
 „Við verðum að ná sam-
komulagi um þetta í ríkisstjórn-
inni á næstunni og ef það tekst 
ekki er augljóslega komin gjá á 
milli flokkanna því við erum 
ákveðin í að láta reyna á þetta 
mál,“ segir Jón Sigurðsson, for-
maður Framsóknarflokksins.

Siv Friðleifsdóttir heilbrigðis-
ráðherra sagði á flokksþingi fram-
sóknarmanna í gær að ríkisstjórn-
in geti átt erfitt með að lifa af ef 
ekki næst samkomulag um að 
binda auðlindaákvæði í stjórnar-
skrá.

Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórn-
arinnar segir að binda beri í 

stjórnarskrá sameign þjóðarinnar 
á auðlindum sjávar. Framsóknar-
menn leggja þunga áherslu á að 
við það verði staðið og það undir-
strikaði Jón í yfirlitsræðu sinni á 
flokksþinginu í gær.

Jón samsinnir Siv um að bregð-
ist það verði stjórnarslit. Minni-
hlutastjórn verði þá að brúa bilið 
fram til alþingiskosninganna í maí 
eða að mynduð verði starfsstjórn.

„Við höfum verið í umræðum 
um þetta innan ríkisstjórnarinnar, 
og einnig ég og forsætisráðherra, 
og honum er vel kunnugt um 
okkar afstöðu.“ segir Jón. „Tím-
inn er naumur og við þurfum að 

hafa hraðar hendur í þessu máli. 
En eins og menn heyra þá er hugur 
okkar mjög einarður í þessu 
máli.“ 

Þorgerður Katrín Gunnarsdótt-
ir, varaformaður Sjálfstæðis-
flokksins segir óviðeigandi að ráð-
herrar setji fram málefni í 
hótunarstíl. „Sérstaklega finnst 
mér óviðeigandi að nota stjórnar-
skrána til að hífa sig upp um eitt, 
tvö eða þrjú prósentustig í skoð-
anakönnunum eða kosningum. 
Stjórnarskráin er mikilvægara 
plagg en það.“ 

Þorgerður segir að í stjórnar-
sáttmálanum sé ekki klárt orðalag 

varðandi auðlindirnar. „Stjórnar-
skrárnefnd, sem hefur lengi verið 
starfandi undir forystu framsókn-
armanns, hefur örugglega gert 
ágæta hluti. En hún hefur ekki 
náð endanlegri niðurstöðu um 
þetta ákvæði. Við höfum gert það 
sem við höfum viljað og getað 
gert, einmitt með það í huga að 
uppfylla skilyrði stjórnarsáttmál-
ans. Stjórnarsamstarfið fram til 
þessa hefur verið farsælt og gott. 
Ég hef enga trú á öðru en að for-
menn flokkanna muni leysa þetta 
mál. Stjórnarsáttmálinn stendur 
og svo einfalt er það.“

Stjórnarslit ef ekki næst 
sátt um auðlindaákvæði
Stjórnarslit blasa við ef sameign þjóðarinnar á auðlindum verður ekki bundin í stjórnarskrá fyrir þinglok. 
Formaður Framsóknarflokksins og heilbrigðisráðherra lýsa þessu yfir. Varaformaður Sjálfstæðisflokksins 
segir þetta óviðeigandi málflutning, settan fram í hótunarstíl. Stjórnarskráin sé hafin yfir atkvæðaveiðar. 

Smáauglýsingasími550 5000
Auglýsingasími Allt550 5880

Þú getur pantaðsmáauglýsingar á visir is

Helena Jónsdóttir danshöfundur keypti sér nýjan Peugeot með glerþaki þegarhún flutti heim frá Kaliforníu. Í bílnum semur hún sín bestu verk undir norður-ljósum og stjörnum.
„Þegar við hjónaleysin fluttum heim frá
Kaliforníu ákváðum við að fá okkur almenni-
legan bíl til að verja okkur fyrir veðri og 
vindum á Íslandi,“ segir Helena Jónsdóttir
danshöfundur. Helena hefur alltaf haft mikinn áhuga á
bílum síðan hún var krakki og fannst alltaf
gaman að fara með pabba sínum á bílasölur
til að skoða. 

„Ég var alin upp með hárið undir derhúfu
og fannst svona frekar svalt þegar bílakarl-
arnir spurðu pabba hvað strákurinn i
gamall enda tilh ð

vinnutíma svo þegar fjölskyldan á lausa 
stund er gjarnan farið í bíltúr.„Við kíkjum oft á bílasölur þrátt fyrir að 
ekki standi til að bæta við bílum. Síðan höll-
um við bara sætunum aftur á bak úti í náttúr-
unni og njótum norðurljósanna og horfum á
stjörnur saman,“ segir Helena sem tók þá
ákvörðun frá fyrsta degi að kalla bílinn
Jóhann.

„Það er engin sérstök ástæða fyrir nafn-
inu, mér finnst bara eitthvað skemmtilegt
við að kalla hluti týpískum strákanöfnum,“
segir Helena hlæjandi.Helena hefur samið fjölda dansverka
bæði fyrir kvikmyndir og svið og þar notar
hún bílinn Jóhann óspart í sköpunarferlinu.

„Það besta sem ég veit er að key ú
buskann hlust á ó

Dansverkin verða til 
hjá Jóhanni

Þjóðlegt silfur í nýrri 
mynd
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Asískt yfirbragð í heimahúsi
PATRICK JOUIN

List, ljós og litir

 Íslendingar gætu þurft að breyta 
orðanotkun sinni um gjaldmiðilinn, að minnsta 
kosti í lögum, ef evran yrði tekin upp. Mjög stífar 
reglur eru innan Evrópusambandsins og Mynt-
bandalagsins um að gjaldmiðillinn skuli kallaður 
euro.
Þetta er mat Inigo Arruga Oleaga, lögfræðings hjá 
Seðlabanka Evrópu, sem var staddur á Íslandi á 
dögunum. Oleaga segir mörg vandkvæði vera á 
einhliða upptöku Íslendinga á evru. Líklega sé 
einfaldara að ganga í Evrópusambandið enda geti 

það tekið skemmri tíma. Þó sé ekkert sem banni að  
taka evruna upp smám saman og með óformlegum 
hætti, til dæmis með því að semja um og greiða 
laun í evrum. 

Oleaga segir að þó Ísland gangi í ESB þurfi að 
uppfylla fern skilyrði til að taka upp evru. Verð-
bólga á tólf mánaða grundvelli verði að vera innan 
ákveðinna marka, fjárhagshalli megi mest vera 
þrjú prósent, þjóðin verði að hafa tekið þátt í 
gengissamstarfi Evrópu í þrjú ár og langtímavext-
ir verði að vera innan marka.

Grunur um víð-
tækt samráð í 
ferðaþjónustu

Fundargerðir
Samtaka ferðaþjónustunnar var 
helsti grundvöllur húsleitar 
Samkeppniseftirlitsins hjá 
tveimur ferðaskrifstofum og 
Samtökunum í gær. 

Í fundargerðunum kemur 
meðal annars fram að rætt var 
um „hótelverð“ og „blokkbók-
anir“ og hvernig fyrirtæki í 
ferðaþjónustu gætu brugðist 
við þeim. Þá var á fundi 
Samtakanna rætt um óhagstæða 
gengisþróun og ákveðið að 
senda félagsmönnum skilaboð 
vegna verðlagningar. Í beiðni 
Samkeppniseftirlitsins um 
húsleitarheimild kemur fram að 
flestar ferðaskrifstofur hafi í 
framhaldinu hækkað verðið á 
utanlandsferðum.



Samkeppniseftirlitið
telur að fyrirtæki í ferðaþjónustu 
hafi með sér víðtækt samráð. Eft-
irlitið gerði í gær húsleit hjá 
tveimur ferðaskrifstofum og 
Samtökum ferðaþjónustunnar  
(SAF) og hafði með sér gögn í 
kassavís.

Eftirlitið telur samráðið ná til 
gististaða, bílaleiga og veitinga-
húsa og ná til „ákvörðun verðs, 
álagningar, skiptingu markaða og 
samræmingu viðskiptamála,“ eins 
og segir í gögnum sem eftirlitið 
lagði fyrir Héraðsdóm Reykjavík-
ur þegar heimildar til húsleitar 
var óskað. 

Samkeppniseftirlitið telur sig 
hafa rökstuddan grun um að Sam-
tök ferðaþjónustunnar og félög 
innan þeirra hafi með alvarlegum 
hætti brotið samkeppnislög. Í 
beiðninni um húsleitarheimild er  
meðal annars byggt á fundargerð-
um samtakanna. Gögn sýni að for-
svarsmenn fyrirtækja innan SAF 
hafi ítrekað rætt saman um verð-
lagningu og álagningu fyrir þjón-
ustu sína um árabil.

Vitnað er til fundargerðar frá 
7. september 2004. „Rætt var um 
hótelverð eins og þau birtast á 
netinu sem virðast hærri en í 
nágrannalöndunum. Miklar 
umræður urðu um blokkbókanir 
og ljóst að víða eru þær sívaxandi 
vandamál. JKÓ [Jón Karl Ólafs-
son, formaður SAF] sagði að nauð-
synlegt væri að halda fund innan 
SAF og ræða þessa þróun og 
hvernig fyrirtækin gætu brugðist 
við henni. Ákveðið var að ræða 
þetta á næsta stjórnarfundi við 
formenn fagnefndanna. EH [Erna 

Hauksdóttir, framkvæmdastjóri 
SAF] sagði að ferðaskrifstofu-
nefnd og gististaðanefnd ætluðu 
að halda fljótlega sameiginlegan 
fund til að ræða samskipti ekki 
síst vegna blokkbókana og siða-
reglna almennt.“ 

Samkeppniseftirlitið telur 
ofantalið skýra vísbendingu um 

ólögmætt samráð. Ennfremur 
segir í beiðni um húsleitarheim-
ild. „JKÓ sagðist hafa áhyggjur af 
sumrinu vegna gengisþróunar og 
hægara innstreymis bókana. 
Hann velti fyrir sér næsta ári og 
sagði ákveðna hættu á kollsteypu 
og ræddi hvort ekki þyrfti að 
senda félagsmönnum einhver 
skilaboð vegna verðlagningar 
2006. Tóku stjórnarmenn undir 
það. Var ákveðið að senda hug-
leiðingu í fréttabréfi.“

Í beiðninni er svo reifað hvern-
ig á vormánuðum 2006 hafi flest-
ar ferðaskrifstofur hækkað verð 
sín á utanlandsferðum um allt að 
12 prósent í kjölfar gengislækk-
unar.

[Hann] ræddi hvort ekki 
þyrfti að senda félags-

mönnum einhver skilaboð vegna 
verðlagningar 2006. 

Sigurður, eru dónalegar limrur 
bannaðar í þingveislunni á 
Hótel Sögu?

Magnús Stefánsson 
félagsmálaráðherra segir að 
ákvörðunin um að lækka lánshlut-
fall og hámarkslán hjá Íbúðalána-
sjóði síðasta sumar hafi verið 
tímabundin ráðstöfun sem alltaf 
hafi staðið til að endurskoða 
þegar fært þætti. „Ég taldi ein-
faldlega að það væri tímabært að 
gera þetta núna,“ segir hann. 

Magnús segir að framsóknar-
menn vilji almennt standa við 
kosningaloforð sín. 

Þegar ákvörðunin um lækkun-
ina hafi verið tekin þá hafi fram-
kvæmdum meðal annars verið 
frestað. Þær hafi verið settar af 
stað aftur á haustmánuðum. 

Íbúðalánin hafi beðið þar til 
núna.
„Ég hef ekki trú á því að þetta geti 
stofnað þeim efnahagsávinningi 

sem hefur verið í hættu. Þó láns-
hlutfall sé hækkað þá miðast lánin 
við brunabótamat, ekki kaupverð, 
og hámarksfjárhæðin er 18 millj-
ónir, var 17, þannig að það eru 
miklar skorður í þessu. Það er 
ekki þannig að þetta hlaupi villt og 
galið út um allt.“

Sjálfstæðismenn hafa gagn-
rýnt ákvörðunina harkalega. „Við 
vorum í sambandi við forsætis-
ráðherra en þetta var ekkert rætt 
sérstaklega í ríkisstjórn, ekki 
frekar en ýmislegt annað sem 
menn gera af þessu tagi,“ segir 
hann og telur ákvörðunina ekki 
þungan bita fyrir ríkisstjórnar-
samstarfið.

Tímabært að hækka núna

 Móðir sextán ára 
pilts, sem látið hafði ófriðlega á 
skólaballi á fimmtudagskvöld, 
ákvað að skilja son sinn eftir í 
fangelsi frekar en að taka hann 
með sér heim. 

Lögreglan hafði fært drenginn í 
fangelsi ásamt öðrum sextán ára 
dreng. Þeir höfðu verið í áflogum á 
skólaballi hjá einum framhalds-
skólanna. Foreldrar drengjanna 
komu í fangelsið til að sækja þá. 
Móðir yngri drengsins ákvað að 
láta hann sofa úr sér í fangaklefa 
því það væri honum fyrir bestu. 
Móðirin fór heim til sín en 
drengurinn gisti fangageymslur og 
var sleppt á föstudagsmorgun.

Lét soninn sofa 
úr sér á stöðinni 

Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.
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Séra Pétur 
Þórarinsson,
sóknarprestur
í Laufási, lést 
á Landspítal-
anum fimmtu-
daginn 1. 
mars, 55 ára 
að aldri. Hann 
fæddist á 
Akureyri 23. 
júní 1951, varð stúdent frá 
Menntaskólanum á Akureyri 
1971 og vígðist prestur 3. 
október 1976. Hann var meðal 
annars sóknarprestur í 
Hálsprestakalli, Möðruvalla-
prestakalli og Laufáspresta-
kalli.

Árið 1996 kom út bókin Lífs-
kraftur, baráttusaga Séra 
Péturs og Ingu í Laufási. Þar 
var farið yfir lífssögu Péturs, 
sem barðist nær alla ævi við 
skæða sykursýki. Hann lætur 
eftir sig eiginkonu og þrjú 
börn.

Séra Pétur 
Þórarinsson 
látinn

 Kínverskur karlmaður var dæmdur í 
fjórtán mánaða fangelsi í Héraðsdómi Austurlands í 
gær fyrir að stinga ítalskan vinnufélaga sinn 
tvívegis með hnífi. 

Verknaðurinn átti sér stað síðustu nýársnótt í ára-
mótagleði sem haldin var í vinnubúðum Kárahnjúka-
virkjunar, en báðir mennirnir störfuðu við fram-
kvæmdirnar. Fórnarlambið sagðist hafa verið að 
hjálpa kínverskri stúlku á fætur þegar árásarmaður-
inn hefði ráðist að honum. Hann hefði ekki séð hann 
nálgast heldur einungis fundið þegar hann var 
stunginn. Vitni bar fyrir dómi að árásarmaðurinn 
hefði staðið upp úr sófa, sveigt framhjá fólki til að 
nálgast fórnarlambið sitt og síðan lagt til hans. 

Árásarmaðurinn játaði frá upphafi að hafa 
stungið fórnarlamb sitt. Hann hélt því hins vegar 
fram að hann hefði gripið til hnífsins til að beita 
honum í átökum gegn hópi manna þar sem hallaði 
töluvert á hann. Sagðist hann ekki hafa greint á milli 
þeirra manna sem hann hefði þurft að eigast við 
heldur stungið þann sem næst honum stóð. 

Við dómsuppkvaðninguna var tekið tillit til þess 
að áverkar fórnarlambsins voru ekki lífshættulegir 

og ekki þótti þörf á að flytja hann á sjúkrahús eftir 
árásina. Á hinn bóginn var litið til þess að hann hefði 
beitt fyrir sér hættulegu eggvopni og hending ein 
ráðið því hvaða áverkar hlutust af stungunni.

Ræddu um verðlag 
og gengisþróunina
Samkeppniseftirlitið telur sig hafa rökstuddan grun um víðtækt samráð fyrir-
tækja í ferðaþjónustu. Húsleit var gerð hjá Samtökum ferðaþjónustunnar, Ferða-
skrifstofu Íslands og Heimsferðum í gær að fengnum úrskurði héraðsdóms.

Tap fjölmiðla- og afþrey-
ingarfélagsins 365 hf. nam 6.943 
milljónum króna á síðasta ári. 

Mikil umskipti urðu á fyrir-
tækinu undir lok ársins og voru 
rekstrareiningarnar NFS, DV og 
tímaritaútgáfan lagðar niður. 

Sé aðeins horft til reksturs 
þeirra eininga sem fyrirtækið 
starfrækir í dag nam tap síðasta 
árs rúmum 1,2 milljörðum.

Stjórnendur 365 meta rekstr-
arhorfur ársins 2007 nokkuð 
góðar enda aðgerðir á borð við 
lokun NFS og salan á DV og 
tímaritum til þess fallnar að ná 
fram hagræðingu.

Megin rekstrareiningar 
félagsins eru 365 miðlar, Sena, D3 
og Sagafilm. 365 er útgefandi 
Fréttablaðsins.

Tapaði tæpum 
sjö milljörðum

 Harður árekstur varð á 
gatnamótum Njarðargötu og 
Hringbrautar í gærkvöldi. Tvær 
fólksbifreiðar skullu saman af 
miklu afli. 

Að sögn lögreglu komu 
bifreiðarnar  úr gagnstæðum 
áttum þegar önnur beygði 
skyndilega fyrir hina með 
fyrrgreindum afleiðingum. 

Gatnamótum Hringbrautar og 
Njarðargötu var lokað um tíma á 
meðan hreinsað var til á slysstað 
og hlúð að ökumönnum bifreið-
anna. Meiðsli þeirra reyndust þó 
ekki vera stórvægileg. 

Loka þurfti 
gatnamótum



Stórsýning á túlipönum
að hollenskri fyrirmynd



Ólöf Arnalds  í dag kl. 15.00

– opið til kl. 22.00 öll kvöld

„Þótt platan Við og við sé frumburður er 
ekkert óburðugt við hana. Hún gerir við 
mann það sama og kertaljós gerir; lyftir
andanum á næsta plan fyrir ofan. Fínstillir
andrúmsloftið og lætur það titra.“

- Guðrún Eva Mínervudóttir.

Aðeins í dag og á morgun

1.499 kr.

Ólöf Arnalds spilar lög af nýju 
plötunni sinni „Við og við“ í dag,
laugardag kl. 15.00

Ekki er tímabært að 
hefja viðræður um Evrópusam-
bandsaðild og ósanngjarnt að kenna 
krónunni um verðbólgu og háa 
vexti, því fleira kemur til, sagði 
Jón Sigurðsson, formaður Fram-
sóknarflokksins, í ræðu sinni á 29. 
flokkþingi Framsóknarflokksins 
sem var framhaldið í gær. Hann 
telur að staða flokksins hafi eflst að 
undanförnu en sé þó óásættanleg. 
Stjórnarandstöðuflokkarnir reka 
óábyrga kosningabaráttu að hans 
mati.

„Við teljum ekki tímabært að 
taka núverandi afstöðu Íslands til 
endurmats fyrr en við höfum tryggt 
hér langvarandi jafnvægi og var-
anlegan stöðugleika í efnahags-, 
atvinnu- og gjaldeyrismálum. Slíkt 
tekur ekki minna en 4-5 ár,“ sagði 
Jón í ræðu sinni fyrir framan troð-
fullan sal Borgarleikhússins í gær. 

Jón sendi stjórnarandstöðu-
flokkunum tóninn í ræðu sinni og 
vill meina að ókyrrð ríki í íslensk-
um stjórnmálum. Hann telur líkur 
á að stjórnarandstaðan sé að klofna, 
yfirlýsingar vinstri grænna veki 
furðu og ofstopi þeirra á nýafstöðn-
um landsfundi hafi gengið fram af 
flestum landsmönnum. Hann segir 
Frjálslynda flokkinn leita sér að 
málefnagrunni í ofstæki „með 
skelfilega óheppilegum hætti“, eins 
og hann komst að orði. Hann segir 
togstreitu einkenna Samfylkinguna 
en stjórnarsamstarfið sagði hann 
hafa gengið ágætlega þó augljós-
lega væru ólíkar áherslur innan 
Framsóknarflokksins og Sjálfstæð-
isflokksins. „Við erum ósammála 
um umfang einkavæðinga, samfé-
lagshlutverk markaðarins, byggða-
framlög, velferðarþróun og fleira,“ 
sagði Jón.

Jón kom víða við í ræðu sinni og 
ítrekaði yfirlýsingu sína um að 
stuðningur við Írak hefði verið 
byggður á röngum upplýsingum og 
því mistök. Hann vildi þó ítreka að 
þjóðin ætti að taka þátt í uppbygg-
ingar- og líknarstörfum erlendis og 
styðja við ályktanir Sameinuðu 
þjóðanna.

Jón sagði það verkefni flokks-
þingsins að marka stefnu flokksins 
fyrir alþingiskosningar en hnykkti 
á þeim atriðum sem hann telur að 
næsta ríkisstjórn eigi að sinna og 
skeri sig úr í mikilvægi á næstu 
árum. „Í fyrsta lagi fjölskyldu- og 
velferðarmál, í öðru lagi atvinnu-
öryggi og byggðamál, í þriðja lagi 
auðlindir og náttúruvernd, í fjórða 
lagi þróun menntunar og nýsköp-
unar, og í fimmta lagi jafnvægi og 
stöðugleiki í atvinnu- og efnahags-
málum.“

Viðræður um aðild 
að ESB ótímabærar
Jón Sigurðsson blés í herlúðra í ræðu sinni við upphaf 29. flokksþings Fram-
sóknarflokksins í gær. Hann telur ókyrrð einkenna íslensk stjórnmál og trú-
verðug ríkisstjórn verði ekki mynduð án þátttöku Framsóknarflokksins.

Læknir hefur 
verið sýknaður í skaðabótamáli 
fyrir Hæstarétti. Honum hafði 
mistekist að setja getnaðarvarn-
arstaf í konu og varð hún þunguð 
mánuði eftir aðgerðina. Konan 
fór í fóstureyðingu og kærði 
lækninn fyrir stórfellt gáleysi.

Með vísan til þess að læknirinn 
hefði fylgt í einu og öllu leiðbein-
ingum heildsala lyfsins og fengið 
mikla þjálfun í sams konar 
aðgerðum, þótti Hæstarétti 
sýknudómur réttmætur.

Konan hafði farið fram á 2,5 
milljónir króna með vöxtum í 
skaðabætur vegna andlegs áfalls 
af fóstureyðingunni. 

Læknir sýknað-
ur í Hæstarétti

 Ökumaður sem 
tekinn var fyrir hraðakstur á 
Kringlumýrarbraut á fimmtudag 
sagðist ætla að skila radarvara, 
sem hann hafði keypt nokkrum 
klukkutímum áður, og krefjast 
endurgreiðslu vegna þess að hann 
virkaði ekki sem skyldi.

Á vef lögreglunnar segir að 
maðurinn hafi verið stöðvaður á 
117 kílómetra hraða og fengið 
fimmtíu þúsund króna sekt fyrir. 
Þegar lögreglumenn stöðvuðu 
hann átti hann erfitt með að leyna 
vonbrigðum sínum með virkni 
radarvarans og sagðist mundu 
skila honum vegna þess að hann 
gerði ekkert gagn.

Ætlar að skila 
radarvaranum

 Karlmaður á fimmtugs-
aldri var í gær dæmdur í níu mán-
aða fangelsi í Héraðsdómi Vestur-
lands fyrir að hafa verið með 
11.382 ljósmyndir og tíu hreyfi-
myndir í vörslu sinni sem sýndu 
börn á klámfenginn eða kynferðis-
legan hátt. Sex mánuðir refsingar-
innar eru skilorðsbundnir. 

Maðurinn hafði starfað sem 
kennari við grunnskóla á Akranesi 
í 27 ár. Hann var handtekinn á 
vinnustað sínum í október síðast-
liðnum eftir að hafa notað tölvu 
sína í skólanum til að prenta út 
barnaklám af netinu og vista ljós-
myndir af sama efni. Við húsleit á 
heimili hans fannst síðan gríðar-

legt magn af útprentuðu og tölvu-
tæku barnaklámi. Honum var sagt 
upp störfum samstundis.

Við ákvörðun refsingarinnar 
var litið til þess að maðurinn var 
með hreint sakavottorð og hafði 
leitað sér sálfræðihjálpar vegna 

sjúklegrar klámfíknar. Á hinn 
bóginn var það virt til refsiþyng-
ingar að magn þess klámefnis sem 
maðurinn hafði í vörslu sinni var 
gífurlegt og sýndi börn á ýmsum 
aldri á klámfenginn og kynferðis-
legan hátt. 

Þá var mikill hluti myndanna 
þess eðlis að þær töldust af allra 
grófasta tagi þar sem fram kæmu 
svívirðileg kynferðisbrot gegn 
börnum. Einnig bæri að líta til 
þess að maðurinn hefði verið með 
hluta efnisins á vinnustað sínum 
sem væri grunnskóli. Með því 
braut hann gróflega gegn því 
trausti sem hann naut sem kenn-
ari við skólann. 

Með ellefu þúsund ljósmyndir

Newt Gingrich, 
fyrrverandi forseti neðri deildar 
bandaríska þingsins, kom mörgum 

á óvart með 
ummælum sínum 
um að Hillary 
Clinton væri 
„illgjörn kona“ 
sem ræki 
„endalaust
vægðarlausa“
kosningavél í 
berorðu viðtali 
við New York 
Post í fyrradag.

Þetta þykir 
koma á óvart þar 
sem Gingrich, 
sem er repúblik-
ani, hefur áður 
hrósað hæfileik-

um Clinton og vann með henni 
undanfarið ár að heilbrigðismál-
um.

Í viðtalinu sagðist Gingrich 
ætla að ákveða á næstu mánuðum 
hvort hann myndi sækjast eftir 
tilnefningu Repúblikanaflokksins 
til forseta Bandaríkjanna.

Segir Hillary 
illgjarna konu

Bæjarráð Mos-
fellsbæjar óttast sjónmengun 

vegna fyrirhug-
aðra háspennu-
lína frá Hellis-
heiði að álverinu 
í Straumsvík. 

Um sé að 
ræða umfangs-
miklar fram-
kvæmdir í landi 
Mosfellsbæjar, 
sem feli í sér 
fjölgun lína frá 
Kolviðarhóli og 
til Hafnarfjarð-
ar auk endur-

byggingar núverandi lína að 
hluta með hærri möstrum. 

„Mosfellsbær lýsir yfir 
áhyggjum af neikvæðum 
sjónrænum áhrifum loftlína í 
landslaginu og leggur áherslu á 
að í matsferlinu verði fjallað um 
það sem raunverulegan valkost 
að nýjar og/eða núverandi línur 
verði lagðar sem jarðstrengir,” 
segir bæjarráðið.

Sjónmengun af 
háspennulínum



1. - 5. mars

af öllum vörum 
í heimilisdeild

20% afsláttur

OFURTILBOÐ!



Endurskoðandi Baugs 
sem áritaði ársreikninga félagsins 
frá stofnun þess vissi ekki um 
kaupréttarákvæði í ráðningar-
samningum þriggja æðstu stjórn-
enda félagsins, sem gerðir voru 
árið 1998, fyrr en síðla árs 2002, 
eftir að rannsókn lögreglu á Baugi 
var hafin. 

Þetta kom fram í vitnisburði 
Stefáns H. Hilmarssonar í Baugs-
málinu í Héraðsdómi Reykjavíkur 
í gær, en Stefán var endurskoðandi 
og meðeigandi hjá KPMG endur-
skoðun og áritaði ársreikninga 
Baugs frá árunum 1998 til 2002. 

Komið hefur fram við meðferð 
málsins í héraðsdómi að kauprétt-
arákvæði voru í ráðningar-
samningum Baugs við þá 
Óskar Magnússon stjórnar-
formann, Jón Ásgeir 
Jóhannesson forstjóra, 
og Tryggva Jónsson 
aðstoðarforstjóra, en 
samningarnir voru gerð-
ir árið 1998. Einnig hefur komið 
fram að hluti kaupréttarákvæð-
anna var fullnustaður árið 1999.

Jón Ásgeir sagði í skýrslutöku 
fyrir dómi að kaupréttarsamning-
ar stjórnenda hefðu legið fyrir hjá 
KPMG, sem sá um greiðslur á laun-
um og hlunnindum stjórnenda.

Ákæruvaldið heldur því fram 
að vegna kaupréttarákvæðanna 
hafi hlutabréf í Baugi sem félagið 
átti sjálft, samtals fjögur prósent 
af bréfum í félaginu, verið færð á 
vörslureikning Baugs hjá Kaup-
þingi í Lúxemborg, sjálfstæðu dótt-
urfélagi Kaupþings, og bókuð sem 

seld bréf í bókum Baugs.
Stefán sagði í gær að hann hafi 

fengið að vita af kaupréttarákvæð-
unum, og að þau hafi að hluta til 
verið uppfyllt, í október 2002, en 
rannsókn lögreglu hófst seint í 

ágúst það sama ár. Upplýsing-
ar um þessi kaupréttar-
ákvæði hafi hann fengið frá 
innri endurskoðun Baugs. Á 
sama tíma hafi hann fengið 

að vita af vörslureikningnum í 
Kaupþingi Lúxemborg.

Kaupréttarsamningarnir tengj-
ast málinu þar sem í einum lið 
ákærunnar eru þeir Tryggvi og Jón 
Ásgeir ákærðir fyrir að færa sölu á 
hlutabréfum í Baugi á reikning hjá 
Kaupþingi í Lúxemborg, en þau 
bréf voru meðal annars notuð til að 
uppfylla kaupréttarákvæðin. Segir 
í ákærunni að markmiðið hafi verið 
að draga dul á að stjórnendurnir 
væru raunverulegir viðtakendur.

Vissi ekki um 
kaupréttinn
Endurskoðandi sem áritaði ársreikninga Baugs vissi 
ekki um kauprétt æðstu stjórnenda félagsins fyrr en 
rúmum mánuði eftir að lögreglurannsókn hófst.  

 Engin úttekt hefur verið 
gerð á fölsuðum tölvupósti sem 
lagður var fram í Baugsmálinu á 
dögunum, þar sem verjandi hefur 
ekki orðið við kröfum sækjanda 
um að afhenda rafrænt eintak af 
póstinum.

Tryggvi Jónsson, einn ákærðu í 
málinu, minntist fyrst á tölvupóst-
inn falsaða fyrir dómi, og sagði 
hann einn aðstoðarmann lögmanna 
Baugsmanna hafa falsað póstinn á 
skömmum tíma, í þeim tilgangi að 
sýna fram á hversu auðvelt væri 
að falsa slíkan póst. 

Jakob R. Möller, verjandi 
Tryggva, afhenti síðan útprentun 
af póstinum, og sækjandi lagði 

hann fram sem skjal í málinu.
Sigurður Tómas Magnússon, 

settur ríkissaksóknari í Baugs-
málinu, sagði aðspurður í gær að 
þrátt fyrir áskorun ákæruvaldsins 

hefði ekki verið lagt fram rafrænt 
eintak af þessum meinta tölvu-
pósti. Þegar pósturinn kom fram 
sagði Sigurður að hann myndi láta 
kanna hvort sérfræðingar lög-
reglu sæju í gegnum falsið, en til 
þess þarf rafrænt eintak af póstin-
um.

Sigurður Tómas segir að þar 
sem pósturinn hafi ekki verið 
afhentur verði ekki á öðru byggt í 
málinu en að tölvupósturinn hafi 
verið búinn til í ritvinnsluforriti 
en ekki sendur í gegnum tölvu-
póstforrit. Skjalið eigi því ekkert 
sameiginlegt með þeim rafrænu 
gögnum sem byggt sé á í málinu.

Ekki hægt að rannsaka falsið

BAUGS M Á L I Ð

„Þegar menn hafa vond-
an málstað að verja eiga þeir til að 
draga athyglina frá kjarna máls-
ins,“ segir Elliði Vignisson, bæjar-
stjóri í Vestmannaeyjum, um orð 
Gísla Baldurs Garðarssonar lög-
manns, sem heldur því fram að ekki 
liggi fyrir neinar sannanir um að 
olíufélögin hafa haft með sér sam-
ráð í öðrum tilfellum en fyrir útboð 
Reykjavíkurborgar. 

Vestmannaeyjabær hefur stefnt 
olíufélögunum og krefst 27 millj-
óna króna skaðabóta vegna sam-
ráðs þeirra um útboð bæjarins í 
apríl 1997. 

Gísli Baldur Garðarsson, lög-
maður Olís og stjórnarformaður 

félagsins, sagði í Fréttablaðinu 
eftir að héraðsdómur dæmdi olíu-
félögin til að greiða Reykjavíkur-
borg og Strætó bs. 78 milljónir 

króna vegna samráðs fyrir útboð, 
að önnur mál „væru ekkert lík“ 
máli Reykjavíkurborgar. 

Þessu mati Gísla Baldurs er Ell-
iði ósammála. „Mál Vestmanna-
eyjabæjar er alveg sambærilegt 
við mál Reykjavíkurborgar. Það 
liggja fyrir skýrar sannanir um að 
olíufélögin höfðu samráð fyrir 
útboðið. Meðal annars kemur fram 
í gögnum málsins að olíufélögin 
greiddu hlutdeild í framlegð sín á 
milli, og það er fullkomlega sam-
bærilegt við það sem gert var fyrir 
útboð Reykjavíkurborgar.“

Hæstiréttur á eftir að dæma í 
máli Reykjavíkurborgar gegn olíu-
félögunum.

Opnum um helgina
í Fellsmúla 28

(við hliðina á Góða hirðinum)

Opið 10-18 alla daga

Glæsilegt úrval fyrir konur og börn!

Finnst þér dómurinn í Bubba-
málinu réttlátur?

Ferðu til útlanda í sumarfríinu?

Nærri tvö hundruð 
fótgönguliðar í svissneska 
hernum réðust óvart inn í 
nágrannaríkið Liechtenstein 
aðfaranótt fimmtudags, en sem 
betur fer tók enginn heimamanna 
eftir „innrásinni“.

Svissnesku hermennirnir voru 
á ósköp venjulegri heræfingu í 
niðamyrkri þegar þeir villtust og 
vissu ekki fyrr en þeir voru 
komnir tvo kílómetra yfir 
landamærin.

Embættismenn í báðum 
löndunum sögðu ólíklegt að þessi 
vandræðalegu mistök myndu 
hafa nokkur eftirmál.

Réðust inn í   
Liechtenstein



Andrés Önd krakkakex
- skemmtileg nýjung

Jolly
- á dönskum dögum

Merrild
- mest selda kaffið á Íslandi í dag

Danevang rúllutertur
- 3 tegundir

Bähncke remulaði
- og sósa á frönsku kartöflurnar

Odense frosnar desertkökur
- Ómótstæðilega góðar

Tulip álegg og kæfur
- í úrvali á dönskum dögum

Underground ís
- 5 bragðtegundir

- frábær matur sem þarf aðeins að hita
- kaldar sósur frábærar með öllum mat

Jensen´s vörur í úrvali
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 „Við setjum bala á gólfin þegar rignir, 
það er ekki hægt að opna glugga því glerið dettur út á 
tún, skólpið er bilað, hitalagnir ónýtar og það blæs hér 
í gegnum allt.“ 

Þetta er myndin sem Guðmundur Týr Þórarinsson, 
forstöðumaður meðferðarheimilisins Götusmiðjunnar, 
dregur upp af húsakosti heimilisins að Akurhóli. 

Þegar Götusmiðjan fluttist þangað fyrir tæpum 
þremur árum lá fyrir að ráðast þyrfti í gagngerar 
endurbætur á húsakostinum. Þrátt fyrir endurtekin 
samtöl við ráðherra og vilyrði fyrir úrbótum hefur 
ekkert gerst.

„Ég hef rætt málið við fjóra ráðherra, þarf alltaf 
að taka það upp upp á nýtt því þeir hafa hætt hver af 
öðrum,“ segir Guðmundur, sem sér nú ljós í myrkrinu 
enda flutningar áformaðir á ný.

Á fimmtudag litaðist hann um á Efri-Brú þar sem 
Byrgið var áður, en í athugun er að Götusmiðjan 

flytjist þangað. Guðmundi þykir annar kostur þó 
álitlegri, nefnilega Arnarholt á Kjalarnesi. „Við höfum 
ekki efni á að vera vandlát en ég hef í eitt og hálft ár 
beðið eftir að fá viðtal við heilbrigðisráðherra sem 
hefur með Arnarholt að gera. En ef Efri-Brú er málið 
erum við auðvitað til viðtals um það.“ Rúm er fyrir 
fimmtán ungmenni í meðferð Götusmiðjunnar á 
Akurhóli og er hvert þeirra skipað.

 Uppfærsla Baltasars Kor-
máks á þekktu leikverki eftir 
Ibsen var frumsýnd í Barbican-
menningarmiðstöðinni í Lund-
únum á miðvikudaginn. Hvað 
heitir verkið?

 Ummæli um Bubba 
Morthens sem birtust á forsíðu 
Hér og nú voru dæmd dauð og 
ómerk í Hæstarétti á fimmtu-
dag. Hver voru þessi ummæli?

 Hvað heitir landlæknir?

 Íbúar í Hlíðum, 
Holtum og Norðurmýri, krefjast 
þess að gert verði ráð fyrir stokki 
á vegaáætlun sem nú er til 
meðferðar hjá Alþingi. Pálmi 
Finnbogason, formaður íbúasam-
taka hverfanna, óttast að stokkur-
inn – sem sé meginhagsmunamál 
íbúa – hverfi af vegaáætlun. 

„Við viljum aðgerðir til að 
draga úr umferð um hverfið,“ 
segir Pálmi og bendir á að 
svifryksmengun sé mikil enda 
skeri þrjár stofnbrautir; Mikla-
braut, Kringlumýrarbraut og 
Bústaðavegur, hverfið. „Þetta er 
ólíðandi og ekki hægt að bjóða upp 
á þetta ástand. Hér eru skólar og 
leikskólar innan þess svæðis þar 
sem svifryk og loftmengun eru 
hvað mest.“ Íbúasamtökin halda 
fund um málið á mánudag í 
Háteigsskóla.

Svifryksmeng-
unin ólíðandi Romano

Prodi, forsætisráð-
herra Ítalíu, hlaut 
stuðning meiri-
hluta þingmanna í 
neðri deild ítalska 
þingsins í kosn-
ingu í gær. Þar 
með er pólitískri 
krísu síðustu vikna 
lokið.

Fyrr í vikunni 
vann Prodi 
naumlega kosn-
ingu um stuðnings-
yfirlýsingu við 
hann í öldunga-
deild ítalska 
þingsins.

Enn ríkir þó vafi um hversu vel 
ríkisstjórn Prodis muni ganga 
með nauman þingmeirihluta en að 
henni standa flokkar allt frá 
Kommúnistaflokknum til Kristi-
legra demókrata. 

Krísan á enda

 Samkeppnisyfirvöld í Noregi hafa lagt á 
mjólkursamlagið TINE að greiða því sem svarar til 
um 500 milljóna íslenskra króna í sekt fyrir brot á 
samkeppnislögum.

Að því er kemur fram í vefsetri Samkeppniseftir-
litsins á Íslandi braut TINE á keppinauti sínum, Synn-
øve Finden, með því að semja um einkarétt á sölu 
mjólkurvara í tilteknum verslunum. Ólafur Magnús-
son, framkvæmdastjóri Mjólku, segir þetta sambæri-
legt við aðstæður á Íslandi þar sem Mjólka keppi við 
Mjólkursamsöluna (MS).

