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Sænska kirkj-
an hefur ekkert lengur á móti því 
að gefa samkynhneigð pör saman 
með kirkjulegri athöfn, svo fram-
arlega sem ríkið setur lög um 
hjónabönd samkynhneigðra. Þetta 
sagði Claes Bertil-Ytterberg bisk-
up, talsmaður sænska kirkju-
þingsins.

Samkynhneigðir í Svíþjóð hafa 
frá árinu 1994 átt þess kost að 
ganga í staðfesta samvist og frá 
2005 hefur sænska kirkjan boðið 
upp á kirkjulegar athafnir til að 
blessa slík sambönd.

Á miðvikudaginn í næstu 
viku er von á skýrslu frá opin-
berri nefnd um það hvort breyta 
eigi lögum um staðfesta samvist 
þannig að hjónabönd samkyn-
hneigðra verði einnig leyfð.

Kirkjan fellst á 
hjónabönd

 „Við vissum ekki 
að styrkurinn kæmi úr Fram-
kvæmdasjóði aldraðra og hefð-
um ekki þegið hann ef það hefði 
legið ljóst fyrir,“ segir Garðar 
Cortes, stjórnandi Óperukórsins í 
Reykjavík, sem fékk hálfa milljón 
í styrk úr framkvæmdasjóði aldr-
aðra árið 2004. Meðal annarra sem 
fengu greidda styrki úr sjóðnum 
á árunum 1999 til 2006 voru Ung-
mennafélag Íslands, Söngskólinn í 
Reykjavík, Óperukórinn í Reykja-
vík, Tónaljón, Lionsklúbburinn í 
Búðardal, Kvenréttindafélag Ís-
lands og fleiri verkefni og stofn-
anir sem ekki hafa bein tengsl við 
öldrunarþjónustu.

Þetta kom fram í svari Sivjar 
Friðleifsdóttur heilbrigðisráð-
herra í vikunni við fyrirspurn Ástu 
R. Jóhannesdóttur, þingmanns 

Samfylkingarinnar, um sundur-
liðun styrkja úr sjóðnum fram til 
ársins 2006. Ásta segir heilbrigð-
isráðherra hafa dregið að svara í  
mánuð. „Það lítur út fyrir að ráð-
herra hafi leikið sama leik og síð-
ast þegar hann veitti upplýsing-
ar um sjóðinn í fyrra. Þá útbýtti 
hann svarinu síðasta dag þingsins 
þannig að ekki var hægt að taka 
það til umræðu. Þetta hefur nú 
endurtekið sig,“ segir Ásta.

Sundurliðunin á styrkjum, sem 
heilbrigðisráðherra afhenti á síð-
asta ári, leiddi í ljós að tæplega 
helmingi af peningum sjóðsins 
var varið í önnur verkefni en end-
urbætur og uppbyggingu dvalar-
heimila aldraðra. Megintilgangur 
sjóðsins er þó að standa straum af 
þeim verkefnum.

Tölur í nýju svari ráðherrans 

stemma ekki við þau svör sem 
hann skilaði af sér á síðasta þingi. 
Upphæðirnar eru lægri auk þess 
sem nokkra styrkþega er ekki að 
finna í nýju svari ráðherra. Þá 
ber svörum ráðherra um ástæður 
styrks til Óperukórsins í Reykja-
vík ekki saman við svör kórstjóra. 
Í svari ráðherra segir að styrkur 
hafi verið veittur til kórsins vegna 
tónleikahalds hans á öldrunar-
stofnun. Það kannast kórstjórinn 
Garðar Cortes ekki við.

Einu hugsanlegu ástæðuna fyrir 
styrkveitingunni til Óperukórs-
ins telur Garðar vera þá að þetta 
kunni að vera greiðsla fyrir söng 
á Landspítalanum. Aldraðir hefðu 
þó hvergi komið nálægt því.

Heilbrigðisráðherra vildi ekki 
tjá sig um málið þegar eftir því 
var leitað.

