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Freyja Leópoldsdóttir mótorkrossari er nýbúin að eignast splunkunýtt Honda125, CR hjól árgerð 2007. Í sumarætlar hún að keppa með vinkonunumí Honda-liðinu og hjóla með fjölskyld-unni sem öll er á kafi í sportinu.
„Pabbi byrjaði í sportinu fyrir mörgum 
árum en lagði það síðan á hilluna. Þegar
bróðir minn fékk áhuga á skellinöðrum
vildi pabbi frekar koma honum í mótor-
krossið og í kjölfarið fylgdi öll fjölskyld-
an,“ segir Freyja.Mótorkrossið er mikið fjölskyldusport
sem hentar öllum að sögn Freyju sem 
finnst gaman að fara í ferðir með fjölskyld-
unni og geta átt sameiginlegt áhugamál.

Freyja byrjaði í sportinu fyrir tveimur
árum síðan og heillaðist frá fyrstu stundu.

„Ég ákvað að starta með trompi og fór 
strax að keppa, á eigin vegum. Fyrsta mótið
sem ég tók þátt í var páskamót í fyrra og
þá mætti ég í páskabúningi sem var nú
meira grín en hitt,“ segir Freyja hlæjandi.

Síðan þá hefur hún keppt á fjölda móta
og síðasta sumar fengu mótorkrossstelp-
urnar sinn eigin flokk. Í ár mun Freyja
keppa ásamt þremur vinkonum undir
merkjum Honda og ætla þær að hefja
keppnissumarið á Klaustri í lok maí.„Stelpurnar í mótorkrossinu eru alltaf að
verða fleiri Í dag eþ

Innlit á vinnustofur 
þjóðþekktra rithöfunda

heimaerbestLAUGARDAGUR 10. MARS 2007

INNLITHeimsókn í vinnu-stofur rithöfunda
VERSLUNÍ grænbláum skugga
HÖNÍ

Mætti í páskabún-
ingi á fyrsta mótið
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KOSIÐ UM FORSETA 
Í FRAKKLANDI
Tímamót í vændum í 

37 AF 63
Netlæsi þingmanna 
skiptir sköpum

DREAMGIRLS
Kvikmyndin 
sem byggð er á 
sögu The Supremes

08.03.07

 590 kr.-

9 771670 721403

RÓSA
BJÖRK
„Djarfar
ákvarðanir 
ekki alltaf 
réttar“ 

BUBBI
„Bauð þeim að 
leiðrétta lygina“ 

ATHYGLIN FÖNGUÐ 
MEÐ OFBELDI
Sjónvarpsáhorfendur 

með að einbeita sér

STJÓRNIN
SKELFUR
Beygir Framsókn 
sjálfstæðismenn
eða fellur 
ríkisstjórnin?

Gunnar I. 
Birgisson, bæjarstjóri Kópavogs, 
er krútt samkvæmt bókun fund-
argerðar bæjarráðs Kópavogs-
bæjar frá því í fyrradag.

Hart var deilt um breytingar á 
deiliskipulagi bæjarins á fundin-
um. Bæjarráð var samþykkt því 
að bætt yrði við hæð á hjúkrunar-
heimilinu Sunnuhlíð. 

Gunnar bæjarstjóri svaraði 
mótmælum minnihlutans yfir 
stækkuninni með því að láta bóka 
að þarna sýndu minnihlutaflokk-
ar hug sinni til Sunnuhlíðarsam-

takanna. Á eftir 
ummælum
Gunnars kom 
bókun sem 
hljóðaði einfald-
lega á þessa 
leið: „Bæjar-
stjóri er krútt“ 
og var það Guð-
ríður Arnar-
dóttir úr Sam-
fylkingu sem 
óskaði eftir að 
það yrði fært til 
bókar.

„Ég ákvað að 
láta jafn ómál-
efnalega bókun 
frá mér eins og 
Gunnar hafði 
gert á undan,“ 
segir Guðríður, 
sem segir bæj-
arstjóra hafa 
gert minnihlut-
anum upp skoð-
anir.

„Guðríður er nú sjálf óttalega 
krúttleg. Þó ætti hún að venja sig 
af því að vera á móti framförum. 
Auk þess er hún lánsöm að eigin-
maður hennar hefur lengi verið 
starfsmaður hjá mér og er því vel 
uppalinn,“ segir Gunnar sem seg-
ist síður en svo vera á móti því að 
vera kallaður krútt.

Bókað að 
bæjarstjóri 
sé krútt

 Forystumenn allra 
stjórnmálaflokka eru sammála um 
að endurskoða beri lög um Stjórn-
arráð Íslands. Hugmyndir hafa 
verið lagðar fram um fækkun ráðu-
neyta úr fjórtán í tíu eða níu. For-
menn stjórnarflokkanna hafa rætt 
endurskoðun laganna sín á milli og 
ráðfært sig við formenn stjórnar-
andstöðunnar.

Jón Sigurðsson, formaður Fram-
sóknarflokksins, segir að breyting-
ar verði aðeins gerðar með sam-
komulagi allra flokka. „Við höfum 
rætt þessi mál, ég og forsætisráð-
herra, og þar er mikill skilningur á 
málinu. Það hefur einnig verið rætt 
við formenn annarra flokka.“ Jón 
segir fjölda ráðuneyta ekki aðalat-
riði í sínum huga en á nýafstöðnu 
flokksþingi var samþykkt ályktun 
um að ráðuneyti yrðu ekki fleiri en 
tíu í næstu ríkisstjórn sem Fram-
sóknarflokkurinn ætti aðild að.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 
menntamálaráðherra telur að það 
sé vilji allra flokka að einfalda 
stjórnkerfið og breyta því í takt við 
nýja tíma. „Þetta er spurning um 
tíma og hugsanlega er það best í 
kringum kosningar eða strax að 
loknum kosningum. Mér sýnist 
vera samhljómur á milli flokkanna 
um málið.“ 

Samfylkingin hefur í tvígang 
lagt fram frumvarp til laga um 
breytingu á lögum um Stjórnarráð-
ið þar sem ráðuneytin yrðu níu. 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, for-
maður flokksins, telur málið mjög 
aðkallandi. „Það hefði verið mikil-
vægt að gera þetta fyrir kosningar 
því erfitt getur verið að breyta 
skiptingu ráðuneyta eftir að ráð-
herrar eru sestir í stólana. Það er 
hægt að gera breytingarnar á sum-
arþingi eftir kosningar. Við teljum 
mikilvægt að gera það.“

Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður Vinstri hreyfingarinnar - 
græns framboðs, segir að skyn-
samleg uppstokkun verkefna og 
endurskipulagning innan stjórn-
arráðsins sé mikilvæg, en hvað 
ráðuneytin verði mörg sé ekki 
stærsta málið í hans huga. Spurð-
ur um hvort Vinstri græn vilji að 
endurskoðun á skipan Stjórnar-
ráðsins verði hluti af stjórnarsátt-
mála ef til þess kæmi svarar Stein-
grímur að sjálfsagt sé að fara yfir 
málið. „Hægt væri að mynda 
stjórn utan um breytt skipulag 
strax eða manna gömlu ráðuneyt-
in á meðan endurskipulagningin 
færi fram.“

Guðjón Arnar Kristjánsson, for-
maður Frjálslynda flokksins, seg-
ist vel geta hugsað sér að fækka 
ráðuneytum og telur tímabært að 
skoða það af fullri alvöru í sam-
starfi allra flokka.  

Fækkun ráðuneyta 
æskileg og tímabær
Forystumenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi eru sammála um að endurskoða 
þurfi lög um Stjórnarráð Íslands. Fækkun ráðuneyta er að flestra mati tímabær.

 „Það var afar tilkomumik-
ið að fylgjast með briminu,“ segir 
Óskar Sigurðsson, veðurathugun-
armaður í Stórhöfða í Vestmanna-
eyjum, sem fylgdist með miklu 
sjónarspili við Eyjarnar í gær. 
„Einidrangur, sem er drangur 
hérna vestan við Heimaey, hvarf 
alveg þegar ein aldan gekk yfir 
hann. Hann er 32 metra hár.“ 

Sogið í Vestmannaeyjahöfn var 
svo mikið í gær að Arnarfell, 
flutningaskip Samskipa, slitnaði 
frá bryggju. Engin hætta var á 
ferðum, að sögn Sveins Rúnars 
Valgeirssonar, skipstjóra á drátt-
arbátnum Lóðsinum í Eyjum, en 
ekki hafði tekist að koma skipinu 
að bryggju í gærkvöld.

Ólafur M. Kristinsson hafnar-

stjóri segir að aðstæðurnar hafi 
verið fyrirsjáanlegar „Samt náði 
þetta að slíta skipið frá.“ Ólafur 
segir að skipaumferð hafi verið 
lítil því loðnuflotinn sé hættur á 
veiðum og skip í landi vegna 
slæmrar spár. „Herjólfur fór þó 
og vistin hefur sennilega ekki 
verið neitt sérstök þar um borð,“ 
segir Ólafur. 

Einidrangur hvarf sjónum í ölduróti



Ungmenni sem 
dvöldu í Götusmiðjunni á síðasta 
ári voru allt niður í tíu ára þegar 
þau hófu að neyta vímuefna. Yngsti 
aldur er neysla hófst var átta ár. 
Þetta kemur fram í nýútkominni 
ársskýrslu Götusmiðjunnar fyrir 
árið 2006.

Guðmundur Týr Þórarinsson, 
Mummi í Götusmiðjunni, segir síð-
asta ár hafa einkennst af erfiðleik-
um varðandi fjármál, starfsmanna-
mál og húsnæðismál.

„Húsakosturinn á Akurhóli er 
kominn í niðurníðslu, þök leka, svo 
og lagnir og gluggar, sem eru bæði 
fúnir og jafnvel óopnanlegir. Starf-
semin hefur verið á undanþágu frá 
Heilbrigðiseftirliti Suðurlands frá 
árinu 2005. 

Mjög erfitt er að fá hæft fagfólk 
til að starfa á þessu landssvæði og 
svo er ímynd þess hóps sem Götu-
smiðjan vinnur með oft neikvæð, 
sem vissulega hefur þó lagast.“

Varðandi fjárhagsvandann segir 
Mummi að það þreyti starfsemina 
að þurfa að útvega 20 prósent af 
rekstrarkostnaði árlega með því að 
afla styrkja og vera með fjársafn-
anir til að halda Götusmiðjunni 
gangandi. Hann bendir á mikilvægi 
þess að meðferðin beri árangur í 
fyrsta skipti, því rannsóknir sýni 
að því oftar sem fólk fari í meðferð, 
þeim mun vonlausara verði það um 
að ná árangri til frambúðar.

Fréttablaðið greindi frá því í síð-
ustu viku að til athugunar væri að 
Götusmiðjan fengi húsnæðið að 

Efri-Brú, sem nú stendur autt. 
Mummi kveðst sjálfur fremur 
horfa til Arnarholts á Kjalarnesi, 
sem einnig stendur autt. Hann telur 
að með þeirri ráðstöfun sé auðveld-
ara að fá hæft fagfólk, því stutt sé 
að sækja vinnu þangað frá höfuð-
borgarsvæðinu. Stöðugildi Götu-
smiðjunnar eru nú 14 talsins og 
dreifast þau á 17 starfsmenn. 

Mummi leggur áherslu á að 
starfsandi sé með ágætum í smiðj-
unni, enda byggi meðferðin á hug-
myndafræði þar sem áhersla sé 
lögð á ræktun jákvæðra tilfinninga 
og því að bera virðingu fyrir sjálf-
um sér og öðrum. Aldrei hafi komið 
upp líkamleg ofbeldisverk milli 
ungmennanna og starfsfólks frá 
stofnun smiðjunnar. 

Yngsti vímuefna-
neytandinn átta ára
Ungmenni sem voru í meðferð í Götusmiðjunni á síðasta ári voru allt niður í 
átta ára þegar þau hófu fyrst neyslu vímuefna. Rúmur helmingur ungmenn-
anna í smiðjunni var á aldrinum 12-13 ára þegar vímuefnaneysla þeirra hófst.

Guðrún, liggur ekki beint við 
að breyta nafninu í Sportbar-
inn?

Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.
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Mannfræðileg rann-
sókn á lífssýnum úr Hermanni 
Jónassyni, fyrrverandi forsætis-
ráðherra, og móður Lúðvíks Giz-
urarsonar má fara fram, sam-
kvæmt dómi sem Hæstiréttur Ís-
lands kvað upp í gær. 

Lúðvík og tvö börn Hermanns 
hafa átt í langvinnum málaferl-
um. Lúðvík hefur krafist þess að 
gerð verði mannerfðafræðileg
rannsókn á lífsýnum úr móður 
hans og Hermanni til viðurkenn-
ingar á því að Hermann sé faðir 
hans.

Málið hófst með því að Lúðvík 
höfðaði véfengingarmál árið 2003 
fyrir dómstólum til staðfestingar 

á því að Gizur, 
eiginmaður
móður hans, 
væri ekki faðir 
hans. Dómur 
gekk í því máli 
í byrjun árs 
2004. Sannað 
hafði verið 
með mann-
erfðafræðileg-
um rannsókn-
um að Gizur 
gæti ekki verið 
faðir Lúðvíks. 
Lúðvík er því 

föðurlaus í dag. Faðernismálið 
var síðan þingfest haustið 2004 

og hefur síðan verið rekið ýmist 
fyrir héraðsdómi eða Hæsta-
rétti.

Héraðsdómur Reykjavíkur 
hafði þrisvar sinnum heimilað 
mannerfðafræðilega rannsókn, 
en börn Hermanns jafnharðan 
kært til Hæstaréttar, sem hnekkti 
dómunum þar til nú, að hann stað-
festi úrskurð héraðsdóms.

Dögg Pálsdóttir, lögmaður 
Lúðvíks, segir niðurstöðuna sér-
lega ánægjulega. „Loksins fær 
hann úr því skorið hvort faðir 
gagnaðila sé faðir hans.“ Ekki 
náðist í Jón Sveinsson, lögmann 
barna Hermanns, við vinnslu 
fréttarinnar. 

Fær að sannreyna faðerni sitt

Leiðtogaráð Evrópusambandsins sam-
þykkti djörf markmið til að draga úr gróðurhúsa-
áhrifum á fundi sínum í gær.

Samkvæmt markmiðunum skuldbinda ríki sam-
bandsins sig til þess að árið 2020 muni fimmtungur 
þeirrar orku sem ríkin nota koma frá endurnýjan-
legum orkugjöfum á borð við sól- og vindorku. Er 
um mikla aukningu að ræða en í dag koma um sex 
prósent orkunnar frá endurnýjanlegum orkugjöf-
um.

Kanslari Þýskalands, Angela Merkel, skoraði á 
aðrar þjóðir að fylgja fordæmi ESB og sagði að 
heimurinn hefði enn tíma til að „afstýra því sem 
vel gæti orðið hörmungar mannkyns.“

Samkvæmt áætluninni á útblástur gróðurhúsa-
lofttegunda innan ríkja ESB að hafa dregist saman 
um 20 prósent á tímabilinu 1990 til 2020.

Merkel hyggst kynna áætlun á fundi iðnvædd-
ustu þjóða heims í júní, G8-hópsins svonefnda, og 
vonast leiðtogaráðið til að hún geti haft áhrif á ríki 
á borð við Bandaríkin og Kína sem menga mest 
allra þjóða heims.

Í áætluninni er umdeild klásúla þar sem kjarn-

orka er einnig nefnd sem vænlegur orkugjafi. Var 
hún sett inn að kröfu Frakklands, Tékklands, 
Slóvaíku og fleiri landa.

 Finnski dómsmálaráð-
herrann Leena Luhtanen ætlar 
ekki að víkja úr ráðherraemb-
ætti vegna ásakana um að hún hafi 
borgað auglýsingar undir borð-
ið í kosningabaráttu árið 2004. 
Luhtanen hafnar þessum ásökun-
um sem birtust í finnska eftirmið-
dagsblaðinu Ilta Lehti. 

Greinilegt er að hiti hefur 
færst verulega í leikinn í kosn-
ingabaráttunni í Finnlandi en 
finnska þjóðin gengur til kosninga 
eftir viku. Luhtanen segir í Hels-
ingin Sanomat að hún muni fara 
yfir fréttaflutninginn með sér-
fræðingum og ákveða síðan fram-
haldið. Luhtanen var samgöngu-
ráðherra árið 2004.  

Hiti færist í 
baráttuna

Samtök atvinnu-
rekenda í sjávarútvegi voru sett 
á stofn á sameiginlegum fundi 
LÍÚ og Samtaka fiskvinnslu-
stöðva sem fram fór á Akranesi 
á fimmtudag.  Um er að ræða 
samstarfsvettvang samtaka at-
vinnurekenda í sjávarútvegi, sem 
starfa innan Samtaka atvinnu-
lífsins.

Meginhlutverk samstarfs-
ins felst í nánara samstarfi og 
samþættingu verkefna er varða 
kynningar- og ímyndarmál 
sjávarútvegsins, auk umhverfis-
mála og annarra verkefna er 
varða sameiginlega hagsmuni.

Stofna samtök 
atvinnurekenda 

Fyrirtækið Mar-
orka ehf. fékk „Vaxtarsprotann 
2007“. Jón Sigurðsson, iðnaðar- 
og viðskiptaráðherra, afhenti dr, 
Jóni Ágústi Þorsteinssyni, fram-
kvæmdastjóra Marorku, viður-
kenninguna í Listasafni Kópavogs 
í gær. 

Vaxtarsprotinn er viðurkenning 
fyrir öfluga uppbyggingu sprota-
fyrirtækis. Marorka jók veltu sína 
milli áranna 2005 og 2006 um 87,5 
prósent, sem var mesti vöxtur 
sprotafyrirtækis á þessu tímabili.                  

Þetta er í fyrsta skipti sem 
Vaxtarsprotinn er afhentur. Hann 
verður veittur árlega hér eftir. 

Marorka fékk 
Vaxtarsprotann

Heilbrigðisnefnd
Vesturlands hefur beint því til 
bæjarstjórnar Grundarfjarðar að 
grannt verði fylgst með efnainni-
haldi sjávar í Grundarfirði. Rann-
sókn leiddi í ljós mikið fosfat og 
ammoníak í sjónum. 

Magn þessara efna þykir 
engan veginn eðlilegt við um 950 
manna bæjarfélag eins og Grund-
arfjörð, þótt það kæmi ekki á 
óvart við 80 þúsund manna byggð. 

Frá þessu var greint á vefsíð-
unni Skessuhorn.is en rannsóknin 
var gerð eftir fiskdauða í fjórum 
eldiskvíum í janúar.   

Fosfat í sjó við 
Grundarfjörð

Mannréttindasamtökin
Amnesty International hafa lýst 
áhyggjum yfir því hvernig staðið 
var að handtökum á mótmælend-
um vegna rýmingar Ungdóms-
hússins. Fréttavefur Politiken 
greinir frá þessu.

Í bréfi sem samtökin sendu 
danska dómsmálaráðuneytinu er 
greint frá kvörtunum sem bár-
ust yfir því að ólögráða ungling-
ar hefðu verið fangelsaðir með 
fullorðnum og að fólk hefði verið 
auðmýkt meðan það var í haldi.

Krefjast samtökin þess að 
dönsk yfirvöld rannsaki málið.

Amnesty biður 
um rannsókn





Kýpur-Grikkir hafa 
rifið niður hluta af fjögurra metra 
háum múrvegg sem undanfarna 
áratugi hefur skipt höfuðborginni 
Nikosíu í tvo hluta. 

Tugir manna fylgdust með seint 
á fimmtudagskvöld þegar tveimur 
jarðýtum var beitt á múrinn í Ledra-
götu, sem hefur verið lokuð frá því 
á sjöunda áratug síðustu aldar. Að 
niðurrifinu loknu settu grísku her-
mennirnir upp létta girðingu sem 
auðvelt er að fjarlægja.

„Þetta er fyrsta skrefið og sýnir 
velvilja af okkar hálfu,“ sagði 
Christodoulos Pashiardis, talsmað-
ur stjórnar Kýpur-Grikkja.

Tassos Papadopoulos forseti 
segir ákvörðun um þetta hafa verið 
tekna fyrir tveimur vikum þótt 
engin tilkynning hafi verið gefin 
um það fyrr en niðurrif múrsins 
hófst.

„Ég tel að þeir hafi tekið þessa 
ákvörðun eftir að hafa verið beittir 
þrýstingi. Þetta er jákvætt skref,“ 
sagði Rasit Pertev, starfsmaður á 
skrifstofu forseta Kýpur-Tyrkja. 
Hann sagði niðurrif múrsins „sögu-
legan viðburð“ sem kom tyrknesk-
um ráðamönnum á Kýpur algerlega 
í opna skjöldu.

Utanríkisráðherra Kýpur-
Grikkja, Giorgos Lillikas, hvatti 
síðan stjórnvöld í Tyrklandi til þess 
að bregðast við þessum tíðindum 
með því að draga herlið sitt burt frá 
tyrkneska svæðinu á norðurhluta 
eyjunnar „svo hægt verði að opna 
landamærahlið fyrir borgarana.“

Þegar Evrópusambandið veitti 
gríska hlutanum aðild árið 2004 
strönduðu viðræður um sameiningu 
eyjunnar, en Tyrkland er eina ríkið 
sem viðurkennir sjálfstæði tyrk-
neska hlutans. 

Kýpur-Grikkir fella 
aðskilnaðarmúrinn
Í fyrrinótt rifu grískir hermenn á Kýpur niður hluta múrsins milli tyrkneska og 
gríska hluta eyjunnar og hvetja nú tyrkneska herinn til að hafa sig á brott.

Virðing
Réttlæti

Aðalfundur VR
verður haldinn á Nordica hótel mánudaginn
26. mars nk. og hefst kl. 19:30.

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf
Framlag í VR varasjóð
Laga- og reglugerðabreytingar

 Félagsmenn í Félagi 
grunnskólakennara fá sex pró-
senta launahækkun á fyrstu fimm 
mánuðum næsta árs. Þetta kemur 
fram í samkomulagi um tillögu 
ríkissáttasemjara sem fulltrúar 
Kennarasambands Íslands (KÍ) og 
fulltrúar launanefndar sveitarfé-
laga undirrituðu á fimmtudaginn. 

Ólafur Loftsson, formaður Fé-
lags grunnskólakennara, er ekki 
nægilega sáttur með samkomu-
lagið. Grunnskólakennarar munu 
fá þriggja prósenta launahækkun 
þann 1. janúar 2008, í stað 2,25, og 
einnig þriggja prósenta hækkun 
þann 1. mars 2008. Einnig fá þeir 
þrjátíu þúsund króna eingreiðslu 

þann 1. maí 2007. Ólafur segir að 
samkomulagið mæti ekki þeim 
væntingum sem grunnskólakenn-
arar geri til ákvæðis í kjarasamn-
ingi sínum um að laun þeirra skuli 
hækka í samræmi við efnahags- 
og kjaraþróun í landinu. Hann 

segir að eðlilegt hefði verið að 
semja um launahækkun upp á sex 
til átta prósent. Ólafur segir að í 
samkomulaginu felist ekki nema 
um fjögurra prósenta hækkun 
með beingreiðslunni, því grunn-
skólakennarar hefðu átt að fá 2,25 
prósenta launahækkun í ársbyrj-
un 2008. „Við þurftum annaðhvort 
að samþykkja þessa tillögu eða 
hætta þessum samningaviðræð-
um. Þá hefðum við orðið samn-
ingslausir í árslok,“ segir Ólafur 
og bætir því að kosturinn hafi 
verið sá skásti í stöðunni. 

Samningurinn gildir til 31. maí 
árið 2008 og er skólahald í grunn-
skólum því tryggt þangað til.

Skólahald tryggt til maí 2008

Tyrknesk stjórnvöld 
harðneituðu því á miðvikudag að 
eitrað hafi verið fyrir uppreisnar-
leiðtoga Kúrda, Abdullah Öcalan, í 
fangelsinu þar sem hann afplánar 
ævilangan dóm.

Hins vegar skipuðu þau svo 
fyrir að réttarrannsókn yrði gerð 
þar sem kannað verði hvort eit-
urefni leynist í hári, þvagi og húð 
Öcalans.

Í síðustu viku héldu lögfræð-
ingar Öcalans því fram á Ítalíu að 
mikið magn af strontíni og krómi 
hefði fundist í hári hans. Ekki er 
ljóst hvað þeir höfðu fyrir sér í 
því, en bæði efnin eru hættuleg 
heilsu manna í miklu magni. 

Neita að eitrað 
sé fyrir Öcalan

 Íþrótta- og tóm-
stundaráð (ÍTR) óskar eftir við-
ræðum við stjórn skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins og Orku-
veitu Reykjavíkur (OR) um könn-
un á snjóveitu á skíðasvæðum í 
Bláfjöllum og Skálafelli til fram-
leiðslu á snjó. Með þessu vill ÍTR 
reyna að tryggja rekstrargrund-
völl skíðasvæðanna til framtíðar. 
ÍTR samþykkti tillögu þess efnis 
á fundi í gær. 

Samkvæmt tillögunni skal í 
viðræðunum fjalla um staðsetn-
ingu og rekstrarkostnað snjóveit-
unnar og gera kostnaðaráætlun 
um framkvæmdina. 

Vill snjóveitu á 
skíðasvæðum

 Siv Friðleifsdóttir 
heilbrigðisráðherra segir flutning 
starfseminnar sem var í Heilsu-

verndarstöð-
inni upp í Mjódd 
hafa kostað 58,4 
milljónir sam-
tals. Mánaðar-
leiga í nýja hús-
næðinu í Mjódd 
sé um 6,7 millj-
ónir. 

Þetta kom 
fram í svari ráð-
herrans við fyr-
irspurn Ástu R. 
Jóhannesdóttur 

og Þórunnar Sveinbjarnardóttur, 
alþingiskvenna Samfylkingar, um 
flutnings- og leigukostnað Heilsu-
gæslu höfuðborgarsvæðisins en 
ríki og borg seldu eldra húsnæði 
stöðvarinnar árið 2005. 

Leigusamning um húsnæðið í 
Mjódd sagði ráðherra gilda til árs-
ins 2026.  

Kostnaður um 
um 60 milljónir

Hæstiréttur staðfesti á 
fimmtudag tveggja og hálfs árs 
fangelsisdóm yfir Eduardo Useda 
Correa fyrir að hafa haustið 2005 
nauðgað fimmtán ára stúlku. 
Maðurinn, sem er á fimmtugs-
aldri, deildi húsnæði með kærasta 
stúlkunnar og kom fram vilja 
sínum við hana í sófa í sameigin-
legu sjónvarpsholi húsnæðisins. 

Í niðurstöðu héraðsdóms kom 
fram að vitnisburður stúlkunnar 
af atburðinum hafi verið trúverð-
ugur og að frásögn kærasta henn-
ar hafi gefið honum aukið vægi. 
Framburður stúlkunnar fékk auk 
þess stoð í niðurstöðum DNA-
rannsóknar. Hæstiréttur komst að 
sömu niðurstöðu og því stendur 
fyrri dómur óraskaður.

Nauðgaði tán-
ingsstúlku í sófa 





Finnst þér eitthvað ósæmilegt 
við forsíðu Smáralindar-
bæklingsins?

Á að lækka virðisaukaskatt af 
lyfjum niður í sjö prósent?

 Árni Páll Árnason, lög-
maður og frambjóðandi Samfylk-
ingarinnar í næstu alþingiskosn-
ingum, segir reglugerð sem sett 
var í febrúar og þrengir heimild-
ir fjármálafyrirtækja til að gera 
upp í erlendri mynt hafa verið 
algerlega órökstudda. „Hún fór 
afar hljótt og stjórnvöld hafa 
alveg sloppið við að gefa efnisleg-
ar skýringar á þessu máli. Reglu-
gerðin þrengir það svigrúm sem 
fyrirtæki hafa í lögum til að geta 
gert upp í erlendri mynt. Stað-
reyndin er einfaldlega sú að menn 
eru að átta sig á því að krónan er 
orðin svo veikur gjaldmiðill að 
þeir eru farnir að rembast við að 
halda henni á lífi með handafli. 
Það svipar til þess að setja lög 
um að allir verði að ganga í skóm 
númer 38.“

Björgólfur
Thor Björgólfs-
son, stjórnar-
formaður
Straums-Burð-
aráss, gagn-
rýndi reglu-
gerðina harð-
lega á aðalfundi 
bankans á mið-
vikudaginn og 
sagði stjórnend-

ur hans vera að kanna möguleik-
ann á því að færa félagið til ann-
ars lands. 

Árni Páll segir gagnrýni Björg-
ólfs vera fullkomlega réttmæta. 
„Núna þurfa fjármálafyrirtæki 
sem ætla að gera upp í erlendri 
mynt að leita umsagnar Seðla-
banka Íslands á því. Þannig getur 
Davíð Oddsson fengið að hafa 

puttana í því 
hvort heimild til 
þess fæst eða 
ekki. Þar fyrir 
utan er reglu-
gerðin sett í 
skjóli nætur á 
grundvelli
taugaveiklaðra
viðbragða seðla-
bankastjórans.
Það er ekki lög-

mæt heimild fyrir reglugerðar-
setningu í landinu.“ 

Árni Mathiesen fjármálaráð-
herra segir að reglugerðin hafi 
verið sett þar sem nauðsynlegt 
hafi þótt að skilgreina starfrækslu 
gjaldmiðils. „Það voru einhverjar 
mismunandi túlkanir í gangi. Ef þú 
á annað borð ferð út í það að skil-
greina gjaldmiðil þá er ekki hægt 

að gera það öðruvísi en með þann 
gjaldmiðil sem vegur mest í við-
skiptum fyrirtækjanna.“ 

Hann hafnar því að umsögn 
Seðlabankans á uppgjöri banka í 
erlendum gjaldmiðli sé á nokkurn 
hátt bindandi. „Þetta heitir um-
sögn og umsögn er ekki bindandi. 
Þessi umsögn á einungis við um 
lánastofnanir sem eiga í mjög sér-
stöku sambandi við Seðlabankann 
sem er þeirra lánveitandi til þrauta-
vara og hefur ýmsum öðrum skyld-
um að gegna gagnvart þessum fyr-
irtækjum. Það er því alls ekkert 
óeðlilegt að Seðlabankinn viti af 
þessu og geti sagt álit sitt á því.“

Árni hafnar því gagnrýni 
Björgólfs og Árna Páls. „Ég held 
að þessi reglugerð hafi óveruleg ef 
nokkur áhrif á þessi fyrirtæki.“

Þrengir svigrúm 
fjármálafyrirtækja
Árni Páll Árnason tekur undir gagnrýni Björgólfs Thors Björgólfssonar á reglu-
gerð sem þrengir svigrúm fjármálafyrirtækja til að gera upp í erlendri mynt. 
Segir hana svipa til þess að skylda fólk til að ganga í skóm númer 38. 

Opið alla helgina
10-18 í Fellsmúla 28
(við hliðina á Góða hirðinum)

Opið 10-18 alla daga

Glæsilegt úrval fyrir konur og börn!

 Hópur barna mót-
mælti í gær tillögu borgarráðs 
um að byggt verði á leiksvæði 
við gamla Stýrimannaskólann 
við Öldugötu. „Ekki loka 
Stýró,“ stóð á skiltum sem 
börnin höfðu útbúið en svæðið 
hefur lengi verið vettvangur 
leikja og ærsla. 

Hugmyndir að bygginga-
framkvæmdum á lóðinni eru 
nú til kynningar í hverfinu, við 
litla hrifningu barnanna. Telja 
þau á sig hallað og ætla að 
berjast fyrir að fá að leika sér 
áfram á svæðinu. Hafa þau 
efnt til undirskriftasöfnunar 
og hyggjast afhenda borgar-
stjóra á mánudag. 

Vilja leiksvæði 

 Sighvatur Björgvins-
son, framkvæmdastjóri Þróunar-
samvinnustofnunar Íslands (ÞSSÍ), 
segir að með röngum ummælum 
um starfsemi stofnunnar sé vegið 
að henni. Í nýrri skýrslu er lagt til 
að starfsemi ÞSSÍ verði sameinuð 
þróunarstarfi sem unnið er á vett-
vangi utanríkisráðuneytisins. 

Sighvatur segir alrangt sem 
fram komi í skýrslunni að ÞSSÍ 
eigi erfitt með að vinna með al-
þjóða- og systurstofnunum. Þvert á 
móti sé slíkt starf margþætt og 
blómlegt. Ekki hafi verið haft sam-
ráð við sig um gerð skýrslunnar, 
utan að hann átti einn fund með 
Þorsteini Ingólfssyni sendiherra 
sem stýrði skýrslugerðinni. „Ég 
hringdi svo í Þorstein á dögunum 
og hann sagði mér í framhjáhlaupi 
að ráðherra myndi annað hvort 
leggja til að stofnunin yrði starf-
rækt áfram eða hún lögð niður.“ 

Sighvatur hefur kveðið fast að orði 
í lýsingum á vinnubrögðum ráðu-
neytisins en Valgerður Sverris-
dóttir utanríkisráðherra segir stór 
orð Sighvats koma á óvart en vill 
ekki munnhöggvast við hann.

Sighvatur stendur við fyrri yfir-
lýsingar. „Átti hún von á að ég stað-
festi að skýrslan hefði verið unnin í 
nánu samstarfi við stofnunina? 
Nei. Svo er sagt að ég sé í pólitísk-
um leik. Ég er bara að verja mína 
stofnun og mitt fólk.“

Sighvatur er sendiherra að tign 
en segir að af sinni hálfu hafi ekki 
orðið trúnaðarbrestur milli hans og 
ráðherra en svona framkoma gangi 
ekki, sama hver eigi í hlut. 

Rúmlega fertugur karl-
maður hefur verið dæmdur í 
eins árs skilorðsbundið fangelsi 
fyrir að hafa haft í fórum sínum 
97 grömm af amfetamíni auk 
hass og maríjúana. Héraðsdómur 
Reykjaness kvað upp dóminn.
Í niðurstöðu dómsins segir að 
maðurinn eigi nokkuð langan 
sakaferil að baki og hafi glímt 
við vímuefnafíkn um árabil. Með 
brotinu rauf hann skilorð eldri 
dóms sem hann hlaut fyrir fíkni-
efnabrot árið 2004. Við uppkvaðn-
ingu dómsins var tekið mið af því 
að maðurinn vilji vinna bug á fíkn 
sinni, sæki fundi hjá AA og stundi 
fasta vinnu.    

Árs fangelsi fyr-
ir fíkniefnabrot





Þremur kerrum í 
eigu dekkjaverkstæðisins Bæjar-
dekk í Mosfellsbæ hefur verið 
stolið á einum mánuði, þar af 
tveimur um seinustu helgi. Ein 
hefur fundist aftur, og var hún 
full af þýfi. Aðstoðaryfirlögreglu-
þjónn kannast ekki við að kerru-
þjófnuðum hafi fjölgað.

„Þetta er furðulegt mál,“ segir 
Davíð Freyr Jónsson, starfsmað-
ur hjá Bæjardekkjum. „Þjófarnir 
virðast vera komnir upp á lagið 
með þetta, klippa bara á keðjuna 
og hirða kerruna. Svo nota þeir 
hana undir þýfi, eins og gerðist 
núna um daginn. Þessar tvær sem 
var stolið um helgina kosta sam-

tals um hálfa milljón.“
Ómar Smári Ármannsson, að-

stoðaryfirlögregluþjónn á höfuð-
borgarsvæðinu, segist ekki kann-
ast sérstaklega við að fleiri kerr-
um sé stolið nú en áður. „Það 
hverfur alltaf ein af og til en ég 
get ekki sagt að þetta sé að færast 
í aukana. Það er aðallega erfitt að 
finna þær aftur vegna þess hve 
líkar þær eru hver annarri.“

Hann segir kerruna sem fannst 
full af þýfi hafa tengst innbroti í 
Hafnarfirði fyrir rúmri viku. 
Íbúar hússins sem hún fannst við 
voru handteknir, og innbúinu skil-
að á réttan stað. 

Notaðar undir þýfi

 Stjórnendur hvaða fyrirtæk-
is hugleiða flótta frá Íslandi 
vegna takmarkaðra heimilda 
fyrirtækja til gera upp í evrum?

 Hvað heitir happdrættið sem 
svikahrappar hafa notað til 
hafa fé af fólki í gegnum netið?