„TINE gerði samninga um framsetningu á sínum 
vörum og aðrir fengu ekki framsetningu á sínum 
vörum. Þetta snýst um alveg sama grundvallaratrið-
ið hér á Íslandi,“ fullyrðir Ólafur.

Að því er Ólafur segir selur MS mjólkurduft til 
Mjólku á helmingi hærra verði en til annarra fram-
leiðenda þrátt fyrir að samkeppnisyfirvöld hafi 
úrskurðað það vera brot á lögum. Ofurtollar hindri 
Mjólku í að flytja inn fjórfalt ódýrara mjólkurduft 
frá Norðurlöndunum. Nauðsynlegt sé að fá tollana 
fellda niður og skapa virkari samkeppni.

„Við erum alltaf að fá fleiri og fleiri dæmi um að 

Mjólkursamsalan stundar markviss undirboð til að 
koma Mjólku út af markaðinum. Það er algerlega 
ljóst að Mjólka mun ekki láta það yfir sig ganga,“ 
segir Ólafur. 

Telur MS einoka markaðinn

Íslenska ríkið hefur 
verið dæmt skaðabótaskylt 
gagnvart konu sem smitaðist af 
lifrarbólgu C við blóðgjöf á 
lyflækningadeild Landspítala - 
árið 1990.

Konan greindist með alvarleg-
an lifrarsjúkdóm og fólst 
meðferð hennar meðal annars í 
blóðgjöf og -skiptum. Konan 
veiktist í kjölfar blóðgjafarinnar. 

Héraðsdómur Reykjavíkur 
taldi að þar sem konan hefði 
ekki vitað af ástæðu veikinda 
sinna fyrr en 1999 væri skaða-
bótakrafa hennar ekki fyrnd, en 
skaðabótakröfur fyrnast á tíu 
árum.   

Ríkið dæmt 
skaðabótaskylt
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Ivan Simonovic, 
fulltrúi Króatíu hjá Alþjóða-
dómstólnum í Haag, segir að 
hugsanlega muni Króatía falla 
frá ákæru á hendur Serbíu 
fyrir þjóðarmorð, eftir að 
dómur er fallinn í sambæri-
legu máli Bosníu á hendur 
Serbíu.

Dómstóllinn sýknaði Serbíu 
af þjóðarmorðsákæru Bosníu-
manna, en sagði jafnframt að 
Serbar hefðu brugðist skyldum 
sínum með því að gera ekki allt 
sem þeir gátu til að koma í veg 
fyrir þjóðarmorðið í Srebreni-
ca árið 1995.

Simonovic segir að Króatar 
muni líklega reyna að semja 
beint við Serba um bætur, en 
láta því aðeins reyna á dóms-
málið að engir samningar 
takist.

Króatar vilja nú 
semja við Serba

Upplýsingavefur
vegna alþingiskosninganna 12. 
maí opnaði í gær. Vefurinn, sem 
er í eigu og umsjón dómsmála-
ráðuneytisins veitir hagnýtar 
upplýsingar um kosningarnar. 
Á vefnum er að finna fróðleik 
sem á að nýtast bæði almennum-
kjósendum og stjórnmálasam-
tökum.

Ennfremur er fjallað um lög 
og reglugerðir, framkvæmd 
kosninga og birtar tölulegar 
upplýsingar fyrir alla sem vinna 
að kosningunum. 

Kjósendur geta nýtt sér 
vefinn þegar nær dregur 
kosningum til að fá upplýsingar 
um framboðslista og kjörstaði. 
Slóðin er kosning.is

Fróðleikur um 
kosningar

 Mótmælendur í 
Kaupmannahöfn létu til skarar 
skríða á ný í gærkvöldi, daginn 
eftir að lögreglan hafði rýmt Ung-
dómshúsið á Norðurbrú, sem ára-
tugum saman hefur verið vinsæll 
samkomustaður unga fólksins í 
Kaupmannahöfn.

Mikil átök urðu þar í fyrra-
kvöld og var búist við að hama-
gangurinn yrði ekki minni í gær-
kvöldi. Mótmælendur voru 
staðráðnir í að ná húsinu aftur á 
sitt vald.

„Það er samt búið að vera mjög 
rólegt hérna í dag, en ég hugsa að 
það sé lognið á undan storminum,“ 
sagði Guðrún Ísaksdóttir hár-
greiðslukona í Kaupmannahöfn 
þegar Fréttablaðið náði tali af henni 
síðdegis í gær. Guðrún starfar 
ásamt fjórum öðrum Íslendingum á 
hárgreiðslustofunni Street Cut við 
Nørrebrogade, sem er skammt frá 
Ungdómshúsinu á Jagtvej 69 sem 
lætin snúast öll um. 

„Við erum í miðri baráttunni. 
Það var bál hérna fyrir utan í gær-
kvöldi,“ segir Guðrún. „Það var 
leitað á einum fyrir framan glugg-
ann hjá okkur. Hann var með mót-
mælaspjald grey maðurinn og var 
bara tekinn og þreifaður upp og 
niður.“

Annars hafði starfsfólkið á hár-
greiðslustofunni lítið orðið vart 
við átökin, hvorki á fimmtudaginn 
né í gær: „Við lokum klukkan fjög-
ur, en klukkan fimm hófust mót-

mælin og þá varð allt vitlaust.“
Í gærmorgun hófust aðgerðir á 

því að nokkrir mótmælendur 
lögðu undir sig höfuðstöðvar Sósí-
aldemókrataflokksins í Kaup-
mannahöfn. Tveimur tímum síðar 
yfirgáfu þeir flokksskrifstofurnar 
friðsamlega.

Lítið bar síðan til tíðinda fyrr en 
undir kvöldið þegar mótmælendur 
söfnuðust saman klukkan 19 í Folk-
ets Park. Klukkan 22 hófst síðan 
fjöldaganga frá Gamlatorgi á Strik-
inu með lifandi tónlist og var haldið 
þaðan í áttina að Norðurbrú, aðal-
vettvangi átakanna. Loks var plan-
ið að safnast saman við Sankt Hans 

Torv á miðnætti og fylgja þaðan 
„græna fánanum“ á vit frekari 
aðgerða, eins og það var orðað á 
heimasíðu mótmælenda.

„Annars er merkilegt að yfir-
leitt í kringum þessa stóru götu-
bardaga gengur lífið hérna sinn 
vanagang,“ sagði Jón Runólfsson, 
forstöðumaður í Jónshúsi í Kaup-
mannahöfn, sem hafði fylgst 
grannt með fréttum af atburðun-
um þegar Fréttablaðið talaði við 
hann í gær. „Maður getur jafnvel 
séð konu á hjóli fara sína leið í 
gegnum mannfjöldann eða ein-
hver með barnavagn. Það er mjög 
danskt.“

Staðráðnir í því að 
ná Ungdómshúsinu 
Lögreglan í Kaupmannahöfn hafði mikinn viðbúnað í gær og reiknaði með 
átökum í gærkvöldi og nótt. Mótmælendur eru staðráðnir í því að ná Ungdóms-
húsinu aftur á sitt vald. Frekari mótmælaaðgerðir eru boðaðar næstu daga.

Íslenska ríkið hefur 
verið dæmt til að greiða þrítugum 
karlmanni rúmar sexhundruð 
þúsund krónur í skaðabætur. 
Hluti af hægra eyra mannsins var 
bitið af honum í áflogum í miðbæ 
Reykjavíkur í febrúar árið 2004. 
Ekki er vitað hver beit í eyra 
mannsins.

Í slíkum tilfellum er íslenska 
ríkið skaðabótaskylt. 

Íslenska ríkið vildi sýknu af 
kröfu mannsins því talið er að 
hann hafi meðal annarra átt 
upptök að slagsmálunum. 
Dómurinn féllst ekki á þetta en 
jánkaði þessum rökum þegar 
manninum voru dæmdar lægri 
skaðabætur en þær rúmlega 
fjórtánhundruð þúsund krónur 
sem hann fór fram á.

Hægra eyrað 
bitið af manni 
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Komdu í hóp landsins ánægðustu viðskiptavina!

Samkvæmt mælingu Íslensku ánægjuvogarinnar 2006 eru viðskiptavinir SPRON ánægðastir allra 

viðskiptavina banka og sparisjóða – ekki bara á höfuðborgarsvæðinu heldur á landinu öllu! 

Við erum stolt og þakklát fyrir þessa viðurkenningu viðskiptavina okkar og er hún okkur mikil hvatning 

til að halda áfram á sömu braut. 

Íslenska ánægjuvogin 2006

Ánægðustu viðskiptavinir
landsins eru hjá SPRON!

Ánægjuvog banka og sparisjóða
– landið allt 2006
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Íslenskar rannsóknir benda 
til þess að hlutfallslega 
fleiri íslensk börn greinist 
með nýrnasteina en börn í 
flestum öðrum vestrænum 
löndum. Tíðni nýrnasteina 
meðal fullorðinna Íslend-
inga er hins vegar svipuð 
og í öðrum vestrænum 
samfélögum. Á undanförn-
um árum hafa orðið miklar 
framfarir á skilningi manna 
á orsökum nýrnasteina en 
vitað er að þarna er á ferð-
inni mjög flókið samspil 
erfða og umhverfisþátta 
þar sem mataræði leikur 
veigamikið hlutverk.

Hópur íslenskra vísindamanna 

undir forystu Viðars Eðvarðssonar 
barnalæknis hefur unnið að braut-
ryðjendarannsóknum á þessu sviði 
hérlendis undanfarin ár og á dög-
unum hlaut Viðar viðurkenningu 
úr Verðlaunasjóði Óskars Þórðar-
sonar læknis fyrir rannsóknir á 
steinsjúkdómi í nýrum. „Það er 
auðvitað mikill heiður að fá þessa 
viðurkenningu og hvetjandi eftir 
alla þá gríðarlegu vinnu sem búið 
er að leggja í þessar rannsóknir,“ 
segir Viðar og leggur áherslu á að 
þeir félagar hans Runólfur Páls-
son, yfirlæknir nýrnalækninga á 
LSH, og Ólafur Skúli Indriðason, 
sérfræðingur í nýrnalækningum, 
eigi ekki síður sinn þátt í þeim 
árangri sem náðst hafi.

Steinsjúkdómur í nýrum eða 
nýrnasteinar eins og fólk þekkir 
þetta vandamál í daglegu tali herj-
ar einkum á hinn hvíta kynstofn 

mannkyns, óháð búsetu, og á sér 
því erfðafræðilegar skýringar.

Hugmyndin að því að rannsaka 
erfðafræðiþáttinn að baki auknu 
kalsíum í þvagi og myndunar 
nýrnasteina meðal Íslendinga 
kviknaði hjá Viðari er hann var í 
þjálfun í nýrnalækningum barna í 
Bandaríkjunum 1992-1995. Hann 
og Runólfur Pálsson höfðu einnig 
rætt þessi mál á námsárum í 
Bandaríkjunum en þarna mótaðist 
hugmyndin. „Við settum síðan 
saman formlegan rannsóknarhóp 
kringum aldamótin og það sem við 
lögðum áherslu á var nýrnasteinar 
og síðan langvinnir nýrnasjúk-
dómar í framhaldi af því,“ segir 
Viðar.

Þeir byrjuðu á að gera faralds-
fræðirannsókn til að átta sig á 
hversu algengir þessir sjúkdómar 
væru á Íslandi og hvort þeir legð-
ust mismunandi á karla og konur, 
og kortlögðu útbreiðslu og alvar-
leika þeirra. „Þannig höfum við á 
síðustu árum safnað upplýsingum 
um liðlega 6.000 Íslendinga sem 
greinst hafa með nýrnasteina allt 
frá árinu 1984 og höfum borið þær 
saman við sambærilegar erlendar 
upplýsingar.“

Niðurstöður rannsóknanna benda 
eins og áður segir til þess að 
algengi nýrnasteina í fullorðnum 
Íslendingum sé svipað og í öðrum 
vestrænum samfélögum. „Það sem 
hins vegar kom okkur á óvart var 
að nýgengi sjúkdómsins í íslensk-
um börnum er með því hæsta sem 
greinst hefur á Vesturlöndum ef 
miðað er við sambærilegar erlend-
ar rannsóknir.“

Ástæður þessa eru ekki fylli-
lega ljósar að sögn Viðars en hann 
segir líklegast að erfðafræðiþátt-
urinn ráði miklu, það er að mynd-
un nýrnasteina sé ættlæg. „Of 
mikið kalsíum í þvagi eykur hættu 
á myndun nýrnasteina hjá bæði 
börnum og fullorðnum en þessi 
áhættuþáttur er algengur hjá 
íslenskum börnum. Niðurstöður 
fjölda erlendra rannsókna benda 
eindregið til þess að of mikið kals-
íum í þvagi sé ættlægt vandamál 
sem í mörgum fjölskyldum erfist 
ríkjandi.“

Þá vakti það einnig athygli vís-
indamannanna að algengi nýrna-
steina virðist hafa aukist umtals-
vert hér á landi síðustu 20-25 árin, 
sem er svipað því sem lýst hefur 
verið í fleiri vestrænum samfélög-
um. Telur Viðar líklegt að breytt 
neyslumynstur samfélagsins hafi 
þarna mikið að segja. „Ýmislegt 
bendir til þess að tengsl séu á milli 
aukinnar stærðar matarskammta, 
gríðarlegrar aukningar á neyslu 
sætra gosdrykkja, ofþyngdar og 
aukinnar neyslu á salti og hitaein-
ingum annars vegar og myndunar 
nýrnasteina hins vegar. Sama gild-
ir reyndar einnig um ýmsa aðra 
sjúkdóma svo sem sykursýki.“ 

Ekki er ljóst að sögn Viðars 
hvernig ofþyngd og aukin neysla 
hitaeininga eykur hættu á nýrna-
steinum en vitað er að truflanir á 
virkni insúlíns auka hættu á stein-
myndun í nýrum. Flestir sjúkling-
ar með nýrnasteina eru hins vegar 
í eðlilegum holdum. 

Í tengslum við rannsóknir sínar á 
um 6.000 Íslendingum sem greinst 
hafa með nýrnasteina hafa Viðar 
og félagar hans fundið um það bil 
þrjátíu sjúklinga með gríðarlega 

sjaldgæfan efnaskiptasjúkdóm 
sem leiðir oftast til myndunar 
nýrnasteina og jafnvel nýrnabil-
unar. Efnaskiptasjúkdómurinn var 
sem sagt þekktur og lækningin við 
honum sömuleiðis en vandinn fólst 
í því að erfiðlega gekk að greina 
sjúklingana. „Með þau rannsókn-
argögn sem við höfðum aflað 
okkur gátum við farið kerfisbund-
ið gegnum ákveðnar fjölskyldur 
og fundið þá einstaklinga sem voru 
í augljósri áhættu með að fá nýrna-
steina og jafnvel nýnabilun. Þetta 
fólk var síðan sett í meðferð og 
þannig tókst í nánast öllum tilfell-
um að koma í veg fyrir að það 

veiktist. Þröstur Laxdal barna-
læknir vann mikið frumkvöðla-
starf á þessu sviði en þessi hluti 
rannsóknarinnar var að miklu leyti 
byggður á starfi hans.“

Í framhaldi af niðurstöðum rann-
sókna sinna hafa Viðar og félagar 
hans í auknum mæli beint sjónum 
að því að finna ástæður þess að 

fólk fær nýrnasteina. „Okkur lang-
ar til að nýta það fé sem fylgir við-
urkenningunni sem við fengum til 
að undirbúa rannsókn á erfðafræði 
nýrnasteina. Slík erfðafræðirann-
sókn er að minnsta kosti tíu ára 
langtímaverkefni þó í raun megi 
segja að rannsóknum sem þessum 
ljúki aldrei.“

Þeir hafa þegar unnið ýtarlega 
rannsóknaráætlun og ætla að 
sækja um styrk til bandarísku heil-
brigðismálastofnunarinnar, The 
National Institute of Health, en 
rannsókn af þessu tagi kostar gríð-
arlega peninga. „Við ætlum að 
vinna þetta í nánu samstarfi við 
þekkta bandaríska vísindamenn 
frá University of Chicago, New 
York University, Case Western 
Reserve University í Ohio og Uni-
versity of Pennsylvania. Þetta er 
hópur sem við höfum náð að setja 
saman en þetta er eina leiðin til að 
gera rannsóknir sem þessar. Það 
skiptir öllu að geta fengið stóra 
fjármögnun úr samkeppnissjóði 
erlendis.“

Um líkurnar á því að þeim takist 
að hljóta þennan styrk segir Viðar 
að vitað sé að bandaríska heil-
brigðismálastofnunin vilji fá góða 
styrkumsókn á þessu tiltekna 
sviði, en rannsókn sem þessi hefur 
ekki áður verið gerð. „Við vitum að 
fulltrúar stofnunarinnar eru mjög 
hrifnir af hugmyndum okkar, en 
valinn hópur bandarískra vísinda-
manna með sérþekkingu á þessu 
sviði ræður hins vegar hvaða 
umsóknir eru styrktar hverju 
sinni, ekki bara stofnunin sem slík. 
En góð umsókn á alltaf möguleika 
og við höfum vandað mjög til 
verksins.

Það er frekar óvenjulegt að 
styrkumsókn fari í gegn í fyrstu 
umferð, ef hún kemur til greina 
koma yfirleitt einhverjar spurn-
ingar og svo lagfæringar í kjölfar-
ið og síðan styrkur. Þetta kemur í 
ljós í haust en okkur dreymir um 
að fá þessa fjármögnun, það væri 
afar gott fyrir okkar rannsókna-
hóp að fá erlendan styrk af þessu 
tagi,“ segir Viðar Eðvarðsson 
barnalæknir.

Mataræði hefur áhrif á myndun nýrnasteina

Of mikið kalsíum í þvagi eykur hættu á myndun nýrnasteina 
hjá bæði börnum og fullorðnum en þessi áhættuþáttur er 

algengur hjá íslenskum börnum



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

Kalos

Vertu klár – engin útborgun fyrir nýjan bíl
Þú færð nýjan bíl úr kassanum með 100% fjármögnun og borgar aðeins 19.890 kr. á mánuði. Bíllinn, sem er hluti af 

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

Við erum á Tangarhöfðanum og tökum vel á móti þér. 

Tangarhöfða 8-12 Sími 590 2000

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

Engin útborgun…
…og þú ert kominn á nýjan bíl!
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Nýr Chevrolet Kalos
á aðeins 19.890,- á mán.*

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

100%
FJÁRM

ÖGNUN

Chevrolet Kalos
frá GM stærsta bílaframleiðanda í heimi
Verð: 1.369.000,-
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LAMBAINNRALÆRI
THAI MAHAL

kr.
kg2.498

KJÚKLINGABRINGUR
FERSKAR

kr.
kg1.886

KELLOGG’S
MORGUNKORN 

299kr.
500 g

GIRNILEGIR TÓMATAR ÚR GRÆNMETISTORGINU
BUFFTÓMATAR, CHERRÝ, GULIR, KIRSUBERJA, LÝKÓPEN OG PLÓMU TÓMATAR

PEPSI
PEPSI LIGHT

99kr.
2 l

MYLLU
HEILHVEITIBRAUÐ

199kr.
pk.

25%
afsláttur22%

afsláttur



Með því að auka hlutfall rauðra 
ávaxta og grænmetis í mataræði 
þínu viðheldur þú:

• Heilbrigðu hjarta
• Góðu minni
• Minni líkum á þvagrása- og              
   þvagfærasýkingum 
• Minni líkum á krabbameini

Með því að auka hlutfall blárra 
ávaxta og grænmetis í mataræði 
þínu viðheldur þú:

• Minni líkum á krabbameini
• Minni líkum á þvagrása- og
   þvagfærasýkingum
• Góðu minni
• Heilsusamlegri öldrun

Með því að auka hlutfall grænna 
ávaxta og grænmetis í mataræði 
þínu viðheldur þú:

• Minni líkum á krabbameini
• Sjónheilsu
• Sterkum beinum og tönnum

Með því að auka hlutfall hvítra 
ávaxta og grænmetis í mataræði 
þínu viðheldur þú:

• Heilbrigðu hjarta
• Lágu kólesterólmagni
• Sterkum beinum og tönnum
• Minni líkum á krabbameini

Með því að auka hlutfall gulra 
ávaxta og grænmetis í mataræði 
þínu viðheldur þú:

• Heilbrigðu hjarta
• Sterku ónæmiskerfi
• Sjónheilsu
• Minni líkum á krabbameini

KEILUSTEIK MEÐ KARRÝ
ÚR FISKBORÐI

kr.
kg998

UNGNAUTAHAKK
ÚR KJÖTBORÐI

Nautatilboð
úr kjötborði!

Borðaðu 5 á dag 
Með því að borða 5 eða fleiri skam-
mta af litríkum ávöxtum og grænmeti 
á dag stuðlar þú  að heilsusamlegra 
lífi. Litríkir ávextir og grænmeti sjá 
þér fyrir fjölbreyttri flóru vítamína og 
bætiefna sem líkami þinn þarfnast til 
að viðhalda góðri heilsu og orku. Auk 
þess minnka þeir líkur á krabbameini 
og hjartasjúkdómum.

Veldu heilsulitina 
Rauður, gulur/ appelsínugulur, 
hvítur, grænn, blár/fjólublár. Lát-
tu litina ráða ferðinni þegar þú 
gerir matarinnkaupin, skipuleggur 
máltíðirnir eða ferð út að borða og 
lifðu lífinu í lit. 

Auðveldara en þú heldur 
Það er auðveldara en þú heldur að borða 
fimm  ávexti eða grænmeti á dag í öl-
lum litum. Einn skammtur er til dæmis 
meðalstór ávöxtur, 100 g af grænmeti eða 
1 glas af hreinum ávaxtasafa.

38%
afsláttur

UNGNAUTA RIB-EYE
ÚR KJÖTBORÐI

2.498kr.
kg

28%
afsláttur

29%
afsláttur

Frábært verð!

kr.
kg799

Verði ykkur að góðu!



[Hlutabréf]

Icelandic Group tapaði 
tæplega 1,4 milljörðum 
króna á fjórða ársfjórðungi 
2006. Sala á fjórðungnum 
nam 360 milljónum evra, 
eða 33,8 milljörðum króna. 
Rekstrarhagnaður án 
afskrifta (EBITDA) nam 
187 milljónum króna. Hlut-
fall rekstrarhagnaðar án 
afskrifta af rekstrartekj-
um (EBITDA-hlutfall) var 
0,6 prósent. 

Niðurstaðan var tölu-
vert undir markmiðum 
stjórnenda félagsins, sem 
höfðu sett markið á 400 
milljóna evra sölu á tíma-
bilinu og 4,5 prósenta 
EBITDA-hlutfall.

Litið til ársins í heild 
tapaði Icelandic Group 
1,08 milljörðum króna. 
EBITDA ársins er 3,5 
milljarðar króna. Heildar-
eignir félagsins við árslok 
námu 85,6 milljörðum 
króna.

Árið 2006 var litað af 
slökum rekstrarárangri 
og mikilli endurskipu-
lagningu hjá Icelandic 
Group. Í fréttatilkynningu 
frá félaginu er haft eftir 
Björgólfi Jóhannssyni, 
forstjóra Icelandic Group, 
að félagið sé nú í stakk 
búið til að sýna góðan 
árangur á árinu 2007.

Uppgjör veldur vonbrigðum
Greiningardeild Landsbankans 
hækkaði verðmat sitt á Alfesca í 
5,65 krónur á hlut í kjölfar þess að 
félagið skilaði góðu uppgjöri á 
fjórða ársfjórðungi. Þá telur 
greiningardeildin að kaupin á 
franska rækjuframleiðandanum 
Adrimex, sem tilkynnt var um við 
birtingu uppgjörsins, styrki félag-
ið.

Gengi bréfa í Alfesca hækkaði 
um hátt í tvö prósent í gær og stóð 
við lokun markaðar í 4,86 krónum. 
Greiningardeildin hefur sett 
markgengi félagsins á 6,30 krón-
ur á hlut. Það þýðir að hún telur 
innistæðu vera fyrir um þrjátíu 
prósenta hækkun á gengi félags-
ins á næstu tólf mánuðum.

Hækka verð-
mat á Alfesca

Hluthafar fyrirtækjasamstæðunn-
ar Stork N.V. í Hollandi brugðu út 
af venju þegar þeir léttu ekki 
ábyrgð af framkvæmda- og yfir-
stjórn félagsins vegna verka þeirra 
á síðasta ári á aðalfundi félagsins 
sem fram fór í gær. Þá var einn 
yfirstjórnarmanna, C. den Hartog, 
ekki skipaður aftur í stjórnina. 

Stærstu hluthafar félagsins, 
bandarísku fjárfestingasjóðirnir 
Centaurus og Paulson, sem saman 
fóru með 57,3 prósent atkvæða 
þeirra sem mættir voru á aðalfund-
inn, kusu gegn því að létta ábyrgð 
af stjórninni, en slíkt er venjulega 
formsatriði og gert til að fría stjórn-
armenn skaðabótaábyrgð. Eins 
lögðust sjóðirnir gegn endurskipan 
Den Hartog. Sjóðirnir hafa frá því 
síðasta haust deilt hart við stjórn-
ina um stefnu fyrirtækisins. Þeir 
vilja selja hliðarstarfsemi frá, svo 
sem Stork Food Systems, sem 
Marel vill kaupa. Marel á fyrir, í 

félagi við Landsbankannn og Eyri 
Invest, um átta prósenta hlut í 
Stork N.V. 

Á aðalfundinum sátu hjá við 
atkvæðagreiðsluna 8,3 prósent 
atkvæða og má leiða að því líkur að 
þar hafi verið hlutur Marels. For-

svarsmenn fyrirtækisins vildu ekki 
tjá sig um fundinn, en fyrirtækið 
hefur ekki viljað taka afstöðu í 
deilu bandarísku sjóðanna og Stork. 
Marel og Stork hafa hins vegar átt í 
óformlegum viðræðum um kaup á 
Stork Food Systems.

Brugðið út af venju hjá Stork

Sýningin opnar aftur 3. mars
Opnunartími: alla daga frá 10–17

Aðalstræti 16
www.reykjavik871.is

Lífið á 
landnámsöld
Landnámssýningin við Aðalstræti veitir gestum
tækifæri til að skyggnast inn í lífið á landnáms-
öld. Miðpunktur sýningarinnar er skálarúst frá 
10. öld. Einnig má þar finna fornleifar frá því
um 871 og eru það elstu mannvistarleifar sem 
fundist hafa á Íslandi.

Einstök margmiðlunartækni gerir gestum kleift
að ímynda sér hvernig lífi heimilisfólks í fyrstu
byggð Reykjavíkur var háttað og hvernig 
umhverfi og landslag borgarinnar var við
landnám.

Fjölmiðla- og afþreyingarfélagið 
365 hf. tapaði 6,9 milljörðum króna 
á síðasta ári. Sé einungis horft á 
áframhaldandi starfsemi nemur 
tapið 1,2 milljörðum. Hagnaður 
fyrir afskriftir, fjármagnsliði og 
skatta nam 1.552 milljónum 
króna.

Á fjórða ársfjórðungi nam tap 
félagsins 2.246 milljónum króna. 
Það er langt umfram meðaltalsspá 
greiningardeilda bankanna, sem 
hljóðaði upp á 212,5 milljóna króna 
tap. Sala á tímabilinu nam 3.595 
milljónum króna og EBITDA-
hagnaður nam 1.362 milljónum. 

„Síðasta ár hefur verið tími 
mikilla umbreytinga hjá 365 hf. og 
forvera þess, Dagsbrún hf. Vinna 
við þessar breytingar hefur verið 
tímafrek og kostnaðarsöm, auk 
þess sem 365 hf. hefur þurft að 
taka á sig miklar afskriftir vegna 
endurmats á virði þeirra fjárfest-
inga sem ráðist var í, en eru utan 

framtíðarreksturs 365 hf,“ er haft 
eftir Ara Edwald, forstjóra 365, í 
fréttatilkynningu. „Ljóst er að 
rekstrarniðurstaða félagsins er 
óásættanleg.“

365 hf. er móðurfélag 365 miðla, 
sem meðal annars reka Frétta-
blaðið, Senu, Sagafilm og D3.

Langt undir spám





greinar@frettabladid.is

Íslendingar eru rík þjóð. Ég 
held bara vellauðug. Bæði í 

peningum og mannauði. Þetta 
hefur okkur tekist hér uppi á 
hjara veraldar og fámenn eins og 
við erum. Við ferðumst til 
útlanda, étum á okkur gat, 
kaupum allar græjurnar, 
húseignirnar, bílana og raunar 
allt milli himins og jarðar.

Mér verður stundum hugsað 
til afa minna og þeirrar kynslóð-
ar sem bjó við aðrar og erfiðari 
aðstæður, þegar hvorki bílar, 
sjónvörp, símar eða tölvur voru 
til taks. Og engir peningar. Annar 
afi minn fór einu sinni til útlanda 
og varð þó nær hundrað ára 
gamall. Hinn fór aldrei. Yngsti 
sonur minn hefur flogið átján 
sinnum til útlanda og er þó ekki 
ennþá orðinn sextán ára! Segir 
þetta ekki allt um lífskjörin þá og 
nú? Gamla kynslóðin púlaði 
liðlangan daginn fyrir skít á priki 
og naut ekki annarra lífsgæða 
heldur en að hafa í sig og á í 
návist fátæktar og fábrotins 
lífsstíls. Engu að síður var þetta 
hamingjusamt fólk. Sátt við sig 
og sína. Kunni að meta það litla 
sem því hlotnaðist. Átti sig sjálft.

Það þýðir reyndar ekkert að 
rifja þetta upp. Unga fólkið 
hlustar ekki og veit ekki og skilur 
ekki þessa sögu né þetta líf. Það 
lifir í núinu og á sér framtíð og 
maður hljómar eins og biluð 
grammófónplata við að hefja 
þennan lestur. (Grammófónn, 
hvað er nú það?) Ég er heldur 
ekki að amast við þeirri afstöðu, 
auðvitað er það nútíðin og 
framtíðin sem skiptir máli og það 
sem er liðið er liðið. 

En hvað er þá í núinu? Í raun 
og veru er spurningin þessi: eftir 
hverju sækjumst við? Meiri auði 
og allsnægtum? Fleiri fylleríum, 
meiri eignum, aukinni spennu og 
trylltara lífi?

Já, það er stórt spurt. Eftir því 
sem lífsþægindin vaxa, dregur úr 
þakklætinu fyrir að eiga þau. 

Eftir því sem peningunum 
fjölgar, því meiri verður 
græðgin. Eftir því sem tækifærin 
eru fleiri, því meir eykst 
eirðarleysið. Og eftir því sem 
okkur er kennt meira um 
manngildið og mannúðina, því 
grófari verður mannfyrirlitning-
in, tillitsleysið og ofbeldið.

Lögreglan gómar eiturlyfja-
sala, þegar kókaín finnst í 
innfluttum bíl. Götuverðið er 
sagt 365 millj. króna. Hverjir eru 
kaupendurnir nema það fólk sem 
hefur efni á að svala þessari fíkn 
sinni og hverjir eru fíklarnir 
nema fólkið sem á allt til alls? 
Varla eru það heimilislausu 
rónarnir eða umkomulausa fólkið 
sem betlar fyrir strætó. 

Athygli okkar hefur beinst að 
sódómsku hátterni á meðferðar-
heimilum. En lögreglumenn sem 
ég þekki segja mér sögur af 
heimilisofbeldi, kúgun og ölæði 
inni á venjulegum heimilum, 
gagnvart börnum og mökum. 
Hraustustu karlmenn í lögreglu-
liðinu þurfa áfallahjálp eftir 
slíkar heimsóknir. Þetta eru 
kannski sorglegustu atburðirnir í 

okkar litla samfélagi. Hinir földu 
glæpir. Hinn skelfilegi huliðs-
heimur hins daglega lífs.

Jú, jú, við sameinumst í 
bannfæringu á klámi og klám-
hundum og vísum slíkum kónum 
á bug. En er það ekki skinhelgi og 
hræsni að þvo hendur okkar af 
slíku kompaníi á sama tíma og 
siðleysi, ofbeldi og andleg og 
líkamleg nauðgun þrífst mitt á 
meðal okkar? Mitt í öllum 
allsnægtunum.

Ég er ekki að mæla með 
afturhvarfi til fortíðarinnar. En 
ég er að benda á að það er ekki 
allt gull sem glóir. Við verðum að 
rækta þá hugsun og þá staðreynd 
að verðmætin koma ekki utan 
frá. Hvorki í peningunum, 
firringunni né innantómu 
glysinu. Þau eru í okkur sjálfum, 
viðmóti okkar og viðbrögðum 
gagnvart börnum og ástvinum og 
samferðarmönnum. Í framkomu 
okkar. Ef við týnum sjálfum 
okkur, ef við glötum manneskj-
unni og mannúðinni, þá eru allar 
vellystingarnir fyrir bí. Þá eigum 
við ekkert, hversu rík sem við 
verðum.

Skilaboðin eru þessi: Ríki-
dæmið, auðurinn og velmegunin 
eru góðra gjalda verð. En ekki 
glata eða gleyma þeirri undir-
stöðu lífshamingjunnar að 
hófsemi, auðmýkt og þakklæti 
gagnvart örlögum okkar og 
auðnu, er fólgið í þeirri einföldu 
staðreynd að vera góður við aðra. 
Að gefa af sér. Að láta gott af sér 
leiða. Við sækjum aldrei lífsgleð-
ina í annað en okkur sjálf. 
Gerfiþarfir, ofgnótt eða sjálfum-
gleði eru blekking, áfengið og 
fíkniefnin og prjálið eru ekkert 
annað en flótti frá okkur sjálfum. 
Árangurslaus leit að hamingju 
sem í allri einfeldni sinni er 
hvergi nema í sjálfum þér. 
Hversu mikla peninga sem þú 
átt, hversu mikið sem þú neytir 
fíkniefna, hversu mikið sem þú 
reynir að vera öðruvísi en þú ert.

Hamingjan er innan í þér

Við verðum að rækta þá 
hugsun og þá staðreynd að 
verðmætin koma ekki utan frá. 
Ekki í peningunum, firringunni 
né innantómu glysinu. Þau eru 
í okkur sjálfum.   

Lítið fer enn fyrir umræðum um efna-
hagsmál, ríkisfjármál og skatta, sem 

er merkilegt í ljósi þess að kosningar 
nálgast óðfluga og mikill óstöðugleiki ein-
kennir allt efnahagsumhverfið. Því mætti 
ætla að eitt helsta umræðuefnið þessa 
dagana væri hvernig unnt verði, eftir 
kosningar, að endurheimta efnahagslegan 
stöðugleika.

Á landsfundi okkar vinstri grænna var 
fjallað og ályktað um þessi mál af ábyrgð 
og raunsæi. Fróðlegt verður að vita hvernig aðrir 
flokkar bregðast við yfirvegaðri stefnumótun okkar. 
Vonandi verður sá tónn sem við höfum slegið til þess 
að ábyrgðarleysi af því tagi sem einkenndi skatta-
lækkunarloforðin og yfirboðin í aðdraganda síðustu 
alþingiskosninga 2003 endurtaki sig ekki.

Okkar áherslur grundvallast á aðgerðum til að 
endurheimta efnagslegan stöðugleika. Þar gegnir 
„stóriðjustopp“ lykilhlutverki, bæði til að slá á 
þensluna og gefa náttúrunni grið. Einnig þarf víðtæk-
ar hliðaraðgerðir á grundvelli samstarfs helstu hags-
munaaðila til þess að ná niður verðbólgu og vöxtum, 

draga úr viðskiptahalla og erlendri skulda-
söfnun og gefa vinnumarkaðnum færi á að 
leita jafnvægis. 

Við í VG teljum ekki þörf á að auka 
heildarskatttekjur í landinu sem hlutfall af 
þjóðartekjum og miðum þar við meðaltal 
áranna 2005-2007. Hins vegar viljum við 
gera umtalsverðar tilfærslur á skattbyrði 
og ráðstöfun fjármuna:

Í fyrsta lagi styrkja verulega fjárhags-
stöðu sveitarfélaganna.

Í öðru lagi létta skattbyrði lágtekjufólks 
og fólks með upp í meðaltekjur með hækk-
un skattleysismarka.

í þriðja lagi verði lágar fjármagnstekj-
ur (upp að 120 þús. kr.) skattfrjálsar en þeir sem hafa 
miklar tekjur borgi ívið meira en nú er, eða 14% í stað 
10%.

Einnig viljum við að fólki sem hefur gríðarlegar 
fjármagnstekjur en telur engar launatekjur fram 
verði gert að reikna sér endurgjald eða laun eins og 
sjálfstætt starfandi aðilum í dag.

Nánar geta menn lesið sér til um ályktun vinstri 
grænna um efnahagsmál, fjármál ríkis og sveitarfé-
laga og skatta á heimasíðu flokksins www.vg.is 

Höfundur er alþingismaður og formaður VG.

Ábyrg stefna í efnahags- og skattamálum

Morgunverður frá
kl. 9:00 - 11:00

195,-195,-
Þú átt allt gott skilið!

mánudaga - laugardaga
verslun opnar kl. 10:00

B
laðamaður spyr: „Hvað varstu gamall þegar þú byrjaðir 
vímuefnaneyslu?“

Bubbi svarar: „Ég hef verið sex ára. Þá byrjaði ég 
að reykja tóbak [...] af öllum vímugjöfum sem ég hef 
ánetjast er tóbakið sá vímugjafi sem hefur náð mestum 

tökum á mér.“
Þessi kafli er úr viðtali við Bubba Morthens sem birtist í Morg-

unblaðinu í október 2002. Tilefni viðtalsins er ný plata Bubba en 
þó fyrst og fremst forvarnarátak gegn fíkniefnum sem hann hafði 
staðið fyrir í fjölda grunn- og framhaldsskóla undir yfirskriftinni 
„Veldu rétt“ í samstarfi við Esso. 

Ástæða fyrir því að þessi kafli er rifjaður hér upp er að á fimmtu-
dag dæmdi Hæstiréttur dauð og ómerk ummælin „Bubbi fallinn“ 
sem birtust á forsíðu tímaritsins Hér og nú sumarið 2005 og snerust 
um að Bubbi væri farinn að reykja á nýjan leik eftir nokkurt hlé.

Rökstuðningurinn fyrir þeirri niðurstöðu hljómar svona: „Ekki 
var talið unnt að skilja forsíðufyrirsögnina öðruvísi en svo að full-
yrt væri að Á [Ásbjörn Morthens] væri byrjaður að neyta vímu-
efna, enda væri þorra þjóðarinnar kunnugt um vímuefnaneyslu 
hans fyrr á árum.“

Hæstiréttur virðist sem sagt ekki skilgreina tóbak sem vímu-
efni. Það fer reyndar fyllilega saman við máltilfinningu þess sem 
hér skrifar. Ætli þorri fólks sé ekki sammála um að tóbak valdi 
fremur fíkn heldur en vímu?

En eins og kaflinn hér að ofan ber með sér lítur Bubbi sjálfur á 
tóbak sem vímuefni. Og svo virðist sem höfundur fyrirsagnarinn-
ar: „Bubbi fallinn“, geti deilt þeim skilningi. Að því gefnu stendur 
fyrirsögnin þá fyllilega fyrir sínu, að Bubbi hafi verið byrjaður að 
neyta vímefna aftur eftir nokkurt hlé. 

Það er líka tóm tjara í niðurstöðu Hæstaréttar að ekki sé hægt 
að skilja orðið „fallinn“ öðruvísi en að það tengist neyslu vímuefna. 
Fólk fellur í sælgætisbindindi,  kaffibindindi, í megrun, og að sjálf-
sögðu í tóbaksbindindi eins og frétt Hér og nú fjallaði um.