Óperukórinn söng á 
kostnað aldraðra
Stofnunum og verkefnum sem ekki hafa bein tengsl við öldrunarþjónustu hefur 
ítrekað verið úthlutað fé úr framkvæmdasjóði aldraðra undanfarin sjö ár og nem-
ur það um helmingi fjárins. Ósamræmi er á milli nýrra talna og talna frá 2004.

 Óvissa einkenndi störf 
Alþingis lengst af í gær. Lung-
ann úr deginum reyndu þingfor-
seti og forystumenn flokkanna að 
ná samkomulagi 
um afgreiðslu 
þingmála og 
þingfrestun
en á meðan 
ræddu nokkr-
ir þingmenn 
og landbúnað-
arráðherra um 
nýgerðan sauð-
fjársamning.
Eftir næstum fimm klukkustunda 
umræður var málið samþykkt. 
Aðeins Pétur H. Blöndal Sjálf-
stæðisflokki var á móti.

Samkomulag náðist undir kvöld 
um meðferð margra mála, ýmist 
um að þau fengju brautargengi 
eða heyrðu sögunni til. Meðal 
viðamikilla mála sem ekki verða 
afgreidd er langtímavegaáætlun. 

Næstum þrjátíu frumvörp voru 
samþykkt sem lög í gærkvöldi en 
enn bíða tugir mála afgreiðslu. 
Stefnt er að þingfrestun í dag. 

Enn bíður fjöldi 
mála afgreiðslu



Tíu mál eru til rann-
sóknar hjá kynferðisbrotadeild 
lögreglunnar á höfuðborgarsvæð-
inu á hendur tæplega þrítugum 
manni sem grunaður er um að 
hafa áreitt ungar stúlkur í Voga-
hverfi og víðar.

Stúlkurnar sem um ræðir eru á 
aldrinum fimm til tólf ára. Mað-
urinn er grunaður um að hafa 
reynt að lokka eldri stúlkurnar 
upp í bíl til sín, en lögreglurann-
sóknin beinist að viðskiptum hans 
við yngri stúlkurnar.

Hann var úrskurðaður í gæslu-
varðhald til 28. mars, en gert er 
ráð fyrir að málið verði sent rík-
issaksóknara fyrir þann tíma. 

Áreitni gegn 
níu stúlkum

Vignir, geturðu ekki einu sinni 
slegið á létta strengi? 

Formenn stjórnarandstöðuflokk-
anna á Alþingi hafna þeim yfirlýsingum Jóns 
Sigurðssonar, formanns Framsóknarflokks-
ins, að stjórnarandstaðan hafi gengið á bak 
orða sinna um samstarf í því að veita frum-
varpi formanna stjórnarflokkanna um auð-
lindaákvæði í stjórnarskrá brautargengi. 
„Þetta eru mikil vonbrigði en ég vísa ábyrgð-
inni á stjórnarandstöðuna,“ sagði Jón í 
Fréttablaðinu í gær.

Formennirnir segja boði stjórnarandstöð-
unnar um samstarf aldrei hafa verið tekið. 
Þvert á móti hafi formenn stjórnarflokkanna 
samið og dreift frumvarpinu upp á sitt eins-
dæmi, án nokkurs samráðs. 

Á blaðamannafundi í gær rifjuðu formenn-
irnir upp tvö viðtöl fréttamanna Útvarpsins 
við Jón Sigurðsson. Í þeim kemur glögglega 

fram að samstarf við stjórnarandstöðuna var 
ekki á dagskrá af hálfu Jóns. Í hinu fyrra, 
sem tekið var 3. mars, sagði Jón aldrei hafa 
komið til greina að vinna málið með stjórnar-
andstöðunni. Í síðara viðtalinu, teknu 7. mars, 
sagði Jón samstarf með stjórnarandstöðunni 
ekki á dagskrá.

Formenn Frjálslynda flokksins, Sam-
fylkingarinnar og Vinstrihreyfingarinnar 
– græns framboðs segja þessi orð, og auk-
inheldur þá staðreynd að stjórnarflokkarn-
ir hvorki föluðust eftir samstarfi að fyrra 
bragði né þáðu boð stjórnarandstöðunnar 
þar um, sýna glögglega að yfirlýsingar um 
ábyrgð stjórnarandstöðunnar fái ekki staðist. 
Séu í raun fullkomlega ósæmilegur áburður. 
Enda hafi aldrei alvara búið að baki málinu 
og það aðeins sjónarspil.