 Hvaða íþróttafélag fagnar 
aldarafmæli sínu um helgina?  

75%
afsláttur af
erlendum
útsölubókum

– opið til kl. 22.00 öll kvöld
Vesturlandsvegur

Reykjavík

Mosfellsbær

Húsasmiðjan

Nóatún

Toppskórinn

Margt Smátt

Vínlandsleið

Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

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

FLOTT FÖT FYRIR KRAKKA SEM NOTA STÓRAR STÆRÐIR

 Frumvarp formanna 
Sjálfstæðisflokks og Framsóknar-
flokks um að stjórnarskrárbinda 
þjóðareign á náttúruauðlindum 
getur skapað óheppilega óvissu. 

Þetta segja Örn Pálsson, fram-
kvæmdastjóri Landssambands smá-
bátaeigenda, og Friðrik Arngríms-
son, framkvæmdastjóri Landssam-
bands íslenskra útvegsmanna.

Örn Pálsson segir meðferð máls-
ins hafa gengið of hratt fyrir sig og 
það skapi óþarfa vanda. „Við höfð-
um fylgst með starfi stjórnarskrár-
nefndar og því kom okkur töluvert á 
óvart að þetta hafi verið niðurstað-
an þar sem nefndin komst ekki að 
neinni niðurstöðu um þetta mikil-
væga mál,“ segir Örn.

Hann telur viðfangsefnið flókið 
og krefjast mikillar umræðu. „Það 
liggur fyrir að þetta er flókið mál 
sem krefst umræðu hjá öllum sem 
tengjast málinu. Þegar málið kemur 
svona snöggt inn á borð allra sem að 
málinu koma veldur það óróa, og ég 
finn að það er töluverður órói hjá 
smábátaeigendum vegna þessa 
máls.“

Friðrik J. Arngrímsson segir 
óvissu uppi en fagnar yfirlýsingum 
um að ákvæðinu sé ekki ætlað að 
skerða einkaeignarréttinn. „Ef 
hugsunin í þessu er sú að reyna að 

skerða einkaeignarrétt þá tel ég það 
ekki vera rétta leið. Það hefur hins 
vegar komið fram hjá stjórnvöldum 
að ætlunin er ekki að skerða réttindi 
sem fyrir eru, til dæmis keyptar 
aflaheimildir, og ég fagna því. Hins 
vegar tek ég undir með þeim sem 
segja ýmislegt óljóst og það er 
aldrei gott, sérstaklega þegar breyt-
ingar á stjórnarskránni eru annars 
vegar.“ 

Einar K. Guðfinnsson sjávarút-
vegsráðherra telur málið í góðum 
farvegi. „Ég hefði kosið að málið 
hefði borið að með öðrum hætti en 

það var mikil pressa á stjórnar-
flokkana að greiða úr þessu máli 
fyrir þinglok. Það vakti ekkert 
annað fyrir okkur sjálfstæðismönn-
um en að standa við stjórnarsátt-
málann,“ segir Einar og vonast til 
þess að ákvæðið verndi sjávarút-
veginn. „Ég tel ákvæðið til þess  fall-
ið að greiða úr óvissu og styrkja þar 
með sjávarútveginn sem atvinnu-
grein.“ 

Eins og greint hefur verið frá í 
Fréttablaðinu hafa Sigurður Líndal, 
fyrrverandi lagaprófessor, og Skúli 
Magnússon, héraðsdómari og dós-
ent við Háskóla Íslands, lýst því yfir 
að tal um þjóðareign á náttúruauð-
lindum sé merkingarlaust, þar sem 
þjóð geti ekki verið verið eigandi í 
eignarréttarlegri merkingu. 

Í frumvarpinu sem formenn 
stjórnarflokkanna, Geir H. Haarde 
og Jón Sigurðsson, kynntu síðastlið-
inn fimmtudag segir að „náttúru-
auðlindir Íslands skuli vera þjóðar-
eign.“ 

Skjótur aðdragandi 
skapar óþarfa óvissu
Forsvarsmenn hagsmunasamtaka í sjávarútvegi segja óvissu um auðlinda-
ákvæði skapa óróa. Einar K. Guðfinnsson segist ekki getað neitað því að hann 
hefði vilja vinna málið öðruvísi. Þjóðareign á auðlindum sögð merkingarlaus.

Hreggviður Jónsson, for-
stjóri Vistor, segir að sér lítist 

ágætlega á lyfja-
stefnu sem heilbrigð-
isráðherra kynnti ný-
lega. Henni beri að 
fagna en vonandi 
varpi hún réttu ljósi á 
það sem hafi verið að 
gerast á lyfjamark-
aði síðustu tvö ár þar 
sem verð hafi lækk-

að umtalsvert, sérstaklega á frum-
lyfjamarkaði. 

„Ég veit ekki hvort það hefur 
almennt komið fram að verð hér er 
almennt lægra en í Danmörku sem 
dæmi. Við erum það neðarlega í 
verði að stór hluti okkar vinnu er 
nú að sannfæra framleiðendur um 
að halda lyfjum á íslenskum mark-
aði. Við erum komnir þar að hættu-
mörkum,“ segir hann.

Fagnar nýju 
lyfjastefnunni





Dagskráin í dag

Sögusýning Landsbankans
Aðalstræti 6 (húsnæði TM)
Sími: 410 4300
Opið virka daga kl. 11:00-17:00
og um helgar kl. 13:00-17:00
Enginn aðgangseyrir

Á Sögusýningu Landsbankans er
margt markvert að sjá og skoða, ekki
aðeins úr bankasögunni heldur eru
dregnar upp myndir úr þjóðlífi fyrri
tíðar enda saga bankans og þjóðar-
innar samtvinnuð á ýmsan hátt. 

Í dag, laugardag:
Leiðsögn í boði kl. 13:30 og 15:00

Eggert Þór Bernharðsson sagnfræðingur og 
Sveinbjörn Guðbjarnarson, sem er fjölkunnugur 
um sögu bankans, leiðbeina gestum um 
sýninguna og svara spurningum þeirra.
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Sögusýningin spannar 120 ára sögu bankans og þjóðarinnar 
og er skemmtileg upplifun fyrir alla fjölskylduna.

 Sú pressa sem viðskipti 
Baugs við Nordica, félag Jóns 
Geralds Sullenberger í Bandaríkj-
unum, skapaði í samningum við 
innlenda birgja skipti meira máli 
en þau viðskipti sem í raun og 
veru áttu sér stað. Þetta sagði 
Lárus Óskarsson, framkvæmda-
stjóri Aðfanga, þegar hann bar 
vitni í Baugsmálinu í Héraðsdómi 
Reykjavíkur í gær.

Eins og komið hefur fram í máli 
Jóns Ásgeirs Jóhannessonar, for-
stjóra Baugs, og Tryggva Jóns-
sonar, fyrrverandi aðstoðarfor-
stjóra, voru verðtilboð sem Jón 
Gerald aflaði í vörur gjarnan 
notuð til þess að setja þrýsting á 
íslenska birgja til þess að fá betri 
verð. 

Lárus tók í gær undir þetta, og 
benti á að viðskipti hafi verið milli 
Baugs og Nordica fyrir í kringum 
60 milljónir króna á ári fram til 
ársins 1999, á sama tíma og velta 
Aðfanga, sem sér um innkaup 
fyrir Bónus, Hagkaup og 
10-11, var talin í milljörð-
um. Viðskiptin við Nord-
ica hafi verið brot af 
innflutningi Aðfanga, 
en pressan sem við-
skiptin settu á inn-
lenda birgja hafi 
verið meira virði.

Jón Ásgeir og 
Tryggvi, tveir sak-
borninga í málinu, hafa haldið því 
fram að mánaðarlegar greiðslur 
frá Baugi til Nordica hafi verið 
styrkur til Jóns Geralds. Þannig 
hafi honum verið greitt fyrir að 
afla tilboða, fara á vörusýningar 
og fleira, sem ekki hafi alltaf leitt 

til sölu til á Íslandi.
Jón Ásgeir og Tryggvi eru hins 

vegar ákærðir fyrir að draga fé úr 
Baugi til Gaums, fjölskyldufyrir-
tækis Jóns Ásgeirs, til að fjár-
magna hlut Gaums í skemmtibátn-
um Thee Viking.

Lárus var í gær spurður hvort 
þessi viðskipti við Nordica ættu 
sér fordæmi í öðrum viðskiptum 
Baugs, og nefndi hann danskt fyr-
irtæki, Simon‘s Agentur, sem hafi 
þjónað sama tilgangi. Hann hafi 
þó aldrei verið spurður út í þau 

viðskipti við rannsókn málsins.
Spurður hvort samið 
hafi verið um mánaðar-

legar greiðslur til 
forsvarsmanns þess 

fyr- irtækis staðfesti 
Lárus að hann hafi sjálfur samið 
um þær greiðslur. Hann sagðist 
hins vegar ekkert hafa vitað af 
mánaðarlegum greiðslum frá 
Baugi til Nordica, sem ákært er 
vegna.

Pressa á birgja 
skipti mestu
Mikilvægara var fyrir Baug að setja pressu á ís-
lenska birgja með viðskiptum við Nordica en að 
geta flutt inn vörur frá Bandaríkjunum í gegnum 
fyrirtækið, segir framkvæmdastjóri Aðfanga.

Engin leynd var um 
kauprétt þriggja æðstu stjórnenda 

Baugs, sem 
samið var um 
við stofnun fé-
lagsins árið 
1998, sagði 
Óskar Magnús-
son, fyrrverandi 
stjórnarformað-
ur félagsins, 
þegar hann bar 
vitni í Baugs-

málinu fyrir Héraðsdómi Reykja-
víkur á fimmtudag.

Óskar sagði að kveðið hafi verið 
á um kaupréttinn í stofnsáttmála. 
Auk þess hafi verið skýr ákvæði 
um hann í ráðningarsamningi 
hans, Jóns Ásgeirs Jóhannessonar, 
forstjóra Baugs, og Tryggva Jóns-
sonar, þáverandi aðstoðarfor-
stjóra. Stofnendur félagsins hafi 

skrifað undir ráðningarsamning-
ana þar sem félagið hafi á þeim 
tíma ekki verið formlega stofnað.

Forsvarsmenn Baugs töldu 
kaupréttarsamningana sér til 
tekna þegar þeir kynntu fyrirtæk-
ið sem fjárfestingarkost, sagði 
Óskar. Það hafi verið talið jákvætt 
að stjórnendur hefðu svo mikla trú 
á félaginu að þeir hefðu að hluta til 
bundið tekjur sínar góðum árangri 
félagsins, og það kynnt fyrir 10-30 
mögulegum fjárfestum.

Spurður hvort stjórn Baugs hafi 
vitað af kaupréttarákvæðunum, og 
því að þau voru að hluta til upp-
fyllt árið 1999, sagði Óskar að svo 
hafi verið. Meðal annars hafi verið 
fjallað um þennan nýtta kauprétt í 
starfslokasamningi hans, undir lok 
árs 1999. Samningurinn hafi verið 
borinn undir stjórn og hún skrifað 
undir.

Kauprétti ekki leynt

BAUGS M Á L I Ð

 Lögreglumaður hjá lögreglunni á Akur-
eyri er grunaður um að hafa verið ölvaður á slysstað 
í Hörgárdal síðastliðinn sunnudag þegar ítalskur 
karlmaður lést í bílveltu. 

Lögreglumaðurinn var ekki á vakt en var kallaður 
á slysstað og fundu aðrir lögreglumenn áfengislykt 
af honum. Öndunarsýni var tekið af manninum og 
var hann sendur í blóðprufu. 

Páll segir að mál lögreglumannsins hafi verið 
sent til ríkissaksóknara vegna gruns um brot í opin-
beru starfi. „Það að maðurinn hafi verið ölvaður í 
starfi er brot á starfsmannalögum lögreglunnar. 
Samkvæmt þeim ber að áminna manninn fyrir brot-
ið og gefa honum kost á að bæta sig. Ríkissaksókn-
ari er hins vegar að skoða hvort um sé að ræða brot 
gegn almennum hegningarlögum,“ segir Páll. 

Að sögn Páls mun ríkissaksóknari ákveða hvort 
lögreglumaðurinn verður ákærður fyrir brotið. Ef 

til þess kemur mun ríkislögreglustjóri skoða hvort 
efni séu til að víkja lögreglumanninum tímabundið 
úr starfi segir Páll. 

Hann segir að rannsókn málsins sé á frumstigi og 
að ríkislögreglustjóri bíði eftir niðurstöðu ríkissak-
sóknara áður en eitthvað verður gert í málinu.

Viðræður eiga sér 
stað milli umhverfisráðuneytis-
ins og eigenda flutningaskipsins 
Wilson Muuga um að fjarlægja 
skipið af strandstað í Hvalsnes-
fjöru. Miðað er við að draga það 
á haf út. Viðræðurnar taka einnig 
til þess kostnaðar sem orðinn er 
vegna strandsins. 

Einar Sveinbjörnsson, aðstoð-
armaður umhverfisráðherra, 
segir að niðurstaðan liggi bráð-
lega fyrir. „Þetta snýst auðvitað 
um samninga, túlkun á lögum og 
svo framvegis en menn ætla sér 
þann tíma sem þeir þurfa til að ná 
niðurstöðu,“ segir hann. 

Davíð Egilson, forstjóri Um-
hverfisstofnunar, segir að reikn-
ingar sem stofnunin hafi undir 
höndum vegna mengunarvarna-
aðgerða nemi nú 54 milljónum 
króna.

Viðræður um 
Wilson Muuga

Lög um fæðingar- 
og foreldraorlof sem samþykkt 
voru á Alþingi árið 2000 voru 
einhver róttækasta tilraun sem 
gerð hefur verið hér á landi til 
að hafa áhrif á samfélagslega 
verkaskiptingu 20. aldar, að mati 
Ingólfs V. Gíslasonar félagsfræð-
ings.

Ný skýrsla eftir Ingólf hefur 
komið út þar sem fram kemur að 
þátttaka feðra í fæðingarorlofi 
hefur aukist úr 82,4 prósentum 
árið 2001 í 89,9 prósent árið 2004. 
Feður taka líka mun fleiri daga í 
fæðingarorlof en áður. Ingólfur 
segir skýrar vísbendingar um að 
staða kynja sé að jafnast.

Hefur aukist 
frá árinu 2001



Stefán Ásgrímsson, 
ritstjóri FÍB-blaðsins, segir að 
ríkisstjórnin ætti að lækka vöru-
gjöld af dísilbifreiðum. Ríkis-
stjórnin hefur samþykkt laga-
frumvarp sem er ætlað að hvetja 
til aukinnar notkunar á vistvæn-
um bílum. Meðal annars verða 
vörugjöld af metangas- og raf-
magnsbifreiðum felld niður tíma-
bundið.

Stefán telur að ríkisstjórnin 
hefði einnig átt að lækka vöru-
gjöld af dísilbílum því þeir séu 
töluvert vistvænni en bensínsbíl-
ar; þeir eyða um 25 prósent minna 
eldsneyti. „Það sem myndi bera 
mesta árangur í að minnka koltví-

oxíðútblástur í 
farartækjum
væri að fjölga 
dísilbílum hér á 
landi. Ríkis-
stjórnin hefði átt 
að hugsa þetta 
frumvarp aðeins 
lengra,“ segir 
Stefán en um 
fjórðungur bíla á 
Íslandi er dísil. 

Stefán fagnar aðgerðum ríkis-
stjórnarinnar en segir að ýmis-
legt þurfi að breytast áður en 
metangas- og rafmagnsbílar 
komast í almenna notkun hér á 
landi.

Hann segir að einungis sé 
hægt að fylla  metangasbíla á 
einum stað á landinu, á Bílds-
höfða í Reykjavík, og að raf-
magnsbílar séu óhagkvæmir því 
framleiðslan á rafgeymum í þá 
sé mjög dýr og einnig umhverfis-
spillandi. Stefán segir þó að hugs-
anlega verði notkun rafmagns-
bíla hagkvæmari þegar byrjað 
verður að nota farsímarafhlöður 
til að knýja þá. „Þessir bílar eru 
ekki í almennri notkun hér á landi  
en vonandi breytist það með tím-
anum,“ segir Stefán en metan-
gasbílar eru 54 á landinu og raf-
magnsbílar 32.

Gjöld af dísilbílum lækki líka

 Portúgalska þing-
ið samþykkti í gær frumvarp um 
að leyfa fóstureyðingar fram á 
tíundu viku meðgöngu.

Portúgölum gafst kostur á að 
kjósa um þetta í þjóðaratkvæða-
greiðslu 11. febrúar en kjörsókn 
var of lág til að hún teldist gild. 
Af þeim sem kusu voru tæp 60 
prósent fylgjandi slíkum lögum.

Portúgal hefur verið eitt fjög-
urra landa Evrópusambandsins 
þar sem lög um fóstureyðingar 
eru hvað ströngust.

Forseti þarf að staðfesta frum-
varpið sem verður ekki að lögum 
fyrr en það verður kunngjört sem 
getur tekið nokkra mánuði.

Þing samþykkir 
fóstureyðingar

 Svifryk hefur farið yfir 
hættumörk á Akureyri að undan-
förnu. Bærinn hefur brugðist við 
þessu með því að ráða verktaka 
til að þvo Glerárgötu með vatni 
og er sérútbúin dráttarvél notuð 
til verksins. 

Norðlenska fréttaveitan Viku-
dagur segir að fari magn svifryks 
í lofti yfir 50 míkrógrömm byrji 
fólk með lungna-, hjarta- og æða-
sjúkdóma að finna fyrir óþæg-
indum. Fari talan yfir 100 míkró-
grömm sé fólki í Noregi sagt að 
æskilegast sé að halda sig heima. 
Á Akureyri fór talan tuttugu sinn-
um yfir 100 míkrógrömm á síð-
asta ári. 

Brugðist við 
svifryki

Sautján ára piltur 
sem var stöðvaður fyrir ofsaakst-
ur á Hafnarfjarðarvegi í fyrra-
kvöld verður sviptur ökuleyfi og 
gert að greiða níutíu þúsund 
krónr í sekt.

Bíll piltsins mældist á 148 km 
hraða þegar hann var tekinn. 
Þetta er í annað sinn á skömmum 
tíma sem þessi sami piltur, sem 
fékk bílpróf fyrr í vetur, er tekinn 
fyrir vítaverðan akstur. Fyrir tíu 
dögum var hann tekinn fyrir 
ofsaakstur á Kringlumýrarbraut 
og þá fékk hann sextíu þúsund 
króna sekt. Nú fær hann tíma til 
að hugsa ráð sitt því hann á 
tveggja mánaða ökuleyfissvipt-
ingu yfir höfði sér, auk sektanna.

Sautján ára tek-
inn í ofsaakstri



Tölvutengdur þreifistafur 
fyrir blinda og þróun tölvu-
kerfa fyrir flugumferðar-
stjóra eru meðal verkefna 
sem íslenskir vísindamenn 
á sviði tölvunarfræða 
eru að fást við. Samskipti 
manns og tölvu, þar sem 
samskipti á milli notenda 
og tölvu eru rannsökuð, 
er þverfræðilegt svið sem 
tengir tölvunarfræði við 
mörg önnur fræðasvið. 

Dr. Ebba Þóra Hvannberg er próf-
essor við tölvunarfræðiskor Há-
skóla Íslands og þann 1. júlí í 
sumar verður hún fyrst íslenskra 
kvenna til að gegna stöðu deildar-
forseta verkfræðideildar HÍ.

Hún hefur á undanförnum árum, 
samhliða kennslu og stjórnunar-
störfum, stundað margvíslegar 
rannsóknir á sviði tölvunarfræða 
bæði í samvinnu við íslenska og 
erlenda vísindamenn. „Í þessum 
verkefnum vinn ég með fyrirtækj-
um og stofnunum að fyrirfram 
ákveðnum rannsóknarmarkmið-
um. Markmiðin eru af hagnýtum 
toga og miðast oft við að finna 
nýjar aðferðir í tölvunarfræði, 

meta hve vel áður þekktar aðferð-
ir reynast, eða bera saman aðferð-
ir.“

Meðal rannsóknarverkefna Ebbu 
Þóru eru samskipti manns og 
tölvu en hugbúnaðurinn sem próf-
aður hefur verið í tengslum við 
það er á ýmsum sviðum, svo sem 
margmiðlunarþjónusta til heim-
ila, flugumferðarstjórn, eLearn-
ing (tæknistudd námskerfi), hug-
búnaður til að auka aðgengi ungra 
nemenda að stærðfræði svo nokk-
uð sé nefnt.

„Meginmarkmiðið með þessu er 
að komast að því hvernig notand-
inn upplifir tölvukerfið sem hann 
vinnur með og hvaða verkefni 
hann vill leysa með aðstoð kerfis-
ins. Krafan er auðvitað sú að hönn-
un kerfisins sé sem best og henti 
viðkomandi einstaklingi og þeim 
verkefnum sem hann er að fást 
við,“ segir Ebba Þóra.

Aðgengi einstaklinga að því tölvu-
kerfi sem þeir vinna með er líka 
skoðað vandlega að sögn Ebbu 
Þóru. „Þetta er ekkert ósvip-
að og í arkitektúr til dæmis, þar 
sem menn skoða aðgengi að þeim 
byggingum sem verið er að hanna, 
í okkar tilviki eru byggingarnar 
tölvukerfi.“

Þessi vinna er unnin í samvinnu 
við framleiðendur hugbúnaðar 
bæði innanlands og utan og felst í 
hönnun á frumgerðum að tölvu-
kerfum eða notendaviðmótum. 
„Við komum með tillögur og förum 
síðan með þessar frumgerðir á 
vettvang þeirra sem eru að nota 
þessi kerfi.“ 

Í framhaldinu skoða vísinda-
mennirnir síðan hvernig gengur 
að nota það sem þeir hafa hannað 
og sjá þá hvað má betur fara og 
hvernig hægt er að endurbæta 
hönnunina svo og þær aðferðir 
sem notaðar eru við hönnun og 
prófanir. „Þannig gengur þetta 
eiginlega koll af kolli og í raun má 
segja að þróunarvinna af þessu 
tagi sé endalaus vinna. Tæknin er 
alltaf að breytast og ný viðfangs-
efni koma stöðugt til sögunnar.“

Sem dæmi um verkefni af þessu 
tagi nefnir Ebba Þóra að Háskóli 
Íslands, í samstarfi við Flugmála-
stjórn Íslands, hefur um árabil 
verið frumkvöðull í rannsóknum 
á flugumferðarstjórnun og meðal 
annars þróað hugbúnað fyrir 
hermi sem nýtist við ýmiss konar 
greiningu og prófanir. „Sérfræði-
þekking í flugumferðarstjórn yfir 
hafi er afar mikilvæg þegar þróa 
á ný tölvukerfi sem flugumferðar-
stjórar nota við að stýra umferð. 
Sú  þekking sem hefur byggst upp, 
bæði hér á landi og í samstarfi 
sem Íslendingar hafa tekið þátt í á 
alþjóðavettvangi, hefur haft mikil 
áhrif á hugmyndasmíði og nýst 
við prófanir.“ 

Að sögn Ebbu Þóru gerir tækni- 
og skipulagsumhverfi íslenska 
flugstjórnunarsvæðisins að verk-
um að það er eftirsótt til prófana á 
nýjungum í flugumferðarstjórn-
un. „Við höfum um nokkurt skeið 
unnið að rannsóknarverkefni í 

samstarfi við Massachusetts In-
stitute of Technology í Boston, 
Flugmálastjórn og Flugkerfi ehf., 
sem hefur að markmiði að þróa og 
prófa nýjar aðferðir og grafíska 
framsetningu gagna fyrir eftirlit 
og stjórnun flugumferðar. Þetta 
verkefni getur leitt til þess að 
starfsumhverfi flugumferðar-
stjóra muni gerbreytast. Nemend-
ur í framhaldsnámi við Verkfræði-
deild HÍ og MIT hafa meðal annars 
tekið þátt í þessu rannsóknarverk-
efni.“

Annað afar athyglisvert rannsókn-
arefni sem Ebba Þóra hefur verið 
að vinna að er marghátta notenda-
viðmót til að endurbæta samskipti 
blindra og tölvu, til dæmis að auka 
aðgengi blindra að stærðfræði. 
„Tölulegar upplýsingar og stærð-
fræði hafa eðlislæga flókna fram-
setningu og óhlutstæða merkingu. 
Þetta hindrar aðgengi blindra 
nemenda að þessum upplýsingum 
og gerir skilning erfiðari. Það sem 

við erum að rannsaka er hvern-
ig nota má jaðartæki tölvu sem 
leyfir notanda að nota snertiskyn 
og hreyfiafl (haptics) til að skilja 
þessar upplýsingar.“

Í þessu skyni var notað sérstakt 
tæki, svokallaður þreifistafur, 
sem nefnist Phantom haptics. 
„Þetta er nokkurs konar tækniút-
gáfa af blindrastaf, meginmunur-
inn er sá að þreifistafurinn er 
tengdur við tölvu. Notandinn held-
ur um stafinn eins og penna og 
stýrir honum en það er segulkraft-
ur sem heldur honum að útlínum 
þess hlutar sem verið er að kanna. 
Þannig vonumst við til að notand-
inn geti þekkt viðkomandi hlut.“

Skynjunin gegnum þreifipenn-
ann er í formi titrings og viðnáms 
en Ebba Þóra segir að verið sé að 
gera tilraunir með að bæta við 
hljóði og tali. „Þetta er kallað mult-
imotal notendaviðmót, eða marg-
hátta tækni þar sem saman koma 
snerting, heyrn og hreyfing svo 
eitthvað sé nefnt.“

Að sögn Ebbu Þóru er vonast til 
að þessi tækni nýtist ekki aðeins 
til stærðfræðináms heldur ým-
islegs annars og þetta geti orðið 
vísir að einhvers konar viðmót-
stæki fyrir blinda. „Það er ágætt 
að einbeita sér að ákveðnu af-
mörkuðu verkefni í fyrstu til að 
ná tökum á þessu en síðan von-
umst við til að efla þessar rann-
sóknir meðal annars í samvinnu 
við finnska og sænska vísinda-
menn en þar eru til öflugar þekk-
ingarmiðstöðvar fyrir blinda. Og 
þar eru vísindamenn kannski að 
þróa svipuð forrit og við og gegn-
um samskiptin getum við nýtt 
reynslu hvers annars.“ 

Þessi alþjóðlega samvinna er 
Ebbu Þóru afar hugleikin og hún 
segir internetið og tölvutæknina 
hafa gjörbreytt allri vinnu á sviði 
vísindarannsókna. „Hún gerir 
okkur til dæmis kleift með fljót-
legum hætti að bera saman rann-
sóknir í mismunandi löndum. Vís-
indarannsóknir snúast ekki lengur 
um að gera rannsóknir á einum 
stað heldur söfnum við saman nið-
urstöðum rannsókna frá fleiri 
stöðum, þannig nær rannsóknin til 
margra landa, og öflugri niður-
staða fæst,“ segir Dr. Ebba Þóra 
Hvannberg tölvunarfræðingur.

Rannsakar samskipti manns og tölvu

AÐALFUNDUR
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar verður 

haldinn laugardaginn 10. mars  kl. 13.00
að Grettisgötu 89, 1. hæð.

Á dagskrá eru venjubundin aðalfundarstörf.
Aðalfundurinn er opinn öllum félagsmönnum. 

Stjórnin



[Hlutabréf]

Viðskiptatímaritið CNBC Europ-
ean Business hefur útnefnt Indu-
stria sem eitt af 50 framsæknustu 
fyrirtækjum Evrópu.

Dómnefnd segir að Industria 
gæti reynst „eitt mikilvægasta fyr-
irtækið í samruna sjónvarps og 
stafrænna miðla í Evrópu“. Út-
nefningin er í flokki upplýsinga-
tæknifyrirtækja, en þar er að auki 
að finna fyrirtækin Skype, Tiscali, 
Aresa og Icera. 

Umsjón með matinu hafði al-
þjóða ráðgjafarfyrirtækið PRTM, 
en meðal þeirra þátta sem litið var 
til í matinu var umsögn 60 fyrir-
tækja víðs vegar um álfuna.

Tímaritið segir meðal annars að 
metnaður Industria endurspeglist 
meðal annars í staðsetningu skrif-
stofa fyrirtækisins, í Bretlandi, Ír-

landi, Búlgaríu og Kína. „Þessi 
tígur frá Íslandi sérhæfir sig í hug-
búnaði til tengingar breiðbands-

neta og þráðlausra neta. Lausnir 
þess fyrir stafrænt sjónvarp og 
aðra þjónustu, sem ganga undir 
nafninu Zignal, hafa vakið mikla 
eftirtekt,“ segir í umsögninni.

Guðjón Már Guðjónsson, fram-
kvæmdastjóri Industria, segir til-
nefninguna hafa komið þægilega á 
óvart. Í tilkynningu félagsins segir 
hann framsækni og nýsköpun Ind-
ustria ekki bara hafa birst í vöru-
þróun heldur einnig í innri ferlum 
og þáttum sem geri fyrirtækinu 
kleift að svara hraðar kröfum 
markaðarins.

Zignal-hugbúnaðurinn hefur 
verið á markaði á annað ár. Á  IPTV 
World Forum-sýningunni í Lund-
únum í byrjun mánaðarins sýndi 
Industria nýjustu lausnir sínar 
fyrir stafrænt sjónvarp. 

Industria meðal 50 framsæknustu

Fyrir aðalfundi Kaupþings liggur 
tillaga að laun stjórnarmanna hækki 
um þriðjung á milli ára. Laun stjórn-
armanna voru 300 þúsund krónur á 
mánuði en munu hækka upp í 400 
þúsund gangi tillagan eftir. Laun 
stjórnarformanns eru nú tvöföld 
laun stjórnarmanns en fara upp í 
800 þúsund krónur á mánuði.

Til stjórnar hafa eftirtaldir boðið 
sig fram: Sigurður Einarsson, 
stjórnarformaður Kaupþings, Hjör-
leifur Jakobsson, forstjóri Kers, 
Antonios P. Yerolemou, stjórnarfor-
maður KFF, Ásgeir Thoroddsen hrl., 
Bjarnfreður Ólafsson hdl.,  Brynja 
Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri 
Norvik, Gunnar Páll Pálsson, for-
maður VR, Niels de Coninck-Smith, 
forstjóri Ferrosan og Tommy Pers-
son, forstjóri Länsförsäkringar. 
Sjálfkjörið er til stjórnar. Finnur 
Ingólfsson gengur út úr eldri stjórn 
en Antonios P. Yerolemou kemur inn 
úr varastjórn.

Stjórn fær þriðj-
ungshækkun

Feðgarnir Björgólfur Thor Björ-
gólfsson og Björgólfur Guðmunds-
son eru einu Íslendingarnir sem 
verma lista bandaríska viðskipta-
tímaritsins Forbes yfir 1.000 auð-
ugustu menn í 
heimi. 

Björgólfur Thor 
er í 249. sæti á lista 
tímaritsins og fer 
upp um 101 sæti á 
milli ára. Forbes 
segir eignir hans 
metnar á 3,5 millj-
arða bandaríkja-
dala, jafnvirði um 
236 milljarða íslenskra króna. Til 
samanburðar situr breski ofurhug-
inn og auðkýfingurinn sir Richard 
Branson í 230. sæti á lista Forbes.

Faðir Björgólfs Thors, Björgólf-
ur Guðmundsson, stjórnarformað-
ur Landsbankans, vermir 799. 
sætið. Eignir hans nema 1,2 millj-
örðum dala, jafnvirði 106,4 millj-
arða íslenskra króna.

Auðugir feðgar 
á lista Forbes

Óbindandi tilboðum í samheita-
lyfjahluta þýska lyfjarisans 
Merck á að skila inn fyrir næsta 
mánudag samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins. Í framhaldi af því 
mun Merck velja fáein félög til 
að halda áfram í ferlinu og gera 
áreiðanleikakönnun.

Stjórnendur Actavis og ind-
verska lyfjafyrirtækisins Ran-
baxy eru þeir einu sem hafa opin-
berlega lýst yfir áhuga á Merck. 
Nöfn ísraelska félagsins Teva, ind-
verska félagsins Dr. Reddy‘s, 
bandaríska félagsins Mylan, þýska 
félagsins Stada, auk nokkurra öfl-
ugra fjárfestingarsjóða, hefur 
einnig borið á góma í fjölmiðlum. 

Búist er við því að að minnsta 
kosti fjórir milljarðar evra fáist 
fyrir félagið. Það nemur um 355 
milljörðum króna. Söluferlinu 
verður að öllum líkindum lokið  í 
maí eða júní á þessu ári. 

Söluferli Merck 
hefst eftir helgi



KLAUSTURBLEIKJA
ÚR FISKBORÐI

kr.
kg1.498

KINDASPJÓT
FILLET Í LAS VEGAS SÓSU

LAMBA RIB-EYE
Í HVÍTLAUK OG RÓSMARÍN kr.

kg2.998
LAMBAFILLET
MEÐ FITURÖND kr.

kg2.698
LAMBALUNDIR
ÚR KJÖTBORÐI kr.

kg2.998

NAUTASPJÓT
MEÐ GRÆNMETI

kr.
stk.598kr.

stk.598

15%
afsláttur

Gouda 17%
í sneiðum

COKE 2 L 
COKE LIGHT 2 L

139kr.
2 l

GÖTEBORGS
TAPINI SALTKEX

139kr.
pk.

HATTING SPELT
RÚNSTYKKI

399kr.
pk.



Tilboð

LAMBAHRYGGUR
ÚR KJÖTBORÐI

998kr.
kg

33%
afsláttur

RAUÐ EPLI
169 kr. kg

GRÆN VÍNBER
249 kr. kg

AVOCADO
199 kr. kg

NÁTTÚRA - SPÍNAT
269 kr. pk.

MANGO
199 kr. kg

=

15%
afsláttur

KINDAINNRALÆRI
ÚR KJÖTBORÐI kr.

kg1.698
KINDASNITZEL
ÚR KJÖTBORÐI kr.

kg998
KINDAFILLET
ÚR KJÖTBORÐI kr.

kg1.998

40%
afsláttur

25%
afsláttur

á lambahrygg!

Verði ykkur að góðu!



greinar@frettabladid.is

Ragnheiður Elín Árnadóttir, aðstoðar-
kona forsætisráðherra, skrifaði um 

skattamál í Fréttablaðið laugardaginn 24. 
feb. sl. Þar hafnar hún nýlegri ályktun 
minni um að almenningur á Íslandi sé 
ofskattaður vegna óhagstæðrar þróunar 
skattleysismarka sl. 10 ár.

Ragnheiður skrifar um skattbyrði eins 
og skattleysismörk skipti engu máli. Hún 
segir tekjur hafa hækkað og því sé eðlilegt að skatt-
byrði hafi hækkað. Á Vesturlöndum er þó ekki talið 
sjálfsagt að almennar kauphækkanir, né verðbólga, 
leiði til aukinnar skattbyrði.

Skattbyrði vísar hér til þess hlutfalls af tekjum 
fjölskyldna sem fólk borgar í beina skatta. Tvennt 
stýrir einkum skattbyrðinni: álagningarhlutfall og 
skattleysismörk. Skattleysismörk þurfa að fylgja 
launaþróuninni til að hlutfallsleg skattbyrði haldist 
óbreytt frá ári til árs, að óbreyttri álagningu. Ef boð-
skapur sumra talsmanna stjórnvalda um að eðlilegt 
sé að skattbyrði hækki sjálfkrafa með tekjuhækkun-
um væri réttur, þá væri skattbyrði Bandaríkjamanna 
hæst á Vesturlöndum, því þeir hafa háar tekjur. 

Skattbyrði þeirra er hins vegar ein sú 
lægsta.

Írar eru annað gott dæmi um villu þessa 
boðskapar. Hjá Írum hefur hagvöxtur verið 
talsvert meiri en á Íslandi sl. 10 ár og kaup-
máttaraukning almennings að minnsta kosti 
jafn mikil og hér. Skattbyrði þar í landi hefði 
átt að aukast með þessum kauphækkunum, 
jafnvel meira en hér á landi, ef boðskapurinn 
væri réttur. En því er öfugt farið. Írar tóku 
um 10% af landsframleiðslu í tekjuskatta 
árið 1995, eða sama og Íslendingar gerðu þá. 
Árið 2004 hafði tekjuskattheimta Íra lækkað 

í rúm 8% af landsframleiðslu, en á Íslandi hafði þessi 
sama skattheimta hækkað í tæp 15%. Skattbyrði fjöl-
skyldna á Írlandi hafði lækkað en á Íslandi hafði hún 
hækkað, meira en í nokkru öðru OECD-ríki. 