Auðvitað eru þetta tómar hártoganir um merkingu og gagnsæi 
orða; hvort þau  hafi eina og aðeins eina tengingu í huga fólks. En 
þegar Hæstiréttur fellir dóm, þar sem ekki er gert ráð fyrir tví-
ræðni tungumálsins, er full ástæða til að rökstuðningur þar að baki 
sé skýr og taki af öll tvímæli. Sú er ekki raunin í þessu tilfelli.

Það sem eftir stendur er að Hæstiréttur hefur augsýnilega ekki 
smekk fyrir þeirri tilvísun sem fyrirsögnin felur í sér í baráttu 
Bubba við eiturlyfjavandann. Enda er fyrirsögnin lágkúruleg og 
frekar ógeðfelld leið til að grípa athygli væntanlegra lesenda, en 
það er allt annar handleggur. 

Mergur málsins er að fyrirsögnin er ekki ósönn og hana er klár-
lega unnt að skilja á annan hátt en svo að hún vísi til ólöglegra 
vímugjafa. Hvernig hægt er að dæma hana dauða og ómerka er 
því óskiljanlegt.

Allir stuðningsmenn ritfrelsis hljóta að mótmæla þessum dómi. 
En það sorglega er að það mun trauðla gerast þar sem blaða-
mennska af því tagi sem tímaritið Hér og nú ástundaði þykir ekki 
mjög virðuleg. Og því munu þeir sem venjulega hæst gala vænt-
anlega láta lítið fyrir sér fara í þetta skiptið.

Dauð og ómerk 
sannindi



ÍFréttablaðinu í gær birtist frétta-
skýring með fyrirsögninni að 

misnotkun á lyfseðilsskyldum lyfj-
um hefði aukist gríðarlega. Tilvitn-
unin er í skýrslu alþjóðlega fíkni-
efnaeftirlitsins og á við ástandið í 
heiminum.

Hins vegar tekur blaðið dæmi af 
lyfjunum rítalíni og amfetamíni 
hér á landi. Rétt er að þau lyf eru 
misnotuð, en sú misnotkun stafar 
að langmestu leyti af ólöglegum 
innflutningi, á svipaðan hátt og fólk 
flytur inn hass, kókaín og önnur 
ólögleg vímuefni. 

Með lyfjagagnagrunni Land-
læknisembættisins er hægt að 
fylgjast nákvæmlega með útskrift-
um lækna á öll lyf. Staðreyndin er 
sú að fjöldi einstaklinga sem fær 
útskrifað rítalín hefur minnkað 
stórlega undanfarin ár, en rítalín er 
það form metýlfenídats, sem er 
helst misnotað. Hér ber að geta 
þess að virka efnið í rítalíni (met-
hylphenydat) er nú komið í forða-
töflur, sem fíklar sækjast ekki í ef 
þeir eiga völ á öðru. Fjöldi einstakl-
inga árið 2003, sem notaði „hreint“ 
rítalín sem slíkt var 2.124, en 1.011 
árið 2006 og hafði því fækkað um 
52%. Samanlagður fjöldi þeirra 
einstaklinga sem nota annað hvort 
rítalín eða forðatöflur hefur hins 
vegar lítið breyst undanfarin þrjú 

Er aukning á notkun „læknadóps“ á Íslandi?
ár, en þessi lyf 
eru notuð við 
ofvirkni og 
athyglisbresti
með góðum 
árangri.
Skammturinn
er þá 100 sinn-
um minni en 
þeir sem fíklar 
nota.

Hvað varð-
ar amfetamín 

hefur það verið skrifað út í mjög 
litlum mæli af læknum undanfarin 
ár. Árið 2003 skrifuðu læknar hér á 
landi það út fyrir 131 einstaklinga, 
en aðeins 98 einstaklinga árið 2006, 
sem er 25% minnkun. Amfetamín 
er notað á fullkomlega eðlilegan 

hátt við einstaka sjaldgæfa sjúk-
dóma, einkum drómasýki, sem 
veldur því að fólk sofnar við óeðli-
legar aðstæður. Sjúkdómur þess 
fólks á ekkert skylt við fíkn, en 
lyfið gerir því mikið gagn. 

Baráttan við misnotkun lyfja, 
bæði lyfja frá læknum og lyfja sem 
flutt eru inn ólöglega, heldur áfram. 
Mikilvægasta fréttin er sú að allt 
bendir til þess að við séum að ná all-
góðum árangri, en baráttan heldur 
áfram. Gleymum því hins vegar 
ekki að sum þessara lyfja eru notuð 
á fullkomlega löglegan hátt af 
sjúklingum sem hafa af því mikið 
gagn. Mikilvægt er að henda ekki 
barninu út með baðvatninu.

Höfundur er landlæknir.

Fjölmiðlar greina frá því að Óli 
H. Þórðarson hafi látið af störf-

um sem formaður Umferðarráðs. 
Við það verða tímamót í umferðar-
málum lands-
manna.

Fyrsti formaður 
Umferðarráðs var 
Sigurjón Sigurðs-
son lögreglustjóri 
og gegndi sá mæti 
maður því starfi í 
fjórtán ár. Fannst 
honum þá nóg 
komið og fór þess á 
leit við mig að ég tæki við því emb-
ætti. Tók hann í því sambandi sér-
staklega fram að ég þyrfti ekki að 
hafa miklar áhyggjur af daglegum 
störfum ráðsins en þau væru undir 
stjórn ágæts manns, Óla H. Þórð-
arsonar. Þann mann þekkti ég ekki 
en fyrir áeggjan Sigurjóns tók ég 
starfið að mér og gegndi því næstu 
sjö árin. Hófst þar mikil og ánægju-
leg samvinna við þann prýðismann 
Óla H. Þórðarson, sem aldrei bar á 
skugga öll þau ár.

Ólafur Jóhannesson dómsmála-
ráðherra skipaði Óla framkvæmda-
stjóra Umferðarráðs árið 1978. 
Hann gegndi þeirri stöðu til 2006 
en var jafnframt skipaður formað-
ur Umferðarráðs árið 2002. Þessi 
störf er hann nú að kveðja en 
starfsferill Óla að umferðarmál-
um er orðinn langur og farsæll. 
Ótal mörg eru þau málefni sem 
ráðið hefur tekið til meðferðar og 
beitt sér fyrir á þessu tímabili 
undir stjórn Óla. Er mér þá efst í 
huga barátta ráðsins fyrir notkun 
bílbelta og notkun ökuljósa allan 
sólarhringinn, ótal þættir Óla í 
útvarpi, þrotlaus áróður hans fyrir 
bættri umferð og varúð á vegum 
og loks samvinnan við Alþjóða-
samband umferðarráða PRI og 
Umferðarráð á Norðurlöndum.

Fyrir samvinnuna í Umferðar-
ráði er ég Óla H. Þórðarsyni hjart-
anlega þakklátur og fyrir störf 
hans þar tel ég að við vegfarendur 
akandi og gangandi stöndum 
honum í þakkarskuld.

Höfundur er lögfræðingur.

Greinin er birt í fullri lengd á 
www.visir.is

Óli H. Þórð-
arson hættir 
störfum
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S
ala á 
málverki
eftir Kjarval 
á toppverði 
til Gallerís 

Foldar vakti mikla 
athygli í vikunni. 
Tryggvi Páll Friðriks-
son listmunasali varð 
enn áberandi í 
fjölmiðlum og vakti 
athygli þegar hann 
kvaðst aldrei myndu 
greina frá fyrir hvern 
Gallerí Fold hefði 
keypt verkið.

Þetta er ekki í 
fyrsta sinn sem 
Tryggvi Páll kemur 
fram á opinberum 
vettvangi í tilefni af 
sölu myndlistar. Á 
morgun stendur hann 
fyrir uppboði á 
íslenskri myndlist og 
listmunum en Gallerí 
Fold sem hann rekur 
ásamt konu sinni 
hefur um langt árabil 
verið leiðandi í sölu 
nýrra og eldri 
listaverka í Reykja-
vík.

Í hópi þeirra sem 
fylgjast vel með 
yngri, og þó enn 
frekar eldri myndlist, 
er Tryggvi að góðu 
kunnur. Bragi 
Guðlaugsson er einn 
þeirra Reykvíkinga 
sem hafa fylgst með í 
íslenskri myndlist í 
þrjátíu ár og segir 
Tryggva vera 
traustan mann sínum 
vinum og hann búi 
yfir drjúgri þekkingu 
á myndlist, sem 
verslunarmaður sé 
hann heiðarlegur og 
ábyggilegur. Hann 
stundi ekki eins og 
ýmsir kjánar í sölu á 
myndlist þá þokka-
legu iðju að kaupa 
verk af þeim sem 
ekki þekkja til og end-
urselja þau með 
miklum hagnaði.

Traust er enda það 
orð sem kemur fyrst 
upp í huga þeirra sem 
hafa þekkt Tryggva 
frá því hann var 
krakki og unglingur: 
hann hafði það orð á 
sér strax á þeim árum 
þegar hann var að 
alast upp á Högunum. 
Elínbjört eiginkona 
hans segir áhugann á 
myndlist hafa komið 
til af kynnum við 
Halldór Jónsson 
kaupmann og Selmu 
Jónsdóttur, forstöðu-
konu Listasafns Íslands, en 
móðir Tryggva var tengd því 
fólki. Faðir hans var bróðir 
Gunnars, föður Kjartans 
Gunnarssonar, fyrrrum fram-
kvæmdastjóra Sjálfstæðisflokks-
ins.

Kynfylgja Tryggva er því 
varkárni, rósemi og stilling, 
dálítið búandleg en traust. Það 
dugði honum enda til frama í 
félagsstarfi strax frá unglingsár-
um. Tryggvi var áberandi á 
götum miðborgar Reykjavíkur á 
hátíðisdögum þar sem hann fór í 
fararbroddi fánasveitar skáta í 
Reykjavík, fullorðinslegri en 
börnin sem fóru á eftir, fór hægt 
yfir en örugglega og upphófst 
hvergi ábyrgð sinni. Færri vissu 
að bak við þetta fas fór meinhæð-
inn húmoristi.

Tryggvi fór að vinna við sölu á 

myndavélum eftir skóla hjá Gew-
aphoto en réðist síðan til starfa í 
kryddsölunni Skipholti hjá 
föðurbróður sínum. Hann fór að 
taka að sér verkefni fyrir 
björgunarsveitirnar um 1988, 
segja þeir sem voru samskipa 
honum þar, og starfaði fyrir þær 
allt til 1994 þegar hann fór 
alfarið í rekstur á Gallerí Fold. 
Þá var Galleríið komið upp á 
Rauðarárstíg og síðan hefur það 
opnað útibú í Kringlunni. Með 
tilkomu þess breyttist bæði 
frummarkaður og eftirmarkaður 
með myndlist gríðarlega. 

Margir hafa þó sýnt galleríinu 
opinberan fjandskap: Guðmund-
ur Oddur prófessor við Listahá-
skólann sagði að þar væri ekki 
seld myndlist heldur stofuskraut. 
Myndlistarklíkan sem mest pláss 
fær í meðförum Moggans og er í 

nánustum tengslum 
við gallerí i8 lítur 
niður á verk sem 
Tryggvi selur, jafnvel 
þó þau séu eftir 
Dieter Roth. Hefur 
Tryggvi enda ekki 
dregið úr gagnrýni 
sinni á einstefnu 
Moggans í umfjöllun 
myndlistar. Segja 
menn það til marks 
um húmorískan sans 
Tryggva að hann leiti 
gjarna uppi verk eftir 
Eddu Jónsdóttur, aðal-
eiganda i8, og bjóði til 
sölu á uppboðum 
sínum þar sem þau 
seljist á fáeina 
þúsundkalla.

Samferðamenn
Tryggva segja þó 
starf hans í sölu 
myndlistar blikna við 
hlið þess tröllaukna 
átaks sem hann hafi 
hrundið í gang í 
skátahreyfingunni:
fyrst með aðkomu 
sinni að félagsstarfi 
skátahreyfingarinnar, 
síðan aðkomu að 
rekstri Hjálparsveit-
ar skáta, fjáröflunar 
þar og skipulagning-
ar: Björn Hermanns-
son, fyrrverandi 
framkvæmdastjóri
Landsbjargar:
„Drifkrafturinn sem 
hann kom með inn í 
björgunarstarfið varð 
til þess að rekstur 
hjálparsveitanna á 
Íslandi gerbreyttist. 
Það leiddi til aukinnar 
samkeppni svo 
Slysavarnafélagið
efldist að kröftum. 
Tryggvi á einn stóran 
heiður af öllu því 
mikla og kraftmikla 
starfi sem björgunar-
sveitirnar sýna í dag.“ 
Enda stofnaði hann 
flestar þeirra, bætir 
annar við.

Freyr Einarsson, 
dagskrárstjóri
Sirkuss, kynntist 
honum sem unglingur 
í tengslum við 
Kaupstefnuna – 
sýningafyrirtæki sem 
Tryggvi rak ásamt 
nokkrum félögum 
sínum úr skátahreyf-
ingunni sem hobbí 
um nokkurra ára bil: 
„Hann er gífurlega 
frjór og hugmynda-
ríkur. Hann er 
gríðarlega skemmti-
legur maður, mein-
hæðinn og er í 
rauninni villingur að 

eðlisfari sem fáir kynnast.“ 
Á morgun mun Tryggvi stíga 

á pall og bjóða upp glæsilegt 
safn verka eftir íslenska 
myndlistarmenn: Elínbjört kona 
hans segir þau hafa farið að 
stunda sýningar saman fyrir 
1970 og það dylst engum sem les 
Listapóstinn, sem er eina 
reglulega veftímaritið sem út 
kemur á Íslandi um myndlistar-
markaðinn, að Tryggvi er 
ástríðufullur áhugamaður um 
myndlist. Eru greinar hans þar 
merkilegur vitnisburður um 
myndlistarumræðu, ekki 
kórréttar samkvæmt því 
staðlaða skoðanamynstri sem 
myndlistarheimurinn íslenski 
vill láta ráða, en ef það er 
eitthvað sem sagan kennir okkur 
er það að gildandi skoðanir eru 
býsna fljótar að fyrnast. 

Má ekki vamm sitt vita

„Myndlist er tískuvara og tískuheimurinn er fallvaltur. 
Sem stendur eru það frekar rómantísk verk sem eru 
eftirsóttust og litir gjarnan ljósir. Nú „eiga“ myndir 
að vera fallegar og frekar ljúfar. Fáguð vinnubrögð 
eru tekin fram yfir þau hráu. Það er hins vegar ekki 
sjálfgefið að þannig verði það eftir fáein ár.“ 

Sumir þola hann ekki og fara ekki þarna inn, en 
hann er einn af fáum hér á landi sem hafa marktæka 
þekkingu á myndlistarmarkaði.
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Nú er flensan búin 
að stinga sér niður á 
heimilinu. Andri 
veiktist í nótt og er 
búinn að liggja í 
rúminu í dag – sem 

er tvöfalt ólán því að í dag er 
starfsdagur kennara og þess 
vegna frí í skólanum og helgi 
framundan.

Fórum í útskriftar-
veislu hjá Öldu Lóu 
vinkonu sem var að 
klára BA í guðfræði. 
Það finnst mér vel 
af sér vikið. 

Rithöfundurinn
Robert Heinlein sagði að guðfræði 
væri „leit í dimmum kjallara á 
miðnætti að svörtum ketti sem er 
ekki þar“. 

Sjálfur veit ég of lítið um guð-
fræði til að hafa skoðun á málinu 
en í fljótu bragði sýnist mér þetta 
eiga ágætlega við um margar 
fræðigreinar. En þar í móti kemur 
auðvitað að maður getur orðið 
margs vísari við að leita að svört-
um ketti um miðnæturbil.

Andri er 
heldur að 
hressast

núna. Fer samt 
ekki í skólann á 
morgun. Við 
finnum okkur 
eitthvað að 
gera.

Í kvöld 
voru vinir 
okkar svo höfð-
inglegir að bjóða 
okkur Sólveigu með 
sér í Íslensku óper-
una að sjá „Flag-
ara í framsókn“ en 
það er þýðing á „A 
Rake’s Progress“ 
eftir Stravinskí.

Það var smekkfullt hús enda 
fjallar þessi ópera um ákaflega 
tímabært efni:

Maður nokkur verður skyndi-
lega ríkur. Peningarnir rugla hann 
í ríminu og hann glatar bæði unn-
ustu sinni og sjálfum sér enda 
kemur það í ljós að hann hefur 
ráðið skrattann í sína þjónustu og 
farið að hans ráðum í einu og öllu.

Ég hef ekki hlustað mikið á 
Stravinskí um dagana enda hef ég 
einfaldan smekk og hlusta mest á 
Mozart og Johnny Cash og verð að 
viðurkenna að ég var ekki alveg 
laus við kvíða þegar sýningin byrj-
aði.

En kvíðinn reyndist ástæðulaus. 
Þetta var dúndurskemmtilegt. 
Söngvararnir voru hver öðrum 
betri og músíkin vandist vel.

Flestar góðar óperur enda 
skelfilega illa og „Flagari í fram-
sókn“ er engin undan-tekning frá 
þeirri reglu.

Það var 
reyndar

fyrirsjáanlegt að ekki mundi fara 
vel fyrir peningamanninum frek-
ar en öðrum sem kjósa að binda 
trúss sitt við fjandann en honum 
var vorkunn því að sá vondi var 
bæði sakleysislegur og stima-
mjúkur í byrjun eins og allir vita 
sem hafa séð til hans á sálnaveið-
um.

Andri var heima í 
dag. Eftir hádegið 
dúðaði hann sig upp 
og fór með mér á 
bókasafnið og náði 
sér í spennandi 
bækur að lesa.

Fiskur er ómiss-
andi á mánudögum. Í dag eldaði ég 
þorsk sem ég maríneraði dag-
langt í ísskápnum í appels-
ínusafa og olífuolíu, 
snöggsteikti á pönnu 
og gerði síðan sósu 
úr appelsínusa-
fanum og 
rjómaosti
og
krydd-
aði með 
pipar og 
salti.

Þetta borð- uðu
börnin með bestu lyst 
og hafa þau þó ótrú á fiski 
nema hann sé annaðhvort hjúpað-
ur í deig og djúpsteiktur ellegar 
múrhúðaður með raspi eða brauð-
mylsnu.

Í dag fór Andri í 
skólann. Honum var 
farið að hundleiðast 
heima.

Sjálfur fór ég á 
HL- stöðina í 

hjartaeftirlit og 
var látinn hjóla 
á þrekhjóli. Á 
hverri mínútu 
varð þyngra 
og þyngra að 
stíga hjólið. 
Einar tíu elektróð-
ur voru límdar á 
mig og þar að auki 
festur blóðþrýstingsmælir um 
annan handlegginn.

Mér var ráðlagt að fara í svona 
eftirlit á hverju ári eftir að ég 
fékk hjartaáfall hérna um árið. En 
einhvern veginn hættir manni til 
að trassa að hafa eftirlit með hjart-
anu. Annaðhvort gengur þetta 
ágæta líffæri sinn vanagang – og 
þá finnst manni ástæðulaust að 
fara með það í skoðun – eða það 
stoppar – og þá er full seint að 
panta tíma.

En þetta var sem sagt hjarta-
eftirlit og þrekmæling. Og allt 
gekk vel. Hjartað virtist vera í 
góðu standi og ég fékk
2,3 w/KG í þrekein-
kunn sem ég veit 
ekki nákvæmlega 
hvað þýðir - en 
læknirinn sagði að 
teldist mjög gott 
hjá fertugum. 

Ég er sextug sál í 
fertugum líkama. 
Kortið mitt í 
World Class er 
greinilega að 
borga sig.

Þessi flensa er stór-
varasöm. Andri var 
ekki nema rétt 
hálfnaður að klæða 
sig í morgun þegar 

hann byrjaði að kasta upp sem 
aldrei fyrr. Ólafur Gísli bjarg-
vættur fjölskyldunnar leyfði mér 
að koma með strákinn til sín í 
Domus Medica og hlustaði hann 
og úrskurðaði að hann skyldi halda 

sig heima og ekki fara í skóla 
þessa vikuna.

Það vekur athygli að Jón Bald-
vin skuli ekki skipa heiðurssæti á 
lista Samfylkingarinnar. Út frá 
þessu fór ég að hugsa um hvort 
það sé eitthvað í kosningalögum 
sem bannar manni að bjóða sig 
fram fyrir fleiri en einn flokk í 
einu?

Það gæti verið stórsnjallt fyrir 
þingmenn að gulltryggja sig með 
því að bjóða sig fram fyrir mis-
munandi flokka í mismunandi 
kjördæmum. Og sá sem færi á 
þing fyrir fleiri en einn flokk gæti 
valið hvaða flokki hann vildi til-
heyra þann daginn og kallað inn 
varamenn til að sinna hinum flokk-
unum.

Það rímar einhvern veginn ekki 
við valfrelsi nútímans að tilheyra 
bara einum flokki. Mér líður eins 
og góðum samfylkingarkrata 
þegar ég fer með börnin í skólann 
og bölva svifrykinu sem vinstri-
grænn á heimleiðinni. Svo athuga 
ég gengi dagsins í Kauphöllinni 
eins og sjálfstæðismaður og inn-
blásinn af ungmenna-

félagsanda
eins og sann-
ur framsókn-

armaður skrifa 
ég lofgerðir um 

íslenskt þjóðfé-
lag. Á þennan 

hátt hef ég haft 
viðkomu í 
öllum flokkum 

og ekki enn þá 
komið hádegi. 

Ég stofna 
kannski

„vinstriframsóknarí-
haldskratagræningja-

flokkinn“ við tækifæri og hef það 
í bakhöndinni að stofna „frjáls-
lyndavinstriframsóknaríhalds-
kratagræningjaflokkinn“ ef mér 
skyldi sinnast við flokkssystkini 

mín.

Febrúar er loksins 
liðinn. Í mars er 
orðið nægilega 
bjart til að maður 

finni þunglyndislyfin sín og birtan 
færir manni fyrirheit um vor sem 
er á næsta leiti. 

„Hroki og hleypidómar“ eftir 
Jane Austen er eftirlætisbók 
Breta samkvæmt  netkönnun. Sú 
bók kom út 1813 svo að ekki er 
nýjungagirninni fyrir að fara hjá 
Bretum.

Ég hef líka íhaldssaman bók-
menntasmekk og mín eftirlætis-
verk eru komin til ára sinna: „Góði 
dátinn Svejk“ sem höfundurinn 
Jaroslav Hasek dó frá hálfkláraðri 
árið 1923. Hin bókin er eldri. Hún 
er frá 13. öld og heitir „Íslendinga 
saga“ eftir Sturlu Þórðarson sem 
einnig skrifaði „Njálu“ eins og 
kunnugt er.

Í kvöld hélt nútíminn innreið 
sína í Norska bakaríið. Sendibíll 
frá Elko kom með ísskáp, upp-
þvottavél og nýtt sjónvarp. 

Með því að kaupa allt þetta á 
einu bretti tókst mér að prútta 
verðið niður um nokkrar krónur. 
Ég hef það fyrir fasta reglu að 
prútta í viðskiptum. Það lærði ég í 
Arabíu. Ekki endilega vegna þess 
að upphæðirnar skipti verulegu 
máli heldur vegna þess að prútt 
breytir ópersónulegum viðskipt-
um í lífleg og skemmtileg mann-
leg samskipti. 

„Vinstriframsóknaríhaldskratagræningi“
Kæra 
  Dagbók
Þráinn Bertelsson skrifar

Í Dagbók Þráins Bertelssonar er fjallað um flensu, guðfræði, svarta ketti, Flagara í framsókn og kölska á sálnaveið-
um. Einnig er vikið að múrhúðuðum þorski, hjartaeftirliti og prútti auk þess sem stjórnmálamönnum er bent á þann 
möguleika að bjóða sig fram fyrir marga flokka samtímis.



KVEF?

NEFÚÐI HÁLSTÖFLUR VERKJALYF FRUNSUKREM

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

Við hlustum!

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



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

Skólahljómsveit Kópavogs er ein elsta 
og virtasta skólalúðrasveit landsins og 
fagnar 40 ára afmæli sínu um þessar 
mundir. Á morgun verða haldnir tón-
leikar í Háskólabíói þar sem félagar 
hennar fagna þessum tímamótum með 
óvenjulegri efnisskrá. 

Stofnandi sveitarinnar var Björn Á. 
Guðjónsson trompetleikari og stjórn-
aði hann henni óslitið fram til ársins 
1993 þegar Össur Geirsson tók við 
sprotanum. Össur segir heilmargt hafa 
þegar verið gert í tilefni afmælisárs-
ins, til dæmis verði brátt gefinn út 
diskur með sveitinni en tónleikarnir á 
morgun eru ákveðinn hápunktur 
afmælisins. Í tilefni þeirra voru pönt-
uð þrjú ný verk fyrir sveitina en tón-
skáldin eru öll ungir Kópavogsbúar. 
Haraldur Vignir Sveinbjörnsson og 
Þóra Marteinsdóttir eru bæði útlærð í 
tónsmíðum og hafa getið sér gott orð á 
þeim vettvangi þótt þau hafi ekki skrif-
að áður fyrir lúðrasveitir en yngsta 
tónskáldið, Finnur Karlsson, er aðeins 
18 ára og félagi í hljómsveitinni. Auk-
inheldur munu yngstu  meðlimir sveit-
arinnar leika útsetningu á lagi eftir 
Írisi Andrésdóttur, annan félaga, en 
lagið samdi hún fyrir tónsmíðakeppni 
sveitarinnar þegar hún var aðeins níu 
ára gömul. „Markmiðið var að fá öðru-
vísi tónlist en við spilum alla jafna en 
það er alls ekki á hverjum degi sem 
lúðrasveitir láta semja fyrir sig nýja 
tónlist,“ útskýrir Össur og bætir við að 
efnisskráin á morgun sé gamalt og nýtt 
í bland því dægurflugur og kunnugleg-
ir standardar séu líka á listanum.

Skólahljómsveit Kópavogs er full-
gildur tónlistarskóli þar sem pláss er 
fyrir 140 nemendur en auk þess fær 
hljómsveitin sjálf liðsauka frá fleiri 
tónlistarskólum á svæðinu. Sveitin er 
þrískipt eftir aldri en yngstu hljóð-
færaleikararnir er aðeins níu ára gaml-
ir. 

„Markmið okkar til framtíðar er að 
hljómsveitin fái að þróast og að hún 
starfi í takt við tímann,“ segir Össur og 
nefnir í því tilliti að skoðað verði að 
taka fleiri hljóðfæri með í sveitina og 
leitast við að spila tónlist sem krakk-
arnir hafa gaman af. „Við getum ekki 
endalaust spilað Öxar við ána,“ segir 
hann sposkur, „við verðum að færa 
okkur nær því sem þeim þykir gaman 
að vinna með en jafnframt að missa 
ekki sjónar af því markmiði að kynna 
þeim gamla klassíska tónlist líka.“

„Bestu úrslitin eru sigur, 
ásættanleg úrslit ef við 

erum lélegir í leiknum eru 
jafntefli, verst er tap. Það 

eru bara þessir þrír 
möguleikar til.“ 

Rússar draga sig úr fyrri heimsstyrjöld

Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur hlýhug og vináttu við andlát eigin-
manns míns, föður okkar, tengdaföður, afa
og langafa,

Þorsteins Arnars
Andréssonar
Bröttuhlíð 8, Mosfellsbæ.

Sérstakar þakkir til starfsfólks hjúkrunarheimilisins
Eir fyrir alla umönnun og hlýju.

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

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og systir,

Margrét Magnúsdóttir
til heimilis að Strandvegi 43A,
Vestmannaeyjum,

lést á sjúkrahúsi Selfoss fimmtudaginn 1. mars.
Útförin fer fram frá Aðventistakirkjunni í Reykjavík, 
föstudaginn 9. mars kl. 13.30.

Jóhann Þórisson Þórný Kristmannsdóttir
Erlendur Þórisson Harpa Kristinsdóttir
Magnús Þórisson
systkini, barnabörn og barnabarnabörn.

80 ára í dag
Guðmundur
Magnússon

Byggingarmeistari, Akranesi.

Eiginkona hans er Ástríður Þ. 
Þórðardóttir. Þau verða að heiman 
með börnum sínum og fjölskyldum

þeirra á afmælisdaginn.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og vinarhug við andlát og
útför móður okkar, stjúpmóður, tengda-
móður, ömmu og langömmu,

Elínar Sigurðardóttur
hjúkrunarheimilinu Eir, Hlíðarhúsum 7,
Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á hjúkrunar-
heimilinu Eir, deild 1-B fyrir góða umönnun.

Kristín Þorsteinsdóttir Þórður Jónsson
Sigríður Þorsteinsdóttir
Erla Þorsteinsdóttir Ágúst Haraldsson
Steinunn Þorsteinsdóttir Geir Gíslason
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir, dóttir og amma,

Svanhvít Stefánsdóttir
(Digga) Snorrabraut 75, Reykjavík,

Lést á Landspítalanum Hringbraut miðvikudaginn 28.
febrúar. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Þór Tómas Bjarnason
Erna Stefanía Gunnarsdóttir    Björgvin Hansson
Erna Smith
og barnabörn.

AFMÆLI



    Bókamarkaður
Félags íslenskra
  bókaútgefenda!
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STÓRI
BÓKAMARKAÐURINN
Perlunni 1. – 11. mars
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Á Stóra bókamarkaðinum færðu yfir 10.000
bókartitla og alla með lækkuðum virðisaukaskatti!
Glæpasögur, ástarsögur, barnabækur, fræðibækur,
ævisögur, skáldsögur og allt þar á milli.

Svalaðu þorstanum!
Allir sem koma á Stóra 
bókamarkaðinn fá Kristal sport frítt
svo lengi sem birgðir endast. Svalandi 
drykkur sem inniheldur vítamín, 
steinefni og sölt en skartar fáum 
hitaeiningum.

4.680,- 1.790,- 3.480,- 1.490,- 2.880,- 590,- 4.980,- 1.980,- 12.980,- 5.990,-

Vaskurinn niður 
um helming!



Verðið

Gráðusög, Cosmos
5618701

Áltrappa, 3ja þrepa
5079089 2.299

Áltrappa
4ra þrepa
5079090

Áltrappa, 5 þrepa
5079091

3.395

40%
afsláttur
af völdum hilluberum

og uppistöðum

1.399
2.495 WORX

fyrir iðnaðarmannin

Juðari, Worx
260 W, 92x180 mm. 
Vönduð taska fylgir.
5244864

5.995
10.85545%

afsláttur

Verkfærataska
Keter
5024779

399
799

2.699

Aðeins til í hvítu



Hleðsluborvél, B&D
12 V. 2 rafhlöður. 260 W,
92x180mm í vandaðri tösku.
5246035

7.995

lækkar
í Húsasmiðjunni

Verkfæraskápur á hjólum
5 skúffur. Stærð 662x356x810 mm.
5024468

Bitasett
Cosmos. 100 stk.
5010807

680
1.698

60%
afsláttur

16.995
23.463

Tangarsett
Cosmos. 8 stk.
5052764

1.299
2.855

55%
afsláttur

25%
afsláttur

Góð vél
fyrir heimilið

Skrúfjárnasett
6 stk. 15-20-25-30.
5010137

699
1.695



manni fannst maður vera fyrir. Ég 
fann það frá fyrstu stundu að hann 
var ekki velkominn, bekkjarkenn-
arinn vildi ekkert með okkur hafa 
og þegar kennsludegi lauk var 
stundataflan hans tekin niður af 
veggnum í athvarfinu og hjálpar-
tækin færð til svo að á hverjum 
morgni þurfti að koma öllu fyrir á 
nýjan leik.“ 

Anna segist hafa heyrt að þetta 
sé því miður viðkvæðið hjá mörg-
um skólum þó það fari minnkandi. 
„Vandi skólanna er sá að það á að 
vera námsframboð fyrir alla en 
svo er eins og ekki treysti allir 
skólar sér út í þetta verkefni. Ein-
hverfir einstaklingar eru hluti af 
lífinu og óskandi væri að skólarnir 
litu á þetta sem skemmtilegt verk-
efni. Þeir eiga ekki að komast upp 
með það að vilja ekki taka þessi 
börn til sín og um leið og hin börn-
in í skólanum læra inn á þessa ein-
staklinga, að þetta sé sjálfsagður 
hlutur af lífinu og börn sem eru til, 
þá erum við í góðum málum. Þá 
erum við nefnilega að ala upp ein-
staklinga sem þekkja inn á fötlun-
ina og þeir munu svo dreifa sinni 
þekkingu og skilningi út í þjóðfé-
lagið.“

Mun fleiri einstaklingar greinast í 
dag með einhverfu en áður en þó 
er ekki hægt að komast að þeirri 
niðurstöðu að fötlunin sé algeng-
ari heldur eru þau tæki og tól sem 
þarf til að greina börnin mun full-
komnari en áður. „Einhverf börn 
þurfa oft að þola sömu fordóma og 

ofvirk börn. Þau eru dæmd óþekk.“ 
Anna segir veggina marga sem 
foreldrar einhverfra barna þurfa 
að ganga á, bæði hvað varðar 
skólagöngu og samfélagið sjálft. 
„Félagsþjónustan  væri fín ef hún 
myndi virka sem skyldi. Auðvelt 
er að skella því á borðið að þeir 
eigi rétt á hinu og þessu og allt 
saman hljómar það mjög vel. 
Vandamálið er að þessi störf á 
vegum félagsþjónustunnar eru 
svo illa launuð að það fæst enginn 
til að vinna þau. Einhverf börn 
eiga rétt á liðveislu, manneskju 
sem sér um að aðstoða börnin við 
að rjúfa félagslega einangrun. 
Slíkt stendur til boða í bókstafnum 
en oftar en ekki endar það á því að 
foreldrar þurfa sjálfir að finna 
manneskju því enginn finnst í 
starfið.

Anna segir neyðarástand ríkja í 
málefnum fullorðinna einhverfra 
einstaklinga og þá sérstaklega 
varðandi búsetu. „Öll sambýli eru 
full og það er ekki verið að byggja 
nein sambýli eða nein meðferðar-
heimili. Einhverfir fullorðnir eru 
upp á foreldrahús komnir, ef það 
er ekki í boði lenda þeir utangarðs. 
Ég sé alveg fyrir mér að eldri 

drengurinn eigi eftir að geta búið 
einn en sá yngri – ég hef hann 
heima eins lengi og ég get og vonin 
um að hann geti búið einn í fram-
tíðinni er mun minni. Ofsaköst 
sem einhverfir fá er oft erfitt að 
höndla og það eina sem hægt er að 
gera verði þau slæm er innlögn á 
Barna- og unglingageðdeild og 
aukin skammtímavistun.“ 

Anna á tvö önnur yngri börn, 10 
mánaða stúlku sem býr hjá henni 
og dreng sem býr hjá föður sínum 
en hann er það litlu yngri en bræð-
ur hans að hann var farinn að 
herma eftir hegðun þeirra. „Við 
foreldrarnir búum ekki saman en 
það er mjög gott samstarf þarna á 
milli okkar sem og fósturpabba 
þeirra, enda bráðnauðsynlegt, og 
við sáum að þegar hann var aðskil-
inn frá bræðrum sínum tók hann 
stórt þroskastökk fram á við. Það 
má ekki heldur gleyma að hugsa 
um hin systkinin sem eiga ekki við 
þessa fötlun að stríða.“ Björtu hlið-
irnar eru margar og Anna segir að 
það sé nauðsynlegt að geta haft 
húmor fyrir þessu og vera á léttu 
nótunum. Það séu heilmargar 
spaugilegar hliðar á þeirra lífi rétt 
eins og á lífi ófatlaðra barna. 

B
ræðurnir Sigtryggur 
Einar og Kristján 
Atli Sævarssynir eru 
11 og 13 ára gamlir. 
Báðir eru þær 
greindir með dæmi-

gerða einhverfu og haldnir mikilli 
þráhyggju en þó er hegðun þeirra 
afar ólík. Sá yngri, Sigtryggur 
Einar, hefur takmarkaðan mál-
þroska, er haldinn mikilli hljóð-
fælni þar sem sum hljóð hreinlega 
meiða hann, sýnir lítil tilfinninga-
leg viðbrögð og þarf mikla 
ummönnun. Málþroski eldri bróð-
urins, Kristjáns Atla, er mun betri. 
En í dag er hann duglegur að 
spyrja hvað hlutirnir þýði skilji 
hann orðin ekki. Kristján er að 
auki ofvirkur og misþroska en 
hann er ekki eins og einhverfir 
einstaklingar eru oft og hefur ólíkt 
flestum einhverfum mikla þörf 
fyrir snertingu. Einmitt vegna 
þess hve ólík einkenni bræðurnir 
hafa segir Anna að oftar en ekki 
hafa hún fengið spurninguna hvort 
þeir hafi ekki hreinlega verið 
greindir vitlaust. Það geti ekki 
verið að þeir séu báðir með sömu 
fötlun. Reyndin er einmitt sú hvað 
einhverfu varðar að hvert barn er 
einstakt. Það er ekkert til sem heit-
ir dæmigerður einhverfur ein-
staklingur. 

Það var haustið 1998 sem dreng-
irnir greindust, fyrst sá eldri, þá 
fjögurra ára gamall og mánuði 
síðar var sá yngri greindur, tveggja 
og hálfs árs. Foreldrar einhverfra 
barna eru oft lengi í sorg eftir að 
börnin hafa fengið greiningu og 
Anna segir sorgarferlið langt. Hún 
viti varla hvort því sé lokið eða 
hvort því ljúki einhvern tímann.  
Þegar grunsemdir vöknuðu um að 
eitthvað væri að yngri syninum 
hafi hún hreinlega reiðst þeim sem 
bentu á slíkt, enda vön því að eldri 
drengurinn væri upp um allt og 
mjög orkumikill. Hennar von var 
sú að Sigtryggur væri bara svona 
rólegt og þægt barn sem gat dund-
að sér tímunum saman með tóman 
eldspýtustokk.