Jón Sigurðsson vildi aldrei samstarf

Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.
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 Full-
trúar sex aðildarríkja Öryggis-
ráðs Sameinuðu þjóðanna náðu 
á fimmtudag-
inn samkomu-
lagi um hert-
ar refsiaðgerðir 
gegn Íran vegna 
kjarnorku-
vinnslu, sem þar 
er stunduð.

Að samkomu-
laginu standa 
öll fastaríkin 
fimm, Banda-
ríkin, Rússland, Kína, Bretland 
og Frakkland, auk Þýskalands. Í 
næstu viku verður samkomulag-
ið kynnt hinum tíu ríkjunum, sem 
eiga sæti í Öryggisráðinu.

Aðgerðirnar fela meðal ann-
ars í sér bann á vopnaviðskipti og 
fjármagnsflutninga gagnvart ein-
staklingum og fyrirtækjum sem 
tengjast kjarnorkuvinnslunni í 
Íran.

Hafa samið um 
refsiaðgerðir

Rósa Guðbjarts-
dóttir, bæjarfulltrúi Sjálfstæð-
isflokks í Hafnarfirði, segist 
ekki halda að gögnum sé safn-
að á ólögmætan hátt í kosninga-
kerfi Alcan sem Persónuvernd 
hefur nú til skoðunar. Vefurinn 
geymir upplýsingar um afstöðu 
íbúa Hafnarfjarðar til stækkun-
ar álvers Alcan. 
 „Tilfinning mín er að þetta sé 
svona heldur sakleysislegt,“ 
segir Rósa. „Þetta virðist bara 
vera fyrirtæki sem þarf að hella 
sér út í kosningabaráttu til að 
berjast fyrir sinni framtíð, og 
þetta hlýtur að vera svipað og 
víðþekkt kosningakerfi stjórn-
málaflokkanna. Þeir segja að 
lögfræðingar hafi séð til þess að 
þetta stæðist lög, og maður hlýt-
ur að treysta þeim, þeir ættu að 
hafa allt sitt á hreinu.“

Lúðvík Geirsson, bæjar-
stjóri Hafnarfjarðar, segist lítið 
þekkja til málsins og því ekki 
vilja taka afstöðu. „Ef málið er 
inni á borði hjá Persónuvernd 
þá er auðvitað bara þeirra að 
kveða upp um hvað þeir telja 
samræmast lögum og reglum 
og hvað ekki. Ég hef í sjálfu 
sér engar forsendur til að meta 
það,“ segir Lúðvík Geirsson.

Guðmundur Gunn-
arsson, formaður Rafiðnaðar-
sambands Íslands, var í gær 
dæmdur til að greiða eigendum 
starfsmannaleigunnar 2b ehf., 
hjónunum Eiði Eiríki Baldvins-
syni og Olenu Shchavynska, alls 
eina og hálfa milljón króna vegna 
ummæla sem hann lét falla um 
þau haustið 2005.

Forsaga málsins er sú að 2b 
ehf. stóð í viðskiptum við Suður-
verk ehf. sem er eitt fjölmargra 
verktakafyrirtækja á Kára-
hnjúkasvæðinu og sá fyrirtæk-
inu fyrir starfsmönnum. Pistill 

birtist á vefsvæði Rafiðnaðar-
sambandsins þar sem forsvars-
menn 2b ehf. voru sagðir hafa 
lagt til við verkstjóra Suðurverks 
að berja starfsmennina sem þeir 
hefðu leigt af 2b ehf. Í kjölfarið 
voru viðtöl við Guðmund Gunn-
arsson í fréttatímum Stöðvar 2 
og Sjónvarpsins þann 23. októb-
er 2005 og lét hann þá ummæl-
in sem hann var dæmdur fyrir í 
gær falla.

