær 
stöður doktorsnema. Aðrir fræði-
menn sem að þessu koma eru frá 
Ítalíu, Hollandi, Bretlandi og 
Bandaríkjunum. 

En af því að styrkurinn miðast 
bara við þessar fjórar stöður í Nor-
egi verða þessir vísindamenn að 
afla sér styrkja sjálfir til að taka 
þátt í verkefninu og það gildir líka 
fyrir Þórhall Eyþórsson. „Forsend-
urnar fyrir því að Ísland geti tekið 
þátt í þessu verkefni eru að til þess 
fáist peningar heima. Ef Ísland 
ætlar að taka þátt í stórum rann-
sóknarverkefnum af þessu tagi, 
verður að koma til fjármagn. Hluti 
af því að koma Háskóla Íslands í 
fremstu röð er meðal annars alþjóð-
legt samstarf, það er mikilvægt að 
vera sýnilegur á alþjóðavettvangi,“ 
segir Jóhanna.

Sjálf ætlar hún ekki að láta staðar 
numið í fjáröflun til rannsóknar-
innar þó svo að allir þessir pening-
ar hafi þegar fengist til verksins. 
Ætlunin er að sækja um styrk til 
Rannsóknarráðs Noregs og hins 
nýstofnaða Evrópska rannsókna-
ráðs en þar hafa opnast nýjar leiðir 
til að sækja um hugvísindastyrki til 
grunnrannsókna af þessu tagi. „Það 
er ljóst að fjögur ár duga ekki til að 
ljúka þessu verkefni og nauðsyn-
legt að stækka það og fá til liðs við 
sig fleira fólk með fjölbreyttan 
tungumálabakgrunn. Og til þess 
þarf meiri peninga. Markmiðið er 
að geta lengt þetta í sex ár,“ segir 
Jóhanna Barðdal.

Okkur þykir hákarl góður



Í mjólkur- og rjómaísblöndum frá Emmessís er engin hert fita. 
Það er aðeins eitt af mörgu sem skapar þessum ís afdráttarlausa 
sérstöðu meðal íslenskra ístegunda.

Njóttu lífsins – fáðu þér Emmessís!
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GRÍSA- SPARERIBS
ÚR KJÖTBORÐI

kr.
kg

FRESCHETTA DIAVOLO
2 PIZZUR Í PAKKA

200
kr. kg

Þú sparar

GRÍSABÓGUR
ÚR KJÖTBORÐI

300
kr. kg

Þú sparar

GRÍSALUNDIR
ÚR KJÖTBORÐI

kr.
kg

CS TE
LÍFRÆN HOLLUSTA

144kr.
pk.

40
afsláttur

GRÍSAKÓTELETTUR
ÚR KJÖTBORÐI

kr.
kg998

33
afsláttur

GRÍSAHNAKKI
ÚR KJÖTBORÐI kg

35%
afsláttur

RICESELECT
HRÍSGRJÓN

399kr.
pk.

Fylltu út miðann sem 

fylgir Kristal flöskunum 

og skilaðu við kassann!



STEINBÍTSFLÖK
ROÐ- OG BEINLAUS

kr.
kg798 ÚRBEINAÐ LAMBALÆRI

MEÐ DÖÐLU- OG GRÁÐAOSTAF.
kr.
kg1.998

400
kr. kg

Þú sparar

300
kr. kg

Þú sparar

JARÐARBER
199 kr. boxið

BLÁBER
199 kr. boxið

GULAR MELÓNUR
149 kr. kg

PAPRIKA RAMIRO
399 kr. kg

AVOCADO
199 kr. kg =

MÓA 1/1
FERSKUR KJÚKLINGUR

499kr.
kg250

kr. kg

Þú sparar

Tilboð
á kjúkling!

MÓA KJÚKLINGAMÁNAR
2 TEGUNDIR

kr.
pk.349

30%
afsláttur

Hvernig væri að grilla
um helgina? Komdu í Nóatún

og veldu þér girnilega steik á grillið.

Verði ykkur að góðu!



greinar@frettabladid.is

Nú á dögum líta flestallir 
Íslendingar á sig sem jafnrétt-

issinna. Sú sjálfsmynd er þó ekki 
endilega byggð á gildum rökum. 
Það er a.m.k. þversögn að mörgum 
af hinum meintu jafnréttissinnum 
finnst allt í himnalagi í samfélagi 
þar sem misrétti kynjanna er 
viðhaldið með kerfisbundnum 
hætti.

Við sjáum birtingarmynd þessa 
misréttis víða, t.d. í klámi og 
ofbeldi gegn konum. En undirrót 
þess er sjálf samfélagsskipanin og 
ekki síst tekjuskiptingin í samfé-
lagi. Það er staðreynd að atvinnu-
tekjur kvenna eru einungis rúm 
60% af tekjum karla. Þetta hlutfall 
hefur varla haggast frá því að lög 
um jafnan rétt og jafna stöðu karla 
og kvenna voru samþykkt 1976. 
Þessi munur er staðreynd en ekki 
er tekið á vandanum og honum 
jafnvel afneitað. Með hvers konar 
talnaspeki er reynt að telja fólki 
trú um að einungis hluti af þessu 
bili sé „kynbundinn launamunur“ 
en hitt sé konum sjálfum að kenna 
fyrir að vinna ekki nógu mikið eða 
sækjast ekki nógu stíft eftir 
stjórnunarstöðum. Líkt og það á að 
vera konum sjálfum að kenna að 
karlar sem stjórna umræðuþáttum 
vilja ekki fá þær í viðtöl.

Í kjarasamningum og töxtum er 
ekki til kynbundinn launamunur. 
Hann er eigi að síður staðreynd og 
tengist kjörum sem ekki eru hluti 
af kjarasamningum annars vegar, 
en hins vegar hefðbundnu vanmati 
á störfum sem konur sinna að 
miklu leyti. Laun snúast nefnilega 
að litlu leyti um framboð og 
eftirspurn heldur þjóðfélagslegt 
mat. Það er t.d. verulegt framboð á 
fólki sem vill gegna stjórnunar-
störfum og því lítil ástæða til að 
greiða stjórnendum ofurlaun þess 
vegna. Ástæðuna fyrir ofurlaunum 
stjórnenda má frekar finna í 
hugmyndaheimi fjármagnseigenda 
og annarra sem tilheyra valdastétt-
inni, þeim finnst það einfaldlega 

eðlilegt að hlutverk launa sé að 
byggja valdapíramída.

Hið sama má segja um kyn-
bundinn launamun. Á honum geta 
einungis verið tvær skýringar. 
Annars vegar að konur séu almennt 
lakari starfsmenn en karlar. Fáir 
viðurkenna upp á sig slíka skoðun. 
Hin ástæðan er öllu líklegri; að 
hann sé hluti af hugmyndafræði 
ráðandi stétta sem líta ennþá á 
karlmenn sem „fyrirvinnur“ og að 
sú ráðandi hugmyndafræði móti 
raunar einnig sjálfsmynd kvenna, 
sem gera þess vegna hógværar 
launakröfur.

Til þess að viðhalda slíkum 
hugsunarhætti eru alls konar 
varnaglar gegn breytingum 
innbyggðir í kerfið. Einn þeirra er 
launaleynd. Leynd yfir launum 
fólks er ekki forsenda þess að 
stjórnendur geti hækkað afburða-
starfsmenn í launum, enda er erfitt 
fyrir sanngjarnt fólk að amast við 
því. Á hinn bóginn gerir hún 
stjórnendum kleift að mismuna 
fólki í launum út af einhverju öðru 
en verðleikum, t.d. kynferði. 

Það blasir við að launaleyndin 
gerir konum sem vinna hjá 
einkafyrirtækjum óhægt um vik að 
sækjast eftir launahækkunum eða 
launum til jafns við jafnhæfa 
karlmenn. Það er líka markmið 
hennar; hún er fyrst og fremst 
stjórntæki þeirra sem eru á 
tindinum. Þekking er vald en með 
leyndinni er slíkt vald takmarkað 
við fámennan hóp.

Launaleynd hefur ekkert með 
persónuvernd eða mannréttindi að 
gera. Hið sama má raunar segja 
um leynd almennt. Hlutverk 
hennar er ævinlega að takmarka 
upplýsingar við tiltekinn hóp fólks, 
sem hefur rétt á að vita það sem 
aðrir vita ekki. Ný forréttindastétt 
verður til sem hefur þekkinguna á 
valdi sínu líkt og leyniþjónustur 
stórvelda vita einar hvað í rauninni 
á sér stað í alþjóðasamskiptum. 

Þetta er ástæðan fyrir því að 
það á að afnema launaleynd þótt sú 
aðgerð ein og sér muni ekki duga 
til að útrýma kynbundnum 
launamun. Önnur nauðsynleg 
aðgerð er að tryggja jafna stöðu 
kynjanna í öllum stjórnunarstöð-
um, hvort sem það er á þingi, 
innan stjórnkerfisins eða innan 
stórfyrirtækjanna sem ráða æ 
meiru um þróun þjóðfélagsins. Það 
er þversögn að eftir því sem 
hlutfall kvenna innan hins 
opinbera geira færist hægt og 
sígandi upp á við færast æ 
mikilvægari ákvarðanir til 
einkageirans þar sem karlveldið 
fær að ríkja óhindrað.

Því miður virðist tregðulögmál-
ið einnig vera að yfirtaka stjórn-
málaflokka. Það er sláandi 
staðreynd að einungis tveir 
stjórnmálaflokkar hafa tryggt 
jafna stöðu kynjanna í efstu 
tveimur sætum framboðslista 
sinna fyrir næstu kosningar. Hjá 
Vinstrihreyfingunni - grænu 
framboði eru konur í meirihluta, 7 
af 12, en hjá Framsóknarflokknum 
eru þær 5 af 12. Sjálfstæðisflokkur 
og Samfylking hafa einungis 3 
konur í efstu 12 sætum hjá sér. 
Þessi staðreynd ein og sér bendir 
til þess að jafnrétti kynjanna sé 
ekki forgangsmál hjá þessum 
flokkum. Mikilvægari vísbending 
er þó málefnastaða flokkanna. Þora 
þeir að gera atlögu að launaleynd-
inni og misskiptingu stjórnunar-
starfa eða ætla þeir að gerast 
varðhundar um ríkjandi ástand?

Bið eftir kynjajafnrétti
Þ

að fór sem fór: lóðaspekúlantar og verktakar voru í 
viðbragðsstöðu þegar svokölluð sáttanefnd með Árna 
Þór Sigurðsson og Bolla Kristinsson kaupmann í meiri-
hluta blessaði rif á stórum hluta gamalla íbúða- og 
verslunarhúsa við Laugaveg. Meirihluti borgarstjórn-

ar lét undan þrýstingnum og málamyndasamkomulag var gert 
um hlutfall eldri húsa sem skyldu standa. Nýtt deiliskipulag var 
samþykkt árið 2003 á þeim grunni.

Kaupæði rann á þá sem sjást lítt fyrir í fjárfestingum. Stórir 
reitir voru keyptir upp milli Laugavegar og Hverfisgötu. Þeir 
sem kunnugir eru sögu nýbygginga í Þingholtunum sáu fyrir 
hvað verða vildi: nú skyldi byggt út á hvert horn lítilla lóða, þær 
sameinaðar, dílað við borgarstjórn um bílastæði, brunavarnir, 
skuggamyndun, innndregnar efri hæðir, hvert tækifæri notað til 
að ná hámarksnýtingu úr lóðafjárfestingum. Stórir steinkumb-
aldar áttu að rísa í trássi við þá íbúa sem ekki létu hrekja sig 
burt eða kaupa sig út fyrir fúlgur á fermetrann.

Og frekjugangurinn í nýjum lóðareigendum við Laugaveg-
inn minnkar ekki: mörgum þótti nóg leyft byggingarmagns við 
Laugaveginn í deiliskipulaginu, nema fjárfestum. Þeir sóttu að 
auka byggingarmagnið enn og tóku að bolast í kerfinu. Og varnir 
voru veikar. Tvístiga sveitarstjórn smitar embættismenn.

Stærsti kumbaldinn rís á skikanum milli Laugavegar og 
Hverfisgötu við Frakkastíg. Þar vilja eigendur auka byggingar-
magn um 5 þúsund fermetra, umfram þá rúmlega 14 þúsund sem 
leyfðir eru. Eigendur að Laugavegi 33-35 vilja auka byggingar-
magn um rúmlega 1.600 fermetra. Þegar er búið að samþykkja 
aukningu á byggingarmagni á reit milli Hverfisgötu, Laugaveg-
ar, Vatnsstígs og Klapparstígs um 3 þúsund og 6 hundruð fer-
metra. Menn eru að hugsa sér uppbyggingu meðfram Klapp-
arstíg, og á lóðum Laugavegar 4-6 uppi á Skólavörðustíg. Þá er 
deila í uppsiglingu um hús á Laugavegi 74 sem er friðað en nú er 
samþykkt að verði eyðilagt, rifið eða flutt.

Pétur Ármannsson arkitekt lýsir hugsjónum braskara í húsa-
byggingum sem „bókstaflega skelfilegum“. „… ég myndi nú 
varla kalla það byggingarlist,“ og er þó Pétur orðvar maður. 
Hann mælir með að hverfið verði skipulagt með tilliti til þess 
sem fyrir er, en líklega er það orðið of seint. Líklega hafa Reyk-
víkingar tapað Laugaveginum. Fari sem horfir, að skipulags-
yfirvöld þjóni endalaust undir rassinn á verktökum og þeirra 
þýi með látlítilli eftirgjöf og blessun borgarstjórnarmeirihlut-
ans sem situr uppi með málið, munu rísa blokkir beggja megin 
Laugavegarins neðst og efst, sem og á honum miðjum. Gatan 
verður öll skuggasund vegna húsahæðar, baklóðir nýttar undir 
steinsteypt port. Trjáskrúð mun keppa við hina myndarlegu 
trjágarða fjármálahverfisins við Sæbraut. Þar er ekki að finna 
trjástúf nema heflaðan, ekki blóm nema úr plasti.

Þó að eitthvað rýmkist um verslanir á Laugaveginum batn-
ar ekki aðkoma. Þrátt fyrir heimsmet í bílastæðahúsum á einni 
götu. Bæði íbúar og skrifstofur munu leita annað. Gatan deyr 
endanlega, orðin sködduð af háum og þunglamalegum steypu-
hlunkum, glæsilegum minnisvörðum um fyrirhyggjuleysi gróða-
manna, dugleysi borgaryfirvalda og afskiptaleysi almennings. 

En þá er of seint í rassinn gripið. 

Læti á Laugavegi

Morgunverður frá
kl. 9:00 - 11:00

195,-195,-
Þú átt allt gott skilið!

mánudaga - laugardaga
verslun opnar kl. 10:00

Minn fyrrverandi lærifaðir úr félags-
vísindadeild Háskóla Íslands, próf-

essor Stefán Ólafsson, ryðst enn einu sinni 
fram á ritvöllinn í Fréttablaðinu hinn 22. 
febrúar sl. með þráhyggju sína um skatt-
byrði. Stefán, sem að eigin sögn er ópólit-
ískur fræðimaður með sannleikann einan 
að leiðarljósi, gerir sig enn og aftur sekan um rang-
færslur og ónákvæmni sem ekki eru sæmandi slík-
um fræðimanni.

Eins og Stefán veit er íslenska skattkerfið þannig 
uppbyggt að skatthlutfallið hækkar eftir því sem 
tekjur aukast, þannig að hlutfallslega borgar ein-
staklingur með háar tekjur meira í skatt en sá sem er 
með lágar tekjur. Þetta er einföld staðreynd. Þannig 
að ef skattgreiðandi verður fyrir því, sem Stefán 
Ólafsson myndi væntanlega kalla mikið ólán, að 
hækka í launum úr 100.000 kr. á mánuði í 1 milljón 
eykst skattgreiðsla hans úr 2.141 kr. í 310.762 kr. á 
mánuði. Skattbyrði hans hefur að sönnu aukist um 
29%, en er með sanngjörnum hætti hægt að halda því 
fram að hann sé verr settur? Prófessorinn heldur því 
fram að skattbyrði hafi aukist á 90% íslenskra heim-
ila. Upplýsingar úr skattframtölum sýna á hinn bóg-

inn að ekki 90% heimila, heldur allt að 100% 
íslenskra heimila hafa með fyrrgreindum rökum 
nú meira á milli handanna en áður.

Það er óumdeilt að í tíð þessarar ríkisstjórn-
ar hafa tekjuskattar fyrirtækja lækkað svo um 
munar. Stefán sér einmitt ofsjónum yfir því í 
grein sinni. En bíðum nú við, þegar grannt er 
skoðað hefur skattbyrði fyrirtækja á Íslandi, 
skv. aðferðafræði prófessorsins, hækkað stór-
lega í tíð þessarar ríkisstjórnar! Tölurnar sýna 
nefnilega að árið 1995, þegar tekjuskattur fyr-

irtækja var 33%, borguðu íslensk fyrirtæki 5 millj-
arða króna í tekjuskatt til ríkisins. Á síðasta ári var 
þessi tala komin upp í 35 milljarða og það þrátt fyrir 
að skattprósentan hafi verið lækkuð í 18% árið 2002. 
Samkvæmt kenningum ópólitíska fræðimannsins 
hefur því skattbyrði á íslensk fyrirtæki sjöfaldast á 
þessum tíma. 

Auðvitað hefur skattbyrði ekki aukist á íslensk 
fyrirtæki – það sér hver heilvita maður. Það sem 
gerst hefur er að umsvifin í þjóðfélaginu hafa auk-
ist og kakan sem til skiptanna er hefur stækkað. 
Þetta er nákvæmlega það sama og gerst hefur hjá 
fjölskyldunum í landinu. Það er með ólíkindum að 
ópólitískur prófessor skuli leyfa sér að loka augun-
um fyrir þessari einföldu staðreynd. Hvað veldur?

Höfundur er pólitískur 
aðstoðarmaður forsætisráðherra.

Of pólitískur prófessor?



Raunlækkun kjúklinga- og svínakjötsverðs á síðustu 14 árum um 40-50% er staðreynd.

Til upplýsingar fyrir neytendur skýrir þessi jákvæða þróun að kostnaður vegna kjúklinga- og

svínakjöts hefur lækkað niður í um 1,5% af heildarútgjöldum heimilanna. 

Meðalheimilin verja nú rúmum 5.000 krónum á mánuði til kaupa á kjúklinga- og svínakjöti

en í samanburði greiða þau um 8.000 krónur í yfirdráttarvexti mánaðarlega.

Sannleikurinn er sá að þó við gæfum neytendum allt kjúklinga- og svínakjötið

munar meðalheimilið samt meira um 0,5% vaxtalækkun!

Umræða um verðlag á Íslandi verður að snúast um miklu 

fleiri þætti en innlenda búvöruframleiðslu.

FÉLÖG KJÚKLINGA- OG SVÍNABÆNDA Á ÍSLANDI

Vextir vega þyngra en kjöt!
Meðalheimilið hér á landi greiðir rúmar 8.000 krónur

á mánuði í yfirdráttarvexti. Sama heimili ver rúmum

5.000 krónum til kaupa á kjúklinga- og svínakjöti á mánuði.
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Alkunna er að Árni nokkur John-
sen var sakfelldur af dómstól-

um og sagði af sér þingmennsku 
fyrir fáeinum árum. Hefði almenn-
ingur fengið að ráða, hefði nefnd-
um Árna verið dýft í tjöru, hann 
makaður fiðri og settur í gapastokk 
á Austurvelli. Árna var úthúðað af 
almenningi sem hinum versta 
ódrætti. Þessi sami almenningur 
komst að þeirri niðurstöðu nú fyrir 
skömmu, að Árni þessi sé slíkur 
afbragðsmaður að hann skuli setj-
ast á sjálft Alþingi Íslendinga á 
nýjan leik hið fyrsta. 

Framangreint er dæmi-
gert fyrir afstöðu almenn-
ings til sakamála hérlendis. 
Fyrst krefjast menn þyngstu 
refsingar en vilja svo jafn-
vel sýkna viðkomandi, þegar 
mesti móðurinn rennur af 
þeim. Það er nákvæmlega af 
þessum sökum sem réttar-
vitund almennings er ekki gild 
réttarheimild hérlendis. Dómstól-
ar eiga ekki, og mega ekki dæma 
eftir upphlaupi almennings eða 
fjölmiðlafári. Afleiðing af slíku 
yrði eins og ef grínfígúran Ragnar 
Reykás væri við dómstörf. 

Það er grundvallaratriði í 
réttarríki að samkvæmni sé í 
dómum. Stórslysauppsláttur 

Morgunblaðsins á forsíðu 2. 
febrúar sl. með myndum af 
fimm af dómurum Hæsta-
réttar er því í raun stórslys 
fyrir Morgunblaðið sjálft og 
langt fyrir neðan virðingu 
blaðsins en tilefnið var mild-
un dóms í samræmi við fyrri 
dómaframkvæmd. Nákvæm-

lega það sem dómararnir áttu að 
gera miðað við óbreytt lög og 
aðstæður. Það er svo allt annað 
mál hvað mönnum finnst um refsi-
pólitík í einstökum brotaflokkum. 
Óskum um breytingar á refsing-
um á að beina til Alþingis en ekki 
dómstóla.
Höfundur er 
löggiltur fasteignasali.

Dómstóll götunnar

A
llir
viðmæl-
endur
Frétta-
blaðsins

vegna manns 
vikunnar að þessu 
sinni eru á einu máli 
um að ef einhver 
maður er réttur 
maður á réttum stað 
nú um stundir, þá er 
það Arngrímur 
Ísberg, dómari við 
Héraðsdóm Reykja-
víkur.

Arngrímur þykir 
hafa farið á kostum 
sem dómsformaður í 
Baugsmálum hinum 
síðari, sem nú standa 
yfir í héraðsdómi. 
Bæði þykir hann sýna 
festu og röggsemi 
eins og við var að 
búast en sömuleiðis 
hefur hinn lunkni 
húmor sem hann býr 
yfir fengið að njóta 
sín. Flestir viðmæl-
enda segja reyndar að 
Arngrímur fari allt of 
sparlega með þann 
næma og skemmti-
lega húmor sem 
honum er í blóð 
borinn. Faðir hans, 
Jón Ísberg, sýslumað-
ur á Blönduósi, þótti 
með eindæmum 
skemmtilegt yfirvald 
þar nyrðra á sínum 
tíma og Arngrímur á 
því ekki skopskynið 
langt að sækja. Hann 
er sagður orðheppinn 
og kemur vel fyrir sig 
orði, rökfastur og 
skýr í framsetningu; 
allt kostir sem prýða 
mega góðan dómara. 
Og það segir sitt um 
það traust sem á 
Arngrími ríkir sem 
dómara að honum eru 
falin hin stóru og 
flóknu dómsmál; 
þannig var hann einn 
af þremur dómurum í 
Hafskipsmálinu
sællar minningar.

Arngrímur er alinn 
upp norður á Blöndu-
ósi, kominn af lög-
mönnum og sýslu-
mönnum í ættir fram, 
og er sagður hafa 
tekið stefnuna á 
lögmennsku ungur að 
árum. Hann var 
bókgefinn í æsku, 
rólegur og yfirvegað-
ur; hafði eiginlega á 
sér fas embættis-
mannsins sem hann 
síðar varð frá unga aldri. 

Hann gekk í Menntaskólann á Akureyri á þeim 
árum sem hippamenningin reis hvað hæst með 
tilheyrandi uppreisn æskunnar. Arngrímur tók hins 
vegar aldrei þátt í neinu slíku, né eltist hann við 
tísku tíðarandans. Safnaði ekki hári, gekk ekki í 
lopapeysum né blúnduskyrtum og átti aldrei 
alpahúfu svo eitthvað sé nefnt af því sem einkenndi 
tískuna á árunum kringum 1970. Námið átti hug 
hans allan, en hann var þó fjarri því einhver 

mannafæla og gat 
verið manna hressast-
ur ef því var að skipta 
í góðra vina hópi. Það 
fór þó aldrei úr 
böndunum eins og 
einn viðmælenda 
orðaði það.

Laganám tók við 
hjá Arngrími eftir 
stúdentspróf og hann 
tók námið strax 
föstum tökum og þótti 
mönnum sýnt að hann 
stefndi beint á 
dómarastörf eins og 
síðar kom á daginn. 
Eðli sínu trúr hafði 
Arngrímur sig lítt í 
frammi á háskóla-
árum; skólafélagar 
lýsa honum einmitt 
sem frekar dulum 
öndvegisdreng og 
kurteisum mann-
kostamanni, traustum 
félaga, sem hafði 
markað sér braut í 
lífinu. Samt er hann 
alls ekki talinn 
framapotari, öll þau 
ábyrgðarstörf sem 
honum hafa verið 
falin eru tilkomin 
vegna þeirra kosta 
sem hann býr yfir.

Eftir lögmanns-
próf 1977 hélt 
Arngrímur til Noregs 
og lagði þar stund á 
framhaldsnám í 
sjórétti og síðar lá 
leiðin til Þýskalands 
að nema réttarsögu. 
Eftir að hann kom 
aftur heim starfaði 
hann um skeið sem 
fulltrúi hjá föður 
sínum, sýslumannin-
um á Blönduósi, og 
einnig hjá sýslumann-
inum í Barðastrandar-
sýslu og hjá lögregl-
unni í Reykjavík. 

Dómaraferill
Arngríms hófst svo 
1986 er hann var 
skipaður sakadómari í 
Reykjavík og 1992 
var hann skipaður 
dómari við Héraðs-
dóm Reykjavíkur 
þegar hann tók til 
starfa. Arngrímur 
þykir hafa staðið sig 
vel sem dómari, verið 
farsæll í starfi og vel 
liðinn; er sagður 
heiðarlegur, fastur 
fyrir og einn af 
stærstu kostum hans 
þykir sá að hann fer 
aldrei í manngreinar-
álit, fyrir honum eru 
allir jafnir.

Arngrímur er sagður farsæll maður í einkalífi, 
konu sinni Leu Marjöttu, kennara og þýðanda frá 
Finnlandi, kynntist hann á námsárum í háskóla og 
eiga þau þrjú uppkomin börn. Í tómstundum sinnir 
Arngrímur hestamennsku en áhugi hans á hestum 
og dýrum ku hafa fylgt honum frá blautu barns-
beini og hann er mikill dýravinur. Hann er líka 
áhugamaður um útivist og hefur gaman af að ganga 
á fjöll. Þau hjónin ferðast líka talsvert til útlanda og 
er Finnland ofarlega á blaði eins og nærri má geta.

Allt sem prýða má dómara

„Ekki verður deilt við 
dómarann, Jón Gerald 
fer út.“

„Hann var harðari 
sjálfstæðismaður
en ég í þá daga.“

Fræðslufundaröð SPRON

Fræðslufundir
SPRON
um fjármál

einstaklinga og heimila

Undanfarnar vikur hefur SPRON 
boðið viðskiptavinum sínum til 

fræðslufunda um fjármál heimilanna og 
sparnað og fjárfestingar. Nú eru

fram undan fundir um lífeyrismál og
skattaskil á Hótel Nordica.

Lífeyrismál
27. febrúar kl. 17–19

Skattaskil
13. mars kl. 17–19

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

Hlutabréf í Aktiv Kapital féllu í 
verði um 9,6 prósent eftir að félag-
ið birti ársuppgjör fyrir árið 2006 
sem sýndi 3,3 milljarða króna tap 
fyrir skatta. Þar af var tapið á 
fjórða ársfjórðungi tæpir 1,4 millj-
arðar.