Á þeim tíma sem drengirnir 
greindust bjuggu þau á Blönduósi 
og þó viljinn hafi verið fyrir hendi 
segir Anna að þar hafi þau engu að 

síður þurft að finna upp hjólið 
hvað varðar rétta meðferð fyrir 
fötlunina og því hafi þau tekið það 
ráð að flytja í bæinn þar sem í 
Reykjavík var búið að finna það 
upp. „Blönduós var samt betri að 
því að leyti að á litlum stað vita 
allir við hvers konar fötlun þeir 
áttu að glíma og þeir urðu fyrir 
litlu aðkasti því allir vissu hrein-
lega að þetta voru börnin hennar 
Önnu og tóku tillit til þess. Ein-
hverfa er dulin fötlun sem er oft 
mjög erfitt fyrir þessa einstakl-
inga og aðstandendur þeirra. Ég 
hef engan merkimiða á enni þeirra 
um að þeir séu einhverfir en börn 
sem eiga til dæmis við líkamlega 
fötlun að stríða bera það utan á sér 
og flestir taka tillit til þess.“ Mikið 
er horft á strákana, í búðum og 
öðrum opinberum stöðum þar sem 
hegðun þeirra vekur eftirtekt og 
ekki síður framkoma Önnu. „Þú 
getur ekki talað við einhverf börn 
eins og önnur börn. Maður notast 
við stuttar og hnitmiðaðar setning-
ar og flækir ekki málin um of. 
Bæði fæ ég augngotur frá fólki og 
athugasemdir fyrir það að vera 
slæmur uppalandi og það hefur oft 
sært strákana því fólk horfir á þá 
og ætlast til þess að þeir séu heil-
brigðir. Þetta er dæmt sem óþekkt 
og afskiptasamt fólk segir þeim að 
láta ekki svona. Þetta bitnar mikið 
á þeim eldri því hann er getumeiri 
og það blöffar. Ég hef reynt að 
brynja mig fyrir þessu því ég átti 
það til að labba grátandi út úr 
búðum.“

Í Langholtsskóla er sérdeild fyrir 
einhverfa og Anna segir það mikla 
blessun að drengirnir hafi komist 
þar inn og starfsfólk þar sé til fyr-
irmyndar. Þó bundið sé í lög að 
fötluð börn hafi rétt á að sækja 
almennan skóla og þeim standi það 
til boða er slíkt meira í orði heldur 
en á borði. „Kristján Atli fór hálf-
an vetur í Breiðholtsskóla og sá 
vetur var martröð. Einhverfir ein-
staklingar þurfa mjög stöðugt 
umhverfi, sjónrænar stundatöflur 
og önnur hjálpartæki. Ef skólarnir 
legðu sig fram ætti með góðri sam-
vinnu að vera hægt að leyfa þeim 
að ganga í þessa skóla en á þessum 
tíma var líðanin bara þannig að 

Einhverfa er fötlun, ekki hegðun
Gera má ráð fyrir að á Íslandi séu um 200 einstaklingar með einhverfu. 
Þekking á fötluninni er að sögn aðstandenda takmörkuð og skilningur oft 
lítill enda er um dulda fötlun að ræða þar sem hraustlega útlítandi börn eiga 
við mikla innri fötlun að stríða. Júlía Margrét Alexandersdóttir hitti Önnu 
Gísladóttur, móður tveggja einhverfra bræðra, sem segir einhverfa oft ekki 
tekna með í reikning þjóðfélagsins. 

S
ynir Önnu eru báðir í Langholtsskóla, 
þar sem starfrækt er sérdeild fyrir 
einhverfa, en í haust eru ekki mörg 
pláss laus og umsóknir margar. 
Greiningarstöð ríkisins benti Láru 
Björgu á að skoða allt sem væri í boði 

fyrir son sinn, en fötluð börn eiga alveg sama 
rétt á að sækja hverfisskólann sinn og önnur 
börn.

„Auðvitað er fötlunin metin hverju sinni en í 
tilfelli sonar míns segir ráðgjafi okkar hjá 
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins að hann 
muni pluma sig vel fái hann góðan stuðning og sé 
koma hans í skólann vel undirbúin með skipu-
lögðu sjónrænu kerfi. Hann þarf fullan stuðning 
og helst fagmanneskju með sér allan daginn. Ef 
samstarfið er gott á milli leikskóla og skóla um 
þarfir hans ætti allt að geta gengið að óskum, 
ekki síður en í sérdeildinni í Langholtsskóla,“ 
segir Lára en í vikunni fór hún á fund í Mela-
skóla sem er hverfisskóli sonar hennar. 

„Þar gengum við bókstaflega á vegg. Með 
okkur foreldrunum mættu á þennan fund 
ráðgjafi frá Greiningar- og ráðgjafarstöð 
ríkisins, deildarstjóri og fóstra af leikskóla hans 
en á móti okkur tók deildarstjóri sérkennslu í 
Melaskóla. Þar kom fram að í raun væru engin 
úrræði í boði fyrir son minn og upplifun mín var 
sú að yfirmaður sérkennslunnar vildi fæla okkur 
frá með því að tala um hvað þetta yrði erfitt fyrir 
okkur en hún tók fram að þetta væri auðvitað 
okkar val. Í fyrsta skipti frá því að sonur minn 
greindist með einhverfu leið mér eins og við 
værum eitt stórt vandamál sem ætti hvergi 
heima.“

Lára Björg segir mjög erfitt fyrir foreldra 
barna með fötlun sem þau bæru ekki utan á sér, 
að útskýra fyrir fólki hver fötlunin sé. Því hafi 
það komið henni mjög á óvart að mæta litlum 
skilningi fagfólks í grunnskóla á fötluninni. 

„Þetta hef ég aldrei upplifað innan leikskóla-
kerfisins en þar litu allir á sérþarfir sonar míns 
sem áskorun og á leikskóla hans, Sæborg, er 
mikill metnaður í því að koma til móts við hans 
þarfir. Viðhorfið sem ég mætti hjá yfirkennara 
sérkennslunnar var akkúrat öfugt við það sem ég 
þekki frá Sæborg. Eins og með öll önnur börn 
skiptir miklu máli að skólaganga sonar míns 
hefjist vel og til að hann geti gengið í skóla þarf 

hann manneskju með sér allan daginn sem fylgir 
honum eftir í tíma og í frímínútur enda á hann rétt 
á slíkri aðstoð. Ég fékk litlar undirtektir um slíkt, 
og þó fjárveiting fengist í það væri erfitt að manna 
slíka stöðu. Slíkt er mjög alvarlegt,“ segir Lára og 
bendir á að ef einhverf börn komist ekki inn í 
Langholtsskóla og fái ekki nægilegan stuðning í 
sínum hverfisskóla eigi þau á hættu að lenda 
utanveltu félagslega. „Mig hryllir við að foreldrar 
þurfi að lenda í viðtökum hjá grunnskólum þar 
sem þeim er einfaldlega gert ljóst að skólarnir hafi 
engin úrræði þeim til handa. Það er ábyrgðarhlut-
verk skólakerfisins að hlúa að öllum börnum og við 
foreldrar fatlaðra barna erum einfaldlega bara að 
berjast fyrir grundvallarmannréttindum barnanna 
okkar, þar sem menntun fer fremst í flokki.“

Ragna Ólafsdóttir, skólastjóri í Melaskóla, sagði 
í samtali við Fréttablaðið að vissulega væru mjög 
margir skólastjórar á því máli að fjárútlát til 
sérkennslu og stuðnings við börn með sérþarfir 
megi bæta. Einnig sé oft mjög erfitt að manna þær 
stöður sem eigi að styðja við bakið á börnunum og 
þá vanti jafnvel sérþekkingu sem getur nýst þeim 
einstaklingum sem eiga við hinar margvíslegu 
fatlanir að stríða. Þessi störf séu afar illa launuð 
og oft þurfi foreldrar hreinlega að ganga í málin til 
að ráða manneskjur. Hún harmi að heyra það ef 
fólk upplifi það að gengið sé á veggi í skólanum 
hvað varðar þessi mál og segir að það hafi ekki 
verið stefnan hingað til.





Spurning: Þegar þú ræðir um að 
koma í veg fyrir annað kalt stríð, 
milli hverra sérðu fyrir þér að slíkt 
stríð gæti staðið? Bandaríkjanna 
og allra annarra? Vesturlanda og 
íslam? Íslam og allra annarra? 
Vesturlanda og Rússlands?

- Jel McGill, London

Svar: Það eru ekki miklar líkur á 
að kalt stríð eins og það sem stóð 
frá sjötta til níunda áratugar síð-
ustu aldar bresti á aftur. En spenn-
an og óttinn sem nú ríkja í heims-
málunum bera sömu einkenni og 
þegar heimurinn stóð í skugga 
kjarnorkuógnar.  

Við horfum upp á hervæðingu 
margra landa, sem leggja mesta 
áherslu á herafla í öryggisskyni, 
stóraukin útgjöld til hermála, nýtt 
vopnakapphlaup og vaxandi hættu 
á útbreiðslu kjarnavopna. Og 
vopnasala er að fara úr böndun-
um. Á yfirborðinu sýnast þetta 
eingöngu vera viðskipti, en í raun 
er þetta pólitísk stefna sem hefur 
ófyrirsjáanlegar afleiðingar í för 
með sér. 

Í ræðu sem Vladimír Pútín 
Rússlandsforseti hélt í München í 
síðasta mánuði sagði hann að 
ýmsar aðgerðir Bandaríkjanna, 
þess lands sem gerir kröfu um 
einkarétt á forystu heimsmála, 
hefðu ýtt undir þessa varhuga-
verðu þróun. Gagnrýnendur Pút-
íns segja hins vegar að heimsfor-
ysta af þessu tagi sé nauðsynleg 
og jafnvel óhjákvæmileg nú um 
stundir, sökum þess að eina leiðin 
til að hamla gegn vaxandi hryðju-
verkastarfsemi sé að efla lýðræð-
isþróun í heiminum. 

Engu að síður hafa tilraunir til 
að koma á lýðræði að bandarískri 
fyrirmynd með valdboði þegar 
leitt til illdeilna, jafnvel styrjalda. 
Það er komið nóg af tilraunum til 
að þröngva þessu lýðræðisformi 
upp á samfélög sem hafna því á 
forsendum menningar, sögu og 
trúarbragða.

Lýðræði er ekki eins og skyndi-
kaffi sem hægt er að flytja heims-
horna milli í þægilegum pakkning-
um. Tilraun til að þröngva lýðræði 
upp á Íraka með skriðdrekum og 
eldflaugum hefur mistekist hörmu-
lega. Hvar sem valdi er beitt mun 
undirliggjandi spenna brjótast út 
og yfirskyggja aðrar deilur, hvort 
sem þær eru af þjóðlegum, trúar-
legum eða landfræðilegum toga, 
og valda ómældum hörmungum 
meðal þúsunda manna. Því fer víðs 
fjarri að aðgerðir af þessu tagi 
hamli gegn hryðjuverkum, þær 
hvetja einungis til þeirra.

Ýmislegt annað minnir á liðna 
daga kalda stríðsins. Sum banda-
lög eru að undirbúa aðgerðir án 
nokkurs tillits til alþjóðalaga og 
alþjóðastofnana. Þannig virðist 
NATO til dæmis stefna markvisst 
að aukinni hernaðaruppbyggingu 
og hefur fært viðmiðunarmörk um 
beinar aðgerðir langt umfram það 
sem áður þekktist. Þetta gengur 
þvert á fyrirheit sem gefin voru 
undir lok níunda áratugar síðustu 
aldar um að hlutverk bandalagsins 
yrði fyrst og fremst stjórnmála-
legs eðlis.

Bandalagið reynir nú að hasla 
sér völl sem ráðandi afl í heims-
málum og grefur samtímis undan 
öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. 
Framkvæmdastjóri bandalagsins 
tilkynnti nýlega að verið væri að 
undirbúa langtímaáætlun um ein-
hliða aðgerðir af hálfu bandalags-
ins hvar og hvenær sem vandi 
steðjaði að. 

Á sama tíma leita ákveðin ríki 
dyrum og dyngjum eftir utanað-
komandi óvini eða reyna að búa 
sér hann til. Hryðjuverkahættan 
er orðin fyrirsláttur fyrir áróðri 
gegn múslimum og fordæmingu 

ríkja sem kölluð eru alls kyns 
ónefnum á borð við öxulveldi hins 
illa.

Sem Rússi hef ég verulegar 
áhyggjur af endurteknum hræðslu-
áróðri með þátttöku fjölmiðla og 
stjórnmálamanna gegn Rússlandi í 
því augnamiði að grafa undan trú-
verðugleika landsins. Þetta gerir 
ekkert annað en að eitra alþjóðlegt 
andrúmsloft og ala á tortryggni. 
Robert Gates, varnarmálaráð-
herra Bandaríkjanna, setti þannig 
Rússland nýverið á lista óútreik-
anlegra ríkja sem gætu orðið 
Bandaríkjunum óvinveitt.

Hvort sem þetta voru mismæli 
eður ei, þá voru þetta að minnsta 
kosti freudísk mismæli, sem gáfu 
til kynna hugarfar sem ekkert 
hefur breyst þrátt fyrir að kalda 
stríðið sé löngu liðin tíð. Kína var 
líka nefnt í sömu andrá. Augljóst 
er að einhverjir sem móta utanrík-
isstefnu Bandaríkjanna líta einnig 
á Kína sem hugsanlegan deiluaðila 
frekar en uppbyggilegan sam-
starfsaðila.

Pólitísk leikfimi og áróður af 
þessu tagi gerir fátt annað en að 
beina athyglinni frá þeim hættum 
sem við blasa og þeim verkefnum 

sem heimurinn þarf að takast á 
við, þar með talinni hryðjuverka-
starfsemi. Vitanlega verðum við 
að berjast gegn hryðjuverkum en 
það er misráðið að láta heimsmálin 
snúast um þetta eina vandamál og 
láta hjá líða að beina sjónum að 
rótum þess, þar á meðal þeim 
djúpu gjám sem myndast hafa 
sökum vaxandi misréttis í heimin-
um.

Fátækt, sem fer saman við skort á 
heilbrigðisþjónustu, menntun og 
öðrum nauðsynlegum þáttum eðli-
legrar þróunar, orsakar niðurlæg-
ingu og örvæntingu sem hefur 
öfgar í för með sér. Meginorsök 
vandans má rekja til sjálfhverfrar 
efnahagsstefnu ríku landanna sem 
veldur því að bilið milli þeirra og 
fátæku landanna breikkar 
stöðugt.

Er hægt að bregðast við þess-
um vanda með hervaldi? Nei.

Það sem þarf er breytt for-
gangsröðun. Gjáin milli orða og 
efnda æðstu valdamanna heims er 
hróplegt hneyksli. Engra breyt-
inga er að vænta án þess að til 
komi þrýstingur frá alþjóðlegum 

stofnunum hins borgaralega sam-
félags. Þetta þekki ég af eigin 
reynslu. Við þurfum að taka upp 
nýja stefnu og nýja nálgun í 
alþjóðamálum.

Tökum fólksflutninga sem 
dæmi. Sjálfstæð ríki glíma mörg 
við vaxandi vanda vegna aukinna 
fólksflutinga. Bandaríkin eru að 
byggja varnargirðingu á suður-
landamærum sínum. Spánn er orð-
inn inngönguhlið til Evrópu fyrir 
þúsundir innflytjenda. Alþjóða-
stofnanir verða að taka á þessum 
vanda, ekki einungis Evrópusam-
bandið og Samvinnustofnun Sjang-
hæ, heldur einnig öryggisráð Sam-
einuðu þjóðanna.

Hægt er að ná árangri með pólit-
ískum og diplómatískum lausnum. 
Nýjasta dæmið er samkomulagið 
við Norður-Kóreumenn um að þeir 
leggi kjarnorkuáætlun sína á hill-
una. Svipuð nálgun gæti gengið í 
málefnum Írans og Íraks. Þeir sem 
ekkert sjá nema hernaðarlausnir 
vilja hins vegar ekkert af þessu 
vita. Þolinmæðin og samræðan 
sem nauðsynleg er til að finna frið-
samlegar lausnir á vandamálum er 
þar hvergi á dagskrá.

Að undanförnu hefur ekki 
aðeins virst sem nýtt kalt stríð sé í 
uppsiglingu milli Rússlands og 
Bandaríkjanna, heldur nýtt vopna-
kapphlaup sömuleiðis. Sem svar 
við þessu hafa rússneskir stjórn-
málamenn, þar á meðal yfirhers-
höfðinginn, rætt um að rifta samn-
ingnum um bann við meðaldrægum 
kjarnorkueldflaugum. Yfirlýsing 
frá Bush Bandaríkjaforseta og 
Pútín Rússlandsforseta þess efnis 
að löndin séu ekki óvinveitt hvort 
öðru og að traust ríki milli leiðtoga 
þeirra væri skref í rétta átt. Þegar 
hefur dregið úr mestu spennunni 
en mikið verk er óunnið ennþá. 

Fyrir mörgum árum, þegar við 
vorum að vinna að bættum sam-
skiptum Rússlands og Bandaríkj-
anna, settu ríkisstjórnir landanna 
á fót vinnuhópa sem héldu reglu-
lega fundi til að ræða sérhvert mál 
sem snerti hagsmuni beggja ríkj-
anna. Með því að ræða í þaula 
hvert einstakt mál fyrir sig tókst 

að draga verulega úr spennu milli 
landanna.

Þessi nálgun gæti komið að 
gagni á ný, ekki einungis í tilviki 
Bandaríkjanna og Rússlands held-
ur fyrir önnur ríki sömuleiðis. 
Bætt samskipti milli Bandaríkj-
anna og endurnýjaðs Rússlands, 
sér í lagi ef þjóðirnar geta komist 
að samkomulagi um afvopnun, 
gæti verið gott fordæmi um leiðir 
til að leysa sameiginlegan ágrein-
ing.

Það var uppörvandi að sjá grein á 
þessum nótum nýlega í Wall Street 
Journal eftir þá fyrrverandi utan-
ríkisráðherra Bandaríkjanna 
George Shultz og Henry Kissinger, 
ásamt fyrrverandi öldungardeild-
arþingmanninn Sam Nunn og Willi-
am Perry, fyrrverandi varnar-
málaráðherra. Í pistli mínum í 
Wall Street Journal í síðasta mán-
uði sýndi ég stuðning minn við 
þessar hugmyndir með því að 
nefna þrjú forgangsatriði sem 
kjarnorkuríkin ættu að hafa í huga: 
að endurnýja skuldbindingar sínar 
um það langtímamarkmið að eyða 
öllum kjarnavopnum; að staðfesta 
enn frekar bannið við kjarnorku-
tilraunum og að leggja af allar við-
bragðsáætlanir sem fela í sér notk-
un kjarnavopna. 

Á móti myndu önnur lönd sem 
búa yfir kjarnavopnum heita því 
að sú tæknikunnátta yrði ekki 
notuð í hernaðarskyni. Tillaga Pút-
íns til Bandaríkjamanna um að 
vinna að nýju samkomulagi sem 
leysti af hólmi samninginn um að 
draga úr fjölda hefðbundinna 
kjarnavopna (START) frá 1991 er í 
fullu samræmi við þetta frum-
kvæði.

Í stað þess að draga upp myndir 
af hugsanlegu nýju köldu stríði, og 
skipa í hlutverk í þessari varhuga-
verðu þróun, verðum við að leita 
allra leiða til að koma í veg fyrir 
hana.

Þar geta öll lönd lagt sitt til mál-
anna en í hreinskilni sagt lít ég svo 
á að Bandaríkin og Rússland verði 
að taka frumkvæðið. Þau geta lagt 
miklu meira af mörkum en þau 
hafa gert hingað til.

Samvinna, ekki hernaður
Samvinna er leiðin til að forðast nýtt kalt stríð, ekki hernaðarhyggja, segir Mikhaíl Gorbatsjov í annarri grein sinni um heims-
málin. Hann segir öll lönd geta lagt sitt af mörkum, en Bandaríkin og Rússland verði að taka frumkvæðið.





J
óna Ingibjörg Jónsdóttir 
er menntaður hjúkrunar- 
og kynfræðingur og hefur 
um tuttugu ára skeið 
hjálpað fólki að vinna bug 
á ýmsum vandamálum er
snerta samlíf þess. Hún
segir mikið vatn hafa 

runnið til sjávar síðan hún hóf 
störf og í byrjun hafi Íslendingar 
verið hálfflissandi yfir því að ein-
hver gerði slík fræði að atvinnu 
sinni. Tepruskapurinn hefur þó 
smám saman flotið að feigðarósi 
en hún viðurkennir að henni hafi 
þó brugðið í umræðunni undan-
farið er skapaðist varðandi áður-
nefnda ráðstefnu. Margt af því 
sem þar hafi komið fram hafi 
verið byggt á misskilningi, for-
dómum og fákunnáttu. Þó að orðið 
klám sé löngu hætt að stuða hana 
kýs kynfræðingurinn yfirleitt að 
nota „kynferðislega opinskátt 
efni“ yfir efnið því klám sé hlaðið 
neikvæðri merkingu. 

Umræðan undanfarið hefur nokk-
uð legið á þeirri braut að klám sé 
vont en erótík góð og falleg. 
Hóran sem glennir sílíkonið fram-
an í lýðinn er óæskilegt myndefni 
en heilaga madonnan í fallegum 
og ástríkum athöfnum er mun 
ásættanlegri. En er virkilega 
hægt að flokka efni sem sýnir 
kynlíf í þessa tvo flokka að henn-
ar mati? 

„Ég legg þessi hugtök að jöfnu, 
erótík og klám. Þetta er bæði kyn-
ferðislega opinskátt efni og svo 
getur fólk valið hvaða orð fólk 
notar eftir því hvað því finnst um 
efnið. Að setja allt undir sama 
hatt er mikil einföldun. Á meðan 
mér finnst efnið vont finnst þér 
það kannski gott. Það hefur 
engum tekist að skilgreina það 
svo vel sé hvað er erótík og hvað 
er klám. Femínistar hafa talað 
um að erótík sé góð og falleg og 
þessi skipting kynlífs í vont eða 
gott fer dálítið í taugarnar á mér. 
Meðan sumt særir blygðunar-
kennd manns og maður upplifir 

það sem argasta klám myndi það 
aldrei stuða nágranna þinn. Það 
sama er með list og fegurð en það 
er samt mikilvægara að fá að 
spreyta sig á umræðunni heldur 
en ekki. Í umræðunni um klámi 
undanfarnar vikur hefur öllum 
þessum hugtökum verið steypt í 
einn hrærigraut og ég kalla eftir 
meiri gagnrýnni umræðu um þau 
og þessi mál,“ segir Jóna Ingi-

björg og jánkar því að henni hafi 
fundist það frekar klaufalegt 
hvernig ráðstefnan var blásin af. 

„Hefði þetta fólk fengið gist-
ingu á fyrirhuguðu ráðstefnuhót-
eli hefðum við að minnsta kosti 
fengið að heyra sjónarmið þess 
en við misstum af því tækifæri. 
Við álitum það sekt áður en sektin 
var sönnuð. Í þessari umræðu 
finnst mér frjálslyndi tengjast 
tjáningarfrelsinu að einhverju 
leyti. Ég hélt að ég yrði aldrei 
sammála ályktun Heimdellinga 
sem sögðu það, í tilefni þessa 
fjaðrafoks, að hafa bæri í heiðri 
reglur réttarríkis: að hver er sak-
laus þar til sekt er sönnuð. Radd-
irnar sem voru háværar vildu 
flokka þessa framleiðendur og 

fylgilið undir sama hatt þar sem 
mansal, barnaklám og allt það 
ógeðslegasta af öllu kemur fyrir. 
Hugtakið barnaklám er í rauninni 
ekki til að mínu áliti því það er 
bara eitt:  ofbeldi af versta tagi og 
ætti eingöngu að kalla sínu rétta 
nafni – misnotkun á börnum. Hún 
getur verið líkamleg og andleg og 
það að viðhafa slíkt ofbeldi er 
blanda af hvort tveggja. Ég er 

alfarið á móti dýraklámi (dýra-
misnotkun) og kynferðislegri 
misnotkun af öllu tagi en það 
hefur bara einfaldlega ekkert 
með kynlíf að gera. Ofbeldi í kyn-
ferðislegum farvegi er fyrst og 
fremst ofbeldi,“ segir Jóna og 
áréttar það hversu mikilvægt sé 
að hreinsa kynlíf af þeim stimpli.

Undanfarið hafa einmitt alls kyns 
staðhæfingar flotið um beint sam-
band milli þess að neyta kláms og 
ofbeldis gagnvart konum og börn-
um. Jóna Ingibjörg segir mikið 
hafa verið alhæft með slíkt 
undanfarið en erfitt er að rann-
saka það, það liggur í hlutarins 
eðli. Rannsóknarniðurstöður eru 

einnig misvísandi.  „Það hefur 
ekki tekist að sanna að beint 
orsakasamband sé á milli notkun-
ar á kynferðislega opinskáu efni 
og ofbeldi gagnvart fólki eins og 
sumir gefa í skyn. Þeir einstakl-
ingar sem horfa á ofbeldislitað 
gróft klám og eru ofbeldishneigð-
ir fyrir, geta haft aukna árásar-
hvöt á eftir og hefur ekkert með 
það kynlíf að gera sem þar fer 

fram í myndskeiðunum. Heldur 
er það ofbeldið, það að hræða, 
meiða og niðurlægja, sem gerir 
slíkt og því má allt eins kenna 
ofbeldismyndum og tölvuleikjum 
um að orsaka slíka hegðun. Ég 
held ég tali fyrir munn margra að 
það að horfa á ofbeldisefni gerir 
mig ekki ofbeldisfyllri heldur 
þvert á móti getur það skerpt 
huga manns gagnvart því sem 
maður vill ekki.“ 

Forsendur fyrir því að banna 
klám segir Jóna Ingibjörg vera 
mjög hæpnar, því í fyrsta lagi 
þarf að komast að samkomulagi 
um hvað sé klám og þar er mikill 
vandi á höndum. „Við vitum ekki 
hvað klám er en þar sem misnotk-
un eða ofbeldi á sér greinilega 

stað, þar er um glæp að ræða og 
hefur ekkert með klám að gera. 
Ljóst er að ofbeldi er bannað, mis-
notkun á fólki, börnum og dýrum 
en það er eins og ég hef áður sagt 
– ofbeldi. Þú ert ekki talsmaður 
þess þó þú viljir ekki banna kyn-
ferðislega opinskátt efni. Það 
þarf að aðskilja þessa hluti og 
lausnin er ekki að segja „við vilj-
um ekki sjá þetta“ og banna allt 
saman. Það ætti heldur að vekja 
upp umræður hvernig efni við 
viljum sjá því það er greinilegt að 
fólk sækist í að koma höndum 
yfir efnið. Þessi umræða má ekki 
gera það sem hún gerir svo oft, að 
koma slæmu orði á kynlíf.“

Klám á vinsældum að fagna, svo 
mikið er víst, og á í harðri sam-
keppni við Bítlana og Paris Hilton 
á leitarsíðum internetsins. Og 
konur sækja í sig veðrið. Jóna 
Ingibjörg segir þær alltaf nota 
internetið meira og meira í leit að 
slíku efni þó að karlar eigi þar 
enn vinninginn. Mesta athygli 
vekur að hún segir konur kaupa 
álíka mikið af kynferðislega opin-
skáu efni í þar til gerðum búðum 
og karlmenn. „Bente Træen er 
norskur fræðimaður sem hefur 
skoðað þetta og hún segir að 
konur séu áhugasamari um þetta 
efni en áður. Það má heldur ekki 
gleyma því að efnið hefur alltaf 
verið aðgengilegt með einum eða 
öðrum hætti. Tígulgosinn lá undir 
rúmi hér áður og ég vil miklu 
frekar geta rætt um það við mín 
börn hvað þau sjá, velja það sem 
ég horfi á heldur en að stóri bróð-
ir ritskoði þetta og ákveði hvað er 
mér fyrir bestu. Konur hafa í 
gegnum tíðina átt að vera góðar, 
sætar og prúðar og helst hafa 
engar meiningar og það má ekki 
gleyma því að það er líka kven-
frelsi og kynfrelsi að láta ekki 
segja sér það hvað við eigum að 
sjá og hvað ekki – ég vil meta það 
sjálf og sem betur fer er það að 
aukast að konur eru ófeimnari við 
að kynna sér og nota sjónræna 
örvun.“

Konur vilja líka klám 

Klámráðstefnan Snow-
gathering sem halda 
átti hér á landi hefur 
verið blásin af. Meðan 
einhverjir fagna sigri 
segja aðrir þetta ósigur 
tjáningarfrelsisins. Júlía 
Margrét Alexandersdótt-
ir hitti Jónu Ingibjörgu 
Jónsdóttur, hjúkrunar- 
og kynfræðing, sem 
segir konur sífellt sækja 
í sig veðrið hvað varðar 
kaup á kynferðislega 
opinskáu efni og í stað 
þess að stinga höfðinu í 
sandinn ættum við að 
gera kröfur um betra 
efni til handa öllum. 

Sem betur fer 
að það að auk-
ast að konur eru 
ófeimnari við að 
kynna sér og nota 
sjónræna örvun.



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Helena Jónsdóttir danshöfundur keypti 
sér nýjan Peugeot með glerþaki þegar 
hún flutti heim frá Kaliforníu. Í bílnum 
semur hún sín bestu verk undir norður-
ljósum og stjörnum.

„Þegar við hjónaleysin fluttum heim frá 
Kaliforníu ákváðum við að fá okkur almenni-
legan bíl til að verja okkur fyrir veðri og 
vindum á Íslandi,“ segir Helena Jónsdóttir 
danshöfundur. 

Helena hefur alltaf haft mikinn áhuga á 
bílum síðan hún var krakki og fannst alltaf 
gaman að fara með pabba sínum á bílasölur 
til að skoða. 

„Ég var alin upp með hárið undir derhúfu 
og fannst svona frekar svalt þegar bílakarl-
arnir spurðu pabba hvað strákurinn væri 
gamall enda tilheyrðu bílarnir heimi strák-
anna á þeim tíma,“ segir Helena brosandi. 

Listamenn eru með mjög óreglulegan 

vinnutíma svo þegar fjölskyldan á lausa 
stund er gjarnan farið í bíltúr.

„Við kíkjum oft á bílasölur þrátt fyrir að 
ekki standi til að bæta við bílum. Síðan höll-
um við bara sætunum aftur á bak úti í náttúr-
unni og njótum norðurljósanna og horfum á 
stjörnur saman,“ segir Helena sem tók þá 
ákvörðun frá fyrsta degi að kalla bílinn 
Jóhann.

„Það er engin sérstök ástæða fyrir nafn-
inu, mér finnst bara eitthvað skemmtilegt 
við að kalla hluti týpískum strákanöfnum,“ 
segir Helena hlæjandi.

Helena hefur samið fjölda dansverka 
bæði fyrir kvikmyndir og svið og þar notar 
hún bílinn Jóhann óspart í sköpunarferlinu. 

„Það besta sem ég veit er að keyra út í 
buskann, hlusta á tónlistina sem þessir snill-
ingar láta mig fá fyrir verkin, og láta verkið 
verða til undir norðurljósum og stjörnum, 
með íslenska landslagið fyrir framan mig og 
ofan,“ segir Helena. 

Dansverkin verða til hjá Jóhanni



Vafalaust hafa aðdáendur 
Hondunnar beðið spenntir eftir 
því að fá að berja hinn nýja 
CR-V augum, en fáir bílar hafa 
notið jafn mikilla vinsælda í 
jepplingaflokknum og fyrir-
rennarinn.

Nú er Honda CR-V búinn að fara í 
það sem við getum kallað „Extreme 
Makeover“ eða algera umbreyt-
ingu. Það er búið að gerbreyta 
útliti bílsins, skipta um vél og 
hlaða hann svo mörgum fídusum 
að varla er hægt að kalla þetta 
sama bílinn lengur. Þó er ekki 
hægt að segja að umbreytingin 
hafi verið eitthvað litla ljóta andar-
ungaævintýri því gamla útlitið 
hafði einnig sinn sjarma. 

Með nýju útliti eru framleið-
endur Honda meðal annars að 
keppa við fleiri framleiðendur. 
Toyota RAV4 og Nissan X-Trail 
voru fram að þessu samkeppnis-
aðilar en framleiðendur Hondunn-
ar tóku stefnu á stórt og stilla sér 
núna nær BMW X3 sem og Audi 
Q5 og VW Tiguan sem eru væntan-
legir á markað. Til þess að höfða 
til aðdáenda þýska stálsins hafa 
hönnuðir hins nýja CR-V meðal 

annars stolið skemmtilegum hönn-
unaratriðum og smellt á Honduna. 
Eitt af því sem er mest áberandi í 
þessu samhengi er krómröndin 
fína sem liggur í kringum allar 
hliðarrúður og býr þannig til eina 
stóra, straumlínulagaða og þýsk-
ættaða rúðu.

Frampartur bílsins er einskon-
ar kokteill af franskri og japanskri 
hönnun og sker sig þannig frá 
sambærilegum bílum. Í raun er 
þetta nýstárlega útlit fremur 
skemmtilegt og gefur bílnum 
ákveðinn léttleika en um leið hefur 
hann einkenni stöðugleika. 

Straumlínulögun bílsins og 
mýkri línur sjá fyrir minni loft-
mótstöðu og vindhljóðum. Það 
gerir farþegarýmið hljóðlátara en 
það er einn af kostum þessa bíls að 
hann er sérlega hljóðlátur. Að 
innan er bíllinn einstaklega skyn-
samlega hannaður þegar kemur 
að þörfum fjölskyldufólks. Undir 
speglinum er víðsjárspegill sem 
gerir ökumanni kleift að fylgjast 
með því hvað gengur á í aftursæt-
inu sem kemur sér eflaust vel.

Þegar það kemur að því að lýsa 
því hvernig það er að aka þessum 
bíl verð ég að viðurkenna að ég 
bjóst við meiri lipurð og léttleika. 
Útlit hans og einkenni gefa í skyn 
að þarna sé á ferðinni lipur skepna 
sem stekkur léttilega um og er 
ekki lengi að spretta úr spori, en 
Honda CR-V býður þó ekki upp á 
þetta. Bíllinn er sannarlega hlýð-
inn og samviskusamur, en það er 
lítið um fimleika í aksturseigin-
leikum hans ... sem mörgum finnst 
kannski bara ágætt?

Ég myndi ætla að nýja Honda 
CR-V eigi ekki eftir að bregðast 
þeim sem einu sinni hafa kynnst 
þessum ágæta bíl. Hann býður 
markhópnum það sem markhópur-
inn þarfnast, þægindi, stöðugleika 
og fleira sem fjölskyldufólk kann 
vel að meta og það gerir hann vel. 
Hann sameinar í raun marga þætti 
sem eru almennt á víð og dreif í 
öðrum bílum, hvort sem um er að 
ræða hönnunaratriði eða aðra eig-
inleika og þannig ættu margir að 
kunna Honduna vel meta.

Extreme Makeover – 
Hondu-útgáfan
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Hyundai kynnir nýjan fólksbíl 
í C-flokki á bílasýningunni 
í Genf. Bíllinn heitir i30 og 
markar upphaf annars konar 
nafnakerfis hjá framleiðand-
anum.

Hyundai hefur hingað til farið 
hefðbundnar leiðir í nafngiftum 
bíla sinna með nöfnum á borð við 
Getz, Sonata og Santa Fe. Nú kveð-
ur við annan tón því nýi bíllinn frá 
framleiðandanum hefur hlotið 
heitið i30. Frá Hyundai berast 
jafnframt þær fregnir að fram-
vegis verði stuðst við tegundar-
heiti í þessum dúr, þar sem bók-
stafur vísar til framleiðslulínu 
viðkomandi bíls og tölustafir til 
ólíkra útgáfa innan hverrar línu, 
ekki ósvipað því og sjá má hjá 
framleiðendum á borð við BMW 
og Mercedes-Benz.

Gert er ráð fyrir að Hyundai 

muni leggja mikið í frumkynning-
una á i30, þar sem honum er aðal-
lega ætlað að styrkja stöðu fram-
leiðandans í hinum harða flokki 
smærri og millistórra fólksbíla á 
Evrópumarkaði.

Samkeppnin í þessum flokki er 
einkar grimm og því líklega engin 
tilviljun að í hönnun bílsins hefur 
verið lögð áhersla á að gera hann 
vel útbúinn og reyna að hlaða á 
hann staðalbúnaði og öryggisbún-
aði. Hönnun ber það jafnframt 
með sér að vera evrópsk í húð og 
hár, en það verður síðan spenn-
andi að sjá hvort Hyundai takist 
með i30 að fylgja velgengni sinni í 
Evrópu eftir, en hún hefur hingað 
til verið bundin 4x4 flokknum.

Undirbúningurinn fyrir frum-
kynninguna hefur ekki gengið 
sem skyldi. Óprúttnum netverjum 
tókst að koma myndum af bílnum 
á netið í vikunni, framleiðandan-
um til lítillar ánægju svo skömmu 
fyrir frumkynningu.

Nýr bíll og ný nöfn 
hjá Hyundai

Hybrid er töfraorðið í bílaiðn-
aðinum í dag. GM setur nýtt 
tvinnkerfi á markað á næsta 
ári og DaimlerChrysler og 
BMW ætla einnig í slaginn.

DaimlerChrysler og BMW hafa 
hafið samstarf sem miðar að því 
að búa til tvinnkerfi fyrir kraft-
mikla afturhjóladrifna bíla. Lexus 
hefur sýnt að þetta er hægt og nú 
vill Vesturheimurinn fá bita af 
kökunni, enda vanur að sitja að 
henni einn á flestum sviðum.

Samstarfið einskorðast við 
framleiðslu tvinnkerfisins. Því 
mun verða komið fyrir í völdum 
gerðum bílaframleiðandanna en 
gerðirnar halda sérkennum sínum 
eftir höfði hvors bílaframleiðanda 
fyrir sig.

Þetta þýðir að mögulega verð-
ur 5 lína BMW fáanleg sem tvinn-
bíll. Það hljómar furðulega, og enn 
furðulegra að M5 verði hugsan-
lega búinn batteríum. Það er stór 
spurning hvernig hvínandi raf-
keflahljóð hljómar í eyrum harðra 
BMW-áhugamanna?

BMW M5 
tvinnbíll?

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

BMW 3 lína

www.bmw.is
Sheer

Driving Pleasure
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Stór og litrík mynstur eru einkennandi 
fyrir hönnun Emilio Pucci. Ný lína sem 
kynnt var á tískuvikunni í Mílanó ber 
því vitni. 

Þrátt fyrir að hvert þeirra sé einstakt er 
mynstur Pucci auðþekkjanlegt. Allt frá 
fimmta áratugnum, þegar ítalski skíða-
maðurinn Marchese Emilio Pucci reyndi 
fyrir sér sem hönnuður, hefur vörumerki 
hans verið þekkt fyrir stór, björt og 
síbreytileg mynstur. Emilio Pucci var 
sjálfur yfirhönnuður fyrirtæki síns þar til 
hann lést árið 1992, en þá tók dóttir hans 
við.

Núverandi yfirhönnuður Emilio Pucci 
er Christian Lacroix, sem er vel þekktur 
fyrir einstaka færni í að nota óvenjuleg og 
skræpótt mynstur. Hann notar óhikað 
gömul mynstur frá Emilio Pucci eins og 
sjá má á haust- og vetrarlínunni sem kynnt 
var nýverið á tískuvikunni í Mílanó. 
Útkoman er skynörvandi hippatíska, litrík 
og glæsileg.

Skynörvandi hippatíska

Fallegar pallíettur og frábær 
farði.

Um þessar mundir er Chanel að 
senda frá sér nýjungar í vor- og 
sumarlínunni og þar kennir ýmissa 
spennandi grasa. Fyrst ber 
að nefna hið vinsæla „flug-
freyjumeik“, en það er nú 
komið í hagnýtar umbúðir 
sem auðvelt er að hafa 
með sér í veskinu. 

Farðinn, sem heitir í 
raun Teint Innocence, 
inniheldur vítamín-
blöndu sem hefur nær-
andi áhrif á húðina um 
leið og hann hylur mjög 

vel og gefur sérlega jafna og fal-
lega áferð. 

Pallíettuaskjan, eða Lumiere 
D‘artifices, inniheldur púður-
skugga sem hentar bæði fyrir 
augu og kinnar. Þessi vara er 
algert augnayndi sem enginn 

Chanel-aðdáandi ætti að 
láta fram hjá sér fara, en 
hún kemur í takmörkuðu 
upplagi og verður því ekki 
lengi í verslunum. 

Að lokum er vert að 
minnast á nýja naglalakkið 
frá Chanel, en það er svart 
og sanserað og á eflaust ekki 
eftir að njóta minni vinsælda 
en svarta háglans naglalakk-
ið sem kom á markaðinn í 
fyrra og sló öll sölumet á 
fyrstu vikunum. 