Auk þess að ummælin voru 
dæmd dauð og ómerk þá var 
Guðmundi gert að greiða Olenu 
og Eiði Eiríki samanlagt 800 þús-

und krónur í miskabætur. Þá þarf 
hann að greiða þeim aukalega 
200 þúsund krónur til að standa 
straum af birtingu niðurstöðu 
dómsins í fjölmiðlum. 

Að síðustu var honum einnig 
gert að greiða stefnendum hálfa 
milljón í málskostnað. Alls gerir 
þetta eina og hálfa milljón auk 
dráttarvaxta.

Eiður Eiríkur var ánægður 
með niðurstöðuna. 

„Þetta mál hefur tekið mikið á 
mig og sérstaklega konuna mína. 
Það er því afskaplega gleðilegt að 
íslenskt réttarfar sé svona skil-
virkt. Ég er virkilega ánægður 
með þessa niðurstöðu og það er 
ekki spurning að réttlætið hefur 
sigrað. Að einn af forystumönn-
um íslenskrar verkalýðshreyf-
ingar skuli láta svona ummæli 
falla í fjölmiðlum er með ólíkind-
um.“

„Dómarinn ræður,“ sagði Guð-
mundur Gunnarsson um dóminn 
en vildi að öðru leyti ekki tjá sig 
um niðurstöðuna. Hann hafði enn 
ekki tekið ákvörðun um hvort 
dómnum yrði áfrýjað.

Dæmdur til að greiða 
bætur fyrir meiðyrði
Guðmundur Gunnarsson, formaður Rafiðnaðarsambands Íslands, var í gær 
dæmdur til að greiða eigendum starfsmannaleigunnar 2b miskabætur vegna um-
mæla sem hann lét falla um þá í fjölmiðlum. „Réttlætið sigraði,“ segir eigandi 2b.

Um 350 lítrar af olíu 
láku úr 40 tonna flutningabíl sem 
lenti í óhappi í Heiðmörk í gær. 
Ökumaður bílsins missti stjórn 
á honum í beygju vegna hálku, 
með þeim afleiðingum að bíll-
inn rann út í kant og lenti þar á 
hraundranga sem setti gat olíu-
tankinn.

Mikið magn af olíu lak úr tank-
inum auk þess sem smurolíuleki 
gerði vart við sig. Veginum hefur 
verið lokað en eftir helgina verð-
ur hafin hreinsun. Ólíklegt er talið 
að vatnsból Reykvíkinga, sem eru 
skammt undan, hafi mengast.

350 lítrar af olíu 
láku út í hraun

Þeim sem þurftu 
að þola ofbeldi á opinberum stofn-
unum býðst geðheilbrigðisþjón-
usta, hliðstæð 
þeirri sem fyrr-
verandi vist-
mönnum Breiða-
víkurheimilisins
hefur staðið til 
boða að undan-
förnu.

Siv Friðleifs-
dóttir heilbrigð-
isráðherra hvet-
ur þá sem telja 
sig þurfa á þjónustu að halda að 
hafa samband við sérstakt teymi 
sem starfar á geðsviði Landspítala.

Um tuttugu fyrrverandi vist-
menn á Breiðavík hafa notið þjón-
ustunnar en Siv segir ómögulegt 
að segja til um hve margir til við-
bótar þiggi hjálpina. Hún gerir þó 
ráð fyrir að það geri á milli 30 og 
40 heyrnarlausir sem beittir voru 
ofbeldi.

30 til 40 heyrn-
arlausir gætu 
þurft aðstoð





Katrín Ólafsdóttir hagfræðingur 
segir að lækkun Fitch Ratings á lánshæfismati ís-
lenska ríkisins þýði að ríkið fái almennt verri kjör 
í lántökum sínum. Lánshæfismatið hafi líka áhrif á 
kjörin sem bankarnir fái í lántökum sínum erlendis 
og leiði þar með til hærri vaxta innanlands.

„Þetta þýðir væntanlega að bankarnir verða að 
taka lán á verri kjörum og það hlýtur því að leiða 
að einhverju leyti til hærri vaxta innanlands. Svo 
er spurning hve stór og mikil áhrifin verða. Að 
sumu leyti er þessi breyting fyrirséð og að ein-
hverju leyti komin fram í gegnum væntingar. En 
það verða einhver áhrif, það er alveg klárt,“ segir 
hún.