Þetta er töluverður viðsnúning-
ur til hins verra frá árinu 2005 
þegar hagnaðurinn nam 2,5 millj-
örðum eftir skatta.

Aktiv Kapital er fjármálafyrir-
tæki sem sérhæfir sig í innheimtu 
á viðskiptakröfum og starfar í tíu 
löndum. FL Group er annar stærsti 
hluthafinn með 13,3 prósenta hlut.

Rekstrartekjur norska félags-
ins námu 15,8 milljörðum króna í 
fyrra.

Hlutabréf féllu 
í Aktiv Kapital

Tekjur breska hergagnaframleið-
andans BAE Systems tæplega þre-
faldaðist á síðasta ári. Mestu 
munar um aukna sölu á hergögn-
um til bandaríska hersins í fyrra 
og sölu félagsins á 20 prósenta 
hlut í evrópska flugvélaframleið-
andanum Airbus til EADS, móður-
félags Airbus. 

Tekjur BAE Systems, sem er 
einn stærsti hergagnaframleið-
andi Bretlands, námu 1,64 millj-
örðum punda, jafnvirði 213,5 millj-
arða íslenskra króna, samborið 
við 553 milljónir punda, eða 72 
milljarða króna, árið 2005. Þar af 
námu tekjur félagsins vegna sölu 
á hlut þess í Airbus 925 milljónum 
punda, ríflega 120 milljörðum 
íslenskra króna. 

BAE skilaði af 
sér góðu ári

Úrvalsvísitala Kauphallar Íslands 
stendur í nýjum methæðum eftir 

töluverða hækkun á hlutabréfa-
markaði í gær. Vísitalan hækkaði 
þá um 1,25 prósent og stóð í 7.446 
stigum.

Þar með nemur hækkun árs-
ins 16,16 prósentum sem er orðin 
meiri hækkun en á öllu árinu í 
fyrra. Þá var ávöxtun Úrvalsvísi-
tölunnar 15,8 prósent. 

Til samanburðar settu grein-
ingardeildir viðskiptabankanna 
fram spár í upphafi árs um að 
Úrvalsvísitalan myndi hækka um 
20-25 prósent á árinu 2007.

Fimm fyrirtæki hafa hækkað 
um fimmtung eða meira það sem 
af er ári. 

Þau koma öll úr fjármálageir-

anum og eru: Exista, FL Group, 
Glitnir, Landsbankinn og 
Straumur-Burðarás. Exista er 
hástökkvari ársins með um 28 
prósenta hækkun. 

Kaupþing, verðmætasta félag-
ið í Kauphöllinni, hefur hækkað 
um 19,4 prósent á árinu. 

Meiri hækkun en allt árið 2006
Fimm fyrirtæki úr fjármálageiranum hafa hækkað um fimmtung á árinu.

Hagnaður samstæðu Milestone 
nam 21,4 milljörðum króna eftir 
skatta á árinu 2006, samkvæmt 
uppgjöri sem birt var í gær.  

Í lok síðasta árs var arðsemi 
eigin fjár Milestone 92 prósent og 
heildareignir námu ríflega 170 
milljörðum króna, jukust um 102 
prósent á árinu. Eigið fé samstæð-
unnar nam ríflega 43,7 milljörðum 
króna og hafði aukist um 69 pró-
sent frá því í byrjun ársins. 

„Vöxtur hefur einkennt efna-
hag samstæðunnar á undanförn-
um árum með fjárfestingum og 
styrkingu eiginfjár. Heildareignir 
samstæðunnar hafa frá upphafi 
árs 2005 vaxið úr tæplega 11,4 
milljörðum í rúmlega 170 millj-
arða, þar af 85,7 milljarða á árinu 
2006,“ segir félagið. 

Kjarnafjárfest-
ingar skila sér

* Flugvallarskattar eru ekki innifaldir: Baltimore, 13.470 kr., Glasgow,  8.860 kr., Amsterdam, 8.080 kr. og Osló, 7.180 kr. Útreikningur á skatti er háður gengi.

Með því að bóka á www.vildarklubbur.is sparast 2.000 kr. þjónustugjald.
Einnig er hægt að bóka í síma 50 50 100 gegn 2.000 kr. þjónustugjaldi.
Sölutímabil: Mánudagur 26. febrúar og þriðjudagur 27. febrúar.
Ferðatímabil: Apríl og maí 2007.
Barnaafsláttur Vildarklúbbsins gildir í þessu tilboði.

+ Nánari upplýsingar á www.vildarklubbur.is

Vildarklúbbur
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BALTIMORE
aðeins 25.000 Vildarpunktar*

HELMINGSAFSLÁTTUR 
AF VILDARFERÐUM
TIL VALINNA ÁFANGASTAÐA ICELANDAIR Í APRÍL OG MAÍ

AMSTERDAM
aðeins 19.000 Vildarpunktar*

GLASGOW
aðeins 19.000 Vildarpunktar*

OSLÓ
aðeins 19.000 Vildarpunktar*

‘07 70ÁR Á FLUGI

MINNEAPOLIS
– ST. PAUL

ORLANDO BOSTON

HALIFAX

GLASGOW

LONDON

STOKKHÓLMUR

HELSINKI

KAUPMANNAHÖFN

OSLÓ

BERLÍN
FRANKFURT

MÜNCHEN
MÍLANÓ

AMSTERDAM

BARCELONA

MADRÍD

MANCHESTER

PARÍS

NEW YORK

BALTIMORE –
WASHINGTON

BERGEN GAUTABORG

REYKJAVÍK

ÍSLAND



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

Svo góður bíll að hann 
er í sjö ára ábyrgð*

STÓRSÝNING 

Nýr KIA Responds to your life

Verð frá 1.985.000 kr.

Frumsýnum um helgina með stolti fyrsta KIA bílinn sem er 
framleiddur í Evrópu – KIA cee’d. Framleiðendur KIA eru svo 
sannfærðir um gæði cee’d að hann er í sjö ára ábyrgð, sem er 
besta bílaábyrgð í Evrópu. Þetta er bíllinn sem endurspeglar af 
hverju KIA er sá bílaframleiðandi sem er í hvað mestum vexti í 
heiminum í dag. Flott hönnun, gæði og glæsileiki.

TILBOÐSDAGAR
Valdir KIA Sportage og KIA 
Picanto á sérstöku tilboðsverði 
– ekki missa af þessu!
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UM HELGINA
FRUMSÝNUM KIA cee’d 
MEÐ EINSTAKRI 7 ÁRA ÁBYRGÐ  
Opið laugardag og sunnudag kl. 12–16

FULLBÚINN ALVÖRUJEPPI
KIA Sorento hefur slegið í gegn um 
allan heim og ekki að ástæðulausu. 
Líklega bestu jeppakaupin í dag.

EYÐSLUGRANNUR SPORTJEPPI
KIA Sportage er með nýrri og 
byltingarkenndri 2ja lítra dísilvél sem 
skilar 140 hestöflum. Vélin er einstaklega 
umhverfisvæn, hljóðlát og eyðslugrönn.

EINN FYRIR ALLA!
Nýi fjölnotabíllinn KIA Carens rúmar 
sjö manns og sameinar glæsilegt 
útlit, endalausa notkunarmöguleika 
og ótrúlegt verð.



Eins og tíðkast hjá 
ungu fólki í tilhuga-
lífinu drifum við 
Sólveig okkur í bíó 
og sáum aldeilis 
magnaða mynd: Völundarhús 
skógarpúkans eftir Guillermo del 
Toro. Myndin gerist á Spáni 
skömmu eftir lok borgarastríðsins 
í sveitaþorpi þar sem hrottafeng-
inn liðsforingi gengst upp í að 
þjarma að andstæðingum Fran-
cos; en á sama tíma er sagt frá 
Ófelíu ellefu ára gamalli stjúp-
dóttur liðsforingjans sem flýr 
veruleikann inn í 
skugga-
lega

ævintýraveröld handan við 
völundarhús skógarpúkans.

Það er reyndar ekki nýnæmi að 
því að sjá ævintýramynd. En 
ævintýraheimur þessarar myndar 
er ævintýralegri en samanlagðar 
svaðilfarir hobbitanna í Hringa-
drottinssögu. Þetta er ævintýri 
handa fullorðnum. Frumleg og 
heillandi mynd sem minnir mann 
á að einu sinni í firndinni voru 
ævintýrin full með ógnir og 
forneskju áður en Walt Disney 
gerði lýtaaðgerð á illskunni og 
Hollywood drekkti Grimms-
bræðrum í sírópi.

Nú mega ríkislög-
reglustjóri og sér-

legur Baugssak-
sóknari fara að 
biðja fyrir sér. 

Sam-
kvæmt
kínversku tímatali 

er „ár svínsins“ nefni-
lega hafið svo að 

Bónus-grísinn getur brosað 
breitt.

Í dag byrjaði nýárið í Kína. 
Það væri til of mikils mælst af 

stjörnuspekingum að reikna út 
örlög svona margs fólks mánaðar-
lega svo að Kínverjar nota stærri 

örlagaeiningar en við og spá fyrir 
heilum árgöngum á einu bretti. 
Allir sem fæddir eru á sama ári 
eru í sama stjörnumerki og 
stjörnumerkin eru tólf og eru 
kennd við svín, rottu, apa, uxa, 
tígrisdýr, héra, dreka, slöngu, 
geit, hest, hana og hund.

Og nú er sem sagt ár svíns-
ins gengið í garð. 

Á sunnudagskvöldum horf-
um við Sólveig saman á norska 
framhaldsmynd í sjónvarpinu. 
Hún heitir „Við kóngsins borð“. 
Mér finnst alveg dásamlegt að 
fá öðru hverju að fylgjast með 
sögu sem gerist hérna í 
námunda við okkur og passar 
ekki inn í skapal-
ón alþjóðlegra 
(amerískra)
framhalds-
mynda.

„Við 
kóngsins
borð“ er 
meiri háttar 

skemmtileg vegna þess að það er 
ekki nokkur leið að sjá hvort þetta 
á að vera krimmi, ástarævintýri, 
samfélagsádeila eða spítalasaga. 

Ef Norðmennirnir hafa haft 
einhverja formúlu í huga í upphafi 
sögunnar hafa þeir steingleymt 
henni strax í fyrsta þætti því að 
frásögnin fer út um víðan völl og 
frásagnarmátinn er svo hægur að 
það tók aðalleikkonuna fjóra heila 
þætti að drífa sig í bólið með ljós-
hærðum pilti úr Verkamanna-
flokknum.

Þegar ég var búinn 
að koma börnunum í 
skóla og á dagheim-
ili skilaði ég kon-
unni minni aftur á 
Reykjalund. Gras-
ekkjumannsstandið heldur áfram. 
Það var bolludagur í dag. Ég lít á 
það sem hverja aðra góðgerða-
starfsemi að styrkja bakara með 
því að kaupa af þeim rjómabollur 
fyrir 255 krónur stykkið. Aum-
ingja mennirnir að þurfa á svona 
fjáröflun að halda – eins og vort 
daglega brauð er nú ódýrt.

Nágrannar mínir á Borgar-
bókasafninu fundu upp á því að 
biðja mig að velja nokkrar myndir 
úr myndlistardeild – eða artóteki 
– safnsins á sýningu sem á að 
byrja á fimmtudaginn í tilefni af 
Vetrarhátíð Reykjavíkurborgar. 
Eftir alla þá greiðvikni sem fólkið 
á bókasafninu hefur sýnt mér kom 
að sjálfsögðu ekki annað til greina 
en verða við þessari bón. Ég er því 
miður ekki listfræðingur svo að 
ég brá á það ráð að gefa heilanum 

frí og lét hjartað um að velja 
myndir á sýninguna.

Á undanförnum árum 
hefur breiðst út sá siður 
hérna sem kallaður er 
steggjun og gengur út á að 
fá fólk sem er að því komið 
að ganga í hjónaband til að 
drekka frá sér ráð og rænu 
og gera hluti sem ekki eru 
samboðnir nokkurri heil-
vita manneskju. 

Það er því vel við hæfi 
að rifja upp lög sem gilt 
hafa á Íslandi frá árinu 
1281 til að bregðast við 

verstu afleiðingum þessa 
ófagnaðar:

Héraðsdómur Reykjavíkur 
hefur í dag sakfellt karlmann 

á þrítugsaldri með vísan til 
Mannhelgisbálks Jónsbókar. En 
svo virðist sem þessi maður, frá-
vita af þeirri geggjun sem er 
fylgifiskur steggjunar, hafi barið 
konu í andlitið með flösku – sem 
er óneitanlega sérkennileg aðferð 

til að gera sér dagamun, hvað þá 
að búa sig undir hjónaband.

Sprengidagur. Salt-
ket og baunir. Tókst 
betur upp með 
baunasúpuna en 
nokkru sinni fyrr. 
Laumaði teskeið af 
turmerik út í hana. 
Það var snilldarhug-
mynd en dugði samt ekki til því að 
börnin fúlsuðu við þessu kjarna-
fæði.

Skrýtið, því að saltket er ekki 
beinlínis hollt og eins og öll heil-
brigð börn eru Andri og litla Sól 
yfirleitt sólgin í óhollustu.

Öskudagurinn er 
dagur mikilla vænt-
inga.

Héðan fóru prins-
essa og draugur í 
rauðabýtið í morg-
un. Prinsessan fór á 
Njálsborg og draug-
urinn í Ísaksskóla og hlökkuðu 
ákaflega til að slá köttinn úr tunn-
unni.

Uppþvottavélin hefur fengið 
dánarvottorð uppáskrifað af fag-
manni. Nú til dags eiga venjuleg 
heimilistæki að endast í tólf ár 
og samkvæmt því hefur þessi 
uppþvottavél látist í hárri elli 
komin á fimmtánda ár.

Það þýðir lítið að barma sér 
undan takmörkuðum ending-
artíma heimilistækja því að 
svipuð lögmál gilda víst líka 
um okkur manneskjurnar 
og það tjóir ekki að sakast 
við guðlega forsjón fremur en 
stórfyrirtækin. Þess vegna ætla 
ég að taka mér hina jákvæðu Poll-

íönnu til fyrirmyndar og í stað 
þess að syrgja uppþvottavélina 
ætla ég að gleðjast yfir því að geta 
tekið lán til að kaupa nýja. 

Smáfólkið er skemmtilegur 
félagsskapur. Ég er ekki frá því að 
litla Sól sé ástfangin því að henni 
verður grunsamlega tíðrætt um 
ákveðinn skólabróður sinn í leik-
skólanum.

Meðan Sólveig er 
fjarverandi sé ég 
um heimilisstörfin. 
Ég hef komist að því 
að heimilisstörf eru 
algjör andstæða 
stjórnmála:

Heimilisstörf hafa þá náttúru 
að enginn tekur eftir því þegar 
þau eru unnin – en allir taka eftir 
því á stundinni ef þau eru látin 
eiga sig.

Stjórnmál eru annars eðlis. Allt 
sem stjórnmálamenn gera vekur 
athygli – en enginn tekur eftir því 
sem þeir nenna ekki eða vilja ekki 
gera.

Kannski er þetta ástæðan fyrir 
því hvað konur virðast eiga erfitt 
með að fóta sig í pólitík.

Vetrarhátíð hófst í dag og í 
kvöld byrjaði myndlistarsýningin 
í Borgarbókasafninu. Ég gat ekki 
stillt mig um að setja eina mynd 
eftir sjálfan mig á sýninguna. Það 
er ekki víst að ég fái annað tæki-
færi til að hanga innan um alvöru-
listamenn.

Yfir tvö hundruð manns mættu 
á opnunina. Sennilega hafa ein-
hverjir villst á mér og spænsku 
dansmeyjunum sem 
voru að sýna fóta-
mennt í næsta 
húsi.

Steggjun eða geggjun?
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er fjallað um Völundarhús skógarpúkans, ár svínsins, norska framhaldsmynd, fjáröflun-
ardag bakara og draug og prinsessu. Einnig er vikið að heimilisstörfum og pólitík, Vetrarhátíð, myndlist og spænskum 
dansmeyjum.

Kæra 
  Dagbók
Þráinn Bertelsson skrifar





FÆDDUST ÞENNAN DAG

Leikritið um Ronju ræningja-
dóttur verður sýnt í fimm-
tugasta sinn í Borgarleikhús-
inu á morgun. Leikritið var 
frumsýnt í febrúar í fyrra og 
hefur notið mikilla vinsælda 
hjá yngstu kynslóðinni, enda 
um klassískt barnaævintýri 
eftir Astrid Lindgren að 
ræða. Á því ári sem liðið er 
frá frumsýningu hafa yfir 25 
þúsund manns séð leikritið. 
Nú eru aðeins fimm sýningar 
eftir og fer því hver að 
verða síðastur að sjá Ronju 
og Birki glíma við rassálfa, 

skógarnornir og aðrar hætt-
ur í Matthíasarskógi. 

Arnbjörg Hlíf Vals-
dóttir leikur Ronju og 

Friðrik Friðriksson leikur 
vin hennar Birki Borkason. 
Foreldra Ronju, þau Matthí-
as og Lovísu, leika Þórhallur 
Sigurðsson (Laddi) og Sóley 
Elíasdóttir. Eggert Þorleifs-
son leikur öldunginn Skalla-
Pétur.

Með önnur hlutverk fara: 
Björn Ingi Hilmarsson, Davíð 
Guðbrandsson, Ellert A. Ingi-
mundarson, Guðmundur 

Ólafsson, Gunnar Hansson, 
Halldór Gylfason, Hildigunn-
ur Þráinsdóttir, Hinrik Þór 
Svavarsson, Kjartan Bjarg-
mundsson, Orri Huginn 
Ágústsson, Tryggvi Gunnars-
son, Valur Freyr Einarsson 
og Þór Tulinius.  

Félagar í Karlakórnum Þresti bjóða til 
afmælisveislu í Hafnarfirði í dag í til-
efni 95 ára afmælis kórsins. Félags-
skapur söngmanna sem kenna sig við 
fuglinn tónelska var stofnaður af Frið-
riki Bjarnasyni tónskáldi árið 1912. 
Geir A. Guðsteinsson, kórfélagi og sér-
legur kynningafulltrúi hópsins, útskýr-
ir að kórinn hafi starfað sleitulaust 
síðan, auðvitað með mismiklum þunga 
en ávallt hafi Þrestir staðið fyrir tón-
leikahaldi.

„Menn ganga til liðs við karlakóra 
fyrst og fremst vegna þess að þeim 
finnst gaman að syngja en það er ekki 
síður félagsskapurinn sem skiptir máli 
því í kórastarfi eignast maður góðan 
hóp af vinum,“ segir Geir og bætir við 
að sumir félaganna taki að sér að 
syngja við athafnir og afmæli auk þess 
að skemmta sér saman.

Rúmlega fimmtíu félagar eru í 
kórnum nú og hafa margir félaganna 
starfað innan vébanda hans um árabil. 
„Þetta er kokkteill,“ segir Geir sposk-
ur og útskýrir að innan hópsins séu 
bæði yngri söngmenn og „gamlir jaxl-
ar“. „Ég held að sá elsti hafi byrjað 17 
ára gamall en hann er nú að verða sex-
tugur. Faðir hans starfaði annan eins 
tíma með kórnum svo það liggur við að 
sá félagi hafi tengst starfsemi kórsins 
frá upphafi.“ Það er einnig til marks 
um kraftinn og fjörið í kórnum að fyrr-
greindur félagi hefur ekki tekið sér frí 
frá kórastarfinu allan þennan tíma.

Kórinn hefur staðið af sér sveiflur 
og breytingar í tónlist allt frá gömlu 
ættjarðarlögunum í gegnum revíutím-
ann, stórhljómsveitartímann, rokkið, 
bítlana, diskóið og fönkið. Geir áréttar 
þó að kórinn hafi aldrei staðið í vegi 

fyrir þeim sveiflum heldur aðlagast 
þeim eftir megni og tekið þær í sína 
þjónustu.

Þrestirnir eru fyrir löngu orðnir 
hluti af menningarlífinu í Hafnarfirði 
og hafa gert ófá strandhögg víðar um 
land og á erlendri grund. Fyrsta hljóm-
plata kórsins kom út árið 1975  og nú er 
von á nýjum diski, Þrestir 95, þar sem 
kórinn flytur ljúfar dægurlagaperlur.

Stjórnandi Þrasta er Jón Kristinn 
Cortez, en píanóleikari Jónas Þórir. 
Afmælinu verður fagnað í Hásölum, 
félagsheimili Hafnarfjarðarkirkju, í 
dag kl. 17 en þangað eru allir velkomn-
ir og ókeypis aðgangur. „Þetta verða 
fremur óhefðbundnir tónleikar,“ 
útskýrir Geir en kórinn mun að sönnu 
taka lagið og bjóða gömlum félögum 
og öðrum söngglöðum gestum að 
syngja með. 

Karl og Díana opinbera trúlofun sína
„Að velja eina persónu 

væri eins og að gera upp 
á milli barnanna minna, 
en sumar persónur hafa 

heimtað meira af mér 
en aðrar, eins og til 

dæmis Galdra-Loftur, 
Faust og Ödipus 

konungur, svo einhverjar 
séu nefndar.“

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Ólafur Theodórsson

verður jarðsunginn frá Akraneskirkju þriðjudaginn
27. febrúar kl. 14.00.

Júlía Baldursdóttir
Baldur Ólafsson   Auður Líndal Sigmarsdóttir
Ellen Ólafsdóttir   Guðjón Theódórsson
Ragnhildur Í. Ólafsdóttir Birgir Guðmundsson
og barnabörn.

Ástkær móðir, tengdamóðir, amma og
langamma,

Ingibjörg Þóra
Sigurðardóttir
Furugerði 1, (áður Stangarholti 12)
Reykjavík,

verður jarðsungin frá Háteigskirkju mánudaginn
26. febrúar kl. 13.00.

Margrét Sigurðardóttir Sigurður Steingrímsson
Sigurbjörn Sigurðsson Hafdís Leifsdóttir
Sigríður Ó. Þ. Sigurðardóttir Hafsteinn Sæmundsson
Sigurbjörn Pálsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir til allra sem sýndu okkur
hlýhug og vináttu og veittu okkur ómetan-
legan stuðning við andlát og útför

Hjörleifs H. Jóhannssonar

Guð blessi ykkur öll.

Þorgerður Sveinbjarnardóttir
Helga Hjörleifsdóttir
Sveinbjörn Hjörleifsson Elín Björk Unnarsdóttir
Björgvin Hjörleifsson Preeya Kempornyib
Arnþór Hjörleifsson Ásrún Ingvadóttir
Sigurbjörn Hjörleifsson Kanokwan Srichaimun
Einar Hjörleifsson Lilja Guðnadóttir
Hjördís H. Hjörleifsdóttir Sigursteinn Magnússon
og barnabörn.

Ronja sýnd í 50. skipti









H
ús Sverris og 
Elínar Eddu í 
Grjótagötunni er 
enginn nýgræð-
ingur í móttöku-
deildinni og vant 

miklum gestagangi frá fyrri tíð. 
Bæði var þar rekið súpueldhús og 
svo var húsið fræg kommúna á 
hippaárunum. Húsið er ekki allt 
sem það er séð og blaðamaður 
verður sannarlega var við það í 
miðju viðtali þegar hlutir í stof-
unni fara á fleygiferð. Sverrir seg-
ist öllu vanur hvað húsið varðar og 
er löngu hættur að leita að hlutum 
þegar þeir taka upp á því að 
hverfa. Þeir birtist einhvers stað-
ar aftur. Kjarni málsins er sá að 
Sverrir er heldur ekki allur þar 
sem hann er séður og kemur sífellt 
á óvart. Þennan daginn framreiðir 
hann heitt te en hann á í nokkuð 
sérstöku sambandi við tejurtir. 
Teið er hans eigin framleiðsla, 
kallast einfaldlega Alkemist -
Sverrir og fæst meðal annars í Te 
og kaffi. Sverrir segir þó að í 
augnablikinu sé það uppselt því 
hann hefur haft í svo mörgu öðru 
að snúast. Sverrir segist hafa 
verið mikill teáhugamaður um 
margra ára skeið, útbúið sínar 
eigin blöndur í þó nokkur ár en 
framleiðslan hófst þegar hann 
komst í kynni við kokkinn Rene 
Redzepi sem vann fyrstu Food and 
fun verðlaunin hér á landi. „Ég 
hafði ekki hugsað um markaðinn í 
þessu samhengi heldur fannst mér 
bara gaman að blanda saman 
tejurtum. Rene hefur notað teið á 
mjög hugmyndaríkan hátt í mat-
argerð og meðal annars látið fisk 
liggja í jurtunum. Ég þróaði því 
þrjár blöndur í framhaldi af Food 
og fun hátíðinni og langar til að 
halda áfram með það og búa til 
jafnvel te fyrir barnshafandi 
konur og börn sem þjást af maga-
krampa. Vökvinn gæti hjálpað 
þeim að róa meltuna þarna fyrstu 
mánuðina svo þau og foreldrarnir 
geti sofið. Já, og timburmannate,“ 
segir Sverrir og brosir. „Það væri 
gaman að skoða hvaða jurtir það 
eru sem keyra upp orkuna í líkam-
anum. Ég hef nefnt þetta við 
nokkra vini mína og ég er nú þegar 
kominn með langan pöntunarlista, 
og ég held að það sé nú ekki vegna 
þess að þeir séu drykkfelldir held-
ur einfaldlega forvitnir.“

Þeir sem þekkja Sverri hafa ekki 
farið varhluta af heilsuáhuga 
hans. Um tvítugt fór hann að velta 

eigin mataræði fyrir sér og þaðan 
lá leiðin inn í þykkni andlegra 
mála og hann fór að hugleiða og 
hefur gert það eftir Zen-fræðun-
um í mörg ár. Zen-hugleiðslan 
snýst meðal annars um það að 
sleppa taki af hugsuninni og láta 
ekki neikvæðar hugrenningar ná 
tökum á tilverunni. Mataræði hans 
samanstendur mestmegnis af 
grænmeti og korni en hann fær 
sér þó einstaka sinnum fisk, ekki 
matreiddan á hvaða hátt sem er, 
því þar skiptir miklu máli að bragð 
sé að en fyrir Sverri er sá þáttur 
mjög mikilvægur. „Í dag er það 
stór partur af mínu lífi að velta 
heilsunni fyrir mér. Mér finnst 
það hreinlega tengjast þeirri 
umræðu um hvernig við 
umgöngust náttúruna, hvort við 
höfum áhuga á framtíðinni, börn-
unum okkar og að geta fylgt þeim 
þannig eftir að við getum styrkt 
þau í að takast á við erfiða hluti og 
ákvarðanir,“ segir Sverrir og 
bætir við að það sé honum mjög 
mikilvægt að gefa eigin börnum 
tíma. Hlutverki uppalandans sé 
síður en svo lokið þótt börnin séu 
farin að heiman. 