Þarna liggur munurinn. Írskar fjölskyldur fengu 
raunlækkun tekjuskatta en á Íslandi var einungis 
boðið upp á sýndarlækkanir, sem reyndust svo vera 
raunhækkanir skatta fyrir 90% fjölskyldna. Mest 
hækkaði hjá lágtekjufólki. Þess vegna er íslenskur 
almenningur ofskattaður í dag. 

Íslensk fyrirtæki og hátekjufólk hafa hins vegar 
fengið miklar raunlækkanir skatta.

Höfundur er prófessor.

Skattbyrði Íra og Íslendinga

Núna í vikunni andaðist franski 
spekingurinn Jean Baudrill-

ard sem varð frægur (eða alræmd-
ur) fyrir að halda því fram að ýmis 
nútímafyrirbæri væru sýndarveru-
leiki. Umdeildasta dæmið sem Bau-
drillard tók um þetta var Persa-
flóastríðið 1991. Eins og aðrar 
góðar vísindakenningar þá má ætla 
að kenning Baudrillards sé prófan-
leg. Nú hafa tveir merkir Íslend-
ingar tekið sig til og sýnt fram á 
veruleika sýndarveruleikans, þeir 
Geir H. Haarde og Jón Sigurðsson.

Samkomulag ríkisstjórnar-
flokkanna um að stjórnarskrár-
binda sameign þjóðarinnar á auð-
lindum er sérkennilegra dæmi um 
sýndarveruleika en Baudrillard 
auðnaðist nokkurn tíma að finna 
í ritum sínum. Í ákvæðinu sem 
samkomulag náðist um felst ná-
kvæmlega ekki neitt. Ef við tökum 
dæmi um auðlind, t.d. hrafntinnu-
námu, þá gildir hið sama fyrir og 
eftir stjórnarskrárbreytingu að 
maður sem hefur rétt til að nýta 
þessa auðlind getur gert það í drep. 
Hann getur nýtt sér námuna uns 
öll hrafntinna er horfin og bannað 
öðrum að nýta hana á meðan. Rétt-
ur hans til þess er óskertur. Samt 
sem áður á hann ekki námuna held-
ur þjóðin, án þess að því fylgi nein 
sérstök réttindi. Þetta er einhver 
sú marklausasta skilgreining á 
eignarétti sem um getur.

Afrek Geirs og Jóns er því um-
talsvert frá sjónarhóli Baudrillards 
eða hvaða póst-strúktúralista sem 
er. Ekki einungis hefur íhaldsmað-
urinn Geir náð að afbyggja eignar-
réttinn, grundvallarstoð íhalds-
stefnunnar, á sama tíma og fé-
lagshyggjumaðurinn Jón nær að 
afbyggja sameignina, grundvallar-
stoð félagshyggjunnar. Jafnframt 
því hafa þeir félagar þar að auki 
náð að afbyggja stjórnarstefnu und-
anfarinna 17 ára, sem hefur falist í 
varðstöðu um kvótakerfið og eign-
arhald útgerðarmanna á fiskimið-
unum. Þetta hafa þeir gert án þess 

að nein raunveruleg innihaldsbreyt-
ing hafi orðið á stjórnarstefnunni.

Leikur stjórnarherranna með 
stjórnarskrána er líklega hápunkt-
urinn á sérkennilegum tilþrifum 
undanfarinna vikna – sem orsakast 
greinilega af því að kosningar eru 
í nánd. Þess var kannski ekki að 
vænta að ríkisstjórnarflokkar sem 
hafa setið á valdastólum í 12-16 ár 
myndu bjóða upp á nýja framtíðar-
sýn í mörgum málaflokkum. Á hinn 
bóginn hefði maður getað búist við 
því að þeir reyndu að verja stjórn-
arstefnuna og árangur undanfar-
inna ára. Það hafa þeir ekki gert 
heldur virðast báðir stjórnarflokk-
arnir nú bjóða fram gegn eigin 
stefnu.

Stuðningur Íslendinga við Íraks-
stríðið er líklega ein mesta tíma-
mótaákvörðun í utanríkismál-
um þjóðarinnar undanfarin 50 ár 
(fyrir utan brottför hersins sem 
var ákveðin einhliða af Bandaríkja-
stjórn). Í aðdraganda kosninga 
vilja stjórnarherrarnir ekkert við 
þessa ákvörðun kannast og bregð-
ast reiðir við öllum tilmælum um 
að þeir verji eigin utanríkisstefnu. 
Ísland er þó enn þá í hópi hinna 
staðföstu þjóða – nema í sýndar-
veruleika stjórnarherranna þar 
sem Írak er ekki lengur til og þján-
ingar fólks þar í kjölfar innrásar-
innar skipta engu máli.

Í atvinnumálum hafa stjórnar-
flokkarnir barist fyrir stóriðjuupp-
byggingu sem er fordæmalaus í Ís-
landssögunni. Núna vilja þeir ekk-
ert kannast við eigin stefnu og slá 

í og úr þegar þeir eru spurðir um 
framhald á stóriðjuframkvæmd-
um. Ekkert hefur þó breyst og í 
raun sýna stjórnarflokkarnir alla 
tilburði til að halda stóriðjustefn-
unni áfram fái þeir umboð þjóðar-
innar til þess. Afneitun stjórnar-
flokkanna á eigin stefnu er sýnd-
arveruleiki stjórnmálamanna sem 
vita að kjósendur vilja þá ekki eins 
og þeir eru – og treysta þess vegna 
á ímynd hins gagnstæða. Hinn 
græni fálki Sjálfstæðisflokksins er 
í raun sami, gamli bláfálkinn – sem 
er grænn af öfund yfir því að at-
vinnustefna vinstrigrænna hefur 
meiri hljómgrunn en sovéskar 
áherslur nýfrjálshyggjuflokksins.

Af ýmsu fleira er að taka: Fé-
lagsmálaráðherra Framsóknar-
flokksins kynnir nýtt frumvarp um 
róttækar aðgerðir í jafnréttismál-
um – afnám launaleyndar og fleiri 
þjóðþrifamál – sem hann ætlar 
EKKI að leggja fram á þessu þingi. 
Síðan hvenær eyða ráðherrar tíma 
alþingis í að kynna mál sem þeir 
ætla ekki að leggja fram? Ekki síst 
í ljósi þess að kjósendur hafa ekki 
ennþá veitt Framsóknarflokknum 
umboð til þess að fara áfram með 
þennan málaflokk eftir kosning-
ar – og gera það kannski aldrei. En 
við lifum á tímum sýndarveruleik-
ans þar sem Framsóknarflokkur-
inn er rótttækur og jafnréttissinn-
aður flokkaður þótt athafnir sama 
flokks í stjórnarráðinu undanfar-
in 12 ár hafi sýnt fram á allt annað. 
Þetta er boðskapur hans til kjós-
enda: Við erum í raun aðrir en við 
höfum virst; allt sem þú veist um 
okkur er blekking.

Í sýndarveruleika stjórnarflokk-
anna heitir það „umhverfisleið“ að 
leggja fleiri hraðbrautir í Reykja-
vík; þjóðin er skráður eigandi að 
auðlindum sem hún hefur engan 
aðgang að; stríð undanfarinna ára 
í Írak hefur aldrei átt sér stað og 
það voru aldrei til neinar staðfast-
ar þjóðir. Ekki einu sinni Baudrill-
ard var svona róttækur.

Stjórn sýndarveruleikans
S

ú breyting á stjórnarskrá vegna náttúruauðlinda, sem rík-
isstjórnin hefur nú kynnt, er að formi til dæmi um ámæl-
isverð vinnubrögð. Efnislega sýnist hún hins vegar fela í 
sér hlutlausa niðurstöðu. Þar af leiðandi ætti hún ekki að 
vera tilefni mikils ágreinings.

Stjórnarskrárnefnd skilaði nýlega tillögu um að stjórnarskrár-
breytingar fengju mun vandaðri málsmeðferð en almenn lög. Við-
brögð ríkisstjórnarinnar eru þau að undirbúa og hafa uppi áform 
um að afgreiða efnislega breytingu á stjórnarskránni með óvand-
aðri hætti en að jafnaði á við um almenn lagafrumvörp. Þessi 
uppákoma sýnir nauðsyn þess að binda í stjórnarskrá vönduð 
vinnubrögð við endurskoðun hennar.

Uppákoman sýnist eiga rætur í eins konar pólitískri sálarkreppu 
sem varð að ákalli um tillögu er liti út sem stórt nýmæli en tryggði 
um leið óbreytt ástand eins og talsmenn hennar hafa skilmerkilega 
lýst. Þetta minnir á umræður um stjórnarskrárbreytingatillögur 
á flokksþingi Framsóknarflokksins 1971. Þáverandi borgarfulltrúi 
flokksins lýsti þeim svo að þær gæfu ekki annað til kynna en að  
stefna hans væri „opin í báða enda“. Það hugtak sat síðan fast á 
Framsóknarflokknum í áratugi. 

Engu er líkara en að nú hafi átt að breyta þessum draumi í 
veruleika. Sú varð hins vegar ekki raunin. Þegar horft er á efni 
stjórnarskrártillögunnar kemur glöggt fram að það gefur ekki til-
efni til neinna tvímæla. Það staðfestir einfaldlega ríkjandi ástand 
um óframseljanlegan og ævarandi fullveldisrétt þjóðarinnar yfir 
auðlindum sem og bein og óbein eignarréttindi er nýtingu þeirra 
tengjast. Skiljanlegt er að mönnum vefjist tunga um tönn þegar 
að því er spurt hvaða knýjandi þörf hafi verið á þessari staðfest-
ingu.

Svo má spyrja hvort tillagan sé með öllu gagnslaus. Ef gæta á 
allrar sanngirni verður það ekki staðhæft. Samanburður við tillögu 
auðlindanefndar frá árinu 2000 og tillögu í stjórnarsáttmálanum 
frá 2003 um þetta efni sýnir að hér er um að ræða efnislega mun 
betri niðurstöðu.

Áformin í stjórnarsáttmálanum eru fráleit fyrir þá sök að þar er 
gert ráð fyrir að skipa nýtingu sjávarauðlinda með öðrum hætti í 
stjórnarskrá en nýtingu annarra auðlinda. Slík mismunun gagnvart 
sjávarútveginum væri með öllu órökrétt og óverjandi.

Tillaga auðlindanefndar gerði hlut sjávarútvegs og landbúnaðar 
lakari en annarra atvinnugreina er nýta náttúruauðlindir. Það kom 
meðal annars fram í því að nýtingarréttindi áttu að vera tímabundin 
í sjávarútvegi og landbúnaði en ekkert átti að vera því til fyrirstöðu 
að framselja ótímabundið nýtingarrétt í ríkiseigu á ýmsum öðrum 
sviðum auðlindanýtingar svo sem stórvirkjunum í þágu áliðnaðar.

Í annan stað gerði tillaga auðlindanefndar í raun ráð fyrir skyldu-
bundinni skattlagningu á suma auðlindanýtingu en aðra ekki. Við 
það er tvennt að athuga: Stjórnarskrárbundin skylda til skattlagn-
ingar er dæmalaus og hitt þó enn verra að mismunun í því efni er 
andstæð jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar.

Að þessu virtu má glöggt ráða að stjórnarskrártillaga ríkis-
stjórnarinnar er efnislega almennari og betri en þær sem fyrir 
hafa legið. Eðlilegt hefði hins vegar verið að ræða hana í stærra 
samhengi heildarendurskoðunar á stjórnarskránni og gefa henni 
það rými til málefnalegrar umfjöllunar sem hæfir stjórnarskrár-
breytingum.

Hlutlaus 
niðurstaða

Morgunverður frá
kl. 9:00 - 11:00

195,-195,-
Þú átt allt gott skilið!

mánudaga - laugardaga
verslun opnar kl. 10:00
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Allur hagna›ur af sölu plastpoka merktum Pokasjó›i rennur
til uppbyggjandi málefna, en Pokasjó›ur, sem á›ur hét
Umhverfissjó›ur verslunarinnar, veitir styrki til umhverfis-
menningar-, íflrótta- og mannú›armála.

Bæ›i einstaklingar og félagasamtök geta sótt um styrki
úr sjó›num.

Styrkir úr
Pokasjó›i

pokasjodur.is M E R K I  U M  U P P B Y G G I N G U

Frestur til a› sækja um styrk úr Pokasjó›i
rennur út 16. mars n.k.

Umsóknum skal skila› á www.pokasjodur.is
en flar eru allar uppl‡singar um sjó›inn,
fyrirkomulag og styrki.

A›eins er hægt a› sækja um á heimasí›u

sjó›sins og skal umsókn send í sí›asta lagi

á mi›nætti  flann 16. mars n.k.

UMSÓKNARFRESTUR

RENNUR ÚT 16. MARS

Ó
mar
Bene-
dikts-
son er ný-
kjörinn

stjórnarformaður
Ríkisútvarpsins ohf. 
og mun því gegna 
lykilhlutverki í 
þessu öfluga fjöl-
miðlafyrirtæki í eigu 
ríkisins. Ómar er 
ekki óvanur því að 
takast á hendur trún-
aðarstörf fyrir hið 
opinbera, en hann 
hefur komið víða 
við í sögu íslenskrar 
ferðaþjónustu. Bæði 
sem nefndarmaður 
í ýmsum nefndum 
á vegum ríkisins og 
ekki síður sem frum-
kvöðull á því sviði, 
en hann hefur átt og 
rekið bæði ferða-
þjónustufyrirtæki og 
flugfélög.

Ómar er mikill ná-
kvæmnismaður og 
reglumaður og þeir 
sem til þekkja hafa 
engar efasemdir um 
að hann muni vaka 
af alúð yfir verk-
efninu. Þegar rekst-
ur sé annars vegar 
fari ekkert fram-
hjá honum sem máli 
skiptir og öruggt 
að hann muni fylgj-
ast vel með því sem 
lýtur að rekstri Rík-
isútvarpsins. Þar 
hefur mörgum ekki 
þótt vanþörf á, en 
hallarekstur hefur 
verið viðloðandi und-
anfarin ár. 

Ómar hefur ekki 
verið virkur í stjórn-
málum, en tengist 
Þorgerði Katrínu 
Gunnarsdóttur, 
menntamálaráð-
herra í gegnum vina-
hóp sem hittist á 
góðri stund. Mat 
manna er að valið sé 
einfaldlega á þeirri 
forsendu að þarna 
fari ákaflega traust-
ur og samviskusam-
ur maður.

Það er ekki þar 
með sagt að Ómar 
sé utangátta í heimi 
stjórnmála, en 
hann er af ætt Ein-
ars Guðfinnssonar 
í Bolungarvík sem 
var stærsti atvinnu-
rekandi í plássinu 
um áratuga skeið. 
Ómar er bróðir Ein-
ars Benediktssonar, 
forstjóra Olís, sem 
einnig er þekktur 
reiðu- og nákvæmn-
ismaður. Samvisku-
semi og reglufesta 
og líklega allt að því 
smámunasemi er því 
ættarfylgja. Ómar er 
því náfrændi sjávarútvegsráð-
herra, Einars K. Guðfinnssonar.

Ómar hóf starfsferil sinn 

með því að vinna fyrir Ferða-
málasjóð með námi sem leiddi 
til þess að hann hélt til Þýska-

lands eða til Ham-
borgar þar sem 
hann rak skrifstofu 
Ferðamálaráðs þar í 
landi. Sú stefna sem 
ferill hans tók kom 
mörgum á óvart, 
því hann er ekki 
tungumálamaður í 
eðli sínu og styrk-
ur hans liggur frek-
ar í þekkingu á við-
skiptum og bókhaldi. 
Þessi braut reynd-
ist honum farsæl og 
hann hefur að sögn 
kunnugra byggt upp 
yfirgripsmikla þekk-
ingu á ferðamálum, 
bæði þegar horft er 
til rekstrar og ekki 
síður til markaðs-
mála. Í viðskiptalíf-
inu var það metið 
sem mikill styrkur 
að hafa hann innan-
borðs í hópi þeirra 
sem keyptu Ice-
landair af FL Group.

Ómar var síðan 
einn stofnandi Ís-
landsflugs og stýrði 
uppbyggingu félags-
ins. Hann stýrði því 
síðar til sameiningar 
við Atlanta og þegar 
samrunanum var 
lokið vék hann af 
sviðinu. Ómar hefur 
ekki verið áberandi 
maður, en er vel 
þekktur í ferða-
bransanum. Hann 
hefur komið víða við 
í stjórnum bæði fyr-
irtækja og nefnda 
í greininni. Flug-
rekstur er einn mest 
krefjandi rekst-
ur sem þekkist og 
krefst útsjónarsemi 
og vöku yfir hverju 
smáatriði. Þar 
hafa presónuein-
kenni Ómars nýst 
vel. Hann dregur 
hvergi af sér til 
vinnu. Hann er að 
auki maður sátta 
en óhræddur við 
að taka ákvarðan-
ir þegar á þarf að 
halda.

Sem félaga er 
honum lýst sem afar 
geðþekkum og þægi-
legum manni. Hin 
bókhaldslega ná-
kvæmni er ekki 
tekin með á góða 
stund í hópi vina. 
Honum er þar lýst 
sem skemmtilegum 
félaga sem láti vel 
til sín taka í góðra 
vina hópi. Að baki 
vinnusama mann-
inum er lífsglaður 
maður sem er leik-
inn í samskipt-
um. Afslappaður og 
með góðan húmor. 
Traustur og ábyggi-
legur eru samt lýs-

ingarorðin sem koma fyrst upp 
í hug þeirra sem þekkja hann 
vel.

Lendir á öldum ljósvakans

„Áhugamál hafa ekki verið mikið inni í myndinni. 
Hann er giftur vinnunni.“

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is



Enn er komin á kreik sú mein-
loka að gera auðlindir sjáv-

ar að „þjóðareign“ með stjórnar-
skrárbreytingu. Hér er hættulegur 
skrípaleikur í uppsiglingu. Orðin 
þjóð og eign standa fyrir sínu hvort 
fyrir sig, en þegar þau eru samein-
uð í orðið „þjóðareign“ mynda þau 
orðskrípi eða orðalepp.

Orðið þjóð er aðeins hugtak, 
mjög laust í reipunum: „Stór hópur 
manna, sem á sér að jafnaði sam-
eiginlegt tungumál og menningu...“ 
stendur m.a. í orðabókinni. Eign er 
það sem er andlag eignarréttinda, 
nýtingar og ráðstöfunar eiganda 
hennar.  

Þar sem „þjóðin“ getur ekki haft 
eignarréttindi frekar en menning-
in á hún engar eignir. Þar af leiðir 
að „þjóðareignir“ eru engar eignir. 
En þar sem „þjóðin“ getur ekki 
frekar en hugtakið menning farið 
með eignarréttindi verður ríkis-
valdið að gæta hagsmuna hennar 
og ráðstafa þessum eignum.  Þetta 
hefur hingað til, af hreinskilnum 
mönnum verið nefnt ríkiseign, sem 
byggist á þjóðnýtingu. Ákvæði um 

„þjóðar-
eign“ í 
stjórnar-
skrá verður 
aldrei annað 
en
hástemmt
bull.

Enginn
hefur gert 
grein fyrir 
því hvers 
vegna þarf 

að breyta stjórnarskránni í þessu 
sambandi. Eina breytingin, sem 
stjórnarskrárnefnd, undir forustu 
Jóns Kristjánssonar, var sammála 
um var að breyta reglum um það, 
hvernig á að breyta stjórnar-
skránni. Núverandi reglur eru tald-
ar allt of opnar og fjarlægar kjós-

endum. Nú á að ryðja þessari breyt-
ingu fram hjá hinni nýju 
breytingarreglu.

Allt sem flutningsmenn stefna 
að er hægt að framkvæma með 
venjulegum lögum frá Alþingi. 
Þjóðnýting er ekkert ný á Íslandi. 
En hún er ekki vinsæl um þessar 
mundir og því eru menn að fara 
krókaleiðir til að framkvæma hana. 
Fara inn um bakdyrnar.

En því að nota stjórnarskrána? 
Er það til að ógilda vernd eignar-
réttarins í stjórnarskránni, sem 
krefst fullra bóta? Á að breyta 
stjórnarskránni til að taka bóta-
laust eignir, sem menn hafa greitt  
tugi milljarða fyrir? Það er verið að 
nema eignarréttinn úr gildi eins og 
gert var í kommúnistaríkjunum.

Þessi stjórnarskrárbreyting 

gerir ekkert annað en að veikja og 
þynna út eignaréttarhugtakið, 
skapa óvissu og deilur. Það sem er 
þó einna alvarlegast er að með 

„þjóðareign“ eru verðmæti tekin 
undan yfirráðum landsmanna. 
Menn fá engan aðgang að þeim 
nema fyrir milligöngu kjörinna 
fulltrúa, sem eru í æ ríkari mæli að 
taka á sig mynd kjöraðals, sem 

gerir sig í auknum mæli óháðari 
kjósendum. Það er verið að taka 
kjósendur úr sambandi, því yfir 
eignum, sem eru bundnar í stjórn-
arskrá hafa þeir litla eða enga ráð-
stöfun. Þó eiga þessir fulltrúar að 
sækja vald sitt til kjósenda.

Stjórnarskrá Íslands er dýrasta 
trygging okkar kjósenda fyrir lýð-
réttindum. Hún verður að fá að 
vera í friði fyrir skammtíma kosn-
ingahagsmunum, gorgeir og 
skrumi. Hún þarf að hafa skírleika 
og stöðugleika og frið. Ef misvitrir 
stjórnmálamenn eru sífellt að mis-
nota stjórnarskrána sem sorpílát 
fyrir tímabundið kosningaþvarg 
endar hún bara sem ruslakista 
þess, sem einu sinni var lýðræði.

         Höfundur er stórkaupmaður.

Auðlindir í stjórnarskrá

Stjórnarskrá Íslands er dýrasta 
trygging okkar kjósenda fyrir 
lýðréttindum. Hún verður að fá 
að vera í friði fyrir skammtíma 
kosningahagsmunum, gorgeir 
og skrumi.

* Flugvallarskattar og þjónustugjald, 2.000 kr., eru ekki innifalin.

Vildarklúbbur

‘07 70ÁR Á FLUGI

ÍSLAND MEÐ VILDARPUNKTUM

ÞRJÚ TILBOÐ
TIL VILDARKLÚBBSFÉLAGA Í MARS

50% PUNKTAAFSLÁTTUR*
AF FLUGI INNANLANDS Í MARS

Í mars býðst Vildarklúbbsfélögum 
flugfar með Flugfélagi Íslands til allra 
áfangastaða innanlands með 50%
afslætti af Vildarpunktum. Afsláttur 
fyrir börn, yngri en 12 ára, er
samkvæmt reglum Vildarklúbbsins.

+ Bóka verður flugfar með þriggja
daga fyrirvara í síma 570 3030.

GISTING Á HÓTEL LOFTLEIÐUM
GEFUR TVÖFALDA
VILDARPUNKTA Í MARS

Vildarklúbbsfélagar fá tvöfalda 
Vildarpunkta eða 1.000 punkta fyrir 
hverja gistinótt á Hótel Loftleiðum 
í mars. 

+ Bóka verður gistingu í síma
444 4500 eða á www.icehotels.is

BÍLALEIGA HJÁ HERTZ Á ÍSLANDI
GEFUR TVÖFALDA
VILDARPUNKTA Í MARS

Vildarklúbbsfélagar fá tvöfalda 
Vildarpunkta eða 1.000 punkta fyrir 
hvert skipti sem þeir leigja bílaleigubíl 
hjá Hertz á Íslandi. Innifalinn er 
ótakmarkaður akstur.

+ Bóka verður bílaleigubíl
í síma 522 4400.

BÍLALEIGA
Tvöfaldir Vildarpunktar

GISTING
Tvöfaldir Vildarpunktar

FLUG
50% punktaafsláttur*
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  Frú Sólveig er heima
í helgarfríi á Reykja-
lundi svo að ég hef
eftirlátið henni
heimilishaldið og
notað tímann til að
skrifa.

Í augnablikinu er ég að skrifa
um konu sem heitir Dzsenifer Lou-
ise Ottilie von Szatmár-
Odenborn og býr á
Steinkrossi austur á
Rangárvöllum.
Hún er ís-
lenskur rík-
isborgari,
hefur búið hér í
næstum hálfa öld,
en fæddist í Þýska-
landi og er af þýskum,
ungverskum og rúm-
enskum aðalsættum.

Otta – eins og hún er
kölluð fyrir austan – er
merkileg kona og á merki-
lega sögu sem hún hefur aldrei
viljað flíka. Ég veit ekki hvernig
henni yrði við ef hún frétti að ég
væri að skrifa bók um hana. Hugs-
anlega væri hún til í að tala við
mig um þau afrek sem hún hefur
unnið hér á landi og margir þekkja,
afrek í hestaíþróttum, tamningum
og reiðkennslu og það kynningar-
starf sem hún hefur unnið í Evr-
ópu í tengslum við íslenska hest-
inn, „hest guðanna“.

En ef hún vissi að ég ætla mér
að skyggnast undir yfirborðið og
fjalla meira um sorgir en sigra er
ég hræddur um að hún mundi

kunna mér litlar þakkir fyrir
hnýsnina.

Það er ekki á þær sorgir bætandi
sem yfir Ottu hafa dunið, og sem
betur fer mun bókin sem ég er að
skrifa og heitir ENGILL DAUÐ-
ANS ekki valda henni neinu hugar-
angri – af þeirri einföldu ástæðu að
þessi merkilega kona hefur aldrei

verið til nema í höfðinu á mér,
þar sem hún fæddist fyrir
næstum tveimur árum. Nú

bíður hún óþolinmóð eftir
því að ég ljúki við bókina
og hún sleppi út úr þess-
ari þröngu prísund.

Það eru persónur eins
og Otta og Þórhildur og
Víkingur sem breyta

starfi mínu sem rit-
höfundur úr því að
vera þjakandi inni-

seta í spennandi ævin-
týri, könnunarferð til endi-

marka mannlegrar reynslu,
tilfinninga og þekkingar.

Starf rithöfundar er einmana-
legt og erfitt. Og launin eru ekki til
að færa inn í bankabækur. Samt
finnst mér ég vera forréttindamað-
ur að geta eytt hluta af hverjum
degi í veröld þar sem peningar eru
einskis virði en orðin eru gull.

„Maðurinn sem
gekk í skrokk á
pólskum verka-
manni um helgina er
ekki eigandi
Lauffells ehf. eins
og fram hefur komið

í fréttum. Það er eiginkona árásar-
mannsins sem er eigandi fyrir-
tækisins.“

Þessa frétt er mér því miður
alveg fyrirmunað að skilja.

„Árásarmaðurinn Michael Piec-
ychna er sakaður um líkamsárás-
ina og hefur áður gerst brotlegur
við lög. Hann bíður nú afplánunar
vegna kynferðisbrots. Í nýjasta
hefti tímaritsins Ísafoldar er grein
eftir blaðamanninn Fian Paul en
hann réði sig í vinnu hjá fyrirtæk-
inu og kemur fram í greininni að
eigandi fyrirtækisins sé kallaður
„the criminal“ eða
„glæpamaðurinn.“

Er það þá „frúin“ eða
„árásarmaðurinn“
sem gengur
undir gælu-
nafninu „the
criminal“?

Það er senni-
lega aldrei
hægt að koma í
veg fyrir að ein-
hverjir vitfirr-
ingar séu á
kreiki í þjóðfé-
laginu en skyldi
einhver hafa það
á sinni könnu að
fylgjast með að-
stæðum útlend-
inga sem koma
hingað til að
þræla fyrir
okkur í lág-
launastörf-
um?

Í kjallara-

íbúð í næsta nágrenni við mig sem
var of lítil fyrir ástfangið par sem
í henni bjó – býr nú heill herskari
útlendinga. Það eru stífar reglur
um hámarksfjölda gesta á
skemmtistöðum en eru til ein-
hverjar reglur um hversu margir
Litháar megi búa í lítilli kjallara-
holu?

Meðal þeirra arf-
bera sem ég fékk í
vöggugjöf var
þunglyndisgenið
sem hefur gert
mér ýmsar
skráveifur

gegnum tíðina. Það er vit-
anlega slæmt að vera ekki
gallalaus frá náttúrunnar
hendi, en einhvern veginn
hefur þetta allt saman
blessast hingað til.

Reyndar held ég að
maður þurfi ekki

þunglyndisgen til
þess að finna
fyrir verulegu

þunglyndi öðru
hverju. Stundum er

nóg að líta yfir fréttir
dagsins til þess að
finnast mannkynið í
heild fremur mislukkað

og íslenska
þjóðin og ég
sérstaklega:

„Þrír menn
um þrítugt réð-
ust á tvo tvítuga
BretaviðLauga-

veg 77 á öðrum tímanum í nótt og
stálu af þeim 800 krónum.“ (Við

réttlát skipti ráns-
fengsins hafa því
komið 266 kr. í hlut
hvers ræningja).

Barsmíðar og rán
teljast vera nokkurn
veginn sjálfsagður
fórnarkostnaður við
svokallað skemmt-

analíf hérna í
Reykjavík, nokk-
urs konar heimil-
isböl sem ekki sé
ástæða til að gera
mikið veður út af
– nema hætta sé
á að það skaði þá
dásamlegu tekju-
lind sem ferða-
mannaiðnaður-
inn er.

Ég held líka að
það sem talið er
fréttnæmt í þess-
ari frásögn sé

hin hlægilega
upphæð sem ofbeldismenn-
irnir báru úr býtum, samtals
áttahundruð krónur, sem er
undir öllum kringumstæð-
um mjög léleg umbun fyrir
að leggja á sig ómælda fyrir-
höfn að næturlagi.

Ef upphæðin hefði verið
áttatíuþúsund krónur eða
áttahundruðþúsund mundi
maður sjálfsagt segja sem
svo: Sá sem spígsporar niður
Laugaveginn um miðja nótt
með fulla vasa af peningum
getur sjálfum sér um kennt
ef hann er rændur.

Við erum svo heilög hérna og
fín í kantinn að við neitum að
hýsa erlenda klámhunda á
hótelum sem þó skammast
sín ekki fyrir að hafa fram-
leiðslu þeirra á boðstól-
um fyrir gesti sem
eru aðeins klámneyt-
endur en ekki klám-
framleiðendur.

Við kippum
okkur ekki upp
við það þótt lækn-
ar og hjúkkur
þurfi að vinna
yfirvinnu á
slysavarðstof-
um um helgar

svo lengi sem beinbrotin eru ís-
lensk.

Sem betur fer veit ég ekki um
neina aðra dýrategund sem hegð-
ar sér svona fíflalega.

En maður þarf ekki að eyða
miklum tíma í að leita að

skýringunni, eða hluta
af skýringunni.

Bjarni Össurarson
geðlæknir á vímu-
efnadeild Landspítala
segir í ritstjórnar-

grein Lækna-
blaðsins:

„Áfengis-
neysla lands-
manna hefur
vaxið um 50
prósent á
síðustu tíu
árum.
Áfengi veld-
ur töluverð-

um skaða í
samfélaginu
og hefur al-
þjóða heil-
brigðismála-
stofnunin
áætlað að

yfir níu pró-
sent af
snemmbærri
fötlun/dauða

megi rekja
beint til áfengis.“

50% aukning á tíu árum! Og
ekki lengur óhætt að labba Lauga-
veginn.

Skál! Eru ekki allir í stuði?

Vinstrihreyfingin-grænt framboð
nýtur meira fylgis en Samfylking-
in, 23,6% á móti 18,5%, samkvæmt

skoðanakönnun
Blaðsins sem birtist
í dag. Samkvæmt
henni myndi ríkis-
stjórnin halda velli
ef gengið yrði til
kosninga nú.

Sjálfstæðisflokk-
urinn mælist með 42,8% fylgi,
Framsóknarflokkurinn með 9% og
Frjálslyndi flokkurinn með 6,1%.

Ef það verða ekki stjórnarskipti
núna er ég búinn að vera. Ég verð
að fá nýja stjórn til að gagnrýna.
Meira að segja Davíð og Halldór
nenntu ekki að standa í þessu leng-
ur. 

Skál! Eru ekki allir í stuði?
Kæra 
  Dagbók
Þráinn Bertelsson skrifar

Í Dagbók Þráins Bertelssonar er sagt frá merkilegri konu sem bíður eftir því að sleppa úr þröngri prísund og heitir 
Dzsenifer Louise Ottilie von Szatmár-Odenborn. Einnig er spurt hversu margir Litháar rúmist í lítilli kjallaraholu, rætt 
um líkamsárásir, klámneytendur, klámframleiðendur, skoðanakannanir o.fl.





James Earl Ray dæmdur í fangelsi 

„Snilligáfa felst hugsanlega í 
því að geta orðað eitthvað 

stórbrotið á einfaldan hátt.“

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Þuríður Ingibjörg
Stefánsdóttir
áður til heimilis í Skipasundi 52,

sem andaðist á Hrafnistu í Reykjavík miðvikudaginn
28. febrúar verður jarðsungin frá Áskirkju mánudaginn
12. mars kl. 15.00.
Þorgerður S. Guðmundsdóttir   Jón F. Steindórsson
Guðrún Guðmundsdóttir   Ásmundur Stefánsson
Guðmundur Ingi Georgsson   Kristbjörg Steingrímsdóttir
Hrafnhildur Hanna
Þorgerðardóttir   Jóhann Einarsson
Steindór Jónsson
Gyða Ásmundsdóttir    Matthías Ásgeirsson
Stefán Ásmundsson    Margrét Stefánsdóttir
barnabarnabörn.

Hjartans þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför
ástkærs eiginmanns míns , föður, tengda-
föður, afa og langafa,

Jóns Einarssonar
Hjallaseli 55 (Seljahlíð), Reykjavík.

Ingveldur Jónasdóttir
María Jónsdóttir            Axel Stefán Axelsson
Leifur Jónsson                Bryndís Petersen
barnabörn og langafabörn.

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

Sigurður Þorkelsson
Kjarrhólma 22, Kópavogi,

lést í Sunnuhlíð miðvikudaginn 28. febrúar. Útförin fer
fram frá Digraneskirkju mánudaginn 12. mars kl. 13.00.

Kristrún Jóhanna Ásgeirsdóttir
Guðný Ásgerður Sigurðardóttir
Þorkell J. Sigurðsson Gróa Halldórsdóttir
Hrönn Sigurðardóttir   Ægir Björgvinsson
Brynja Sigurðardóttir
Gunnar Sigurðsson     Guðrún Margrét Einarsdóttir
Hörður Sigurðsson           Ingibjörg Jóhannesdóttir
Sigurður Þór Sigurðsson   Sigrún Magnúsdóttir
Hallfríður S. Sigurðardóttir Ómar Elíasson
Elías Sigurðsson               Emilía Bergljót Ólafsdóttir
Jóhanna Sigríður Sigurðardóttir  Finnur Einarsson
Ásgeir Sigurðsson        Svala Steina Ásbjörnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Dr. rer. hort.
Einar I. Siggeirsson

andaðist á Landspítalanum Fossvogi, miðvikudaginn 7.
mars. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Fyrir hönd aðstandenda,

Kristín Friðriksdóttir
Gylfi Magnús Einarsson Katrín Jónína Björgvinsdóttir
Valgarð Einarsson Linda María Stefánsdóttir
Margrét Ástrún Einarsdóttir Þórir Kristinsson
barnabörn og barnabarnabarn.

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

Ingibjargar Þóru
Sigurðardóttur
Furugerði 1 (áður Stangarholti 12)
Reykjavík.

Sérstakar þakkir eru til starfsfólks þjónustumiðstöðvar
Furugerðis 1.

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

Minningarathöfn um elsku besta pabba
minn,

Marcello Bruno La Fata

verður haldin í Kópavogskirkju í dag, laugardaginn
10. mars, kl. 15.00.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,

Kristófer Bruno La Fata.   