„Það gefur augaleið að þessi lækkun á lánshæf-
ismati hækkar lántökukostnað, ekki bara ríkis-
ins heldur líka þjóðfélagsins. Í rauninni er verið 
að meta greiðsluhæfni þjóðarinnar,“ segir Gylfi 

Arnbjörnsson, framkvæmdastjóri ASÍ. „Bankarn-
ir verða að skila hærri tilkostnaði í gegnum út-
lánsvexti sína þannig að auðvitað hefur þetta áhrif 
á stöðu okkar sem einstaklinga. Heimilin í land-
inu skulda yfir 1.300 milljarða. Hálft prósentustig í 
vöxtum jafngildir einu skattprósenti.“  

Hækkar lánsvexti fjölskyldna

 Mótmælaað-
gerðir stjórnarandstæðinga settu 
sterkan svip á hátíðahöld á þjóð-
hátíðardegi Ungverja á miðviku-
dag. Þúsundir hægrimanna söfn-
uðust saman og kröfðust afsagnar 
forsætisráðherrans og sósíalist-
ans Ferenc Gyurscany.

Hörð átök herskárra þjóðernis-
sinna við lögreglu brutust út 
um kvöldið og voru tugir manna 
handteknir. Ekki er búist við 
miklum átökum næstu daga, en 
mótmæli gegn Gyurscany hafa 
brotist út reglulega í vetur.

Þjóðhátíðardagurinn er haldinn 
til minningar um uppreisn Ung-
verja gegn Habsborgarveldinu 
árið 1848.

Götubardagar á 
þjóðhátíðinni

Sátt náðist um það á fundi 
samgöngunefndar í gærkvöldi 
að fella grein um kjaramál út úr 
frumvarpi um íslenska alþjóð-
lega skipaskrá. Harkalegar deil-
ur urðu milli fulltrúa ASÍ og Sjó-
mannasambandsins annars vegar 
og formanns samgöngunefndar 
hins vegar um frumvarpið á fundi 
nefndarinnar eftir hádegi í gær. 
Fulltrúar ASÍ og Sjómannasam-
bandsins voru alfarið mótfalln-
ir frumvarpinu og töldu það brot 
á stjórnarskránni, mannréttinda-
sáttmála Evrópu og alþjóðasamn-
ingum.

„Það féllust allir á þá niðurstöðu 
að kjarasamningar væru bara mál 
þeirra sem að kæmu og að löggjaf-
inn ætti ekki að vera að setja ein-
hver ákvæði þar um,“ sagði Guð-
mundur Hallvarðsson, formað-
ur samgöngunefndar, eftir að sátt 
náðist.

Gylfi Arnbjörnsson, fram-
kvæmdastjóri Alþýðusambands-
ins, segist ánægður með niður-
stöðuna. „

Gylfi hafði gagnrýnt að sam-
tök launafólks hefðu ekki vitað af 
þessu frumvarpi fyrr en um há-
degi í fyrradag og ekki hefði verið 
óskað eftir umsögn ASÍ eftir fund-
inn í samgöngunefnd í gær. Það 
væri mjög sérstök málsmeðferð. 

Meðal þess sem gagnrýnt var í 
fyrstu gerð frumvarpsins var að 
með því væri verið að binda í lög 
að kjör gætu verið lakari en kveð-
ið er á um í kjarasamningum og í 

raun væri verið að samþykkja mis-
munun á grundvelli þjóðernis, sem 
væri óheimilt samkvæmt stjórnar-
skránni. Auk þessa væri verið að 
brjóta grundvallarsamþykktir Al-
þjóðavinnumálastofnunar sem Ís-
lendingar hefðu skuldbundið sig 
til að fylgja.

Guðmundur Hallvarðsson, for-
maður samgöngunefndar, sagði 
að engin ástæða hefði verið til að 
óska eftir umsögn ASÍ enda hefði 
Alþýðusambandið aldrei beitt sér 

í málefnum farmanna. Íslensk al-
þjóðleg skipaskrá hefði lengi verið 
í umræðunni milli kaupskipaút-
gerða og stéttarfélaga farmanna 
og nú loks náð saman.