„Það er talað um að við séum 
svo hamingjusöm, öllum gangi allt 
í haginn og allt er á mikilli hrað-
ferð, sérstaklega í peningaheimin-
um. Mér finnst eins og oft sé 
mannúðinni og mennskunni ýtt til 
hliðar og þeir þættir gleymist. 
Maður sér þetta í litlum áherslum 
sem eru mjög stórar í sjálfu sér.“ 
Sverrir nefnir sem dæmi áhuga 
ráðamanna á virkjunum og fram-
kvæmdir við Álafossreitinn í 
Varmárdalnum. „Sá reitur er eins 
konar perla í steypuumhverfi og 
ég fer oft með erlenda gesti mína 
þangað upp eftir að skoða. Mér 
finnst stundum eins og við lifum í 
stórum útblásnum samtíma, með 
enga framtíð og enga fortíð. Það 
sem er að gerast akkúrat núna 
skiptir meira máli en það sem 
gerst hefur í veröldinni frá upp-
hafi vega og meira máli en það 
sem á eftir að eiga sér stað. Ég á 
samt alveg von á því að fleiri og 

fleiri sjái í gegnum þetta og nenni 
ekki að taka þátt í þessu kapp-
hlaupi um einhverja gulrót sem 
þeir ná aldrei í.“

Sverrir er agaður og skipulagður í 
vinnubrögðum og þarf klárlega á 
því að halda enda eru verkefnin 
næg í listinni, svo mörg að mörg-
um myndu eflaust fallast hendur 
og gera ekki neitt. Það er ekki 
hans stíll. Engu að síður þarf næst-
um því að flokka verkefnin sem 
hann er í inn í spjaldskrá til að ná 
utan um þau öll. Þar fer fremst í 
flokki verkefni sem kallast Völu-
spá-Raddir og er meðal annars 
merkilegt fyrir þær sakir að það 
verður flutt á sama degi í útvarps-
leikhúsum sænska og íslenska rík-
isútvarpsins og er þetta fyrsta 
dæmið um samstarfsverkefni að 
þessu tagi milli stofnananna. 
Sænska tónskáldið Sten Sandell, 
en hann samdi meðal annars tón-
listina í Beðið eftir Godot, vinnur 
verkefnið í samstarfi við Sverri 
en þar er unnið með sérstakan 
hljóðheim, meðal annars í gegnum 
raftónlist. „Mér finnst verkefnið 
magnað í tengslum við það sem er 
að gerast í heiminum í dag og 
þessa tilfinningu sem maður hefur 
fyrir ragnarökum. Hættuástandið 
í heiminum er orðið þannig að vís-
indamenn hafa nýlega fært dóms-
dagsklukkuna einni mínútu nær 
heimsendi. Ég klippti þá frétt út 
því mér fannst það akkúrat vera 
þetta verkefni.“

 Völvurnar sænsku og íslensku 
eru ekki af lakara taginu. Krist-
björg Kjeld les textann á íslensku 
og í Svíþjóð er það sænska leik-
konan Stina Ekblad, sem Íslend-
ingar þekkja úr Krónikunni, sem 
er völvan þar. „Ég sá hana í mynd 

Ingmars Bergmans, Fanny og 
Alexander, sem er ein af mínum 
uppáhaldsmyndum og hef verið 
hrifinn af henni í gegnum árin. 
Hún fékk leikhúsverðlaun ársins 
2006 í Svíþjóð og það var algjör 
bónus að fá hana með okkur í verk-
efnið.“ Verkið verður flutt 2. mars 
í Hlaupanótunni og í nóvember 
verður það svo sviðsett í Berlín. 

Sverir er í forsvari fyrir sönghóp-
inn Voces Thules og fékk hópur-
inn tónlistarverðlaunin í klassísku 
deildinni fyrir um mánuði síðan 
fyrir Þorlákstíðir. Það verkefni 
hefur tekið um tólf ár og er söngur 
upp úr einu elsta tónlistarhandriti 
sem varðveist hefur frá miðöld-
um. „Við erum komnir með næsta 
verkefni sem líka tengist miðöld-
um og það verkefni er baráttuglatt 
því það tengist Sturlungu og 
draumum og fyrirboðum fyrir 
Örlygsstaðabardaga. Annað verk-
efni er einyrkjaverkefni mitt sem 
ég vinn í samvinnu við íslensk tón-
skáld en það ramma ég inn með 
barnasöng mínum og valdi ég þar 
eina vögguvísu sem ég söng inn á 
hljómplötu sem krakki. Það verk-
efni er eins konar ferðalag tónlist-
arinnar á mörkum ljóss og myrk-
ur,“ segir Sverrir en margir muna 
einmitt eftir Sverri sem mikilli 
barnastjörnu en hann vakti 
snemma athygli fyrir skæra og 
bjarta rödd. Söng hann inn á 
nokkrar hljómplötur og kom fram 
á útihátíðum og alls kyns skemmt-
unum. „Það verkefni er langt 
komið og svo er annað í eldinum 
sem ég kalla Naddakross en það er 
unnið í samvinnu við Huga Guð-
mundsson tónskáld og Voces 
Thules koma einnig inn í það verk-
efni sem og Hörður Áskelsson og 

Matthías Hemstock. Það verkefni 
er mjög ólíkt því sem ég hef áður 
gert en þar má segja að tónlist 
miðalda og samtímans mætist. 

Við vöðum áfram í verkefnunum, 
bakkafullur lækur þar og hrein-
lega ekki hægt að vaða hann nema 
á hundavaði. Brotinn spegill er 
frönsk vegamynd sem unnin er út 
frá heimildarmyndaaðferðinni og 
á hún sér stað á leiðinni frá Sara-
jevó til Jerúsalem þar sem keyrt 
er í gegnum hin stríðshrjáðu lönd. 
„Sá kvikmyndagerðarmaður 
heyrði mig syngja Óttusöngva á 
vori eftir Jón Nordal á æfingu 
með Diddú, og bað mig um að 
syngja verk í myndinni eftir líb-
anskt tónskáld. Myndin verður 
sýnd hér á landi 2. apríl í tengslum 
við Franskt vor, á kvikmyndhátíð-
inni.“ Einnig er hann þátttakandi í 
dansverkefni Láru Stefánsdóttur, 
Von, en hann hefur verið með 
annan fótinn í dansheiminum frá 
unga aldri. „Já, ég er í mörgu og 
hef reynt að finna mér mína leið. 
Ég hef einnig verið í því að stjórna 
upptökum á hljómplötum fyrir 
fólk í þessum klassíska geira og 
það hefur hentað mér vel að vera 
að vinna í mörgu í einu. Ef það er 
eitthvert verkefni sem liggur á 
fær það forgang á þeim tíma sem 
slíkt þarf.“

Meðfram listaverkefnum sínum 
er Sverrir kennari í Alexanders-
tækni og hefur unnið mikið með 
leikurum og söngvurum en tækn-
in kom honum einnig að góðum 
notum þegar hann lenti í bílslysi 
fyrir nokkrum árum. „Ég fékk 
mikinn hnykk og líkaminn var 
allur í ólagi eftir slysið. Alexand-
erstæknin hjálpaði mér að beita 
líkamanum rétt þannig að ég gat 
losað um spennu sem var kannski 
að byrja að myndast. Það dugði þó 
ekki til því líkaminn hafði fengið 
það mikið sjokk.“ Sverrir ákvað að 
beita öðru úrræði en hann tók 
langa föstu, eða heilar fjórar 
vikur. „Ég hef oft fastað en þá í 
mun styttri tíma, kannski bara í 
um fjóra daga. Fyrsti dagurinn er 
erfiður, annar auðveldari, sá þriðji 
aftur harður en á fjórða degi er 
eins og þú svífir. Árangur föstunn-
ar er sá að hugurinn skýrist og lík-
aminn finnur sinn takt, hreinsast 
af öllum aukaefnum sem þvælast 
fyrir í líkamanum. En það er mikil-
vægt að fara hægt út úr þessu og 
vera í nánu sambandi við fagmann 
eða lækni sem hefur skilning á 
svona föstum. Þetta getur tekið á 
líkamann.“

Sverrir er óhræddur við að 
vera hann sjálfur og með sitt 
fallega síða hár, sérstaka klæðnað 
og undurfagra zen-festi um háls-
inn, sem hann segir vera verndar-
grip, vekur hann gjarnan eftir-
tekt fyrir öðruvísi klæðnað og 
yfirbragð. Upplifir hann sig 
aldrei á skjön við annað fólk? 
„Nei, ég hugsa þetta aldrei þannig. 
Ég verð stundum var við augn-
gotur frá fólki en ég hef vanist 
því frá því ég var krakki að þurfa 
ekki að falla inn í fjöldann. Fyrir 
mér er nauðsynlegt að geta stigið 
fram og verið sá sem ég er. Ég hef 
mjög gaman af skóm og get hrein-
lega gengið í gegnum búðarglugg-
ana þegar ég sé fallegt par. Marg-
ir reyna kannski að misskilja mig 
og líta á þetta sem einhverja sér-
visku eða að maður sé að reyna að 
láta bera á sér en það hefur ekk-
ert með það að gera. Ég er ekkert 
ægilega sérvitur.“ Og þá alls ekki 
bara á jaðrinum? „Nei, síður en 
svo, samtíminn er mér mjög 
mikilvægur og ég á fullt af áhuga-
málum fyrir utan tónlistina. Horfi 
mikið á íþróttir, hef brennnadi 
áhuga á kvikmyndum og svo er 
fjölskyldan mér allt. Tíminn er 
hreinlega heilagur þegar ég fæ að 
hafa barnabarnið hjá mér.“

Tíminn er ekki óvinur minn 
Kontratenórinn Sverrir Guðjónsson fer létt með það að skekkja þá staðalímynd sem auðvelt er að útbúa sér af listamanninum. 
Um leið og hann stúderar söngnótur miðaldahandrita og klæðist fatnaði sem borgarar gjóa augunum á hefur hann óþrjótandi 
áhuga á íþróttum, áætlanir um að framleiða timburmannate og fellur mjög auðveldlega fyrir fögrum skófatnaði. Júlía Margrét 
Alexandersdóttir hitti söngvarann sem sinnir þéttskipaðri dagskrá í listaheiminum. 

Ég verð stundum var við augngot-
ur frá fólki en ég hef vanist því 
frá því ég var krakki.



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Mótorhjólið kemur Sævari Guðmundssyni 
kvikmyndaleikstjóra vel þessa dagana. 
Hann vinnur hörðum höndum við eftir-
vinnslu þáttanna Stelpnanna ásamt því 
að gefa út Venna Páer á DVD og leikstýra 
auglýsingum hjá Sagafilm. 

Sævar var mikill skellinöðrutöffari í gamla daga 
og ól með sér þann draum að eignast stórt mótor-
hjól. Í dag er draumurinn orðinn að veruleika og  

Suzuki Vi-Strom árgerð 2006 sér nú um flestar 
ferðir Sævars þegar götur eru auðar.

„Það er búið að standa til í tíu ár að kaupa svona 
hjól og loksins hafði ég efni á því fyrir ári síðan,“ 
segir Sævar sem er einn helsti auglýsingaleikstjóri 
landsins. Hann hefur sent frá sér fjölda auglýsinga 
bæði hérlendis og erlendis en undanfarið hefur 
hann leikstýrt þáttaröðinni Stelpurnar sem nú bíða 
spenntar í klippiherberginu og þáttunum Venna 
Páer sem innan skamms koma út á DVD og fara í 
sölu erlendis.

Sævar kann vel að meta snjóleysið í febrúar og 

finnst gott að geta þeyst á milli klippiherbergsins 
og tökustaðanna á hjólinu. 

Á heimilinu eru auk hjólsins tvö önnur farar-
tæki, tíu ára gamall Audi og Renault, en þó er hjólið 
alltaf í mestu uppáhaldi hjá Sævari.

„Um leið og snjórinn hverfur er ég kominn á 
hjólið og snerti helst ekki bílinn eftir það,“ segir 
Sævar brosandi. Innan skamms stækkar fjölskyld-
an og Sævar fer í fæðingarorlof í allt sumar. Hann 
hefur þó engin áform um að setja barnasæti á hjól-
ið og gerir fastlega ráð fyrir að bílarnir komi að 
góðum notum í sumar auk hjólsins.

Draumurinn um hjólið
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Tíunda kynslóð Toyota Cor-
olla er komin á götuna. Þessi 
rúmlega 50 ára gamla bílteg-
und hefur tapað nokkru af 
aðdráttaraflinu en á enn nóg 
inni til að heilla fjölmarga 
Toyota-unnendur hérlendis.

Fyrsta Corollan kom á markað 
árið 1966 og eftir 30 ár í fram-
leiðslu náði hún því marki að 
verða mest seldi bíll heims. Áreið-
anleiki, lágur rekstrarkostnaður, 
og almenn gæði urðu til þess að 
aðdáendurnir sópuðust að (eða 
það sem skiptir meira máli: kaup-
endurnir). Corolla hefur alltaf 
verið öruggt val. Kaupandinn veit 
að hverju hann gengur, veit hvað 
hann fær, og veit að hann getur 
selt það aftur án teljandi vand-
ræða.

Það sama er upp á teningnum 
hjá tíundu kynslóð Toyota Corolla. 
Þarna er á ferð traustur bíll sem 
segir fyrst og fremst: enga vit-
leysu, ég kem þér þangað sem þú 
þarft að fara. Þetta er hans helsti 
kostur, og um leið helsti galli. 
Tökum sem dæmi ytra útlitið. Sá 
sem horfir á Corolla hugsar án efa 
að þarna sé á ferð snotur bíll. Tíu 
mínútum síðar er hann búinn að 
gleyma hvernig bíllinn leit út. 
Hann er einfaldlega svo venjuleg-
ur.

Að innan er Corolla örlítið 
meira spennandi. Smá áhætta er 
tekin í mælaborðinu og kemur það 
ágætlega út. Útvarp og miðstöð 

eru sett upp á klassískan hátt, og 
kveikjuhnappurinn ásamt flipa-
skiptingu í stýrinu (sé hún fyrir 
hendi) lífga upp á útlitið og láta 
mann vita að kannski búi meiri 
kraftur í bílnum en gefið er upp. 
Corolla er þægilegur í akstri og 
auðvelt er að ráða við hann. 1,6 
lítra bensínvélin er spræk, þó ekki 
sé hægt að segja að hún sé að 
springa af afli. Hún er líka afar 
hljóðlát og í lausagangi er varla 
hægt að heyra í henni.

Hægt er að fá bílinn með svo-

kallaðri MM-skiptingu, en hún á 
að sameina það besta úr sjálf-
skiptingu og beinskiptingu. Ekki 
er um eiginlega sjálfskiptingu að 
ræða heldur tölvustýrða bein-
skiptingu þannig að ekki þarf að 
skipta um gír og ekki þarf að ýta á 
kúplingu. Nóg er að létta örlítið á 
bensíngjöfinni þegar vélin er á 
háum snúningi og þá skiptir kass-
inn. Þannig næst betri nýting en á 
beinskiptum bíl (hann eyðir 
minna) á næstum sjálfskiptum 
bíl.

Á pappírnum lítur þetta allt 
saman vel út, en raunin er önnur. 
Þá rúmu tvo daga sem undirritað-
ur keyrði bílinn gerði skiptingin 
alls konar vitleysu. Stundum 
skipti hún ekki um gír þegar stig-
ið var af bensíngjöfinni því kass-
anum fannst vélin ekki vera á 
nógu miklum snúningi, í öðrum 
tilfellum skipti hún um gír áður 
en tækifæri gafst til að létta á 
gjöfinni og þá heggur bíllinn. 
Höggið er lítið, en nóg til að fara í 
taugarnar á ökumanni.

Sá fyrirvari skal hafður á að 
kannski tekur bara tíma að venj-
ast skiptingunni. Kannski ekki. 
Getur það verið að Toyota sé í 
fyrsta sinn í langan tíma að stíga 
feilspor?

Hvað sem því líður er Corolla 
ágætis bíll. Hann er bara svo 
venjulegur, svo hversdagslegur, 
að hann vantar sál. Hann vantar 
þetta eitthvað sem fær mann til að 
langa að taka aukakrók áður en 
maður leggur bílnum í innkeyrsl-
unni heima.

Traust tíunda kynslóð 
Toyota Corolla

Sími 564 0400
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Í dag er frumsýning á nýrri 
kynslóð Porsche Cayenne í 
Bílabúð Benna. Bíllinn er 
kraftmeiri en áður þótt hann 
eyði minna.

Porsche Cayenne setti ný viðmið 
er hann kom fyrst út. Aldrei áður 
hafði tekist að sameina kosti sport-
bíla og jeppa á jafn áhrifaríkan 
hátt. Nú virðist hann setja viðmið-
in enn hærra. Bein innspýting í 
brunahólf tryggir 15 prósent 
minni eyðslu samfara meiri krafti, 
tölvustýrð fjöðrun dregur úr hlið-
arhalla í beygjum, nýtt bremsu-
kerfi gerir bílinn afar stöðugan 
(og rífur upp malbik sé nauðheml-
að á miklum hraða), og VarioCam 
Plus kambás tryggir aukið tog á 
öllum snúningum og aukna snerpu 
(allt of flókið að útskýra en virkar 
afskaplega vel).

Cayenne er fáanlegur í þremur 

útfærslum: Cayenne sem er kraft-
mikill, Cayenne S sem er kraft-
meiri, og Cayenne Turbo sem er 
ekki þessa heims. Cayenne er 290 
hö, 385 Nm og kemur til með að 
kosta 6.985.000, Cayenne S er 385 
hö og togar 500 Nm og kostar 
8.785.000, og Turbo er ótrúleg 500 
hestöfl, togar 700 Nm og kostar í 
takt við það.

Ný kynslóð Cayenne verður 
frumsýnd almenningi í dag í Bíla-
búð Benna, Vagnhöfða 23.

Heimsfrumsýning 
á nýjum Cayenne

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Árlega fer fram könnun meðal 
lesenda Top Gear. Á síðasta ári 
náði Skoda að rjúfa einokun 
japanskra bílaframleiðanda 
á toppnum, en enginn virðist 
geta hróflað við Frökkunum á 
botninum.

Top Gear er ekki bara einn vinsæl-
asti bílaþáttur heims, heldur einn-
ig eitt víðlesnasta bílatímaritið. 
Árlega velja lesendur þess bíla og 
framleiðendur ársins í ýmsum 
flokkum og nú hafa úrslit ársins 
2006 verið kunngjörð. Helstu tíð-
indin eru að Skoda veltir Lexus úr 
fyrsta sæti í keppni bílaframleið-
enda en þar hafði Lexus einokun-
arstöðu síðustu ár. Í þriðja og 
fjórða sæti eru svo Honda og 
Mazda þannig að Japanir geta 
unað við sitt.

Bíll ársins var valinn Honda 
S2000 þriðja árið í röð. Í öðru sæti 
kom svo Honda Jazz, en í þriðja og 
fjórða sæti komu Skoda Octavia 
og Fabia, en velgengni þessara 
tveggja tegunda á stóran þátt í 
heildarsigri Skoda. Í valinu er 
einnig sérstök athygli vakin á Fiat 
Panda í áttunda sæti listans en 
Panda markar endurkomu Fiat á 
smábílamarkaðinn svo um munar.

Slæmur árangur franskra bíla-
framleiðenda er ekki nýr af nál-
inni í augum lesenda Top Gear. 
Árangurinn er þó einkar slakur í 
ár og á flestum listum reka Ren-
ault, Citroën, og Peugoet lestina. 
Árangurinn er sýnu verstur í 
áreiðanleikakönnuninni en þar eru 
átta af tíu verstu bílunum fransk-
ir. Þess ber þó að geta að án efa er 
könnunin eitthvað lituð af hinum 
klassíska og ódrepandi ensk-
franska ríg sem getið hefur af sér 
margar styrjaldir.

Niðurstöður könnunarinnar í 
heild má sjá á slóðinni http://www.
topgear.com/content/carsurvey/2006

Skoda valið 
bílamerki ársins

Ný kynslóð BMW X5 er komin 
til landsins, fyrr en ráðgert 
var. 

„Ætli við getum ekki sagt að þetta 
sé nokkurs konar kynning fyrir 
frumkynninguna,“ segir Helga 
Guðrún Jónasdóttir, kynningar-
stjóri B&L, en fyrsta bifreiðin af 
nýju BMW X5 kynslóðinni er 
nýkomin til B&L, nokkru áður en 
frumkynning hennar var ráðgerð. 
Nýju kynslóðina bar fyrst fyrir 
augu almennings á hinni árlegu 
Detroit-bílasýningu í Bandaríkj-
unum í janúar, en Evrópufrum-
kynningin var ekki á dagskrá fyrr 
en í vor (og eins og frómir menn 
vita er Ísland í Evrópu). „Mikill 
áhugi er fyrir nýju kynslóðinni og 
það er því sannkallað ánægjuefni 
að geta kynnt hana fyrr en áætlað 
var,“ segir Helga Guðrún.

Um einn bíl er að ræða en hann 
er með nýja 3,0 lítra 272 hestafla 
bensínvél, en auk hennar verða í 
boði 3,0 lítra 231 hestafla og 540 
Nm díselvél annars vegar og V8 
4,8 lítra 355 hestafla vél hins 
vegar, sem skilar bílnum í 100 
km/klst. á aðeins 6,5 sek.

Um verulegar breytingar er að 
ræða milli kynslóða að sögn 

Helgu Guðrúnar. „Meira rými, 
aukin gæði og enn meiri þægindi 
lýsa kynslóðaskiptunum kannski 
best. Margs konar nýjungar eru 
jafnframt á ferð og má þar auk 

vélarkostsins meðal annars benda 
á iDrive-búnaðinn og enn betra 
xDrive-aldrifskerfi, sem hefur 
nú upp á enn fleiri kosti að 
bjóða.“

Önnur kynslóð BMW X5 komin

KIA cee‘d verður frumsýndur 
um helgina í KIA umboðið, 
Laugavegi 172. Cee‘d er fjöl-
skyldubíll með sjö ára ábyrgð.

Komið er að því að frumsýna KIA 
cee‘d en hann hefur vakið mikla 
athygli fyrir þær sakir að honum 
fylgir sjö ára ábyrgð. Í fréttatil-
kynningu frá KIA umboðinu er 
bílnum lýst sem nettum og rúm-
góðum fjölskyldubíl sem mætir 
ýtrustu kröfum markaðarins. Enn-
fremur segir að bíllinn sé sérhann-
aður fyrir evrópskar aðstæður, 
enda framleiddur í bílaverksmiðj-
um KIA í Zilina í Slóveníu.

Er cee‘d var reynsluekið af 
blaðamanni Fréttablaðisns hafði 
hann meðal annars þetta að segja:

„Cee‘d er vel útlítandi bíll, virð-
ist vel byggður, með góða aksturs-
eiginleika og sjö ára ábyrgð. Eini 
raunverulegi gallinn, fyrir utan 
illa heppnað fölappelsínugult ljós í 
mælaborði, er hversu þungur bíll-
inn er. Á móti kemur að í sínum 
flokki er hann meðal þeirra 
stærstu og rúmbestu.

Kia cee´d er í flokki svokall-
aðra C-bíla og keppir þar við teg-
undir eins og Volkswagen Golf, 
Ford Focus og Toyota Corolla. 
Hann á eftir að standa sig vel í 
þeirri samkeppni enda um vel 
heppnaðan bíl að ræða.“

KIA cee‘d 
frumsýndur

SMUR- BÓN OG DEKKJAÞJÓNUSTAN
SÆTÚNI 4 • SÍMI 562 6066
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Guðrún Axelsdóttir kynnti sér 
margt af því besta sem Mar-
okkó hefur upp á að bjóða.

Fáir Íslendingar hafa fengið jafn 
gott tækifæri til að kynnast Mar-
okkó og Guðrún Axelsdóttir bók-
haldari, sem dvaldi þar hjá mar-
okkóskri fjölskyldu í september 
síðastliðnum.

„Ég ákvað að heimsækja fjöl-
skyldu marokkóskrar vinkonu 
minnar,“ segir Guðrún, sem lagði 
ein sín liðs af stað í þessa ævin-
týraferð. Guðrún dvaldi í tíu daga 
hjá fjölskyldunni, sem býr í Khem-
isset, 15.000 manna bæ sem er 
miðja vegu milli höfuðborgarinnar 
Rabat og konungsborgarinnar Fes.

„Bærinn er nánast ósnortinn af 
ferðamönnum. Mikið er um litlar 
verslanir á jarðhæðum húsa, sem 
ná út á gangstéttir. Sömuleiðis 
saumastofur, þar sem karlar sitja 
fyrir utan og sauma „jellaba“ í 
stórum stíl, sem eru þægilegar 
yfirhafnir. Þarna eru líka markað-
ir, meðal annars matvörumarkað-
ur þar sem heimsins bestu ávextir 
fást.“

Heimilisfólkið, sem er vel stætt, 
bar Guðrúnu á höndum sér og 
unglingarnir á heimilinu kynntu 
hana stoltir fyrir vinum sínum. 
„Ég sé íslenska unglinga nú ekki 
leika þann leik eftir,“ segir hún og 
hlær. „Bæjarbúar voru elskulegir 
og settu ekki fyrir sig þótt ég tal-
aði enga arabíska og litla frönsku, 
sem eru aðaltungumálin. Mér tókst 
samt að gera mig skiljanlega með 
því að blanda saman ensku og 
þeirri litlu frönsku sem ég kann.“

Fyrstu vikuna bilaði eina farar-
tæki fjölskyldunnar, gamall Mer-
cedez Benz sem telst stöðutákn í 
Marokkó, og Guðrún ferðaðist því 
ekki eins mikið og hún vildi í byrj-
un. Hún bætti sér það upp næstu 
viku þegar íslensk vinkona hennar 
kom til Marokkó. „Við fórum til 
Fes daginn eftir, þar sem við keypt-
um teppi á markaði í gamla 
borgarhlutanum Medina. Þar er 
hægt að fá nánast allt sem hugur-
inn girnist, svo sem teppi, keram-
ik, leðurinniskó, bækur og krydd.“

Að tíu dögum liðnum sögðu 
Guðrún og vinkona hennar skilið 
við fjölskylduna og héldu ferðinni 
til Marrakech, sem er í Suður-
Marokkó og þekkt undir heitinu 
„perla suðursins“. „Við tókum lest 
til Marrakech þar sem við vorum 
í þrjá daga. Okkur fannst það 
feykinóg, bæði vegna þess hve 
aðgangsharðir sölumennirnir á 
mörkuðunum eru og svo er 
umferðarmenningin heldur ekki 
hliðholl gangandi vegfarendum.“

Vinkonunum líkaði betur í Essa-
ouira, lítilli borg við Atlatnshafið, 
sem er stundum kölluð„bláhvíta 
borgin“. „Ströndin í Essaouira er 
yndisleg, hrein og laus við ágang 

ferðamanna,“ útskýrir Guðrún. 
„Fiskibátarnir koma þar inn með 
afla um eftirmiðdaginn, svo hægt 
er að velja sér ferskan fisk. Matur-
inn er ljúffengur og menningarlíf 
stendur í blóma.

Fátt jafnast á við útsýnið yfir 
hafið og nágrenni og engin furða 
að fegurð Essaouira skuli hafa 
dregið að sér listamenn og rithöf-
unda í gegnum tíðina.“

Ferðalaginu lauk í Essaouira en 
Guðrún segist ákveðin í að ferðast 
aftur til Marokkó þegar tækifæri 
gefst. Hún muni þá heimsækja 
borgina aftur og fjölskylduna í 
Khemisset, sem hún segist oft 
hugsa til. 

Bláhvít draumaborg
Fljótasiglingar - Klettaklifur

Hestasýningar - Gönguferðir - Gisting 
Veitingar - Ratleikir - Hestaleiga 

Hafið samband og við gerum tilboð

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

560 Varmahlíð, Skagafirði – www.bakkaflot.is

Skólahópar!