Sigríður Jónasdóttir
Asparfelli 2, Reykjavík, 

andaðist á Landspítalanum í Fossvogi fimmtudaginn
8. mars sl. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Bræður hinnar látnu,
Hjörtur Jónasson
Helgi Sigurður Jónasson
Kristján Össur Jónasson
Páll Jónasson og fjölskyldur þeirra.

„Mér líst afskaplega illa á þetta, nú hefst hnignunin,“ segir 
Ágúst Ólafur Ágústsson, alþingismaður og varaformaður 
Samfylkingarinnar, sem er þrítugur í dag. 

Ágúst segist hafa kviðið fyrir þessum degi lengi. „Ég er 
að skríða inn á fertugsaldurinn en reyni þrátt fyrir það að 
vera bjartsýnn; þetta eru vissulega mikil tímamót og óum-
flýjanleg sem slík.“ Hann segir það ekki endilega betra 
fyrir alþingismenn að komast af þrítugsaldrinum og yfir á 
„þroskaðra“ æviskeið. „Mér hefur gengið ágætlega að vera 
tekinn alvarlega held ég og býst ekki við að það breytist 
þótt ég verði þrítugur.“ 

Þingmaðurinn kveðst ætla að gera sitt besta til að gleyma 
deginum, en eiginkonan setur víst strik í reikninginn. „Ég 
held að konan mín ætli að reyna að gleðja mig eitthvað í til-
efni dagsins og hugsanlega mun ég halda partí fyrir vin-
ina.“

Þótt afmælisdagurinn sé tregablandinn í ár segist Ágúst 
alltaf hafa verið mikið afmælisbarn. „Ég bý við þá sérstöðu 
að hafa fæðst á afmælisdegi móður minnar og hef alltaf 
litið svo á að ég hafi verið afmælispakki til hennar. Ég hef 
því alltaf verið upptekinn af afmælum, ekki haldið upp á 
þau öll en reyni að fagna þeim stóru. Síðast hélt ég veglega 
upp á daginn þegar ég varð 25 ára, þá hóaði ég öllum vinum 
og vandamönnum saman og við fögnuðum vel og lengi. Tví-
tugsafmælið var ekki síður skemmtilegt og eftirminni-
legt.“

Ágúst ætlast ekki til þess að fólk færi sér dýrar gjafir í 
tilefni dagsins. „Það eina sem ég óska mér í afmælisgjöf 
eru hagstæð úrslit í alþingiskosningum. Þannig að ef fólk 
vill gleðja mig bið ég það að kjósa rétt hinn 12. maí næst-
komandi.“



Þeir eru komnir!

Frumsýnum í dag nýjan
Renault Trafic og Master!

Opið frá kl. 12 til 16.

NÝR RENAULT MASTER!
Renault Master er kominn í nýrri og 
enn öflugri útgáfu með 2000 kg 
burðgargetu í reynd. Uppfærð 2.5 
CRDi túrbó 120 hö/300 Nm díselvél, 
geislaspilari með fjarstýringu við 
stýri, fjölstillanlegt ökumannssæti, 
ABS með EBD neyðarhemlun, upphitaðir
rafdrifnir hliðarspeglar, rafmagn í 
rúðum, öryggisbúnaður í sérflokki og 
margt, margt fleira.
Komdu í dag og kynntu þér 
sendibíl í sérflokki.
  

NÝR RENAULT TRAFIC!
Mest seldi atvinnubíllinn í LCV flokki er kominn í nýrri og enn 
öflugri útgáfu með allt að 1250 kg burðgargetu. Ný 2.0 CRDi 
túrbó 115 hö/290 Nm díselvél, geislaspilari með fjarstýringu
við stýri, hæðarstillanlegt ökumannssæti, aðdráttarstýri,
ABS með EBD neyðarhemlun, upphitaðir rafdrifnir
hliðarspeglar, rafmagn í rúðum, 16” felgur, bremsudiskar,
öryggisbúnaður í sérflokki og margt, margt fleira.
Komdu í dag og kynntu þér sendibíl í sérflokki.

TRAFIC OG MASTER er HANNAÐIR FYRIR ÍSLENSKAR HETJUR!



Vnr. 68316410

Stórgreinaklippur
LUX stórgreinaklippur.

1.290
1.940

Vnr. 85540083-1083

Innimálning
BYKO innimálning, 
gljástig 10, ljósir litir, 10 ltr.

10 ltr.

Vnr. 0113555/57/59/63/65/67

Parket
Plastparket rakaþolið, eik, beyki, 
mahony, hlynur, kirsuber eða hnota, 
8,3x195x1210 mm. 

990
1.290

kr./m2

Vnr. 0113719

Parket
NORDIC WOOD eik CD 
15x189x2200 mm. 

2.250
2.590

kr./m2

Vnr. 16600710

Veggflísar
IDEA Rugiada Grigio, 20x25 cm.

1.290 kr./m2

1.990

4.990
7.399

www.byko.is
verslaðu á netinu

LANDSLAGS-
arkitekt
Skráning og nánari 
upplýsingar hjá 
skiptiborði BYKO í síma 
515 4000 milli 9-17.

Skráning hefst mánudaginn 12. mars.

515 4000
Pantaðu núna!



Vnr. 89061310-2010

Veggmálning
SADOLIN EXTREME veggmálning, 
8 mismunandi litir, 1 ltr.

1.490
1.977

NÝTT

FASHION EXTREME
Heitustu tískulitirnir í 
ár fást nú í málninga-
dós frá SADOLIN, átta 
mismunandi litir.

4.390
6.247

Vnr. 89000182

Loftamálning
SADOLIN loftamálning, gljástig 

3, hvítt, 10 ltr.
10 ltr.

30%
afsláttur
af öllum silkiblómum, 

kertum og servíettum

Vnr. 74890004

Hekkklippur
BOSCH AHS 30 
hekkklippur, sverð-
lengd 42 cm, 390W.

4.990
6.690

Vnr. 68315205

Hekkklippur
LUX hekkklippur.

2.490
3.461

21”

Vnr. 65001517

Sjónvarp
HAIER 21“ sjónvarp með DVD. Tekur CD, VCD, DVD og JPG. 
Fullkomin fjarstýring og gott hljóð.

INNBYGGÐUR

DVD SPILARI

LÆKKUM

VERÐ
alla daga ársins!

GÆÐI Á LÆGRA VERÐI

Landsins mesta úrval af silkiblómum
Fæst í BYKO Breidd og Akureyri

Gildir ekki með öðrum tilboðum

21

14.990
19.990

FE
RM

INGATILBOÐ



D
aníel Ágúst kemur til 
dyranna klæddur eins og 
náfrændi Drakúla, þessi 
sem fluttist til Oklahoma. 
Þráðbeinn í baki, í svört-
um lygilegum jakkafötum, 

opnar hann dyrnar fyrir blaðamanni og 
vísar honum inn í slotið. Krummi er hins 
vegar, eftir sem áður, alsettur tattúveruð-
um myndum en það er samt eitthvað breytt. 
Þykk hlý peysa og mýkra yfirbragð svo 
manni áður brá. Hann segist líka vera hætt-
ur í rokkstjörnuleik. „Já, ég er hættur í því. 
Það var ákveðið skeið sem ég tók út. Maður 
var að viðhalda vissri ímynd uppi á sviði 
sem skemmtikraftur og listamaður. Stund-
um tók maður eitthvað af þeirri ímynd með 
sér þegar maður steig af sviðinu til að sann-
færa fólk um að maður væri sá sem maður 
sýndi á sviðinu og það gekk kannski stund-
um of langt.“
Daníel: „En hann þarf ekkert á þeirri ímynd 
að halda í dag, hann er búinn að fara í gegn-
um það þroskastig. 
Krummi: „Í dag er ég hamingjusöm mann-
eskja og tónlistariðkandi.“ 

Þið tveir saman í kántríbandi kom nokkrum 
svolítið á óvart, af hverju náið þið svona vel 
saman?
Krummi: „Við erum nú ekki beinlínis kán-
trísveit, þetta er mun meira rokk. Við erum 
undir áhrifum frá blústónlist, suðurríkjar-
okki og sixtísrokki, góðum lögum og jú, kán-
trí. Við stefnum að því að taka upp efnið á 
þessu ári en annars er þetta í höndum ör-
laganna.
Daníel: Já og okkar eigin höndum. Ég var 
þrjú ár í sveit á Syðra-Holti í Svarfaðardal. 
Það hefur örugglega einhver áhrif. En 
okkur lyndir ótrúlega vel saman.“
Krummi: „Við erum nú eiginlega bara bestu 
vinir.“
Daníel: „Já, höfum verið það síðan í október 
á síðasta ári.
Krummi: „Samt höfum við alltaf þekkst að-
eins en þessi djúpa vinátta byrjaði að mynd-
ast þegar við fórum að gera tónlistina 
saman. Svo erum við auðvitað mjög líkir í 
útliti og báðir í meyjarmerkinu; meyjur 
með fullkomnunaráráttu og hreingerninga-
ræði. Daníel er samt mun meiri meyja en 
ég. En óreiðan mín er þó mjög skipulögð. En 
við Daníel erum förunautar og ég veit að 
við verðum vinir allt okkar líf. Þangað til að 
við liggjum á dánarbeðinu með lag í haus-
num.“

Áttu einhverjar plötur með Nýdanskri 
Krummi og hefur þú Daníel sungið með 
Björgvini Halldórssyni, áttu jafnvel eitt-
hvað eftirlætislag með honum?
Krummi: „Já, ég á hérna ...“
Daníel: Ekki ljúga að henni.
Krummi: „Nei, hvað, ég á eina plötu.“
Daníel: „Hvaða þá, Himnasendingu eða 
Delux?“
Krummi: „Himnasendingu. Ég man þegar 
ég var niðri í bæ á 17. júní að horfa á Ný-
dönsk á ímyndunarfylleríi.“ 
Daníel segir að það geti vel passað að þeir í 
Nýdanskri hafi verið á ímyndunarfyllerí 
því hann hafi aldrei drukkið meðan hann 
var í hljómsveitinni, hafi aldrei gert neina 
vitleysu. „Ólifnaðurinn“ hafi fyrst hafist 
eftir að hann hætti í rokkhljómsveit. Svo 
fyllir hann stórt bjórglas af grænu tei handa 
blaðamanni.
Krummi: „Já, þú varst með einhverja stæla. 
En Nýdönsk í þá daga var að semja mjög 
góð lög og ég fílaði textana. Þeir voru hvorki 
erfiðir né heimskulegir.“
Daníel: „Já, þegar músíkin flæðir um mig 
verð ég mjög óheflaður. Hægt er að túlka 
það sem einhverja fötlun, spastísku eða að 
ég sé undir áhrifum einhverra ofskynjunar-
lyfja. En ég hef ekki enn orðið þess heiðurs 
aðnjótandi að syngja með Björgvini. Jú, jú, 
ég vil endilega prófa það. Hvað varðar 
uppáhaldslög ...“ 
Krummi hefur upp raust sína: „Ég er að tala 
um þig ...“
Daníel: „Já, það er ótrúlega gott lag – 
Skýið.“
Krummi: „Og Vetrarsól.“
Daníel: „Björgvin á Vísnaplötunni er snilld. 
Þar er röddin hans svo tær og hann, hann 
svo ungur, það er ótrúlega fagurt.“ Daníel 
tekur við söngnum af Krumma: „Út um 

græna grundu, gakktu hjörðin mín, yndi 
vorsins undi, ég skal, ég skal, ég skal gæta 
þín. Björgvin er frábær söngvari.“
Krummi: „Já, og snillingur.“
Daníel: „Maður hefur alltaf horft upp til 
hans.“

Heitið á nýjustu afurð Mínuss, The Great 
Northern Whale Kill, er samkvæmt slúðri 
bæjarins skot á hljómsveitina Nylon og 
Einar Bárðarson sem kveinkaði sér undan 
þeim áhrifum sem hvalveiðar Íslendinga 
hefðu á gengi bandsins ytra. Er eitthvað til 
í þeim sögum og eruð þið með eða á móti 
hvalveiðum?
Daníel: „Skemmtilegt slúður.“
Krummi: „Já, mjög gott en nei. Titillinn á 
fyrst og fremst að vekja fólk til umhugsun-
ar. Ég er á móti hvalveiðum þó ég ætli ekki 
að tjá mig fyrir allt bandið.“
Daníel: „Þú ert svo mikill dýravinur.“
Krummi: „Já, ég er það. Við höfum alltaf 
notað nöfn persóna í titla okkar en í þetta 
skiptið ákváðum við að gera það ekki, þessi 
titill flæðir svo vel. Við erum frá Íslandi og 
þessi titill mun vekja eftirtekt, fólk mun 
hugsa hvað sé í gangi. Hvalveiðar hafa ef-
laust áhrif á ímynd landsins og heimurinn 
sættir sig ekki við þetta.“
Daníel: „Ég held að við ættum bara að láta 
hvalveiðiráðið ákveða hvort við veiðum 
hvali eða ekki. Þetta er hápólitískt mál sem 
við höfum ekki hundsvit á, maður er ekki 
sérfræðingur í fiskimiðum né hvalveiðum 
og mér finnst því að það sé ekkert vit í því 
að vera að tjá sig um þetta.“
Krummi: „Já, en hverjir kaupa þetta hval-
kjöt?“
Daníel: „Nú, Japanar.“
Krummi: „Já, en þeir veiða sjálfir hvali.“ 
Daníel: „Það er til fullt af fólki sem borðar 
hvalkjöt.“
Krummi: „Það er ekki einu sinni víst að það 
sé markaður fyrir þetta í dag. Þeir byrjuðu 
án þess að finna út úr því.
Daníel: „Nei, en þá verður bara að finna út 
úr því. Það er ekki eins og dauðir hvalir séu 
búnir að mynda eitthvað hvalfjall. 

En hvað finnst ykkur um auðmenn og Elton 
John í auðmannaveislum? Hvernig svara 
tónlistarmenn slíkum spurningum?
Daníel: „Ég bíð bara eftir boðskorti í partí 
til Eltons. Við Krummi myndum mæta 
saman og Elton myndi segja; „Strákar, á ég 
ekki að spila fyrir ykkur lag, hvaða lag lang-
ar ykkur að heyra? Fyrst myndum við láta 
hann spila Your song.“
Krummi: „Þar næst Tiny dancer.“ 
Daníel: „Svo myndum við segja: Elton – áttu 
einhvern pening?“
Krummi: „Svo myndum við taka eitt lag 
fyrir hann, órafmagnaða útgáfu. Það er það 
sem okkur finnst um Elton John.“
Daníel: „Já, og Your Song með Elton John 
kemur mér til að gráta. Lagið Happy, Happy 
Talk hefur þveröfug áhrif.“
Krummi: „Tilhugsunin um að missa þá sem 
ég elska gerir það sama við mig. Og Broth-
ers in Arms með Dire Straits.“
Daníel: „En auðmenn Íslands eru nauðsyn-
legir. Ég sé ekki afhverju manni ætti að 
vera í nöp við einhvern sem hefur grætt 
pening. Maður óskar þess bara að þeim líði 
vel í hjartanu með aurana sína og geri eitt-
hvað sniðugt og skemmtilegt við peningana 
sem frúin í Hamborg gaf þeim en eyði þeim 
ekki í vitleysu.“
Fyrst auðmenn trufla ykkur ekki, hvað segið 
þið þá um verðlagið. Nú er Reykjavík sjö-
unda dýrasta borg í heimi. Eruð þið neyt-
endur og angrar dýrtíðin ykkur?
Daníel: „Ég kaupi yfirleitt í matinn hér úti í 
Krambúð á Skólavörðustíg. Það er margfalt 
dýrara en í Bónus þannig að ég er ekki mjög 
meðvitaður um verðlagið. Ég er hins vegar 
mjög meðvitaður um það hvað mér finnst 
gott að búa hérna, þetta er öruggt samfé-
lag.“
Krummi: „Ég reyni alltaf að versla þar sem 
er ódýrast. Nauðsynjar eru allt of dýrar. 
Bara brauð, mjólk og ostur. Ég furða mig 
stundum á því hvað ostur er dýr. Pínulítið 
stykki á þúsundkall! Virðisaukinn var nú 
reyndar að lækka og vonandi skilar það sé 
til neytenda. Ég finn smá mun á strimlinum 
í Krónunni allavega. Verst að það talar eng-
inn ensku þar.“

Daníel: „Ha, þykistu vera útlendingur í 
Krónunni? Kemurðu kannski með sólgler-
augu og hatt, tekur upp oststykki og æpir 
upp yfir þig af hneykslan? (Daníel sýnir 
leikræn tilþrif og leikur Krumma sem yfir 
sig hneykslaðan útlending í Krónunni veif-
andi oststykki): Two thousand kroners! Ri-
diculous!“

Eruð þið ekkert hræddir um að enda sem 
ellismellir? Spilandi á Players eða Kringlu-
kránni?
Daníel: „Eina fyrirmyndin sem ég hef í 
þeim efnum er Johnny Cash. Mig langar að 
enda eins og hann – gerandi frábæra tónlist 
á síðustu árunum. Plöturnar sem hann var 
að gera þá eru bestu plötur sem hann hefur 
nokkru sinni gert. Mig langar að feta í þau 
fótspor.“ 
Krummi: „Gamall eða ungur – ef maður er 
að gera hlutina eftir sinni sannfæringu, af 
einlægni og er hamingjusamur þá skiptir 
engu máli hvort maður er á Kringlukránni 
eða Wembley.“ 

Krummi, af hverju ertu með svona mörg 
tattú og af hverju ert þú ekki með nein Dan-
íel?
Krummi: „Af því að ég hef aldrei átt dagbók 
og líkaminn minn gegnir því því hlutverki. 
Hvernig ég var þegar ég fékk mér þetta 
tattú – hvernig mér leið þegar hitt kom – 
hvað ég var að gera og af hverju. Ég ber 
minningarnar á öxlinni, hendinni, andlit-
inu.“
Daníel: „Það er kannski ástæðan fyrir því 
að ég man aldrei neitt. Ég ætti kannski að 
byrja á því að fá mér tattú. Krummi man til 
dæmis alltaf hvenær hann er fæddur.“
Krummi: (Réttir hnefann með ártalinu 1979 
þar á framan í blaðamann.) „Þannig að 
þegar ég fæ taugaáfall mun ég að minnsta 
kosti muna hvenær ég er fæddur.“ 
Daníel: „Mér finnst aðallega erfitt að ákveða 
hvað ég ætti að fá mér og hafa það svo á 
húðinni án þess að ná því nokkru sinni af. 
Þú spyrð hvort ég sé þá jarðbundnari en 
Krummi. Það getur vel verið. Ég get alveg 

fuðrað upp í galsa og farið á flug.“
Krummi:  „... með hrokafullum athugasemd-
um.“
Daníel: „Og svo get ég líka staðið fastur á 
mínu og verið mjög jarðtengdur.“ 

Ef þið ættuð þá að nota þrjú lýsingarorð til 
að lýsa hvor öðrum – hver yrðu þau þá?
Krummi: „Daníel er klár, gáfaður og 
góður.“
Daníel: „Hann er heill og sannur. Frábær 
tónlistarmaður, skemmtilegur vinur og frá-
bær einstaklingur. Hvað voru þetta mörg 
lýsingarorð?“
Krummi: „Er gáfaður og klár ekki hér um 
bil það sama?“
Daníel: „Gáfur er eitthvað sem þér var gefið 
og að vera klár er að geta unnið úr því.“

Rokkarinn Magni kom, sá og sigraði á síð-
asta ári, mynduð þið einhvern tímann taka 
þátt í raunveruleikaþætti og hvað finnst 
ykkur um Magna?
Krummi: „Ég myndi aldrei fara í raunveru-
leikaþátt, mér finnst það fáránlegt. Að 
keppa í tónlist finnst mér ekki rétti andinn. 
Ef mig langar að taka þátt í karaoke þá fer 
ég niður á Ölver og tek eitt lag þar.“
Daníel: „Ég myndi gera í brækurnar í svona 
þætti, það er hálfmiskunnarlaust hvernig 
farið er með þessa krakka. Ég þekki ekki 
það sem Magni hefur gert.
Krummi: Ég þekki manninn ekki neitt og 
hef ekkert hlustað á það sem hann hefur 
gert en ég hef heilsað honum.“
Daníel: „Já, af því að þú ert svo vel upp 
alinn.“
Krummi: „Já, ég meina, ég hef ekkert á móti 
honum og vona bara að honum gangi vel.“

Er lífsstíll ykkar gamla góða klisjan: Sex, 
drugs and rock ´n´roll?
Krummi: „Nei, ég myndi segja að okkar lífs-
stíll væri lots of sex, art and rock ´n´ roll.“ 
Daníel: „Ég veit eiginlega ekki hvernig ég á 
að svara þessu. Ég á yndislega konu og 
hvort ég neyti eiturlyfja kemur engum við 
en ég er án efa heilshugar í tónlist.“

Vinir að eilífu 
Nýjustu bestu vinirnir í bænum eru tvö ólíkindatól. Daníel 
Ágúst Haraldsson og Krummi Björgvinsson eru fæddir í 
meyjarmerkinu, segjast báðir vera mömmustrákar og Your 
Song með Elton John yljar þeim um hjartarætur. Þeir mynda 
nú saman bandið Esja. Júlía Margrét Alexandersdóttir ræddi við 
vinina um hvalveiðar, Baugsmálið og fleira til.  

Ha, þykistu vera útlendingur í Krónunni? 
Kemurðu kannski með sólgleraugu og
hatt, tekur upp oststykki og æpir upp yfir þig 
af hneykslan?
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Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Sjálfstæðis- og 
Framsóknarflokks er að finna ýmis atriði sem 
ekki hafa farið hátt í almennri umræðu. Magnús 
Halldórsson og Svavar Hávarðsson rýndu í sáttmál-
ann og lögðu aðalatriði úr honum í mat Tryggva 
Þórs Herbertssonar, forstjóra Aska Capital, og 
fleiri málsmetandi manna.



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Freyja Leópoldsdóttir mótorkrossari er 
nýbúin að eignast splunkunýtt Honda 
125, CR hjól árgerð 2007. Í sumar 
ætlar hún að keppa með vinkonunum 
í Honda-liðinu og hjóla með fjölskyld-
unni sem öll er á kafi í sportinu.

„Pabbi byrjaði í sportinu fyrir mörgum 
árum en lagði það síðan á hilluna. Þegar 
bróðir minn fékk áhuga á skellinöðrum 
vildi pabbi frekar koma honum í mótor-
krossið og í kjölfarið fylgdi öll fjölskyld-
an,“ segir Freyja.

Mótorkrossið er mikið fjölskyldusport 
sem hentar öllum að sögn Freyju sem 
finnst gaman að fara í ferðir með fjölskyld-
unni og geta átt sameiginlegt áhugamál. 

Freyja byrjaði í sportinu fyrir tveimur 
árum síðan og heillaðist frá fyrstu stundu. 

„Ég ákvað að starta með trompi og fór 
strax að keppa, á eigin vegum. Fyrsta mótið 
sem ég tók þátt í var páskamót í fyrra og 
þá mætti ég í páskabúningi sem var nú 
meira grín en hitt,“ segir Freyja hlæjandi.

Síðan þá hefur hún keppt á fjölda móta 
og síðasta sumar fengu mótorkrossstelp-
urnar sinn eigin flokk. Í ár mun Freyja 
keppa ásamt þremur vinkonum undir 
merkjum Honda og ætla þær að hefja 
keppnissumarið á Klaustri í lok maí.

„Stelpurnar í mótorkrossinu eru alltaf að 
verða fleiri. Í dag erum við um hundrað og 
það var kominn tími til að fá eigin kvenna-
flokk,“ segir Freyja.

Honda-liðið hefur verið við stífar æfing-
ar í vetur bæði á hjólunum og í ræktinni en 
að sögn Freyju er gott líkamlegt ástand 
forsenda fyrir árangri í sportinu. 

„Við stefnum á þátttöku í öllum keppn-
um í sumar. Þeir sem styrkja okkur eru 
Maarud, Ibiza og Mojo en nú vantar okkur 
bara fleiri styrktaraðila svo við getum 
slegið í gegn í sumar,“segir Freyja. Heima-
síða mótorkrossstelpnanna er www.
mxgirlz.tk.

Ætla að 
slá í gegn

Hafðu það ljúft
um helgina

Grensásvegi 48      gallerikjot.isOpið virka daga frá kl 10 -19 Laugardaga  frá kl 11 -17
Lambafile



Ný vefsíða fyrir ferðalanga að-
stoðar þá að finna félaga til að 
deila með leigubíl í New York.

Margir ferðalangar lenda í því að 
standa einir í langri röð eftir leigu-
bíl í ókunnri borg, og þurfa svo að 
borga offjár fyrir bílinn. Ný vef-
síða, hithcers.com, aðstoðar ferða-
langa við að finna einhvern til 
að deila bíl með sem bæði dreg-
ur úr kostnaði og gerir bílferðina 

ánægjulegri. Enn sem komið er þá 
er þjónustan bara í boði í New York, 
en til stendur að bæta fleiri borg-
um við. Í Bretlandi er einnig hægt 
að finna einhvern til að deila fari 
með á síðunni gumtree.com. Á síð-
unni er lagt til að fólk spili skæri-
pappír-steinn til að ákveða hverj-
um sé fyrst ekið á áfangastað, og 
sá sem fer fyrstur úr bílnum borgi 
60 prósent af fargjaldinu svo að 
sá sem eftir er sitji ekki einn uppi 
með kostnaðinn við þjórfé. 

Leigubíl deilt með 
öðrum ferðalöngum

Úrval-Útsýn kynnir göngu- og 
hjólaferðir sumarsins um 
helgina í Sportvöruversluninni 
Everest í Skeifunni. 

Hjóla- og gönguferðir njóta sívax-
andi vinsælda og Íslendingar hafa 
aukinn áhuga á náttúruupplifunum 
og útiveru með hæfilegri áreynslu 
í skemmtilegum félagsskap. 

Úrval-Útsýn mun bjóða upp á 
göngu- og hjólaferðir erlendis í ár 
eins og fyrri sumur og kynnir nú 
nýjar ferðaleiðir. 

Gönguferðirnar eru á Tyrklandi, 
Costa Brava ströndinni á Spáni, í 
Noregi, Toscana, í Dólómíta-fjöll-
unum, Pýreneafjöllum, Mallorka, 
Grikklandi og Krít. 

Nýjungar þetta árið eru: Ævin-
týraleg gönguferð um Jötunheima 
Noregs, menningarganga um ægi-
fagra Costa Brava ströndina á 
Spáni, skemmtileg blanda af 
gönguferðum og jóga á Mallorka 

og gönguferð á Grikklandi þar 
sem skoðuð verða áhugaverð söfn 
og einstök náttúrufegurð lands-
ins.

Flestar ferðirnar eru í ,,hefð-
bundnum takti“ og þá er gengið 5-
8 tíma á dag. Í Sælkeraferð til Tos-
cana og menningargöngu um 
Costa Brava ströndina er gengið í 
2-5 tíma á dag.

Einnig er boðið upp á hjólaferð-
ir um Þýskaland, Austurríki og Ít-
alíu.

Hjólað er um eitt helsta vín-
ræktarhérað Þýskalands, farin tíu 
vatna leiðin í Austurríki sem þykir 
ein fegursta hjólaleið Evrópu og 
frá ítölsku borginni Bolzano til 
Feneyja. Í Austurríki og Ítalíu er 
hjólað milli staða en í Þýskalandi 
er hjólað út frá einum stað. 

Í þessum ferðum er lögð áhersla 
á að njóta ferðarinnar og innlendr-
ar menningar. 

Sagt verður frá tilhögun ferð-
anna og sýndar myndir frá völd-

um stöðum á kynningunni. Kynn-
ingin fer fram laugardaginn 10. 
mars klukkan 12.30 og 14.30 sport-
vöruversluninni Everest í Skeif-
unni.

Hjólað um vínhéruð  

Leyfishafi
Ferðamálastofu



Hlúð að sál og líkama í sól og 
góðu veðri.

Eftir andlegan og líkamlegan vetr-
ardvala þrá margir Íslendingar 
fátt heitar en að upplifa frelsið 
sem fylgir hækkandi sól og að 
koma líkamanum í betra form. 
Sérstaklega kjósa margar konur 
að laga línurnar áður en haldið er á 
sólarstrendur úti í heimi. Þær snið-
ugustu slá tvær flugur í einu höggi 
– skjótast í heitara loftslag og 
leggja drög að léttum línum í lok-
uðum hópi kvenna sem allar hafa 
eitt og sama markmiðið, að slappa 
af og komast í gott form fyrir sum-
arið.

Sigríður Halldóra Matthíasdótt-
ir, eða Sigga Dóra eins og hún er 
kölluð, byrjaði á síðasta ári að 
skipuleggja sérstakar heilsurækt-
arferðir til Orlando í Flórída, en 
hún hefur um árabil þjálfað bæði 
einstaklinga og hópa og kennt fólki 
aðferðir til að komast í betra 
form.

„Reynslan hefur meðal annars 
sýnt mér að mataræðið vill svolítið 
vefjast fyrir konum þegar þær eru 
að koma heilsunni í lag,“ segir 
Sigga Dóra .

„Það má segja að ég hafi einfald-
lega látið undan þrýstingi. Kon-
urnar sem ég var að þjálfa voru 
hver á fætur annarri byrjaðar að 
hvetja mig til að taka sig með í 
vikuferð þar sem við gætum verið 
óáreittar, þær gætu einbeitt sér að 
heilsurækt og mataræði og hvorki 
makar né aðrir kæmust að til að 
trufla,“ segir Sigga Dóra. „Á nám-
skeiðunum kenni ég konum fyrst 
og fremst að borða rétt, stunda 
holla hreyfingu og fara vel með 
sjálfar sig, en eftir vikuna eru þær 
yfirleitt búnar að ná góðum tökum 
á þessu öllu.“

Námskeiðin hjá Siggu Dóru 

hljóma sérlega skemmtilega því 
þau samanstanda af góðum æfing-
um og upplyftingu sem felst meðal 
annars í því að fara í verslunar-
miðstöðvar með vinkonum. 

„Dæmigerður dagur á heilsu-
viku í Orlando hefst með því að ég 
vek alla klukkan átta og þá er ég 
búin að útbúa orkudrykk sem þær 
hafa með sér í klukkustundarlanga 
gönguferð. Við erum á skemmti-
legu vernduðu svæði og því einfalt 
mál að fara út í hressandi og góðar 
gönguferðir. Eftir það gerum við 
æfingar við sundlaugina, en þar 
hef ég komið fyrir lóðum, dýnum, 

boltum, húlahringjum og öðru sem 
er gaman að gera æfingar með. 

Að æfingunum loknum fá þær 
hollustudrykk, svo er farið í sturtu 
og eftir það er hádegismatur þar 
sem ég fer í saumana á því hvað er 
borðað og hvernig það er matreitt. 
Klukkan eitt lýkur prógramminu 
og þá getur hver og ein gert það 
sem hana langar til. Margar kjósa 
vitanlega að skreppa í verslunar-
miðstöð enda af nægu að velja úr 
þeim geira í Orlando,“ segir Sigga 
Dóra kímin.

vefsíðunni www.siggadora.net.

Heilsurækt í Orlando

Króatía

www.ferd.is



Til þess að áferð húðarinnar verði full-
komin og fegurstu hlutar andlitsins fái 
að njóta sín er nauðsynlegt að nota réttu 
vörurnar og viðhafa gott handbragð.

Flestar konur farða sig á hverjum morgni. 
Vissulega mismikið, en langflestar bera eitt-
hvað á andlitið og skella á sig maskara áður en 
þær rjúka út í daginn. Fæstar eru þó meðvitað-
ar um það að það er ekki sama hvernig þetta er 
gert. Ekki dugar að skella farða í lúkuna og 
smyrja svo yfir andlitið með svampi eða fingur-
gómum. Til að fullkomna förðunina er nauðsyn-
legt að skyggja og bera glans á réttu staðina, en 
með því er það fegursta við andlitið dregið fram 
og ásjóna konunnar nýtur sín betur. Þannig er 
hægt að leggja áherslu á bogalínu kinn-
beina, andlitinu má lyfta með því að 
setja ljósari lit yfir augabrúnir og svo 
þarf að sjá til þess að hálsinn sé létt 
skyggður líka.

Margar konur eiga það til að vera of 
uppteknar af því að fá lit á húðina, 
hvort sem er náttúrulega sólbrúnku 
eða gervibrúnku.

Vissulega er fallegt að hafa frísk-
legan lit á húðinni, en að vera mjög 
brúnn er ekki það sem gyðjurnar á 
Hollywood-tindinum eða fyrirsætur 
leggja upp úr, enda flýtir það veru-
lega fyrir öldrun og seinni tíma 
vandamálum. Meiri áhersla er lögð 
á að húðin sé áferðarfögur og slétt, 
hafi vissan ljóma og virki sem heil-
brigðust -en til þess er hægt að 
beita ýmsum brögðum.

Ljómandi 
falleg húð

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

Fermingardagar
10. - 11. mars bjóðum 
við ykkur velkomin á 

fermingarsýningu
í verslun okkar.

Laugavegi 51 •  s: 552 2201

Ávaxtahálsmenin 
komin
- á frábæru verði!

Teygjubelti kr. 1.990,-

Skart 
Hárskraut
Fermingarhárskraut
Ný sending af 
Palestínuklútum 
-  allir litir á 1.290 kr

SKARTHÚSIÐ
Laugavegi 12, s. 562 2466



Kate Moss hannar fatalínu 
fyrir Topshop.

Fyrirsætan Kate Moss prýðir 
forsíðu nýjasta tölublaðs breska 
Vogue-tímaritsins, þar sem hún 
sést í stuttum bláum kjól en hann 
er hluti fatalínu sem hún vann 
fyrir Topshop.

Moss afhjúpar hluta fatalínunn-
ar í tíu blaðsíðna myndaþætti, þar 
sem hún situr að sjálfsögðu sjálf 
fyrir í sex flíkum. Fatalínan telur 
hins vegar alls 80 flíkur, sem eru 
velflestar undir áhrifum frá 
„vintage“ kjólasafni hönnuðarins 
sjálfs.

Moss tjáir sig um hönnunina í 
tímaritinu og segist hafa viljað 
gera fatnaðinn ögn ögrandi. „Þótt 
maður vilji klæðast sætum kjól, 
þarf hann ekki endilega að vera 
sætur og sakleysislegur,“ útskýrir 
hún. „Ég komst nýverið yfir bók 
um næturklúbbinn Studio 54 og 
vildi hafa fötin svolítið í anda 
hans.“

Fatalína Moss verður fáanleg í 
verslunum Topshop og hægt verð-
ur að panta föt úr henni á heima-

síðu Topshop. Eintak af breska 
Vogue tímaritinu verður fáanlegt í 
íslenskum bókabúðum í þarnæstu 
viku.

Fatalína frá Kate Moss

Hönnuðirnir Viktor og Rolf eru 
þekktastir fyrir þematengdar 
tískusýningar og nútímalegar 
útfærslur á sígildum flíkum.

Félagarnir Viktor og Rolf eru 
einna heitustu hönnuðirnir í dag, 
enda hanna þeir dýrlega falleg 
föt sem margir heillast af eins og 
Cate Blanchett og fleiri stjörn-
ur. Þeir eru þekktir fyrir tilkomu-
miklar og þematengdar tískusýn-
ingar og skín af sýningum þeirra 
að þeir leggja miklu vinnu í þær 
og eru afar sérvitrir. 

Á tískusýningunni í París settu 
þeir á svið afar sérstaka sýningu 
en ekki voru allir á eitt sáttir um  
hvernig til tókst. Fyrirsæturnar 
gengu niður tískupallana með 
ljósabúnað á öxlunum á trékloss-
um og óttuðust sýningargestir að 
stúlkurnar dyttu. Síð pils og víðar 
kápur voru hengdar upp í ljósa-
búnaðinn og voru eins og útbreidd-
ir vængir.

Með ljósabúnaðinn á 
öxlunum á tréklossum

Smáralind



Hönnuðurinn Louise Camp-
bell er með aðalstöðvar í 
Danmörku og hefur hannað 
húsgögn og húsbúnað undir 
eigin merki síðan 1996. Hún er 
af ensku og dönsku foreldri og 
nam húsgagna- og iðnhönnun í 
báðum þessum löndum. 