„Fyrst samkomulag náðist sýn-
ist mér að það sé einsýnt að þessi 
mál nái fram að ganga og þá vonar 
maður bara að þetta verði til þess 
að aftur muni sjást skip undir ís-
lenskum fána og skip á íslenskri 
skipaskrá.

Heimild til að greiða 
undir taxta felld út 
Harkalegar deilur urðu á fundi samgöngunefndar Alþingis í gær. Verkalýðs-
hreyfingin taldi frumvarp um alþjóðlega skipaskrá brot á stjórnarskrá, mann-
réttindasáttmála og alþjóðasamningum. Deilurnar leystust í gærkvöldi. 

Einn var fluttur 
á slysadeild Fjórðungssjúkra-
hússins á Akureyri eftir harðan 
árekstur á Akureyri í gærmorg-
un. Slysið varð með þeim hætti að 
vörubíll og fólksbíll skullu saman 
á gatnamótum Undirhlíðar og 
Krossanesbrautar. Fólksbíllinn er 
talinn ónýtur eftir slysið en öku-
maðurinn sem slasaðist var einn í 
bílnum. Meiðsli hans voru ekki al-
varleg.

Þá handtók lögreglan á Akur-
eyri ökumann sem lenti í litlum 
árekstri á gatnamótum Þórunnar-
strætis og Þingvallastrætis. Hann 
er grunaður um ölvun við akstur. 
Ekki urðu slys á fólki.

Einn fluttur á 
slysadeild

Dómstóll í Berlín komst 
í gær að þeirri niðurstöðu að 
heimilt sé að nota nasistatákn op-
inberlega ef augljóslega er verið 
að lýsa andstöðu við þau og nas-
ismann sem þau standa fyrir.

Jürgen Kamm og póstsending-
arfyrirtæki hans Nix Gut teljast 
þar með ekki hafa brotið lög með 
því að framleiða og selja vörur, 
svo sem límmiða, barmmerki og 
boli, með nasistatáknum og selja 
á netinu vegna þess að táknun-
um fylgja greinileg skilaboð um 
andúð á þeim.

Ekki bönnuð í 
mótmælaskyni

44 prósent lands-
manna eru hlynnt stækkun álvers 
Alcan í Straumsvík samkvæmt 
niðurstöðu skoðanakönnunar sem 
Gallup gerði fyrir RÚV og Morg-
unblaðið.

Þar kemur einnig fram að 39 
prósent Íslendinga eru andvíg 
stækkuninni og 17 prósent hvorki 
andvíg né hlynnt henni. Úrtak 
könnunarinnar var 1.820 manns á 
aldrinum 18 til 75 ára og var svar-
hlutfall 61 prósent. 

Rúmlega níu af hverjum tíu 
sem svöruðu tóku afstöðu til 
málsins. Kosið verður um stækk-
unina þann 31. mars.

Fleiri hlynntir 
stækkun álvers
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 Styrmir Gunnarsson, 
ritstjóri Morgunblaðsins, vildi 
ekki gefa upp hver „ónefndi mað-
urinn“ í tölvupósti hans til Jónínu 
Benediktsdóttur var, þegar hann 
bar vitni í Baugsmálinu í héraðs-
dómi í gær. Styrmir sagðist bund-
inn trúnaði sem ritstjóri dagblaðs 
við þá sem hann á samskipti við.

Kjartan Gunnarsson, fyrrver-
andi framkvæmdastjóri Sjálf-
stæðisflokksins, var einnig á dag-
skrá sem vitni, en boðunardeild 
lögreglu hafði ekki náð í hann 
til að boða hann í dóminn og 
mætti hann ekki í réttarsal 
í gær.

Gestur Jónsson, verj-
andi Jóns Ásgeirs Jóhann-
essonar, kallaði Styrmi 
fyrir dóminn sem vitni og spurði 
út í þá atburðarás sem fjallað var 
um í Fréttablaðinu í september 
2005. Þar var sagt frá tölvupóst-
samskiptum Styrmis og Jónínu í 
aðdraganda Baugsmálsins, sum-
arið 2002.