FERÐATÖSKUR
í bláu og svörtu. Léttar og ódýrar

Beutybox kr. 2.600.-
75 cm kr. 6.500.-
66 cm kr. 6.000.-
52 cm kr. 5.500.-

Heimsferðir bjóða frábært tilboð á síðustu flugsætun-
um til Austurríkis. Flogið verður í beinu morgunflugi  til 
Salzburg. Frábær aðstaða fyrir skíðamenn er t.d. í Zell 
am See, Flachau eða Lungau. Fjöldi af lyftum og allar 

tegundir af brekkum, eftir óskum og getu hvers og eins, 
snjóbretti og gönguskíði ekki undanskilin. 

Frá kr. 59.990
Vikuferð á hótel Neuepost ****
Innifalið: Flug, skattar og gisting á Hótel 
Neuepost í Zell am See í tvíbýli með 
morgunmat í 7 nætur.3. mars – 10. 
mars. Netverð á mann

Skíði í 
Austurríki
3.–10. mars

frá kr. 19.990
Nú eru síðustu forvöð að fara á 
skíði til Austurríkis með beinu 

morgunflugi. Síðustu sætin

Frá kr. 19.990
Flugsæti báðar leiðir með sköttum, 3. 
mars – 10. mars. Netverð á mann.

Frá kr. 39.990
Vikuferð á Pension Moser 
Innifalið: Flug, skattar og gisting á 
Pension í SchÜttdorf í tvíbýli með 
morgunmat í 7 nætur.3. mars – 10. 
mars. Netverð á mann



Hollywood-stjörnurnar taka 
þátt í tískusýningu General 
Motors.

Það var mikið um dýrðir þegar 
árleg tískusýning General Motors, 
Ten, fór fram í Paramount-kvik-
myndaverinu í Los Angeles í vik-
unni. Er hún nokkuð frábrugðin 
öðrum tískusýningum þar sem 
stjörnur úr skemmtanaiðnaðinum 
sýna fötin en ekki fyrirsæturnar.

Tískusýningin er orðinn einn 
vinsælasti viðburðurinn fyrir Ósk-
arsverðlaunaafhendinguna, sem 
verður haldin í mars næstkom-
andi, og margir keppenda nota því 
tækifærið til að vekja á sér athygli 
annað hvort með því að sýna eða 
láta sjá sig.

Því voru leikkonurnar Jennifer 
Hudson og Adriana Barraza á 
meðal þeirra sem reyndu fyrir sér 
á sýningarpallinum. Sú fyrrnefnda 
er tilnefnd fyrir aukahlutverk í 
Dream Girls en sú síðarnefnda 
fyrir leik í Babel. Jackie Earle 
Hayle, sem er tilnefndur fyrir 
aukahlutverk í kvikmyndinni 
Little Children, var á meðal 
karlstjarnanna sem sýndu um 
kvöldið.

Greina mátti mörg þekkt andlit 
í áhorfendaskaranum, þar á meðal 

leikaraparið Ashton Kutcher og 
Demi Moore, sem mættu til leiks 
ásamt vinkonu þeirra Penélope 
Cruz, sem er tilnefnd til Óskars-
verðlauna fyrir bestan leik í kvik-
mynd leikstjórans Pedros Almod-
óvar, Volver.

Af myndunum að dæma virtust 
fyrirsætur og áhorfendur hafa 
gaman af og mál manna að stjörn-
urnar stæðu sig vel í nýju hlut-
verki.

Stjörnurnar sýna 
í Hollywood

Köflótt og röndótt
í tísku næsta vetur
Á tískuvikunni í Mílanó var köflótt 
mjög áberandi ásamt röndum og 
hlébarðamynstri.

Köflótt, róndótt og hlébarðamynstur 
var mikið í tísku á níunda áratugnum 
sem virðist vera kominn aftur með 
stæl.

Á sýningu Blugirl, á tískuvikunni í 
Mílanó þar sem haust og vetartískn 
var kynnt, var níundi áratugurinn 
sérstaklega áberandi og mátti sjá það 
bæði í litavali og sniðum. 

Sokkabuxurnar verða í sterkum 
litum og hattar áberandi.

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



Stundum þarf ekki annað en lítinn flottan 
topp og töffaralegar gallabuxur.

Einfaldleikinn getur stundum verið áhrifameiri en 
það sem krefst mikillar fyrirhafnar. Flottur bolur við 
fallegar gallabuxur getur til dæmis hentað sem fyrir-
taks samkvæmisklæðnaður, þá með viðeigandi förðun 
og fylgihlutum. Konur sem eru svo heppnar að vera í 
kjörþyngd geta flestar borið slíkan klæðnað með sóma, 
en séu aukakílóin fleiri en fimm eða tíu verða kjólar 
yfirleitt klæðilegri.

Flestar tískuvöruverslanir eru með úrval af 
alls konar toppum og bolum sem kosta ekki svo 
mikið að konur fari á hausinn og því er það við-
ráðanlegt fyrir flestar skvísur að splæsa í einn 
slíkan á föstudagseftirmiðdegi ef ferðinni er heit-
ið í partí um helgina. 

Á toppnum

Vesturlandsvegur

Reykjavík

Mosfellsbær

Húsasmiðjan

Nóatún

Toppskórinn

Margt Smátt

Vínlandsleið

Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

Grafarholt

Future Cat Crib - 1.990 kr.Rétt verð: 3.990 kr.
Stærðir 18-20

Opnunartímar:
Virkir dagar kl. 12 – 18
Laugardagar kl. 12 – 16
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SPURÐU FASTEIGNASALANN...
...HVORT ÞAÐ SÉU
   GLUGGAR Í DRAUMAÍBÚÐINNI

Því það skiptir máli.

DANÍEL MAGNÚSSON

Endingargóðir stólar 
með fullkomnu burðarþoli

Í VEISLUNA

Ekki meira sósusull
ELDHÚSINNRÉTTINGAR

Hannað og smíðað 
hér heima
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Bærinn Vör stendur við bakka Ell-
iðavatns með útsýni yfir vatnið og 
Bláfjallahringinn í fjarska. „Nafn-
ið er komið úr Snorra-Eddu en Vör 
var ein af ásynjunum,“ útskýrir 
Unnur, sem átt hefur kofann í um 
ellefu ár. Hann keypti hún af 
ferðafélaga úr einni af Kínaferð-
um sínum. Unnur fer hjólandi 
allra sinna ferða og lætur sig ekki 
muna að hjóla í klukkutíma frá 
heimili sínu í miðbænum bæði 
sumar og vetur. „Ekki neitt,“ svar-
ar Unnur hlæjandi þegar hún er 
spurð hvað hún hafist að í kofan-
um sem er hvorki tengdur við raf-
magn né vatn. 

„Ég sit og horfi á útsýnið og 

slappa af,“ útskýrir hún.
Kofi Unnar var fyrst byggður 

sem bátaskýli og síðar var byggð 
önnur hæð ofan á það. „Þetta er 
því tveggja hæða bústaður,“ segir 
Unnur kímin um pínulitla kofann 
sinn sem var heldur laslegur 
þegar hún tók við honum fyrir ell-
efu árum. Hún hefur sjálf lappað 
upp á hann og gert vistlegan enda 
er hún nokkuð lagin með hamar-
inn.

Rauð girðing er meðfram lóð-
inni en glæsilegt hliðið inn í garð-
inn er gert úr kínverskri rúmfjöl í 
þremur hlutum sem Unnur ferð-
aðist með í handfarangri alla leið 
frá Kína.

Þegar hún kemur í bústaðinn 
hengir hún ávallt kínverskt skraut 
á hliðið og húsið og því auðvelt að 
sjá hvenær hún er heimavið.

Inni í kofanum eru margir fal-
legir munir en flesta þeirra hefur 
Unnur fengið að gjöf frá vinum og 
kunningjum eða keypt á ferðalagi. 
Þar ægir mörgu saman, styttum, 
ljósmyndum og munum auk 
tveggja málverka eftir Unni 
sjálfa.

Ástæðan fyrir heimsókninni í 
þetta sinn var að hengja plakat af 
kínverskum hershöfðingja á úti-

hurðina í tilefni af ári svínsins. 
„Þetta er yfirleitt gert á gaml-
ársnótt en hershöfðinginn er per-
sóna úr gamalli þjóðsögu. Fyrir 
langa löngu var keisarinn veikur 
og lét tvo hershöfðingja standa 
vörð við útidyrnar til að halda 
vondum öndum frá. Þetta tókst 
svo vel að keisarinn varð frískur. 
Almenningur hafði ekki efni á 
hershöfðingjum og málaðu mynd-
ir af þeim á dyrnar í staðinn og 
þetta varð síðar að hefð.“

Margt í kofanum minnir á Kína 
enda skipuleggur Unnur ferðir til 

landsins með Kínaklúbbi Unnar. 
Hún þekkir vel til í Kína enda 
hefur hún farið þangað rúmlega 
tuttugu sinnum, en í fyrsta sinn 
dvaldist hin lærða dansmær þar í 
þrjá mánuði árið 1983. Í apríl held-
ur hún utan með 24. hópinn sinn 
og leitar uppi skemmtilega staði 
sem fæstir ferðamenn fá augum 
að líta enda vill Unnur leyfa fólki 
að sjá hið raunverulega Kína. 

Ef fólk vill fræðast nánar um 
ferðir Unnar er bent á vefsíðuna 
www.simnet.is/kinaklubbur

solveig@frettabladid.is

Tilvalinn staður til 
að gera ekki neitt

 Unnur Guðjónsdóttir á lítinn kofa við Elliðavatn. Þar hefur 
hún komið sér þægilega fyrir og skreytt bæði innan og utan 
með munum úr ferðalögum sínum um heiminn.

Unnur er eigandi Kínaklúbbs Unnar og hefur farið rúmlega tuttugu sinnum til Kína. Í tilefni af nýja kínverska árinu, ári svínsins, 
setur Unnur upp mynd af kínverskum hershöfðingja úr þjóðsögu sem segir að hann muni verja heimilið fyrir illum öndum.

FRÉTTALBLAÐIÐ/VILHELM

Drykkjarhornin hefur Unnur keypt 
víða um heim og nýtast vel í hinum 
fjölmörgu boðum sem haldin eru í 
bústaðnum smáa.

Kamínan er mikið notuð í kofanum enda 
eina uppspretta hita.

Krúttlegi kofinn er ekki stór en mjög notalegur. Upprunalega var þetta bátaskýli sem 
byggt var ofan á. Unnur geymir rauðan bát á neðri hæðinni, sem hún nefnir Karfa, og 
rær stundum út á vatnið.

Unnur skreytir húsið og garðinn með 
munum frá Kína.
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1.  Sniðug sósuskál úr málmi er 
hönnuð af Bent Falk fyrir merkið 
Menu. Hana má nota jafnt sem 
sósuskál og fondúpott enda er 
sprittkerti undir sem heldur hita 
á innihaldinu. Með þessu fylgir 
bæði ausa og lítill þeytari. Skálin 
fæst hjá Tékk Kristal í Kringlunni 
og kostar 4.760 kr.

2. Blá stór sósukanna sem fæst 
í nokkrum litum. Ílát og áhöld 
sem nota má á margan hátt eru 
skemmtileg enda þarf ekki að 

einskorða þessa könnu 
við sósu. Kannan fæst í nokkrum 
litum og fæst hjá Duka á 3.900 kr.

3. Glerskál sem stendur á 
járngrind er hituð með sprittkerti 
til að halda hita á sósunni. 
Sósuskeiðin fylgir með en allt 
kostar þetta 3.690 krónur hjá 
Tékk Kristal.

4. Stálkanna með loki sem
tekur um hálfan lítra af sósu er 
bæði smekkleg og hagkvæm. 

Fæst hjá Duka í Kringlunni á 
3.900 kr.

5. Fondúpotturinn getur öðlast 
nýtt hlutverk sem sósuskál. Hann 
rúmar mikið magn af sósu, hægt 
er að halda henni heitri og maður 
losnar við leiðinda kekki sem geta 
komið þegar sósan kólnar. Þennan 
fondúpott má fá í Duka í 
Kringlunni á 6.900 kr. Vegleg 
ausan er á 1.590 kr.

Ekki
meira
sósusull

 Þegar góða veislu gjöra skal er gott 
að eiga veglega sósuskál. Hjá mörgum 

 BLÓM eru ekki aðeins fyrir sérstök tilefni. 
Þau lífga líka upp á hversdaginn og skemmtilegt 
getur verið að hafa borðskreytingu á stofuborðinu 
alla daga. Það gleður þreytt augað eftir langan 
vinnudag. 

Sumum finnst sjálfsagt dýrt og hálfgert bruðl 
að viðhalda slíku punti. Þeir geta þó andað léttar 
enda eru til prýðis silkiblóm, sem varla er hægt að 
greina að séu úr gerviefni, en gera sama gagn. Þau 
fást til dæmis í Soldis á Laugavegi og í Blómavali.

Hreinsar loftið
Eyðir lykt
Drepur bakteríur

ECC Bolholti 4
Sími  511 1001

Hinar vinsælu 
dönsku bókahillur 

komnar aftur
Tekk - Kirsuberja - Hlynur

Hringið og biðjið um mynda- og verðlista
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Vakin er athygli á því að Trésmiðjan Mosfell ehf., er flutt úr Mosfellsbæ. Skrifstofa
fyrirtækisins er nú að Miðhrauni 14, 210 Garðabæ og trésmiðjan að Norðurgarði 8 í Sandgerði.

KERTO LÍMTRÉ er frá Finnlandi og hefur verið á markaði á Íslandi frá árinu 1981.

KERTO LÍMTRÉ er mikið notað sem burðarbitar, einnig í milligólf og þaksperrur 
þar sem venjulegar sperrur duga ekki.

KERTO LÍMTRÉ getur sparað verulega fjármuni í burðarvirki þar sem
þaksperrur fara yfir 5 metra í lengd,  þá er notað KERTO LÍMTRÉ í stað 
hefðbundinna þaksperra og losnað við burðarbita og súlur.

KERTO LÍMTRÉ, eitt það besta í tré, til nýbygginga og viðhalds.

Iðnaðarhúsnæði í Hafnarfirði

KERTO LÍMTRÉ býður upp á ýmsa möguleika.

TM MOSFELL EHF   •    MIÐHRAUNI 14   •    SÍMI 566 6606   •    FAX 566 6619   •    MOSFELL@MOSFELL.IS

Æfingasvæði NK á Seltjarnarnesi

KERTO LÍMTRÉ 
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1. Borðbúnaðarsett með dýramyndum
sem er ofan í skemmtilegu boxi sem er til 
margra hluta nytsamlegt. Til dæmis gæti það 
nýst sem nestisbox. Fæst í Þorsteini Berg-
mann á Skólavörðustígnum og kostar 2.380 kr.

2. Bento-box frá Hello Kitty. Fæst í Frú 
fiðrildi og kostar 1.290 kr.

3. Áldós með böngsum í lautarferð. 
Klassískt og skemmtilegt box sem nýst getur 
sem kökudunkur, bitabox eða leikfanga-
geymsla. Fæst í Þorsteini Bergmann og 
kostar 770 kr.

4. Hnífapör sem hægt er að púsla saman.
Kosta 880 krónur og fást í Þorsteini Berg-
mann.

5. Skemmtilegur sessunautur. Tiny Terry 
dúkka frá My-Toy, „picnic“-týpan og því ekki 
úr vegi að kippa henni með sér í lautarferð. 
Þetta er í raun safngripur þar sem dúkkan er 
af gömlum lager frá sjötta áratugnum. Fæst í 
Þorsteini Bergmann og kostar 680 kr.

Gleði& fjör við matarborðið
 Líkt og „frúin hlær í betri bíl frá Bílasölu Guðfinns” hafa börnin oft meira gaman af matnum ef hann er skemmtilega framreiddur. Það má að sjálfsögðu 

gera með matreiðslunni sjálfri en einnig er hægt að verða sér úti um fallegan og sniðugan borðbúnað og bitabox. Við fórum á stúfana og fundum nokkra 
sniðuga hluti í eldhús barnanna. Mikið er til af skrautlegum bitaboxum með ýmsum skemmtilegum smáatriðum eins og til dæmis litlum hólfum og 
smellum. Svo má fá box eða poka sem halda heitu og köldu. Hin japönsku bento-box eru mjög sniðug en þau skiptast niður í lítil hólf sem taka má úr að 
vild og því er hægt að raða snyrtilega í bitaboxin og hafa margréttað. 

1

2

5

3

4

ARION hágæða hundafóður!

Sunna Sól (2x CACIB), besti hundur
tegundar hjá HRFÍ 8. okt 2006, hefur

verið á Arion fóðri í rúmt ár.
Lynghálsi 3     Sími: 540 1125

www.lifland.is
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KEPPNINNI LÝKUR 1. APRÍL
NÆSTKOMANDI  OG  VEITT
ERU  VEGLEG   VERÐLAUN
FYRIR  BESTU  LJÓSMYNDINA
SEM OG BESTA MYNDBANDIÐ.

SENDIÐ EFNIÐ Á: 
KEPPNI@DYRAHEIMUR.IS

EÐA
DÝRAHEIMUR
KRÓKHÁLSI 4
110 REYKJAVÍK

DÝRAHEIMUR STENDUR NÚ FYRIR

LJÓSMYNDA- OG

MYNDBANDASAMKEPPNI
ÞAR SEM AÐALVIÐFANGSEFNIÐ ER GÆLUDÝR



Í nýjum sýningarsal GKS ber 
mest á eldhúsinnréttingum. 
Sumar eru úr næstum svörtum 
náttúruviði sem nefnist íbenholt, 
aðrar ljósari, allt upp í hvítan há-
glans. Allar stílhreinar og vandað-
ar. Að sögn Arnar Aðalgeirssonar 
framkvæmdastjóra eru innrétt-
ingarnar búnar til á staðnum. 
„Þetta er allt íslensk vara, hönnuð 
hér heima og smíðuð hér heima,“ 
segir hann festulega. Hann tekur 
fram að þótt við blasi einkum eld-
húsbúnaður í sýningarsalnum þá 
þjónusti GKS innréttingamarkað-
inn allan og taki að sér sérsmíði 
hvers konar fyrir stofnanir, fyrir-
tæki og heimili. „Við sérsmíðum 
til dæmis eldhúsinnréttingar sem 
við hönnum í samráði við okkar 
viðskiptavini og finnum með þeim 
bestu uppröðun og lausnir,“ segir 

hann og tekur fram að fyrirtækið 
kappkosti að nota vandað efni og 
bestu íhluti sem fáanlegir séu. 
Aðspurður segir hann efnið eink-
um koma frá Þýskalandi. 

GKS varð til fyrir nokkrum 
árum með samruna fyrirtækjanna 
Kristjáns Siggeirssonar, Gamla 
kompanísins og Trésmiðjunnar 
eldhús og bað. Starfsmenn eru 
þrjátíu og Arnar segir þar mikla 
reynslu samankomna. „Við erum 
með stóra verksmiðju á íslenskan 
mælikvarða og hagkvæma fram-
leiðslu þar sem við höfum yfir að 
ráða fullkomnustu tækni sem 
hægt er að fá, tölvustýrðar vélar 
sem tryggja hámarksnákvæmni 
og hagræðingu í vinnslu.“ Þess má 
geta að hægt er að sjá framleiðsl-
una á vefnum www.gks.is

gun@frettabladid.is 
Mikið er til af skilrúmum og alls kyns 
bökkum í skúffurnar hjá GKS. 

Frönsk hnota er í þessari innréttingu. Hún hefur þá eiginleika að halda nánast alveg 
óbreyttum lit. 

Svart og hvítt er vinsælt. Íbenholt er 
svartasti náttúruviður sem til er.

Höldulausar innréttingar með álgripi 
á skúffunum eru vinsælar. Ekki spillir 
þegar þær eru hvítar með háglansáferð 
og svartri plötu. 

 HITAPLATTAR  geta tekið óþægilega 
mikið pláss í eldhúsinu. Það er ekki hægt að 
segja um þennan hérna sem er frá menu 
og fæst hjá Tékk Kristal. Hann er hannaður af 
Jakob Wagner, er úr einhvers konar gúmmíi og 
eins og sést er hægt að leggja hann saman þannig 
að lítið fer fyrir honum. Til dæmis passar hann þá vel 
ofan í hnífaparaskúffuna.

Hannað og smíðað 
hér heima

 Íslenskar innréttingar úr eðalviði eru aðalsmerki fyrirtækisins GKS á Funahöfða 19.

PGV ehf. ı Bæjarhrauni 6 ı 220 Hafnafjörður ı Sími: 564 6080 ı Fax: 564 6081 ı www.pgv.is

GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN

• FALLEGT ÚTLIT

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING

 24. FEBRÚAR 2007  LAUGARDAGUR



heimaerbest

A ndi listamannsins Andys 
Warhol hefur heldur betur verið 

endurvakinn með kvikmyndinni The 
Factory Girl. Því er kominn tími til að 
dusta rykið af verkum listamannsins 
sem gerði Campbell‘s-súpudós-
ina fræga. Andy Warhol var einn 
af frumkvöðlum popplistarinnar í 
Bandaríkjunum. Hann fæddist árið 
1928 og hét með réttu Andrew War-
hola og var af tékkneskum ættum. 
Warhol gerði neyslusamfélagið 
að sínu helsta viðfangsefni og eru 
staflar af handmáluðum Brillóköss-
um listamannsins af mörgum taldir 
tímamótaverk í listasögunni.

Á vefnum er hægt að nálgast 
afprentanir af verkum meistarans, 
eins og myndirnar ódauðlegu af 
Marilyn Monroe og Englandsdrottn-
ingu. Sjá fulcrumgallery.com.

Áttundi áratug-
urinn og Warhol

Andy Warhol gerði drottningunni góð 
skil í verkum sínum.

 UPPLÝSTAR MÖLFLUG-
UR Pakkinn utan af ljósinu 
er lampinn sjálfur og honum 
fylgja límmiðar af mölfiðrildum 
sem hægt er að líma á vegg-
inn. Skemmtileg hönnun sem 
við fundum á netinu, slóðin á 
vefsíðuna er:  www.designinit.
org.uk .

Ný jar  vörur
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Japanski hönnuðurinn Shiro 
Kuramata (1934-1991) er einn 
merkasti hönnuður Japana á 
tuttugustu öld. Kuramata var 
þekktastur fyrir að nota efni 
úr iðnaði líkt og stálmöskvanet 
til að móta húsgögn og innan-
stokksmuni.

Eitt af hans þekktustu verk-
um og það sem vakti mikla 
athygli þegar hann kynnti það 
árið 1986 var stóllinn „How 
High the Moon“. Talið er að 
stóllinn endurspegli kraft og 
vaxandi sköpunargáfu Japans 
eftirstríðsáranna.

Árið 1990 veittu frönsk yfir-
völd Kuramata hin virtu verð-
laun Ordre des Arts et des 

Lettres, fyrir framlag sitt til 
lista og hönnunar.

Þess má geta að árið 1997 
seldist „Miss Blanche“-stóll úr 
smiðju Kuramata á 86 þúsund 
Bandaríkjadali hjá uppboðs-
húsinu Christie‘s í London. 
Tveggja sæta „How High the 
Moon“-stóll seldist á 24 þúsund 
dali hjá Bonhams í London ári 
síðar. Kuramata er meðal eftir-
sóttustu listamanna og hönn-
uða tuttugustu aldarinnar.

Tunglið og 
ungfrú Blanche

How High the Moon.

Miss Blanche

1. Fallegur teketill á 4.999 kr.

2. Kitchen Aid hrærivél er draumur margra 
húsmæðra (og útivinnandi húsmæðra). Hvað 
með að fá sér eina bleika og styrkja um leið 
baráttuna gegn brjóstakrabbameini? Vélin 
kostar 42.900 kr. en hluti af þeirri upphæð 
rennur til rannsókna á brjóstakrabbameini.

3. Morgunhaninn. Sígild vekjaraklukka sem 
ætti að henda öllum svefnpurkum fram á gólf 
með hressandi bjölluhringingu. Kostar 1.749 kr.

4. Hæna sem mælir suðutíma, eða hvaða 
tíma sem er. 382 kr.

 5. Litrík og sæt glös sem myndu henta vel 
fyrir mjólk og kringlu. Kosta 249 kr. stykkið.

Aftur til fortíðar
 Mörgum finnst fátt notalegra en að rifja upp æskuna í eldhúsinu hjá ömmu, þegar 

kringlu var dýft í sykrað mjólkurkaffi og Fjórtán fóstbræður eða söngvar Savannatríósins 
hljómuðu frá einu útvarpsrásinni sem var í boði. Þeir sem kunna vel að meta slíkar minn-
ingar ættu að gera sér ferð í Byggt og búið því þar er að finna töluvert úrval af skemmtileg-
um munum sem færa andann aftur til fortíðar. 

1 2

3 4

5

Hreinsar loftið
Eyðir lykt
Drepur bakteríur

ECC Bolholti 4
Sími  511 1001

 24. FEBRÚAR 2007  LAUGARDAGUR10



Þú upplifir sönn nútímaþægindi með NEW CONCEPTS línunni frá Acerbis.

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

notalega stemningu auk þess að fela allar tilheyrandi snúrur.
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NÝ HUGSUN

fegurðin býr
          í smáatriðunum

Opið í dag frá kl. 11-16.



heimaerbest

Hann situr í notalegu horni á kaffihúsinu 
Gráa kettinum á spjalli við nokkra kunningja 
þegar blaðamann ber að garði. Myndlistar-
maðurinn og húsgagnasmiðurinn Daníel 
Magnússon er hér heimavanur enda fasta-
gestur.

„Mamma lagaði allt heima hjá mér með 
buffhamri og ég fékk að hjálpa til þegar 
þurfti,“ segir Daníel og útskýrir þannig grunn 
sinn í húsgagnasmíðinni. „Svo eignaðist ég 
verkfæri á fermingaraldri og fór að smíða 
mér hluti. Á þessum tíma fékk ég gamalt búr 
til að búa í og fékk að innrétta það sjálfur, lag-
aði gólfið og smíðaði mér rúm og stóla. Þetta 
var svona fyrsta „projectið“ mitt,“ segir Dan-
íel og glottir. „Ég bjó í þessu herbergi í tvö, 
þrjú ár og svo tók bróðir minn við og þessar 
mublur dugðu vel,“ segir Daníel en segja má 
að þarna hafi strax verið farið að mótast það 
sjónarmið sem hann miðar við í dag við hús-
gagnahönnun sína. „Ending er ákveðið 
sjónarmið hjá mér, en þó ekki á kostnað fagur-
fræðinnar. Það er númer eitt, tvö og þrjú að 
hlutir séu ekki búnir til úr vondu „materíali“ 
eða illa samsettir,“ segir Daníel en á húsgögn-
um hans er svo gott sem lífstíðarábyrgð þar 
sem hann lagar þau ávallt strax ef þau bila. 
„Þetta er nokkurs konar „statement“ gegn 
þessari fjöldaframleiðslu sem við eigum kost 

á að eignast í dag. Ég vil að hægt verði að 

finna húsgögnin mín í Góða hirðinum eftir 
200 ár og þá í góðu lagi,“ segir hann og hlær. 

Daníel segir húsgögn sín selja sig sjálf. 
„Þar sem þau hafa lent hafa þau smitað út frá 
sér,“ segir Daníel, sem hefur smíðað húsgögn 
frá árinu 1994. Ekki hefur þó verið 
mikið að gera fyrr en núna síð-
ustu mánuði.

Daníel selur munina sjálfur, 
hann prófaði að vera með þá í versl-
un um tíma en fannst það ekki henta þar 
sem álagningin er svo mikil og við það 
verði hlutirnir of dýrir.