Vor í lofti hjá Chanel
Sýnishorn á ótrúlegu verði

Útivistarjakki
Barnaúlpa
Flíspeysa
Golfskór
Fótboltaskór
Brettabuxur

Einnig mikið úrval af: skíðafatnaði, útivistar-
fatnaði, golffatnaði, íþróttafatnaði, brettafatnaði,
golf- og fótboltaskóm, barna- og unglingafatnaði.

Golfskór á snilldarverði.

Góður afsláttur af HiTec golfskóm.

Frábært úrval af góðum vetrarúlpum fyrir bæði 
börn og fullorðna.

Heildsölu - lagerútsala

Opnunartími
Laugardagur 3. mars kl. 10-18
Sunnudagur  4. mars kl. 11-17
Mánudagur   5. mars kl. 14-20

Fyrstur kemur - fyrstur fær!
Komið tímanlega því takmarkað magn er til af öllum vörum

Gerðu frábær kaup á ZO-ON útivistarfatnaði

50-90% afsláttur

Við rýmum til á lagernum vegna sumarlínu okkar sem kemur fl jótlega 
til landsins. Við seljum því eldri lager og sýnishorn á ótrúlegu verði.
Allar vörur á 50-90% afslætti!

Útsöluverð kr.

29.900
8.900

12.900
12.900
13.900
12.900

Listaverð kr.

11.900
3.900
6.900
3.900
3.900
4.900

1.-5. mars
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Allt frá upphafi hefur Givenchy haft mjóar tærnar 
þar sem aðrir hafa flatbotna hælana.

Árið 1952 stofnaði hönnuðurinn Hubert de Givenchy tísku-
hús sem hann nefndi eftir sjálfum sér. Hann rak það með góðum 
árangri til ársins 1995, þegar hann rétti veldissprotann yfir til 
John Galliano. Galliano stýrði fleyinu þar til Bretinn Alexander 
McQueen tók við og enn sér ekki fyrir endann á velgengni 
Givenchy. 

Aðdáendur Givenchy hafa í gegnum tíðina verið áberandi 
og tískuhúsið notið góðs af því. Meðal þess þekktasta sem við 
höfum séð var til að mynda Audrey Hepburn, í myndum á 
borð við How to Steal a Million og Breakfast at Tiffany’s, og 
Kennedy-fjölskyldan en við jarðarför JFK voru þau öll í 
Givenchy-fötum frá toppi til táar. 

Givenchy á 
tískuviku í París



París er borg tískunnar og víst 
er að aðeins í örstutt tímabil á 
hverju ári leggst tískuheimur-
inn hér í borg í dvala. Þetta er í 
kringum jólin og svo í ágúst 
eftir að sumarútsölum lýkur. 
Tískuárið hefst svo er líður á 
janúarmánuð og eftir hámark 
sumarfría í ágúst fer allt af stað 
að nýju.

Árið hefst með hátískusýn-
ingum komandi sumars og 
herralína næsta vetrar fylgir 
svo fast á eftir. Á sama tíma eru 
haldnar alls kyns sýningar og 
kaupstefnur eins og Première 
classe og Who´s next? Þar sem 
eru kynntir straumar og stefnur 
í efnum og svo fatatískan sem 
er tilbúin til notkunar (prêt-à-
porter). Á eftir fylgir undirfata-
sýning og sú nýjasta sem er 
aðeins ársgömul, Private, þar 
sem forystu tískumerki sem 
bjóða vörur í meðalháum verð-
flokki sýna framleiðslu sína. 
Þetta eru nöfn eins Noa, noa, 
American Vintage, Bill Tornade 
og fleiri. Í ár voru það skandin-
avísk merki sem voru í gesta-
hlutverki.

Það er því kannski ekki skrýt-
ið þegar litið er til mikilvægi 
tísku og umfangs hennar hér í 
borg að finna megi tískusöfn og 
fleira sem tengist tísku. Til 
dæmis má nefna Tísku- og vefn-
aðarsafnið, Musée de la mode et 
du textile, þar sem bráðlega 
verður opnuð sýning á búning-
um sem Jean-Paul Gaultier 
hannaði við ballettsýningar 
Régine Chopinot frá 1983-94. 

Musée Galleria er einnig helgað 
tísku og þar verður opnuð sýn-
ing í apríl á vinnu Jean-Charles 
de Castelbajac. Ekki má heldur 
gleyma Stofnun Pierre Bergé-
Yves Saint Laurent þar sem ein-
stakt varðveislustarf er unnið 
og yfir 5.000 hátískuklæði eftir 
YSL eru varðveitt sem íslensk 
fornrit væru. 

Í miðborginni rétt fyrir 
neðan Forum des Halles-versl-
unarmiðstöðina þar sem finna 
má yfir þrjúhundruð búðir að 
mestu neðanjarðar er í húsi 
númer 22 á Pierre Lescot-götu í 
fyrsta hverfi tískubókabúð. 
Þessi bókabúð er sérhæfð í öllu 
milli himins og jarðar sem teng-
ist tísku, textíliðnaði og jafnvel 
arkitektúr. Þar má til dæmis 
finna bækur eins og La bible de 
denim (Biblía gallaefnisins), Le 
temps de Chanel sem fjallar um 
úraframleiðslu tískuhússins, 
bækur um útsaum sem og sögur 
tískuhúsa eða hönnuða eins og 
Yves Saint Laurent og Louis 
Vuitton svo einhver nöfn séu 
nefnd. Ekki má heldur gleyma 
ótrúlegu úrvali af tískutímarit-
um sem fjalla um dömu- og 
herratísku og jafnvel sérblöð 
eingöngu um barnatísku.

Það er nefnilega ástæða fyrir 
því að París heldur enn í dag 
titlinum borg tískunnar í hugum 
flestra þrátt fyrir að aðrar tísku-
borgir vilji ekki vera eftirbátar 
Parísar. Og nú er hafin enn ein 
tískuvikan í París, haust- og 
vetrartískan 2007-8 fyrir konur.

Hver segir að póker sé bara fyrir karlmenn?

Saumaklúbbar eiga það til að verða svolítið einhæfir. Brauð-
réttir með skinku og osti, rauðvín, sódavatn, slúður og hugsan-

lega einhverjar hannyrðir. Því ekki að brjóta þetta upp með því 
að byrja að spila póker? Póker er töluvert auðvelt spil að 
læra og eftir að þið eruð komnar á bragðið gæti verið að 

öllum brauðréttum og hannyrðum yrði fleygt út um 
gluggann.

Væri því ekki tilvalið að sameina undirfatakynningu og 
fatapóker, spila upp á peninga og gefa svo allan 

ágóðann til rannsókna á brjóstakrabbameini eða 
öðru góðu málefni? Eða eins og skáldið sagði -
Því ekki að taka lífinu létt?

Póker hjá 
saumaklúbbnum

Elizabeth Arden hefur sent frá sér margnota 
krem sem ekki klikkar.

Árið 1930 bjó Elizabeth Arden til krem sem gagnast 
við ýmsum vanda. Kremið kallaði hún Eight hour 
cream eftir að hafa séð að rispa var gróin á hné lítils 
drengs átta klukkustundum eftir að kremið var 
borið á. 

Átta klukkustunda kremið má nota á fjölbreytt-
an hátt. Til dæmis til að forma augabrúnir, næra 
húðina eftir flugferðir, fá eðlilegan gljáa á húðina, 
mýkja hendur, naglbönd, húðina á hnjánum, fótun-
um... Í raun má nota þetta krem hvernig 
sem er og hvar sem er á húðina. 

Það sem gerir Eight hour kremið 
svo einstakt er að í því er samsetn-
ing af petroleum og E-vítamíni, en 
einnig beta-hydroxy mýkingar-
efni sem enn í dag er uppistaðan í 
mörgum frægum kremum. 

Umbúðirnar eru afar skemmti-
legar en þær eru hannaðar í anda 
gömlu daganna. Kremið er í lítilli 

glerkrukku með málmloki sem minnir 
virkilega á þá tíma þegar  langamma 
var ung. Stjörnurnar í Hollywood 
keppast við að hæla þessu kremi, en 
meðal annars lét Jennifer Beals hafa 
það eftir sér að krem  þetta væri eitt af 

því fáa sem hún myndi taka með sér á 
eyðieyju. - mhg

Krúttlegar umbúðir 
en kraftmikið krem



Sögusafnið í Perlunni er glæsi-
legt safn. Gínurnar eru afar 
raunverulegar enda liggur mik-
il vinna að baki hverri þeirra. 
Til dæmis er hvert hár fest á 
eitt og sér.

Í einum af hitaveitutönkum Öskju-
hlíðarinnar er búið að koma upp 
víkingasafni þar sem Leifur 
heppni stendur í skipstafni, Þor-
geir Ljósvetningagoði liggur undir 
feldi og Snorri Sturluson situr við 
skriftir. Safnið er hugarfóstur 
hjónanna Ernsts Backmann og 
Ágústu Hreinsdóttur. „Ég heyrði 
það á útlendingum að þeim fannst 
vanta víkingasafn þar sem hægt 
væri að skoða eitthvað annað en 
hluti í glerskápum,“ segir Ernst. 
„Svo vorum við hjónin í Tussaud‘s-
safninu í Kaupmannahöfn að 
skoða kóngafólkið og þá datt okkur 
í hug að þetta væri skemmtileg 
leið til að sýna víkingana.“

Leiðin frá hugmynd að fram-
kvæmd og lokaútkomu var nokk-
uð löng, eins og vill verða. Fyrstur 
til að stíga á stokk fullskapaður í 
sílíkoni var Ingólfur Arnarson, en 
hann var notaður til að sannfæra 
ráðamenn um ágæti hugmyndar-
innar. „Hann fór með mér upp í 
fjármálaráðuneyti og hann átti 
sinn þátt í því að Orkuveitan tók 
afar vel í þá bón mína að fá einn af 
hitaveitutönkunum í Öskjuhlíð-
inni undir safnið,“ segir Ernst. 
Þetta þarf ekki að koma á óvart, 
enda Ingólfur mikill frumkvöðull. 
Ekki ætti að vera vandamál fyrir 
mann sem kom heilli þjóð á lagg-
irnar og vippa upp einu safni eða 
svo.

Aðferðin sem Ernst notar við 
gerð gínanna á Sögusafninu er 
nokkuð frábrugðin þeirri sem ung-
frú Tussauds notast við. Sílíkonið 
er öðrum eiginleikum gætt en 
vaxið og er útkoman því önnur. 
Brúðurnar eru einkar raunveru-
legar og hálf óþægilegt að nálgast 

sumar þeirra því maður bíður 
eftir að þær kippist við. „Það ligg-
ur mikil vinna að baki hverri gínu 
og það eitt að festa hárið, en það er 
gert eitt hár í einu, tekur fjórar 
vikur. Margir komu að verkinu og 
á tímabili var allt húsið okkar 
undirlagt gínum,“ segir Ernst og 

hlær. „Við vorum vön að geyma 
gifsafsteypur af hausum út í 
gluggann og börnin í hverfinu 
komu stundum og horfðu á alla 
hausana. Ég held að við höfum 
verið kölluð Addams-fjölskyldan 
af sumum krökkunum.“ 

Snorri Sturlu úr sílikoni

Hátt staflað
Þröngt mega sáttir 
liggja í sumum hótel-
um í Japan.

„Capsule Inn Akiha-
bara“ hótelið í Tókýó er 
all sérstætt. Þar gista 
menn ekki í eiginlegum 
herbergjum heldur 
troða sér í rör sem er 
tveir fermetrar að þver-
máli. Í rörinu er dýna, 
sæng og ljós auk 
nútímalegra þæginda 
eins og sjónvarps, 
útvarps og internet-
tengingar. 

Hótelið hefur mest 
verið notað af skrif-
stofumönnum sem kom-
ast ekki heim til sín 
vegna anna. Nýlega 
hafa hótelin þó vakið athygli 
ferðamanna sem finnst spenn-

andi að gista við þessar nýstár-
legu aðstæður.

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

Vor 2

Salzkammergut
5. - 12. apríl
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Síðustu ár hefur verið algengt 
að ungt fólk innrétti heimili sín 
með gömlum húsgögnum sem 
gerð hafa verið upp. Sighvatur 
Kristjánsson hjá Bólstraranum 
segir að ekkert útlit sé fyrir að 
það breytist á næstunni.

Sighvatur segir að mest sé um að 
fólk komi með sófasett frá sjö-
unda áratugnum sem það vilji láta 
bólstra upp á nýtt. „Núna er líka 
voðalega vinsælt að vera með einn 
og einn gamlan stól sem búið er að 
poppa eitthvað upp innan um allt 
nýtt,“ segir hann.

Í sumum tilfellum eru húsgögn-
in sem fólk er að láta gera upp úr 
eigu fjölskyldunnar en Sighvatur 
segir að einnig sé algengt að það 
kaupi húsgögn gagngert til þess 
að láta gera þau upp. „Fólk er að 
fara á antíksölur og húsgagna-
miðlanir og Góði hirðirinn er til 
dæmis voðalega vinsæll núna. Ég 
veit um fólk sem kemur alltaf við 
þar annað slagið til að athuga 
hvort það finnur eitthvað og ég 
hef sjálfur verið að finna stóla þar 
sem mér hafa fundist flottir og 
verið að klæða þá.“

Mikið úrval áklæða er í Bólstr-
aranum og segir Sighvatur að 
flestir finni eitthvað sem þeim 
líki. „Rósótt efni eru mjög vinsæl 
núna og við erum með rósótt efni 
sem eru svolítið upphleypt og ekk-
ert ósvipuð veggfóðri. Við erum 
líka með veggfóður og efni í gard-
ínur og jafnvel er hægt að kaupa 
allt í stíl. Við erum til dæmis með 
mjög flott efni sem hægt er að 
nota bæði í gardínur og rúmteppi,“ 
segir Sighvatur.

Rósótt efni mjög vinsæl

Magnaða moppuskaftið
Dagar gömlu skúringarfötunnar eru taldir

Skúringarfatan úr sögunni
Alltaf tilbúið til notkunnar
Gólfin þorna á augabragði
Fljótlegt og þægilegt

Sölustaðir:
Húsasmiðjan – Byko
Pottar og prik Akureyri
Áfangar Keflavík – Brimnes Vestmannaeyjum
Fjarðarkaup – Litabúðin Ólafsvík – Parket og gólf – Rými
SR byggingavörur Siglufirði – Rafsjá Sauðárkróki – Skipavík
Stykkishólmi – Nesbakki Neskaupstað.  Heildsöludreifing: Ræstivörur ehf.

Hafðu það ljúft
um helgina

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



Fjölbreytni ræður ríkjum í standlömpum þótt þeir 
framúrstefnulegu séu vinsælastir.

Standlampar, öðru nafni gólflampar, njóta mikilla vin-
sælda um þessar mundir á Íslandi, ekki síst vegna áhrifa 
frá Norðurlöndunum þar sem þeir eru stundum teknir 
fram yfir loft- eða veggljós. Svo eru þeir ágætis mótvægi 
við íslenska skammdegið. Framúrstefnulegir og flottir 
lampar þykja öðrum fremur spennandi, þótt margt annað 
sé á boðstólum. Enda aðalatriðið að velja sér standlampa 
sem er hvort tveggja í senn, glæsileg hönnun og góður 
birtugjafi.

Birtu hleypt 
í tilveruna



Kletthálsi 2 – 110 Reykjavík Sími 587 2000
Opið virka daga 10-18 • Laugardaga 12-16 •Sunnudaga lokað • www.toppbilar.is
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GULLSMÍÐI

Þjóðlegt silfur 
í nýrri mynd

MATUR

Asískt yfirbragð 
í heimahúsi

PATRICK JOUIN

List, ljós og litir

Formaco • Fossaleynir 8 • 112 Reykjavík • Sími: 577 2050 • Fax: 577 2055 • www.formaco.is

SPURÐU FASTEIGNASALANN...
...HVORT ÞAÐ SÉU
   GLUGGAR Í DRAUMAÍBÚÐINNI

Því það skiptir máli.
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 JON MALE ER BRESKUR 
HÖNNUÐUR SEM STARFAR Í 
MANCHESTER Male lýsir sjálfum 
sér sem þrívíddarhönnuði. Verk hans 
eru að miklu leyti búin til úr málmi 
og tré en hann býr bæði til verk sem 
standa ein og sér auk þess sem hann 
hannar hluti sem eru fjöldaframleidd-
ir. Verk hans eru oft á tíðum gædd 
góðlátlegum húmor.

SÓSUSKÁL AF LJÓSI Hér hefur Jon Male haganlega komið 
fyrir ljósi inni í munstraðri súputarínu.

 MITT OG ÞITT 
Flest pör eiga sína hlið 
í rúminu. Male spilar 
með þessa staðreynd 
með þessum skemmti-
legu náttborðum sem 
eru úr við með sand-
blásnu hertu gleri og 
krómuðum fótum.

hönnun

Útgáfufélag: 365 - prentmiðlar, Skaftahlíð 25, 105 Reykjavík, sími: 550-5000 Ritstjórar:
Kristín Eva Þórhallsdóttir kristineva@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is. 
Auglýsingar: Anna Elínborg Gunnarsdóttir, 550-5806, aeg@365.is Útlitshönnuður: Kristín Agn-
arsdóttir kristina@frettabladid.is. Forsíðumynd: Veitingastaðurinn Gilt í New York, nánar á bls 14.

„Meistarinn minn á Akureyri, Pétur Breiðfjörð, lagði 
alltaf mikla áherslu á víravirkið og búningasilfrið til 
að halda þessari hefð lifandi. Það eru ekki margir 
gullsmiðir af yngri kynslóðinni sem kunna að smíða 
víravirkið og mig langaði að gera eitthvað nýstárlegt 
við þessa kunnáttu,“ segir Helga Ósk Einarsdóttir 
gullsmiður, sem hefur smíðað búningasilfur og víra-
virki í tíu ár.

Hefðbundnir skartgripir úr víravirki voru vinsæl-
ir hér áður fyrr eins og armbönd, krossar og nælur 
en í dag eru ekki margir gullsmiðir sem smíða víra-
virkið.

„Ég gekk lengi með þá hugmynd að gera fallega 
skartgripi við öll tilefni, ekki bara fyrir búninginn, 
svo fyrir tæpu ári hófst ég handa við að hanna og 
smíða og hef fengið mjög góðar viðtökur,“ segir 
Helga, sem nú smíðar undir vörumerkinu Milla.

„Nafnið Milla vísar í upphlutinn, en vestið er reim-
að saman og festin fer síðan í gegnum millur,“ segir 
Helga, sem hefur alltaf nóg að gera við að smíða hefð-
bundið búningasilfur. 

„Það hefur færst í aukana að konur bæði láti 
sauma á sig og saumi sjálfar búning. Síðan koma þær 
margar til mín og þurfa þá ýmist nýtt silfur eða við-
bót, viðgerð og hreinsun á gömlu silfri sem þær hafa 
erft,“segir Helga.

Fram undan er markaðssetning á Millu erlendis 
en á Íslandi stendur einnig til að færa út kvíarnar. 
Skartgripirnir úr Millu-línunni fást nú á Hótel Nord-
ica, Hótel Loftleiðum og hjá Gallerí Ófeigi á Skóla-
vörðustíg. Nánari upplýsingar um Helgu Ósk og 
Millu er að finna á heimasíðu línunnar: www.milla.is

rh@frettabladid.is

Þjóðlegt silfur í nýrri mynd
 Helga Ósk Einarsdóttir gullsmiður hefur fært íslenska víravirkið í nýtískulegan búning 

og hannar nú og smíðar skartgripi undir nafninu Milla.

Helga Ósk Einarsdóttir gullsmiður hefur smíðað víravirki og 
búningasilfur í tíu ár og hefur nú fært víravirkið í nútímalegan 
búning undir merkinu Milla.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Armband úr smiðju Helgu Óskar, hluti af línunni Millu. Hringur með víravirkisskreytingu sem getur verið fallegur með 
þjóðbúningi eða við önnur hátíðleg tilefni.

Járn & Gler ehf.  - Skútuvogur 1h.  
Barkarvogsmegin.- 104 Reykjavík.   
S: 58 58 900.   www.jarngler.is

Tækniupplýsingar yfir 
 með hraðlyftu. 

Lyftigeta: 2500 kg. 
Lyftihandtök: 7 lyftur í fulla hæð 
Lengd A: 1150,  B: 1540 mm. 
Breidd C: 530 mm. 

Gaffalhjól: 82 x 60 mm tvöföld polyurethan. 
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Stórfjölskylda, hjón með sex börn, 
festi kaup á 490 fermetra einbýlis-
húsi fyrir þremur árum. Hún lét 
verða sitt fyrsta verk að koma hús-
næðinu í sitt upprunalega horf, 
ásamt því að búa til séríbúð úr hluta 
efri hæðarinnar.

Húsið hafði gegnt margvíslegu 
hlutverki síðan það var byggt 1980 
og verið breytt í samræmi við það. 
Fjölskyldan ákvað að taka efri hæð-
ina gjörsamlega í gegn eftir að hún 
flutti inn: baðið, eldhúsið, stofuna 
og hjónaherbergið. Svo endurnýj-
aði hún hluta neðri hæðar og bjó 
meðal annars til tvö herbergi þar.

Fjölskyldan tók góða rispu á efri 
hæðinni síðasta ár. Hún flotaði eld-
húsgólfið, lagði hita og setti nátt-
úrustein á það. Sameinaði tvö bað-
herbergi í eitt, svo hægt yrði að 
koma fyrir rúmgóðu baði og sturtu. 
Henti upp nýrri innréttingu og sal-
erni. Setti náttúrustein á gólf og 
veggi og mósaík í kringum sturt-
una.

Svo lagði fjölskyldufaðirinn 
gegnheila eik á gólfið í hjónaher-
berginu og setu- og borðstofunni, 
sem eru tiltölulega opnar. Hann bjó 
hjónaherbergið til alveg frá grunni. 

Upphaflega var það bara svæði í 
kringum stigann, sem liggur niður á 
jarðhæðina. Svo var allt málað upp 
á nýtt.

Það verður ekki annað sagt en að 
afrakstur þessarar vinnu sé glæsi-
legur og hefur fjölskyldunni liðið 
vel þau þrjú ár sem hún hefur búið í 
húsinu. Þrátt fyrir það tóku hjónin 
nýverið ákvörðun um að leita sér að 
öðru húsnæði. Ástæðan er sú að 
ungarnir eru farnir að fljúga úr 
hreiðrinu, þannig að íbúar eru orðn-
ir fimm. Henni þótti því eðlilegt að 
minnka við sig.

Fjölskyldan segist munu sakna 
hússins vegna allra góðu minning-
anna sem hún eigi í því. Hún vonar 
að næstu eigendur muni eiga jafn 
ánægjulegar samverustundir í hús-
inu, enda kostir þess óendanlega 
margir. Svo skemmir heldur ekki 
fyrir að húsið er í friðsælu hverfi, 
þar sem töluverð uppbygging hefur 
átt sér stað á undanförnum árum.

roald@frettabladid.is

Eldhúsinnréttingin er fengin í IKEA og granítborðplatan á eyjunni frá S. Helgasyni. 
Eldhústækin eru frá Siemens, að frátöldum ísskápnum sem var keyptur í Heklu. Park-
ettið og náttúrusteinninn á gólfinu eru frá Agli Árnasyni. 

Einbýlishús með 
marga möguleika 

Fjölskyldan setti sér það markmið að koma húsinu í uprunalegt horf. Efri hæðin í húsinu er opin og björt eftir miklar breytingar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þetta baðker var keypt í sturtu.is. Það 
er útbúið alls kyns tækjum og tólum, 
þar á meðal nuddstútum, útvarpi og 
ljósabúnaði.

Íbúarnir pússuðu, slípuðu og hvítlökk-
uðu stigann og lögðu sérpantað svart 
teppi frá Step á þrepin. 

 Húseigendur endurnýjuðu 490 fermetra einbýlishús að Blesugróf 27 með góðum árangri. 

BLEIKT ER MÁLIÐ  í herbergjum margra ungra 
stúlkna. Sumar sjá ekkert nema bleika litinn og velja 
rúmföt, bangsa, hillur og jafnvel liti á veggi 
í þeim stíl. Þessar 
bleiku prinsessur 
er skemmtilegt 
að gleðja og 
líklega myndi 
þessi fiðrildahilla 
frá Next falla vel í 
kramið hjá flestum 
þeirra. 

Hinar vinsælu
dönsku bókahillur 

komnar aftur
Tekk - Kirsuberja - Hlynur

Hringið og biðjið um mynda- og verðlista

Tómstundahúsið, Nethyl 2, sími 587 0600, 
www.tomstundahusid.is

Fjarstýrð flugmódel
og fylgihlutir í úrvali.
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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.

Einnig er KERTO notað í milliveggjastoðir.

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

KERTO LÍMTRÉ býður upp á ýmsa möguleika.

TM MOSFELL EHF   •   HOLTSBÚÐ 93   •   SÍMI 566 6606   •   FAX 566 6619   •   MOSFELL@MOSFELL.IS  •  WWW.MOSFELL.IS

Æfingasvæði NK á Seltjarnarnesi

KERTO LÍMTRÉ 

Söluaðilar um allt land 
VÍSA OG EURO RAÐGREIÐSLUR

Grandhótel í Reykjavík

Grandhótel í Reykjavík
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1. Illgresi  getur líka verið fallegt.

2. Flókinn túlipani með hnút á stönglinum.

3. Snjóklukkubeð  gæti þessi lampi heitið.

4. Með lotningu virðist vegglampinn bogna líkt og 
sölnað blóm.

5. Mörg blóm af einni jurt.

Blómleg ljós
 Á vefsíðunni www.catellanismith.com má finna marg-

ar fallegar ljósakrónur. Þær eru afurð hönnunarteymis 
sem myndað er af Ítalanum Carlo Catellani og Bret-
anum Logan Smith. Þeir hafa starfað saman frá 
1985 og hafa að leiðarljósi að öll þeirra verk séu 
unnin á gamla mátann með höndum og hugviti.

2
3

4

5

1

Hjálpa þér að halda öllu í skorðum í skúffum.Einning sjálflímandi filt til
að klæða skúffur og filt með verjandi efni svo ekki falli á silfur og silf-

urplett.Við eigum líka fægilög,fægiklúta og ídýfulög til að hreinsa.
SENDUM Í PÓSTKRÖFU.

SJÁLFLÍMANDI HNÍFAPARASKORÐUR

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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1. Fuglinn eftir Michiel van der 
Kley er hannaður eftir Artifort-
hefðinni. Það er líkt og form 
sófans breytist eftir því sem 
gengið er í kringum hann.

2. Formfagurt sæti  eftir 
ísraelska iðnhönnuðinn, lista-
manninn og arkitektinn Ron 
Arad. Hann hefur hannað 
húsgögn og lýsingu fyrir mörg 
fyrirtæki á borð við Alessi, Vitra, 
Flos, Artemide and Kartell.

3. Stóll og legubekkur í einu 
húsgagni frá Zanotta. Þessi 
fallegi leðurstóll heitir Lama og 
er hannaður af R. Palomba.

4. Stóll og skemill eftir hina 
spænsku Patriciu Urquiola sem 
er ein af fáum konum sem hafa 
náð umtalsverðum árangri í 
húsgagnahönnun í heiminum. 
Hún sagði eitt sinn að 
hönnuðir skyldu vara sig á 
því að segja húsgögn 
endurspegla tísku því 
hönnun ætti að fylgja 
einstaklingi allt hans 
líf.

5. Isobel sófi úr smiðju 
Hollendingsins Michiel 
van der Kley. Sófinn hefur 
tvö andlit því hægt er að hafa 
enda hans opna eða lokaða.

 Húsgögn sem eru hönnuð af fólki sem hugsar út fyrir rammann í formi og litum eru bæði 
skemmtileg fyrir augað og hugann. Nýjar hugmyndir sem stangast á við hið hefðbundna 
opna huga fólks og setja ný viðmið í hönnun.

Formið beygt
1

2

3

4

5

 NÚTÍMAHÖNNUN
M.A.D. (Modern Art & Decor-
ation) var stofnað árið 1993 af 
Ad Meulenberg & Bob van der 
Willige. Þeir halda úti vefsíðunni 
www.mad-design.nl þar sem 
þeir selja heimsþekkta hönnun 
og húsgögn frá árunum 1950 til 
2000. Eitt af því sem nálgast má 
á vefsíðunni er 
skrúfu-
stóllinn 
eftir finnska 
hönnuðinn Eero 
Aarnio. Verslun 
M.A.D. er í miðri 
Haag í Hollandi.

Kársnesbraut 114 • sími 564 2030 - 690 2020

Yfir 20 ára reynsla á Íslandi

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
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Á Íslandi höfum við greiðan 
aðgang í matvöruverslunum að 
grunnhráefni til að elda ýmiss 
konar asískan mat. Eftir að hafa 
búið á Ítalíu í nokkra mánuði, lét 
ég loksins verða af því að fara í 
sérverslun með asíska matvöru og 
kaupa inn þann grunn af sósum 
sem ég var vön að hafa  „heima” 
til að elda slíkan mat. Hér fæst 
nefnilega fátt annað en sojasósa í 
matvöruverslunum og sérverslan-
ir sem þessar ekki á hverju strái. 
Annað hráefni, eins og kjöt og fisk, 
hvað þá ferskasta grænmetið er 
hins vegar auðvelt að nálgast til að 
elda mat með asískt ættuðu yfir-
bragði... eins og gera má ráð fyrir 
um Ítalíu þar sem það ferskasta er 
á boðstólnum.

Súrsætur kjúklingur

4 kjúklingabringur, skornar 
í smáa bita

Marinering:
3 hvítlauksrif, söxuð
1 cm fínt rifin engiferrót
½-1 tsk chilli-flögur
2-3 msk. púðursykur
1 msk. sesamolía
1 msk. ostrusósa
1 msk. fiskisósa
1 dl sojasósa
1 lime, safi og fínt rifinn börkur
1 dl maísolía eða önnur 

létt matarolía
3 msk. maísolía til að steikja 

upp úr

Hrærið saman allt hráefnið í 
marineringuna og setjið kjúkl-
ingabitana saman við. Látið mar-
inerast í a.m.k. klukkustund. 
Hitið maísolíu á teflonpönnu, 

helst wok-pönnu. Steikið kjúkl-
inginn þar til eldaður í gegn. 
Berið fram með hrísgrjónum og 
því sem á eftir fer. 

Steikt grænmeti
Brokkolí, skorið smátt í hnoðra, 
magn eftir smekk

Salat, sbr. kínakál eða 
rauðkál, magn eftir smekk

Gulrætur, fínt skornar, 
magn eftir smekk

1 dós ananas í bitum

3 msk. sesamfræ
2 msk. sæt chilli-sósa
3 msk. maísolía eða önnur 

létt olía

Hitið olíuna á teflonpönnu en helst 
wok-pönnu. Steikið fyrst brokkolí 
og gulrætur í smá stund. Þá setja 
salatið og ananasinn saman við. 
Loks sesamfræin og sósan. Hrærið 
vel í á meðan steikt er og allt hrá-
efnið nær að blandast vel saman. 
Berið fram með kjúklingnum og 
hrísgrjónum.

Baunir í kókossósu
Strengjabaunir eða snjóbaunir, 

magn eftir smekk og þörf, hér 
um tvær þéttar lúkur

1 cm fínt rifið engifer
2 dl kókosmjólk
2 msk. maísolía 

eða önnur létt olía

Hitið olíu í potti og steikið baun-
irnar á vægum hita í nokkrar mín-
útur. Rífið engiferið yfir og hellið 
kókosmjólkinni saman við. Látið 
malla þar til baunirnar eru mjúk-
ar en þó örlítið stökkar undir 
tönn.

Jarðarber í sýrópi úr grænu 
tei, límónu og stjörnuanís

1 lítil askja jarðarber, 

Asískt yfirbragð 
í heimahúsi

Súrsætur kjúklingur.

S pænski listamaðurinn og 
hönnuðurinn Jaime Hayon er 

fæddur í Madríd árið 1974. Hann 
er lærður iðnhönnuður frá Madríd 
og París. 

Frá 1997 starfaði hann hjá 
Benetton og stjórnaði hönn-

unardeild fyrir útlit búða, 
sýninga og veitingastaða.

Árið 2004 hóf hann 
að starfa sjálfstætt. 
Mörg verkefni hafa 
komið inn á hans borð 

en hann hefur hannað 
allt frá leikföngum til 

húsgagna og fengist við 
innanhússhönnun og 
listrænar uppsetningar. 

Fróðleikur um 
Hayon og hönnun 
hans er á www.
hayonstudio.com.

Sveppurinn
og Jósefína

Hugmyndin að lampanum Funghi er 
fengin að láni úr skógarlífinu og einu 
sérstæðasta forminu þar, sveppinum. 
Funghi-línan er í jarðarlitum og búin 
til úr keramik.  

Josephine-
lampinn er 
seiðandi en 
fágaður. Hann 
er búinn til úr 
postulíni með 
fallegum
glans.

Josephine-loftljós í 
djúpfjólubláum lit.
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• Vasar
• Diskar
• Lampar

• Pottar
• Myndir
  o.m.fl .

Opið

Sprengihelgi Síðustu dagar
laugardag og sunnudag

30-80% afsláttur

skorin fínt
150 g flórsykur
3 dl vatn
1 límóna, börkur og safi
2 bitar stjörnuanís
1 tepoki grænt te
ískúlur

Setjið vatn og sykur, límónubörk, 
stjörnuanís og poka af grænu tei í 
pott. Hrærið vel og látið suðuna 
koma upp. Látið malla þar til 
þykknar. Veiðið börkinn, stjörnu-
anísinn og tepokann upp úr og 
látið sýrópið kólna aðeins. Setjið 
jarðarberin í pottinn og blandið 
saman við sýrópið. Berin fara þá í 
skál og eru borið fram með ískúl-
um.

Umsjón og eldamennska: Halla Bára 

Gestsdóttir  Myndir: Gunnar Sverrisson

Jarðarber í sýrópi úr 
grænu tei, límónu og 

stjörnuanís.

LAUGARDAGUR  3. MARS 2007



heimaerbest

1. Gilt veitingastaður og bar á 
Palace-hótelinu í New York 
einkennist af andstæðum. Þar má 
finna áhrif allt frá grískum 
fornminjum og endurreisnartíma-
bilinu til barokks, bókasafna og 
hofa. Joulin tekst á einhvern hátt 
að taka þessa ólíku hluti og skapa 
eina heild sem endurspeglar 
íburð og frjótt ímyndunarafl.

2. Discotheque kallast þessi 
listilega kúla sem er hluti af 
hljóð- og ljósauppsetningu í 
Versalakastala.

3. Ether Light Fixture ljósa-
króna eftir Jouin sem hann 
hannaði fyrir Murano Due árið 
2006. Hún samanstendur af 
mörgum glerkúlum mótuðum 
þannig að þær líkjast loftbólum í 
vatni.

4. Mabelle-stólinn hannaði 
Jouin árið 2003. Jouin segist hér 
hafa leikið sér að jákvæðu og 
neikvæðu rými þar sem óvænt 
sjónarhorn og misjöfn tilfinning 
ríkir. Stólinn er hægt að fá úr 
plasti, leðri eða úr textíl.

5. Audiolab kallast þessi 
skúlptúr sem er á listasafni í 
Lúxemborg og Joulin hannaði 
árið 2003. Joulin hefur hannað 
nokkrar slíkar einingar en þar 
geta gestir listasafna sest inn til 
að hlusta á verk hljóðlistamanna. 
Í Audiolab geta fjórir setið 
þægilega en slíkar einingar eru 
til staðar á söfnum í Beaubourg, 
Marseille, Berlín, Barcelona, 
Strassborg, Lúxemborg og 
Kaupmannahöfn.

List, ljós og litir
 Frakkinn Patrick Jouin er fæddur 1967. Hann útskrifaðist frá L‘ENSXCI árið 1992 og 

hefur starfað töluvert með hinum heimsþekkta hönnuði Phillip Starck við húsgagnahönn-
un. Hann hóf feril undir eigin nafni árið 1998 og ári síðar hannaði hann veitingastaðinn 
víðfræga Mix í New York fyrir matreiðslumeistarann Alain Ducasse. Síðan þá hefur leiðin 
legið upp á við. Eftir hann og starfsmenn hans liggja mörg verk, bæði einstakir hlutir svo 
og hönnun á heilu veitingastöðunum. Til marks um fjölhæfni Jouins má nefna að hann 
hannaði hugmyndabíl frá Renault árið 2001.
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  Kjóll 6-18

8.190,-

  Kjóll 6-18

8.390,-

NÝI BÆKLINGURINN KOMINN

Kringlunni sími 551 3200

Bolur

1.590,-



Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732 • jsb@jsb.is • www.jsb.is

• TT 1  Vertu í góðum málum!
Átaksnámskeiðin sívinsælu fyrir konur á öllum aldri
Lokuð 9 vikna námskeið, 3 x í viku

• TT 2  Vertu í góðum málum!
Lokuð 9 vikna framhaldsnámskeið eftir TT 1

• TT 3 og 4  Taktu þér tak!
Lokuð 9 vikna átaksnámskeið 3 x í viku
fyrir stelpur16-20 og 21-30 ára

• Rope Yoga
Heildrænt hug- og heilsuræktarkerfi
Lokuð 9 vikna námskeið 2 x í viku

• 60 +
Líkamsrækt fyrir konur 60 ára og eldri
Lokuð 9 vikna námskeið 2 x í viku

• Mömmumorgnar
Lokuð 9 vikna námskeið 2 x í viku

• Meðgönguleikfimi
Lokuð 9 vikna námskeið 2 x í viku

Glæsilegur nýr tækjasalur!

Opna kerfið - Þinn tími er kominn!

1. Almenn þjálfun, þol, styrkur og liðleiki
2. Púltími, hressileg upphitun, ýmist á palli eða gólfi, styrktar- og liðleikaþjálfun
3. Pallatími, samsett spor, mikil brennsla
4. Lóðatími, upphitun ýmist á palli eða á gólfi, unnið með þyngd og mótstöðu,

lóð, stangir, teygjur
5. Liðleikaþjálfun, upphitun, styrktar- og slökunarteygjur
6. Yoga
7. Bræðingur, líkamsrækt með dansívafi, salsa, mambo, samba, jazz, funk og stuð
8. Sprengitími, 30 mínútna hádegispúl
9. Stöðvaþjálfun, fjölbreyttir vaxtamótunartímar

Barnagæsla - Leikland JSB

Vertu velkomin í okkar hóp!
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telpurS onuK r
Staðurinn - Ræktin

telpurS onuK rtelpurS onuK r
Innritun á öll námskeið
í síma 581 3730:

Innritun
hafin á öll 
námskeið!

Nú geturðu gerst
áskrifandi að líkamsrækt JSB
Betra verð í áskrift, aðeins 3.990 kr. á mánuði







Árgerð 2005 ekinn 84.000 km.
6X4 dráttarbíll með takkakúpl-
ingu og loftpúðafjöðrum að 
aftan.
VERÐ 7.9 millj. +vsk.VERÐ 7 9 millj +vsk

Árgerð 2000 ekinn 135.000 km.
6.5 tonna bíll með kassa og lyftu.
VERÐ 1.950.000 +vsk.

Árgerð 2004 ekinn 3950 tíma.
Vél í góðu ástandi, hraðtengi 
og skófla.
VERÐ 7.5 millj. +vsk.

Árgerð 2005 ekin 2050 tíma.
Vélin er í mjög góðu standi, 
hraðtengi og skófla.
VERÐ 14.5 millj. +vsk.