Campbell hefur fyrst og fremst 
einblínt á húsgagna- og lampa-
hönnun en er nú í ríkara mæli að 
fást við iðn- og innanhússhönnun.

Eitt skemmtilegasta verkefnið 
eftir Campbell er að finna í danska 
menningarmálaráðuneytinu þar 
hún færði íverustaði starfsmanna 
í gáskafullan og nútímalegan bún-
ing sem á sér engan líkan. 

Campbell er í dag einn virtasti 
hönnuður Evrópu og segir sjálf að 
velgengnin byggist á einkunnar-
orðunum; allar hugmyndir þurfa 
að byrja á grunni, allt er hægt þar 
til hið gagnstæða sannast og það 
verður að vera góð ástæða fyrir 
öllum ákvörðunum sem teknar 
eru. 

Á Íslandi fæst hönnun Louise 
Campbell í versluninni Epal í 
Skeifunni.

Nútímaleg ævintýri

- leggur heiminn
að vörum þér

Eþíópía er kaffi sem hefur ávæning af ávöxtum,
vori og villtum blómum og vekur hina andlegu
sól úr vetrardvala. Kaffi sem er barmafullt af
birtu.
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Lúxusíbúðir fullbúnar með húsgögnum 
eru til sölu á Vesturgötunni.

„Frá upphafi hugsuðum við að þetta myndi 
afhendast með ostakörfu og rauðvíni, þó svo 
að þetta hafi nú talsvert þróast í gegnum 
vinnuferlið,“ segir Ýmir Björgvin Arthúrs-
son sem byggði nýjar lúxusíbúðir á Vestur-
götunni sem afhendast fullbúnar með nýjum 
innréttingum, heimilistækjum og þvotta-
vél. „Íbúðirnar eru sýndar með húsgögn-
um frá Egg, en hönnuður frá þeim sá um að 
innrétta,“ segir Ýmir, en hægt er að kaupa 
íbúðirnar með húsgögnum, sé þess óskað og 
er það nýtt að slíkt sé í boði á Íslandi. Húsnæðið sem stóð áður á lóðinni var 

rifið og nýtt hús byggt. Íbúðirnar eru sex 
talsins, tvær í bakhúsi og fjórar í fremra 
húsinu. Tvær íbúðir eru tveggja hæða, svo-
kallaðar penthouse-íbúðir. 

„Við fengum landslagsarkitektinn Björn 
Jóhannsson til að hanna allt umhverfið og í 
garðinum er meðal annars upplýst stuðla-
berg,“ segir Ýmir. Hann segir íbúðirnar 
hafa verið hannaðar með nútíma lífsstíl í 
huga þar sem fólk er upptekið og hefur ekki 
mikinn tíma til að leita að innréttingum og 
húsgögnum.

Byggingarstjóri og hönnuður er Sæmund-
ur H. Sæmundsson, ásamt Ými. Arkitekt 
hússins er Þorgeir Jónsson og Ris ehf. 
steypti húsið frá grunni.

Nútímalegar íbúðir í 
gamla Vesturbænum

Kaffið frá Te & Kaffi
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Af hverju er fólk afslappaðra í grænum 
herbergjum? Hvers vegna ná kraft-
lyftingamenn betri árangri í bláum 
lyftingasölum?

Þrátt fyrir að litir geti haft mismunandi 
þýðingu eftir menningu og siðum þá hafa 
rannsóknir sýnt að áhrif lita hafa svipuð 
áhrif á flest fólk.

Svartur er litur áhrifa og valda. Hann er 
vinsæll í tískufatnaði því hann lætur fólk 
líta út fyrir að vera grennra. 

Svartmáluð herbergi grípa athygli en 
svefnherbergi í svörtum lit getur gefið 
dökkt og seiðandi útlit. Hins vegar getur 
svarti liturinn látið herbergið líta út fyrir 
að vera minna. 

Svartur litur getur verið óhentugur á 
veggjum svefnherbergja því hann getur 
haft slæm áhrif á geð fólks og jafnvel vald-
ið martröðum.

Hvítur er litur hreinleika og sakleysis, 
enda klæðast brúðir jafnan hvítum kjól-
um. Liturinn er mjög vinsæll bæði á veggj-
um og innanstokksmunum jafnt og í fatn-
aði enda er hann léttur, hlutlaus og passar 
við allt. 

Rauður er litur ástarinnar og getur hert á 
hjartslætti og öndun. Rauður er yfirleitt 
notaður með öðrum litum þegar málað er. 

Innanhússarkitektar segja gjarnan að rauð 
húsgögn ættu að vera fullkomin því þau 
vekja mikla athygli. 

Rómantískasti liturinn er bleikur og er 
meira róandi en rauður. Íþróttafélög mála 
stundum búningsklefa andstæðinga sinna í 

skærbleikum lit svo þeir tapi orku.
Blár er litur himins og hafs og er einn af 
vinsælustu litunum. Hann hefur öfug áhrif 
við rauðan. Blár er friðsæll og róandi og 
er því gjarnan notaður í svefnherbergjum. 
Liturinn getur reyndar einnig virkað kald-
ur og niðurdrepandi. Fólk er afkastameira 
í bláum herbergjum enda sýna rannsóknir 
að kraftlyftingamenn lyfta þyngri lóðum í 
bláum lyftingasölum.

Grænn er mjög vinsæll í innanstokksmun-
um og er tákn fyrir náttúruna. Hann er auð-
veldastur fyrir augað og getur bætt sjón. 

Hann er róandi og endurnærandi litur 
og þess vegna situr fólk jafnan í grænu her-
bergi þegar það bíður eftir að fara í sjón-
varpsútsendingu. Þá nota spítalar gjarnan 
grænan lit því það róar sjúklingana. 

Glaðlegur sólgulur litur grípur athygl-
ina. Þrátt fyrir að gulur sé yfirleitt álitinn 
bjartsýnislitur þá á fólk það frekar til að 
missa stjórn á skapi sínu og ungbörn gráta 
meira í gulum herbergjum. 

Þetta er erfiðasti liturinn fyrir augað 
svo hann getur verið yfirþyrmandi ef hann 
er ofnotaður. 

Fjólublár er konunglegur litur og táknar 
lúxus, auð og virðuleika.

Hann er einnig kvenlegur og rómantísk-
ur en vegna þess hve sjaldgæfur hann er í 
náttúrunni getur hann virkað gervilegur. 

Áhrif lita á sálina

- mun hollara en frá erlendum framleiðendum
- aðeins 3% mettuð fita í Stjörnusnakki
- engin hert fita
- engar transfitusýrur, sem er mjög gott
- 30% minni fita en í kartöfluflögum
- þess vegna segjum við Til hamingju Ísland!

 Í  tilefni af umræðu um herta fitu í matvælum viljum við minna á að það er
engin hert fita og engin transfita í framleiðsluvörum Iðnmarks

og hefur ekki verið í 20 ár.

www.snakk.is

Hollara snakk

með 100%

sólblómaolíuHollara snakk

með 100%

sólblómaolíu

Til hamingju Ísland!



Þegar Mercedes-Benz C-class 
kom á markað hlaut hann við-
urnefnið „Baby-Benz“. Það er 
hinsvegar ekkert barnalegt við 
nýjustu kynslóð bílsins. Hann 
er kraftmeiri en eldri kynslóðir, 
mun fallegri og það sem meira 
er, ódýrari.

Ísland er Klondæk 21. aldarinn-
ar. Hvern einasta dag finnur ein-
hver sína gullæð, hvort sem það 
er í fasteignabraski, hlutafjárvið-
skiptum eða ferðaþjónustu. Nýr-
íkum millistjórnendum fjölgar og 
sömuleiðis farskjótum sem hæfa 
nýjum lífsmáta, en fáir bílaflokkar 
hafa stækkað jafn mikið á síðustu 
árum og lúxusflokkurinn. Fyrir 
nokkrum árum voru sex milj-
ón króna bílar sjaldgæfir, nú er 
hægt að stofna stóran klúbb fyrir 
þá sem eiga dýra Porsche, BMW, 
og Lexusa. Fremstur í flokki þess-
arar bílabyltingar er C-class frá 
Mercedes-Benz. Síðasta kynslóð 
stóðst ekki væntingar, bæði hvað 
varðar útlit og aksturseiginleika, 
þannig að það var eins gott fyrir 
Benz að nýi C-classinn yrði góður. 
Hann er það, og vel rúmlega.

C-class kemur í tveimur útgáf-
um, annars vegar Elegance og 
hinsvegar Avantgarde. Báðar út-
gáfurnar eru gullfallegar, sér í 

lagi Avantgarde með AMG sport-
pakka. Elegance útgáfan er öllu 
klassískari, með Benz stjörnunni/
vélbyssusigtinu á húddinu og upp-
færðri útgáfu af gamla Benz grill-
inu. Að öllum líkindum eiga útgáf-
urnar að höfða til mismunandi ald-
urshópa og þannig myndi Pirce 
Brosnan sem Bond keyra Eli-
gance, en Daniel Craig veldi An-
antgarde.

Bíllinn er einnig fallegur að 
innan. Það er ekki oft sem allt 
virðist hafa gengið upp í mæla-
borði og stjórnklefa (orð sem 
minnir alltaf á orrustuþotu) en 
það gerir það í tilfelli C-class. 
Mælaborðið er glæsilegt og vel 
læsilegt, miðstöðin einhver sú 
best heppnaða sem sést hefur 
lengi, sætin þægileg, og heildar-
svipurinn gengur fullkomlega 
upp. Það eina sem hægt er að setja 
út á, svo lofsöngurinn þagni í smá 
stund, er miðstöðin fyrir þá sem 
sitja afturí. Hún er í einfaldleika 
sínum á skjön við annað í bílnum, 
en út af hverju að kvarta þegar 
maður er með sér miðstöð fyrir 
aftursætin á annað borð.

Þeir sem kaupa bíla einungis út-
litsins vegna hafa þannig næga 
ástæðu til að kaupa C-class. Þeir 
sem kaupa bíla vegna aksturseig-
inleika hafa engu minni ástæðu. 
Bíllinn er einfaldlega mjög góður 
akstursbíll. Hann er kraftmikill, 
kraftmeiri en fyrri kynslóðir, og 
það án þess að auka við útblástur 
og eldsneytiseyðslu. Verkfræðing-
unum hjá Mercedes hefur tekist 
að fara milliveginn hvað varðar 
fjöðrunina, en hún er þægileg í ró-
legum akstri en nógu stíf til að 
ráða við kraftinn í bílnum. Sér-
staklega ef Agility control pakk-
inn fylgir.

Agility control pakkinn þýðir að 
bíllinn er 15 mm lægri, og að með 
einum takka er hægt að stífa fjöðr-
unina og gera skiptinguna og bens-

íngjöfina agressívari. Þetta gerir 
bílinn að betri akstursbíl í stífum 
akstri, án þess að tapa mýktinni. 
Bíllinn verður eins og stór loðinn 
Scheffer-hundur sem vill láta 
klóra sér á maganum, elta spýtu 
og leika við börn. Með einni skip-
un breytist hann hins vegar í 
grimman og vel þjálfaðan varð-
hund sem lætur fullkomlega að 
stjórn.

Rúsínan í pylsuendanum er svo 
að þrátt fyrir að vera fallegri en 
síðasta kynslóð, kraftmeiri, eyða 
minna, betur útbúinn, og einfald-
lega betri á flestum sviðum, er 
hann ódýrari. Frábær bíll á ágætis 
verði, fleiri orð eru óþörf.

Hvolpurinn er orðinn 
að grimmum hundi

SMUR- BÓN OG DEKKJAÞJÓNUSTAN
SÆTÚNI 4 • SÍMI 562 6066

SUMARDEKK
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Orðatiltækið „þröngt mega sáttir 
sitja“ hefur sjaldan átt jafnvel við 
og í tilviki Guðrúnar Evu Mínervu-
dóttur rithöfundar sem býr í þrjá-
tíu fermetra íbúð, þar sem hvert 
herbergi gegnir minnst tveimur 
hlutverkum.

„Ég er hæstánægð með þetta 
fyrirkomulag þótt ég hafi aldrei 
búið svona þröngt áður,“ segir Guð-
rún. „Það truflar mig ekkert þótt 
svefnherbergið og stofan séu í einu 
og sama herberginu, sturtan og 
forstofan í öðru og eldhúsið og 
vinnuaðstaðan í því þriðja. Aldrei 
gæti ég hugsað mér að hírast í ein-
hverju vinnuherbergi úti í bæ. Hér 
er alltaf hægt að fara í uppvaskið, 
hita sér kaffi eða ryksuga, fyllist 
maður ritstíflu. Svoleiðis verða oft 
bestu hugmyndirnar til. Svo finnst 
bóhemvinunum ég betri manneskja 
eftir að ég flutti í þessa litlu íbúð,“ 
bætir hún við og hlær.

Eitt af því fyrsta sem vekur 
athygli þegar komið er inn í vinnu-

stofuna/eldhúsið er útstillingar-
gína, sem stendur við borðið. „Rit-
stjórinn minn tók ekki annað í mál 
en að ég yrði mér úti um eina svona 
eftir að hann las fyrsta kaflann í 
nýju bókinni minni,“ útskýrir Guð-
rún og bandar hendinni í áttina að 
gínunni. „Mér finnst bara fínt að 
hafa hana hérna hjá mér. Ég verð 
allavega ekki einmana á meðan.“

Myndir og líkneski af Maríu 
mey vekja líka athygli. „Ég fékk 
mér myndina eftir að ég hét á jóm-
frúna í ákveðnu skyni. Vegna þess 
hve vel gekk ákvað ég að gerast 
Maríu-trúar í kjölfarið. Vinir mínir 
hafa síðan tekið upp á því að gefa 
mér styttur af Maríu mey, svo að 
nú á ég orðið þetta fína safn.“

Blaðamaðurinn getur ekki stillt 
sig um að spyrja í lokin hvort höf-
undurinn óttist aldrei að einhver 
gangi inn á hana í sturtu í bókstaf-
legri merkingu orðanna. 

„Það hefur ekki gerst og stend-
ur ekki til,“ svarar hún ákveðin. 

„Enda þyrfti gott kúbein til að kom-
ast hingað inn.“ roald@frettabladid.is

Fallegt skrifborð hlaðið bókum er á meðal þess sem er í eldhúsinu/vinnuherberginu.

Guðrúnu finnst gott að hafa vinnustof-
una í eldhúsinu. Ef hún fyllist ritstíflu 
getur hún alltaf skellt sér í heimilisverkin.

Forstofan líka sturta
 Guðrúnu Evu Mínervudóttur rithöfundi finnst best að skrifa í eldhúsinu heima hjá sér.

Guðrún hét á Maríu mey í ákveðnu 
skyni. Vegna þess hve vel gekk varð hún 
Maríu-trúar í kjölfarið.

Ritstjórinn tók ekki annað í mál en að Guðrún yrði sér úti um útstillingargínu sér til innblásturs við skrif nýjustu bókarinnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is. Auglýsingar: Anna Elínborg Gunnarsdóttir, 550-5806, aeg@365.is Útlitshönnuður: Kristín Agnarsdóttir 
kristina@frettabladid.is. Forsíðumynd: Heiða Helgadóttir tók þessa mynd af Ævari Erni Jósepssyni rithöfundi á vinnustofu sinni.

HOME & BOOK sér-
hæfir sig í innflutningi 
á fínasta veggfóðri og 
húsgögnum frá Austur-
löndum. Nánar á www.
homeandbook.com

www.mirale.is

opið:
mán.–föstud. 11–18
laugard. 11–16

Grensásvegi 8
108 Reykjavík
sími: 517 1020

Nýtt
í MIRALE

 10. MARS 2007  LAUGARDAGUR2





Fyrir rúmu ári opnaði danska verslanakeðjan 
Söstrene Grene fyrsta útibú sitt á Íslandi og á 
sama tíma var það fyrsta útibúið sem opnaði 
utan Danmerkur. 
Versluninni var 
ótrúlega vel 
tekið frá fyrsta 
degi, enda er úrvalið 
skemmtilegt og verð eftir 
því.

„Við opnuðum annan desem-
ber árið 2005 og í sama mánuði 
afgreiddum við 34.000 manns. Það 
kláruðust allar vörurnar okkar á 
fyrstu tíu dögunum og ekki dugði 
annað til en fluggámasendingar frá Dan-
mörku til að bjarga málunum. Þetta var miklu meira en 
við gerðum ráð fyrir,“ segir Kristín Reynisdóttir, annar 
eigenda verslunarinnar, en ásamt Jóhönnu Einarsdótt-
ur varð hún svo heppin að fá umboð til að reka verslun 
Grene-systra hér á landi. „Það eru um það bil eitt þús-
und hlutir í versluninni að jafnaði, allt frá kakói og 
kúlupennum yfir í myndlistarstriga og
olíuliti.

Útgangspunkturinn með versl-
uninni er að hér er öllu raðað upp 
eftir litum og þegar ein 
vara

klárast er önnur 
keypt í staðinn sem 

gerir það að verkum að 
hér eru nýjar vörur dag- lega. Það 

skemmtilega við þetta er að við fáum sendingarnar 
beint frá Danmörku og vitum ekki á hverju við eigum 
von. Þess vegna eru alltaf jólin hjá okkur og því alltaf 
jafn spennandi að opna sendingarnar,“ segir Kristín að 
lokum. - mhg

1. Plastskálar á 159 kr. og skeiðarnar kosta 
33 kr.

2. Sælgætisskál fyrir nammigrísi sem eru
líka fagurkerar. 1.399 kr.

3.Kínabók undir leyndarmál, ljóð eða 
innkaupalista. 95 kr. stykkið.

4. Krúttlegir blómavasar undir sóleyjarnar í 
sumar. Litli feiti kostar 187 kr. en langi er á 
269 kr.

5. Túrkísblá kubbakerti á 119 kr.

6. Sætar töskur sem henta undir allt frá
snyrtivörum upp í púsl, tréliti og annað 
smádót. Kosta á bilinu 359 upp í 798 kr.

5

2

6

4

Grenesystur í 
blágrænum skugga

Kakó, kúlupennar, myndlistarvörur og fleiri fjölbreyttar vörur í öllum regnbogans litum.

1

3

Skreytum, hönnum og útfærum næstum hvað sem er fyrir þína
einstöku veislu. Leigjum út tertudiska, brúðarboga, kertastjaka,

hringapúða, vasa, brúðarstyttur og fl.

Líttu við á Smiðjuveginum opið laug.11-17 og sunnud. frá 14-17
litirogfondur.is

Smiðjuvegi 4, Kópavogi, sími 55 22 500

Vissuð þið að Litir og föndur er með landsins
mesta úrval af brúðkaupsvörum!

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir
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Þeir eru líkast til fáir rithöfundarn-
ir sem hafa komið sér upp jafn 
góðri vinnuaðstöðu og Ævar Örn 
Jósepsson, sem hefur breitt úr sér í 
kjallaranum heima hjá sér. Þar er 
allt til alls, eldhús, baðherbergi og 
stofa, svo nær er að tala um litla 
íbúð heldur en venjulega vinnu-
stofu.

„Þetta er fínasta athvarf,“ segir 
Ævar. „Þegar ég fer niður í kjallara 
má segja að ég sé farinn að heiman. 
Dagsdaglega er ég hérna út af fyrir 
mig en stundum læðist ég niður 
með gesti til að tala saman og 
reykja. Þetta er nefnilega eina her-
bergið í húsinu þar sem reykingar 
eru leyfðar, sjáðu til.“

Ævar segist reyndar hafa verið 

fljótur að átta sig á ókostunum við 
að hafa vinnuaðstöðuna svona þægi-
lega. „Þess vegna hengdi ég þennan 
forláta, rauða skiptilykil upp á vegg 
til að minna mig á að ég hef verk að 
vinna.“ Ævar bendir á 40-50 cm 
langan skiptilykil, varla léttari en 
kíló, frá Kongsberg í Noregi. „Hann 
blasir þarna við á veggnum þegar 
ég lít upp úr blöðunum, krimmun-
um eða netinu og hefur oft komið 
sér alveg ágætilega.“

Ævar er að eigin sögn mikill 
nátthrafn og finnst því best að vinna 
á nóttunni, á milli klukkan 10.00 til 
4.00. Myrkraverkin verða því til í 
kjallaranum á nóttunni. „Hugmynd-
irnar fæðast hins vegar á öllum 
tímum sólarhringsins og yfirleitt í 

garðinum á sumrin, hvort sem ég er 
að róta í moldinni eða sit bara og 
stari út í loftið. Þá krota ég hug-

myndirnar niður í minnisbók og svo 
endar allt saman í tölvunni. Það er 
stór miskilningur að hugmyndirnar 

streymi áreynslulaust frá manni, 
heldur þarf heldur betur að hafa 
fyrir þessu.“ roald@frettabladid.is

Krimmasafn í 
kjallaranum

 Ævar Örn Jósepsson rithöfundur hefur skiptilykil uppi á 
vegg til að halda sér við efnið.

Ævar hefur vinnuaðstöðu í 20 fermetra stórum kjallara, búnum öllum helstu þægindum. Hann segir því auðvelt að gleyma sér við 
eitthvað annað en ritstörfin. Rauður skiptilykill uppi á vegg sé þó áminning um hvert markmiðið sé. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Límmiðar geta vel komið í stað veggfóðurs eins og þessar mynd-
ir hér að ofan sýna. Á vefsíðunni www.marmarco.com má fá frá-
bærar hugmyndir fyrir heimilið. Þar er einnig hægt að panta 
hluti og fá senda upp á frón. 

Límmiðarnir eru af öllum stærðum og gerðum, frá blómum til 
ruslafatna. Hér eru birtar tvær skemmtilegar, aðra af skugga-
mynd af fatahengi og hina af skemmtilegri lausn á hversdags-
legu vandamáli.

PÁFUGLAMYNSTUR
Á fimmta og sjötta ára-
tugnum var Keith 
Murrey aðalhönnuður 
Watts hönnunarfyrir-
tækisins. Í gögnum 
Murreys fundust 
teikningar af páfugli 
og upp úr þeirri 
teikningu kemur 
hugmyndin að „Crown 
Hill“ matarstellinu. www.
wattscontemporaries.com

Lausn fyrir daufa veggi
 Hundar, ruslafötur, fatahengi og blóm sem líma má 

á veggi og skápa.
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Full búð af spennandi
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Kristín Ómarsdóttir rithöfundur 
gerði sér lítið fyrir og tók vinnu-
herbergið í gegn heima hjá sér. 
Málaði herbergið og bókahillu í 
hvítu, lagði dökkbláan dúk á skrif-
borð og raðaði fallegum munum í 
kringum gamalt skrifpúlt. Í þess-
um ævintýraheimi situr höfundur-
inn við skrif alla daga á meðan 
vofa Marilyn Monroe vakir yfir 
öllu.

„Ætli vinnuherbergið sé ekki 
eini hluti íbúðarinnar þar sem allt 
er í röð og reglu um þessar mund-
ir,“ segir Kristín. „Annars vil ég 
taka fram að ég er ofboðslega 
regluföst manneskja þótt vinirnir 
haldi öðru fram. Breytingarnar 
marka þáttaskil, vonandi upphaf 
að einhverju nýju og skemmti-
legu.“

Orð höfundarins öðlast tákn-
ræna merkingu þegar setið er við 
borðið og horft út um gluggann. 
því þá er engu líkara en maður sé á 
leið vestur um haf á vit ævintýra. 
„Þannig er einmitt í pottinn búið,“ 
játar Kristín. „Enda er ég hálf-

gerður sjóari í mér. Eða háseti 
skulum við segja. Kannski bara 
líka skipskokkur,“ bætir hún við 
og hlær.

Eins og áður sagði hefur alls 
kyns skemmtilegum hlutum verið 
raðað á borðið, meðal annars fal-
legu skartgripaskríni. Blaðamaður 
spyr í gríni hvort sjónræningja-
fjársjóðurinn sé nokkuð falinn þar. 
„Nærri lagi,“ svarar Kristín. „Í því 
geymi ég sendibréf frá vinkonu 
minni. Okkur finnst þau nefnilega 
mun skemmtilegri en e-mail.“

Kristín segist halda mikið upp á 
hlutina, meðal annars 37 ára rautt 
veski frá Carnabystreet, lampa frá 
Spáni sem sambýliskonan Svein-
björg á og innrammaðar ljósmynd-

ir, sem hafa tilfinningalegt gildi 
fyrir hana „Hérna er fermingar-
mynd af mömmu, blaðaúrklippa af 
Gunnlaugi Scheving og pálmatré 
sem Sveinbjörg myndaði. Þetta 
eru hálfgerðir verndargripir.“

Á borðinu liggur síðan bók um 
leikkonuna Marilyn Monroe, sem 
Kristín segir veita sér andlegan 
stuðning. „Ég hef mjög gaman af 
Marilyn. Mér finnst eins og við 
séum tengdar einhverjum óútskýr-
anlegum böndum,“ segir hún án 
þess að skýra það nánar.  Enda 
þarfnast það ekki frekari skýringa 
við. Leikkonan er sjálfsagt fínn 
ferðafélagi í þeim ævintýraheimi 
sem höfundurinn hefur skapað sér.

roald@frettabladid.is
Kristín hefur þessar fallegu myndir sér til 
halds og trausts við ritstörfin.

Vofa Monroe vakir yfir öllu
 Kristín Ómarsdóttir rithöfundur breytti vinnuherberginu í ævintýraheim.

Þegar horft er út um gluggann er engu líkara en maður sé á leið vestur um haf á vit 
ævintýra.

Kristín segir dagsbirtuna sem streymir inn um gluggann á vinnuherberginu einstæða. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Verð frá
8.900 kr.

Vertu knattspyrnustjóri á eigin heimavelli!

pingpong.is

Fótboltaspil

Suðurlandsbraut 10 Reykjavík
Sími 568 3920 & 897 1715

Skólavörðustíg 21
Sími 551 4050 • Reykjavík

Fyrir
brúðhjónin!

Það mýksta og besta 

á brúðarsængina.

Lyocell satín.
100% vistvænt.

Snögg og góð þjónusta

Gylfaflöt 24-30    112 Reykjavík    Sími 5774477    Fax 5774478 Þjónustuaðili
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Ótrúleg tilboð í gangi
Rúmgaflar í öllum stærðum og gerðum

Margir litir í boði

Þú sefur betur í rúmi frá Lúr

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

10:00 – 18:00

LÚR - BETRI HVÍLD  • HLÍÐASMÁRI 1 • 201 KÓPAVOGUR • SÍMI 554 6969  • FAX 554 3100 • WWW.LUR.IS  • LUR@LUR.IS

m á n
f ö s

11:00 – 16:00l a u

Opnunartímar:
g

Þrjár tegundir

hvíldarstólarnir
Nettustu

á markaðnum

Western rúm
Stærð: King, 193cm x 203cm
Verð aðeins:

Fá rúm í boði.
99.000,-

af svefnsófum
Yfir 20 litir í boði

Búið er að styrkja kant dýnunnar og þau svæði þar sem mestur þunginn 
hvílir, það kemur í veg fyrir að rúmið bælist. Dýnan hefur þann eigin-

leika að þegar rekkjunautur þinn byltir sér færist engin hreyf-
ing yfir til þín, og þú sefur vært alla nóttina án truflana.

Dýnunni þarf aldrei að snúa.
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Óhætt er að segja að allt sé í röð 
og reglu í vinnuherbergi Rúnars 
Helga Vignissonar. „Mér finnst 
best að hafa allt á sínum stað, þótt 
hlutirnir eigi stundum til að hverfa 

með dularfullum hætti,“ viður-
kennir höfundurinn sem hefur 
vinnuaðstöðu á heimili sínu. „Ætli 
það sé ekki frekar einhverjum 
ærsladraugum um að kenna, held-
ur en hirðuleysinu í mér,“ bætir 
hann við og hlær.

Skrifstofa Rúnars hefur yfir 
sér forvitnilegan blæ og er frjó-
semisstytta af karli, vel vöxnum í 
alla staði, á meðal þess sem vekur 
eftirtekt. „Þessi stytta er frá Nýju-
Gíneu,“ útskýrir Rúnar. „Ég hef 
mjög gaman af henni og sömuleið-
is skel, sem ég fékk gefins á hjól-
reiðaferðalagi um Jakobsstíginn á 
Spáni. Þessir hlutir eru þó hér 
fyrst og fremst vegna skemmt-
anagildis, en ekki til innblásturs. 
Hvað þá að ég geymi þá hjá mér 
vegna hjátrúar. Ætli macintosh- 
tölvan mín, öðru nafni guðdómur-
inn, sé ekki eina undantekningin 
þar á en hún er mér lífsnauðsyn-
leg við ritstörfin.“

Að sögn Rúnars hafa heilu 
verkin fæðst í vinnuherberginu, 
en hugmyndirnar kvikna yfirleitt 
annars staðar. „Ein þeirra kvikn-
aði til að mynda þegar ég var á 
skíðum með fjölskyldunni. Sumum 
lýstur niður í kollinn á mér þegar 
ég læt fara vel um mig í sérstök-
um stól hérna í húsinu. Allt saman 

endar þetta í tölvunni. Minn vinnu-
dagur er í raun eins og hvers ann-
ars skrifstofumanns. Ég byrja að 
skrifa um níu og hætti yfirleitt 
fimm. Svo heldur þetta áfram að 
gerjast innra með mér, enda sagt 
að rithöfundar séu alltaf að störf-
um.“

roald@frettabladid.is

Með frjósemis-
styttu í stúdíóinu

 Rúnar Helgi Vignisson, rithöfundur og þýðandi, seg-
ist ekki vera hjátrúarfullur og lætur því ekki á sig fá þótt 
draugar leiki lausum hala í stúdíóinu hans.

Rúnar komst yfir þessa skel á hjólreiðar-
ferðalagi um Jakobsstíg á Spáni.

Rúnari áskotnaðist þessi vel vaxna 
frjósemisstytta í Nýju-Gíneu.

Rúnar að störfum í vinnuherberginu sem er búið góðu bókasafni, bókum frá öllum heimshornum. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA
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Fiat Croma

Fjölskyldan sameinast
í Croma

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

Opið:
virka daga frá 8–18

laugardaga frá 12–16

Saga er umboðsaðili fyrir Alfa Romeo, Ducati, Ferrari, Fiat og Maserati

Þjónusta alla leið!
Varahlutaþjónusta og eigið verkstæði 

á staðnum.
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Ragnheiður dvaldi um fjögurra mánaða skeið á Skals 
håndarbejdsskole í Danmörku í lok síðasta árs og 
fékkst þar við fjölbreytt handverk svo sem útsaum, 
vélsaum, keramik, vefnað, öskjugerð, ullarþæfingu 
og skartgripagerð. „Mig langaði að gera eitthvað allt 
annað en það venjulega svo ég sótti um þennan skóla 
og komst inn. Ekki til að ná mér í prófgráður heldur 
til að hlaða batteríin. Þarna bjó ég á heimavist, þurfti 
ekki að elda, kaupa inn eða borga reikninga svo þetta 
var eiginlega afturhvarf til unglingsáranna þegar 
maður þurfti ekki að hugsa um neitt nema sjálfan 
sig,“ segir hún brosandi. 

Hannyrðir voru Ragnheiði ekki framandi því hún 
er handavinnukennari að mennt og var við kennslu í 
fimmtán ár. Samt kynntist hún handbrögðum á Skals 
sem hún kunni ekki áður. „Öskjugerðin kom skemmti-
lega á óvart og ég lærði líka japanska aðferð í kera-
miki sem gefur grófa áferð,“ segir hún og heldur 
áfram að lýsa viðfangsefnunum. „Eina vikuna var 
unnið úr ull sem var þæfð beint úr reyfinu og fallegir 

hlutir búnir til undir leiðsögn skemmtilegs kennara. 
Mér finnst líka gaman að sauma út og er ánægð með að 
útsaumur skuli aftur vera kominn í tísku því í 20-30 ár 
þótti hann hallærislegur. Mest gaman þótti mér þó að 
vefa því það var nánast nýtt fyrir mér og þar græddi 
ég heilmikið. Svo var umhverfið og andinn í skólanum 
þannig að ég fylltist krafti og hugmyndum og það 
kviknaði á týrum sem voru orðnar daufar. En auðvitað 
tekur alltaf tíma að búa til hluti í höndunum og því 
komst ég ekki yfir allt sem mig langaði að gera,“ segir 
Ragnheiður og tekur fram að nemendur hafi ekki 
keypt mynstur heldur hannað allt frá grunni.

Ragnheiður telur ýmislegt að fara forgörðum í 
handverkskunnáttu íslensku þjóðarinnar. „Við flösk-
um á því að leggja ekki næga rækt við þessar iðnir. 
Því erum við nú að læra af öðrum þjóðum aðferðir 
sem við höfðum týnt niður,“ bendir hún á og bætir við 
að lokum: „Það er svo gott að kunna að vinna í hönd-
unum og getur verið mjög verðmætt, þó ekki sé nema 
til tómstundagamans.“ gun@frettabladid.is

Kviknaði á 
gömlum týrum

 Á heimili Ragnheiðar Torfadóttur, skrifstofumanns og húsfreyju í Mosfellsbæ, eru 
margir fagrir munir sem hún hefur gert með eigin hendi og beitt ólíkum aðferðum við.

Grófa áferðin á keramikinu fæst með því að setja það glóandi 
heitt ofan í fínt sag, þá verða sprungurnar svartar. 

Ragnheiður naut þess að setjast á skólabekk í Skals håndarbejdsskole í Danmörku og 
sækja sér hugmyndir og kraft. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Öskjugerðin kom á óvart.“ Hlýleg og falleg ullarábreiða er eitt af því sem Ragnheiður óf. 
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Ve lkomin brúðhjón

cen t ra l  park

M a t a r -  &  k a f f i s t e l l  í  3 6  á r

Munið brúðhjónale ik inn -  L í t tu  á www.tk. is

fu r s t yn jan

E i t t  v i n s æ l a s t a  s t e l l  á  Í s l a n d i

gæði - þjónusta - hönnun - góð verð

B r ú ð k a u p s g j a f i r  -  m i k i ð  ú r v a l

www. t k . i s
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Þóra Breiðfjörð leirlistarkona 
hefur undanfarið ár þróað litríka 
og skemmtilega hluti í matarstell. 
Þar fara skálarnar hennar og 
kökudiskarnir hvað fremstir í 

flokki en smám saman hafa bæst 
við nýir hlutir og nú er hægt að fá 
matardisk, djúpan disk, kökudisk, 
bolla, bakka, föt og meira til. 
Þessa dagana er Þóra að einbeita 
sér að bollum fyrir samsýningu 
Leirlistarfélagsins sem haldin 
verður í Kringlunni 24. mars til 
30. apríl næstkomandi á vegum 
Kaffitárs. Matarstellið mun hún 
svo sýna á hönnunarsýningunni 
Kvika sem verður sett á laggirnar 
á Kjarvalsstöðum í maí.
„Þetta stell kalla ég blómastell. 
Einhvers staðar í þessu sköpunar-
ferli sá ég fyrir mér garð fullan af 
skærlitum blómum og diskarnir 
mínir eru í litríku lífrænu formi 
svo að ég nefndi þá alla blóma-
nöfnum,“ segir Þóra og tekur fram 
að henni þyki postulínið mjög 
spennandi efni. Þóra útskrifaðist 

árið 1999 úr Listaháskólanum en 
byrjaði að vinna markvisst að list 
sinni í byrjun árs 2005 þegar hún 
fékk vinnuaðstöðu í Hafnarfirði, 
að Skúlaskeiði.
Þar má nálgast fallegu hlutina 
hennar sem eru einnig seldir í 
Galleríi Fold og í verslun Epal í 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Þeir 
sem eiga svo leið um Barcelona 
geta svo rekist á postulínið hennar 
í galleríi sem íslensk hjón reka 
þar og kallast Eskandal. En er fólk 
meðvitað um þá íslensku keramík 
sem stendur til boða? „Já, ég hugsa 
það. Það sem kannski oft vill 
gleymast er að þetta eru hand-
gerðar vörur svo þær eru auðvitað 
dýrari en stellið úr IKEA, en það 
liggur auðvitað mikil vinna að baki 
hlutunum. Mér finnst þetta sköp-
unarferli mjög skemmtilegt og 
afar mismunandi hvað kemur út 
úr því. Ég reyni að halda huganum 
opnum og festast ekki í einhverju 
ákveðnu.“

Íslenskt matarstell í 
regnbogans litum

Gaman að vinna með postulín. Þóra 
Breiðfjörð hefur unnið með postulínið í 
tæp tvö ár. Litríkur fífill. Diskarnir eru allir nefndir eftir einhverri blómategund.