Inntur eftir því hvort allt á heim-
ili hans sé eftir hann sjálfan svarar 
Daníel: „Ég á húsgögnin mín voða-
lega stutt, ef einhvern vantar 
eitthvað í gjöf eða annað tek ég 
hann út af heimilinu mínu. Í dag 
á ég tvo stóla og það getur vel 
verið að þeir þurfi að fara að 
heiman einhvern daginn,“ 
segir Daníel kíminn og 
bætir við að hann hafi 
meira að segja einu sinni 
selt undan sér rúmið sitt. „Ég 
hef bara ekki efni á sjálfum 
mér,“ útskýrir hann glott-
andi.

solveig@frettabladid.is

Frá buffhamri í 
húsgagnahönnun

 Myndlistarmaðurinn Daníel Magnússon smíðar og hannar húsgögn í aukavinnu.

Daníel með stól sem hann 
hannaði og smíðaði sjálfur. 

„Þessi er kallaður Lazy-girl og 
er hannaður út frá fullkomnu 
burðarþoli,“ segir Daníel um 
stólinn, sem þjónar gestum 
Gráa kattarins í Hverfisgötu.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Rúmið Garmur er allsérstætt í útliti. 
MYNDIR/GUÐMUNDUR INGÓLFSSON

Stóllinn Hex sem hægt er að 
hækka og lækka.

Parabola heitir 
þessi stóll en 
Daníel notar jöfnur 
fyrir fullkomið 
burðarþol til að 
smíða fætur stóla 
sinna og gerir þá þannig 
endingarbetri.

Daníel hannar ekki 
bara húsgögn, hér 
er sushi-sett úr 
smiðju hans.

Útsala
20-50% afsláttur

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

30% afsláttur af rúmum
Nýtt kortatímabil

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

rafstillanleg og hefðbundin. 
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Ótrúleg tilboð í gangi

Þú sefur betur í rúmi frá Lúr

á rúmum, rúmgöflum,
svefnsófum og náttborðum

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

10:00 – 18:00

LÚR - BETRI HVÍLD  • HLÍÐASMÁRI 1 • 201 KÓPAVOGUR • SÍMI 554 6969  • FAX 554 3100 • WWW.LUR.IS  • LUR@LUR.IS
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Fyrstu eintök PS3 komin í verslanir









H
ér á landi felst 
meðferð barnaníð-
inga nánast ein-
göngu í hugrænni 
atferlismeðferð í 
fangelsi og stund-

um eftir fangavist þar sem menn 
læra að þjálfa hugsun sína og 
stjórna betur gjörðum sínum. Þór-
arinn V. Hjaltason, sálfræðingur 
hjá Fangelsismálastofnun, segir að 
þessi meðferð hafi skilað bestum 
árangri. Markmiðið sé að koma í 
veg fyrir ítrekun brota en ekki 
endilega að breyta kynhneigð þar 
sem kynhneigðin sé þegar orðin 
fastmótuð hjá fullorðnu fólki. 

„Hjá okkur beinist meðferðin 
fyrst og fremst að því að fræða um 
kynferðislega misnotkun, beina 
áhuga einstaklinganna í heilbrigða 
átt og kenna þeim að þekkja og var-
ast ákveðnar aðstæður, bera kennsl 
á hugsanir og aðstæður sem fela í 
sér aukna hættu og fara í þær 
hugrænu villur sem einstakling-
arnir eru haldnir til að koma í veg 
fyrir að þeir hrasi á ný,“ segir Þór-
arinn.

Misjafnt er hversu mikla með-
ferð menn þurfa og er það vegið og 
metið. Sumir þurfa bara tíu til 
fimmtán viðtalstíma með verkefn-
um inni á milli. Aðrir þurfa mun 
lengri tíma.

Margir einstaklingar telja sig ekki 
hafa gert neitt rangt þó að þeir hafi 
hlotið dóm. „Maður reynir yfirleitt 
að benda þessum mönnum á þær 
hugarvillur sem þeir eru haldnir til 
að athuga hvort hljóðið í þeim 
breytist. Það getur tekið nokkur 

viðtöl að fá einstaklinginn til að 
vilja gera eitthvað í sínum málum,“ 
segir Þórarinn, „og stundum eru 
menn alveg klárir á því að þeir hafi 
verið dæmdir saklausir og þá er 
lítið hægt að gera því að þeir viður-
kenna ekki brot. Ef þeir hafa hlotið 
dóm þá þurfa þeir að haga sér með 
ákveðnum hætti til að ekki falli 
skuggi á þá eftir að þeir koma út 
þannig að ekki sé hægt að klína 
neinu á þá og þá reynir maður að 
nálgast það þannig.“

Hugarvilla getur falist í því að 
mennirnir mistúlka þörf barna eftir 
athygli eða snertingu og telja að 
eitthvað kynferðislegt sé þar að 
baki. Þetta segir Þórarinn að sé 
mjög breytilegt milli einstaklinga. 
„Maður þarf líka stundum að fara í 
önnur vandamál sem tengjast kyn-
ferðisbrotinu. Einmanaleiki er 
mjög algengur og tilfinningaleg 
samsvörun við börn. Oft eru þessir 
menn aftarlega á merinni hvað 
félagsþroska varðar þannig að 
maður þarf að hjálpa þeim að vinna 
með það, samskipti við jafnaldra og 
þess háttar,“ segir hann. 

Talsvert stór hópur manna við-
urkennir hins vegar brot sín og vill 
gjarnan vinna í sínum málum. 
Rannsóknir sýna að minni líkur eru 
á því að barnaníðingar brjóti af sér 
aftur ef þeir fá góðan stuðning, 
öruggt húsnæði, atvinnu, ráðgjöf 
og meðferð eftir fangelsisvist.

Erlendis hefur vöktun eftir afplán-
un verið að ryðja sér til rúms. 
Vöktunin er þá fólgin í því að barna-
níðingnum er gert að tilkynna heim-
ilisfang sitt og fer þá í gang ákveð-

ið kerfi sem felst í reglubundnum 
heimsóknum og viðtölum. Í sumum 
löndum fá barnaníðingar líka stað-
setningartæki um ökkla á reynslu-
lausnartíma.

Bragi Guðbrandsson, forstjóri 
Barnaverndarstofu, álítur að vökt-
unarkerfi með stuðningi, reglu-
bundinni meðferð og stuðningsvið-
tölum sé langlíklegast til að bera 
árangur. „Hættulegast er að mönn-
um sé útskúfað úr samfélaginu, þá 
hafa þeir engu að tapa og sjá engan 
tilgang í að halda aftur af sér,“ 
segir hann. 

„Þegar þessir einstaklingar eru 
hundeltir og þeim gert ófært að búa 
og lifa í samfélaginu þá er næsta 
víst að þeir brjóta aftur af sér. 
Menn hafa engu að tapa og ekki að 
neinu að keppa. Þeir fagna því jafn-
vel að vera settir í fangelsi þar sem 
þeim líður betur og þeir fá húsnæði 
og mat,“ segir Bragi.

Vönun með lyfjum er stundum 
notuð erlendis, til dæmis í Bret-
landi og á Írlandi og í sumum ríkj-
um Bandaríkjanna, en lyfjameð-
ferð er sjaldan notuð á Íslandi nema 
einstaklingar óski eftir því og er 
það þá gert í samráði við lækni. 
Lyfjameðferðin hefur ekki gefið 
neitt sérstaklega góða raun erlend-
is, að mati Þórarins. Alltaf óska þó 
einhverjir einstaklingar eftir efna-

fræðilegri vönun til að ná tökum á 
hneigð sinni því að lyfin draga úr 
kynhvötinni.

„Allir eru meðvitaðir um að 
þessi meðferð er oft á tíðum mjög 
varhugaverð vegna aukaverkana, í 
mörgum tilfellum virkar hún ekki 
og veitir því falskt öryggi. Í mörg-
um tilfellum getur hún leitt til auk-
innar árásarhneigðar einstakling-
anna. Þeir hafa oft brotið af sér 
þrátt fyrir lyf auk þess sem auðvelt 
er að blekkja og taka ekki inn lyfin. 
Þessir einstaklingar geta því verið 
gangandi tímasprengjur. Það er 
samt ekki útilokað að beita henni 
með samþykki og einlægum vilja 
þess sem í hlut á,“ segir Bragi. 

Lyfjameðferð þykir mjög niður-
lægjandi meðferð ef hún er ekki 
gerð í samvinnu við viðkomandi og 
getur haft öfug áhrif þannig að 
hann vilji hefna sín með frekari 
brotum. Aðrar leiðir þykja jafn 
árangursríkar ef ekki árangursrík-
ari. Kynferðisbrot eru í eðli sínu 
ofbeldisbrot. Vinna með kynhneigð 
leysir því ekki allan vandann. Það 
þarf því að vinna með aðra þætti 
líka.

Bragi segir að barnagirnd geti 
verið ásköpuð en oftar sé hún áunn-
in. Ákveðnar fantasíur fari í gang 
og óhófleg notkun á klámefni geti 
örvað og haft slæm áhrif á þróun-
ina. Einstaklingar sem ekki njóta 
heilbrigðs uppeldis, umhyggju, 
athygli, örvunar og hvatningar geti 
einangrast í fantasíum. Þeir láti að 
lokum til skarar skríða. 

Þórarinn segir að það sé mjög á 
reiki hvort ofbeldismennirnir hafi 
orðið fyrir kynferðisofbeldi sjálfir. 
Sumar rannsóknir sýni að tæplega 
þriðjungur og allt upp í áttatíu pró-
sent unglinga, sem beita kynferðis-
ofbeldi, hafi orðið fyrir því sjálfir. 
Stærstur hluti þeirra endurtekur 
ekki brot sitt. 

Skiptar skoðanir eru um það 
hversu mikinn árangur það beri að 
veita barnaníðingum meðferð. 
Árangur meðal unglinga er mjög 
góður þar sem þetta hegðunar- og 
hugsanamunstur er ekki orðið fast-
mótað hjá þeim. Meðal fullorðinna 
er árangurinn síðri en telst þó nokk-
uð góður. Um tuttugu prósent 
endurtaka brot sín. Til þessa hóps 
teljast þeir sem haldnir eru barna-
girnd á háu stigi og ekki hafa tekið 
meðferð. Hinir endurtaka síður 
brot sín eftir því sem vitað er. 

Þó hópurinn sem haldinn er 
barnagirnd á háu stigi sé hættuleg-
asta tegundin af kynferðisbrota-

mönnum þá fremja þeir mikinn 
minnihluta af brotunum. „Langflest 
brot eiga sér stað innan veggja 
heimilisins og eru ekki framin af 
einstaklingum með barnagirnd á 
háu stigi. Þetta eru frekar einstakl-
ingar með alvarlega persónuleika-
röskun og siðblindu, fyrst og fremst 
einstaklingar sem hafa tilhneig-
ingu til að misnota og þá ekki bara 
börn,” segir Bragi.

Rannsóknir sýna að ungir gerend-
ur, einstaklingar yngri en 18 ára, 
eru ábyrgir fyrir um þriðjungi kyn-
ferðisbrota sem koma í Barnahús. 
Rannsóknir hafa leitt í ljós að meiri-
hluti fullorðinna kynferðisbrota-
manna byrjar að brjóta af sér á 
barnsaldri. Bragi telur að hægt sé 
að ná árangri í fyrirbyggjandi 
starfi með því að einbeita sér að 
ungu mönnunum. „Ekki síst vegna 
þess að meðferðarárangur er betri 
því fyrr sem við grípum inn í. Með 
snemmbærri íhlutun getum við líka 
forðað mörgum fórnarlömbum frá 
að lenda í klónum á þessum mönn-
um. Rétt er þó að hafa í huga að 
flest börn og unglingar sem brjóta 
af sér á þessu sviði gera það bara 
einu sinni en lítill hluti er hins 
vegar líklegur til að endurtaka brot 
sín. Það er sá hópur sem við þurf-
um að uppgötva með áhættumati 
og greiningu til að veita viðeigandi 
meðferð,“ segir hann. 

Þórarinn segir að kynferðisbrot 
gagnvart börnum séu mjög falin en 
samt hafi hann á tilfinningunni að 
einstaklingum sem dæmdir eru 
fyrir kynferðisbrot og þá sérstak-
lega brot gagnvart börnum fari 
fjölgandi. Hann bendir á að í Kan-
ada hafi rannsóknir sýnt að dæmd-
um einstaklingum hafi fjölgað en 
ákærum ekki. „Maður verður meira 
var við þessi brot, þau eru líka 
meira í umræðunni þannig að 
maður horfir kannski meira á þau 
en maður hefur svo sem alltaf gert 
það, allavega frá því ég byrjaði að 
vinna hérna. Það er meira af þess-
um einstaklingum að koma í með-
ferð.“

Það eru ekki bara karlmenn sem 
fremja kynferðisbrot gagnvart 
börnum, konur gera það líka. Það 
er þó mjög falið vandamál. Erlend-
is hafa komið upp dæmi um slíkt, til 
dæmis í Bandaríkjunum þar sem 
kvenkyns kennarar hafa orðið upp-
vísir að kynferðisofbeldi gagnvart 
börnum. Kynferðisbrot kvenna 
gagnvart börnum hafa ekki komið 
til dóms hér á landi eftir því sem 
best er vitað. 

Útskúfunin er 
hættulegust
Kynferðisofbeldi gagnvart börnum er falið vanda-
mál og lítið um það vitað. Ljóst er þó að barna-
níðingar eru undir sérstöku eftirliti hjá Fang-
elsismálastofnun. Í viðtölum hjá sálfræðingum 
stofnunarinnar kemur stundum fram að barna-
níðingar telji sig saklausa. „Þeir skilja ekki að þeir 
hafi gert rangt,“ segir Þórarinn V. Hjaltason,
sálfræðingur hjá Fangelsismálastofnun. Guðrún 
Helga Sigurðardóttir ræddi við hann og Braga 
Guðbrandsson, forstjóra Barnaverndarstofu.





F
reyja hefur frá fæð-
ingu glímt við alvar-
lega líkamlega fötlun 
sem lýsir sér þannig 
að bein hennar eru 
stökk og brotna auð-

veldlega. Hún er bundin við hjóla-
stól en er þó fær í flestan sjó og 
lætur fötlun sína ekki stöðva sig. 
Árið 2005 útskrifaðist hún sem 
stúdent frá Fjölbrautaskólanum í 
Garðabæ og gerði sér lítið fyrir og 
dúxaði. Nú heimsækir hún hvern 
framhaldsskólann á fætur öðrum 
og flytur fyrirlestur sinn „Það eru 
forréttindi að vera með fötlun“.

„Þetta byrjaði allt saman þegar 
ég var í sálfræði í FG,“ útskýrir 
Freyja þegar blaðamaður spyr 
hvernig hugmyndin að verkefninu 
hafi kviknað. „Við fengum það 
verkefni að fjalla um einhvern 
minnihlutahóp og ég ákvað að 
skrifa um minn málaflokk, þ.e. 
málefni fatlaðra. Það var erfitt og 
allt í einu var ég komin með fyrir-
lestur sem var ekkert fræðilegur 

heldur bara mín persónulega 
reynsla. Ég flutti fyrirlesturinn og 
fékk góð viðbrögð. Hægt og rólega 
fóru hjólin að snúast og ég fann að 
ég vildi gera eitthvað meira úr 
þessu,“ segir Freyja, sem fór þá af 
stað með verkefnið sitt. Nú hefur 
hún heimsótt fjölmarga framhalds-
skóla og haldið þar fyrirlestra 
fyrir fjölmennan hóp kennara og 
nemenda. „Viðtökurnar hafa verið 
rosalega góðar og það hefur verið 
ánægjulegt að sjá hvernig nem-
endur opna sig og brjóta sína múra 
gagnvart mér. Það tel ég skref í 
rétta átt,“ segir Freyja.

Freyja telur að allir hafi ein-
hverja fordóma og sjálf segist hún 
hafa orðið vör við fordóma gagn-
vart fötluðum. „Ég upplifi þá sem 
fáfræði. Ekki sem persónulega 
árás á mig heldur frekar sem for-
dóma gagnvart hópi fatlaðs fólks. 
Það er ekki talið eðlilegt að við 
fáum að lifa innihaldsríku og gef-
andi lífi. Það er eins og við eigum 
alltaf að sætta okkur við eitthvað 

minna út af því að það kostar svo 
mikinn pening að gera hlutina 
vel,“ segir Freyja. „Ég horfi á 
þetta þannig að við séum öll sömul 
öflugir einstaklingar. Ef fatlaðir 

eru sýnilegir og fá að taka þátt 
skila þeir miklu til samfélagsins. 
Þess vegna vil ég sjá okkur fá að 
lifa því lífi sem við viljum lifa, úti 
í samfélaginu en ekki inni á stofn-

unum. Meðan fólk með fötlun er 
ekki hluti af samfélaginu þá er 
samfélagið ekki heilt,“ segir 
Freyja.

Þótt verkefni Freyju ljúki 
formlega í apríl ætlar hún að halda 
ótrauð áfram. Heimasíða verkefn-
isins verður áfram opin og Freyja 
vonast til þess að síðan geti orðið 
vettvangur fræðslu um þessi mál-
efni. „Við erum mjög gjörn á að 
afsaka fordóma með fáfræði. Ég 
spyr þá á móti hvort við berum 
ekki ábyrgð á því að uppfræða 
fólk. Upplýsingarnar þurfa að 
vera aðgengilegar og það þarf að 
hvetja fólk til þess að nýta sér 
þær,“ segir Freyja.

Freyja var að vonum ánægð 
með viðurkenningu Fréttablaðsins 
og sagði Samfélagsverðlaunin 
góðan vettvang til þess að minna á 
allt það jákvæða sem á sér stað í 
samfélaginu. „Þetta er mikill 
heiður fyrir mig og staðfesting á 
því að ég sé á réttri braut,“ segir 
Freyja.

Fáfræði er engin afsökun
Freyja Haraldsdóttir hefur vakið verðskuldaða athygli fyrir verkefni sitt „Það eru forréttindi að lifa með fötlun“. Með verkefn-
inu veitir hún framhaldsskólanemum sýn inn í reynsluheim fatlaðra og er því verðugur handhafi Samfélagsverðlaunanna í 
flokknum „Til atlögu gegn fordómum“.

Um fjögur hundruð 
eldri borgarar bíða eftir 
hjúkrunarrými og um 
þúsund þurfa að deila 
herbergi á stofnunum 
með öðrum. Staðan er 
algerlega óforsvaran-
leg og úr henni þarf 
að bæta. Stjórnmála-
menn hafa þó hingað 
til aðeins lofað og þeir 
sem barist hafa fyrir 
úrbótum hafa þurft að 
bíða án þess að eygja 
von um að tekið sé 
almennilega á málun-
um. Þetta segir Reynir 
Ingibjartsson, formaður 
AFA – aðstandendafé-
lags aldraðra.

R
eynir hlaut Samfé-
lagsverðlaun Frétta-
blaðsins sem afhent 
voru í fyrradag en 
markmið þeirra er 
að draga fram nokk-

ur af þeim kærleiksverkum sem 
unnin eru í samfélaginu. Vinna 
AFA þykir hafa átt stóran þátt í því 
að vekja athygli á málefnum og 
stöðu eldri borgara í samfélaginu. 
Helstu baráttumál félagsins eru að 
þrýsta á stjórnvöld um úrbætur á 
kjörum og húsnæði aldraðra. 

Reynir segir hugmyndina að sam-
tökunum hafa kviknað þegar hann 
var að koma úr heimsókn frá 
móður sinni sem þá lá á spítala. 
„Mig langaði að virkja fleiri 
aðstandendur þannig að við gætum 
barist saman í stað þess að hver og 
einn væri að berjast í sínu horni,“ 
segir Reynir.

Hugmyndin, sem fæddist á 
Hafnarfjarðarveginum eftir 
heimsóknina, varð svo að alvöru 
í desember 2005 þegar hann og 
Margrét Guðmundsdóttir, mynd-

listar- og stjórnarmaður í 60+ í 
Hafnarfirði, stóðu fyrir undir-
búningsfundi að stofnun félags-
ins. 

Haustið 2005 hafði Margrét 
haft frumkvæði að húsnæðis-
könnun meðal eldri borgara þar 
sem óskir þeirra og framtíðarsýn 
í búsetumálum voru kannaðar. 
Niðurstöðurnar þóttu athyglis-
verðar og leiða skýrt í ljós að fólk 
vildi gjörbreyttar áherslur.

Undirbúningsfundurinn var vel 
sóttur og undirtektirnar það góðar 
að ljóst þótti að góður grundvöllur 
var fyrir því að stofna félag. Kos-

inn var undirbúningshópur til að 
stofna formlegt félag. Afrakstur 
vinnu hópsins leit svo dagsins ljós 
26. mars í fyrra. 

„Þann dag árið 1968 var fyrsta 
styrktarfélag aldraðra stofnað 
sem síðar var breytt í Félag eldri 
borgara. Dagurinn var því vel við 
hæfi,“ segir Reynir.

Fyrir síðustu sveitarstjórnar-
kosningar hélt hópurinn svo fjöl-
mennan fund í Háskólabíói í sam-
starfi við eldri borgara. Annar 
fundur var svo haldinn í nóvem-
ber þar sem Reynir segir að 
athygli hafi verið vakin á því að 
nær helmingur fjármuna Fram-
kvæmdasjóðs aldraðra, sem ætlað 
er að standa straum að kostnaði 

við uppbyggingu dvalarheimila, 
rann í önnur verkefni. 

„Það verður að bæta stöðuna í 
þessum málum og loforð um það 
höfum við fengið hjá stjórnmála-
mönnum. Hins vegar höfum við 
ekki séð krónu bætast við 
umfram það sem kemur úr Fram-
kvæmdasjóði aldraðra og fjár-
lögum ríkisins fyrir árið 2007. 
Loforðin um að eitthvað komi 
seinna eru næg hjá ríkisstjórn-
inni en bráðlega verður komið 
nýtt Alþingi og ný ríkisstjórn,“ 
segir Reynir, sem nefnir einnig 
að hann myndi vilja sjá mun 

fleiri aðstandendur ganga til liðs 
við félagið. 

„Stundum hefur okkur fundist sem 
hópurinn næði ekki nægilegri 
athygli. Samfélagsverðlaun Frétta-
blaðsins sannfærðu okkur þó um 
að það er tekið eftir okkur. Það er 
ómetanlegt vítamín í baráttunni. 

Í kosningunum í vor vona ég að 
kosið verði um þessi mál og að næsta 
ríkisstjórn taki mark á því sem lagt 
hefur verið á borð í þessum málum. 

Við höfum lagt fram okkar 
stefnu og tillögur og væntum þess 
að stjórnmálaflokkarnir geri þær 
að sínum í næstu kosningum.“

Vítamín í baráttu fyrir 
bættum kjörum aldraðra



HD ready

HDMI tengi

Upplausn fyrir næstu kynslóðir Blueray eða HD-DVD

Stafrænt tengi fyrir næstu kynslóðar Blueray og HD-DVD spilara

Analog & DVB móttakari

Svartími 8ms

VGA tengi

Veldu á milli stafræns eða analog útsendingar

Myndin flöktir ekki og íþróttir komast vel til skila

Notaðu sjónvarpið serm 32” tölvuskjá

99.999
Staðgreitt

3.873
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

KDL32U2000
32” Sony LCD veggsjónvarp

Frábært tæki á frábæru verði

3.873**

1. Pásaðu fréttirnar eða leikinn með TimeSlip
2. Taktu upp án þess að leita að tómri spólu eða 
diski
3. Láttu tækið sjálfvirkt taka upp uppáhalds þátt-
öinn þinn í hverri viku
4. Færðu upptökur af VHS eða Hi8 yfir á DVD án
þess að kveikja á tölvunni
5. Skoðaðu ljósmyndir úr myndavélinni með SD
kortalesara
6. Divx afspilun

DMRES15
DVD upptökutæki

 29.999
Staðgreitt

2.999
Raðgreiðslur 12 mán.

DMREH55
160GB
Allt að 254 klst. upptaka

 54.999
Staðgreitt

5.399
Raðgreiðslur 12 mán.

DMREH65
250GB
Allt að 443 klst. upptaka
HDMI tengi fyrir stafræna mynd

 69.999
Staðgreitt

5.799
Raðgreiðslur 12 mán.



Þ
essi verðlaun eru 
mjög mikilvæg fyrir 
mig og skipta miklu 
meira máli en leik-
listarverðlaun,“ segir 
Benedikt Erlingsson, 

sem hlaut Samfélagsverðlaun 
Fréttablaðsins sem uppfræðari 
ársins fyrir leiksýninguna Mr. 
Skallagrímsson. Í því verki gefst 
áhorfendum kostur á að kynnast 
Agli sjálfum í Landnámssetrinu í 
Borgarnesi en Benedikt semur og 
flytur verkið.

„Ef verðlaun eiga áfram að vera 
í tísku og ef menn vilja sýna að þau 
eru mikilvæg þá er grundvallar-
atriði að þau séu alvöru verðlaun 
en ekki bara klapp á bakið með 
engu innihaldi. Mér finnst þetta 
því mjög gleðilegt þar sem í mínu 
tilfelli fæ ég flugmiða og svo eru 
Samfélagsverðlaunin sjálf ein 
milljón. Leiklistarverðlaunin eru 
oftar en ekki sjálfs-hátíð en þarna 
eru verðlaunin veitt af samfélag-
inu sem gerir þau svo mikilvæg,“ 
segir Benedikt og segist kannski 
vera undir áhrifum frá Agli sjálf-

um, sem hefði eflaust þegið silfrið 
og fundist það skipta öllu máli.  

Langa sagan af tilurð verkefn-
isins tengist Benedikt sjálfum, 
æsku hans og fyrri verkum á leik-
sviðinu. Stutta sagan er sú að verk-
ið var pantað af Kjartani Ragnars-
syni leikstjóra og eiginkonu hans, 
Sigríði Margréti Guðmundsdóttur, 
en han segir að þau hafi snúið upp 
á handlegg hans og fengið hann til 
að glíma við verkefnið. „Og oft 
kemur eitthvað gott úr úr slíku, 
samanber Mozart og Beethoven 
sem voru jú oft pantaðir í tón-
skriftir. Annars finnst mér ég 
eiginlega ekki verðskulda það að 
hljóta verðlaun sem uppfræðari 
því ég er að vinna með gamalt 
skemmtiefni, flytja það og endur-
segja. Ég hugsa að sögumenn 
þessa tíma hafi örugglega haft 
lykilorð danska sjónvarpsins í for-
grunni: Að skemmta fyrst og 
mennta svo. En maður menntar jú 
í gegnum það að skemmta.“ 

Vinsældir verksins komu Bene-
dikt þónokkuð á óvart. „Mér datt 
ekki í hug að svona stór hluti 

þjóðarinnar hefði þennan Íslend-
ingasagnanörd í sér. En það eru 
ótrúlega margir sem eru heillaðir 
af sögnunum og þekkja til þeirra. 
Það er einhver hvíld í því og ein-
hver galdur sem leysist úr læðingi 
við það að geta farið inn í annan 
heim án þess að þar sé einhver 
leikhúsleg tilgerð í gangi. Þarna 
er ekki logið að neinum með ljós-
um, búningum eða öðrum stælum. 
Þetta er frumleikhúsið eins og það 
gerist best.“ Sýningar hefjast 
aftur 3. mars og verða nokkrar í 
þeim mánuði og næsta á eftir. En 
af hverju á Egill Skallagrímsson 
svo stóran sess í hjörtum Íslend-
inga? „Jú, það er nokkuð skrítið 
því Egill er mikið skemmdur 
maður og varla hægt að kalla hann 
hetju. Hann er síður en svo alltaf 
góður og mjög breyskur. Þar 
kemur á móti að hann er mannleg-
ur, elskar konu sína, bróður og 
syni, sem hann svo missir, mjög 
heitt. Í honum er mikil mótsögn og 
því held ég að hann eigi þennan 
sess. Maðurinn er gangandi 
sprengiefni.“

Þ
au eru orðin átján 
árin sem Ævar 
Jóhannesson hefur 
helgað starf sitt 
krabbameinssjúkum
og það í sjálfboða-

vinnu. Úr lúpínu og öðrum jurtum 
hefur hann útbúið seyði sem orðið 
hefur mörgum Íslendingum að 
miklu liði í baráttu sinni við sjúk-
dóminn og gefið það til þeirra án 
endurgjalds. Ævar er Hvunndags-
hetja Fréttablaðsins.