Árgerð 2004 ekin 3400 tíma.
Vél í góðu ástandi, hraðtengi 
og skófla.
Verð 7.750.000 millj. +vsk.

Árgerð 2005 ekin 1250 tíma.
Vélin er sem ný.Hraðtengi og 
skófla.
VERÐ 13.9 millj. +vsk.

Árgerð 1996.
Þriggja öxla vélavagn með 
tvöföldum glussa sliskjum.
Glussa spil og glussa stuðnings-
lappir að aftan, beygjur á aftasta 
öxli, lenganlegur um 2,5 metra. 
Burðargeta 30.000 kg.
VERÐ 3.2 millj. +vsk.

M.Benz Ml270 CDI,árg.04/00, 
ek.96Þ, ssk, álfelgur, ofl. 
Verð 2990Þ

Toyota LandCruiser 120LX 
35”, árg.2003, ek.125Þ, ssk, 
álfelgur, Verð.4250Þ áhv.3400Þ

Nissan D/C 2,5 Diesel 33”, 
árg.10/04, ek.59Þ, álfelgur, 
sóllúga, Verð. 2790Þ

Nissan Patrol SE “39,5 Irok, 
árg.1999, ek.139Þ, 5gíra, 
álfelgur, leður, gps, vhf, dvd, 
breyttur í Breytir, Verð.2890Þ

Dodge Ram 1500, árg.09/06, 
ek.3Þ, ssk, álfelgur, leður, 
klæddur pallur, Verð 3990Þ

M.Benz Vito 111 CDI, 
árg.10/06, ek.9Þ, 6gíra, 
Verð.3590Þ áhv.3370Þ 
39Þ á mán. 

Ford Explorer XLT, árg.2004, 
ek.59Þ, ssk, álfelgur, dráttar-
kúla, Verð áður 3170Þ Tilboð 
2790Þ

Range Rover HSE 4,4 
Umboðsbíll, árg.01/03, ek.75Þ, 
Leður, sóllúga, álfelgur ofl. 
Verð.5990Þ

Nissan Titan Crew 5,6LE, 
árg.2005, ek.15Þ, ssk, leður, 
krókur ofl. Verð.3790Þ

Vw Touareg V6, árg.11/04, 
ek.39Þ, ssk, álfelgur, leður, sól-
lúga ofl. Verð.4290Þ

Toyota LandCruiser 120LX Diesel “35, árg.2003, ek.125Þ, ssk, 
álfelgur, dráttarkúla, filmur, Verð.4250Þ áhv.3290Þ

Vw Touareg V6, árg.11/04, ek.39Þ, ssk, álfelgur, leður, 
Verð.4290Þ

Citroen C4, árg.08/05, ek.17Þ, ssk, Verð.1790Þ áhv.1690Þ

Toyota LandCruiser 90VX 35” Diesel, árg.12/99, ek.145Þ, ssk, 
álfelgur, dráttarkúla, Verð.2490Þ





Tökum að okkur skattframtöl fyrir 
einstaklinga. Persónuleg og góð 

þjónusta í fyrirrúmi.

Bókhaldslausnir ehf • Hlíðarsmára 15 • Sími:  530-9100

Bókhald - skattframtöl 
og fleira







Lista- og menningarráð Kópavogs 
auglýsir eftir umsóknum um styrki til verkefna / viðburða

á sviði menningar og lista í Kópavogi.
Einstaklingar, félagasamtök og stofnanir

geta sótt um styrki úr sjóðnum.

Unsóknum skal skilað á þar til gerðum umsóknar-
eyðublöðum fyrir 25. mars nk., ásamt fylgiskjölum.

Eyðublöðin fást á skrifstofu

Tómstunda- og menningarsviðs Fannborg 2, 2. hæð
og á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is

Lista- og menningarráð Kópavogs veitir styrki til menn-
ingarstarfs í Kópavogi tvisvar á ári, í október og apríl.

Lista- og menningarráð Kópavogs

Menningarstarf
í Kópavogi

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

FAX 533 4041

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Fasteignasala • Ármúli 21 • www.kjoreign.is

Fr
um

Nýr og afhendist fullbúinn á fallegum útsýnisstað við Djáknabrúnir 4. Stærð 85,0 fm.  Heilsárshús,
steypt botnplata með hitalögn í gólfi. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Verönd og heitur pottur.  Lóð
um 1/2 hektari. Frábært útsýn yfir Heklu. Verð 21.5 millj.  

Eigendur á staðnum, Björgvin s. 894 8480 og Þorsteinn s. 898 6528

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

SÝNING UM HELGINA - ÚTHLÍÐ - BISKUPSTUNGUM

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.
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u
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OPIÐ HÚS LAUGARDAG OG
SUNNUDAG MILLI KL. 13-15
Veghús 27 - 112 Reykjavík

Mjög glæsileg og sérstak-
lega rúmgóð 140,3fm pent-
house íbúð á 3. og 4. hæð í
góðu fjölbýli. Íbúðin er á
tveimur hæðum og er neðri
hæðin með forstofu, stofu,
borðstofu, eldhúsi, gest-
asnyrtingu, geymslu og
góðum ca. 20 fm suður-

svölum. Gólfefni á neðri hæð er sérlega vandað gegnheilt Cur-
upay parket. Á efri hæð eru 3 stór svefnherbergi, baðherbergi
og þvottahús / geymsla. Gólfefni er gegnheilt Curupay parket
og Hlynur. Sérsniðin gluggatjöld eru fyrir öllum gluggum. Mjög
opin og skemmtileg eign. Verð : 30,9millj. (4894)

Þór og Hulda taka vel á móti ykkur í dag milli kl. 13-15.

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is



Verð 24.000.000 kr.
Falleg 4ra herb. 100,3 fm
sérhæð í vinsælu hverfi í
Grafarvogi. Sérinngangur
og afgirt hellulögð verönd.
Þrjú svefnherbergi með
parketi á gólfum. Hvít eld-
húsinnrétting, vönduð tæki
úr burstuðu stáli, tengi fyr-
ir uppþvottavél, flísar á
milli skápa, parket á gólfi
og borðkrókur. Baðher-
bergi er flísalagt í hólf og

gólf og er einstaklega skemmtilegt með nýlegu nuddbaðkari og
veggsalerni. Stofa er góð með parket á gólfum, flísalögð sólstofa út
úr stofu. Sérmerkt bílastæði. Falleg eign í góðu hverfi og stutt í skóla
og leikskóla.

Kolbeinn gsm. 694 9100 tekur á móti gestum.

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

Sími: 513-4300
Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali

Fr
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Vegghamrar 47, 112 Reykjavík
Opið hús laugard. 3. mars. kl. 16:00-16:30

21.700.000
Góð 4ra herb. 106,3 fm
íbúð á fyrstu hæð. Þrjú
rúmgóð svefnherbergi
með skápum og parket á
gólfum. Stofan er með
parket á gólfum, og út-
gengt á góðar suður svalir
frá stofu.  Baðherbergi er
flísalagt í hólf og gólf, bað-
kar með sturtu, þvottvéla-
tengi og falleg innrétting.
Eldhús er með ljósri inn-

réttingu, korkur á gólfum, lagt fyrir uppþvottavél, nýleg eldavélatæki
og góður borðkrókur.  Í kjallara er sameiginlegt þvottahús og sér
geymsla. Falleg eign þar sem stutt er í alla helstu þjónustu svo sem
skóla, íþróttahús, sundlaug verslanir, samgöngur og heilsugæslu.

Kolbeinn gsm 694 9100 tekur á móti gestum.

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

Sími: 513-4300
Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali
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Álfheimar 60 - 104 Reykjavík
Opið hús laugard. 3. mars. kl. 14:00-14:30

Verð 19.900.000
Ný standsett 4ra herb.
81 fm íbúð.
Eignin skiptist í tvö her-
bergi, tvær stofur, eld-
hús, gang og baðher-
bergi. Baðherbergi er
flísalagt í hólf og gólf,
sturta með sturtubotni.
Eldhús er með nýrri
eikar innréttingu frá
Innex, flísalagt með
náttúru steinflísum, flís-
alögn á milli efri og

neðri skápa, lagt fyrir uppþvottavél, blástursofn burstað stál.  Þetta
er mikið endurnýjuð eign í góðu standi. 

Kolbeinn gsm 694 9100 tekur á móti gestum.

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

Sími: 513-4300
Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali
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Seljavegur 33 - 107 Reykjavík
Opið hús laugard. 3. mars kl. 17:00-17:30

Síðumúla 27 – Sími 588 4477
Ingólfur Gissurarson lögg.fasteignasali.

Falleg og sérlega björt 89,1 fm íbúð á 3 hæð ásamt 17,6 fm bílskúr í vönd-
uðu fjölbýlishúsi. Húsið er allt nýlega klætt að utan og þannig viðhaldslétt.
Glæsilegt útsýni. Góðar innréttingar og parket á gólfum. Stutt í skóla og alla
þjónustu. Íbúðin er laus strax. Verð 19,9 millj.

Elísabet sýnir íbúðina laugardaginn 3. mars 
og sunnudaginn 4. mars milli kl. 14-16.

Allir velkomnir.
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Lyngmóar 2 Garðabæ 

Opið hús lau. og sun. milli kl. 14-16

Verð 47.000.000
Vandað og fallegt 147.2
fm 4ra herb. raðhús á
einni hæð með innbyggð-
um 24,1 fm bílskúr ásamt
glæsilegum garði og flottu
útsýni innanlega í lítilli og
sérlega fallegri botnlanga-
götu í Smárahverfi Kópa-
vogs. Rúmgott og mjög
bjart baðherbergi með fal-
legum flísum á gólfi og
veggjum, falleg hvít inn-

rétting með vask í borði og halogen ljósum, góður sturtuklefi, baðkar
sem er undir stórum þakglugga sem gefur fallega birtu inn á baðher-
bergið. Glæsilegt eldhús með gegnheilu olíubornu rauðeikarparketi,
vönduð eikar og sprautulökkuð innrétting, mikið skápa og skúff-
upláss og góður búrskápur, vönduð stáltæki, keramic helluborð og
ofn í vinnuhæð, vifta, ísskápur og uppþvottavél fylgja, flísar á milli
skápa, halogen ljós, fallegt fast sérsmíðað eikarborð fylgir, breiðar
viðargardínur. Mjög stór og björt stofa og borðstofa með gegnheilu
olíubornu rauðeikarparketi, loft tekin upp og tveir þakgluggar, breið-
ar viðargardínur fyrir gluggum, útgangur á góðan norður trépall og í
garðinn á bakvið húsið og er þar frábært útsýni yfir smárann, suður-
hlíðar kópavogs og víðar.

Kolbeinn gsm 694-9100 tekur á móti gestum.

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

Sími: 513-4300
Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali
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Fellasmári 5, 200 Kópavogur
Opið hús laugard. 3. mars. kl. 15:00-15:30

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500,  OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
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Skaftahlíð 13
Neðri sérhæð í þríbýlishúsi
Opið hús í dag frá kl. 16-18

Mjög vel skipulögð og björt 142 fm. neðri sérhæð í þríbýlis-
húsi á þessum eftirsótta stað í Hlíðunum auk 16,0 fm
þvottaherbergis og geymslu. Hæðin skiptist m.a. í stórt hol,
stórar samliggjandi stofur með fallegum rennihurðum, 3
herbergi, stórt eldhús með góðum borðkrók og flísalagt
baðherbergi. Nýtt eikarparket á öllum gólfum nema á bað-
herbergi. Útgengi á suðursvalir úr stofu og úr hjónaher-
bergi. Um er að ræða eftirsótta eign á eftirsóttum stað.
Stutt í skóla og leikskóla. Verð 43,9 millj. 

Eignin verður til sýnis í dag, laugardag, frá kl. 16-18
Verið velkomin. 

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



- frá klukkan 11:00 til 17:00 og
10:00 til 18:30 virka daga

Nú er opið alla
laugardaga!



Jóna Ingibjörg segir hæpið að 
stimpla kynferðislega opinskátt 
efni sem vont. Efnið geti hjálpað 
fólki að yfirvinna kvíða og kona 
sem aldrei hefur upplifað kynferð-
islega fullnægingu líkamlega 
getur með því að horfa á kynferð-
islega opinskátt efni sem er að 
hennar skapi, slakað þannig á að 
hún fái fullnægingu og þá í ein-
rúmi. Þannig hverfur kvíðinn, hún 
sleppir taki af hugsunum um hvort 
hún sé að standa sig eða að fá það 
og losar um öll höft. Þetta nefnir 
Jóna Ingibjörg meðal annars sem 
jákvæðar hliðar þessa efnis sem á 
svo undir högg að sækja. „Þetta 
efni er kynferðislega örvandi og 
það er ekkert skrítið að fólki þyki 
það skemmtilegt, þannig lagað. 
Engu að síður eru til að mynda 
Neytendasamtökin með hulu fyrir 
augunum hvað varðar að fylgjast 
með þessum iðnaði og passa upp á 
rétt neytenda. Hér eru seld stinn-
ingarkrem sem virka ekki, full-
nægingarkrem eru keypt af konum 
með fullkomlega heilbrigða slím-
húð og gott blóðrásarkerfi og 
myndir sem þú getur keypt úti í 
búð eru með rangar innihaldslýs-
ingar. Ef við erum ósátt við það 
kynferðislega opinskáa efni sem í 
boði er, eigum við einfaldlega að 
heimta betra efni. Við höfum þann 
rétt líka.“

Undanfarið hafa hræðileg mál er 
tengjast kynferðislegri misnotkun 
tröllriðið fjölmiðlum. Má þar nefna 
misnotkun drengja í Breiðavík 
sem og þá misnotkun er átti sér 
stað í Byrginu. Heldur Jóna Ingi-
björg að þau mál hafi haft einhver 
áhrif á það hvernig þjóðarsálin tók 
í það að hingað til lands væri að 
koma hópur fólks sem hefði eitt-
hvað með klámiðnaðinn að gera? 
„Jú, eflaust. Það verður forvitni-
legt að skoða þeta þegar fram líða 
stundir, þegar fólk fer að melta 
þetta hvað hafi verið í gangi. Var 
þjóðin í sárum eða var þetta hávær 
hópur minnihlutans en ekki þjóð-
arsálin sem talaði? Sá hópur náði 
að minnsta kosti að fá fjölmiðla og 
stjórnmálamenn á sitt band sem er 
algjört einsdæmi. Kannski hefur 
það eitthvað með komandi kosn-
ingar að gera. En ég verð að segja 
að í umræðunni afhjúpuðu nokkrir 
róttækir femínistar  hér á landi 
mikla fáfræði og fordóma um kyn-
hegðun mannsins. Þessi hópur 
hefur verið iðinn við það að kenna 
fólki grunnatriðin í kynjafræði en 
mér finnst að sjálfir ættu þeir að 
kynna sér sömu grunnatriði í kyn-
fræði síðustu áratuga.“ Jóna segir 
ritskoðun og netlögguleik geta haft 
alvarlegar afleiðingar. Með því sé 
auðveldara að ráðast gegn baráttu 
annarra minnihlutahópa fyrir til-
verurétti sínum, svo sem homma 
og lesbía, og einnig er hætt við að 
erfiðara yrði fyrir fólk að afla sér 
upplýsinga um kynlíf. „Af hverju 
ekki frekar að draga efnið sjálft 
inn í umræðuna, án fordóma. Ræða 
hvað við viljum sjá í myndefni af 
þessu tagi og skoða þarfir hvers og 
eins. Það er erfitt að ákveða hvað 
er normal og hvað er ekki normal 
og við hvað á eiginlega að miða? 
Trú, algengi, tölfræði? Það er ekki 
hægt. Gaman væri að sjá einhverja 
taka sig til og framleiða efni sem 
leiftrar af kímni, kátínu, holdi og 
ástríðu.“



N
ú eru liðin rúm 25 ár síðan tólf 
konur boðuðu til fundar á Hótel 
Borg hinn 14. nóvember 1981 til 
að kanna undirtektir við fram-
boði kvenna til sveitarstjórnar í 
Reykjavík vorið 1982. Konurn-

ar sem til fundarins boðuðu fengu afdráttar-
laust svar. Fundurinn var stórsigur því troð-
fullt var út úr dyrum og stemningin 
eftirminnileg þeim sem þar komu. Á fundin-
um var samþykkt að stefna að framboði og 
drög lögð að hugmyndafræði og stefnu. Sama 
dag og fundurinn var haldinn á Hótel Borg 
komu konur á Akureyri saman til að móta 
stefnuskrá sína fyrir framboð á Akureyri. 
Þetta er til vitnis um þá undiröldu sem var í 
samfélaginu því kvennaframboðin í Reykja-
vík og á Akureyri komu fram án þess að nokk-
urt samband hefði verið þar á milli. Upphafs-
ins er að leita í hugmyndafræðilegri grósku 
áranna á undan.

Ungar konur sem tóku þátt í stúdentaaðgerð-
um og ýmsu stjórnmála- og félagastarfi á sjö-
unda áratugnum fundu margar hverjar fyrir 
því að kynferðið var talið þeim til trafala. 
Aukin menntun kvenna og atvinnuþátttaka 
ásamt jafnrétti í orði hafði ýtt undir sjálfvit-
und þeirra og sjálfstraust. Getnaðarvarnar-
pillan var komin á vettvang og hún gerði 
konum kleift að skipuleggja barneignir og þar 
með eigin tíma en þær töldu sig hins vegar 
hvarvetna verða fyrir misrétti sem eingöngu 
var byggt á kynferði. Í stað þess að ganga í 
gömlu kvenréttindafélögin kusu þær að stofna 
eigin samtök. Hér á landi komu fram tvær 
nýjar og áberandi kvennahreyfingar um 1970. 
Úur voru ungar konur í æskunefnd Kvenrétt-
indafélags Íslands sem komið var á fót árið 
1968. Rauðsokkahreyfingin var stofnuð árið 
1970 að erlendri fyrirmynd.

„Sjóndeildarhringur rauðsokkanna spannaði 
breitt, allt frá leghálsinum til frelsishreyfinga 
í þriðja heiminum,“ sagði Erla Sigurðardóttir 
á fundi Femínstafélags Íslands í Kaupmanna-
höfn árið 2003. Rauðsokkur stefndu sem sagt 
að því að vekja með öllum ráðum athygli á 
bæði augljósu og földu misrétti kynjanna, svo 
og kúgun sem ætti sér rætur í þjóðfélagsgerð 
og fjölskylduhefðum og beittu gjarna óhefð-
bundnum aðferðum til að vekja athygli á mis-
réttinu. Rauðsokkahreyfingin starfaði til árs-

ins 1982 þegar samtök kvenna í Reykjavík og 
á Akureyri komu fram en margar rauðsokkur 
kusu að starfa með hinum nýju samtökum og 
Rauðsokkahreyfingin hætti því störfum.

Hugtakið „reynsluheimur kvenna“, setti sterk-
an svip á umræðurnar í upphafi kvennafram-
boðanna. Þetta hugtak var uppgjör við þann 
ríkjandi hugsunarhátt í jafnréttisbaráttunni 
að konur ættu að vera jafningjar karla. Taka 
þyrfti tillit til þess að karlar væru viðmiðið en 
jafnrétti fælist í því að reynsluheimur kvenna 
yrði metinn að verðleikum. Markmið kvenna-
framboðsins í Reykjavík voru í stuttu máli að 
auka áhrif kvenna í samfélaginu og vekja upp 
umræður um stöðu kvenna. Einnig að „stuðla 
að því að viskuforði og jákvæð reynsla kvenna 
verði nýtt í þágu betra þjóðfélags“, eins og það 
er orðað í stefnuskrá. Kvennaframboðið á 
Akureyri hafði eigin áherslur sem snerust um 
álitamál þar í bæ en sameiginlegt markmið 
beggja framboða hlýtur að teljast barátta 
fyrir heimi þar sem konur, karlar og börn 
stæðu jöfn að vígi og að kynferði væri ekki 
hindrun á neinn hátt.

Það var aldrei meiningin með kvennafram-
boðunum árið 1982 að stofna stjórnmálaflokk. 
Framboðin miðuðust við kosningarnar 1982 og 
kjörtímabilið á eftir. Engin stefna í landsmál-
um var mótuð og skipulag framboðanna var 
ekki fastmótað eins og í stjórnmálaflokki. Þær 
konur sem að framboðunum komu litu frekar 
á sig sem grasrótarsamtök í ætt við friðar-
hreyfingar, umhverfis- eða íbúasamtök í Evr-
ópu sem spruttu upp með megináherslu á mál-
efni kvenna. 

Kvennalistinn var stofnaður þann 13. mars 
1983 og bauð fram til Alþingis í þremur kjör-
dæmum um vorið. Kvennalistinn fékk 5,5 pró-
sent atkvæða og þrjár konur kjörnar og fjölg-
aði konum á þingi því úr þremur í níu, eða úr 5 
prósentum í 15. Á árunum 1922-1983 voru 
aðeins tólf konur samtals kjörnar á Alþingi en 
meira en fimm hundruð karlmenn. Má því 
segja að stöðnunin hafi verið rofin með til-
komu Kvennalistans 1983. 

Kvennalistinn tvístraðist árið 1997 þegar 
hluti hans gekk til liðs við Samfylkinguna, 
annar hópur gekk til liðs við Vinstri græna en 
margir femínistar lentu líka á pólitískum ver-
gangi. Kvennalistinn var endanlega lagður 
niður árið 1999.

Eingöngu eða aðallega konur
Nú eru 25 ár liðin síðan konur buðu fram sérstaka lista í sveitarstjórnarkosningunum 1982. Þær fengu tvær konur kjörnar í borgar-
stjórn Reykjavíkur og tvær í bæjarstjórn á Akureyri. Þetta var niðurstaða áralangrar orðræðu kvenna um réttindamál og grósku 
innan kvennahreyfinga. Úr þessum jarðvegi spratt Kvennalistinn sem skipulagt stjórnmálaafl kvenna á landsvísu. Svavar Hávarðsson
gluggaði í litríka sögu kvenfrelsisbaráttunnar á Íslandi og leitaði svars við því hvort tími nýs kvennaframboðs væri runninn upp.

Kvennamenning 
er ósýnileg og 
einskis metin. 
Samt er það 
hún sem held-
ur körlunum 
og þjóðfélaginu 
gangandi. Þannig 
má segja að 
karlamenningin 
nærist á kvenna-
menningunni 
og geti ekki án 
hennar verið.
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...á kúpunni

Ef það er röð á mánudagseftirmið-
degi kl. 14.00 í ofsaveðri með 20 
metrum á sekúndu, er augljóslega 
eitthvert leynivopn í sinnepinu.

Það er fátt sem jafnast á við vænan 
alíslenskan skyndibita. Við mælum 
með extra gusu af gula kryddinu 
yfir bátinn (hver slær hendinni á 
móti góðri þriðjakrydds-vímu) og 
góðri slettu af Hlöllasósunni. 
Nauta- lamba- eða svínakjöt með 
heiðvirðu rauðkáli og asíum. 
Snilldin ein. 

Lóuhreiður er heiðarleg matstofa 
sem hentar valkvíðasjúkum mjög 
vel því það eru einungis einn til 
tveir réttir í boði hvern dag. Á 
mánudögum og þriðjudögum er 
alltaf fiskur í boði, framreiddur á 
klassískan hátt án allra exótískra 
stæla. Búlla fyrir menn í hádeginu 
sem nenna engu veseni, einstaka 
róni situr þarna með stóran bjór, 
sólstofan fyrir framan er reyk-
laus, og þjónustustúlkan gengur 
um með rjóma og býður gestum 
slurk út í súpuna.

Það er eitthvað sérlega viðeigandi 
við að hafa skyndibitastaði í Hafn-
arstrætinu: Nonna-biti, Pizza-
King, Purple Onion að ógleymdum 
pylsuvagninum á Ingólfstorgi sem 
setur tóninn með chili-pylsunum 
(pylsa með nautahakki og baun-
um). Gatan þjónar sama tilgangi 
fyrir átfíklana og Fifth Avenue í 
New York. Þess vegna er Hafnar-
strætið falið leyndarmál á mið-
bæjarsvæðinu. Síðan er einstaka 
spúkí bar inn á milli fyrir þá sem 
eru fyrir að fá sér í tána milli 
rétta.

Fyrir þá sem taka ekki áhættuna 
er American Style auðvitað hand-
an við hornið. Frí áfylling á gos 
skal aldrei, undir neinum kring-
umstæðum, vanmetin. Sérlega 
gott fyrir stórar fjölskyldur því 
krakkaskríllinn drekkur svo 
mikið.

...á fyrsta stefnumóti

Veitingastaður fyrir fyrsta stefnu-
mótið verður að vera hress og full-
bókaður því það er fátt jafn vand-
ræðalegt og að heyra nöldrið í 
kokkinum inni í eldhúsi á tómu 
veitingahúsi. Fyrsta stefnumótið 

má vera pínu neyðarlegt og er í 
hugum sumra dæmt til að mistak-
ast. Á Domo má að minnsta kosti 
hugga sig við það að maturinn hafi 
verið stórfenglegur þó að sögu-
skoðun stefnumótsins fái ef til vill 
seint þann dóm. Og svo virkaði 
hann líka ekki sem verst fyrir 
Jude Law og Höllu Vilhjálmsdótt-
ur. 

Það hjálpar ekki alltaf að vera með 
góðærisstæla á fyrsta stefnumóti. 
Því er oft betra að velja látlausan 
stað með gómsætum mat í stað 
þess að torfleggja stemninguna 
með yfirdráttar-innréttuðum og 
humarbrösuðum flottheitum. Í 
kjallara ostabúðarinnar eru hollar 
og góðar súpur, salöt, fiskur og 
fleira í boði í hádeginu og klassinn 
kemur til skjalanna með framandi 
ostum og góðu næði. 

Hafi forleikurinn átt sér stað á 
einkamal.is, eða vinkonur eða vinir 
farið með þig eins og hvern annan 
söluvarning á skiptimarkaði 
blindra stefnumóta skaltu gera ráð 
fyrir barmafullum vandræðaleg-
heitum í tómum rauðvínsglösum. 
Farðu því þangað sem athyglinni 
má dreifa á löngum matseðli, þjón-
arnir útlista hráefni máltíðanna 
eins og samviskusamir parketsölu-
menn og því nóg annað hægt að 
gera en að þurfa að halda uppi 
samræðum.

Að deila er ást ríma þeir í amer-
ísku útgáfunni af línunni og á Aust-
ur-Indíafélaginu er hægt að 
spreyta sig á léttu umferðarprófi í 
rómantík en þar geta matargestir 
deilt mat af sameiginlegum fötum 
og sýnt listir sínar í að skipta hrís-
grjónum og öðru gúmmelaði á 
milli diskanna. Birtan er stórkost-
lega útlitsvæn og það langt á milli 
borða að hægt er að fara fljótlega 
á trúnó. Biður maður um meira? 

...átt plássfreka og 
hávaðasama 
stórfjölskyldu 

Öskjuhlíðin, með sinni ylströnd, 
kanínunýlendum og skógarþykkni 
er orðin að vin fyrir reykvískar 
fjölskyldur. Uppi á hæðinni gnæf-
ir svo risavaxið tívolítæki í líki 
veitingahúss og þar við borð sitja 
börnin sem steinrunnin á meðan 
þau snúast í gegnum hvern réttinn 
á fætur öðrum. Og foreldrarnir 
njóta friðarstundar yfir dýrindis 
máltíð.

Staðir með fría áfyllingu  hafa 
vinninginn þegar um stórar fjöl-
skyldur er að ræða og þessi húlíó-
staður í Faxafeni stendur American 
Style hvergi að baki hvað það varð-
ar. Þar inni vinna suðrænir menn 
sem lífsleiðar mæðurnar geta 

horft á meðan fjölskyldan slafrar í 
sig matinn. Umgjörð þessa mex-
íkóska skyndibita er öll úr plasti, 
meira að segja glösin svo að eng-
inn tekur kast á börnin og allir 
fara glaðir heim. 

Hvað geturðu sagt þegar þér er 
skipað að taka U-beygju á 80 kíló-
metra hraða á Miklubraut og í bak-
sýnisspeglinum mætirðu mænandi 
augum um leið og þau skríkja 
barnabox. Ætlarðu að benda þeim 
á aðframkominn Ameríkana sem 
næstum dó af því að éta borgar-
ana? Hvað vegur það á móti barna-
leikfangi, ostborgara og frönsk-
um. Það þarf hvort sem er að kippa 
í vinsældatauminn öðru hverju. 

...stórlax á 
viðskiptafundi 

Hafir þú spurnir af því að fundar-
menn verði það smartir í tauinu að 
hætt er að við að þeir tóni ekki við 
innréttingarnar skaltu ekki taka 
neina áhættu og fara með liðið á 
Silfur. Þar er ekki svo auðvelt að 
toppa silfurlitað barokkveggfóðr-
ið eða ljósakrónurnar úr Saltfélag-
inu.

Matur í boxi er töff, hvernig sem á 
það er litið. Og sjávarréttir eru 
góð og prótínrík máltíð. Töff og 
prótín. Er það ekki það sem málið 
snýst um þegar þú ert stórlax? 

Séu fundarmenn viðskiptafundar-
ins ekki úr nýríku deildinni þýðir 
ekkert að taka þá með á gamalt-út 
og allt-nýtt-inn uppastað. Gömlum 
peningi líður best í klassísku og 
eilítið þungu umhverfi þar sem 
dökk og massíf leðurhúsgögn og 
málverk meistaranna umlykja þig 
og færa þér innri ró. Einnig gott 
fyrir stórar og miklar ákvarðanir. 

...í nostalgísku skapi

Hornið er eins og að fara í gamlan 
og þægilegan inniskó. Pöntunin 
getur ekki týnst, auðvelt er að 
teygja sig í þjóninn eða jafnvel 
kokkinn og enginn þarna inni hefur 
þörf fyrir að koma þér á óvart. 

Maður er ekki alltaf í skapi fyrir 
óvæntar uppákomur eða þjóna 
sem henda í mann litlum smökk-
unartilraunum fyrir aðalréttinn. 
Pítsa með pepperóní, miðlungs-
rauðvín og ekkert fuss. Ekkert 
stórkostlegt, en traust og það er 
það sem maður vill þegar maður 
er í nostalgísku skapi. 

Einhverjir muna eflaust eftir sér 
sitjandi í askarlaga umgjörð við 
Laugaveg þegar Askur var þar. Í 
dag er hann fluttur á Suðurlands-
braut og þótt hin dásamlegu borð 
séu því miður á bak og burt er 
hægt að taka hlaðborðið með 
trompi með kjarngóðri sunnudags-
máltíð þar sem allt er innifalið, frá 
sósum, grænum baunum, brúnuð-
um kartöflum og heila dæminu. 
Snilld fyrir svangar fjölskyldur. 

Umhverfi Ítalíu er eins og klippt 
út úr stúdíóumhverfi lélegrar sápu-
óperu. Myntugrænir og ferskjulit-
aðir tónar níunda áratugarins með 
smá klípu af sítrónugulum eru 
allsráðandi og gerviblómin flækj-
ast hvert fyrir öðru. Engu að síður 
er staðurinn alltaf, og kannski ein-
mitt þess vegna frábær. Þjónustan 
sker sig úr og maður getur alltaf 
gengið að því vísu að sumt í þess-
um heimi breytist aldrei. 

...með 
saumaklúbbnum

Sá staður trónir í hásæti sauma-
klúbbsstaða. Staðurinn er hér um 
bil reyklaus og þar sitja þær 
gjammandi í hreinu lofti. Litli 

blómkálsfrauðskammturinn (2 
munnbitar) er sérstaklega góður 
fyrir þær sem eru í aðhaldsdeild-
inni. Þegar staðurinn opnaði var 
mikið hlegið að stælunum með 
frönsku kartöflurnar, sem bornar 
eru fram í bréfpoka, en að öllu 
gríni slepptu þá er maturinn þar 
stórkostlegur. 

101 er eins og sett Spaugstofunnar.  
Þar má sjá erkitýpur þáttarins, 
Kára í deCODE, Jón Ásgeir, Ara 
Edwald og fleiri hræra í einum 
móhító. Augu vinkvennanna 
glennast upp og þær jafnvel ná að 
þegja í svo sem eina mínútu enda 
snarhitna hnakkablöðin við það að 
skrá atburðarásina inn á harða 
diskinn.

Sérútbúið umhverfi fyrir reykj-
andi saumaklúbba. Þar sitja gjald-
kerar allra landsmanna og reykja 
á meðan þær bíða eftir crépes-
pönnukökunum með hrísgrjónun-
um og sinnepssósunni. Minnir á 
stemninguna þegar gömlu Sam-
vinnuferðar-Landsýnar dragtirnar 
sóluðu sig á Austurvelli þegar vel 
viðraði. Þær eru í mat, reykja sína 
sígó, drekka sinn kaffibolla og 
ekkert múður. 

Út að borða hljómar stórkostlega í eyrum flestra. Stjörnukvöldið getur þó 
auðveldlega breyst í martröð og ef kviknað hefur í brauðkörfunni áður 
en kvöldið er liðið eða fullur saumaklúbbur á næsta boði haldið stefnu-
mótinu í gíslingu þarf greinilega að taka ferlið til endurskoðunar. Júlía 
Margrét Alexandersdóttir þræddi veitingastaði borgarinnar og kynnti sér 
hvernig hægt er að baktryggja sig með því að velja rétta veitingastaðinn 
út frá aðstæðum.

Reykvískar lautarferðir

Snætt úti þegar þú ert...
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B
areigandinn Alexus 
Remzi Konuk er 
yfirleitt kallaður 
Olli en á dögunum 
kom hann í sína aðra 
heimsókn til Íslands. 

Starfið hans hefur vakið vinskap 
hjá mörgum og hér á hann hauka í 
horni sem hafa verið heimalning-
ar á barnum hjá honum. „Þetta er 
bara staður þar sem þú getur mætt 
og fengið þér drykk og það er allt-
af góð tónlist í bakgrunninum,“ 
segir Olli hógvær þegar hann er 
beðinn að lýsa aðdráttarafli stað-
arins. Barinn hefur orðið goð-
sagnakennt yfirbragð í hugum 
margra, sumar sögurnar staðfest-
ir eigandinn en aðrar fá hann bara 
til að brosa véfréttarlega út í 
annað.

Olli hefur nú staðið bak við 
borðið í Schönhauser Allee í rúm 
fjögur ár en barinn stofnaði hann 
ásamt félaga sínum. Þetta er 
óvenju langur líftími fyrir 
skemmtistað í Berlín þar sem þeir 
eiga það til að spretta upp eins og 
gorkúlur og hverfa jafnharðan. 
Nú hafa þeir félagar fært úr 
kvíarnar og stofnað plötufyrir-
tækið 8MM Musik en af lýsingun-
um að dæma er stemningin í þeirri 
bisnessdeild líkt og á barnum – 
sveitt en heimilisleg. Meðal lista-
mannanna sem 8MM Musik fóstr-
ar er rokksveitin Singapore Sling 
og íslenski blústónlistarmaðurinn 
ET Tumason.

Olli útskýrir að fyrir rúmu einu og 
hálfu ári hafi hljómsveitin Singa-
pore Sling ráfað inn á barinn. „Ég 
þekkti þau ekki fyrst því ég hafði 
bara frétt af hljómsveitinni í gegn-
um bandaríska fjölmiðla. Þau féllu 
vel í hópinn en ég tók eftir því að 
þeir pöntuðu meira en hinir kúnn-
arnir – allir drykkirnir þurftu að 
vera tvöfaldir, tvöfaldur vodka, 
tvöfaldur absint. Ég hafði sett 
lagið þeirra „Overdriver“ í spilun 
löngu áður en þegar það byrjaði að 
hljóma þetta kvöld þá gengu 
Íslendingarnir af göflunum.“ 
Þegar Olli komst að því hvaða 
þyrsta fólk þetta var bauð hann 
þeim umgang og bað um eintak af 
plötunni. „Eftir þetta urðum við 
vinir og ég skipulagði tónleika 
fyrir þá í Berlín. Á sama tíma 
vorum við að stofna 8MM Musik 
og ég sagði Henrik [söngvara og 
gítarleikara sveitarinnar] að mér 
þætti synd að fólk í Evrópu þekkti 
ekki sveitina og hét því að breyta 
þeirri staðreynd. Þar sem við deil-
um ákveðnum skilningi virtist það 
sjálfsagt að við myndum vinna 
saman.“ Olli vinnur nú að því að 
skipuleggja tónleikaferðalag 
Singapore Sling um Evrópu sem 
fyrirhugað er í vor en plata með 

úrvali laga af þremur fyrri plötum 
sveitarinnar kemur út  hjá 8MM 
Musik í maí.

Olli segir erfitt að aðskilja bar-
inn frá starfinu hjá útgáfufyrir-
tækinu. „Eins væmið og það hljóm-
ar þá trúum við að barinn bæti 
einhverju við Berlín. Allir eiga 
sinn uppáhaldsbar og við erum 
svo heppin að margir álíta 8MM 
vera þann stað. Það gildir það 
sama um útgáfuna – við höfðum til 
ákveðins hóps og höfum ákveðna 
fagurfræði.“ Olli segir að mark-
miðið nú sé að kynna nokkra lista-
menn, boða fagnaðarerindið og 
koma góðri tónlist til fleira fólks. 
„Nú erum við með þrjú bönd á 
okkar snærum sem er meira en 
nóg vinna fyrir okkur – við viljum 
vinna vel og erum ekkert að flýta 
okkur of mikið.“ Hann segir að 
það sé samt tilbreyting að vera 
ekki fastur fyrir innan barinn.

„Það er eitthvað við Íslendingana 
– einhverjir góðir straumar,“ segir 
Olli brosandi og útskýrir að það 
séu ekki aðeins harðir rokkarar og 
skemmtanaglöð ungmenni sem 
eigi það til að tapa sér inni á staðn-
um. „Þegar þýskir bisnessmenn 
koma á 8MM stoppa þeir aldrei 
lengi – þeir endast ekki í hálftíma 
því þeir höndla ekki tónlistina. En 
þegar íslensku bisnessmennirnir 
mæta þá hanga þeir bara með 
okkur og enda á því að fara úr að 
ofan.“

Á heimasíðu staðarins,  
8mmbar.com, er spurt um óeðli-
legan fjölda hálfnaktra Íslendinga 
á barnum en aðstandendurnir 
segjast þar ekki hafa neina skýr-
ingu á því. „Íslendingar hafa bara 
merkilega góðan tónlistarsmekk 
og svo held ég að staðurinn spyrj-
ist vel út,“ segir Olli og útskýrir 

að nú séu um tvö ár síðan Íslend-
ingarnir í Berlín „uppgötvuðu“ 
staðinn og þetta undarlega sam-
band við landið hófst. „Það er 
ákveðið fólk héðan sem er orðið 
hluti af barnum og starfinu þar og 
nú er næstum ómögulegt að hugsa 
sér stemninguna án þeirra,“ segir 
Olli en  hann hefur til dæmis feng-
ið hérlenda plötusnúða til þess að 
skrúfa stemninguna upp og aðra 
til þess að skenkja drykki. „Bar-
inn er ekki mjög túristavænn en 
Íslendingarnir eru áhugaverðustu 
en jafnframt viðkunnanlegustu 
gestirnir okkar,“ segir hann og 
áréttar að þó hérlendir gleðipinn-
ar eigi það til að missa sig í partí-
inu þá séu þeir ávallt kurteisir. Til 
marks um óvenjulega siðprýði 
Íslendinganna segir Olli söguna 
af því þegar Alex Kapranos, 
söngvari Franz Ferdinand, fékk 
að heyra það frá einum íslensku 

gestanna. Þegar Kapranos var 
sagt frá óskýranlegri þörf eyja-
skeggjanna fyrir að tæta sig úr 
fötunum sagði hann, með veru-
lega skoskum hreim, að hann tryði 
ekki eigin eyrum. „Þá klifraði 
einn íslensku fastagestanna upp á 
barborðið, fór úr að ofan og byrj-
aði hástöfum að baula á Alex og ef 
má orða það svo – efast um karl-
mennsku hans. Það sló þögn á hóp-
inn en öllum fannst þetta gríðar-
lega skemmtilegt, sérstaklega 
Alex. „Ég efast um að nokkur geti 
búið sig undir það að hálfnakinn 
Íslendingur níðist svona 
miskunnarlaust á sér.“ 

Stemningunni á 8MM hefur verið 
líkt við fyrrum rauðvínshjallinn 
Sirkus við Klapparstíg og Olli 
tekur undir þann samanburð. 
„Þetta hefur aldrei verið áberandi 
staður. Markmið okkar er að halda 
fastagestunum okkar glöðum og 
vera trúir því sem við stöndum 
fyrir.“ Nafnið vísar til kvikmynd-
anna en Olli hefur lengi haft áhuga 
á því að samþætta tónlist og hið 
sjónræna og á staðnum er kvik-
myndum varpað á einn veggjanna. 
„Sumir spyrja okkur hvort við 
sýnum bara 8mm myndir eða 
hvort við séum svona hrifnir af 
myndinni með Nicolas Cage,“ 
segir hann hlæjandi en bætir því 
við að nafnið vísi ekki aðeins til 
filmugerðarinnar heldur ákveðins 
hráleika og myrkurs sem staður-
inn reynir að fanga á sem flesta 
vegu.