Blómahaf skálanna. Þóra Breiðfjörð raðar diskum sínum eftir þemanu: blómum í 
garði.
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Þú upplifir sönn nútímaþægindi með NEW CONCEPTS línunni frá Acerbis.

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

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

fegurðin býr
          í smáatriðunum

Opið í dag frá kl. 11-16.

















Umsóknarfrestur í orlofshús félagsins 2007

Umsóknarfrestur í páskaleiguna er til 14. mars. 
Húsin eru leigð frá  4  til 11 apríl .

Umsóknarfrestur í orlofshús á Spáni  í sumar er til 24 mars.
Umsóknarfrestur í orlofshús félagsins í sumar er til 18 apríl.

Umsóknareyðublöð eru á skrifstofu félagsins að 
Reykjavíkurvegi 64 og á netsíðu félagsins 

www. hlif.is / orlofshus.

Stjórnin

FFUULLLLT ST STTARARF OG HF OG HLLUTUTAASSTTÖRÖRFF

10-11 óskar eftir duglegu og jákvæðu starfsfólki
í verslanir sínar á höfuðborgarsvæðinu.Við óskum

eftir starfsfólki í stöður vaktstjóra og þurfa umsækj-
endur að vera 20 ára. Einnig eru lausar stöður

almennra starfsmanna og þurfa umsækjendur að
vera 18 ára á árinu. Hjá okkur er andinn góður,

félagslíf er virkt og taka starfsmenn verslana vel á
móti nýliðum. Við bjóðum upp á margskonar vaktir,
sem geta hentað með skóla, eða annari vinnu. Um

er að ræða dagvaktir, kvöldvaktir og næturvaktir.
Umsækjendum er bent á að hægt er að sækja um

beint í verslunum okkar eða þá að senda inn
umsókn á netinu.

Umsóknum er hægt að skila á vefnum
www.10-11.is

Opið hús hjá Siglingastofnun Íslands
Laugardaginn 10. mars, klukkan 13:00 til 16:00 verður opið 
hús í rannsóknarstöð Siglingastofnunar Íslands að Vesturvör
2 í Kópavogi. Kynnt verður líkan af Rifshöfn og tillögur um 

endurbætur á höfninni.

Allir velkomnir.
Siglingastofnun Íslands

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

MJÖG GOTT OG BJART IÐNAÐARHÚSNÆÐI ALLS UM 260,0 FM. MEÐ MIKILLI LOFTHÆÐ OG
HÁRRI INNKEYRSLUHURÐ. KAFFISTOFA OG TVÆR SKRIFSTOFUR Á MILLILOFTI. SNYRTING MEÐ
STURTUAÐSTÖÐU. EIGNIN ER TIL AFHENDINGAR STRAX - LANGTÍMA LEIGA.
ALLAR NÁNARI UPPL. GEFUR ÓLAFUR Í SÍMA 896-4090

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

ATVINNUHÚSNÆÐI TIL LEIGU Á SMIÐSHÖFÐA

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

Ármúli 21, Reykjavík • kjoreign@kjoreign.is • www.kjoreign.is

Fr
um

Nýl. og glæsilega innréttuð 4ra herb. íbúð á 2. hæð í litlu fjöl-
býli. Stærð 106,3 fm. Vandaðar innréttingar og tæki. Flísalagt
baðherbergi. þvottahús í íbúð. Fallegt útsýni.
Laus fljótlega. Verð: 24,0 millj.

Þorvaldur tekur á móti áhugasömum milli kl.14-17 í dag.

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

OPIÐ HÚS í dag laugardag kl. 14 -17
BURKNAVELLIR 5 - HAFNARJÖRÐUR

HEFUR ÞÚ TEKIÐ ÁKVÖRÐUN !

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign.

Snorri Sigurfinnsson
Sölufulltrúi
864 8090

ss@remax.is

Ágústa Friðfinnsdóttir
Löggiltur fasteigna-, 

fyrirtækja-, og skipasali

864 8090

KRÖFTUGT, MARKVISST
SÖLUFERLI SEM SKILAR ÁRANGRI

eða sendið póst ss@remax.is

Hringið í síma

METUM EIGN ÞÍNA FRÍTT ÁN SKULDBINDINGA

Stóra eða litla – einbýli – íbúð – sumarhús – lóð

ÆTLAR ÞÚ AÐ SELJA FASTEIGNINA ?



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
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Vegghamrar 47, 112 Reykjavík
Opið hús laugard. 10. mars. kl. 14:00-14:30

Verð 22.500.000
Góð 4ra herb. 109,7 fm
íbúð á fyrstu hæð. Tvö
svefnherbergi með parket
á gólfum og góðir skápar í
hjónaherbergi. Tvær stofur
eru með parket á gólfum,
og útgengt á flísalagðar
svalir frá stofu.  Möguleiki
fyrir svefnherbergi í minni
stofu. Baðherbergi er flísa-
lagt í hólf og gólf, sturt-
ubaðkar og falleg innrétt-

ing. Eldhús er með ljósri innréttingu, parket á gólfum, lagt fyrir upp-
þvottavél, nýleg eldavélatæki, flísar á milli skápa og góður borðkrók-
ur. 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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Laugarnesvegur 102, 104 Reykjavík
Opið hús laugard. 10. mars. kl. 16:00-16:30
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Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Ársalir – 10 hæð
Stórglæsileg 3-4ra herb.
122,3 fm. "penthouse"
íbúð á 10. hæð í lyftuhúsi.
Ótakmarkað útsýni til suð-
urs og vesturs. Íbúðin er
öll sérlega vönduð og
íburðarmikil. Mikil lofthæð
er í stofum og eldhúsi og
innb. lýsing í loftum. Vand-
aðar innréttingar og gólf-
efni. Í kjallara er sér-
geymsla og hefðbundin
sameign. Séð er um öll þrif

á sameign. Tvær lyftur eru í húsinu og dyrasími með sjón-
varpsskjá. Sameign er sérlega vönduð og góð bílastæði við
húsið. Húsið er er álklætt að utan. Verð 31,9 millj.

Upplýsingar veitir Runólfur
á Höfða fasteignasölu gsm. 892 7798

Miðvangur – Góð kaup

Einstaklega björt og falleg 5 herbergja 150 fm íbúð á 2. hæð
í 9 íbúða stigagangi í Norðurbæ Hafnarfjarðar. Snyrtileg
sameign. Yfirbyggðar svalir (sólstofa). Skápar í öllum her-
bergjum. Góð aðkoma.
Mjög hagstætt verð aðeins 24,9 millj.

Upplýsingar veitir Runólfur
á Höfða fasteignasölu

gsm. 892 7798

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

Verð 24.900.000 kr.
Glæsileg 98,8 fm 3ja herb.
endaíbúð á jarðhæð í vönd-
uðu tveggja hæða fjölbýli.
Suður verönd með skjól-
veggum og sérinngangur.
Eignin er fullbúin án gólf-
efna, nema þvottahús og
baðherbergi eru flísalögð.
Innréttingar í eldhúsi eru úr
eik og ná upp í loft. Tvö
svefnherbergi sem eru með

eikarskápa sem ná upp í loft. Lagt fyrir síma og sjónvarp í hvert her-
bergi.  Ísteyptar dósir fyrir halogenlýsingu á ýmsum stöðum. Baðher-
bergi er með hvítri innréttingu, upphengt wc, baðkar, flísalagt í hólf og
gólf. Stutt í náttúruperlur eins og Heiðmörk, Elliðaárdal og Vífilsstaða-
vatn. Ný eign tilbúin til afhendingar.

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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Perlukór 1a, 203 Kópavogur
Opið hús laugard. 10. feb. kl. 17:00-17:30

Falleg og vel endurnýjuð 3ja herb. 79,4 fm íbúð á jarðhæð í þríbýli í
vinsælu hverfi. Tvö rúmgóð svefnherbergi og góðir skápar eru í
hjónaherbergi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, hvít innrétting og
baðkar með sturtu. Eldhús er með ljósri innréttingu, flísalögn á milli
efri og neðri skápa, lagt fyrir uppþvottavél og góð tæki. Nýjar hurðir
sem eru hvítar. Allt hús og þak málað að utan 2004 og lögð stétt með
snjóbræðslu. Verð 19.400.000

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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Hamrahlíð 9, 105 Reykjavík
Opið hús laugard. 10. mars. kl. 15:00-15:30
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3ja herbergja

3ja herbergja

2ja herbergja

GLÆSIÍBÚÐIR Í SANDAVAÐI
Glæsilegar og fullbúnar 2-3 herbergja íbúðir

í nýju lyftuhúsi við Sandavað 9-11.
Forstofa með flísum og fataskáp. Hol með parketi og parketlögð stofa með
stórum suð- og vestursvölum. Eldhús er parketlagt og opið inn í stofuna.
Vönduð stáltæki með háf. Parketlögð herbergi. Sérþvottahús er í öllum
íbúðum og sérgeymsla í kjallara. Allt tréverk er úr eik. Fallegt útsýni er úr
öllum íbúðum m.a. yfir Elliðavatn og til fjalla.

Þetta eru íbúðir sem henta öllum, bæði ungum sem öldnum. Stæði í
bílageymslu fylgir öllum 3ja herbergja íbúðum.

Sandavað 9-11 er á mjög góðum stað í Norðlingaholti í Reykjavík.

Stutt er í alla þjónustu m.a. leikskóla o.fl. Frábærar gönguleiðir eru allt í kring
m.a. með Elliðavatni og víðar. Húsið stendur í jaðri útivistarsvæðis þar sem
er m.a. stór skógur o.fl.

Afhending íbúða er við undirritun kaupsamnings.

Verð frá 23,5 millj.

Allar íbúðirnar verða

sýndar í dag laugar-

dag á milli

kl. 13:00 og 15:00

og á morgun sunnu-

dag á sama tíma.

Kaffiveitingar á

staðnum.

Verið velkomin!

Stefán Hrafn Stefánsson hdl. Löggiltur fasteignasali

BYGGINGARVERKTAKI
(Keflavíkurverktakar)

byggðu þetta hús

Sími 534 8300 • Kirkjustétt 4 • 113 Reykjavík • www.storborg.is • storborg@storborg.is

Júlíus
823 2600

julius@storborg.is

Valdimar
823 2217

valdimar@storborg.is

Gunnar
694 9900

gunnar@storborg.is



Mannskapurinn á Q-bar skekur rumpinn af 
innlifun við fönkið hans Michael Wycoff.

- frá klukkan
11:00 til 17:00 

Nú er opið alla
laugardaga!

Heilsuvika
5.-10. mars

allir fiskréttir á

aðeins 799 kr/kg

Nú er tíminn til að prófa nokkra
af okkar gómsætu fiskréttum

ef þú sækir*

*við sendum ekki

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



K
aren er bandarísk 
og uppalin í smábæ 
í Ohio. Hún gekk í 
háskóla í Toronto og 
kynntist þar manni 
frá Súdan. Árið 1981 

byrjaði hún að aðstoða flóttamenn 
frá nágrannaríkjum Súdans. Nú 
býr hún á Gazaströndinni og að-
stoðar Palestínumenn, sem hafa 
verið landflótta í nærri sextíu ár. 

Stofnunin sem Karen stýrir er 
elsta flóttamannastofnun Samein-
uðu þjóðanna. Henni var komið á 
laggirnar árið 1949 og þjónar þeim 
sem bjuggu í Palestínu í júní 1946 
til maí 1948 og misstu hvort 
tveggja heimili og lifibrauð vegna 
sjálfstæðisstríðs Ísraela árið 1948. 

Börn og afkomendur flóttamann-
anna njóta einnig aðstoðar UNRWA. 
Nærri sextíu árum síðar bólar ekk-
ert á lausn þessa fólks. Það fær 
ekki að snúa aftur heim og hópur-
inn, sem árið 1950 var um 914.000 
sálir, er nú 4,3 milljóna fjöld.

Flóttamennirnir búa á hernumd-
um svæðum Ísraelsmanna í Pal-
estínu, í Jórdaníu, Sýrlandi, Líb-
anon og víðar. Í þessum löndum 
eru þeir auðvitað ekki ríkisborg-
arar, en njóta í nokkrum mæli al-
mennra borgararéttinda.

Það sem voru upphaflega bráða-
birgðatjöld flóttamanna, eru nú 
fátæktarhverfi sem hafa samvax-
ið borgunum. „Ég get séð muninn, 
en almennur vegfarandi getur illa 
greint hvar borginni sleppir og 
flóttamannabúðirnar byrja,“ segir 
Karen.

Þriðjungur flóttamannanna býr 
á þeim svæðum sem eru skil-
greind sem flóttamannabúðir, en 
hinir hafa komið sér fyrir annars 
staðar í borgunum. UNRWA þjón-
ar þeim öllum og sér fyrir lág-
marks velferðarkerfi. 

Flóttamannaaðstoðin er með 
23.000 starfsmenn, flestir þeirra 
eru palestínskir flóttamenn. Þeir 
þjóna um 4,3 milljónum flótta-
manna og sjá þeim fyrir grunn-
skólakennslu og lágmarks læknis-
þjónustu. Einnig veitir stofnunin 
smálán til bágstaddra fjölskyldna 
og athafnamanna sem vilja hefja 
atvinnurekstur. Atvinnusköpun 
er það sem helst sker aðstoð við 
Palestínumenn frá annarri flótta-
mannaaðstoð. „Þegar neyðin er 
mest, veitum við þeim bágstödd-
ustu þriggja mánaða atvinnu. 
Annars bjarga þau sér oftast sjálf 
í samfélaginu, því þetta er afar vel  
menntað fólk upp til hópa. Mennt-
un er mikilvægt grunngildi í 
menningu Palestínumanna. Ólæsi 
er lítið og jafnvel árið 1960 var 
jafnt kynjahlutfall í skólunum,“ 
segir Karen.

Þrátt fyrir að UNWRA sé í 
grunninn ópólitísk mannúðar-
stofnun, segir Karen að starfs-
mennirnir séu farnir að sjá sig 
knúna til að tjá sig um ástandið og 
sérstaklega um pattstöðuna sem 
ríkir, eftir að friðarviðræður lögð-
ust af. „Þetta er farið að hafa graf-
alvarleg áhrif. Við teljum að það 
sé bráðnauðsynlegt að menn tali 
saman. Það verður að vera friðar-
ferli í gangi. Stríðandi fylkingar 
verða að bekenna hvor aðra til að 
geta náð árangri.“

Hún tekur undir ummæli Abdúlla 
Jórdaníukonungs, þegar hann 
ávarpaði bandaríska þingið með 
þeim orðum að ástandið í Palest-
ínu væri rót átaka í Mið-Austur-
löndum og því þurfi heimurinn að 
beita sér fyrir lausn á vanda Pal-
estínumanna. „Við reynum að gera 
þetta líka, að benda á mikilvægi 
þess að voldugir aðilar báðum 
megin borðsins tryggi að skilyrði 
viðræðna séu fyrir hendi.“

Karen harmar að Ísraelsmenn 
hafi ekki nýtt tækifærið sem gafst 
þegar Abbas varð forseti Palest-
ínsku heimastjórnarinnar. „Hann 
var allan tímann andsnúinn of-
beldi, en þeir hjálpuðu honum ekki 
neitt. Þeir nýttu sér [intifada upp-
reisnina] sem afsökun til að klára 
ekki málið.“

Aðspurð hvort smáríki eins og 

Ísland geti lagt nokkuð að mörk-
um í svo flóknum átökum, segir 
Karen að Ísraelsmenn og Arabar 
vinni hörðum höndum að því að fá 
þjóðir heims með sér í lið. Því geti 
öll ríki innan Sameinuðu þjóðanna 
lagt sitt af mörkum. Það sé alls 
ekkert lítið að hafa eitt atkvæði 
hjá SÞ. Það sé jafn mikið og allar 
hinar þjóðirnar hafa.

Velferðarkerfi vegalausra manna
Enn fjölgar palestínskum flóttamönnum í búðum Sameinuðu þjóðanna sem 
stofnaðar voru árið 1949. Nú leita þangað Palestínumenn sem höfðu flúið til 
Íraks. Karen Koning AbuZayd, framkvæmdastjóri flóttamannaaðstoðar SÞ 
við Palestínumenn, var stödd hér á landi í síðustu viku og spjallaði við Klem-
ens Þrastarson.







S
em sé, einróma lof, vin-
sældir og virðing. Allt 
það besta sem lista-
maður getur búist við. 
Skyldi Hugleikur hræð-
ast bakslag? Er hann 

stressaður fyrir væntanlega dóma 
fyrir Leg?

„Nei, ég held ég sé ekkert stress-
aður. Ég man alveg þegar ég var 
kvikmyndagagnrýnandi sjálfur, 
þá hugsaði ég að ef ég myndi fá 
slæma dóma þá ætlaði ég ekki að 
verða fúll. En auðvitað getur 
manni fundist dómar óréttlátir, 
ekki skrifaðir af neinu viti. En 
hvað getur maður gert? Er hægt 
að kvarta yfir dómum án þess að 
það komi út eins og maður sé bara 
hörundsár? Ég held að það eina í 
stöðunni sé að halda virðingunni 
og taka ekki dóma til sín.“

En svona fyrir utan viðbrögð 
gagnrýnanda – skipta viðbrögð 
lesenda þig máli?

„Já, það er rosa gott að fá hrós. 
Sérstaklega í gegnum myspace-
síðuna því þá þarf maður ekki að 
sýna nein viðbrögð. Ég fer alltaf í 
hálfgerðan hnút þegar verið er að 
hrósa mér.“

Þegar maður les teiknimynda-
bækurnar þínar flettir maður og 
flissar og finnst stundum að maður 
sé hálfgerður viðbjóður að vera að 
flissa yfir þessu. Myndirðu segja 
að það sé sama upplifun af leikrit-
unum þínum?

„Það er svipaður hrynjandi, jú. Í 
bókunum flettirðu og færð nýjan 
og nýjan brandara og þegar ég hef 
fylgst með viðbrögðum áhorfenda 
við þessum leikritum þá er hlegið 
ótrúlega reglulega, á sirka tuttugu 
sekúndna fresti. Það er held ég 
svipað og gerist þegar fólk horfir 
á farsa. Eða allavega velheppnað-
an farsa.“

Hugleikur segir að upphaflega 
hafi nýja leikritið átt að heita 
„Abortion – the musical“, en þegar 
hann breytti því í „Leg“ hafi fyrst 
allt farið í gang. 

„Ég var í miklu sambandi við 
Stefán Jónsson leikstjóra þegar ég 
var að skrifa þetta. Um leið og ég 
var búinn að segja honum sögu-
þráðinn var hann kominn með 
mjög skýrar hugmyndir um 
áherslurnar í verkinu. Svo var 
þetta þróað áfram í sameiningu.“

Segðu nú væntanlegum áhorf-
endum lauslega frá söguþræðin-
um.

„Í einni setningu er hann 
„Robocop meets Sound of music“, 

en Leg er sem sagt um mennta-
skólastelpu í Garðabæ sem verður 
ólétt á afmælisdaginn sinn sem er 
sami dagur og foreldrar hennar 
segja henni að þau ætli að skilja, 
kærastinn hennar segir henni upp, 
bróðir hennar fær fuglaflensuna 
og besta vinkona hennar ákveður 
að taka þátt í Bachelor. Hún verð-
ur því hálf utanveltu og það geta í 
raun ekki margir sýnt henni stuðn-
ing. Hún fer því ein í eins konar 
ferðalag til að komast að því hvað 
hún eigi að gera. Hvort hún á að 
eiga barnið eða ekki.“

Er boðskapur með verkinu?
„Tja, það má greina leikritið 

sem vangaveltur um endurkomu 
Jesúbarnsins. Gamla leikritið mitt 
var skólaverkefni og nemendurn-
ir greindu það sem nokkurs konar 
ákall á Guð. Án þess að vilja það 
þá held ég að ég sé alltaf að pre-
dika eins og einhver vitleysingur. 
Ég er svo mikill móralisti. Alltaf 
að segja við áhorfendur: skamm-
ist ykkar!“

Hugleikur hélt upp á 10 ára afmæli 
sitt árið 1987. Fyllist hann ljúfsárri 
nostalgíu þegar hann heyrir í Billy 
Idol og er hann fyrstur mættur, 
flaggandi neonstaut á næntís-böll-
um Curvers og Kiki-ow?

„Nei. Ég hef eiginlega alltaf 
verið eftir á eða með einhvern 
asnalegan lúðasmekk. Billy Idol 
fílaði ég reyndar þegar ég var 
krakki og svo var ég í Michael 
Jackson-lestinni þegar ég var 10-
11 ára, en hoppaði reyndar tíman-
lega af henni. Næntísið var Haga-
skóli og síðan Kvennó og ég byrj-
aði ekkert að fara á böll fyrr en 
einhvern tímann í Kvennó. Svo 
tónlist frá þessum tíma gerir ekk-
ert fyrir mig. Ég var bara að hlusta 
á Jethro Tull einhvers staðar í 
leyni.“

Hvernig krakki varstu – vinsæli 
strákurinn eða nörd?

„Ég myndi helst skilgreina mig 
á þessum tíma sem veggjalús sem 
slapp þó alveg við einelti. Það var 
náttúrlega fullt af kvikindum í 
Hagaskóla. Það var mikið einelti – 
maður var alveg vitni að mesta 
kvikindisskap í heimi. Stundum 
skvettist smá kvikindisskapur á 
mann sjálfan. Ég horfði á ofbeldið 
án þess að taka þátt í því. Vor-
kenndi bara lúðunum rosalega sem 
voru teknir fyrir.“

Var Hugleiks-nafnið ekkert 
notað gegn þér?

,,Nei, ekki nema að í áttunda 
bekk var ég kallaður Ástríkur. Mér 
fannst það nú bara skemmtileg til-
vísun.“

Hugleikur var einn af þeim sem 
skrifuðu síðasta áramótaskaup. 
Nú er nýtt ár rétt byrjað en samt 
finnst manni að það sé komið nóg 
efni í ágætis skaup.

„Það má segja það, já. Byrgis-

málið og sérstaklega Breiðavíkur-
málið eru þó eiginlega of viðbjóðs-
leg til að þar sé hægt að taka ein-
hvern grínpól í hæðina. Klámmálið 
væri hins vegar upplagt enda virð-
ast allir hafa rangt fyrir sér í því 
máli. Allir eru einhvern veginn 
jafn miklir vitleysingar.“

Hver er rétta skoðunin á því 
máli?

„Æi, ég veit það eiginlega ekki. 
Þetta klámfólk sem ætlaði að koma 
hingað er bara einhverjar aumk-
unarverðar klámdrottningar og 
aumkunarverðir tölvumarkaðs-
fræðingar og voru þannig séð ekk-
ert að koma hingað til að klæmast 
á Lækjartorgi. Þetta lið er bara al-
gjörir lúðar. Þegar er verið að 
banna einhverjum lúðum að koma 
til landsins … Æi, það er nú bara 
frekar lúðalegt líka!“

Hvernig sérðu framtíðina, hvað 
áttu eftir að gera?

„Ég ætla bara að gera mynda-
sögur þangað til ég þorna upp. Og 
skrifa það sem ég kemst í. Þeir hjá 
Penguin ætla svo að gefa út bók 
númer tvö – Bjargið okkur – sem á 
að heita Is that supposed to be 
funny? Fyrsta bókin seldist víst 
rosalega vel þótt ég viti ekki hvað 

ég er búinn að græða á henni. 
Tékkarnir koma svo seint í þessum 
bókabransa.“ 

Hvar finnurðu fyrirmyndirnar í 
verkin þín?

„Það er nú bara mannfólkið í dag 
og fólkið í kringum mig. Maður 
þarf bara að hlusta á fólk tala og 
snúa síðan út úr því, setja hlutina í 
annað samhengi.“

Ertu enn þá alltaf í strætó?
„Nei, reyndar ekki. Ég er ekki 

með bílpróf en ég er bara orðinn 
enn meiri innipúki en ég var. Það 
er ekkert sérstaklega gott fyrir 
mig. Mér finnst gaman að kýla og 

keypti mér boxpúða til að fá ein-
hverja æfingu, en er reyndar ekki 
búinn að hengja hann upp enn þá. 
Svo er ég líklegast að flytja út 
seinna á þessu ári. Ég og kærast-
an. Holland og Bretland koma 
helst til greina. Maður hefur nú 
bara gott af því að fara frá Ís-
landi.“

Er ekkert á döfinni að fara að 
fjölga sér?

„Ha ha ha … Nei, það er ekki 
planað.“

Af hverju ekki?
„Af hverju ekki?! Nú það er bara 

svo mikið að gera!“

Dr. Gunni
tekur viðtal

Hugleikur Dagsson verður þrítugur í október. 
Miðað við aldur er hann búinn að afkasta heilan 
helling af æðislegu stöffi. Þjóðleikhúsið frum-
sýndi Legið hans á fimmtudaginn við gargandi 
fögnuð áhorfenda; í fyrra fékk hann Grímuna 
fyrir fyrsta leikverkið sitt, Forðist okkur, og hon-
um hefur tekist það ómögulega: að gera vinsælar 
teiknimyndasögur á íslensku, sjö talsins, og eina á 
ensku sem Penguin gaf út í fyrra.





H
enni hefur verið seinkað, breytt og 
seinkað aftur, en PlayStation 3 leikja-
tölvan er loksins að koma. Þann 23. 
mars hefst sala á tölvunni sem tekur 
við af vinsælustu sjónvarpsleikja-
tölvu í heimi, PlayStation 2. Dagurinn 

sem evrópskir tölvuleikjaunnendur hafa beðið eftir 
svo lengi er við það að renna upp.

PlayStation 3 var fyrst kynnt almenningi um mitt ár 
2005, á tölvuleikjaráðstefnunni E3 í Bandaríkjunum. 
Upphaflega átti hún að koma út vorið 2006, en útgáfu-
deginum var seinkað þar til í nóvember sama ár. Átti 
hún þá að koma út í Bandaríkjunum, Evrópu og Japan 
samtímis.

Þegar á hólminn var komið hopaði Sony, framleið-
andi tölvunnar, enn á ný og frestaði útgáfunni í Evrópu 
um fimm mánuði, við óblíðar viðtökur Evrópubúa. 

Vandræði við fjöldaframleiðslu á Blu-Ray diska-
drifunum voru sögð ástæðan fyrir því að aðeins Jap-
anar og Bandaríkjamenn fengu að njóta tölvunnar í 
nóvember 2006, en Evrópa sat á hakanum.

PlayStation 3 er mun öflugri en fyrirrennari hennar 
og státar af mörgum nýjungum. Þar ber einna helst að 
nefna Blu-Ray drifið sem kemur í stað DVD-drifsins 
á PS2 tölvunni, en Blu-Ray diskar geta geymt allt að 
fimm sinnum meiri gögn en DVD-diskarnir. 

Leikirnir fyrir vélina verða flestir í háskerpu, en 
það þýðir að upplausnin er mun hærri en í „venjuleg-
um“ leikjum. Bíómyndir á Blu-Ray diskum eru einnig 
í háskerpuupplausn. Til þess að nýta háskerpuna þarf 
þó sjónvarp sem ræður við að sýna efni í slíkri upp-
lausn.

Verðið á tölvunni er ein af þeim nýjungum sem hafa 
vakið litla hrifningu hjá fólki. Í Evrópu mun premium-
útgáfa vélarinnar kosta 600 evrur, en ódýrari útgáfan 
verður ekki gefin út hér til að byrja með. 

Til samanburðar kostar Xbox 360, einn keppinauta 
PlayStation 3 í leikjatölvustríðinu, 300-400 evrur eftir 
útgáfum. Nintendo Wii, þriðji þátttakandinn, kostar 
250 evrur. 

Hér á Íslandi má búast við að vélin kosti milli 60 og 

70 þúsund krónur, en verslanir BT, Elko og Max verða 
allar með leikjatölvuna til sölu.

Í premium-útgáfunni er sextíu gígabæta harður 
diskur, möguleiki fyrir þráðlausa nettengingu og 
minniskortalesari auk Blu-Ray drifsins sem er í öllum 
útgáfum.

Útgáfa PlayStation 3 í Bandaríkjunum einkenndist 
fyrst og fremst af gríðarlegri eftirspurn og langt í frá 
nægu framboði. Þetta ástand hafði það í för með sér 
að tækifærissinnar sáu sér leik á borði og biðu dögum 
saman í biðröð eftir tölvunni, og seldu hana um leið á 
uppboðsvefnum eBay með hundrað prósenta álagi eða 
svo. Fjölmennar biðraðir þar sem enginn ætlaði sér í 
rauninni að nota sjálfa tölvuna voru ekki óalgeng sjón 
á útgáfudeginum.

Nokkru eftir útgáfudaginn tók að lægja og ástandið 
batnaði. Í árslok hafði Sony selt tæpar tvær milljónir 
eintaka, þar af um 750.000 í Bandaríkjunum.

Það skiptir litlu máli hversu öflug leikjatölva er ef 
leikirnir sjálfir standa ekki undir kröfum. Fimmtán 
leikir komu út á sama tíma og tölvan í Bandaríkjunum 
og Japan, en alls verða rúmlega fjörutíu leikir á boð-
stólum þegar vélin fer í sölu í Evrópulöndum.

Einna vinsælustu leikirnir eru skotleikurinn Resis-
tance: Fall of Man, bardagaleikirnir Virtua Fighter 5 
og Fight Night Round 3 og bílaleikurinn MotorStorm, 
sem kom út nú fyrir nokkrum dögum. Leikjaunnendur 
eru þó eflaust spenntastir fyrir Grand Theft Auto IV, 
sem kemur út í október, og Metal Gear Solid 4: Guns of 
the Patriots, sem kemur út einhvern tímann á þessu 
ári.

Fyrir þá sem eiga ekki háskerpusjónvarp eru kost-
ir PS3 nokkru færri en hjá hinum. Vissulega er hægt 
að spila alla leikina án vandkvæða, en þeir eru í mun 
lægri upplausn og líta alls ekki jafn vel út. Hið sama 
gildir um Blu-Ray myndir, þær munu í besta falli líta 
jafnvel út og myndir á DVD-diskum.

Tölvan nýtist því eigendum háskerpusjónvarps mun 
betur en þeim sem ekki eru svo heppnir. Áhugasamir 
ættu að taka þetta með í reikninginn þegar ákveðið er 
hvort kaupa á vélina eða ekki.

Nýr þátttakandi í 
leikjatölvustríðinu
Arftaki vinsælustu sjónvarpsleikjatölvu í heimi, PlayStation 2, er á leið til 
landsins. Þann 23. mars munu landsmenn, sem og aðrir Evrópubúar, geta 
notið nýju tölvunnar sem heitir því frumlega nafni PlayStation 3. Salvar 
Þór Sigurðarson skoðaði tölvuna sem svo margir hafa beðið spenntir eftir.
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T
ímalaus elegans 
mætir framtíðarfant-
asíu með smáívafi af 
sixtís kúli – þannig 
mætti lýsa tískuvik-
unni í París með einni 

setningu.
Flíkin sem tröllreið öllum tísku-

sýningunum fyrir haust/vetur 
2007 í París var efnismikla kápan.
Margar þeirra voru bjöllulaga og 
stuttar eða með víðu herrasniði. 
Stella McCartney setti tóninn um 
„lúkk“ næsta vetrar – en það snýst 
allt um að vera dömuleg en í senn 
afslöppuð, í aðsniðnum fötum sem 
eru bæði strákaleg og kvenleg, föt 
sem eru fyrst og fremst kynþokka-
full, litrík og djörf. Hátíska sem 
er svo dásamlega sniðin að nú-
tímakonunni að eftirlíkingar  
verða örugglega í öllum ódýrari 
verslanakeðjum í haust. Kjólar 
voru oft frekar víðir og stuttir, 
mikið um skokka og frumleg erm-

asnið, buxur ýmist níðþröngar eða 
mjög víðar, og kvöldkjólar ætíð 
dragsíðir og guðdómlega kvenleg-
ir. 

Tískuspekúlantar féllu í stafi 
yfir sýningum Stellu McCartney,
hönnun Nicolas Ghésquiere fyrir 
Balenciaga og hönnun nýliðans 
sænska Paulo Melim Andersson
fyrir Chloé. Frönsk klassík mætti 
töffaraskap í vetrarlínum Hermés 
og Chanel, og Miuccia Prada vakti 
lukku með MiuMiu-línunni þar 
sem áhersla var lögð á silki, satín 
og frumleg snið. 

Stikkorð til að hafa í huga fyrir 
næsta vetur: Víðar kápur, jakkar 
með hermannasniði, háir hanskar, 
víðar ermar, skokkar, litaglaðar 
sokkabuxur og lakkstígvél, hattar, 
alpahúfur, derhúfur, reiðbuxur, 
plíseringar. 

Litir: Bleikt, fjólublátt, vínrautt, 
eldrautt, svart, grátt og dimm-
blátt.

C ést chic
Nýyfirstaðin tískuvika í höfuðborg Frakklands 
boðaði stórglæsilegt haust og vetur 2007 – kyn-
þokkafullan, litríkan og djarfan fatnað. Anna 
Margrét Björnsson kynnti sér helstu strauma og 
stefnur mestu hátískuborgar heims. 
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Ofurbloggarinn Steingrímur Sævarr Ólafsson er 
nýsestur við stjórnvölinn á frétta og dægurmála-
þættinum Ísland í dag á Stöð 2. Fréttablaðið tók 
hann í yfirheyrslu um allt annað en fjölmiðla.

Hvernig líður þér á settinu? Yfir-
leitt bara nokkuð vel, takk fyrir. 
Verst þegar klósettpappírinn 
klárast. Varstu annars með eitt-
hvað annað sett í huga?

Enginn sviðsskrekkur? Nja, ekk-
ert alvarlegt. Alltaf léttur og 
góður fiðringur fyrir hverja út-
sendingu, en það er góð tilfinning 
og heldur manni á tánum.

Hvert er takmarkið? Að vera betri 
í dag en í gær og betri á morgun 
en í dag.

Draumaviðmælandinn? Það hefði 
verið gaman að taka góðan debatt 
við Adolf Hitler í beinni útsend-
ingu, en af núlifandi einstakling-
um, ætli Paul McCartney og Rafa 
Benitez myndu ekki sóma sér vel í 
sófanum í Íslandi í dag.

Hvenær varstu hamingjusamast-
ur? Toppar nokkuð fæðingu af-
kvæmisins? Hef að öðru leyti átt 
margar hamingjustundir sem 
ósanngjarnt væri að gera upp á 
milli.

Hvað þolir þú  ekki í fari annarra? 
Ósanngirni, óheiðarleika, óstund-
vísi og óhróður um aðra. Ó virðist 
lykillinn að óþoli mínu.

Dýrmætasta eignin? Minning-
arnar. Annars eru það bækurnar 
mínar.

Hvar myndir þú búa ef þú hefð-
ir algerlega frjálst val? Er Keops- 
píramídinn ekki laus enn þá? 
Spurning um að bæta við einum 
eða tveimur gluggum samt.

Uppáhaldsbókin þín? Góði dátinn 
Svejk, ekkert toppar þá bók.

Þú ert að fara á grímuball og 
mátt fara í hvaða búning sem er. 
Í hverju ferðu? Ég myndi vera 
Ósýnilegi maðurinn.

Hvaða lifandi persónu berðu 
mesta virðingu fyrir? Maður á að 
bera virðingu fyrir öllum lifandi 
persónum. Ég fékk gott uppeldi 
skal ég segja þér.

Hvaða frasa ofnotar þú? „Komiði
sæl, þetta er Ísland í dag.“

Ef þú ættir tímavél, hvert myndir 
þú fara og af hverju? Egyptaland,

eigum við að segja um það bil sem 
18. konungsættin var að koma 
sér vel fyrir? Ég væri alveg til í 
að skoða mig um á þeim tíma sem 
heillar mig einna mest. Til vara 
myndi ég stilla á að hitta Muster-
isriddarana í Landinu helga í smá 
tíma og svo er það Liverpoolborg 
í kringum 1960 og fylgjast með 
uppgangi Bítlanna. 