Segja má að Ævar hafi látið 
gagnrýni læknastéttarinnar sem 
vind um eyru þjóta. Hann fór á 
eftirlaun fyrir sex árum en hann 
var starfsmaður Raunvísinda-
stofnunar í tuttugu ár, fyrst sem 
tæknimaður en síðar vann hann 
við rannsóknir. Og þessi gamli 
starfsmaður Raunvísindastofnun-
ar hefur verið kallaður ýmsum 
nöfnum, þar á meðal skottulæknir, 
í útvarpi. „Það er ákveðinn þrösk-
uldur fyrir mig að hljóta þessa 
viðurkenningu því ég hef ekki 
fengið mikið af þeim í gegnum tíð-
ina,“ segir Ævar. „Auðvitað hef ég 
fengið viðurkenningar á öðrum 
sviðum en mér þykir vænt um 
þessa,“ bætir hann við.

Jurtaseyðið er sem fyrr segir 
unnið úr lúpínu og fimm öðrum 
jurtum og segir Ævar að útkoman 
hafi fyrst litið dagsins ljós í árslok 
1989. Síðan þá hefur hann helgað 
sig framleiðslu þess og segist nán-
ast geta talið þá daga sem hann 
hefur misst úr vinnu sinni við 
þróun seyðisins og heldur 

nákvæmt bókhald yfir þá sjúk-
linga sem hafa notfært sér það. 
„Ég hef ekki lagt það á mig að telja 
þá en ég gæti giskað á að þeir 
væru á milli fimm og sex þúsund. 
Fyrstu sjúklingarnir sýndu mikla 
og góða svörun og einn þeirra sem 
var haldinn banvænu krabbameini 
á lokastigi læknaðist furðufljótt 
og var kominn á gott ról eftir mán-
aðarneyslu. Var hreinlega bara 
farinn að vinna,“ útskýrir Ævar en 
segist þó gera sér fulla grein fyrir 
því að jurtaseyðið sé ekkert 
kraftaverkalyf í bókstaflegri 
merkingu. „Auðvitað hafa ekki 
allir læknast og sumir dáið en þeir 
eru fleiri sem hafa notið góðs af 
þessu seyði en ekki,“ bætir hann 
við.

Ævar segist vonast til þess að 
meiri og nánari rannsóknir verði 
gerðar á lúpínunni því fátt sé í 
raun vitað hvað það er nákvæm-
lega sem hefur þennan lækningar-
mátt. „Þær eru hins vegar bæði 
dýrar og umfangsmiklar og í raun 
þyrti heila rannsóknarstofu undir 
slíkar rannsóknir.“ Hann lætur sig 
einnig dreyma um að einhvern 
tímann muni augu læknastéttar-
innar opnast fyrir jurtalækning-
um en bætir þó við að ekki sitji 
allir læknar fastir við sinn keip 
gagnvart þeim. „Mestu þakka ég 
þó Sigmundi Guðbjarnarsyni, 
fyrrum háskólarektor, sem hefur 
sýnt mér ótrúlega mikinn stuðn-
ing. Hann var einn örfárra sem 
höfðu dug og kjark til að afla þessu 
brautargengis.“

Frekari rann-
sókna er þörf

Erum nirðir þegar kemur að 
Íslendingasögunum

S
amtökin Sjónarhóll 
voru stofnuð fyrir 
tæpum þremur árum. 
Að samtökunum 
standa: ADHD samtök-
in, Landssamtökin 

Þroskahjálp, Styrktarfélag lam-
aðra og fatlaðra og Umhyggja, 
félag til stuðnings langveikum 
börnum. Aðstandendum þessara 
félaga hafði lengi þótt skorta fag-
lega og óháða ráðgjöf fyrir 
aðstandendur barna með sérþarf-
ir. Viðtökurnar hafa verið góðar 
og ánægja með starf Sjónarhóls 
skilaði sér í fjölda tilnefninga til 
samfélagsverðlaunanna. Ragna 
Marinósdóttir, sem situr í stjórn 
Sjónarhóls, og Guðríður Hlíf Aðal-
steinsdóttir, framkvæmdastjóri 
Sjónarhóls, voru að vonum ánægð-
ar með viðurkenninguna. 

„Fyrir það fyrsta þá hefur 
þessi viðurkenning heilmikið gildi 
fyrir skjólstæðinga okkar. Þetta 
er viðurkenning á því að okkar 
starf sé gott og verðlaunin hvetja 
okkur til þess að halda áfram á 
sömu braut. Það var lítill hópur 
með miklar hugsjónir sem lagði af 
stað með þetta verkefni og fyrir 
okkur er þetta ákaflega þýðingar-
mikið,“ segir Ragna. 

Sjónarhóll sérhæfir sig í ráð-
gjöf fyrir aðstandendur barna 

með sérþarfir. Greining þarf ekki 
að liggja fyrir áður en leitað er til 
Sjónarhóls og þar er veitt endur-
gjaldslaus þjónusta. Ragna og 
Guðríður segja að það sé mikil 
þörf á því að leiða foreldra í gegn-
um þann frumskóg sem kerfið er 
og því sé starfsemi Sjónarhóls 
ákaflega fjölbreytt. 

„Við lítum á okkur sem umboðs-
menn foreldranna,“ útskýrir Guð-
ríður. „Það er alltaf erfitt að eiga 
barn með sérþarfir og ofan á það 
bætist að foreldrar vita oft ekki 
hvert þeir eiga að snúa sér. Það 
eru margir aðilar sem koma að 
hverju barni og við gerum mikið 
af því að halda fundi með öllum 
þessum stóra hópi. Foreldrar eru 
oft á þeytingi milli sérfræðinga, 
skólastofnana og annarra aðila en 
við leiðum þetta fólk saman og 
höldum fundi þar sem foreldrar 
geta farið yfir stöðu mála með 
öllum aðilum sem hlut eiga að 
máli,“ segir Guðríður og bætir því 
við að þar sem Sjónarhóll sé 
engum háður sé auðvelt að kalla 
fólk í viðtöl og hingað til hafi eng-
inn sagt nei við því að koma á 
fund. „Við hugsum fyrst og fremst 
um hagsmuni foreldra. Það er erf-
itt fyrir foreldra að hafa yfirsýn 
yfir málefni barnsins og það er 
flókið að halda utan um alla þessa 

þræði. Það er því ákveðinn léttir 
þegar óháður aðili, eins og við, 
kemur inn í ferlið og aðstoðar,“ 
segir Guðríður. „Margir þurfa 
líka bara að hafa einhvern til að 
tala við,“ skýtur Ragna inn í. „Fólk 
er oft úrræðalaust og ringlað“.

Starfsemi Sjónarhóls fer vax-
andi enda verkefnin mörg. „Við 
sjáum fram á að þurfa að ráða 
nýjan ráðgjafa á næstunni því við 
önnum varla eftirspurninni,“ 
segir Guðríður og bætir því við að 
ráðgjafar Sjónarhóls sinni einnig 
verkefnum á landsbyggðinni for-
eldrum að kostnaðarlausu. Ragna 
bætir því við að hjá Sjónarhóli sé 
lögð áhersla á að láta fólk ekki 
bíða lengi eftir aðstoð. „Foreldrar 
langveikra barna tala oft um hvað 
biðin sé erfið og oft eru þeir orðn-
ir langþreyttir þegar þeir koma til 
okkar,“ segir Ragna. „Nú orðið 
vita flestir sem vinna með börn-
um af okkur og ýmsir sérfræðing-
ar eru duglegir að beina foreldr-
um til okkar. Þetta spyrst líka út 
og tilnefningarnar núna sýna að 
samfélagið veit af okkur,“ segir 
Ragna sem er sannfærð um að 
samfélagsverðlaunin verði Sjón-
arhóli hvatning til að gera enn 
betur í framtíðinni. „Við erum 
greinilega á réttri leið,“ segir 
Ragna.

Með hagsmuni 
foreldra að leiðarljósi
Hjá ráðgjafamiðstöðinni Sjónarhóli eru sérstök börn í fyrirrúmi. Samtökin 
eru eins konar umboðsmenn foreldra barna með sérþarfir og því verðugur 
viðtakandi samfélagsverðlaunanna fyrir framlag til æskulýðsmála. 





Guðmundur Breiðfjörð, markaðsstjóri 
kvikmyndadeildar Senu, segist tví-
mælalaust taka undir að íslensk bíó-
menning hafi batnað á undanförnum 
árum og tilgreinir þar meðal annars 
bætta þjónustu við bíógesti sem felst 
meðal annars í betri sýningaraðstöðu og 
aukinni tækni. Aukinheldur nefnir hann 
að nýjar myndir skili sér æ hraðar hing-
að til lands og fjölmargar myndir séu 
heimsfrumsýndar hér á landi.

Iðnustu bíógestirnir eru ungt fólk en 
Guðmundur áréttar að aldursbilið fari stækkandi. 
„Menn héldu að ungir strákar væru allra dugleg-
ustu bíógestirnir en þegar allt er talið kemur í ljós 
að kynjahlutfallið er mjög jafnt, til dæmis eru 
konur mjög duglegar að mæta á rómantískar gam-
anmyndir. Markhópurinn hefur verið sterkastur á 
aldrinum 16-24 ára en undanfarin ár hefur bilið 
verið að aukast og nú myndi ég segja að helsti 
markhópurinn væri 18-39 ára. Ástæða þess er til 
dæmis hversu vel kvikmyndahátíðirnar hafa geng-
ið og nú með tilkomu Græna ljóssins verður meira 
af klassískum myndum sem ná mögulega að draga 
eldri gesti inn í bíóin sem annars myndu ekki mæta 
vegna þess að það eru hlé eða of mikið af poppkorn-
smyndum.“

Hann útskýrir að íslenskar myndir geti hækkað 
aðsóknartölur kvikmyndahúsanna gífurlega og þá 
komi oft gestir sem annars séu sjaldséðir í kvik-
myndahúsunum. Í ljósi þess að aðsókn landsmanna 
í kvikmyndahús hefur dregist saman á undanförn-
um árum segir Guðmundur að framboð á 

afþreyingarefni hafi aukist gífurlega og 
því sé samkeppnin harðari. „Ég held að 
aðsóknin nú sé orðin tiltölulega stöðug 
en árið í fyrra var algjört metár hjá 
okkur en Mýrin er stór hluti af þeirri 
velgengni. Auðvitað er það sveiflukennt 
eftir því hvar stórmyndir lenda og hvort 
það er stór íslensk mynd á almanaks-
árinu. Miðað við þær aðsóknartölur að 
Íslendingar fari að meðaltali rúmlega 
fimm sinnum í bíó ári verður að segjast 
að hér er mjög heilbrigður og hraustur 

markaður sem ekki hefur undan neinu að kvarta.“ 
Sena er nýtekin við rekstri Háskólabíós og Guð-

mundur segir að þar verði ráðist í gagngerar endur-
bætur á næstunni, auk þess sem þá verði sérhæfing 
milli kvikmyndahúsa þeirra mögulega aukin, Græna 
ljósið fái inni í Regnboganum, íslensku myndirnar í 
Háskólabíói og stórmyndirnar í Smárabíói.

Hann segir að samkeppni í dreifingu og sýningu 
kvikmynda sé töluverð en hún skili sér til neytenda 
í bættri þjónustu. Þegar talið berst að fleiri aðilum, 
til dæmis Fjalakettinum og sýningum Kvikmynda-
safnins, sem nú standi að skipulögðum kvikmynda-
sýningum segist Guðmundur fagna fjölbreytninni. 
„Það er ákveðinn jaðar sem alltaf hefur verið til 
staðar og mun ávallt verða. Við höfum komið til 
móts við þennan hóp með kvikmyndahátíðum og 
sýningum Græna ljóssins. Við viljum að sjálfsögðu 
vinna með þessu fólki því það eykur flóruna og 
hjálpar öllum iðnaðinum.“ Guðmundur segir þó að  
fyrrgreindar sýningar muni ekki hafa áhrif á sýn-
ingarstefnu Senu.

Eru íslensk bíóhús bara ofvaxnar sjoppur eða býr 
hér bíóþjóð? Að undanförnu hefur verið rætt 
nokkuð um áherslur íslenskra kvikmyndahúsa en 
horfur eru á að fjölbreytni myndefnis sé að auk-
ast, til dæmis með tilkomu kvikmyndaklúbbsins 
Fjalakattarins, sem hefur starfsemi sína á morg-
un. Kristrún Heiða Hauksdóttir heyrði hljóðið 
í þremur hagsmunaaðilum og forvitnaðist um 
hvort bíómenningin væri að batna. 

Björn Ægir Norðfjörð, aðjúnkt í kvik-
myndafræði við Háskóla Íslands, er 
bjartsýnn á framtíð íslenskrar bíómenn-
ingar og lýsir yfir ánægju sinni með þá 
grósku sem merkja má meðal áhuga-
fólks um kvikmyndir, til dæmis fram-
taksemi Fjalakattarins og dreifingafyr-
irtækisins Græna ljóssins. „Það veltur 
hins vegar á áhorfendum hvort þessar 
tilraunir takast,“ segir hann. „Aðrar 
myndir en „Hollywood-myndirnar“ nutu 
mun meiri vinsælda hér áður fyrr en 
þær gera í dag því raunar er búið að spilla fyrir 
kvikmyndaviðtökum hérlendis á undanförnum árum 
– hugmyndir íslenskra áhorfenda eru svo bundnar 
við Hollywood að það er erfitt að brúa það bil. Nú er 
margt að gerast og ég vona að áhorfendur taki við 
sér, opni augun fyrir öðru en nýjustu „Hollywood-
myndunum“ og nýti sér aðrar sýningar og miðla – 
það þýðir ekki að fólk þurfi að hætti við að sjá nýj-
ustu Bond-myndina heldur má reyna að krydda 
hlutina aðeins.“

Hann útskýrir að hér á landi hafi verið 
kappkostað að gera kvikmyndahúsin sem 
fullkomnust, til dæmis varðandi hljóð og 
þægileg sæti en inntakið hafi setið á hak-
anum og kvikmyndaúrvalið sé fábreytt.  

Björn segir að fjöldi bíógesta miðað 
við höfðatölu hafi lítið að segja um 
hversu rík kvikmyndamenning sé hér á 
landi, til dæmis í ljósi þess hversu ein-
hæft úrvalið er. Tölur sem þessar geti á 
hinn bóginn verið til vitnis um að hér á 
landi sé lítið hægt að gera annað en að 

fara í bíó.
Björn útskýrir að námið sem nýhafið er í HÍ þar 

sem nemendur geta lært kvikmyndafræði sem auka-
grein til BA-prófs sé ákveðin staðfesting á því að 
kvikmyndamiðillinn sé nú tekinn alvarlega. „Við 
höfum enga fordóma gagnvart Hollywood-myndum 
hér og sýnum þær eins og aðrar myndir því mark-
miðið er að víkka út hugmyndir nemenda um kvik-
myndir og kenna þeim að horfa á myndir sem hafa 
fleiri markmið en að selja popp og kók.“

Ásgrímur Sverrison,  ritstjóri Lands og sona - málgagns Íslensku 
sjónvarps- og kvikmyndaakademíunnar,  segir að margt bendi til 
þess að íslensk bíómenning fari batnandi og telur þar til þrjú atriði; 
eflingu íslenskrar kvikmyndagerðar, þróun Alþjóðlegu kvikmynda-
hátíðarinnar sem hefur fest sig í sessi og vaxið með árunum og fram-

tak Kvikmyndaklúbbsins Fjalakattarins 
annars vegar og  Græna ljóssins hins vegar. 
„Flóran er að skána en það ber að hafa í huga 
að hér höfum við búið við mjög einhæft og 
takmarkað bíóúrval um árabil. Ég tel að það 
sé verið að svíkja okkur um stóran hluta af 
kvikmyndamenningu með því að halda að 
okkur einhæfu úrvali – það er verið að gera 
mun fjölbreyttari myndir en þær sem Holly-
wood stendur að. Það er ekki nema sjálfsagt 
að við fáum að vera hluti af því, okkar menn-
ing verður ríkari fyrir vikið.“

Ásgrímur segir að uppi séu margar vísbendingar um að hér sé 
markaður fyrir fjölbreyttari myndir. „Fólk þyrstir í fjölbreyttara 
efni en þennan áhuga þarf að rækta, það þarf að hlúa að og stækka 
þennan hóp. Myndefni verður sífellt stærri hluti af okkar menningu 
og þess vegna er mikilvægt að hér sé fjölbreytt efni á boðstólum.“ 
Hann áréttar að bíómenning hér á landi sé mjög mótsagnakennd. 
„Við erum ein mesta bíóþjóð í heimi og það vita framleiðendur í 
Hollywood mæta vel enda  fáum við hingað nýjustu myndinar frá 
þeim. Á hinn bóginn er mjög lítil kvikmyndamenning hér á landi, lítil 
umræða og rannsóknir á kvikmyndinni sem list- og tjáningarformi. 
Áhugi á slíku virðist mjög takmarkaður en það skýrist meðal annars 
af fábreyttu úrvali mynda síðustu áratugina.“ Ásgrímur útskýrir að 
þróun kvikmyndamenningar hér fylgi alþjóðlegri breytingu í kvik-
myndaiðnaðinum og vísar til þess að staða miðilsins í vestrænni  
menningi hafi breyst upp úr 1980. „Hún breytist úr því að vera 
almennt viðurkennt listform líkt og hún hafði verið síðustu 20-30 árin 
á undan yfir í að verða meira popp- og fjöldamenning líkt og hún var 
í upphafi. Það sem gerist hér endurspeglar þessa almennu þróun en 
gallinn er sá að hér urðu áherslurnar ýktari, þessar listrænu áherslur 
hurfu næstum.  Í öðrum löndum hafði fólk enn aðgang að „listrænum  
myndum“, þar voru starfrækt bíó sem sérhæfðu sig í slíkum mynd-
um.“

Ásgrímur fagnar framtaki Græna ljóssins og þá sér í lagi því að nú 
sé farið að markaðssetja „listrænni“ kvikmyndir. „Ég hef lengi hvatt 
til þess að þær væru markaðssettar af sömu ákefð og „Hollywood-
myndir“ og nú virðist það vera að gerast. En það verður að gefa þessu 
tíma. Fólk hefur enn takmarkaðan smekk fyrir framsæknum mynd-
um en hann má byggja upp ef menn halda því til streitu og trúa á 
þetta framtak. Það er mjög mikilvægt að menn gefist ekki upp þó það 
gangi hægt til að byrja með.“

Batnandi bíómenning á Íslandi?





Hinn ómótstæðilegi hey 
Jude Law kom til 
Íslands, fór í sund, 
fannst það frábært, hitti 
Höllu, hún fór í Sun og 
hann heim. Köttur úti í 
mýri...

Skipuleggjanda ferð-
ar hey Jude fannst frábært að hann 
var að mestu látinn í friði, af öllum 
nema Höllu auðvitað, og sagði það 
mikilvægt fyrir stórstjörnur að upp-
lifa frið og ró á friðsæla Íslandi. 
Hann fékk að spranga um á sundskýl-
unni í Laugardalnum án þess að 
nokkur pirraði hann. Svo afskipta-
laus var hann að klippa þurfti mynd 
af honum inn á aðra mynd úr Laug-
ardalslaug til að fréttin gerði sig í 
Fréttablaðinu. Margir hafa eflaust 

spurt sig hvað í ósköpunum hann var 
að gera með þessa kylfu á myndinni, 
hvort hún væri til að berja frá æsta 
aðdáendur, eða hvort hann væri með 
Gumma í Byrginu í einhverjum 
sadó-masó-leik?

Ég efast um að ég myndi þekkja 
hey Jude í pottinum. Kannski myndi 
ég segja sæll og takk fyrir síðast því 
ég væri viss um að ég þekkti hann en 
myndi ekki hvaðan. Það gerði ég að 
minnsta kosti þegar Julia Stiles gekk 
framhjá mér á Laugaveginum og 
horfði á mig með „enn einn geðveik-
ur aðdáandi“ augunum þegar ég 
kastaði kveðju á hana.

Það er bara ein fræg manneskja 
sem fyllir mig lotningu þegar ég 
hitti hana og engin hætta er á að ég 
taki ekki eftir henni. Ég verð algjör-

lega stjörnunuminn og er tilbúinn að 
hleypa henni fram fyrir í röðinni, lít 
í kringum mig hvort einhver sé að 
gera sig líklegan til að ógna henni, 
og er tilbúinn að deyja hetjulegum, 
og um leið Hollywood-legum, dauð-
daga fyrir hana. Það er ókrýnd 
eilífðardrottning Íslands: Vigdís 
Finnbogadóttir. Fyrirgefðu Óli, þú 
ert fínn en það er bara ein Vigdís.

Að lokum langar mig að varpa 
fram smá hugleiðingu. Hvar voru 
börnin hans hey Jude þegar hann 
var að dansa við hina síbrosandi 
Höllu? Voru þau bara heima á 101 
hóteli að horfa á Stundina okkar? 
Fékk hann Helgu Steff eða Afa til að 
passa í eigin persónu, eða kannski 
íþróttaálfinn? Svör óskast í næsta 
hefti af Séðu og heyrðu. 

Ótrúlegt en 
það finnst fólk 
sem trúir því 
að það hafi 
lifað öðrum 

lífum.

Það er líka til 
fólk sem trúir 
því að Elvis sé 
á  lífi og vinni 
á almennings-

salerni í 
Milwaukee!

En það væri nú 
reyndar alveg 
fjandi fínt ef 

maður ætti mörg 
líf. Svona eins og 
í tölvuleikjum að 

fá þrjú líf í staðinn 
fyrir bara eitt

Jafnvel 
kosningu 

eins í 
raunveru-

leikaþáttum. 
Hver fær að 
vera og hver 

fer?

Það er líka 
örugglega hægt að 
hafa eitthvað kerfi 
á þessu, þeir sem 
hafa gert eitthvað 
slæmt fá tildæmis 

straff.

Hvað gæti 
maður 
svosem 

hafa gert í 
fyrra lífi?

Þú gætir t.d. hafa farið 
í stríð við Evrópu, 

gætir hafa staðið fyrir 
mestu þjáningum 

aldarinnar ...

Kannski
er ágætt 
að vita 

ekki hvað 
maður
gerði af 

sér.

Palli Viltu bíða 
aðeins

Ég vil að þú 
vitir að ég trúi 

ekki einu orði af 
orðróminum sem 
gengur um þig.

Hvaða
orðróm?

Því miður Palli ég er ekki 
ein af þeim sem er að 
dreifa slúðri. Takk

kærlega,
það er gott 
að heyra 

að einhver 
styður ...

Þú verður bara að 
fara á heimasíðuna 
mína eins og allir 

aðrir

 ... mig

Hæ elskan, 
það var alveg 

gríðarlegt stuð í 
þessu partý hjá 

Jóa Tattoo.

Pabbi má 
ég sitja hjá 

þér?

Auðvitað
máttu það.

Hvað veldur því að pabbi er 
verlaunaður svona?

Mér er illt 
í bakinu
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Back To Black
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ÞANN 1. MARS LÆKKAR VIRÐISAUKASKATTURINN Á TÓNLIST ÚR 24,5% NIÐUR Í 7%



Heimsdegi barna verður fagnað í 
þriðja sinn í dag en þá geta börn og 
unglingar komist í kynni við fram-
andi menningu frá öllum heimsálf-
um í Menningarmiðstöðinni Gerðu-
bergi og félagsmiðstöðinni 
Miðbergi. Heimsdagur barna er 
liður í Vetrarhátíð í Reykjavík sem 
er samvinnuverkefni Höfuðborg-
arstofu, Alþjóðahússins, Kram-
hússins og fyrrgreindra aðila.

Þar verða skipulagðar fjöl-
breyttar og spennandi listasmiðjur 
sem verða opnar milli 14 og 17 en 
að þeim loknum verður afrakstur-
inn  til sýnis í samkomusal hússins. 

Á staðnum geta forvitnir ungir 
gestir til dæmis kynnt sér uppruna 
hljóðfærisins didgeridoo, lært um 
rapp og rímur, fræðst um mörgæs-
ir og Bollywood-myndir og arab-
íska skrift auk þess sem boðið verð-
ur upp á kennslu í krumpdansi sem 
er með afbrigðum forvitnilegur 
dansstíll.

Auk smiðjanna verða ýmsar 
uppákomur í anddyri Gerðubergs 
og eitthvað að gerast í hverju ein-
asta skúmaskoti húsanna en nánari 
upplýsingar um dagskrána má 
finna á heimasíðunni www.gerdu-
berg.is. 

Listir allra álfa

Söngkonurnar Xu Wen og Natalía 
Chow halda söngtónleika í Salnum 
í Kópavogi á morgun. Með þeim 
leikur Anna Guðný Guðmunsdótt-
ir á píanó en á efnisskránni eru  
ljóðaflokkur eftir Mahler og frum-
flutningur á ljóðaflokki eftir Juli-
an Hewlett, auk íslenskra og 
erlendra sönglaga og aría.

Xu Wen nam ung að árum kín-
verskan óperusöng, leiklist, dans 
og skylmingar við Huangmei-
óperuskólann í Anhui-fylki í Kína. 
Hún hefur sungið aðalhlutverk í 
fjölmörgum kínverskum óperum 
og unnið til verðlauna fyrir söng 
sinn. Hún fluttist til Íslands árið 
1989, hóf nám hjá Elísabetu 
Erlingsdóttur við söngdeild Tón-
listarskólans í Reykjavík og stund-
aði síðar framhaldsnám í London. 
Xu Wen hefur haldið fjölda ein-
söngstónleika og sungið víða á 
opinberum vettvangi og starfar 
nú jafnframt sem söngkennari við 
Domus Vox.  

Natalía Chow Hewlett ólst upp í 
Hong Kong og lærði snemma á 
píanó. Hún lauk 8. stig í píanóleik 
og einsöng í Hong Kong og hélt 
síðar til framhaldsnáms í Bret-
landi. Að námi loknu var Natalía 
ráðin sem lektor við Hong Kong 
International Institute of Music 
þar sem hún sá um menntun verð-
andi tónmenntakennara. Á sama 
tíma stundaði hún framhaldsnám í 
söng. Natalía fluttist til Íslands 
árið 1992 og hefur starfað sem 
söngkona, söngkennari, organisti 
og kórstjóri, fyrst á Húsavík og 
síðan á höfuðborgarsvæðinu. Hún 
hefur til að mynda staðið að stofn-
un fjögurra kóra, þar á meðal 
Regnbogakvennakórsins sem er 
fyrir konur af erlendum uppruna. 

Tónleikarnir á morgun hefjast 
kl. 16.