„Mér þótti fyndið að upplifa 
það að hvorki Jónína Benedikts-
dóttir né Jón Gerald Sullenberger 
töldu sig geta treyst Jóni Steinari 
[Gunnlaugssyni]. Á bak við þetta 
er ekkert annað en gamansemi og 
ekki alvara á nokkurn hátt,“ sagði 
Styrmir, þegar hann skýrði orða-
lagið í tölvupósti sínum.

Þar segir meðal annars: „Þegar 
ég talaði um þetta mál við Jón 
Steinar hafði ég Kjartan með. 
Þetta er eins innmúrað og innvígt 
eins og nokkur hlutur getur verið. 
Ég þekki hins vegar ekki samband 
Jóns Steinars og Tryggva og mun 
kanna það. En það er alveg sama 
hvaða menn Jón Steinar þekkir. 

Tryggð hans við ónefndan mann 
er innmúruð og ófrávíkjanleg og 
þess vegna þurfið þið Jón Gerald 
ekki að hafa nokkrar áhyggjur.“

Sá Kjartan sem um er rætt er 
Kjartan Gunnarsson, þáverandi 
framkvæmdastjóri Sjálfstæð-
isflokksins. Styrmir rakti málið 
stuttlega í réttinum í gær og sagð-
ist þá hafa leitað til Kjartans sem 
æskuvinar, en ekki sem fram-
kvæmdastjóra Sjálfstæðisflokks-
ins. Hann hafi fengið álit Kjartans 

á Jóni Steinari Gunnlaugssyni, 
þá hæstaréttarlögmanni.

Gestur spurði Styrmi einn-
ig hvað átt hafi verið við með 

orðalaginu „innmúrað og 
innvígt“. Styrmir sagði 
það hafa verið tilraun til 
fyndni, sem skiljist 

sennilega ekki þegar þetta sé birt 
í fjölmiðli, ekkert hafi verið á bak 
við þetta orðalag.

Brynjar Níelsson, verjandi Jóns 
Geralds, spurði Styrmi hvort hann 
hefði á þeim tíma sem hann kom 
Jóni Gerald í samband við lögmann 
vitað hvaða stefnu málið myndi 
taka. Styrmir sagði að aldrei hefði 
verið talað um kæru til lögreglu, 
hann hafi aðeins komið Jóni Ger-
ald í samband við lögmann. Það 
hafi hann raunar gert ítrekað á 
sínum ferli sem ritstjóri Morgun-
blaðsins.

Fleiri vitni komu fyrir dóminn í 
gær, þar á meðal Daði Örn Jóns-
son, ráðgjafi hjá Kögun. Hann 
fékk leyfi réttarins til að sýna 
með aðstoð fartölvu og skjávarpa 
hvernig falsa mætti tölvupóst með 
ritvinnsluforriti, tölvupóstforriti 
og þekkingu sem afla má á netinu.   

Styrmir bund-
inn trúnaði
Ritstjóri Morgunblaðsins sagðist bundinn trúnaði 
um hver „ónefndi maðurinn“ í tölvupósti hans væri. 
Ekki hefur náðst í Kjartan Gunnarsson til að boða 
hann sem vitni og mætti hann ekki í réttinn í gær.

BAUGS M Á L I Ð

 „Það er kominn tími til 
að Íslendingar fái botn í áralanga 
umræðu um það hvort við ætlum 
að sækjast eftir aðild að ESB og 
taka upp evru,“ sagði Helgi Magn-
ússon, formaður Samtaka iðnaðar-
ins, á Iðnþingi sem fram fór í gær. 
Hann óskaði jafnframt eftir vit-
rænni umræðu um Evrópumálin. 
Í ályktun Iðnþingsins segir að 
efla verði raungreinakennslu á 
öllum skólastigum og bæta árang-
ur nemenda enda sé vel mennt-
að starfsfólk undirstaða hagvaxt-
ar í framtíðinni. Ályktun þingsins 
leggur einnig til að stimpilgjöld 
verði lögð niður og að sköpuð verði 
sátt um skynsamlega nýtingu auð-

linda þannig að jafnvægi ríki milli 
verndunar og nýtingar. Þá krefj-
ast samtökin þess að Alþingi, sem 
kjörið verður í vor, taki aðild Ís-
lands að Evrópusambandinu til al-
varlegrar skoðunar.