Hvað gerir þig þunglyndan? Þegar
Liverpool tapar. Ég þoli ekki þegar 
Liverpool tapar. Þoli það ekki. Ég 
þoli ekki þegar Liverpool tapar, 
þoooooli það ekki.

Hvernig slappar þú af? Með því að 
loka augunum og jafnvel stundum 
eyrunum. Bókstaflega.

Frægasti forfaðir þinn? Held að 
það hljóti að vera franski duggar-
inn sem kom við á Vestfjörðum í 
den og laumaði brúnu augunum og 
Arnardalsættarnefinu inn í ætt-
ina. Veit reyndar ekki hvað hann 
hét.

Áttu þér neyðarlegt leyndarmál? 
Jamm. En ef ég segi frá því, þá er 
það ekki lengur leyndarmál, bara 
neyðarlegt.

Ef þú hefðir ofurafl, hvert myndi 
þitt vera? Ofurgóður. Það er flott.

Hvað er uppáhaldsorðið þitt? Já.

Ef einhver myndi gera kvikmynd 
um líf þitt, hver ætti að leika þig? 
Þar sem myndin yrði eingöngu 
fyrir alþjóðamarkað, þá yrði það 
John Cusack.

Hvaða lag myndir þú vilja láta 
spila í jarðarförinni þinni? Fjöl-
skyldan þekkir skyldulögin en svo 
væri gaman að láta eitt gott 80´s 
lag fylgja með. 

Hvernig viltu að fólk minnist þín? 
Brosandi.

Hvað er mikilvægasta lexían sem 
þú hefur lært í lífinu? Að ekkert 
líf er án dauða og enginn dauði er 
án lífs.

Ég þoli ekki þegar 
Liverpool tapar. Þoli 
það ekki. Ég þoli ekki 
þegar Liverpool tapar, 
þoooooooli það ekki. 
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Sendu SMS JA BCF
      á 1900 og þú gætir

             unnið bíómiða fyrir tvo!

8
H V E RV I N N U R !

Vinningar eru
bíómiðar, fullt af Pepsi,

DVD myndir og margt fleira!



KRINGLUNNI • SMÁRALIND • LAUGAVEGI

HELGAR

Nine Inch Nails
Beside you in time DVD

2.799

Bloc Party
A Weekend in the City

Nick Cave
Abbatoir bues tour 2DVD/2CD

4.299

Johnny Cash
Ring of Fire Vol II

1.790

Grinderman (Nick Cave)
Grinderman

1.790

Ólöf Arnalds 
Við og Við

1.790
1.790

YFIR 200 TITLAR AF TÓNLIST Á 999

Brazilian Girls 
 Talk to the bomb

  999
Nine inch nails 

Pretty hate machine

  999

Incubus
 Science

  999

TILBOÐ

ÚRVALIÐ ER Í SKÍFUNNI



„Þar sem jökulinn ber við loft hætt-
ir landið að vera jarðneskt, en jörð-
in fær hlutdeild í himninum, þar 
búa ekki framar neinar sorgir og 
þessvegna er gleðin ekki nauðsyn-
leg, þar ríkir fegurðin ein, ofar 
hverri kröfu.“ Halldór Laxness: 
Fegurð himinsins (1940). Er hægt 
að hugsa sér fegurri byrjun á 
skáldsögu? Taka menn eftir því að 
þetta er ljóð, þótt það sé prentað 
eins og prósi?

Í tilefni af umfjöllun minni um 
orðin allsgáður, „edrúmennska“ og 
algæði sendir Baldur Jónsson próf-
essor mér eftirfarandi:

„Ég sé í blaði dagsins að þú minn-
ist á nafnorð af lýsingarorðinu alls-
gáður. Það má velta því fyrir sér. 
Ég hefi efasemdir um þá orðmynd-
unaraðferð sem þú nefnir, en mætti 
ekki nota karlkynsorðið allsgái?
Mér finnst í minningunni að það 
hafi verið eftirlætisorð Einars 
Ólafs [Sveinssonar]. Ég tengi það 
a.m.k. við hann, og víst er að hann 
notar það í bókmenntasögu sinni, 
bls. 10: „Löngun víkinganna til að 
sjá nýtt, lönd og þjóðir, hélzt í hend-
ur við eins konar heiðríkan, næri 
því kaldlyndan allsgáa“. Ég hefi 
haft gaman af þessu orði Einars 
Ólafs, og nota það sjálfur, svo að 
mér datt í hug að gauka því að þér.“ 
Ég þakka Baldri þessa tillögu og 
finnst hún afbragð. Hvernig líst 
„meðferðaraðilum“ á? 

er haft eftir handboltamanni í 
Fréttablaðinu 21. janúar. Auðvitað 
er ekkert undarlegt þótt íþrótta-
maður mismæli sig. Vænting  
merkir eftirvænting, von, þrá. 

Menn vænta einhvers, en gera 
ekki væntingar, heldur kröfur. Hér 
á blaðamaður að vera á verði og 
leiðrétta. Það brást. Og það sem 
verra er: í fyrirsögn er sagt til
sjálfs míns. Sem táknar að blaða-
maðurinn ruglar saman ég (per-
sónufornafn, ef. mín) og minn
(eignarfornafn, ef. míns: til sonar 
míns).

segir í Mbl. í umfjöllun um listsýn-
ingu, og hljómar illa í mínum 
eyrum. Betra finnst mér að tala um 
fjölda mynda á sýningu.

Hafþór Ragnarsson sendir þessa 
þörfu ábendingu:

„Sekúndurnar tifa er setning 
sem oft heyrist í sjónvarpi og út-
varpi þegar líður að lokum ýmissa 
kappleikja. Hér hefur íþrótta-
fréttamönnum hlaupið kapp í kinn 
og þeir slegið saman tveimur fyrir-
bærum. Sekúndur líða. Klukkur 
tifa. Ef þú gætir bent á þetta í 
Fréttablaðinu væri mörgum 
íþróttaáhugamanninum gerður 
greiði.“ Þessu er hér með komið á 
framfæri. Kannski má bæta því 
við, að trúlega heyrist ekkert tif í 
nútímaklukkum í íþróttahúsum. En 
það er önnur saga.

Auðunn Bragi Sveinsson sendir 
þessa fallegu braghendu:

Áður fannst mér tíminn tosast 
tregt á vegi.
Nú ég þetta sannast segi:
-Sé ég eftir hverjum degi.

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

Í Íran er föstudagur frídagur, eins 
og sunnudagur heima. Fimmtu-
dagskvöld eru því partíkvöld hér í 
Teheran. Það tók mig smá tíma að 
venjast því að hér byrjar vinnu-
vikan á laugadegi sem er eins og 
hver annar mánudagur heima. 
Svona eru hlutirnir oft öfugsnúnir 
í Íran. Dagatalið er allt annað, hér 
er árið 1385, og persneska er skrif-
uð og lesin í öfuga átt, frá hægri til 
vinstri.

Síðasta fimmtudagskvöld fór ég 
með vinkonu minni í partí rétt fyrir 
utan Teheran. Þessi vinkona mín er 
ein frægasta leikkona Írana og því í 
innstu kreðsu lista- og menningar-
geirans. Eftir því sem maður kemst 
ofar í þjóðfélagsstigann er fólkið 
og viðhorfið vestrænna. Það er al-
gengt að ríka fólkið í Teheran eigi 
annað hús rétt fyrir utan borgina. 
Þar getur það slappað af, andað að 
sér fersku lofti og haldið brjáluð 
partí í risahúsum. Þar sem við 
brunuðum í mesta sakleysi eftir 
hraðbrautinni út úr Teheran komum 
við að vegatálmum. Áður en við 
vissum af var lögreglan búin að 
stoppa okkur og við umkringd her-
mönnum og lögreglu, og umstangið 
mjög mikið. Ég vissi ekkert hvað 
var að gerast en þar sem ég stóð í 
vegarkantinum á háhæluðum skóm 
með varalit og bleika slæðu á höfð-
inu, hvíslaði vinkona mín: „Ekki 
vera hrædd.“ Þarna stóðum við 
tvær í sparifötunum á leiðinni í 
partí og vorum skyndilega um-
kringdar hermönnum með vélbyss-
ur. Á augnabliki var lögreglan búin 
að umturna bílnum okkar í leit að 
einhverju, líklega áfengi eða popp-
tónlist. Ég hafði ekki tíma til að 
vera hrædd því mér fannst svo 
stórmerkilegt að fylgjast með þess-
um mönnum, sem æddu fram og til 
baka með hrópum og köllum sem 
ég skildi ekki. Þetta var eins og at-

riði í bíómynd. 
Svona er lífið 
hérna stundum 
súrrealískt.  Að 
sjálfsögðu fannst 
ekkert í bílnum 
okkar og við 
brunuðum í partí-
ið eins og ekkert 
hefði í skorist. 
Vinkona mín full-

vissaði mig samt um það að hún 
hefði aldrei lent í þessu áður og 
sagði svo í gríni að kannski væri 
aukið öryggi vegna þess að nú væri 
Alþjóðakvennadagurinn.

Aðalfréttir síðustu viku frá Íran 
voru konurnar þrjátíu og þrjár sem 
voru handteknar fyrir að mótmæla 
fyrir utan réttarhöld yfir öðrum 
fimm írönskum konum sem berjast 
fyrir auknum réttindum kvenna. 
Þessar konur eru allar menntaðar 
og eru úr efri stigum þjóðfélagsins. 
Þar er áherslan á breytingar mest 
sem og baráttan fyrir rétti kvenna. 
Fátæku, trúuðu og ómenntuðu kon-
urnar hafa ekki bolmagn til að berj-
ast fyrir rétti sínum og sætta sig 
við að hylja höfuðið með öllu sem 
því fylgir. Þessar handteknu bar-
áttukonur eru aðeins að fara fram á 
það að aflétt verði lögum sem geta 

dæmt konur til dauða fyrir fram-
hjáhald með steinkasti og að konur 
séu metnar til jafns við karlmenn, 
en í dag er staðan þannig að fyrir 
rétti hefur vitnisburður karlmanns 
helmingi meira vægi en vitnisburð-
ur konu. Tvær konur eru til jafns 
við einn karlmann. Þetta er ennþá 
Íran þó ég gleymi því stundum 
þegar ég er með vinkonum mínum 
sem eru alveg eins og hvar annars 
staðar í heiminum. Ég fæ reyndar 
alltaf vægt menningarsjokk í hvert 
sinn sem ég labba inn í partí hér. 
Íran úti á götu og Íran inni í húsi er 
tvennt ólíkt. Í partíum eru konur 
mjög glannalega klæddar, stífmál-
aðar og stífgreiddar, eins og dúkk-
ur. Tónlist, dans og matur lýsa 
partíum best. Og það í þessari röð. 
Þegar fólk mætir er tónlistin alltaf 
í botni og allir dansa af miklum 
krafti. Það er enginn feiminn á 
dansgólfinu og svitinn bogar af 
karlmönnunum. Þegar arabískir 
tónar heyrast breytast konurnar í 
persneskar prinsessur. Mjaðmir 
byrja að sveiflast og hendur lykkj-
ast í hringi. Þvílíkar hreyfingar og 
þvílík fágun. Þá hætti ég yfirleitt 
að brussast á dansgólfinu. Matur-
inn er borinn fram eftir miðnætti 
en eftir matinn hægist á dansinum 
og fólk getur talað saman áður en 
það fer að tínast heim. Svona eru 
hlutirnir oft í öfugri röð í Íran. 

Lífið hérna er gjörsamlega frá-
brugðið því sem ég hef áður kynnst 
og maður  verður stöðugt að búa sig 
undir það óvænta. Rútína er ekki til 
í orðaforða Írana og því er ekkert 
sem heitir rútína hér. Enginn dagur 
er eins. En það er einmitt það sem 
gerir Teheran að stórskemmtilegri 
og mjög svo spennandi borg.

hannabjork@gmail.com Fyrri pistla 
frá Íran má lesa á www.hanna-
bjork.blogspot.com  og á visir.is

Vegatálmar og vestræn viðhorf

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.

Leystu krossgátuna!

Þú gætir unnið

james bond myndina

casino royale á DVD!





Ég var í 
jarðarförinni

hennar
langömmu í 

gær.

Nei? Hvað 
skeði?

Hún
dó!

Já ... en gekk 
allt vel?

Vel? Þetta var 
jarðarför!

Afsakaðu,
þetta var 

ósmekkleg
spurning!

Snitturnar voru 
fínar, en kjötinu var 

örugglega slátrað árið 
1980 eða eitthvað 

álíka!

Ég sam-
hryggist!

Ég er ekkert ósáttur við pabba 
og mömmu fyrir vera eins og 
þau eru, ég vildi bara að þau 
vildu vera meira eins og ég vil 

að þau séu!

Heldurðu að 
vísindamenn

nenni einhvern 
tímann að 

klóna okkur?

Litli bleiki sokkur ... 
litli bleiki sokkur

Sniff! Litli bleiki sokkur ... 
litli bleiki sokkurSniff!

Sniff!

Hvenær
er matur 
mamma?

Eftir svona 
korter. Ég er svo 

svöng að 
ég gæti 

étið hest!

Mér
nægir

bara lítið 
folald.

Allir virðast 
vita betur en 
næsti maður um 
hvernig rétt sé 
að kveða niður 
hina ýmsu böl-
vætti og losa 
okkur við 
heimsósóma,
sem gegnsýrir 

íslenskt samfélag þessa dagana.
Kona nokkur mér málkunnug 

er broddbloggari af verstu sort. 
Hún hefur jafnan sagt að jákvæð 
afstaða mín til hversdagsins sé 
tilkomin vegna þess hve ég er ein-
föld sál. Undir orð hennar tek ég 
heils hugar, að minnsta kosti hef 
ég ekki ímyndunarafl til að lesa 
hinn ýmsa viðbjóð út úr hlutum

sem mér finnast fáfengilegir með 
öllu.

Hefði ég hugmyndaflug á borð 
við flugnahöfðingjann hross-
hæfða myndi ég ekki blogga um 
það. Fremur myndi ég nýta við-
bjóðinn til að græða honum. Frá 
mér kæmi ritröð hryllingsbók-
mennta á borð við verk Stephens 
King eða fagurfræðileg skáldverk 
í líkingu við verkið Saga augans 
eftir Bataille þar sem ofbeldi og 
kynlífi er blandað saman með 
listilega fagurri útkomu. 

Eiginlega myndi ég nýta óhroð-
ann sem ég fyndi í myrkviðum 
huga míns í allt annað en að blogga 
um hann undir þeim formerkjum 
að ég væri að berjast fyrir betri 
veröld. Ef ég finn hjá mér brenn-

andi hvöt til þess að gera heiminn 
betri er ég nefnilega vön að styðja 
góðgerðarsamtök og láta fag-
menn um framhaldið. 

Ég er aftur á móti svo heppin 
að mig plagar í raun ekki neitt. Ég 
hef fundið besta leikskóla í ver-
öldinni. Ég get ekki ímyndað mér 
betri byrjun á degi heldur en að 
fylgja syni mínum inn fyrir veggi 
hvítu hallarinnar þar sem hann 
dvelur í góðum höndum yfir dag-
inn. Ástúðlegt viðmót starfsfólks-
ins skapar svo hjá mér vellíðan 
sem fylgir mér langt inn í dag-
inn.

P.S.: Í gær keypti ég tvo potta 
af mjólk og velti því fyrir mér 
hve íslenskar kartöflur haldast 
fallegar langt fram eftir vetri.
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hver vinnur!
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Sendu SMS 
JA BOND á númerið

1900 og þú gætir 
unnið!

AÐALAVINNINGUR:
 Allt Bondsafnið á DVD

AUKAVINNINGAR:
Casino Royal á DVD

DVD myndir, tölvuleikir,
fullt af Pepsi og margt fleira



Breska tónlistartímaritið NME 
valdi þessa plötu eina af 10 bestu 
plötum síðasta árs. Persónulega 
botna ég ekkert í því. Mig grun-
ar að Pretenders-legi slagarinn 
Weekend Without Makeup hafi 
átt hlut að máli. Hef það líka á 
tilfinningunni að þetta sé eitt af 
þessum böndum sem skila sér 
ekki eins vel á plasti og á sviði.

Sveitin er mönnuð þrem-
ur stúlkum og tveimur strákum 
og leikur breskt ruslrokk með 
klingjandi gíturum beint eftir 
formúlunni. Einföld gítarstef 
ofan á stuðandi takta sem detta 
annað slagið inn í diskóbítið. 
Þannig hljómar Long Blondes oft 
eins og liðsmenn Franz Ferdinand 
séu að leika undir hjá Deboruh 

Harry, söngkonu Blondie. Sem 
yrði eflaust ekkert svo slæmt, en 
ég er einhvern veginn alltaf að 
bíða eftir því að heyra í breskri 
sveit sem minnir mig ekki á ein-
hverja aðra nýlega breska sveit. 
Það er ekkert svo langt síðan það 
þótti dauðadómur að minna á ein-
hverja aðra sveit, en í dag virð-
ist það vera skilyrði til þess að fá 
plötusamning.

Sum lögin eru skemmtilega 
sæt, eins og Once and Never 
Again. Skemmtilegur blær frá 
sjötta áratugnum svífur yfir lag-
inu, sem svo er kristallað með 
texta sem virkar eins og mót-
svar 21. aldarinnar við öllum 
klisjulegu táningsástartextunum 
frá gömlum sveitum á borð við 

Shangri-La´s, The Ronettes eða 
The Crystals. Boðskapurinn er að 
það sé engin ástæða að flýta sér 
að komast á fast því það sé betra 
að lifa og leika sér fram á tvítugs-
aldurinn. Ekki hefði amma mín 
samþykkt þessi rök.

Þessi frumraun Long Blondes 
er nokkuð fín en líður töluvert 
fyrir skort á frumleika í útsetn-
ingum. Það er ekkert við sjálfa 
tónlistina sem er mjög eftir-
minnilegt og í mínum huga fellur 
hún algjörlega í fjöldann og verð-
ur eflaust dottin úr minni mínu 
eftir helgina. Hér er þó nóg af 
neista til þess að geta leyft sér að 
vona að næsta plata sveitarinnar 
verði betri.

Litla systir hans Franz

Lane Garrison, sem leikur í 
spennuþáttunum Prison Break, 
hefur verið ákærður fyrir mann-
dráp og fyrir að aka undir áhrifum 
áfengis þegar bíll hans lenti í 
árekstri á síðasta ári. Sautján ára 
piltur lést í slysinu og tvær fimmt-
án ára stúlkur slösuðust.

Garrison, sem er 26 ára, á yfir 
höfði sér sex ára og átta mánaða 
fangelsi verði hann fundinn sekur. 
Hann má ekki aka bíl, drekka 
áfengi né fara á bari á meðan hann 
bíður eftir réttarhöldunum.

Þættirnir Prison Break fjalla 
um fanga á flótta undan réttvís-
inni og því þykir það nokkuð kald-
hæðnislegt að Garrison sé nú 
hugsanlega á leiðinni í steininn. 

Kærður fyrir 
manndráp

Hljómsveitirnar Beastie Boys, 
The Killers, Peter Björn og John 
og Slayer eru á meðal þeirra sem 
hafa bæst við dagskrá Hróars-
kelduhátíðarinnar sem verður 
haldin í Danmörku í sumar.

Langt er síðan Beastie Boys 
spilaði síðast á Hróarskeldu. Eiga 
slagarar á borð við Sabotage, Fight 
For Your Right og Intergalactic 
eflaust eftir að falla hátíðargest-
um vel í geð. The Killers frá Las 
Vegas gaf á síðasta ári út sína aðra 
plötu, Sam´s Town og á henni er 
m.a. lagið When You Were Young. 
Peter, Björn og John gaf út plöt-
una Writers Block á síðasta ári 
þar sem hið vinsæla Young Folks 
er m.a. að finna. Sveitin heldur 
tónleika hér á landi í vor.

Á meðal fleiri þekktra nafna á 
Hróarskeldu í ár eru Red Hot Chili 
Peppers, Björk og The Who.

Beastie Boys 
bætast við

Aðdáendur popparans Michaels 
Jackson þurftu að borga tæpar 
230 þúsund krónur á mann til að 
fá að hitta goðið í Tókýó á dögun-
um. Biðu aðdáendurnir spenntir 
eftir því að fá að spjalla við Jack-
son og taka myndir af honum á 
sérstökum fjöldafundi sem var 
settur upp fyrir þá. Söng hann 
hvorki né dansaði fyrir aðdáend-
urna.

„Ég myndi borga tíu sinnum 
hærri upphæð hvar og hvenær 
sem er,“ sagði Carlo Riley, aðdá-
andi Jacksons. Flaug hann sér-
staklega til Japans frá Bandaríkj-
unum til að hitta popparann sér-
vitra. 

Fúlgur fyrir 
fundinn



! Kl. 17.00
Kammerkór Reykjavíkur held-
ur tónleika í tilefni af fimm ára 
afmæli sínu í Laugarneskirkju. 
Kórinn mun flytja rjómann af 
lögum fyrri ára, einnig hluta 
af Gloríu í D-Dúr eftir Antonio 
Vivaldi en verkið mun verða 
flutt í heild sinni í apríl í sam-
vinnu við annan kór og hljóm-
sveit. Stjórnandi er Björn 
Thorarensen en meðleikari er 
Kári Þormar.

Fullt af engu

Söngleikurinn Ást eftir 
Gísla Örn Garðarsson og 
Víking Kristjánsson verður 
frumsýndur í Borgarleik-
húsinu í kvöld. 

Í verkinu segir frá Nínu, eldri 
konu utan af landi, sem kemur í 
skammtímavistun á elliheimili 
í höfuðborginni, fyrir tilstuðlan 
ábyrgðarfulls sonar. Á heimil-
inu er fjörugt félagslíf en vistin 
hefur ekki þau áhrif á Nínu sem 
sonurinn hefði óskað. 

Hugmyndin að verkinu er 
komin frá Gísla Erni sem fékk 
Víking í lið. Gísli leikstýrir sýn-
ingunni en Víkingur leikur í 
henni soninn umrædda. Víking-
ur segir hugmyndina einfalda: 
að gera söngleik með nýjum 
dægurlögum, láta eldri hóp leik-
ara syngja þau á frummáli, hann 
gerist á elliheimili og fléttan 
væri lítil ástarsaga. Tilgangur-
inn var síðan að ná saman hópi 
eldri leikara og sviðslistamanna 
og fá þá til að flytja verkið.

Leikarar eru  Kristbjörg Kjeld, 
Magnús Ólafsson, Theodór Júlí-
usson, Hanna María Karlsdóttir, 
Pétur Einarsson, Skapti Ólafs-
son, Ómar Ragnarsson, Charlot-
te Böving og Víkingur Kristjáns-
son. Hanna, Pétur, Theódór og 
Charlotta koma úr flokki LR. 
Ómar hóf sinn feril barn að aldri 
hjá LR og starfaði lengi sem 
skemmtikraftur. Sem leikari 

vann hann um skeið við Þjóðleik-
húsið. Magnús hefur leikið hjá 
ýmsum leikflokkum utan starfa 
sem skemmtikraftur. Skafti var 
á sínum tíma mikilvirkur dæg-
urlagasöngvari. Kristbjörgu er 
óþarft að kynna. Auk þeirra 
kemur fram í sýningunni tíu 
manna kór. Víkingur segir það 
hafa gengið vel hjá þeim félög-
um að koma verkinu saman, erf-
iðast hafi reynst að finna texta 
og lög til að falla rétt í framgang 
fléttunnar. Þeir leiti víða fanga, 
þarna eru lög úr söngbók 
Bítlanna en líka yngra popp. Tón-
list fylgir öllu verkinu og er 
samin og flutt af Pálma Sigur-
hjartarsyni en hann útsetti einn-
ig sönglögin sem eru flutt af 
bandi.

Víkingur segir það mikla 
reynslu fyrir unga leikara að 
vinna með jafnreyndu fólki og 
þarna er á ferðinni. Það sé per-
sónulega fyrir sig stór áfangi að 
leika á móti Kristbjörgu svo 
dæmi sé tekið. Hann segist viss 
um að eldri leikhúsgestir fagni 
þessu verki en þeir yngri hafi 
ekki síður gaman af, forsýning-
ar hafi leitt það í ljós. 

Vesturport er enn á fullu með 
leikferðir til meginlandsins og 
verða að leika Woyzeck í Am-
sterdam í apríl og framundan er 
för til Spánar. Þá er undirbún-
ingur að hefjast fyrir uppsetn-
ingu hópsins á Fást og verður 
það þriðja sviðsetning hér á 
landi á verki Goethes. 

Um tvö hundruð manns hafa þegar 
skráð sig í kvikmyndaklúbbinn 
Fjalaköttinn sem hóf sýningar í 
Tjarnarbíói fyrir skömmu. Þriðju 
sýningarhelgina verður kastljós-
inu beint að Rússlandi. Á morg-
un verða sýndar fjórar myndir en 
þar á meðal er stórvirkið Trönurn-
ar fljúga eftir Mikhail Kalatozov. 
Myndin var gerð 1957 og hefur 
verið álitin fyrsta meistaraverk 
sovéskrar kvikmyndagerðar eftir 
dauða Stalíns. Myndinni var strax 
hampað sem byltingarkenndri í 
Sovétríkjunum, sló í gegn víðs 
vegar um heim og vann gullpálm-
ann í Cannes 1958. Kvikmynd-
in tekur persónulegt drama fram 
yfir pólitískt áróðursbrask Stalín-
áranna með áherslu á erfiða ástar-
sögu í forgrunni heimsstyrjaldar-
innar. Myndin er sýnd með ensku 
tali.

Auk þess sýnir Fjalakötturinn 
nýlega rússneska mynd, Dauðinn 
á ferð, Rebel Without a Cause með 
hjartaknúsaranum James Dean 
frá 1955 og vísindatryllinn Solaris 
frá 1972.

Nánari upplýsingar 
um dagskrá Fjalakatt-
arins er að finna á 
heimasíðunni
www.filmfest.
is

Horft austur

Miðasala:

Gamanleikritið

Leikstjóri:  Gunnar I. Gunnsteinsson

Steinn Ármann Magnússon 
Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir
Aðalhlutverk:

Næsta Sýning:

–eftir Jim Cartwright

Sun. 18. mars kl. 20

Einn Carlsberg fylgir miðanum næstu 10 sýningar!

Á Nasa, einnig á
www.nasa.is
og www.midi.is
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Þegar ég var að kynna mér „decadent“ lífshlaup drottninganna þriggja 
fór ég að velta fyrir mér tískufyrirmyndum almennt. Eru örlög þeirra 
alltaf grimm? Verður lífsstíll þeirra og dekadansinn þeim alltaf um 
megn?  Tískuíkon líkt og Marilyn Monroe, Elvis Presley og Candy Dar-
ling létust öll um aldur fram vegna síns misjafna lífsstíls. Líti maður til 
tískuheimsins sést að þar þrífst einnig margt misjafnt. Þau þversagna-
kenndu gildi ríkja oft í fyrirsætuveröldinni að mikilvægast sé að passa 
upp á holdafarið og vera eilíft hress fyrir framan myndavélina. Eins 
erfitt og þrúgandi og það hlýtur að vera þá verða þær að vera grennri 
og grennri en um leið hressari og hressari í einstaklega kröfuhörðu 
starfi. Kannski ekki furða að ungar fyrirsætur gleymi sjálfum sér 
stundum í skemmtanalífi og vangaveltum um eigin þyngd ... Einhvers-
staðar verður maður að fá viðurkenningu og það þarf alveg sérstaklega 
sterk bein í þennan kröfuharða bransa. Því hlýtur maður að fagna þeim 
fréttum sem berast utanúr heimi þess eðlis að ýmis evrópsk tískufyrir-
tæki ætli að ráðast gegn ímynduðum, úreltum og allt of lágum þyngdar-
stuðli fyrirsætna. Það er merkilegt hvernig tískuímyndin breytist allt-
af eftir tímabilum. En einnig heimshlutum og var bilið líklega einna 
mest og breiðast á áttunda áratugnum. Þá brutust úr austrinu frá Japan 

tískuhönnuðir með byltingarkenndar og 
magnaðar hugmyndir. Á tískupöllunum 
mátti þar sjá „destructive“ hönnun, mód-
elin voru oftar en ekki máluð hvít og virt-
ust veikbyggð, brothætt og vannærð og 
tískuhönnun var almennt færð á annað stig. 
Nú var tískan ekki aðeins flott og glæsi-
leg heldur var einnig leikið með dekkri og 
ljótari hliðar lífsins.  Annað var uppi á ten-
ingnum í vestrinu. Bandarískir hönnuð-
ir á borð við Ralph Lauren, Donnu Karan 
og Calvin Klein gerðu út á heilbrigt og 
„fit“ útlit í tískuherferðum sínum. Módel-
in voru sólbrún, fersk og í formi. Þetta var 
áratugur súpermódelanna, Claudia Schif-
fer, Linda Evangelista og Cindy Crawford 
lögðu línuna. Svo kom Kate Moss og rugl-
aði öllum ímyndum. En mikilvægast verð-
ur alltaf að muna að rækta sjálfan sig og þá 
getur maður leyft sér að dansa dekadans-
inn stöku sinnum.

Grýtt eða greið leið 
tískufyrirmyndanna?

Ebay er í uppáhaldi

Hið víðfræga og einstaklega grípandi lag Walk on the Wild Side með Lou 
Reed skipar vafalaust sérstakan sess í hugum margra. Það sem hins 
vegar kannski ekki allir vita er að textinn í laginu fjallar alls ekki um hin 
venjulega dag og veg.  Í laginu gerir Reed ódauðlegar merkilegar dívur 

nokkrar, nefnilega dragdrottningar og költ 
kvikmyndastjörnur sem máluðu New York 
borg glimmer-rauða á síðari hluta 7. ára-
tugarins. Meðal þeirra sem Reed syngur 
um í laginu sínu er þessi heillandi heilaga 
þrenning: Holly Woodlawn sem er sú eina 
þeirra sem lifir enn í dag glamúr-lífi sem 
leikkona og gaf nýverið út ævisögu, A Low 
Life In High Heels; Candy Darling sem lést 
langt um aldur fram úr hvítblæði eftir 
skrautlegt líf og Jackie Curtis 
sem var einnig leikritaskáld 
og leikkona. Í háum hælum, 
rifnum sokkabuxum, með 
skólit í hárinu og ódýran 
farða gáfu þær New 
York borg hressandi lit 
og urðu með tímanum 
goðsagnakenndar
tískufyrirmyndir.  
Þær voru myndefni 
frægustu ljósmynd-
ara þessa tíma, 
tímarit eins og 
Vogue gripu lúkk 
þeirra á lofti og 

hjá þeim kynntist 
David Bowie 
glimmerlúkkinu
sem hann nýtti 

svo í gerð Ziggy 
Stardust. Þær settu 
glamúrsenuna í New 
York og engin sönn 
áhugamanneskja um 
glamúr og bóhem-
glaum verður svik-

in af því að kynna 
sér nánar þessar 
dúllur.
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VENUS        kl. 3, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
THE LAST KING OF SCOTLAND     kl. 3, 5.30, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
NOTES ON A SCANDAL**     kl. 6 og 8 B.I. 12 ÁRA
PAN´S LABYRINTH **     kl. 3 og 10.30 B.I. 16 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE **     kl. 3 og 10 B.I. 7 ÁRA
THE PURSUIT OF HAPPYNESS **     kl. 5.30 og 8
** SÍÐUSTU SÝNINGAR

NORBIT          kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
NORBIT SÝND Í LÚXUS         kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
THE NUMBER 23       kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
THE LAST KING OF SCOTLAND       kl. 5.20, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER       kl. 3, 5.30, 8 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 1 og 2 STUTTMYND
NIGHT AT THE MUSEUM       kl. 1, 3.20 og 5.40

NORBIT        kl. 4, 6, 8 og 10
SMOKIN  ́ACES     kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER     kl. 6 B.I. 12 ÁRA
NIGHT AT THE MUSEUM     kl. 4

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

FRUMSÝNING

Nesbyggð

Sýnum um helgina fullbúnar íbúðir í Reykjanesbæ. Íbúðirnar eru 60-120 m2 og eru 
seldar með öllum rafmagnstækjum. Opið hús kl. 10 til 17 laugardag og sunnudag.

Íbúðirnar eru í Dalshverfi I og II og allar upplýsingar á sölusýningu 
i Tjarnarbakka 12.

Nánari upplýsingar á www.nesbyggd.is  og hjá fasteignasölum í Reykjanesbæ

Nesbyggð ehf. Hefur fengið sérstaka viðurkenningu frá Reykjanesbæ, sem verktaki
fyrir góðan frágang bygginga og lóða.

Íbúðir í boði:

     Samtals íbúðir Seldar Óseldar Afhending
Tjarnabakki 10 10  9  1 1. maí ’07
Tjarnabakki 12 10  9  1  Strax
Tjarnabakki 14 10 10  0
Engjadalur 2 16 13  3  1. maí ‘07
Engjadalur 4 20 16  4  1. sept. ‘07
Beykidalur 2 12  5  7 1. feb. ‘08
Beykidalur 4 12  0  12 1. apr. ‘08

Sölusýning
Opið hús laugardag og sunnudag frá klukkan 10.00 til 17.00

Tjarnabakka 12 Reykjanesbæ

Nesbyggð ehf | Stapahraun 5 | 260 Reykjanesbær
Sími 421 2700 | Fax: 421 2765 
www.nesbyggd.is



...SVONA BYRJAÐI ÞAÐ

ÞIÐ VITIÐ

HVER HANN

ER...

Hörku hasarmynd frá leikstjóra NARC

Megi besti leigumorðinginn vinna

Milljón dollarar. Sjö leigumorðingjar. Eitt skotmark.

BREAKING AND ENTERING
  

NÝ HROLLVEKJA
FRÁ FRAMLEIÐENDUM UNDERWORLD

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL

DIGITAL

Frönsk- Kvikmyndahátíð 3.Mars Til 1. Apríl
BLOOD & CHOCOLATE kl. 5:50 - 8:10 - 10:30 B.i.12

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

LETTERS FROM IW... kl. 8 B.i.16

PERFUME kl. 3 - 8 B.i.12

DREAMGIRLS kl. 3 - 5:30 B.i.7

BABEL kl. 10:40 B.i.16 FORELDRAR kl. 6Sýnd í Háskólabíói
SÍÐUSTU SÝNINGAR

Sýnd í Háskólabíói
SÍÐUSTU SÝNINGAR

Sýnd í Háskólabíói
SÍÐUSTU SÝNINGAR

Sýnd í Háskólabíói
SÍÐUSTU SÝNINGAR

Sýnd í Háskólabíói
SÍÐUSTU SÝNINGAR

s.v. mbl

ALPHA DOG kl. 5:50 - 8 B.i.16

THE BRIDGE TO T... kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 Leyfð

VEFURINN HE... M/- Ísl tal kl. 1:30 - 3:40 Leyfð

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

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

BLOOD & CHOCOLATE kl. 5:50 - 8 - 10:20  B.i.12

MUSIC & LYRICS kl.1:30-3:40-5:50-8-10:20 Leyfð

MUSIC & LYRICS VIP kl.  2:30 - 5:50 - 8 - 10:20

SMOKIN ACES kl. 5:50 - 8 - 10:30 B.i.16

BREAKING AND ENTERING kl. 10:20   B.i.12

HANNIBAL RISING kl. 8 - 10:20   B.i.16

BLOOD & CHOCOLATE kl  8 - 10 B.i.12

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

BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 2 - 4 Leyfð

VEFURINN HE... M/- Ísl tal kl. 2 Leyfð

ALPHA DOG kl 6 B.i.12

NUMBER 23 kl. 8 - 10 B.i. 16

MUSIC AND LYRICS kl. 8 Leyfð

BRIDGE TO TERABITHIA kl. 6 Leyfð

GHOST RIDER kl. 10:10 B.i. 12

NORBIT kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 Leyfð

MUSIC & LYRICS kl. 5:50 - 8 - 10:20   Leyfð

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

BRIDGE TO TER... M/- Ísl tal kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 Leyfð

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

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

PARIS, JE T’AIME  kl 15:20 - 22:20
TELL NO ONE kl 17:40 - 20:00
MON PETIT DOIGT kl.15:45
LA CHEVRE kl.17:45
LE PETIT LIEUTENANT kl.20:00
LES SOEURS FACHEES kl.22:15

Sýnd í SAMbíóunum Kringlunni

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

SPARBÍÓSPARBÍÓ 450450krkr

sem fær þig til að grenja úr hlátri. 
Rómantísk gamanmynd

Stefán Hilmarsson og Eyjólfur Kristjánsson eru á 
leiðinni í tónleikaferð um landið, sem hefst í Ólafs-
víkurkirkju í Ólafsvík á mánudagskvöld. Munu þeir 
jafnframt heimsækja Akureyri, Akranes, Vestmanna-
eyjar, Dalvík, Keflavík og fleiri bæi á ferð sinni. 
Hefjast allir tónleikarnir klukkan 20.30.