Fagrir hljómar

Haft er á orði að sumum berist 
daglega fleiri fréttir af stórstjörn-
um á borð við Paris Hilton og Tyru 
Banks en af fjölskyldumeðlimum 
og vinum. Þessar drósir eru að 
sönnu góðkunningjar margra af 
sjónvarpsskjám og síðum blaða en 
færri vita þó að í borginni Reykja-
vík má kynnast nýjum hliðum á 
þessum stjarnfræðilega frægu 
snótum.

Nýlega var efnt til fyrstu ferð-
arinnar um Ísmericu en fyrr-
greind kvendi eru fylgismeyjar í 
harla óvenjulegri leiksýningu sem 
ber þann titil. Að baki því uppá-
tæki standa tvær ungar leikkonur, 
Aðalbjörg Árnadóttir og Magnea 
Björk Valdimarsdóttir, sem eru 
félagar í hinu nýstofnaða Gleði-
leikhúsi. „Þetta er óvissu- og ævin-
týraleikhús,“ útskýrir Magnea og 
harðneitar að gefa meira upp um 
framvindu þessarar óvenjulegu 
sýningar. Sýningin eða ferðalagið 
hefst við Kramhúsið í Bergstaða-
stræti en svo verður að koma í ljós 
hvar ævintýrið endar. Magnea 
áréttar að lygilegir hlutir eigi sér 
stað enda vart annað hægt með 
aðrar eins persónur í farteskinu.

Hér á landi er ekki rík hefð 
fyrir leikhúsformi sem þessu en 
Magnea útskýrir að enginn þurfi 
að óttast að markmið sýningarinn-
ar sé að hrella fólk. „Þetta er vit-
anlega nýtt og spennandi form en 
markmið Gleðileikhússins er fyrst 
og fremst að gleðja fólk í skamm-
deginu,“ segir leikkonan hug-

hreystandi og útskýrir að sýning-
in hafi þegar mælst vel fyrir hjá 
leikhúsgestum, sem hafi fagnað 

kynnum sínum af Ísmeriku. Upp-
lýsingar um sýninguna má nálgast 
í síma 551-0343. -

Tyra og Paris rasa út í Reykjavík

Sýning Rúríar „Tími - Afstæði - Gildi“ verður opin í dag frá 13-18 og sunnudag frá 13-16. 

Gerðuberg  •  sími 575 7700  •   Sjá dagskrá á www.gerduberg.is

GERÐUBERG
Viðburður á Vetrarhátíð!

Hvernig hljómar Didgerido og hvaðan er það upprunnið?

Hvað eiga rapp og rímur sameiginlegt?

Hvernig skylmast alvöru víkingar?

Kanntu að dansa í anda Bollywood-myndanna?

Langar þig að læra að breyta melónu í listilega borðskreytingu?

Viltu fræðast um mörgæsirnar á Suðurskautslandinu?

Kanntu að skrifa nafnið þitt á arabísku?

Hvað er Krump?

>>> Svörin við þessum forvitnilegu spurningum

fi nnur þú á Heimsdegi barna!

>>> Boðið verður upp á fjölda listsmiðja fyrir börn og unglinga

og eitthvað að gerast í hverju einasta skúmaskoti!

>>> Heimsdagur barna er samstarfsverkefni Vetrarhátíðar, Alþjóðahússins, Kramhússins, 
Menningarmiðstöðvarinnar Gerðubergs og félagsmiðstöðvarinnar Miðbergs.

HEIMSDAGUR BARNA
Allar heimsálfur á einum stað!

Laugardaginn 24. febrúar kl. 13-18

í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi og félagsmiðstöðinni Miðbergi

           

                      

              

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR
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VINSÆLASTA
MYND LANDSINS!

SJÁÐU
MYNDINA!

SPILAÐU
LEIKINN!

Söguþráður leiksins hefst þar sem 
kvikmyndin endaði.  Leikmenn fá að 
berjast við helstu illmenni Marvel 
heimsins ásamt fjölda persona úr 
myndinni.  Leikurinn er blanda af
hasar- og snarklikkuðum mótorhjó-
laatriðum. BÍÓMIÐI FYLGIR

4.499

FYLGIR

PS2 leikur

3.999
PSP leikur

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

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

2. sýn. sun. 25. feb.
3 sýn. fös. 2. mars
4. sýn. sun. 4. mars.



Mikið úrval af
fermingarfötum

        stærðir 8-16

KRINGLAN    I  SMÁRALIND   I  DEBENHAMS
www.oasis-stores.com

Nei, það er heldur betur ekki hlýtt hérna á Íslandinu okkar, ekki núna að 
minnsta kosti þó maður sjái það alltaf fyrir sér sem hlýtt..!. Og grænt er 
það nú sannarlega ekki á göngupöllum tískuhúsanna ytra. Hvort sem litið 
er til Parísar eða New York, London eða Mílanó þá ráða ríkjum í tískuhús-
unum framtíðarlegir málmar, plast og silfurlitaðir mini-kjólar svo fátt eitt 
sé nefnt. Þannig leit framtíðarsýn Nicolas Ghesquiere út þegar hann 
kynnti fatalínu sína fyrir vor/sumar 2007 hjá Balenciaga.  Sú allra 
töffaralegasta sem litið hefur dagsins ljós síðustu ár. Svartir, glansandi 
jakkar, buxur úr málmi, kjólar gerðir eingöngu úr koparvír og til að toppa 
útlitið var hár módelanna sleikt aftur og augun römmuð inn í risastór, 
vísindaleg skyggnisólgleraugu. Þær litu mekanískt út, líkt og þær myndu 
hrökkva úr hnélið þá og þegar og útbúnaðurinn svo þétt sniðinn að þær 
gengu með hnykkjum um pallinn í þvinguðum og kynlausum róbótastíl. 

Kannski er það vegna aukinnar hræðslu við framtíðina, kannski vegna 
aukinna hryðjuverkaógna og heimsstríða en á síðastliðnum árum hafa 
tískuhönnuðir helst leitað huggunar í rómantík og sjarma liðinna tíma. Nú 
eru tímarnir aðrir. Líf okkar snýst meir og meir um nýja tækni, gervi-
hnattaútsendingar, internet-tækni, sjónhimnuskanna... 

Hussein Chalayan markaði tímamót með einstökum hætti í sýningu 
sinni „One Hundred And Eleven“ (fyrir vor/sumar ‘07) þar sem hann tók 
fyrir hætti í klæðaburði og síbreytilega tískusilúettuna allt frá árinu 1895 
og upp úr (hundraðogellefu ár). Chalayan réði til sín tæknilega sérfræð-
inga sem fengu það verkefni að breyta fimm kjólum í „lifandi“ flíkur sem 
virtust anda. Þessu takmarki var náð með þar til gerðum agnarlitlum 
víravirkjum og mótorum sem voru saumaðir í pilsfald og korselett. 
Agnarlítil mistök og vélaverkið hefði stöðvast.  

Hvernig sjá tískuhönnuðir fyrir sér raunverulega tísku í framtíðinni? 
Að mati Husseins Chalayan snýst framtíðin um möguleika. „Á þessu stigi 
málsins getum við aðeins fengið nýjar hugmyndir út frá vísindum og 
tækni.“ Hönnuðurinn Alber Ebaz er hins vegar ekki tilbúinn til að líta mál-
efnið svo björtum augum: „Það er ekkert sem kemur í kjölfar framtíðar-
stefnunnar. Hvert fer maður þegar maður maður hefur náð til tunglsins?“

Já, því má velta fyrir sér endalaust. Ég sé ekki betur en að spennandi 
verði að fylgjast með þróuninni í tískuheiminum á komandi árum. Og 
vorið sem kannski er ekki alltaf grænt og hlýtt verður þó alltaf gott. Vorið 
góða... 

Vorið góða grænt og hlýtt...???

Veikust fyrir prjónafötum

Einstaka sinnum kemst 
eitthvað í tísku sem gerir 
líf okkar svo mikið þægi-
legra… 

En hvað getur maður kallað þessa 
æðislega sætu kjóla sem svo þægi-
legt er að smeygja sér í? 

Kyrtla? Skokka? Mussur? Ég 
held það gildi allt saman ágætlega, 
við getum kallað þá raul þess 

vegna. Aðalatriðið er að rúmgóður 
og fallegur skokkur getur bæði 
falið ýmsar af okkar syndum og í 
leiðinni undirstrikað það sem við 
eigum að undirstrika.  Það falleg-
asta við þessa litlu kjóla er að 
maður getur verið í þeim við næst-
um ALLT. Gallabuxur, svartar og 
litaðar leggings, rifflaðar sokka-
buxur…

Og maður vaknar bara á morgn-
ana, smeygir þeim yfir höfuðið og 
þarf ekki að spá í neitt frekar allan 
daginn. Dásamlegt. Hér eru nokkr-

ir ofsa sætir sem 
þið dömur 
ættuð að gefa 
auga …



www.sonycenter.is sími: 588 7669

KDL46W2000

Besta LCD tæki ársins
-What HIFI

KDL40S2000

Editor’s Choice
-What Home Cinema

KDL46V2000

Best buy
-What Video & Widescreen tv

5 stjörnur
- What HIFI

TAVL1 - ESPRIT

Smart tæki með

DSLRA100KB

TÍMA TILBOÐ Á
SONY BRAVIA

VERÐLAUNA VEGGSJÓNVÖRPUM
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!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

THE LAST KING OF SCOTLAND     kl. 3, 5.30, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
NOTES ON A SCANDAL     kl. 3, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
PAN´S LABYRINTH     kl. 3, 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. 3 og 5.45 ENGLISH SUBTITLES B.I. 12 

THE NUMBER 23       kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
THE LAST KING OF SCOTLAND       kl. 5.20, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
THE LAST KING SÝND Í LÚXUS         kl. 2.50, 5.20, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER       kl. 5.30, 8 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
THE PURSUIT OF HAPPYNESS       kl. 8 og 10.30
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 1, 2, 3, 3.45 og 4.30 STUTTMYND
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL        kl. 1.30 og 3.40
NIGHT AT THE MUSEUM       kl. 1, 3.20 og 5.40
ROCKY BALBOA       kl. 3 B.I. 12 ÁRA

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
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 4 STUTTMYND
NIGHT AT THE MUSEUM       kl. 4

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

HEIMSFRUMSÝNING
MYND EFTIR JOEL 
SCHUMACHER

Franska rokksveitin Dionysos 
heldur tónleika í Hafnarhúsinu í 
kvöld. Tónleikarnir eru loka-
hnykkur Vetrarhátíðar í Reykja-
vík. Dionysos er frá Valence í 
Frakklandi og leit fyrst dagsins 
ljós fyrir tíu árum. Frægðarsól 
hennar hefur risið hægt og síg-
andi og nýtur hún í dag töluverðra 
vinsælda í heimalandi sínu.

Tónlist hennar er sérstök 
blanda af poppi og þjóðlagarokki, 
full orku og koma áhrifin víða að. 
Að mati margra franskra tónlist-
artímarita er Dionysos ein af 
bestu frönsku hljómsveitum sam-
tímans og sögð lifandi sönnun þess 
að frönsk sköpunargáfa lifir enn 
góðu lífi. Þykir sveitin jafnframt 
sérstaklega öflug á tónleikum.

Dionysos hefur gefið út fimm 
plötur og heitir sú nýjasta Mon-
sters In Love og er að hluta til á 
ensku. Var hún tekin upp í apríl 
árið 2005 af John Parish, sem 
hefur áður unnið með Goldfrapp, 
PJ Harvey og Tracy Champan. 

Þess má geta að Dionysos vann 
með upptökustjóranum Steve 
Albini að metsöluplötu sinni West-
ern sous la neige. Albini er m.a. 
þekktur fyrir samstarf sitt með 
Nirvana og Pixies.

Ókeypis er á tónleika Dionysos 
í Hafnarhúsinu og hefjast þeir 
klukkan 22. 

Dionysos lýkur Vetrar-
hátíðinni í kvöld

Britney Spears er komin í með-
ferð aftur. Söngkonan innritaði 
sig að þessu sinni á meðferðar-
heimili í Malibu eftir að fyrrver-
andi eigin-maður hennar, Kevin 
Federline, hótaði að svipta hana 
forræðinu yfir strákunum þeirra 
tveim, þeim Jayden James og 
Sean Preston. 

Samkvæmt bandarískum fjöl-
miðlum óskaði Federline eftir 
skyndiréttarhöldum hjá barna-
dómstól í Los Angeles eftir að 
söngkonan hafði sýnt vægast sagt 
undarlega hegðun, skráð sig tví-
vegis í meðferð á einni viku en á 
milli þess rakað af sér hárið og 
látið húðflúra sig með tilþrifum. 
Talsmaður dómstólsins, Allan Par-
achini, lýsti því hins vegar yfir á 
fimmtudaginn að þeim hefði verið 
frestað af lögfræðingi K-Fed og 
er talið að eiginmaðurinn fyrrver-
andi hafi ákveðið að gefa Britney 
lokatækifæri til að bæta sitt ráð.

Frásögn breska blaðsins The 
Sun er ögn dramatískari en þar er 
sagt frá því að Britney hafi keyrt 
heim til Kevins og heimtað að fá 
syni sína. Þegar Federline kom 
ekki til dyra hafi söngkonan látið 
skapið hlaupa með sig í gönur og 

látið höggin dynja á ljósmyndara 
sem var í grenndinni. Að sögn 
sjónarvotta skakkaði Kevin leik-
inn og sagði við Britney: „Ef þú 
ferð í meðferð hætti ég við að fara 
til dómstóla.“ Britney ku hafa 
látið segjast og haft sig á brott og 
skráð sig í kjölfarið á meðferðar-
heimilið.

Allt er þá þrennt er

SÖNGLEIKURINN

Í tilefni 120 ára afmælis Landsbankans fá Námufélagar
35% afslátt af miðaverði á allar sýningar gegn 
framvísun Námukortsins.

EFTIR HUGLEIK DAGSSON & FLÍS. LEIKSTJÓRI: STEFÁN JÓNSSON

Miðasala í síma 551 1200 og á www.leikhusid.is

FRUMSÝNING 8. MARS. FORSALA HAFIN!

FORSÝNINGAR 1. 2. OG 3. MARS. AÐEINS 1500 KR. FYRSTIR KOMA FYRSTIR FÁ!



JUDE LAW JULIETTE BINOCHE ROBIN WRIGHT

Ævintýraleg spenna og hasar

Sýnd í SAMbíóunum kringlunni

SVALASTA SPENNUMYND ÁRSINS

Sýnd í Háskólabíói20% 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 wardrobeBREAKING AND ENTERING
Með „Íslandsvininum og sjarminum Jude Law” ásamt óskarsverðlauna leikkonunni Juliette Binoche

5
TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

...SVONA BYRJAÐI ÞAÐ

8
TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS
7

TILNEFNINGAR
TIL ÓSKARS

ÞIÐ VITIÐ HVER

HANN ER...

Frá leikstjóra English Patient og Cold Mountain

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI
BREAKING AND ENTERING kl. 5:30 - 8 - 10:30 B.i.12

BREAKING AND ENTERING VIP kl. 8 - 10:30

THE BRIDGE TO TERA... kl. 1:30 - 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

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

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

VEFURINN HENN... M/- Ísl tal kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 Leyfð

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

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 1:30 - 3:40 Leyfð

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

FORELDRAR kl. 3:40 Leyfð

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

THE BRIDGE TO... kl. 1:30 - 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. 1:30 - 3:40 Leyfð

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

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

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

BRIDGE TO TERABITHIA kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

MAN OF THE YEAR kl. 8 - 10:20 B.i. 7

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

ROCKY BALBOA kl. 8 B.i. 12

PERFUME kl. 10:10 B.i. 16

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

THE BRIDGE TO TEREBITHIA kl.  2 - 4 - 6 Leyfð

ALPHA DOG kl   8 B.i.16

HANNIBAL RISING kl  10 B.i.16

VEFURINN HENNAR... Ísl tal kl. 2 - 4 Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl. 6 Leyfð

SPARBÍÓSPARBÍÓ 450450krkr
á allar sýningar merktar með appelsínu-
gulu á laugardögum og sunnudögum
á allar sýningar merktar með appelsínu-
gulu á laugardögum og sunnudögumBYRJAÐU DAGINN Á BÍÓFERÐ

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

Fjölmiðlafárið í kringum 
andlát Önnu Nicole Smith 
virðist seint ætla að fjara 
út. Miklar deilur standa yfir 
um hvar eigi að grafa fyrir-
sætuna og hver eigi að 
hafa forræðið yfir stúlku-
barninu Danniel-ynn.

Dómarinn Larry 
Seidlin úrskurðaði á 
fimmtudaginn að lík 
Önnu Nicole skyldi 
vera grafið við hlið 
sonar hennar, Daniel, á Bah-
ama-eyjum. Þeir Howard 
Stern og Larry Birkhead, 
sem berjast um forræðið 
yfir Dannielynn, lýstu báðir 

yfir að þeir væru samþykkir 
þessari ákvörðun. „Ég er mjög 
ánægður með að dómstóllinn 
skuli virða óskir Önnu,“ sagði 
Stern fyrir utan dómhúsið í 

Florida. Birkhead tók 
undir þau orð en móðir 
Önnu Nicole, Virgie Art-

hur, hefur lýst því yfir 
að hún muni áfrýja 
þessari ákvörðun. 

Dóttir hennar eigi að vera 
grafin í heimaríki sínu 
Texas. Afþreyingarþátt-
urinn Insider greindi hins 
vegar nýlega frá því að 
Anna Nicole hefði ekkert 

viljað af móður sinni vita 
og lýst því yfir að hún fengi 
aldrei að snerta barnabörn-
in sín.

Jarðsett hjá Daniel

Sýnt á
Litla sviði
Borgar-

leikhússins

JOE

Skámáni Kynnir:

KILLer
JOE

Tilboðsverð til Vörðu- og Námufélaga kr. 1.900 á fyrstu 10 sýningarnar

SPARbíó

SparBíó* — 450krSparBíó* — 450kr

VEFUR KARLOTTU M/- ÍSL TAL. KL. 1:30  Í ÁLFABAKKA KL. 1:30 Í KEF.  OG 2 Á AK.

SKOLAÐ Í BURTU M/- ÍSL TAL. KL. 1:30  Í ÁLFABAKKA

SparBíó* : 450 KR MIÐAVERÐ Á OFANTALDAR SÝNINGAR
  Laugardag og Sunnudag Í SAMBÍÓUNUM ÁFABAKKA, AKUREYRI OG KEFLAVÍK

BÆJARHLAÐIÐ M/- ÍSL TAL. KL. 1:30 Í  ÁLFABAKKA

laugardag og sunnudag

FRÁIR FÆTUR M/- ÍSL TAL. KL. 1:30  Í ÁLFABAKKA



 Hinn frábæri bak-
vörður NBA-meistara Miami 
Heat, Dwyane Wade, íhugar 
þessa dagana að leggjast undir 
hnífinn til þess að fá varanlegan 
bata á meiðslum í öxl en hann fór 
úr axlarlið í vikunni. 

Að öllu eðlilegu yrði Wade 
aðeins frá í sex vikur vegna 
meiðslanna en hann íhugar nú að 
fara í aðgerð sem sér til þess að 
hann mæti sterkari og alveg laus 
við öll meiðsli næsta tímabil.

Ef Wade fer í aðgerðina er 
ljóst að Miami ver ekki NBA-titil 
sinn en liðinu hefur ekki gengið 
sem skyldi í vetur og er enn í 

baráttu um að komast í úrslita-
keppnina.

Wade frá út tímabilið?

 Íslandsmeistarinn í 
badminton kvenna, Ragna 
Ingólfsdóttir, heldur áfram að 
hækka sig á heimslistanum í 
einliðaleik kvenna en nýr listi er 
kominn út hjá Alþjóðabadminton-
sambandinu. Ragna er komin upp 
í 51. sætið á listanum, hún fór upp 
um fjögur sæti frá síðasta lista og 
hefur alls hækkað sig um 19 sæti 
frá áramótum. Ragna byrjaði 
tímabilið í 260. sæti og hefur því 
hækkað sig um 209 sæti á síðustu 
fimm mánuðum. Þessi góða 
frammistaða ætti að tryggja 
Rögnu sæti á Ólympíuleikunum í 
Peking takist henni að vera meðal 
fimmtíu bestu spilara heims.

Ragna hækkar 
sig enn

Kannski leyndist einn strákur á vellinum

 Frjálsíþróttasamband 
Íslands hefur valið fjóra kepp-
endur sem keppa fyrir Íslands 
hönd á Evrópumeistaramótinu 
innanhúss sem fer fram í 
Birmingham í Englandi 2. til 4. 
mars næstkomandi. Þetta eru 
þeir Björn Margeirsson og Óðinn 
Björn Þorsteinsson úr FH, Kári 
Steinn Karlsson úr Breiðabliki og 
Sveinn Elías Elíasson úr Fjölni. 
Björn keppir í 1.500 metra hlaupi, 
Óðinn í kúluvarpi, Kári í 3.000 
metra hlauði og Sveinn í 400 
metra hlaupi. Þjálfarar verða 
Eggert Bogason og Stefán 
Jóhannsson og fararstjóri er Egill 
Eiðsson.

Fjórir Íslending-
ar keppa

Atvinnukylfingurinn úr 
GKG, Ottó Sigurðsson, reið ekki 
feitum hesti frá alþjóðlegu móti í 
Portúgal.

Ottó hafnaði í 39. sæti af 53 
keppendum en lokahringurinn 
hjá honum var mjög slakur en þá 
kom hann í hús á fimm höggum 
yfir pari. Ottó lék hringina þrjá á 
mótinu á 8 höggum yfir pari. 

Gekk illa í 
PortúgalMiðjumaðurinn Alexey 

Kuzmins hjá Akureyri er enn 
meiddur og mun ekki geta leikið 
með Akureyringum í leiknum 
mikilvæga gegn HK um helgina. 
Þetta kemur fram á heimasíðu 
norðanmanna.

Kuzmins meiddist á olnboga 
fyrir um tveim vikum síðan og er 
ekki vitað hvenær hann verður til 
í slaginn en það er lágmark vika í 
endurkomu Lettans. 

Enn frá vegna 
meiðsla

 Það verður spennandi 
keppni í Frjálsíþróttahöllinni í 
Laugardal í dag þegar fyrsta Bik-
arkeppni FRÍ innanhúss fer fram. 
Sex lið taka þátt í keppninni en 
þau eru sameiginlegt lið Ármanns 
og Fjölnis, Breiðablik, FH, HSK, 

HSÞ og ÍR. Það verður keppt um 
þrjá bikarmeistaratitla, í karla- 
og kvennaflokki sem og saman-
lagt í báðum flokkum. Alls verð-
ur keppt í ellefu greinum og 
stigagjöfin er þannig að fyrsta 
sæti gefur 6 stig, 2. sætið gefur 5 

stig og svo framvegis. Það reynir 
á breiddina í bikarnum því hver 
keppandi má aðeins taka þátt í 
tveimur keppnisgreinum, auk 
boðhlaups. Það er því erfitt að 
spá um hvaða lið hampar bikur-
unum.

Fyrsta bikarkeppnin innanhúss

 Njarðvíkingar eru 
aftur komnir á toppinn í Iceland 
Express-deild karla eftir 13 stiga 
sigur á Keflavík, 70-83, í gær. 
Njarðvíkingar héldu Keflavík í 70 
stigum og 33% skotnýtingu á 
heimavelli og enn ný var það hin 
óárennilega Njarðvíkurvörn sem 
reynist andstæðingum þeirra óyf-
irstíganleg.

Brenton Birmingham fór fyrir 
jöfnu liði Njarðvíkur og var með 
17 stig, 9 fráköst og 5 stoðsending-
ar. „Það er alltaf frábært að vinna 
Keflavík sama hver staðan er. 
Þessi sigur var mjög mikilvægur 
fyrir okkur í baráttunni um fyrsta 
sætið og nýtist okkur sem vega-
nesti inn í leikinn á móti KR á 
mánudaginn,“ segir Brenton sem 
liggur ekki á svari spurður um 
helsta styrk Njarðvíkurliðsins. 
„Við spilum saman sem lið og það 
eru allir í okkar liði sem geta 
klárað leikina. Við treystum á hver 
annan og enginn þarf að vera 
stjarnan,“ segir Brenton og varn-
arleikurinn spilar þar stórt hlut-
verk. „Við lokuðum á Snæfell og 
ætluðum líka að gera það hér í 
Keflavík og við kláruðum það 
verkefni,“ sagði Brenton sem 
sjálfur hélt Magnúsi Þór Gunnars-
syni í þremur stigum. „Ég hef 
tekið mitt varnarhlutverk mjög 
alvarlega í vetur og í síðustu leikj-
um hef ég fengið stór verkefni í 
vörninni. Magnús er frábær leik-

maður og getur hitnað hvenær 
sem er en ég einbeitti mér að því 
að gefa honum ekkert,“ sagði 
Brenton en Magnús klikkaði á 8 af 
9 skotum sínum og var óþekkjan-
legur í leiknum. 

Brenton var líka ánægður með 
hvernig gekk að eiga við nýja 
manninn í Keflavíkurliðinu, Tony 
Harris. „Við spiluðum góða vörn á 
hann og gerðum honum erfitt 
fyrir að fá sín skot,“ sagði Brent-
on um Harris sem var með 15 stig 
en hitti aðeins úr 1 af 6 þriggja 
stiga skotum. Það má segja að 

Sebastian Hermanier hafi stolið 
af honum sviðsljósinu en Her-
manier var langbesti maður 
Keflavíkurliðsins með 32 stig og 
11 fráköst.

Auk Brentons voru þeir jeb 
Ivey (15 stig, 5 stosðendingar), 
Igor Beljanski (13 stig, 8 fráköst) 
og Friðrik Stefánsson (12 stig, 11 
fráköst, 4 stosðendingar) allir 
traustir og ungu strákarnir, Guð-
mundur Jónsson og Jóhann þór 
Ólafsson, skiluðu báðir 9 stigum, 
frábærri vörn og miklum baráttu-
anda til liðsins.

Njarðvíkingar unnu 13 stiga útisigur á nágrönnum sínum í Keflavík í gær og end-
urheimtu toppsætið. Tony Harris skoraði 15 stig í sínum fyrsta leik fyrir Keflavík.



 Brasilíski knattspyrnu-
maðurinn Ronaldinho hefur 
fengið mikla gagnrýni eftir 1-2 
tap Barcelona á heimavelli gegn 
Liverpool í Meistaradeildinni og 
þá hafa spjót spænsku blaðanna 
einkum beinst að líkamlegu 
atgervi og formi kappans. 

Spænska blaðið AS gekk lengst 
og birti tvær myndir af Ronald-
inho, aðra frá nóvember 2003 og 
hina frá því eftir leikinn á móti 
Liverpool. Þar sést mikill munur á 
Brasilíumanninum sem ætti að 
rökstyðja þær kenningar að ljúfa 
lífið utan vallar sé farið að hafa 
áhrif á leik hans. Sprengikraftur-
inn og hraðinn eru á undanhaldi og 
við því má Barcelona-liðið ekki. 
Læknalið Barcelona hefur ekkert 
viljað tjá sig um í hvernig formi 
hann er en myndirnar umræddu 
segja meira en mörg orð.

Ronaldinho 
hefur fitnað

 Það er mikið undir í dag 
þegar tvö af neðstu liðum ensku 
úrvalsdeildarinnar, West Ham og 
Charlton, mætast. Leikurinn er 
mjög áhugaverður fyrir margra 
hluta sakir. 