Opnunartíminn er sveigjanleg-
ur og það hefur komið fyrir að 
nóttin hefur náð fram yfir hádegið 
næsta dag. „Við reynum að opna 
milli klukkan níu og tíu á kvöldin,“ 
segir Olli góðlátlega en bætir við: 
„Þetta er bar fyrir fólk sem drekk-
ur – það kemur til að vinna smá 
skemmdir á sjálfu sér og þá vilja 
menn ekki byrja of snemma.“

„Berlín er uppáhaldsstaðurinn 
minn og ég valdi að búa þar,“ 
útskýrir Olli. Hann er ættaður frá 
Berlín og þar býr fjölskylda hans 
en hann ólst upp í Bandaríkjunum.  
„Þegar einhver segir við mann að 
barinn okkar sé uppáhaldsstaður-
inn þeirra og það sem skilgreinir 
borgina í þeirra augum þá verður 
maður orðlaus,“ segir hann stolt-
ur. Hann bætir við að margt bendi 
til þess að borgin sé að breytast – 
til dæmis fjölgi erlendum fjárfest-
um í borginni ört þessa dagana. 
„Ég get samt ekki sagst vera bjart-
sýnn eða svartsýnn á framtíðina,“ 
segir hann að lokum, „ég er ánægð-
ur með borgina eins og hún er og 
reyni á hverjum degi að bæta ein-
hverju við hana.“

Vertinn og velgjörðamaðurinn
Ófáir Íslendingar hafa rambað inn á barinn 8MM í Berlín og hitt þar fyrir geðugan mann með annálaðan tónlistarsmekk. 
Olli hefur ekki aðeins hjálpað til við að hafa ofan af fyrir ölþyrstum gestum sínum því nú á hann sinn þátt í því að bera út hróður 
íslenskrar tónlistar á meginlandinu. Kristrún Heiða Hauksdóttir ræddi við hann um vodkaskot, víðsýni Íslendinga og rokk og ról.

Þegar ís-
lensku 
bisness-
mennirnir 
mæta þá 
hanga þeir 
bara með 
okkur og 
enda á því 
að fara úr 
að ofan.
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Ég er stödd núna í Norður-Íran i litl-
um bæ sem heitir Ghaemshar við 
Kaspíahafið. Hann er svo lítill að ég 
finn hann ekki á landakorti og Lon-
ely Planet bókin min hefur ekkert 
um hann að segja. Næsta þorp er 
Sari sem Lonely Planet upplýsir að 
rúmlega 200.000 manns búi í. Sem 
sagt algjört krummaskuð og sveit. 
En fólksfjöldinn nær samt hátt í 
íslenska fólksfjöldann, það er alltaf 
fyndið.

Ég er hér með Khenar vinkonu 
minni, fátækri og saklausri sveita-
stúlku sem býr núna í Teheran. Hún 
var æst í að sýna mér sveitina sína 
þannig að í gærmorgun var mér 
skellt upp í rútu og ekið af stað. 
Rútuferðir á þessum slóðum hafa 
alltaf sinn sjarma. Frábært útsýni 
og fjallasýn í gegnum Alborz-fjöllin,
fimm tíma hoss og írönsk tónlist 
blöstuð alla leiðina, mjög hresst.

Við gistum hjá systur Khenar og 
fjölskyldu. Þau eiga átta ára stelpu 
sem talar stanslaust við mig á pers-
nesku og er alveg sama þótt ég skilji 
ekki orð, og átján mánaða strák sem 
heimtar að ég haldi á honum og 
dansi öllum stundum. Það er eigin-
lega sama á hvaða heimili maður 
kemur það líður aldrei langur tími 
áður en tónlistin er blöstuð og stof-
an breytist í dansgólf. Írönsk tónlist 
er mjög hress og íranskur dans er 
vægast sagt mjög hress. 

Fjölskyldan sem ég bý hjá er 
fátækt sveitafólk. Húsið sem hún 
býr í er í hálfgerðri útilegu stemn-
ingu. Ég hef það á tilfinningunni að 
ef ég myndi halla mér hressilega 
upp að einum veggnum þá myndi 
húsið detta á hliðina. En fjölskyldan 
brosir bara breiðar í staðinn og 
afsakar fátæktina. Klósettið er útik-
amar við hliðina á hænsnakofanum 
þannig að hænan gaggar í eyrað á 
mér á meðan ég pissa. Vaskurinn er 
fyrir utan þannig að í gær burstaði 
ég tennurnar undir berum himni 
undir fullu tungli.

Í kringum húsið er garður þar 

sem húsmóðir-
in ræktar 
ýmsar matjurt-
ir. Hún bregður 
sér til dæmis út 
í garð með skál 
og kemur með 
hana fulla af 
appelsínum og 
eplum til baka. 
Í Íran er app-
elsínuát nánast 
trúarbrögð.
Appelsínur vaxa á trjánum út um 
allt og  það er skylda að borða app-
elsínu eftir hverja máltíð. Appelsín-
urnar hérna eru reyndar ekki eðli-
lega góðar. 

Það sama á eiginlega við um 
allan mat í Íran, hér ríkir mikil mat-
armenning. Í sveitinni, sem er eins 
og að skreppa aftur í tímann, sér 
húsmóðirin um að alltaf sé matur á 
borðum og maður hefur varla undan 
við að borða. Í hádeginu loka allar 
verslanir og skrifstofur í þrjá tíma 
og fjölskyldan kemur heim og borð-
ar saman. 

Í dag fór ég á markaðinn í þessu 
litla þorpi. Markaðir í þessum 
heimshluta eru alltaf mjög líflegir 
og troðnir af fólki, sölumönnum 
sem gala og góla og keppast hver 
við annan, mjög mikið að gerast. 
Stærsti hlutinn hérna var matar- og 
grænmetismarkaður. Allt var ótrú-
lega ferskt og fallegt, beint af ökr-

unum. Í gær fékk ég til dæmis 
heimagerða jógúrt beint úr belj-
unni.

Andstæðurnar í þessu landi eru 
svo miklar og ég er að kynnast 
öllum skalanum. Núna er ég úti í 
sveit með þessu fátæka, góða fólki 
en fyrir þremur dögum var ég i 
brjáluðu partíi með skuggalega 
ríku liði í Teheran. Ekki bara „jet 
set Teheran“ heldur „jet set Midd-
le-East“. Þarna var fólk fra Sádi-
Arabíu, Dubaí og Teheran sem talar 
um peninga sem ég skil ekki einu 
sinni. Olíupeningar og bissness. 
Einkaflugvélar, partí, geðveikar 
íbúðir, einkabílstjórar, verslunar-
ferðir og allt í boði. Ekkert skiptir 
máli. Þetta fólk lifir mjög hratt og 
mjög hratt, og einkennir Mið-Aust-
urlönd jafn mikið og fátæka sveita-
fólkið. Öfgarnar eru svo miklar. 

Þetta viðskiptalið er mjög 
alþjóðlegt og heimurinn er leikvöll-
ur þess. Þess vegna er ekki skrítið 
að Dubaí hafi orðið svona mikil 
miðstöð viðskipta, þar sem Vestur-
landabúar geta komið og stundað 
viðskipti við þessa miðausturlensku 
vini mína. Þessi hlið af Mið-Austur-
löndum er mjög sterk og stundum 
minnir Teheran á New York, þó að í 
rauninni sé ekki hægt að líkja lífinu 
hér við aðra staði í heiminum.

Á markaðnum í dag fann ég 
aftur fyrir því hvað þetta sveita-
fólk er fátækt. Margir vildu ekki að 
ég tæki myndir af þeim vegna þess 
að þeir skammast sín fyrir fátækt-
ina. Einu kaupin sem ég gerði var 
nýr trefill til að hylja hárið sem 
kostaði 30.000 rials sem eru um 
þrír dollarar. Strákurinn kom 
hlaupandi á eftir mér til að láta mig 
fá 10.000 rials til baka og brosti svo 
fallega. Hann vildi endilega selja 
mér trefilinn ódýrara. Hann er lík-
lega bláfátækur og ég þarf ekkert á 
þessum dollara að halda en það 
voru ekki peningarnir sem skiptu 
máli heldur hugsunin. Og svo brosti 
hann hringinn. 

Takið eftir fjölbreytilegu orðavali 
og haglegri notkun myndmáls í 
þessari tilvitnun:

„Óttinn býr sér til kylfur og 
barefli, ranglæti fer í smiðju og 
brýnir eggjar, vond samviska 
herðir stál í eldi hugleysisins. En 
hið góða, sem við er barist, stend-
ur ekki eitt sér eins og tré eða 
runni, heldur berst það með vind-
inum líkt og frækorn, og því verð-
ur ekki markað beð eða spillda, og 
það leggur ekki aðeins undir sig 
frjómoldina, heldur einnig þá sem 
í órækt er fallin, því að frækornið 
er síungt og eilíft, - það er þróunin, 
lífið.“

Bæ
Undarlegt má það heita að vilja 
heldur kveðja fólk á ensku en 
íslensku. Þegar ég er kvaddur með 
orðskrípinu bæ, sem er auðvitað 
algerlega merkingarlaust, þá spyr 
ég stundum af hverju ég sé kvadd-
ur á ensku. Það bregst varla að því 
er fremur illa tekið. Og einn sagði 
að ég ætti nú helst heima á Árbæj-
arsafni. Það má reyndar vel vera. 
Heldur vil ég eiga heima þar held-
ur en í einhverju bandarísku 
úthverfi, að minnsta kosti á meðan 
ég er á Íslandi. Af hverju er betra 
að segja bæ en bless? Vita menn 
hvað þetta bæ er? Það er reyndar 
úr ensku bye sem er stytting úr 
good-bye sem er aftur stytting á 
God be with you. God breyttist í 
good fyrir áhrif frá good day og 
good night. Það er auðvitað hlýlegt 
að segja Guð veri með þér, en bæ
er ekkert nema vitleysa upp á 
íslensku. Þá er fallegra að biðja 
mönnum blessunar eða sælu upp á 
gamla móðinn. Vertu sæll / sæl. 
Vertu blessaður / blessuð. Má ekki 

lengur segja það? Er það púka-
legt?

sagði afgreiðslustúlka í bókabúð 
við viðskiptavin og minnir á nýja 
áráttu, ættaða úr ensku að sjálf-
sögðu. Þetta er því miður orðið 
ærið algengt. Á venjulegu máli er 
einfaldlega sagt: Ég sá þig ekki. 
Ekki er langt síðan ég heyrði mann 
segja: Hann er ekki að skilja þetta, 
í stað: Hann skilur þetta ekki. Nú 
höfum við að vísu svona orðfæri, 
eins og t.d.: Ég er að lesa. Ég er að 
bíða. Þá er um að ræða athöfn sem 
tekur einhvern tíma. Samt segjum 
við ekki: Ég var að sofa. Við segj-
um: Ég svaf eða: Ég var sofandi. 
Ég nefni þetta (ekki: ég er að nefna 
þetta), því rétt er að vara sig á 
þessu orðbragði, ef menn vilja 
vanda málfar sitt. 

heyrum við líka oft sagt, og er 
náttúrlega hrein endaleysa. Hvern-
ig getur gjald kostað? Gjald merk-
ir borgun, greiðsla og getur 
kannski „kostað“ óánægju og jafn-
vel tár - og er þá í yfirfærðri merk-
ingu. En fargjald getur ekki kostað 
fjárútlát í sjálfu sér, heldur er það 
farið sem kostar sitt gjald. Þetta 
ætti nú að vera sæmilega skýrt.

Eftirfarandi braghenda varð til 
austur í Morsárdal:

Stendur Bæjarstaðaskógur styrk-
um fótum

og dansar út að dalamótum
við drunur undan jökulrótum.

Vilji menn senda mér braghendu 
eða góðfúslegar ábendingar: 
npn@vortex.is

Hljóðfæri hugans
Sveitasæla í Íran

Leystu
krossgátuna!

Þú gætir unnið hina 

frábæru fjölskyldumynd

Skógarstríð á DVD!

Dregið úr réttum svörum n.k.
fimmtudag kl. 12. - 99 kr. smsið

Þú sendir SMS skeytið JA LAUSN LAUSNARORÐIÐ 
á númerið 1900!

Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón.
Þá sendir þú SMS-ið JA LAUSN JON.



KRINGLUNNI • SMÁRALIND • LAUGAVEGI

HAMINGJU
TIL

NEYTENDUR

The Departed 
DVD

2.299

Ýmsir
Karíus og Baktus

1.499

1.290

Gus Gus
Forever

The Queen 
DVD

2.299

Norah Jones
Not too late

2.199

1.890

Kaiser chiefs 
YOURS TRULY, ANGRY MOB

(cd+dvd

2.599

2.209

Skógarstríð
DVD  

2.299

Ýmsir
Abbababb

1.490

Ólöf Arnalds
Við og við

2.199

1.890
2.199

1.890
7%

VSK
7%

VSK
7%

VSK

7%
VSK

0
7%

VSK
7%

VSK

MEÐ LÆKKUN VIRÐISAUKASKATTS Í 7%



Afhverju eru menn aldrei 
myglaðir við rakstur i 

auglýsingum?

Þetta ætti 
að sleppa!

UNDIRFATABÚÐ

VÖLU

Áfallahjálp
fylgir frítt 

með hverri 
mátun!

Hmmmm síðasti 
skóladagurinn ...

En mér finnst ég ekki 
vera tilbúin að takast 

á við heiminn ...
Ég á nóg með að 
undirbúa mig fyrir 

þriðja bekk.

Hvaða klessa er þetta 
hérna á umslaginu mínu?

Þetta er hestur sem Solla 
teiknaði fyrir þig, er þetta ekki 

flott hjá henni?
Teiknaði hún 

þetta, Vá!!! Hún 
er hæfileikarík!

Stundum hef ég á 
tilfinningunni að ég sé hálf 
blindur þegar börnin mín 

eru annarsvegar!

Ég var ekki mjög gömul 
þegar ég varð fyrst „ást-
fangin“ af John Travolta. 
Að sjá hann á marglitu 
dansgólfi, í hvítum jakka-
fötum, stútfullan af 
sjálfsöryggi og þokka... 

vá! Hvílíkur maður. Mest 
af lýðnum bar hann og hér varð ekki 
aftur snúið. 
Árin liðu og áfram þótti mér Travolta 
með kynþokkafyllstu mönnum jarð-
ar. Jafnvel þegar hann lék í Look 
Who’s Talking, Look Who’s Talking 
Too og Look Who’s Talking Now... og 
öllum öðrum fannst hann ömurleg-
ur, þá stóð ég við mitt og fannst hann 
alltaf sætur.

Svo birtist hann í Pulp Fiction og 
skyndilega voru allir farnir að tala 

um hvað Travolta væri töff en ég 
dró augað í pung og smellti í góm 
eins og sú sem ein veit.

Áhrif Travolta á samtímann eru 
að mínu mati töluvert meiri en fólk 
áttar sig almennt á. Ég hef til að 
mynda þá kenningu að hann hafi 
verið fyrsti „hnakkinn“ sem sögur 
fara af. Eftir að Saturday Night 
Fever kom út greip um sig heljar-
innar diskóæði sem teygði sig að 
sjálfsögðu hingað til Íslands og úr 
varð stétt sem kallaðist „diskófrík“.
Diskófrík þessi þróuðust svo smátt 
og smátt yfir í súkkulaðitöffara, 
ljósagæja, tjokkóa og nú síðast 
hnakka.

Ég tel að hnakkinn svokallaði 
eigi ættir sínar að rekja til laugar-
dagsfársins, en þar kemur okkur 

fyrir sjónir ungur maður sem veit 
ekkert skemmtilegra en að fara út 
að djamma. Svarthærður og vel vax-
inn eins og tjokkó ber að vera, með 
skartgripi og í þröngum fötum... það 
þarf ekki mikla skerpu til að sjá að 
þessi atriði hafa haldið sér óbreytt 
frá 1977. 

Drottinn (þó Travolta trúi tæp-
lega á hann) blessaði líka þennan 
ágæta leikara með ægifagurri röddu 
og brosi sem gæti brætt jökla og 
járn. Ég held að mér eigi alltaf eftir 
að finnast hann sjarmatröll. Við 
getum orðið gömul saman, ég og 
Travolta, og ávallt verð ég þarna á 
hliðarlínunni... með fulla trú á 
honum á meðan hann veit ekki einu 
sinni að ég er til. Ég held að það sé 
líka bara einfaldast þannig.
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HÖRKU HASARMYND FRÁ LEIKSTJÓRA NARC

Sendu SMS skeytið JA SAF á númerið1900 og þú gætir unnið miða fyrir tvo! Vinningar eru:Miðar á myndina, fullt af Pepsi, DVD myndir og margt fleira

FUMSÝND  2. MARS
FUMSÝND  2. MARS

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

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

Stærsta opnun á fjölskyldu-
mynd í Bandaríkjunum í Ár

s.v. mbl

SPARbíó

SparBíó* — 450krSparBíó* — 450kr

laugardag og sunnudag

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

BRIDGE TO TERABITHIA KL. 1:30  Í ÁLFABAKKA KL. 2 Í KEF.  OG  Á AK.





! Kl. 17.00
Kammerhópurinn Nordic Affect 
heldur tónleika í Bókasal Þjóðmenn-
ingarhússins. Tónleikarnir bera 
yfirskriftina „Girni og viður“ en 
hópurinn leikur tónlist frá barokk-
tímabilinu.

Litið til veðurs í ASÍ

Tónlistarskólinn á Akureyri 
heldur dag tónlistarskólanna 
hátíðlegan og efnir til mikillar 
músíkveislu ásamt Sinfóníu-
hljómsveit Norðurlands um 
helgina.

Ketilhúsið ómar af músík í 
allan dag en þar munu nemend-
ur á öllum stigum koma fram og 
leika fjölbreytta tónlist á ýmis 
hljóðfæri. Fyrstu tónleikarnir 
hefjast kl. 11 og síðan á klukku-
stundarfresti fram eftir degi. 
Lokatónleikar dagsins kl. 17 eru 
helgaðir minningu Þorgerðar S. 
Eiríksdóttur sem var píanónem-
andi við skólann en lést af slys-
förum í London þar sem hún 
stundaði framhaldsnám.  Á tón-
leikunum koma fram nemendur 
í framhaldsdeild skólans.  
Ókeypis er á alla tónleikana í 
Ketilhúsinu en tekið á móti 
frjálsum framlögum í Þorgerð-
arsjóð.

Veislan heldur áfram á morg-

un en þá leika nemendur skólans 
ásamt Sinfóníuhljómsveit Norð-
urlands í Akureyrarkirkju kl. 16 
og leika strengjasveitir þeirra 
saman.      Á efnisskránni er tón-
list  eftir Hafliða Hallgrímsson, 
Hróðmar Inga Sigurbjörnsson, 
Otto Respighi, Albinoni, Mas-
cagni, Britten og Vivaldi.  Stjórn-
andi á tónleikunum er Guðmund-
ur Óli Gunnarsson. 

Einleikari á fiðlu er Lára 
Sóley Jóhannsdóttir en hún leik-
ur einleik í Vetrinum eftir 
Vivaldi. Lára Sóley hóf fiðlunám 
sitt við Tónlistarskóla Húsavík-
ur en fór þaðan í Tónlistarskól-
ann á Akureyri og síðar í fram-
haldsnám til Englands. Hún lauk 
prófi frá The Royal Welsh Coll-
ege of Music and Drama  sumar-
ið 2006. Við útskrift hlaut Lára 
„The Peter Esswood Price“ fyrir 
góðan námsárangur. Hún starf-
ar nú sem fiðlukennari við Tón-
listarskólann á Akureyri.

Sameinaðir kraftar

Sýning á verkum Einars Jónsson-
ar myndhöggvara verður opnuð í 
forkirkju
Hallgríms-
kirkju í dag. 
Biskup
Íslands,
herra Karl 
Sigurbjörns-
son, opnar 
sýninguna kl. 
17 en hún er 
unnin í sam-
vinnu List-
vinafélags
Hallgríms-
kirkju og 
Hallgríms-
safnaðar við Listasafn Einars 
Jónssonar sem lánar verkin. 

Á sýningunni eru þrjú gifsverk, 
Mold frá 1904-1908, Natura Mater 
frá 1906 og Minnismerki Hall-
gríms Péturssonar frá 1914-1922, 
sem öll eru hugsuð sem minnis-
merki látinna og viðfangsefni 
þeirra mót lífs og dauða, hringrás 
lífsins og sigur andans yfir efninu. 
Stærst verkanna er Minnismerki 
Hallgríms Péturssonar sem Einar 
hóf að gera þegar þrjú hundruð ár 
voru liðin frá fæðingu séra Hall-
gríms og er verkið hylling til 
sálmaskáldsins. Er þar sérstak-
lega vísað til Passíusálmanna með 
myndum af hinum fjórtán stöðv-
um á píslargöngu Krists og eru 
ljósmyndir af þeirri myndröð á 
sýningunni. Minning séra Hall-
gríms mun hafa verið Einari sér-
lega hugleikin og í safni hans er 
líkan að Hallgrímskirkju sem 
myndir eru af á sýningunni. Sýn-
ingin stendur til loka maímánaðar 
og er opin á sama tíma og kirkjan. 

Við opnun sýningarinnar syng-
ur Mótettukór Hallgrímskirkju 
undir stjórn Harðar Áskelssonar.

Í minningu 
HallgrímsTilkynnt verður um verðlauna-

hafa bókmenntaverðlauna Norð-
urlandaráðs næstkomandi mánu-
dag. Verðlaunin eru veitt árlega 
fyrir fagurbókmenntir sem skrif-
aðar eru á einu af norrænu tungu-
málunum. Til greina koma skáld-
sögur, leikrit, ljóða-, smásagna-   eða 
ritgerðasöfn og önnur bókmennta-
verk.

Markmið verðlaunaveitingar-
innar er að auka áhuga Norður-
landabúa á bókmenntum og tungu-
máli nágrannalandanna og á 
sameiginlegri menningararfleifð 
Norðurlanda en verðlaunaupp-
hæðin nemur 350 þúsundum 
danskra króna.

Skáldsögurnar Rokland eftir 
Hallgrím Helgason og Sumarljós 
og svo kemur nóttin eftir Jón 
Kalman Stefánsson eru tilnefndar 
til verðlaunanna fyrir Íslands 
hönd í ár. 

Í fyrra hlaut sænski rithöfund-
urinn Göran Sonnevi verðlaunin 
en árið á undan hlaut Sjón verð-
launin fyrir bók sína Skugga-Bald-
ur. Aðrir íslenskir höfundar sem 
hlotið hafa þennan heiður eru 
Einar Már Guðmundsson, Fríða Á. 
Sigurðar-

dóttir, Thor Vilhjálmsson, Snorri 
Hjartarson og Ólafur Jóhann Sig-
urðsson.

Á morgun verður haldið mál-
þing um norrænar samtímabók-
menntir í Þjóðarbókhlöðunnni þar 
sem meðlimir dómnefndar verð-
launanna munu fjalla um helstu 
strauma í norrænum bókmennt-
um um þessar mundir. Soffía 
Auður Birgisdóttir, formaður 
dómnefndar, setur málþingið en 
þátttakendur koma víða að frá 
Norðurlöndunum og hafa sérþekk-
ingu á bókmenntum heimalands 
síns. Jón Yngvi Jóhannsson bók-
menntafræðingur mun ræða um 
íslenskar bókmenntir. Að erindun-
um loknum mun Aðalsteinn 
Ásberg Sigurðsson fundarstjóri 
vera með samantekt.

Samkomuhaldið er forvitnilegt,  
ekki síst í ljósi þess að það er sam-
fara dómnefndarstörfum – þessa 
helgi verða nefndarmenn að kom-
ast að niðurstöðu um hver fær 
verðlaunin. Íslenskir höfundar 
hafa lýst því að tilnefningin ein og 
sér í  fyrsta skipti sé því líkust að 
fá högg í magann. Heldur er ólík-
legt að þeir Hallgrímur og Jón fái 

verðlaunin í ár. 
Hefur reglan 
virst vera sú að 

þau gangi milli 
þjóðanna. En 
allt er einu 
sinni fyrst.

Dagskráin
í Þjóðarbókhlöð-
unni hefst kl. 14 
á morgun. Fram-
sögur eru á nor-
rænum tungu-
málum,
aðgangur er 
ókeypis og allir 
eru velkomnir. 

Bera saman bækur





Fléttan í leikritinu Killer Joe er 
kunnugleg saga um örvæntingar-
fullar tilraunir undirmálsfólks 
sem reynir að komast í álnir. Sagan 
hefur verið sögð grilljón sinnum 
áður, en á sviðinu í Borgarleikhús-
inu lifnar hún við í dæmalaust 
skemmtilegri sýningu. 

Þetta er grimm tilvera þar sem 
þeir sem mega sín lítils troða á 
þeim sem mega sín ennþá minna 
og réttlæta græðgina í nafni vænt-
umþykju og ástar. Persónurnar 
eru litríkar og leikhópurinn nýtir 
sér það vel, þetta er óborganleg 
fjölskylda sem undir lok verksins 
situr þrúguð, barin og kúguð við 
eldhúsborðið og borðar sinn KFC. 
Þetta er dálítið blóðug sýning enda 
hverfist verkið um morð og aga-
legar afleiðingar þess að svíkja 
sína nánustu en aðstæðurnar eru 
yfirgengilega fyndnar. Maður spyr 
sig hvers vegna þetta verk er sett 
upp núna, rúmum tíu árum frá 
frumsýningu þess í Bandaríkjun-
um, en svarið hlýtur að felast í 
þeirri staðreynd að ófarir annarra 
eru eilíft aðhlátursefni og í leikrit-
inu felst fremur góðlátleg árás á 
líf hjólhýsapakks sem nú er móð-
ins að gantast með. 

Leikhópurinn glansar í þessu 
ótótlega umhverfi hvíta hyskisins. 
Þröstur Leó leikur fjölskylduföð-
urinn Ansel, dugminni luðra hefur 
sjaldan sést og uppskar leikarinn 
heilmikinn hlátur en einnig með-
aumkun. Börnin hans Dottie 
(Unnur Ösp) og Chris (Þorvaldur 
Davíð) eru engin afbragðseintök 
heldur, hvað þá kvendið Sharla 
sem Maríanna Clara túlkar frá-
bærlega. Björn Thors er einnig 
frábær í titilhlutverki leigumorð-
ingjans og lögreglumannsins Joe 
sem er svo trylltur en samt næst-
um barnalegri en hin vanþroskaða 
Dottie. Samleikur Björns og Unnar 
er aðallímið í sýningunni og það 
heldur allan tímann. Tímasetning-
ar þeirra eru afar vel hugsaðar, 
bæði í gríni og dramatík. Samband 
Dottie og bróðurins er ekki jafn 
vel heppnað en persóna Chris er að 
mínu mati veikasti hlekkurinn í 
sýningunni því frammistaða Þor-
valdar var að mínu mati alls ekki 
jafn sterk og hinna leikaranna.

Orðfærið fannst mér líka full 
fágað hjá þessu aumingjans fólki, 
persónurnar bölvuðu dálítið en 

voru annars næstum of vel máli 
farnar. Ekki veit ég hvort svo hafi 
verið á frummálinu einnig. Tónlist 
Péturs Ben er virkilega góð og við-
eigandi, mátulega svöl og rykug 
fyrir andrúmsloft sýningarinnar. 
Leikmynd Vytautas Narbutas er 
vel heppnuð að vanda. Reyndar 
vinnur Litla sviðið gegn innilokun-
inni sem vísast plagar persónurnar 
en umhverfið er hugvitsamlegt - 
yfirgengilega hlaðið af drasli og 
vísunum. Búningar Filippíu Elís-
dóttur eru síðan kirsuberið á þess-
um ofhlaðna ís, alveg stórskemmti-
lega óviðeigandi klæðnaðurinn var 
afbragð, sér í lagi múnderingar 
Joe. Á hinn bóginn fannst mér lýs-
ingin sem notuð var milli senanna 
afar óþægileg lausn á algengum 
vanda.

Stefán Baldursson leikstjóri 
valdi í áherslum sínum kunnáttu-
samlega blöndu af háði og með-
aumkun og það er gott jafnvægi í 
þessari sýningu, sem að mínu mati 
er vel heppnuð afþreying fyrir 
fólk sem lætur sér ekki bregða við 
smá ofbeldi og bjórblautan hasar.

Bjórblautur hasar
28 1 2 3 4 5 6

                   

         

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

               

                   

Hvers vegna er einmitt nú brýn þörf á 
þingframboði eldri borgara og öryrkja?
Baráttusamtök eldri borgara (55+) og öryrkja boða til almenns framboðsfundar 
sunnudaginn 4. mars 2007 kl. 14:00 að Grand Hótel við Sigtún í Reykjavík.

Fundarefni:  Sameiginlegt framboð eldri borgara og öryrkja í þingkosningunum
12. maí 2007 í samvinnu við fulltrúa frá Átakshópi örykja.

Dagskrá:
1. Formaður Baráttusamtakanna, Arndís H. Björnsdóttir, ávarpar fundargesti 

og flytur stutt erindi um stöðu eldri borgara í “velferðarsamfélaginu”.
2. Erindi um stöðu aldraðra í bótakerfinu:  Einar Guðmundsson
3. Aðild að lífeyrissjóðunum.  Kristján S. Guðmundsson.
4. Gerð verður grein fyrir drögum að verkefnaskrá framboðsins.
5. Lögð verður fram tillaga að 3 einstaklingum í undirbúningsnefnd 
 framboðsins.
6. Tillaga um samþykkt sameiginlegs framboðs eldri borgara og öryrkja í 

samvinnu við fulltrúa úr átakshópi öryrkja.

Baráttusamtökin leggja áherslu á að sem fl estir mæti.  Alfl est okkar eldast og aldrei hefur 
verið meiri nauðsyn en nú að sjá til þess að okkur verði tryggt gott og áhyggjulaust ævikvöld. 
Standið vörð um ævikvöld ykkar og mætið sem flest - ungir sem aldnir.

         Baráttusamtökin.

&





Ekki geta allar kápur orðið sumar-
kápur. Það verður að segjast að 
brúnin á manni lyftist um þó 
nokkra sentimetra þegar hugsað 
er til bjartari daga með vorblæ í 
lofti og ilms af nýútsprungnu 
laufi. Og hún lyftist jafnvel enn 
frekar þegar hugað er að öllum 
fallegu sumarfötunum sem í boði 
eru. Ó, hve fallegt er ekki úrvalið 
á sumarkápunum í ár! 60s-blær-
inn svífur enn yfir vötnum, þó 
ekki endilega á mjög afgerandi 
hátt, einnig glittir í sjóliðastíl með 
beltum um mittið en umfram allt 
er um að gera að hafa þær nógu 
klassískar. 

Hér eru nokkur afskaplega góð 
dæmi.  Og svo er bara að draga 
fram sippubandið ... 

Sumarkápur og 
sumar kápur

Óskarsverðlaunahátíðin hefur á síðustu árum breyst í eina stærstu og 
áhrifamestu tískusýningu í heimi. Kjólarnir eru að verða mun eftir-
minnilegri en hinar bestu kvikmyndir sem vinna til verðlaunanna. Þeir 
eru ekki endilega mjög margir sem muna hver vann óskarsverðlaunin 
sem besta leikkonan eða fyrir bestu myndina fyrir fimm árum. En 
hver man ekki eftir einstökm tískumómentum á rauða dreglinum? 
Svanakjóllinn hennar Bjarkar (hann var víst flottur!), GAP stutterma-
bolurinn sem Sharon Stone klæddist eftir að hafa tætt af sér augabrún-
irnar í stresskasti yfir að „eiga ekkert til að vera í“ og sló algerlega í 

gegn, eða hinn gullfallegi vintage Valentino-síðkjóll 
sem prýddi Juliu Roberts og heillaði hún alla upp 
úr skónum á rauða dreglinum það ár.  
Samkvæmt tískuspekúlöntum ytra var óskarstísk-

an fín í ár. Engir ofsa skandalar og fremur 
elegant andi sveif yfir vötnum. Ég viðurkenni 
fúslega að síðkjólarnir á óskarnum vekja ekki 
mikinn áhuga hjá mér sem tískuáhugamann-
eskju. Þó er vissulega alltaf forvitnilegt að sjá 
hverjar þyrftu verulega að fara að athuga sín 

mál hvað smekk varðar og hverjar breytast í 
sannkallaðar drottningar þegar þær tipla á 
tánum yfir dregilinn góða. Sumar kunna að 
bera fallega hönnun á einstaklega yfirvegað-
an og fallegan hátt líkt og kjóllinn hafi valið 
þær, en ekki öfugt.  Mikilvægi óskarskjól-

anna verður líklega seint ofmetið hjá tískuhönn-
uðunum en mistök eru heldur ekki fyrirgefin 
auðveldlega. Það mun alltaf hafa ótrúleg áhrif 
þegar stórstjarna gengur inn dregilinn rauða í 
áhrifamiklum kjól.

Að vera eða ekki vera ... 
á rauða dreglinum

Diskóáratugurinn í uppáhaldi



PIGEONLIGHT
HÖNNUÐUR
ED CARPENTER
VERÐ
8.600 KR.

VERNER PANTON
VERÐ
14.900 KR.

ANTLERS FATAHENGI
HÖNNUÐUR
ALEXANDER TAYLOR
VERÐ
6.600 KR.

ÚRVAL
NÝRRA BÓKA

Opið frá kl. 10-18 virka daga, 11-17 laugardaga og 12-16 sunnudaga.

UTEN SI
HÖNN

DOROTHEE BECKER,
V

19.500

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

SALTSKIPIÐ ER KOMIÐ TIL HAFNAR
Sófar, sófaborð, stofuborð, tískurit, lífstílsbækur ... Saltfélagið er fullt af nýjum vörum við yðar hæfi

Vivienne Westwood er sannarlega 
það sem má kalla tískugoðsögn. 
Hún er að stærstum hluta ábyrg 
fyrir því sem við þekkjum sem 
pönktísku.  Hún byrjaði að hanna 
föt ásamt þáverandi manni sínum 
Malcolm McLaren (umboðsmanni 
hinna goðsagnakenndu Sex Pistols) 
á sjöunda áratugnum en saman 
ráku þau búðina SEX/Seditionaries 
á King’s Road í London. Í hönnun 
sinni notuðu þau þau BDSM bind-
ingabúnað, öryggisnælur, hjóla-
keðjur og gaddaólar.  En Westwood 
gekk enn lengra og blandaði einnig 
hefðbundnari efnum saman við, 
m.a. köflóttum skoskum ullardúk-
um (sem gjarnan eru notaðir við 
gerð skotapilsa) og sjokkeraði það 
almenning jafnvel enn meira.  Vivi-

enne Westwood gerði byltingu 
innan tískuheimsins og áhrifa 
hennar gætir sannarlega enn þann 
dag í dag.  Með fyrstu sýningu 
sinni, Sjóræningjasýningunni (the 
Pirate Collection) árið 1981 sýndi 
hún og sannaði að hún var meira en 
stjórnlaus pönkari.  Þar nýtti hún 
ekki aðeins áhrif unglinga og götu-
menningar heldur einnig tækni-
lega og hefðbundna kunnáttu sína.  
„Gull og fjársjóðir, ævintýri og 
landfundir“ voru einkunnarorð 
þessarar sýningar og eiga vel við 
Westwood sem tískuhönnuð. Hún 
hefur ávallt nýtt sér söguleg áhrif 
afskaplega mikið, sýningar hennar 
hafa borið nöfn á borð við Witches, 
Pagan og Time Machine. Hún er 
líka talin ábyrg fyrir að hafa komið 

korselettum
aftur inn í 
tískuheiminn.  
Búðin hennar 
er enn til staðar 
á King’s Road 
en ber nú nafn-
ið World’s End 
og þar selur hún 
hina víðfrægu 
Anglomania-
línu sína. Einn-
ig kenndi hún tískuhönnun í Berlín 
og Vínarborg í mörg ár en hefur nú 
látið af kennslustörfum og býr og 
starfar með kærastanum sínum 
Andreasi í Lundúnum. - 



Bandaríska stórsveitin 
Incubus heldur risatónleika 
í Laugardalshöllinni í kvöld. 
Steinþór Helgi Arnsteins-
son bjallaði í gítarleikarann 
hárprúða Mike Einzeiger 
og ræddi við hann um nu-
metalinn, af hverju hann 
fílar ekki hiphop og fleira.

Incubus á langa og farsæla sögu 
að baki þrátt fyrir að hafa upplif-
að tímana tvenna. Sveitin var 
stofnuð af Mike, Brandon Boyd og 
Jose Pasillas þegar þeir félagar 
voru aðeins fimmtán ára gamlir 
en þeir eru allir enn í fullu fjöri 
með sveitinni. Nýjasta plata 
hljómsveitarinnar, Light Grenad-
es (þeirra sjötta í röðinni), fór rak-
leiðis í fyrsta sæti Billboard-list-
ans í lok síðasta árs og sveitin lauk 
nýverið við tónleikaferð um 
Bandaríkin og Kanada en miðar á 
hana seldust upp á einum degi. 

Mike var staddur á heimili sínu 
í Malibu og hvíldi lúin bein fyrir 
næsta verkefni eftir fyrrnefnda 
tónleikaferð þegar Fréttablaðið 
náði tali af honum. Næsta verk-
efni er einmittt Ísland sem Mike 
hlakkar, venju samkvæmt, mikið 
til. „Ég hef heyrt að þar séu mjög 
fallegir jöklar, eldfjöll og konur... 
og já, karlmenn líka. Ég hef líka 
heyrt að það sé mjög virkt lista- og 
tónlistarlíf í landinu, mikið að ger-
ast og virðist spennandi,“ útskýrir 
Mike galvaskur.