„Við höfum aldrei farið á svona túr áður, svona 
Bubbatúr,“ segir Eyfi. „Það er mikil spenna í okkur 
og það virðist vera góð stemning fyrir því að fá okkur 
á þeim stöðum sem við erum búnir að bóka.“ 

Þeir félagar munu á tónleikunum syngja lög af 
plötu sinni „Nokkrar notalegar ábreiður“ sem kom út 
fyrir síðustu jól, þar á  meðal Pínulítið lengur, Og svo 
er hljótt og hið vinsæla Góða ferð. Auk þess syngja 
þeir slagara á borð við Álfheiði Björk, Líf, Danska 
lagið og ef til vill lög eftir Simon & Garfunkel.

Eyfi segist vera hæstánægður með viðbrögðin við 
plötunni og lofar annarri einhvern tímann í framtíð-
inni. Hvað spilamennsku varðar virðast þeir vera 
rétt að byrja. „Við erum búnir að spila saman í sautj-
án ár og ég sé ekkert því til fyrirstöðu að það haldi 
áfram í sautján ár í viðbót,“ segir hann. 

Stebbi og Eyfi ferðast um landið

AF HVERJU
EKKI 

HASARMYNDMEÐ

ZERO
RÓMANTÍK? 

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   Á AK. OG Í KEF

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

EKKI SÝND KL. 2 Í SAMB. KEFL.
Á LAUGARDAG.

EKKI SÝND KL. 2 Í SAMB. KEFL.
Á LAUGARDAG.

STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG VANA 
IÐNAÐARMENN?
Höfum milligöngu um að útvega
innlenda sem erlenda starfsmenn 
fyrir ýmsar greinar atvinnulífsins

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?

VOOT STARFSMANNAMIÐLUN • HAFNARGATA 90 
230 REYKJANESBÆR • SÍMI 581 2222 • WWW.VOOT.IS



Frumburðinum lá á að koma í heiminn

 Eins og fram kom í 
Fréttablaðinu í gær þá hefur ÍBV 
kært formann dómaranefndar 
HSÍ, Guðmund Erlendsson, til 
Handknattleikssambandsins
vegna framkomu hans í garð Ein-
ars Jónssonar, þjálfara kvennaliðs 
ÍBV, eftir leik HK og ÍBV á mið-
vikudag. Einar segir Guðmund 
hafa kallað sig illum nöfnum og 
auk þess haft í frammi ógnandi 
framkomu.

Einar Þorvarðarson, fram-
kvæmdastjóri HSÍ, staðfesti að 
málið væri komið inn á borð hjá 
sambandinu. Hann sagði það sér-
stakt og í raun án fordæma. Það 
kemur því í hlut aganefndar HSÍ 
að kveða upp úr um hvort málið sé 
kæruhæft, og ef svo er taka það 
fyrir í kjölfarið. Aganefndin fund-
ar næstkomandi þriðjudag.

Ekki náðist í Guðmund á 
fimmtudag en hann svaraði Frétta-
blaðinu í hádeginu í gær. „Ég kann-
ast ekki við að það sé búið að kæra 
mig. Þú ert að segja mér fréttir. 
Ég þekki ekki málið,“ sagði Guð-
mundur við blaðamann sem kom 
af fjöllum enda var honum vel 
kunnugt að Guðmundur vissi 
betur. 

Einar Jónsson staðfesti að Guð-

mundur hefði rætt við formann 
aðalstjórnar ÍBV um málið. „Hann 
sakar mig um að hafa kallað sig 
heimskingja og heilalausan. Hann 
sakar mig einnig um lygar sem er 
algjört kjaftæði,“ sagði Einar. 
„Þegar honum var síðan tjáð að 
við ætluðum að kæra hótaði hann 
að kæra á móti. Það veit bara eng-
inn fyrir hvað. Það er annars verið 
að reyna að þæfa málið og fá mig 
til að draga kæruna til baka. Ég er 
ekki til í það og vil láta reyna á 
þetta. Menn eiga ekki að komast 
upp með að haga sér svona.“

Einar Þorvarðarson staðfesti 
einnig að hafa rætt málið við Guð-

mund þannig að hann virðist ekki 
vera eins grunlaus og hann vill 
vera láta. 

„Ég hef ekkert um málið að 
segja,“ sagði Guðmundur þegar 
búið var að greina honum frá 
málsatvikum. „Ég hef hreina sam-
visku í málinu og hann [Einar 
Jónsson] ætti að líta í spegil,“ 
sagði Guðmundar að lokum.

Aðalsteinn Eyjólfsson, þjálfari 
Stjörnunnar, sagði í samtali við 
Fréttablaðið í gær að þessi meinta 
hegðun Guðmundar kæmi honum 
ekki á óvart en hann þeir Guð-
mundur hafa oft eldað grátt silfur 
síðustu ár.

„Það sem er áberandi í hegðun 
Guðmundar er sú staðreynd að 
hann er mjög orðljótur og sýnir 
mikinn hroka í sinni framkomu. 
Hann segir mönnum að þegja og 
halda kjafti. Þessar ögranir hans í 
starfi eftirlitsmanns eru ekkert 
nýtilkomnar. Maður fær ótrúleg-
ustu tilsvör frá manninum og ef 
maður vogar sér að kvarta yfir 
framkomunni þá er svarið alltaf 
það sama. Hann kallar mann lyg-
ara. Það er hans taktík,“ sagði Að-
alsteinn sem hefur lent í slíkum at-
vikum nokkrum sinnum. „Hann 
segir hlutina ekki hafa átt sér stað 
og lýgur upp í opið geðið á mér 
sem og öðrum.“

Aðalsteinn segir ástandið hvim-
leitt enda sé enginn eftirlitsmaður 
með eftirlitsmanninum. Hann taldi 
upp mýmörg dæmi um samskipti 
sín við Guðmund sem virðast ein-
kennast af því að ef Aðalsteinn 
kvartar yfir dómgæslu opinber-
lega mæti Guðmundur sem eftir-
litsmaður á næstu leikjum liðs 
hans og geri honum erfitt fyrir. 

Guðmundur er einnig þekktur 
fyrir að setja sama dómaraparið á 
leiki liða þar sem þjálfarar eða 
forráðamenn hafa kvartað yfir 
dómgæslu. Kvörtun sé ávísun á 
sama parið í nokkra leiki í viðbót 
að sögn Aðalsteins.

„Þessi framkoma hans er ekki í 
lagi. Ég er ánægður með að Einar 
skuli hafa riðið á vaðið en hann 
hefur fjöldamörg vitni. Guðmund-
ur gerir þetta trekk í trekk og hann 
kallar menn ávallt lygara þegar 
eitthvað er hermt upp á hann. Ég 
stend á því föstum fótum,“ sagði 
Aðalsteinn.

Aðalsteinn Eyjólfsson segir meinta framkomu formanns dómaranefndar HSÍ, Guðmundar Erlendssonar, 
við þjálfara ÍBV ekki koma sér á óvart. Hann segir það vera taktík Guðmundar að kalla aðra lygara þegar 
að honum sé sótt. Framkvæmdastjóri HSÍ segir málið sérstakt og ekki liggi fyrir hvort það sé kæruhæft.

 Dregið var í fjórðungsúr-
slit Meistaradeildar Evrópu í 

Aþenu í gær en úrslitaleikurinn 
fer fram á Ólympíuleikvanginu 
þar í borg 23. maí.

Þrjú ensk lið voru með í drætt-
inum og drógust þau ekki hvert 
gegn öðru. Liverpool mætir PSV, 
Manchester United leikur gegn 
Roma og Chelsea við Valencia. Þá 
mætast einnig AC Milan og Bay-
ern München.

Þá var einnig dregið hvaða lið 
mætast í undanúrslitum. Ef mið er 
tekið af því að öll ensku liðin kom-
ast áfram munu Chelsea og Liver-
pool mætast í öðrum undanúrslita-
leiknum. Manchester United 
myndi þá mæta annað hvort AC 
Milan eða Bayern München.

Liverpool og PSV voru saman í 
riðlakeppninni og þar vann fyrr-
nefnda liðið á heimavelli, 2-0, en 
liðin gerðu markalaust jafntefli í 
Hollandi.

Alex Ferguson sagði í gær að 
hann bæri mikla virðingu fyrir 
Roma sem vann Lyon í 16-liða úr-
slitum. „Við hlökkum til að takast 
á við þetta verkefni. Við höfum 

aldrei mætt Roma og er þetta það 
skemmtilega við Evrópukeppnir, 
að mæta liðum í fyrsta sinn.“

Ensku liðin mætast ekki innbyrðis

Uppselt varð á leik Dan-
merkur og Svíþjóðar á Parken í 
Kaupmannahöfn aðeins 24 mín-
útum eftir að miðasala hófst í 
gærmorgun. Er það nýtt met hjá 
danska knattspyrnusambandinu. 
Leikurinn er liður í undankeppni 
EM 2008 en liðin eru með Íslandi í 
riðli. Hann fer fram 2. júní nk.

Seldist upp 
á 24 mínútum

 Þeir Freyr Bjarnason, 
Davíð Þór Viðarsson, Daði Lárus-
son og Tryggvi Guðmundsson 
framlengdu allir samninga sína 
við FH í gær. Þeir tveir fyrst-
nefndu til 2009 en Daði og 
Tryggvi til 2010.

Einnig var samið við fjölda 
ungra leikmanna sem munu 
væntanlega koma við sögu hjá að-
alliði FH næstu árin.

Fjórmenningar 
framlengja
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 Bikarúrslitaleikur SS-
bikars karla í handbolta fer fram í 
Laugardalshöllinni klukkan 16.00 
í dag milli Íslandsmeistara Fram 
og bikarmeistara Stjörnunnar. 
Tveir kunnir kappar úr liðunum 
eiga misgóðar minningar úr bik-
arúrslitaleikjum í Höllinni, Patr-
ekur Jóhannsson, fyrirliði Stjörn-
unnar, hefur aldrei tapað og Guð-
mundur Guðmundsson, þjálfari 
Fram, á enn eftir að vinna bikar-
inn.

„Ég tapaði bikarúrslitaleik með 
Essen í Þýskalandi en hef ekki 
tapað á Íslandi. Það er vonandi að 
þessi sigurganga haldi áfram því 
mig langar ekkert til að kynnast 
hinu,“ sagði Patrekur Jóhannes-
son, fyrirliði Stjörnunnar, sem 
varð bikarmeistari með KA 1995 
og 1996 og síðan með Stjörnunni í 
fyrra. „Við erum að fara spila við 
mjög sterkt lið,“ segir Patrekur en 
Guðmundur ber einnig mikla virð-
ingu fyrir mótherjum dagsins. 

„Það skiptir engu máli í þessum 
leik að við erum búnir að vinna 
síðustu leiki liðanna. Bikarkeppn-
in er öðruvísi keppni. Þeir hafa 
forskot á okkur. Þeir urðu bikar-
meistarar í fyrra og gengu þá í 
gegnum þennan pakka sem flestir 
leikmanna minna hafa ekki gert 
áður. Þeir eru líka á heildina litið 
með leikreyndara lið og líkamlega 
sterkara líka,“ segir Guðmundur 
sem þurfti að sætta sig við silfrið 
þegar hann fór með Víkinga í Höll-
ina 1990 og 1991 líkt og Fram 
1998.

 „Svona er þetta. Maður er með 
mismunandi lið á mismunandi 
tíma. Nú er ég með nýtt lið og það 
eru allt aðrar forsendur í gangi. 
Ég er mjög spenntur fyrir þessu 

verkefni,“ segir Guðmundur sem 
vann bikarinn fjórum sinnum sem 
leikmaður og þekkir því alveg þá 
tilfinningu að vera bikarmeistari.

Fram vann 29-25 sigur í leik lið-
anna í Garðabæ fyrir viku þar sem 
Framliðið vann seinni hálfleikinn 
19-8. „Það er ekki nóg að spila bara 
í 30 mínútur eins og við gerðum í 
síðasta leik. Það þarf að spila í 60 
mínútur og kannski lengur ef það 
verður framlenging. Við vitum 
það sjálfir hvað klikkaði í síðasta 
leik og við ætlum að laga það,“ 
segir Patrekur en Guðmundur 
segir þann leik ekki skipta miklu 
máli. „Þeir urðu fyrir áfalli þegar 
Patti fór út af og við gengum á 

lagið. Við spiluðum betur í seinni 
hálfleik en þeir voru mun betri í 
fyrri,“ segir Guðmundur sem á 
von á flottum leik. 

„Bæði liðin hafa verið að spila 
mjög vel á köflum í vetur og mér 
hefur fundist þessir leikir á milli 
þessara liða í vetur hafa verið 
mjög skemmtilegir.“ Patrekur er 
líka sammála um að það sé vel 
þess virði að mæta í Höllina í dag. 
„Þetta er stærsti leikurinn á árinu 
og ég vona bara að það komi fullt 
af fólki og sjái þetta. Þetta eru frá-
bær lið með frábæra þjálfara 
þannig að þetta verður mikil 
skemmtun,“ sagði Patrekur að 
lokum.

Guðmundur Guðmundsson, þjálfari Fram, hefur alltaf tapað bikarúrslitaleik 
sem þjálfari en Patrekur Jóhannesson, fyrirliði Stjörnunnar, aldrei.

Líkt og undanfarin ár 
fara allir bikarúrslitaleikir hand-
bolta fram um helgina því yngri 
flokkarnir spila á morgun. HK 
er með fjögur lið í úrslitum, í 4. 
flokki spila HK-strákarnir við 
Fram klukkan 12.00 og HK-stelp-
urnar við Stjörnuna klukkan 
13.30. Í unglingaflokki spila HK-
strákarnir við FH klukkan 15.00 
og HK-stelpurnar við Fylki klukk-
an 17.00. 

Lokaleikur dagsins er síðan 
á milli Hauka og Vals í 2. flokki 
karla. Sá leikur hefst klukkan 
19.00 en allir leikirnir fara fram á 
græna HM-dúknum í Laugardals-
höllinni.

HK á fjögur lið

 Tveir leikmenn Gróttu 
hafa verið með í öllum þrem-
ur bikarúrslitaleikjum félagsins, 
2000 þegar liðið tapaði 23-27 fyrir 
Val, 2002 þegar liðið tapaði 16-22 
fyrir ÍBV og svo 2005 þegar liðið 
tapaði 17-31 fyrir Stjörnunni. 

Þetta eru hornamennirnir 
Ragna Karen Sigurðardóttir og 
Kristín Þórðardóttir. Grótta var 
í samstarfi með KR í þessum 
þremur úrslitaleikjum en liðið 
mætir nú í fyrsta sinn undir eigin 
merkjum eingöngu.

Tvær að reyna 
í fjórða sinn

 Roland Valur Eradze, 
markvörður Stjörnunnar, æfði 
ekkert með liðinu í vikunni  vegna 
meiðsla en verður með í leiknum 
í dag. Sömu kringumstæður voru 
í bikarúrslitaleiknum í fyrra. Rol-
and gat þá lítið æft fyrir leikinn 
en átti síðan stærstan hlut í sigr-
inum með því að verja 30 skot í 
24-20 sigri Stjörnunnar á Hauk-
um. Roland varði meðal annars 
63% skota sem á hann komu í 
seinni hálfleik.

Roland Eradze 
æfði ekkert

 Ísland og Írland gerðu 
1-1 jafntefli á Algarve Cup-æf-
ingamótinu í Portúgal í gær. Ís-
lensku stúlkurnar komust yfir 
með marki Rakelar Logadóttur á 
36. mínútu en samkvæmt lýsingu 
leiksins á fótbolti.net kom mark-
ið eftir undirbúning Ernu B. Sig-
urðardóttur.

Írar jöfnuðu leikinn í síðari 
hálfleik en þá gáfu íslensku leik-
mennirnir eftir. 

Ísland mætir næst heima-
mönnum í Portúgal á mánudaginn 
kemur.

Ísland gerði 
jafntefli við Íra



Bikarmeistarar Hauka 
og spútniklið Gróttu mætast í dag í 
úrslitaleik SS-bikars kvenna í 
handbolta og hefst leikurinn klukk-
an 13.30 í Laugardalshöllinni. 
Grótta hefur aldrei unnið bikarinn 
en Haukastúlkur unnu hann í 
þriðja sinn í fyrra. 

Fyrirliðinn Harpa Melsted hefur 
verið með í öllum sigrunum. „Við 
horfum mjög hungraðar á þennan 
titil þar sem við erum að missa af 
lestinni í deildinni,“ segir Harpa 
og Alfreð Örn Finnsson, þjálfari 
Gróttu, gerir sér grein fyrir að 
Haukar hafa reynsluna. „Það hefur 
ekki gengið vel hjá Gróttu í bikar-
úrslitunum og hefðin er Hauka-
megin,“ segir Alfreð. 

Það er mikill hugur í Hörpu en 
Haukaliðið hefur sýnt á sér ýmsar 
hliðar í vetur. „Við förum mjög 
erfiða leið í bikarúrslitaleikinn, 
vinnum fyrst Stjörnuna og svo Val 
sem eru klárlega tvö bestu liðin í 
dag ásamt Gróttu. Það voru topp-
leikir hjá okkur og ég vona að við 
náum upp sömu stemningu í Höll-
inni. Ef við náum því þá erum við 

til alls líklegar,“ segir Harpa sem 
segir tímabilið í ár vera mjög svip-
að og þegar liðið vann í fyrra. 

Alfreð veit hvað þarf að stoppa í 
liði Hauka. „Maður leggur upp 
leikina á móti Haukum á hefðbund-
inn hátt. Þar hafa verið tveir yfir-
burðarleikmenn í boltanum undan-
farin ár, Hanna og Ramune. Við 

þurfum að reyna að takmarka það 
að Ramune skori einhver hundrað 
mörk og forðast það að þær fái 
mikið af hraðaupphlaupum. Það er 
einfalt að segja það en erfitt að 
eiga við það,“ segir Alfreð. 

„Stelpurnar hafa allflestar spil-
að bikarúrslitaleik en það er mikil 
spenna í liðinu og við þurfum að 
halda taugaspennunni í lágmarki 
þannig að hún fari ekki að vinna 
gegn okkur. Það gerðist alveg klár-
lega síðast. Nú vona ég að stelp-
urnar mínar séu reynslunni ríkari 
og við fáum nýtt nafn á bikarinn,“ 
sagði Alfreð en Grótta (og KR) tap-
aði með 14 mörkum í úrslitaleikn-
um 2005. Haukaliðið hefur átt 
marga góða leiki í vetur og þegar 
liðið spilar vel er mjög erfitt að 
eiga við það. 

„Þegar við höfum virkilega þurft 
á því að halda þá höfum við spilað 
best og þannig þarf það að vera á 
laugardaginn (í dag),“ sagði Harpa 
Melsted sem er væntanlega að 
spila sinn síðasta bikarúrslitaleik 
þar sem hún ætlar að leggja skóna
á hilluna í vor. 

Hefðin er með Haukunum

Júlíus Jónasson, lands-
liðsþjálfari kvenna í handbolta, 
býst við jöfnum og skemmtilegum 
bikarúrslitaleikjum. Hann spáir 
því að Stjarnan og Haukar muni 
verja titla sína frá því í fyrra.

„Vonandi verður þetta hörku-
leikur hjá stelpunum því það er 
alltaf gaman að sjá spennandi bik-
arúrslitaleik. Það er erfitt að meta 
það hvort liðið sé sterkara. Ég hef 

hrifist af Gróttuliðinu í vetur og 
liðið berst alltaf og gefst aldrei 
upp. Haukarnir hafa spilað betur 
upp á síðkastið og hafa hefðina sín 
megin. Þær hafa klárað þessa 
stóru leiki í vetur og ég tippa því 
frekar á Hauka,“ segir Júlíus um 
kvennaleikinn. 

„Það verður mikil spenna hjá 
körlunum og vel tekið á því. Það 
hefur verið hiti í leikjum liðanna 

og það gerir það enn skemmti-
legra fyrir þá sem horfa á leikinn 
að það sé smá æsingur. Það skiptir 
miklu máli hvort liðið sé í lagi 
hvað meiðsli varðar. Ef Stjarnan 
er með alla leikmenn klára þá er 
liðið með alveg feikilega góðan 
mannskap sem ætti að geta landað 
bikarnum. Ég spái því að Stjarnan 
vinni en eftir alveg hörkuleik,“ 
sagði Júlíus.

Júlíus tippar á Hauka og Stjörnuna
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Leonardo DiCaprio lenti á Reykja-
víkurflugvelli í skjóli nætur að-
faranótt föstudags en hann kom 
frá New York. Til stendur að 
taka af honum forsíðumynd fyrir 
bandaríska glanstímaritið Vanity 
Fair hér á landi. DiCaprio dreif 
sig strax á 101 hótel í miðborg 
Reykjavíkur þar sem leikarinn 
svaf úr sér ferðaþreytuna. Hróð-
ur hótelsins hefur augljóslega 
borist víða enda krefjast stór-
stjörnurnar þess að hafa þar næt-
urstað og er skemmst að minnast 
þess að Jude Law tók fjölskyldu-
svítuna á leigu þegar hann var 
hér fyrir nokkrum vikum. Heim-
ildir Fréttablaðsins herma að 
DiCaprio hafi ekki getað verið 
minni maður en breski sjarmör-
inn og bókað hina glæsilegu svítu 
fyrir sig og sína en nóttin kostar 
litlar 70 þúsund krónur.

DiCaprio var þó ekki lengi 
innan borgarmarkanna. Starfs-
fólk True North var komið fyrir 
utan hótelið áður en sól tók að 
rísa og hélt leikarinn strax aust-
ur þar sem ferðinni var heitið í 
Jökulsárlón. Þar var ekki slegið 
slöku við. Við tóku stífar tökur 
hjá ljósmyndaranum Annie Lei-
bovitz og var starfsfólk True 
North vel tækjum búið, allar 

skipanir fóru fram í gegnum tal-
stöðvar og bátar ferjuðu leikar-
ann á milli ísjaka á lóninu. Einar 
Björn Einarsson, staðarhaldari 
við Jökulsárlón, frábað sér að tjá 
sig um málið þegar Fréttablaðið 
hafði samband við hann um morg-
uninn og sagðist ekki geta sagt 
eitt eða neitt. Heimildir Frétta-
blaðsins herma að þrjátíu manns 
hafi komið að myndatökunni með 
einum eða öðrum hætti og því 
ljóst að Vanity Fair bindur mikl-
ar vonir við hið ósnortna lands-
lag Suðurlands. Sem fyrr er 
starfsfólk True North þögult sem 
gröfin um komu stórleikarans. 
„Ég get ekkert sagt og vil ekkert 
segja. Er ekki bara hægt að leyfa 
honum að koma í friði?“ voru 
svörin sem fengust hjá Helgu 
Margréti Reykdal, framkvæmda-
stjóra True North. 

Komu DiCaprios hefur verið 
beðið með nokkuri óþreyju. Upp-
haflega stóð til að leikarinn myndi 
dveljast hér í nokkra daga og var 
hann væntanlegur á þriðjudag 
samkvæmt fyrstu fréttum. Ferða-
tilhögun leikarans breyttist þó 
dag frá degi og mikillar spennu 
tók að gæta meðal aðstandenda 
True North. Beðið var eftir stað-
festingum í vikunni frá fjölmiðla-

fulltrúa leikarans enda er það 
regla í þessum bransa að ekkert 
er öruggt fyrr en fólkið er lent. 
Samkvæmt upplýsingum Frétta-

blaðsins verður leikarinn ekki 
lengi á landinu heldur verður far-
inn áður en helgin er á enda.

Guðbjörg Hildur Kolbeins

Íslenski kaupsýslumaðurinn Björg-
ólfur Thor Björgólfsson hækkar sig 
um 101 sæti og kemst í 249. sæti yfir 
ríkustu menn heims á lista tímarits-
ins Forbes. Eignir Björgólfs Thors 
eru metnar á 3,5 milljarða banda-
ríkjadala, eða um 235 milljarða 
króna. Í fyrra voru eignir Björ-
gólfs metnar á 2,2 milljarða dala 
og þá sat hann í 350. sæti yfir 
auðugustu menn veraldar.

Björgólfur er nú orðinn rík-
ari en margir heimsþekkt-
ir einstaklingar úr við-
skiptalífinu og skemmt-
anaiðnaðinum. Þannig er 
kvikmyndaleikstjórinn

Steven Spielberg í sæti 287, metinn á 
þrjá milljarða dala, og fasteignamóg-
úllinn og sjónvarpsstjarnan Donald 
Trump enn neðar, í sæti 314. Í sæti 
númer 488 eru svo Malcolm Glazer og 
synir hans sem keyptu Manchester 

United fyrir háa upphæð fyrir 
skemmstu. Þeir eru varla 
hálfdrættingar á við 
Björgólf. Sjónvarpskon-

an Oprah Winfrey er 
metin á 1,5 milljarða dala 

í sæti 664 og Björgólfur 
Guðmundsson kemst 
í fyrsta sinn á list-
ann, situr í sæti 
799 metinn á 1,2 
milljarða dala. 

Þótt Björgólf-
ur hafi hækk-

að talsvert á listanum á hann enn eftir 
að taka fram úr ófáum stórlöxunum á 
leið sinni á toppinn. Fyrir ofan 
Björgólf má finna George Lucas og 
Bernie Ecclestone (243. sæti), Giorg-
io Armani (177), Ralph Lauren (158), 
Steve Jobs (132), Rubert Murdoch 

(73), Silvio Berlusconi og fjöl-
skyldu (51) og Roman Abramov-
ich, eiganda Chelsea (16). Rík-
asti maður heims samkvæmt 
Forbes er sem fyrr Bill Gates. 
Eignir hans eru metnar á 56 
milljarða Bandaríkjadala.

Björgólfur ríkari en Trump og Spielberg

„Þetta var frábær ferð og ég naut 
þeirra forréttinda að vera með 
stórum og skemmtilegum hópi 
kvenna,“ segir Margrét Sverris-
dóttir stjórnmálamaður á heima-
síðu sinni um eftirminnilega ferð 
til London í vikunni. Margrét var 
þar í hópi hundrað þekktra kvenna 
sem allar eiga það sameiginlegt að 
teljast áhrifakonur í atvinnulífinu. 
Konurnar voru á vegum Exedra 
sem er skilgreint sem vettvangur 
umræðna þessara áhrifakvenna 
sem koma meðal annars úr við-
skiptum, stjórnmálum, mennta-
málum, fjölmiðlum og listum.

Það var á þriðjudagsmorgun 
sem lagt var upp í ferðina en ein-
hverjar bættust við úti í Lond-
on. Í hópnum voru meðal 
annarra sjónvarpskonurn-
ar Eva María Jónsdóttir, 
Jóhanna Vilhjálmsdóttir 
og Sigríður Arnardótt-
ir, Valgerður Sverris-
dóttir utanríkisráð-
herra, Guðfinna 
Bjarnadóttir, fyrrum 
rektor HR, og arftaki 
hennar Svafa Grön-
feldt. Auk þess var 
lögfræðingurinn
Kristrún Heimisdótt-
ir með í för og at-
hafnakonurnar Krist-
ín Ólafsdóttir og Unnur 
Sigurðardóttir. Heiðurs-
gesturinn var svo sjálf 
Dorrit Moussaieff for-
setafrú.

Hópurinn gisti á glæsi-
hóteli í London eina nótt 

og stíf dagskrá var á meðan dvöl-
inni stóð. Við komuna var haldið í 
hádegisverð þar sem framámenn 
úr íslensku útrásinni héldu fyrir-
lestra um starf fyrirtækja sinna á 
erlendri grundu. Þarna voru full-
trúar frá Bakkavör, Glitni, Kaup-
þing, Landsbankanum og FL 
Group, en það var sjálfur forstjór-
inn, Hannes Smárason, sem mætti 
á svæðið. Mjög góður rómur var 
gerður að máli Hannesar og því 
hvernig hann kom fyrir, enda tal-
aði hann blaðalaust og var mjög 
alúðlegur. Hafði ein viðstaddra 
á orði að þarna hefði Hannes 
breytt áliti um 100 kvenna 
á sér á svipstundu. Sjálfur 

lét Hannes þau um-
mæli falla í ræð-

unni að þegar 
hann stæði fyrir 
framan hóp 

allra þessara kvenna skildi hann 
vel hvernig konum liði í viðskipta-
lífinu.

Að vel heppnuðum hádegisverði 
og umræðum loknum var hópur-
inn í heild sinni fluttur í tísku-
verslunina Karen Millen. Verslun-
inni var sérstaklega lokað fyrir ís-
lensku konurnar og allar fengu 
þær 50 prósenta afslátt. Óhætt er 
að segja að það hafi mælst ágæt-
lega fyrir.

Klukkan 17 var móttaka hjá 
sendiherranum en kvöldverður 

var svo snæddur í Natural His-
tory Museum. Þar var sungið 

og dansað fram á nótt en 
meðal skemmtikrafta var 
Garðar Thór Cortes. Ís-

lensku konurnar 100 
sneru svo til síns heima 

seinnipartinn á mið-
vikudag.

Dorrit heiðursgestur í London
Hugh Grant
hefur aldrei 
verið betri.

Gildir ekki í lúxus VIP og ekki á önnur tilboð

Gildir til og með 16. mars

sem fær þig til að grenja úr hlátri. 
Rómantísk gamanmynd



90% HÚSNÆÐISLÁN
AF MARKAÐSVIRÐI

Við kaup á fyrstu íbúð getur lánshlutfall skipt verulegu máli. Því geta viðskiptavinir
Glitnis sem eru að kaupa sína fyrstu íbúð fengið allt að 90% húsnæðislán af markaðsvirði, 
ekki brunabótamati eins og aðrir bjóða. Reiknaðu dæmið til enda.

MUN LÆGRI VEXTIR Á YFIRDRÆTTI Í HEILT ÁR

ALLT AÐ 90% HÚSNÆÐISLÁN* AF MARKAÐSVIRÐI VIÐ KAUP Á FYRSTU ÍBÚÐ

NÁMSLOKALÁN* Á SÉRSTAKLEGA GÓÐUM KJÖRUM

MASTERCARD KREDITKORT MEÐ 20.000 KR. FERÐAÁVÍSUN

Kynntu þér útskriftartilboð Gullvildar á glitnir.is

*ÖLL LÁN ERU VEITT Í SAMRÆMI VIÐ ÚTLÁNAREGLUR GLITNIS
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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 kartöflum, týtuberjasultu og 
rjómasósu (10 stk.)

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

Veitingastaður opnaður klukkutíma fyrr en verslun

Sænskar kjötbollur

1.690,-1.690,-
ETHEL rúmfatasett 150x200 cm rautt/marglitt

SMYCKA gerviblóm
orkídea H85 cm 695,-/stk.

ALVINE VÄXT púði
35x35 cm grænn/marglitur 1.690,-

MYLONIT lampi
H31 cm ýmsir litir 695,-

LISBET motta
80x250 cm marglit

NYTTJA rammar 2 stk.
13x18 cm ýmsir litir 250,-

NORESUND borð
H50 cm svarbrúnt 1.990,-

KVINTETT veggljós
B24xH26 cm 1.590,-

KILAN rúmteppi
180x280 cm dökkrautt 3.990,-

RINGUM motta Ø70 cm dökkgræn

JONDAL spegill 140x60 cm 
svarbrúnt 3.990,-

ALVINE FLORA púði
50x60 cm marglitaður 2.490,-

SALONG blómavasi
H9 cm grænn

GENIAL kerti 10 stk.
H4 cm blandaðir litatónar 250,-

MYSA VATTEN sæng
150x200 cm 1.890,-
GOSA VILA koddi 65x65 cm 795,-

MELDAL rúmgrind 90x200 cm 
svarbrún 9.950,- án dýnu

1.990,-1.990,-

495,-495,-

1.290,-1.290,-

490,-

Bjart og ferskt
Ég er farinn að hallast að því 

að Íslendingar, þó ekki nánd-
ar nærri allir, eigi það til að vera 
fram úr hófi dramatískir. Ákveð-
inna histerískra tilhneiginga gætir 
í þjóðarsálinni. Fólk er til dæmis 
farið að sjá soraklám út úr sak-
leysislegum forsíðum verslunar-
bæklinga, heill stjórnmálaflokkur 
nötrar og skelfur  út af útlending-
um á Íslandi, internetið er í augum 
sumra orðið stórvarasamt, ráð-
stefnugestir utan úr heimi fá ekki 
gistingu hjá bændum. Yfirlýs-
ingar um rétt líferni og góða siði 
dynja á þjóðinni í bland við hávær 
hróp um að allt sé að fara norður 
og niður í alls konar óskilgreind-
um væðingum og váum. 

hef ég alltaf verið ginkeypt-
ur fyrir rökum þess efnis að allt sé 
að fara til andskotans. Ég hef satt 
að segja í gegnum tíðina haft fyrir 
slíkum málflutningi allnokkurn 
húmor. Fátt er hressilegra en vel 
orðuð bölsýni í anda Bólu-Hjálm-
ars og Kristjáns Fjallaskálds. 
Oft hef ég sveimað sem Íslend-
ingur í mínum vangaveltum einn 
yfir kaldan eyðisand, í yfirfærðri 
merkingu skáldsins, fjarlægst 
Norðurland og átt hvergi heima. 
Alltaf hefur það verið hressandi 
að núllstilla sálartetrið með þess-
um alíslenska fylleríssöng á góðri 
stundu. Bölsýnin er þannig órjúf-
anlegur hluti af Íslendingseðlinu á 
ákveðinn hátt. Við syngjum bein-
línis vísur í þeim anda þegar við 
lyftum okkur upp. 

í pólitískri bölsýni að 
mínu mati átti einn tiltekinn for-
setaframbjóðandi í síðustu forseta-
kosningum. Sá kvaðst þess full-
viss að ef ekkert yrði að gert, og 
hann næði ekki kjöri, myndi verða 
kjarnorkustríð í heiminum að 
nokkrum árum liðnum. Hið merki-
lega er að frambjóðandi þessi náði 
ekki kjöri þrátt fyrir þessa afar-
kosti. Segja má, að við málflutn-
ingnum „mig eða kjarnorkustríð“ 
hafi þjóðin valið hið síðarnefnda. 
Það felur auðvitað í sér átakanleg 
skilaboð, á vissan hátt, til framjóð-
andans um að hann hafi ekki átt 
erindi sem erfiði. 

þetta var líka öfgafullt dæmi. 
Það er gamalt minni úr þjóðmála-
umræðu að menn veki upp ótta og 
böl. Því er til dæmis ítrekað haldið 
fram að tilteknir stjórnmálaflokk-
ar ætli sér að útrýma öllum bænd-
um, aðrir byggðum, sumir sjó-
mönnum. Auðvitað vita samt allir 
að engum stjórnmálaflokki geng-
ur svo til, en svona hljómar samt 
áróðurinn. Að vekja upp óskil-
greindan ótta er fyrir mörgum 
ódýr leið til þess að brýna raustina 
í eigin þágu. 

rætt er um aðsteðjandi 
vanda, sem vissulega er fyrir hendi 
á mörgum sviðum, er alltaf full-
komið lykilatriði, að mínu mati, að 
vera skýr, notast við skýr hugtök og 
rökstyðja vel hvað átt er við.  Pólit-
ískum dramadrottningum hættir til 
að hrópa hátt um alls kyns yfirvof-
andi syndaflóð og hörmungar, en 
mér finnst alltaf betra ef spyrjum 
frekar eins og góðir foreldrar gera, 
af yfirvegun og ró, þegar barninu 
líður illa, en veit ekki sjálft hvern-
ig það á að koma verkjum sínum í 
orð: „Hvar, nákvæmlega, finnurðu 
til, krúttið mitt?“

Bölið