Stjóri West Ham er Alan 
Curbishley, sem gerði hreint ótrú-
lega hluti fyrir Charlton á sínum 
tíma en eftir að hann yfirgaf félag-
ið hefur hvorki gengið né rekið 
hjá því. Stjóri Charlton í dag er 
svo Alan Pardew, sem var stjóri 
hjá West Ham þegar Björgólfur 
Guðmundsson keypti félagið og 
gerði Eggert Magnússon að stjórn-
arformanni.

Eggert lýsti yfir miklum stuðn-
ingi við Pardew er hann kom til 
félagsins en rak hann skömmu 
síðar og réð Curbishley í hans 
stað. Eggert hefur alveg óumbeð-
inn hraunað yfir Pardew í bresku 
blöðunum upp á síðkastið og sagði 
meðal annars að Pardew hefði 
misst stuðning leikmanna liðsins. 
Pardew hefur lítinn áhuga á að ríf-
ast við Eggert.

„Ef ég rekst á herra Magnús-
son þá mun ég vera mjög kurteis. 
Það þýðir samt ekki að ég sé sam-
mála ákvörðun hans um að reka 
mig á sínum tíma,“ sagði Pardew 
við breska blaðið Mirror. „Ég var 

ekki sammála þá og verð það 
aldrei. Engu að síður ber ég engan 
kala til Eggerts.“

Pardew segir að það verði ekki 
skrítið að ganga til leiks gegn sínu 
gamla félagi. Hann sé stjóri Charl-
ton í dag og þess vegna hugsi hann 
um lítið annað.

Pardew neitar að rífast við Eggert

Fabio Capello, þjálfari 
spænska stórliðsins Real Madrid, 
stundar það þessa dagana að kalla 
inn leikmenn sem hann hefur haft 
út í kuldanum í vetur. Um síðustu 
helgi tók hann inn David Beckham 
með góðum árangri og nú er ítalski 
framherjinn Antonio Cassano 
kominn inn í hópinn fyrir leikinn á 
móti Atletico Madrid í kvöld.

Capello lét hafa eftir sér að 
Cassano væri líkt og Beckham 
búinn að æfa vel og hefði auk 
þess misst nokkur kíló. Cassano 
hefur ekki spilað með liðinu síðan 
í tapleik á móti Getafe í október.

Cassano inn úr 
kuldanum

Fyrirliði Chelsea og 
enska landsliðsins, John Terry, 
verður ekki með Chelsea gegn 
Arsenal í úrslitum deildarbikars-
ins á morgun vegna meiðsla.

Óttast var í fyrstu að hann yrði 
frá í nokkrar vikur vegna 
ökklameiðslanna sem hann hlaut 
gegn Porto en nú er ljóst að hann 
verður að öllum líkindum klár í 
slaginn gegn Portsmouth um 
næstu helgi. 

„Ég held að hann muni spila 
gegn Portsmouth. Ég geng út frá 
því,“ sagði Jose Mourinho, 
knattspyrnustjóri Chelsea.

Verður klár um 
næstu helgi



 Átta liða úrslit Meist-
aradeildar Evrópu hófust í gær-
kvöldi þegar þýska félagið Flens-
burg tók á móti spænska liðinu 
Barcelona. Hinir þrír fyrri leik-
irnir í átta liða úrslitunum fara 
síðan fram í dag. Þar eru tvö 
Íslendingalið á ferðinni. 

Ólafur Stefánsson og félagar í 
Ciudad Real hafa titil að verja og 
þeir mæta liðinu sem þeir mættu í 
úrslitum í fyrra - Portland San 
Antonio. Ciudad fór frekar illa 
með Portland í úrslitunum í fyrra 
og Portland, með Ivano Balic í 
broddi fylkingar, ætlar sér örugg-
lega að hefna. Þessi leikur er í 
beinni útsendingu á Sýn kl 15.

Ungverska liðið Veszprém 
tekur síðan á móti þýska liðinu 
Kiel og að lokum fer fram áhuga-
verður slagur á Spáni þar sem 
Valladolid tekur á móti Alfreð 

Gíslasyni og lærisveinum hans 
hjá Gummersbach.

„Það er fín stemning í hópnum 
og við mætum fullir sjáfstrausts 
til leiks,“ sagði Guðjón Valur Sig-
urðsson, fyrirliði Gummersbach, 
við Fréttablaðið í gær. Hann sat þá 
í rútu á leið til Valladolid en liðið 
flaug frá Köln til Madrid og keyrði 
síðan áfram.

„Þó það hafi verið lítil hvíld 
eftir HM þá er okkar lið í ágætis 
standi enda tók Alfreð þá ákvörð-
un að gefa okkur frí nánast frá 
lokum HM fram að fyrsta leik. 
Það var góður leikur enda veitti 
okkur ekki af fríinu. Við erum 
ferskari núna fyrir vikið. Stefnan 
er að ná hagstæðum úrslitum á 
þessum erfiða útivelli en síðari 
leikurinn fer fram í Kölnarena þar 
sem verður stemning,“ sagði Guð-
jón Valur. 

Tvö Íslendingalið í átta liða úrslitum 
Meistaradeildarinnar í handbolta

 Línumaðurinn sterki 
Christian Schwarzer ætlar ekki 
að leggja skóna á hilluna þó hann 
fái ekki nýjan samning hjá Lemgo 
líkt og félagi hans í landsliðinu, 
Markus Baur.

Þessi 37 ára gamli kappi hefur 
ákveðið að ganga í raðir Kronau 
Östringen næsta tímabil.

Schwarzer er gríðarlega virtur 
handboltamaður í Þýskalandi og 
honum er að stóru leyti þakkaður 
heimsmeistaratitillinn á dögunum 
enda varð allt endanlega vitlaust í 
Þýskalandi þegar hann ákvað að 
snúa aftur í landsliðið í upphafi 
móts.

Fer til Kronau 
Östringen

 Bandaríska hlaupa-
drottningin Marion Jones hefur 
lagt hlaupaskóna á hilluna og 
ætlar að snúa að sér að frekari 
barneignum. Jones hefur mátt 
þola orðsporsmissi vegna tengsla 
sinna við ýmis umdeild lyfjamál 
og í framhaldinu hefur hún ekki 
fengið inni á evrópsku mótaröð-
inni í sumar. Jones vann þrjú gull 
og tvö bronsverðlaun á Ólympíu-
leikunum í Sydney árið 2000 en 
hefur síðan gengið illa að halda 
sér á toppnum. Í sumar féll hún á 
lyfjaprófi en það var dregið til 
baka þegar b-sýnið greindist 
neikvætt.

Hætt að hlaupa

Tékkneski miðjumaður-
inn Pavel Nedved greindi frá því í 
gær að hann hefði hafnað 
risatilboði frá Chelsea síðasta 
sumar. Hann ákvað þess í stað að 
leika áfram með Juventus í 
ítölsku B-deildinni.

„Þetta er satt. Ég hefði grætt 
verulega en eitthvað sagði mér að 
fara ekki. Ég sé ekki eftir því að 
hafa verið áfram í Tórínó. Þvert á 
móti hefði ég aldrei fyrirgefið 
mér hefði ég yfirgefið skipið,“ 
sagði Nedved. 

Miðjumaðurinn snjalli er 
orðinn 34 ára og ætlar að spila 
með Juve í Serie A næsta tímabil 
en leggur skóna væntanlega á 
hilluna í kjölfarið. 

Neitaði risaboði 
frá ChelseaGömlu 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



 Juninho Pernambucano, 
miðjumaður franska liðsins Lyon, 
kom fram með þá samsæriskenn-
ingu að markvisst væri unnið 
gegn frönsku liðunum í Evrópu-
keppninni. Juninho var ekki 
sáttur við enska dómarann Mike 
Riley, sem dæmdi markalausan 
leik Roma og Lyon í Róm. Sólar-
hring áður varð allt vitlaust þegar 
Ryan Giggs tryggði Manchester 
United 1-0 sigur á Lille með því 
að taka aukaspyrnu áður en Lille-
menn voru tilbúnir. 

„Ég varð fyrir miklum von-
brigðum með dómarana í leiknum 
hjá Lille og eftir leikinn okkar sá 
ég að frönsk lið fá enga virðingu í 
Evrópukeppninni. Frönsk lið fá 
bara ekki sömu meðhöndlun og 
liðin frá Englandi, Spáni eða 
Ítalíu,“ sagði Brasilíumaðurinn. 
Juninho var ekki hættur því hann 
sakaði einnig Philippe Mexes hjá 
Roma um að reyna viljandi að 
meiða sig á lokakafla leiksins.

Frönsk lið fá 
enga virðingu

Michael Jordan er einn 
af eigendum NBA-liðsins Charlotte 
Bobcats og hann gaf það út á 
dögunum að hann ætlaði að eyða 
því sem til þyrfti til þess að fá 
sterka leikmenn til liðsins. Jordan 
sendi ársmiðahöfum bréf þar sem 
hann fór yfir framtíðarplönin. 
Charlotte hefur aðeins unnið 19 af 
51 leik í vetur og er í 12. sæti af 15 
liðum í austurdeildinni.

„Ef þið þekkið mig þá vitið þið 
að ég þoli ekki að tapa. Það er 
ætlun okkar að eyða þeim pening 
sem þarf til að fá réttu leikmenn-
ina til okkar. Við ætlum að bæta 
við okkur góðum mönnum í 
nýliðavalinu og næla okkur síðan 
í leikmenn með lausa samninga,“ 
sagði Jordan í bréfinu en eins og 
er borgar Bobcats lægstu launin í 
deildinni. Það gæti breyst fyrr en 
varir.

Jordan ætlar að 
eyða í Bobcats

 KR-ingar léku síðasta leik 
sinn á æfingamótinu á La Manga 
gegn Noregsmeisturum Rosen-
borgar í gær og urðu að sætta sig 
við 0-1 tap í góðum leik. Sigur-
markið kom strax á þriðju mínútu 
en eftir erfiðar upphafsmínútur 
sótti vesturbæjarliðið í sig veðrið 
og var nokkrum sinnum nálægt 
því að jafna leikinn. 

„Þetta var þrusugóður leikur 
hjá okkur. Við vorum bara óheppn-
ir, fáum á okkur klaufalegt mark í 
upphafi leiks, fáum ekki dæmt víti 
sem við áttum að fá og nýtum svo 
ekki algjört dauðafæri í lokin,“ 
sagði Teitur Þórðarson, þjálfari 
KR, eftir leik en hann sagði liðið 
hafa verið að spila eins vel og í 4-0 
sigrinum á Brann. 

„Ég er ofboðslega ánægður 
með mótið því við erum búnir að 
standa okkur svakalega vel. Í 
fyrra mættum við liðunum sem 
voru í sætum 5 til 8 en nú vorum 
við að spila við fjögur efstu liðin. 
Fyrsti leikurinn var mjög góður 
þar sem við töpum 1-0 fyrir Våler-
enga, sem er eitt besta liðið í Nor-
egi. Síðan kemur leikurinn við 
Lilleström þar sem úrslitin eru 
miklu verri en leikurinn. Við vinn-
um síðan Brann 4-0 og töpum síðan 
naumt á móti Rosenborg. Það er 
mjög gott,“ sagði Teitur og það 
besta við ferðina er að hún þjapp-
aði saman liðinu fyrir átök sum-
arsins.

„Þessi ferð skilar okkur miklu. 
Liðið er að standa sig gífurlega vel 
og þetta hefur verið frábær ferð 
til að keyra saman mannskapinn. 
Ég er sáttur við mjög margt en 
sérstaklega með móralinn og bar-
áttuviljann í liðinu í síðustu tveim-

ur leikjum. Þeir eiga hrós skilið 
fyrir það strákarnir,“ segir Teitur, 
sem segir KR-liðið í betra formi 
en norsku liðin. 

„Við erum að spila þrælvel og 
höfum verið að taka þessi lið á 
úthaldinu. Við höfum lent í smá 
basli með tempóið í byrjun leikj-
anna en þegar hraðinn minnkar 
tökum við nánast yfir leikina. Það 
þýðir bara að við erum í góðu 
formi og erum með góða grunn-

þjálfun,“ sagði Teitur, sem er 
athyglisvert ekki síst þar sem það 
er styttra í mót hjá norsku liðun-
um auk þess að þar fara atvinnu-
menn sem gera ekkert annað en að 
æfa fótbolta. 

KR-ingar koma heim til Íslands 
seint annað kvöld og spila sinn 
fyrsta leik í Lengjubikarnum viku 
síðar. Sá leikur er gegn Þrótti í 
Egilshöllinni sunnudaginn 4. mars.  

Teitur Þórðarson, þjálfari KR, var ánægður með frammistöðu liðsins á æfinga-
mótinu á La Manga en KR tapaði 0-1 fyrir Rosenborg í lokaleiknum í gær. 

GRÆJUDAGAR
Í HÁTÆKNI

Ármúli 26 / Sími 522 3000 / www.hataekni.isTilboðum skolað niður með Coca-Cola Opnunartími þessa helgi 11 - 18

• Flatsjónvörp með allt að 30% afslætti
• Magnarar með allt að 50% afslætti
• Nokia farsímar með allt að 40% afslætti

       Tilboð á 
öllum vörum
Aðeins um helgina
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Þarf að segja
meira?

Grensásvegi 48      gallerykjot.isOpið virka daga frá kl 10 -19 Laugardaga  frá kl 11 -17
Grillaðar lambalundir í barbequesósu

Moral Panic



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

BUTTERFLY
HÖNNUÐUR

ALEXANDER TAYLOR, 2006
VERÐ

159.500 KR.

SILLON
HÖNNUÐUR

LIEVORE ALTHERR MOLINA, 2002
VERÐ

STÓLL 179.500 KR. / SKEMILL 65.700 KR.
FÁANLEGUR Í MÖRGUM ÁKLÆÐUM

FELT SHADE 
HÖNNUÐUR

TOM DIXON, 2005
VERÐ

42.500 KR.

Nú hefur (Kokka) bæst í hópinn með Lumex, Pennanum og Eymundsson og opnað glæsilega verslun með eldhúsvörur í Saltfélaginu.
Á kaffihúsinu sem Te og kaffi starfrækir í Saltfélaginu er ilmandi kaffi á boðstólum alla daga. Opið frá kl. 10-18 virka daga, 11-17 laugardaga og 12-16 sunnudaga.
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Leynivinavika hefur staðið yfir á 
Alþingi undanfarna viku og hafa 
hinir ýmsu alþingismenn tekið þátt 
í henni. „Ég fór að fá sendingar frá 
ágætum leynivini. Hann sendi mér 
harðfiskpoka og myndarlegan 
hraunmola með hlýlegri orðsend-
ingu,“ segir Steingrímur J. Sigfús-
son um þátttöku sína í leiknum. 
Hafði hann enga hugmynd um 
hver sendi honum þessar mætu 
gjafir. „Hann var kannski að 
höfða til minna tilfinninga 
sem jarðfræðings og ég verð 
að hrósa honum fyrir góðan 
smekk.“ Steingrími var 

úthlutað leynivini og var það Val-
gerður Sverrisdóttir. Var hún aftur 
á móti farin til Afríku og lét hann 
sér því nægja að hugsa hlýlega til 
hennar.

Samtök félagsmiðstöðva á 
Íslandi, Samfés, sendu tölvupóst á 
alla þingmenn og var þeim útvegað-
ur einn leynivinur til að gleðja með 

einhverjum hætti og tóku flestir 
þeirra vel í hugmyndina. „Ég fóstr-
aði Ágúst Ólaf og það var ekkert 
leiðinlegt, enda ljúfur strákur þar á 
ferð,“ segir Ásta Möller. „Ég sendi 
honum rauðvínsflösku í byrjun vik-
unnar, sérvalda úrvalsflösku. Síðan 
keypti ég te í poka með tesíu svo 
hann geti róað sig líka. Síðan var 
bankað upp á hjá mér og þá fékk 

ég

heilan túlípanavönd. Á öskudag var 
mér síðan afhentur stór öskupoki 
með bognum títuprjóni með grjón-
um.“ Hafði hún enga hugmynd um 
hver átti hana sem leynivin.

Guðjón Hjörleifsson var leyni-
vinur Guðrúnar Ögmundsdóttur. 
„Ég gaf mínum leynivini ljóðabók 
Elísabetar Jökulsdóttur um konuna 
í húsinu,“ segir Guðrún. „Svo sendi 
ég honum mikið af fallegum mynd-
um og gaf honum alls konar orð-
færi, sem hann getur notað við 
ræðuhöld. Ég er sjálf búin að fá 
uppskrift af karríýsu og ljóð og líka 
bók um hvernig fer fyrir manni 
þegar maður verður miðaldra,“ 
segir Guðrún, en maðurinn á bak 
við þær sendingar var Hjálmar 
Árnason.

Túlípanar, ljóð og rauðvín á Alþingi

„Þegar menn segjast vera miklir 
veiðimenn er það svona svipað 
eins og þegar kylfingar telja sjálfa 
sig vera góða í golfi. Þá liggur oft 
ekki mikið að baki slíkum orðum,“ 
segir Jón Sigurðsson, forstjóri 
stoðtækjafyrirtækisins Össurar. 
Jón var staddur í hlýjunni í Kali-
forníu þegar Fréttablaðið náði tali 
af honum en þar verður hann 
næstu misserin. Jón var reyndar 
hugsi yfir því að tjá sig um veiði-
mennsku sína á villtum dýrum 
enda væru Bandaríkjamenn ákaf-
lega viðkvæmir fyrir slíku og eru 
frægir fyrir andstöðu sína gegn 
hvalveiðum.

Jón er annálaður veiðiáhuga-
maður og hefur gert það að venju 
að fara til Suður-Afríku þar sem 
hann skýtur villtar skepnur, dýr 

sem hvergi eru sjáanleg á Íslandi. 
„Ég hef aðallega verið að skjóta 
antílópur en ekki lagt út í það að 
skjóta ljón eða fíla,“ segir Jón enda 
er misjafnt hvað sé löglegt á 
hverju svæði fyrir sig. Jón segist í 
flestum tilvikum gefa innfæddum 
skrokkana og þá sé líka hefð fyrir 
því að éta kjötið utan af skepnun-
um eftir velheppnaða veiðiferð.

En Jón fer þó ekki alltaf alls-
laus heim. Á heimili hans má sjá 
höfuð þeirra dýra sem forstjórinn 
hefur skotið á ferðum sínum. Jón 
viðurkennir reyndar að hann sé 
ekkert að flagga þeim og þau séu 
hvorki inni í stofu né fyrir ofan 
hjónarúmið. „Konan hefur verið 
með í ráðum og fær að velja þessa 
staði,“ segir Jón og hlær. 

Dýrin sem skotin eru í Suður-

Afríku eru ólík þeim sem finnast 
hér á Íslandi og flestir Íslendingar 
hafa eflaust eingöngu séð þau í 
dýralífsþáttum Davids Attenbor-
ough og dýragörðum úti í heimi. 
„Þetta er ótrúlega gaman þegar 
maður er í þessu af lífi og sál,“ 
segir Jón sem hefur stundað skot-
veiði frá unga aldri. „Ég hafði ekki 
efni á laxveiðinni  á yngri árum og 
það er kannski fyrst núna sem 
maður getur leyft sér slíkan 
lúxus,“ bætir hann við en ef marka 
má orð forstjórans þá sinnir Jón 
veiðinni hér heima af miklum 
þrótti, skýtur rjúpur, hreindýr og 
gæsir. Reyndar segist Jón vera 
mikill útivistarmaður almennt og 
njóti þess að vera úti í guðsgrænni 
náttúrunni.

Einhver frægasta sýning Bandaríkjanna á ís, Ice 
Capades, hefur gert samstarfssamning við Icelandics 
on Ice um sýningar í öllum stærstu borgum Banda-
ríkjanna. Um er að ræða gríðarlega landkynningu 
fyrir Ísland og ekki síður íslenska hestinn en reiknað 
er með að rúmlega 800 þúsund komi til með að berja 
sýninguna augum. Ráðgert er að senda út til Banda-
ríkjanna tíu knapa og hestastóð en frægasti knapinn 
verður sennilega Unnur Birna Vilhjálmsdóttir, fyrr-
um alheimsfegurðardrottning. „Já, ég tek þátt í völd-
um sýningum, aðstoða við markaðssetningu og tek 
þátt í hestaatriði sem verður mjög flott. Verð svona 
andlit íslenska hestsins út á við og sýningarinnar,“ 
segir Unnur Birna. Um er að ræða hundrað sýningar 
en Unnur mun aðeins taka þátt í þeim stærstu, þar á 
meðal frumsýningunni sem verður í New York og 
stórri hestaveislu í Los Angeles.

Annars sagðist Unnur Birna vera að einbeita sér 
að laganáminu í HR en vildi lítið tjá sig um kvik-
myndatilboð frá Bollywood á Indlandi en sögusagnir 
um það hafa lengi verið á kreiki. „Þetta er á algjöru 
byrjunarstigi,“ segir Unnur.

Björn Ólafsson, forsvarsmaður Icelandics On Ice, 
sagði þetta vera einhverja mestu landkynningu sem 
Ísland hefði fengið í Bandaríkjunum um langt skeið. 
„Við reiknum með að koma fram í spjallþætti á borð 
við Good Morning America og svo mætti lengi telja,“ 

segir Björn en morgunþátturinn er einn sá vinsælasti 
í bandarísku sjónvarpi. Þá gætu spjallþáttastjórnend-
ur á borð við Jay Leno og David Letterman sýnt þessu 
einhvern áhuga. „Þetta er kynning í mjög miklu návígi 
og mikið markaðssett,“ bætir Björn við sem var að 
vonum ánægður með liðstyrkinn í Unni Birnu. 

Unnur andlit íslenska hestsins

Hrönn Greipsdóttir

„Njótið þess að horfa 
á íslenska snilld“

Gagnrýni / Baggalútur.is

20% afsláttur ef greitt er með korti frá Kaupþingi

Sýnd í Smárabíói og Regnboganum

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is
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LITIR: STÁL, HVÍTT, ANTIK OG GYLLT

VIÐ FELLSMÚLA
KASTARADAGAR

Birt með fyrirvara um prentvillur. Vörur geta verið uppseldar.



FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is

Ég er ekkert sérstaklega hrifinn 
af því – svo vægt sé til orða 

tekið - að stjórnmálaflokkar á 
Alþingi og í borgarstjórn skuli 
álykta sérstaklega um það hvaða 
hópar þeir telji að séu velkomnir 
til landsins og hverjir ekki, eins og 
gerðist nú í vikunni í tilviki boð-
aðrar ráðstefnu fólks í klámiðnaði. 
Ég sé því ekki betur en að ég, á 
mínum fyrstu metrum í pólitík, sé 
þar með ósammála í afmörkuðu 
máli öllum flokkum á Alþingi, því 
hér myndaðist jú þverpólitísk 
samstaða.

er e.t.v. full bratt fyrir ungan 
mann, en hvað um það. Ég er þeirr-
ar skoðunar að ef klámráðstefnan 
hefði farið fram hér á landi hefði 
verið eðlilegt, lýðræðislegt og 
sjálfsagt að fólk stæði fyrir skipu-
lögðum mótmælum og léti vel í sér 
heyra. Að sama skapi hefði ég líka 
haft áhuga á því að heyra mál-
svörn ráðstefnugesta. Rökræða 
milli tiltekins Scotts Hjorleifsson-
ar eða Cristinu Pong – þeirra sem 
einna helst hafa verið í málsvari 
fyrir ráðstefnugesti - og íslenskra 
femínista í Kastljósi hefði til 
dæmis getað farið fram af þessu 
tilefni.

lít svo á að ég búi í opnu samfé-
lagi. Þannig vil ég hafa það. Það 
þýðir, að mínu viti, að stofnanir 
eins og Alþingi og borgarstjórn 
eiga ekki að láta uppi skoðanir á 
því hvort þær telji einhverja hópa, 
umfram aðra, óæskilega sem gesti 
á hótelum hér á landi. Aðeins lög-
reglan á að taka afstöðu til slíks, og 
þá á grundvelli laga. Ég tek undir 
áhyggjur fólks í ferðamannaiðnaði 
af þessu tilefni. Það biður nú um 
lista frá borgaryfirvöldum þar sem 
tilgreint er hvaða hópar eru óæski-
legir og hverjir ekki. 

hér eftir tekin opinber 
afstaða til þess hvort hópar sem 
hingað stefna séu óæskilegir 
miðað við ákveðnar pólitískar og 
siðferðislegar röksemdir? Hvað ef 
hópur eins og National Rifle Ass-
ociation (NRA) boðar komu sína 
hér í skemmtiferð, þjóðernisflokk-
ur Le Pens eða samtök hvítrar 
kynþáttahyggju? Hvað gera bænd-
ur þá? 

fólks á ráðstefnunni er 
ákaflega skiljanleg. Klám er sóða-
legur iðnaður með margar viður-
styggilegar skuggahliðar. Af 
mínum sjónarhóli hefur hins vegar 
háværasta andstaðan við ráðstefn-
una byggst á þeirri tegund femín-
isma sem ég get ekki fyllilega 
skrifað undir. Ég hef lært um fem-
ínisma og skrifað um þá stefnu rit-
gerðir í heimspekinámi. Ég álít 
mig gallharðan jafnréttissinna.

verður hins vegar ekki fram-
hjá því litið að femínísk umræða 
t.d. í Bandaríkjunum er mun marg-
slungnari en hér er boðið upp á. Til 
að mynda er það heitt deiluefni 
femínista þar í landi hvaða áhrif 
kynlífsbyltingin upp úr 1970, með 
tilheyrandi afþreyingariðnaði, 
hafði á stöðu kvenna. Atburðarás-
in í liðinni viku lýsti ekki þeirri 
yfirvegun sem ég myndi vilja sjá, 
af hendi grundvallarstofnana 
landsins, í opnu og frjálsu samfé-
lagi gagnvart þannig viðfangsefni, 
hvað sem mér og öðrum kann per-
sónulega að finnast um Scott Hjor-
leifsson og hans iðju.

Um Scott
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Opið virka daga
Opið laugardaga
Opið sunnudaga

10.00 - 20.00
10.00 - 18.00
12.00 - 18.00

Morgunmatur

195,-
IKEA Restaurant & CaféIKEA Restaurant & Café

með graslaukssósu, kúskús 
og grænmeti

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

Veitingastaður opnaður klukkutíma fyrr en verslun

... í barnaherberginu

290,-

Grænmetisbuff

1.490,-1.490,-
MINNEN fjársjóðskista L62xB40xH29 cm

NÖJE vegghirsla
3 stk. Ø23/Ø25Ø30
dýpt 25 cm

GLIS barnaborð
m/geymsluplássi
Ø45 H45 cm 995,-

MAMMUT kollur
B35xH30 cm
ýmsir litir 795,-

KORALL BUBBLOR hengi
L250xB90 cm 1.490,-

NÖJE rúmfatageymsla
L58xB58xH16 cm 695,-

VESSLA geymslukassi á hjólum
 L39xB39xH28 cm ýmsir litir 595,-

BARNSLIG smáhirsla
L31xB15xH31 cm 395,-

GLIS kassar m/loki 
3 stk. L17xB10xH8 cm

KORALL STJÄRNA leikfangahirsla
L120xB120 cm ýmsir litir 295,-/stk.

MINNEN skjóða L24xB20 cm
ýmsir litir 295,-/stk.

MAMMUT vegghilla
L33xB21xH33 cm
ýmsir litir 495,-/stk.

NÖJE veggkarfa m/loki
L34xB40xH50 cm

TROFAST hirsla L100xB44xH94 cm 5.690,-
TROFAST kassi L42xB30xH10 cm 295,-/stk.
TROFAST kassi L42xB30xH36 cm 495,-/stk.

695,-

795,-795,-

295,-295,-

Skpiulag