Þegar sveitin var að stíga sín 
fyrstu spor á stjörnuhimni banda-
rísku rokksenunnar var sveitin 
iðulega flokkuð með nu-metal 
sveitum á borð við Korn, Deftones 
og jafnvel Limp Bizkit. Mike er 
reyndar ekkert sérstaklega ósátt-
ur við flokkunina enda segir hann 
að þetta hafi verið það vinsælasta 
á sínum tíma og að allir tónlistar-
blaðamenn hafi verið sólgnir í 
stefnuna. „Núna, hins vegar, láta 
margar af þessum sveitum og 
blaðamönnum eins og þetta hafi 
aldrei átt sér stað, eins og þeim 
hafi aldrei líkað við þessa tónlist á 
þeim tíma.“

Þegar Mike er spurður hvort 
honum hafi fundist hinar nu-metal 
sveitirnar beinlínist vondar er 
hann ekki alveg tilbúinn að sam-
þykkja það skilyrðislaust en bend-
ir samt á þá staðreynd að flestar 
þeirra séu nú hættar og þá vænt-
anlega af ástæðu. „Ég held að 
okkar tónlist hafi ekki átt svo 
mikið sameiginlegt með þessum 
sveitum, því annars hefðum við 
ekki náð að lifa svona lengi. Mér 
er samt illa við að segja vonda 
hluti um aðrar hljómsveitir. Ég lít 

Brasilíska ofurfyrirsætan Gisele 
Bundchen segist vera ósköp venju-
leg stelpa sem hafi gaman af 
íþróttum og að eyða tíma með vin-
konum sínum og kærasta, ruðn-
ingshetjunni Tom Brady. 

„Ég dýrka íþróttir. Ég hef haft 
mikinn áhuga á þeim síðan ég var 
lítil stelpa,“ sagði Gisele í viðtali 
við Vanity Fair. „Ef maður spáir í 
það þá er eini munurinn á mér og 
öðru fólki sá að ég ferðast miklu 
meira.“

Gisele segist hafa áhuga á að 
eignast börn í framtíðinni en kær-
astinn Brady á von á barni með 
fyrrverandi kærustu sinni, leik-
konunni Bridget Moynahan. „For-
eldrar mínir hafa verið giftir í 35 
ár og eiga sex börn. Ég er samt 

bara 26 ára, þannig að ég hef 
nógan tíma.“ Gisele ætlar að ein-
beita sér að vinnunni á næstunni 
enda er nóg að gera. „Ég hef yndi 
af að dansa en þegar ég er að vinna 
fer ég aldrei í partí eða á nætur-
klúbba.“

Hún segist enn hafa samband 
við fyrrverandi kærasta sinn 
Leonardo DiCaprio. „Við hittumst 
ennþá af og til og mér þykir mjög 
vænt um fjölskylduna hans. Eftir 
svona langt samband er eðlilegt að 
verða náinn fjölskyldu viðkom-
andi.“

Ósköp venjuleg stelpa

Opið: mán-fös 10:00-18:00 -  lau 10:00-16:00 -  sun 13:00-16:00

Tilboðsvörur í mars

Manhattan leðurtungusófi
Einnig fáanlegur í brúnu leðri
Stærð: 290x170

Verð áður: 198.000,-
Verð nú: 138.600,-

-30%

Sevilla leðursófasett
3+1+1

Verð áður: 228.000,-
Verð nú: 136.800,-

3+2

Verð áður: 212.000,-
Verð nú: 127.200,-

-40% -20%

Milano leðursófasett
3+1+1

Verð áður: 249.000,-
Verð nú: 199.200,-

3+2

Verð áður: 220.000,-
Verð nú: 176.000,-

Stækkanlegt borð
og 6 Mona stólar saman
Stærð: 160(248)x100

Tilboðsverð: 132.600,-

Borðstofuborð 200x100 
Verð áður: 69.000,-
Verð nú: 51.750

Borðstofuborð og
6 Paris leðurstólar
Tilboðsverð nú: 146.250,-

E
r

ei
nn

ig

til
í hvítu

Stóll Iona
Verð áður: 13.500,-
Verð nú: 9.450,-

-30%

-30%
Stóll Mona
Verð áður: 12.500,-
Verð nú: 8.750,-

Focus leðursófasett
3+1+1

Verð áður 249.000,-
Verð nú 211.650,-
3+2

Verð áður 235.000,-
Verð nú 199.750,-

-15%

-25%
af borði



Rokkdúettinn The White Stripes 
gefur út sína sjöttu plötu, Icky 
Thump, síðar á þessu ári. Þetta 
verður fyrsta plata sveitarinnar 
síðan Get Behind Me Satan kom út 
fyrir tveimur árum.

„Við erum að gera okkar besta 
til að platan komi út eins fljótt og 
hægt er,“ sögðu þau Jack og Meg 
White á heimasíðu sinni. Kemur 
platan út undir merkjum Warner 
Bros. sem The White Stripes samdi 
við eftir að V2-plötufyrirtækið 
lagði upp laupana.

Á meðal laga á nýju plötunni 
verða I´m Slowly Turning Into You, 
Catch Hell Blues, Little Cream 
Soda og You Don´t Know What Love 
Is (You Just Do What You´re Told).

Icky Thump 
kemur út

samt ekki upp til þessarar tegund-
ar tónlistar. Ég er til dæmis heldur 
ekkert hrifinn af hiphop tónlist.“

Aðspurður hvað honum líki 
hins vegar við nefnir Mike meðal 
annars fönk og soul, sem eru ein-
mitt forverar hiphops. Á Mike 
kannski sameiginlegt með hip-
hoppi að koma frá sömu rótunum? 
Hann samþykkir það reyndar en 
segir að þrátt fyrir það sé hiphop 
einfaldlega ekki hluti af hans tón-
listarlega orðaforða.

Eftir örlítið meira þras um nu-
metalinn, hiphop og fönk er röðin 
komin að nýju plötunni, Light 
Grenades. Nafnið segir Mike að sé 
meira tilvitnun í sprengingu hug-
mynda og sköpunargleði heldur 
en andstríðsáróður, sem þó megi 
túlka á einhvern hátt í nafninu og 
á plötunni. En hver eru næstu 
skref Incubus? „Ég veit ekki 
alveg, við erum kannski ekki byrj-
aðir að þróa með okkur hugmynd-
ir um næstu plötu. Við erum ein-
göngu nýbyrjaðir að fylgja nýju 
plötunni eftir. Það þarf miklu orku 
til þess að búa til plötu og ég þarf 
að geta einbeitt mér almennilega 
að henni. Þessa stundina erum við 
einfaldlega að einbeita okkur að 
næstu verkefnum,“ segir Mike. 
Að því búnu er honum sleppt við 
frekari spurningar enda betra að 
hafa manninn vel úthvíldan og ein-
beittan fyrir tónleikana í kvöld en 
húsið verður opnað klukkan 20.00 
og sjá Mínus-menn um upphitun-
ina. Þegar þetta er skrifað eru enn 
til örfáir miðar á tónleikana en 
óseldir miðar verða fáanlegir eftir 
hádegi í dag í Laugardalshöll.

Listasýning með verkum eftir leikstjórann David 
Lynch hefur verið opnuð í Cartier-stofnuninni í 
París. Sýningin nefnist The Air Is On Fire og þar 
gefur að líta erótískar ljósmyndir frá nítjándu 
öld, málverk af limlestum líkömum og ýmislegt 
fleira óvenjulegt.

Þrátt fyrir að sýningarstjórinn segi verk Lynch 
vera frekar brengluð segist Lynch sjálfur vera 
hamingjusamur maður. „Margar af þessum hug-
myndum hafa ekkert með gáfur að gera,“ sagði 
Lynch. „Þetta er meira hugsað sem frumleg svað-
ilför.“

Mörg verkanna ná aftur til háskólaára Lynch, 
er hann stundaði listnám í Boston. Á meðal þekkt-
ustu kvikmynda hans eru Blue Velvet, Eraser-
head, Mulholland Drive og Wild at Heart auk þess sem sjónvarps-
þættir hans Twin Peaks nutu töluverðra vinsælda. 

Listsýningin stendur til 27. maí næstkomandi.

Listasýning Lynch
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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 kl. 3 og 5.45 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
ROCKY BALBOA       kl. 3 B.I. 12 ÁRA
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL        kl. 1.30 og 3.40
NIGHT AT THE MUSEUM       kl. 1, 3.20 og 5.40

SMOKIN  ́ACES     kl. 8 og 10.10* B.I. 16 ÁRA
THE NUMBER 23     kl. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER     kl. 3.40 og 5.50 B.I. 12 ÁRA
NIGHTS AT THE MUSEUM     kl. 3.40

* KRAFTSÝNING
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

Vilja barn frá Víetnam
Leikkonan Angelina Jolie og 
kærasti hennar Brad Pitt 
ætla að ættleiða barn frá 
Víetnam. Búið er að leggja 
inn beiðnina um ættleiðing-
una úti í Víetnam og eiga þau 
nú eftir af fá samþykki yfir-
valda.

Jolie og Pitt eiga fyrir 
þrjú börn, hinn fimm ára 
Maddox sem var ættleiddur 
frá Kambódíu, hina tveggja 
ára Zahara sem var ættleidd 
frá Eþíópíu og loks dótturina 
Shiloh sem þau eignuðust 
saman í maí síðastliðnum.

Kláraðu málið hjá ráðgjöfum í næsta útibúi, í Þjó

NÚNA GETUR ÞÚ

GEFIÐ AFGANGINN 

TIL GÓÐGERÐAMÁLA
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ónustuveri í síma 440 4000 eða á www.glitnir.is.

E I G ? U  A F G A N G I N N

2.250 KR. 2.500 KR. 250 KR.

EÐA GEFÐU HANN TIL GÓÐGERÐAMÁLA

Rokksveitin Muse var valin besta 
breska sveitin á NME-tónlistar-
verðlaununum sem voru afhent á 
dögunum. The Arctic Monkeys 
hlaut tvenn verðlaun, þar á meðal 
fyrir bestu plötuna, Whatever 
People Say I Am, That´s What I´m 
Not.

Bandaríska rokksveitin My 
Chemical Romance var kjörin 
besta erlenda sveitin. Bestu nýlið-
arnir voru valdir The Klaxons, 
sem spiluðu á síðustu Iceland Air-
waves-hátíð hér á landi. Kasabian 
var valin besta tónleikasveitin.

The Killers fékk verðlaun fyrir 
besta tónlistarmyndbandið og The 
View fyrir bestu smáskífuna.

Muse valin best á NME
Émilie Simon heldur tónleika í 
Háskólabíó annað kvöld í tengsl-
um við frönsku menningarhátíð-
ina Franskt vor á Íslandi. Émilie 
nýtur mikilla vinsælda í Frakk-
landi.

Barnslegt ímyndunarafl söng-
konunnar frá Suður-Frakklandi 
nýttist vel við gerð tónlistar fyrir 
kvikmyndina ísköldu Ferðalag 
mörgæsanna. Þótti hún eiga stór-
an þátt í velgengni þeirrar mynd-
ar en kvikmyndin hlaut Óskars-
verðlaunin sem besta 
heimildarmyndin fyrir tæpum 
tveimur árum. Þegar frumraun 
Émilie kom út árið 2003 var hún 
þegar í stað borin saman við prins-
essu rafpoppsins, Björk Guð-
mundsdóttur. Einnig hefur henni 
verið líkt við söngkonuna Kate 
Bush og binda Frakkar miklar 

vonir við söngkonuna um að hún 
verði eitt af stóru nöfnunum í tón-
listarheiminum.

Á síðustu plötu sinni, Végétal, 
lætur hún enn ljós sitt skína ásamt 
því að fjöldi reyndra tónlistar-
manna er henni innan handar á 
plötunni, meðal annarra Simon 
Edwards, sem hefur m.a. leikið á 
bassa með Talk Talk, Beth Gibb-
ons og Alain Bashung.

Tónleikarnir í Háskólabíói 
byrja klukkan 20.00 og teljast þeir 
einn af stóru viðburðum hátíðar-
innar. Miðaverð er 2.900 krónur.

Frjótt ímyndunarafl Simone

Frá þeim sömu og færðu okkur 
Chronicles Of Narnia:

Stærsta opnun á fjölskyldu-
mynd í Bandaríkjunum í Ár

Frá leikstjóra English Patient og Cold Mountain

JUDE LAW  JULIETTE BINOCHE ROBIN WRIGHT

Rómantísk gamanmynd

Ævintýraleg spenna og hasar 20% AFSLÁTTUR EF GREITT ER
MEÐ SPRON-KORTI

Sýnd í Háskólabíói

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL

DIGITALMUSIC & LYRICS kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 9 - 10:20 - 11 LEYFÐ

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

THE BRIDGE...   kl. 1:30 - 4 - 6:10 LEYFÐ

VEFURINN...   m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 LEYFÐ

FRÁIR FÆTUR   m/ísl. tali kl. 1:50 LEYFÐ

DIGITAL

DIGITAL

MUSIC & LYRICS kl. 8 - 10 Leyfð

BRIDGE TO TERAB... kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

VEFURINN...   m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

GHOST RIDER kl. 8 - 10:20 B.i. 12

Hugh Grant 
hefur aldrei 
verið betri.

sem fær þig til að grenja úr hlátri. 

Hörku hasarmynd frá leikstjóra NARC

Megi besti leigumorðinginn vinna

Milljón dollarar. Sjö leigumorðingjar. Eitt skotmark.

s.v. mbl

s.v. mbl

MUSIC & LYRICS kl. 4 - 6 - 8 - 10 Leyfð

BREAKING AND ENTERING kl. 8 B.i. 12

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

ALPHA DOG kl. 10:10 B.i. 16

VEFURINN HENNAR...   m/ísl. tali kl. 2 Leyfð

BREAKING
AND

ENTERING

Háskólabíó
LETTERS FR.. kl. 5:30 - 8 B.i. 16

PERFUME kl. 3 - 5 B.i. 12

DREAMGIRLS kl. 8 Leyfð

FORELDRAR kl. 3 Leyfð

BABEL kl. 10:40 B.i. 16

PARIS, JE T'AIME kl. 3:30 - 5:45-8-10:20

MON PETIT DOIGT kl. 3:45 - 5:45

LE PETIT LIEUTENANT kl. 8

LOULOU kl. 10:15

BREAKING AND... kl. 10:40 B.i. 12

MUSIC & LYRICS kl. 1:30 - 3:40 - 8 - 10:20 Leyfð

MUSIC & LYRICS  VIP kl. 5:50 - 8 - 10:20 Leyfð

SMOKIN' ACES kl. 5:50 - 8 - 10:30 B.i.16

BREAKING AND ENTERING kl. 8 - 10:20 B.i.12

HANNIBAL RISING kl. 8 - 10:20 B.i.16

ALPHA DOG kl. 5:50 - 8 - 10:30 B.i.16

FORELDRAR kl. 6 Leyfð

THE BRIDGE... kl. 1:30 -3:40-5:50 Leyfð

VEFURINN...   m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 Leyfð

FRÁIR FÆTUR  m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 Leyfð

SKOLAÐ Í...   m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 Leyfð



Bestu liðin heima væru best í Belgíu

Iceland Expresss deild karla

Handboltalandslið kvenna

 KR-ingar unnu mjög auðveldan 
23 stiga sigur á Hamar/Selfoss í DHL-Höll-
inni í gær, liðinu sem hafði unnið þá tví-
vegis í vetur, þar á meðal slegið þá út úr 
bikarnum. Nú átti KR-liðið hinsvegar öll 
svör við sóknarleik Hamars/Selfoss sem 
skoraði aðeins 52 stig nýtti aðeins 35% 
skota sinna og tapaði 27 boltum. 

„Það var eins og það væri eitthvað and-
leysi yfir Hamarsliðinu og að þeir tryðu 
því aldrei að þær gætu unnið þennan leik,“ 
sagði Fannar Ólafsson, fyrirliði KR. 

„Við  ætlum að klára okkar leiki og von-
ast til þess að Skallagrímur tapi á móti 
Snæfelli svo að við náum 2. sætinu. Við 
erum annars að slípa hlutina hjá okkur og 
ætlum að toppa í úrslitakeppninni,“ segir 
Fannar sem var ánægður með svæðis-
pressuna sem riðlaði algjörlega sóknarleik 
HS og átti mikinn þátt í öllum töpuðu bolt-
unum og lélegu skotunum sem liðið tók í 
gær. 

Það var ekki að sjá á þessum leik hvern-
ig HS vann KR tvívegis fyrr í vetur. „Skytt-
urnar þeirra fengu engan frið og við fórum 
einmitt með það inn í þennan leik að gefa 
þeim ekkert því Friðrik og Hallgrímur 
hafa verið að klára okkur í síðustu leikj-
um,“ segir Fannar um lykilbreytinguna á 
milli leikja en HS-liðið klikkaði á 12 af 13 
þriggja stiga skotum sínum og þeir Hall-
grímur Brynjólfsson og Friðrik Hreinsson 
skoruðu til samans aðeins 3 stig en höfðu 
skoraði 54 stig í hinum tveimur leikjunum

Hamar/Selfoss er nú búið að tapa fjór-
um leikjum í röð og 7 af síðustu 8 og það er 
ekki hægt að segja að liðið sé að koma á 
góðu róli inn í úrslitakeppnina ef liðið 
kemst þangað því framundan eru leikir við 
lið sem berjast fyrir lífi sínu.

Auðvelt og afgerandi hjá KR-ingum
KR sigraði loks Hamar/Selfoss í DHL-höllinni í gær eftir að hafa tapaði tvívegis fyrir liðinu fyrr í vetur. KR 
vann 23 stiga sigur, Hamar/Selfoss skoraði aðeins 52 stig og tapaði sínum fjórða leik í röð.



 Skapofsamaðurinn Craig 
Bellamy hefur í fyrsta skipti tjáð 
sig um það sem gekk á milli hans 
og John Arne Riise en Bellamy 
var sagður hafa lamið Riise í 
fæturna með golfkylfu eftir gott 
kvöld í Portúgal.

„Ég missti stjórn á skapi mínu 
í nokkrar sekúndur. John hefur 
tekið þessu ótrúlega vel. Við 
æfðum saman strax um morgun-
inn og þá var allt í góðu,“ sagði 
Bellamy sem var sektaður um 80 
þúsund pund fyrir athæfið.

„Þetta byrjaði allt í karókí. Ég 
söng eitt lag og það var „Red, Red 
Wine“ því Jerzy Dudek var að 
drekka rauðvín. Þannig var 
ruglstemningin. Ég reyndi að fá 
Riise upp til að syngja en hann 
vildi það ekki og var ósáttur við 
að ég setti pressu á hann og lét 
mig vita af því. Það voru allir 
orðnir rólegir þegar við fórum 
upp á hótel en þá missti ég stjórn 
á mér í nokkrar sekúndur. Ég fór 
inn til Johns og sagði honum að 
haga sér ekki aftur svona fyrir 
framan félagana. Það var allt og 
sumt. Ég vildi bara tala við hann í 
einrúmi,“ sagði Bellamy. 

Missti stjórn á 
skapi mínu

 Guðjón Baldvinsson mun 
fara með Álasundi í vikuæfinga-
ferð til La Manga á Spáni í næstu 
viku. Hann hefur verið að æfa 
með liðinu undanfarna daga og 
átti góða innkomu í tapleik liðsins 
gegn Djurgården í fyrrakvöld.

„Guðjón átti jákvæða innkomu. 
Hann gæti orðið góð viðbót við 
okkar lið,“ sagði Per Joar Hansen, 
þjálfari Álasunds, eftir leikinn.

Haraldur Freyr Guðmundsson 
er á mála hjá félaginu.

Til La Manga 
með Álasundi

Ensk knattspyrnuyfir-
völd rannsaka nú hvort ólöglega 
hafi verið staðið að skráningu 
Argentínumannanna Carlos Tevez 
og Javier Mascherano þegar þeir 
gengu til liðs við West Ham í 
haust. Fyrirtækið MSI sá um 
félagaskiptin en þeir eiga 
samningsrétt leikmannanna. West 
Ham er nú grunað um að hafa 
ekki afhent öll gögn er þetta 
varðar og er það brot á lögum 
enska knattspyrnusambandsins.

Svo gæti farið að stig yrðu 
dregin af West Ham vegna þessa 
en það yrði nær örugglega til þess 
að liðið félli úr ensku úrvalsdeild-
inni. Liðið er nú níu stigum á eftir 
liðinu í 17. sæti deildarinnar.

Yrði dauðadóm-
ur fyrir félagið

 Það er eins og Keflvík-
ingar þurfi að ganga í gegnum allt 
hugsanlegt mótlæti í körfuboltan-
um í vetur og staða liðsins hefur 
vissulega borið keim af því. 

Liðið hefur verið óheppið með 
erlenda leikmenn og skipt þrisvar 
um Kana og einu sinni um Evrópu-
leikmann. Fyrirliði liðsins, Magn-
ús Þór Gunnarsson, lenti í því að 
missa allt sitt í bruna og nú til að 
bæta enn á hafa meiðsli hrannast 
upp í síðustu leikjum. Bakvörður-
inn Arnar Freyr Jónsson meiddist 
illa í sigurleik á Hamar/Selfoss á 
sunnudaginn og á fimmtudags-
kvöldið missti liðið tvo lykilmenn, 

Bandaríkjamanninn Tony Harris 
og Jón Norðdal Hafsteinsson út af 
,meidda í fyrri hálfleik.

„Það er hópferð hjá Keflavík-
urliðinu upp á sjúkrahús,“ sagði 
Sigurður Ingimundarson, þjálfari 
Keflavíkurliðsins, í léttum tón 
þegar Fréttablaðið forvitnaðist 
um meiðsli leikmanna liðsins. 

„Ég held að þetta sé ekkerr 
alvarlegt en það er leiðinlegt 
svona rétt fyrir úrslitakeppni að 
menn séu að detta í svona meiðsli,“ 
segir Sigurður sem lítur þó á 
jákvæðu hliðarnar. 

„Við verðum bara að taka á 
þessu og vinna okkur í gegnum 

þetta. Það fengu að spreyta sig 
menn sem hafa lítið fengið að spila 
í vetur og það var það jákvæða við 
þetta því við eigum fullt af mönn-
um,“ sagði Sigurður en nafni hans 
Sigurðsson skoraði 15 stig á 13 
mínútum og hinn 17 ára gamli 
Þröstur Leó Jóhannsson var með 
10 stig, 4 stoðsendingar og 3 varin 
skot á sínum 16 mínútum.

Nú meiðast menn í hverjum leik



 Það varð mikið fjölmiðla-
fár á Englandi þegar Ryan Giggs 
sló í gegn í upphafi tíunda áratug-
arins. Þá hafði annar eins hæfi-
leikamaður ekki komið fram í 
enska boltanum í háa herrans tíð. 
Fjölmiðlar byrjuðu strax að líkja 
Giggs við United-goðsögnina 
George Best. 

Minnugur örlaga Best sló Sir 
Alex Ferguson, stjóri Man. Utd, 
umsvifalaust skjaldborg utan um 
ungstirnið og meinaði honum í 
mörg ár að tala við fjölmiðlamenn. 
Sú aðferð Fergusons virkaði því 
Giggs hlaut engan skaða af þeirri 
gífurlegu fjölmiðlathygli sem 
hann hlaut og hefur alla tíð verið 
með báða fætur á jörðinni.

Hann hefur í raun aldrei gefið 
mikið af sér út á við. Þá sjaldan 
hann gefur viðtöl er hann frekar 
þurr á manninn og óspennandi og 
sú mynd sem fæst af honum í fjöl-
miðlum á víst lítið skylt við mann-
inn sjálfan. Roy Keane lýsti Giggs 
sem alvöru karakter og hrikalega 
fyndnum í ævisögu sinni. 

Sagt er að Giggs sé hrókur alls 
fagnaðar þegar United hefur 
unnið titla og þá stekkur þessi 
annars hlédrægi leikmaður upp á 
borð og rappar ef svo ber undir. 
Félagar hans segja að honum líki 
annars ekki við sviðsljósið og forð-
ist það í raun eins og heitan eldinn. 
Þess vegna var Giggs mjög ánægð-
ur þegar stjarna Davids Beckham 
byrjaði að skína því Becks líkaði 
sviðsljósið og það dró athyglina 
frá Wales-verjanum.

Sir Alex Ferguson uppgötvaði 
Giggs mjög ungan að aldri og 
þegar Giggs var aðeins fimmtán 
ára gamall sagði hann fólki 

nákomnu sér að Giggs ætti eftir 
að verða stórstjarna. Hann væri 
sérstakur. 

Giggs lék sinn fyrsta leik fyrir 
aðallið Manchester United aðeins 
sextán ára gamall og í dag verða 
leikirnir með liðinu komnir í 700, 
sem er magnað miðað við þá stað-
reynd að Giggs er aðeins 33 ára 
gamall.

Lykillinn að velgengni Giggs að 
margra mati er hversu vel honum 
hefur tekist að fóta sig utan vallar 
en ungur að aldri sletti hann úr 
klaufunum og sló sér upp með 
frægum fyrirsætum og sjónvarps-
konum. Hann missti þó aldrei fót-

anna og hægði snemma á lífi sínu 
og lífsstíl. Giggs er samkvæmt 
félögum sínum maður sem vill fá 
að lifa sínu lífi í friði en er engu að 
síður léttur á æfingasvæðinu þar 
sem beittur og kaldhæðinn húmor 
hans nýtur sín til hins ítrasta.

Hæfileikar Giggs eru af náttúr-
unnar hendi og hann getur gert 
hluti við boltann sem ekki er öllum 
gefið. Hraði hans, jafnvægi og 
útsjónarsemi hafa skilað United 
mörgum stigum í gegnum tíðina. 

Giggs er einnig mjög fjölhæfur 
leikmaður sem hefur margfaldað 
verðgildi sitt á síðustu árum með 
því að leysa stöðu framherja og 

miðjumanns með miklum sóma. 
Það hefur komið mörgum á óvart 
hversu fjölhæfur hann er í raun 
og veru.

Annað sem hefur ávallt ein-
kennt Giggs er hungrið en það 
virðist engu skipta hversu marga 
titla hann hefur unnið, hann vill 
alltaf vinna til fleiri verðlauna.

Giggs er þegar orðinn goðsögn 
hjá Man. Utd og hans verður alla 
tíð minnst sem eins af bestu leik-
mönnum í sögu félagsins. Hann 
hefur unnið allt sem hægt er að 
vinna með Man. Utd og það eina 
sem hefur vantað er árangur með 
landsliði.

Hann gat valið á milli þess að 
spila fyrir England eða Wales. 
Hann byrjaði að leika með ungl-
ingaliðum Englands en ákvað 
síðan frekar óvænt að spila fyrir 
Wales, sem hefur aldrei náð 
árangri.

Það er ákveðin kaldhæðni í því 
að allan feril Giggs hefur enska 
landsliðið sárlega vantað vinstri 
kantmann og margir spyrja sig að 
því hvað enska landsliðið hefði 
gert hefði Giggs leikið fyrir það.

Velski vængmaðurinn Ryan Giggs leikur sinn 700. leik með Manchester United í dag er liðið sækir Liver-
pool heim í ensku úrvalsdeildinni. Hann hefur verið í eldlínunni með United síðan 1991 og unnið allt sem 
hægt er að vinna með félagsliði. Einn mesti hæfileikamaðurinn í sögu United, segja sérfræðingar.

 Það verður háð stríð á 
Anfield klukkan 12.45 í dag þegar 
hinir fornu fjendur Liverpool og 
Man. Utd mætast.

Liverpool hefur ekki tapað 
síðustu 30 heimaleikjum í 
deildinni og ekki fengið á sig 
mörk í síðustu 9 leikjum á 
Anfield. Leikur liðanna á Anfield 
í fyrra endaði með markalausu 
jafntefli. Sigri Liverpool verður 
það fimmtugasti sigur liðsins á 
United á móti 55 sigrum Rauða 
djöflanna. Dómari leiksins er 
Martin Atkinson 

Blóðug barátta
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Njótum fless
a› bor›a hollt!

Weetaflakes eru n‡jar heilkornaflögur frá Weetabix fyrir
alla fjölskylduna. Gómsætar, léttar og stökkar flögur og
flær fyrstu sem innihalda heilsukolvetni (Pre-biotic) sem

veitir magastarfseminni nau›synlegan stu›ning.
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Björgvin Ploder, trommari Sniglabandsins, 
lýsir mótorhjólaþættinum Motogp sem hóf 
göngu sína á Skjá einum um síðustu helgi. 

Það eru hæg heimatökin hjá Björgvini því 
hann starfar sem hljóðmaður á Skjá einum og 
var hann meira en lítið æstur þegar hann frétti 
af því að stöðin hefði fest kaup á uppáhalds-
þættinum sínum. „Ég er búinn að fylgjast með 
þessu í tólf til fimmtán ár á Eurosport,“ segir 
Björgvin. „Ég fór beint í mína yfirmenn og 
sagðist ætla að lýsa þessu.“ Áttu yfirmennirnir 
erfitt að standast þessa ákveðni Björgvins og 
réðu hann á staðnum. „Þessi keppni er í sama 
flokki og Formúlan er fyrir bílana. Þetta er 
samt ekki keppni í því hver er fljótastur að 
skipta um dekk eða setja bensín á, heldur 
keppni í því hver er fljótastur að keyra. Þeir 
stoppa ekkert og það er ofboðslega skemmti-
legt að fylgjast með þessu,“ segir hann og 
bætir því við að hraðskreiðustu hjólin fari upp 

í 300 km hraða. Björgvin er, eins og gefur að 
skilja, forfallinn mótorhjólaáhugamaður og á 
hvorki fleiri né færri en fjögur hjól. Eitt þeirra 
er ́ 67 módel en hin þrjú eru ́ 80 módel. Átján ár 
eru nú liðin síðan hann fór með félögum sínum 
í Sniglabandinu í eftirminnilega mótorhjóla-
ferð til Sovétríkjanna þáverandi, þar sem þeir 
feyktust um á fákum sínum og héldu tíu tón-
leika. „Við vorum í mánuð í Sovét og þvæld-
umst um öll Eystrasaltsríkin, fórum til Moskvu, 
Hvíta Rússlands og síðan til Leníngrad, sem 
núna heitir St. Pétursborg. Ég hef aldrei verið 
jafnfrægur og þá en það vissi bara enginn af 
því.“

Trommari lýsir mótórhjólakeppni

Óvenjuleg keppni fer fram á veit-
inga- og kúrekastaðnum Tony´s 
County undir Ingólfsfjalli í kvöld 
þegar bitist verður um sigur í 
smjöráti. Hafa keppendur fimmtán 
mínútur til að slafra í sig einu kílói 
af smjöri og sá sem er fljótastur 
fær að launum fimmtíu þúsund 
krónur í verðlaun. 

Að sögn Eymundar Gunnarsson-
ar, framkvæmdastjóra Tony´s 
County, munu að minnsta kosti fjór-
ir taka þátt. „Ég veit ekki til þess að 
þetta hafi verið gert nokkru sinni 
áður,“ segir Eymundur, sem var að 
borða harðfisk og vantaði smjör 
þegar hann fékk hugmyndina. 

Til að hafa vaðið fyrir neðan sig 
ákvað Eymundur að fá hjúkrunar-
fræðing til að vera á staðnum ef 
eitthvað kemur upp á. Einnig verða 
fötur á gólfinu ef menn þurfa að 
kasta upp. „Við höfðum samband 
við lækni og hann segir að þetta sé 
óþverri inn í æðarnar að fá þetta í 
svona magni á svona stuttum tíma 

en þetta er ekki hættulegt. Það er 
helst að það verði mjúkar hægðir á 
eftir,“ segir Eymundur, sem opnaði 
staðinn rétt fyrir síðustu jól. Segir 
hann viðtökurnar hafa verið fram-
ar vonum og fjölmargir hópar og 
fyrirtæki hafi sótt Tony´s heim og 
drukkið í sig amerísku kúreka-
menninguna. 

Auk smjörátsins bjóða Eymund-
ur og félagar upp á ýmsar aðrar 
uppákomur. Má þar nefna Coyoty 
Ugly-kvöld sem var haldið í fyrsta 
sinn í gærkvöldi þar sem létt-
klæddar barstúlkur stukku upp á 
borð og helltu í gestina, líkt og í 
samnefndri kvikmynd.

Kíló af smjöri á 15 mínútum

„Kínverjar hafa ekki kynnst 
blúsnum að ráði en eru þó hrifnir 
af honum, sérstaklega hér í Sjang-
hæ sem er hliðið að umheiminum í 
þessum efnum,“ segir tónlistar-
maðurinn KK. Þeir Magnús Eiríks-
son hafa dvalið ásamt Óttari Felix 
Haukssyni útgefanda í Sjanghæ í 
Kína undanfarið við upptökur á 
nýrri plötu, sem gefin verður út 
þar í landi sem og á Íslandi í 
sumar. 

Í kvöld troða þeir upp á tónleik-
um undir yfirskriftinni Kveðja frá 
Íslandi. KK og Magnús voru að 
stilla saman strengi sína þegar 
Fréttablaðið truflaði þá. „Ár svíns-
ins gekk í garð hér í landi fyrir 
skemmstu og nýárshátíðin stendur 

yfir fram á sunnudag,“ segir KK. 
„Við vorum fengnir til að spila á 
tónleikum í Borgarleikhúsinu í 
Sjanghæ í tilefni af hátíðarhöldun-
um og ætlum að bjóða upp alls kyns 
blús og tökum mikið af lögum eftir 
okkur sjálfa. Bæði platan og tón-
leikarnir hafa átt sér langan 
aðdraganda og það er gaman að 
þetta er að verða að raunveru-
leika.“ KK er ekki alls ókunnugur 
Kína, því þetta er í þriðja sinn sem 
hann heimsækir landið. „Ég fór 
fyrst til Peking árið 1999 og fyrir 
hálfu öðru ári kom ég fram á lista-
hátíð hér í Sjanghæ. Það hafa engar 
smá breytingar átt sér stað á þess-
um stutta tíma, þetta er orðin ein 
öflugasta þjóð í heimi.“ 

Tónleikar KK og Magnúsar hafa 
vakið athygli fjölmiðla í Sjanghæ, 
fjórar sjónvarpsstöðvar og níu dag-
blöð hafa fjallað um þá, til dæmis 
birtist viðtal við KK í dagblaðinu 
Shanghai Daily, þar sem honum er 
lýst sem „endurrreisnarmanni 
blústónlistarinnar“. „Okkur hefur 
verið tekið afskaplega vel,“ segir 
blúsarinn. „Okkur var til dæmis 
boðið í siglingu eftir fallegri á í 
grennd við borgina. Um borð feng-
um við meðal annars ljúffengan 
mat en vorum frekar lengi að borða 
og frekar en að senda okkur í land 
án þess að klára matinn var bátn-
um bara snúið við og tekinn auka-
hringur. Okkur líður eins og kónga-
fólki hér.“ 

Einar Sveinbjörnsson
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Ádögunum fengum við parið þá 
undursamlegu hugmynd að 

bregða okkur út fyrir landsteinana 
í eina litla helgarferð, svona rétt 
til að hlaða batteríin áður en undir-
ritaður steypir sér í kosningabar-
áttu og fer að hlaupa um kjördæm-
ið eins og byssubrandur til þess að 
tala uppi á kössum í stórmörkuð-
um, taka í höndina á borgurunum 
og dreifa bæklingum. Við uppveðr-
uðumst við þessa hugmynd og 
náðum í dagatölin okkar. Þarna 
var helgi laus, upplagt að skjótast 
til London, þar sem við getum 
meira að segja fengið ókeypis gist-
ingu. Þessi stórbrotna ráðagjörð 
átti ekki að geta mistekist. Við 
vorum byrjuð að pakka í hugan-
um.

svo fórum við á netið. London 
er í alfaraleið, þannig að við bjugg-
umst við að undir eins myndu 
poppa upp á netsíðum flugfélag-
anna aðlaðandi tilboð um flugfar-
seðla. Þrjú flugfélög fljúga þessa 
leið, Iceland Express, Icelandair 
og British Airwaves, þannig að 
þarna ætti að vera samkeppni. Og 
mars er ekki beinlínis háannatími, 
að því er ég best veit. Við bjugg-
umst því við að það hlyti að vera 
hægt að fljúga til London fyrir 
tæplega 20 þúsund krónur á mann, 
ef ekki minna. Það er alla vega sú 
tala sem maður heyrir yfirleitt, 
þegar flugfélögin auglýsa.

verðkönnunar
okkar var þessi: Ódýrustu farmið-
arnir sem flugfélögin gátu boðið 
okkur upp á voru á bilinu 60 þús-
und til 85 þúsund krónur fyrir 
okkur bæði. Þannig var nú það. Ég 
ítreka að ég er að tala um London, 
ekki Suður-Afríku eða Fiji-eyjar. 
Og þetta voru bara flugmiðarnir. 
Eitt flugfélagið reyndi að koma 
betur út úr verðsamanburðinum 
með því að láta flugvallarskattana 
og önnur gjöld koma inn í verðið á 
síðari stigum bókunarferlisins, en 
við sáum í gegnum það. Skattar og 
gjöld fyrir okkur bæði reyndust í 
öllum tilvikum vera í kringum 20 
þúsund kallinn. 

var skotin niður. 
Þetta voru ekki réttlætanlegar 
summur fyrir þriggja daga ferð. 
En segjum nú sem svo að okkur 
hefði dottið í hug í staðinn að vera 
sannir Íslendingar og skreppa í 
flugferð innanlands, til dæmis til 
Akureyrar á skíði. Nú vill svo til 
að við athuguðum það fyrr í vetur. 
Bara farið þangað reyndist vera á 
u.þ.b. 40 þúsund krónur fyrir tvo. 
„Það er bara eins og að fara til 
London,“ sögðum við þá. Tómt mál 
að tala um landið sem eitt atvinnu-
svæði meðan það kostar formúur 
að ferðast um það, hugsaði ég, pól-
itískt.

held að niðurstaðan úr þessu 
öllu sé sú að líklega förum við ekki 
hænufet. Í mesta lagi í bíó. Það er 
líklega eina ódýra leiðin sem 
Íslendingar hafa til þess að flýja 
veruleikann, án þess að fara á 
hausinn. Ef boðið væri upp á skipa-
siglingar eins og á tímum Fjöln-
ismanna á þolanlegu verði myndi 
ég slá til. Það er nokkuð ljóst að 
eitthvað þarf að gera í málinu. 
Íslendingar eru verðfangar í eigin 
landi. Ég er alvarlega að íhuga að 
setja á flot flöskuskeyti, í anda 
Róbinson Krúsó, með beiðni um 
neyðaraðstoð.
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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, kartöflum
og grænmeti

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

Veitingastaður opnaður klukkutíma fyrr en verslun

... á skrifstofunni

490,-

Kryddbakaður lax

1.190,-1.190,-
REBUS geymslurekki
f/skrifstofuvörur B25xD15xH33 cm

DOKUMENT
pennastandur 195,-/2 stk.

CHRIS korktafla
L64xB49 cm 495,-

ORIGINAL
skrifborðsmotta 2.490,-

LACK vegghilla
ýmsir litir L130xH26 cm 2.490,-

LYCKLIG geisladiskataska
ýmsir litir 195,-/stk.

FLYT tímaritahirslur
195,-/5 stk.

DOKUMENT
ruslafata 795,-

HELMER skúffueining
á hjólum 4.950,-

BASISK
vinnulampi 1.690,-

FIRA smáhirsla
m/5 skúffum 995,-

RUSCH veggklukka
Ø25 cm 195,-

SKRISSEL blaðagrind
B33xH78 cm 895,-

MIKAEL tölvuborð
B77xD50xH76 cm ýmsir litir 5.990,-

BONNY
snúningsstóll 8.990,-

Skpiulag

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is