Jón Sigurðsson iðnaðarráð-
herra ávarpaði þingið og fjallaði 
um þróun auðlindanýtingar og ný-
sköpun atvinnulífsins. „Takmörk-
uð nýsköpun í starfandi fyrirtækj-
um er að mínu mati einn helsti 
veikleiki íslensks atvinnulífs og 
á þeim veikleika þarf að taka,“ 
sagði Jón.

Aðrir ræðumenn á þinginu voru 
Sigurjón Þ. Árnason, bankastjóri 
Landsbankans, Víglundur Þor-

steinsson, stjórnarformaður BM 
Vallár og Þorsteinn Pálsson, rit-
stjóri Fréttablaðsins. 

Hefur þú verið sektuð/sektaður 
fyrir umferðarlagabrot?

Er aðbúnaður blindra barna á 
Íslandi viðunandi?

Lögreglan í Borgar-
nesi stóð í ströngu aðfaranótt 
föstudagsins. Tveir ökumenn 
voru stöðvaðir fyrir of hraðan 
akstur og reyndi annar þeirra að 
stinga af á hlaupum. 

Hann náðist að lokum og var 
handtekinn.

Þá urðu nokkur umferðaróhöpp 
í umdæmi lögreglunnar vegna 
hálku í gær og fyrradag. 

Tilkynnt var um fjögur minni-
háttar óhöpp á Borgarfjarðar-
brautinni.

Í einu tilfelli var ekið á hross 
og kenndu ökumaður og farþegi 
eymsla. Þeir slösuðust þó ekki al-
varlega.

Stakk af á 
hlaupum



Verðið á Volkswagen Golf hefur aldrei verið hagstæðara. Taktu gæðin 
og glæsileikann með í reikninginn og þú sérð að þetta er tækifæri sem 
borgar sig að grípa. Komdu, reynsluaktu og tryggðu þér Golf.

Gerðu bílinn enn glæsilegri með sportpakka:

•  16" álfelgur  •  sóllúga  •  leðurstýri  •  þokuljós
•  armpúði milli framsæta  •  samlitur  •  vindskeið

Golf Trendline kostar aðeins 1.998.000 kr.

Golf-áhugamenn

ATHUGIÐ!
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 Samfylkingin vill að 
skólabækur framhaldsskólanema 
verði ókeypis, utan hvað greiða 

skuli skilagjald til 
að tryggja skil og 
góða nýtingu.

Björgvin G. 
Sigurðsson, þing-
maður flokksins, 
upplýsti þetta við 
eldhúsdagsum-
ræðurnar í fyrra-
kvöld.

Að sögn Björg-
vins hefur þessi leið verið farin 
í Danmörku og þótt gefa góða 
raun. Er hún liður í hugmyndum 
Samfylkingarinnar um nýjar leið-
ir í menntamálum og ekki síður 
í átt til aukinnar velferðar. Segir 
hann ókeypis námsefni færa nem-
endum og fjölskyldum þeirra 
kjarabót.

Ókeypis bækur í 
framhaldsskóla

Tæplega tvítugur pilt-
ur hefur verið ákærður fyrir Hér-
aðsdómi Reykjavíkur fyrir að 
hóta lögreglumanni lífláti og jafn-
framt að skaða fjölskyldu hans.

Atburðurinn átti sér stað í lög-
reglubifreið í maí á síðasta ári. 
Pilturinn hafði uppi líflátshótan-
ir í garð lögreglumannsins sem 
var að skyldustörfum. Lét piltur-
inn meðal annars þau orð falla að 
hann skyldi drepa lögreglumann-
inn og fjölskyldu hans og að hann 
ætlaði að skera fjölskylduna að 
honum ásjáandi.

Ríkissaksóknari krefst þess að 
pilturinn verði dæmdur til refs-
ingar.

Hótaði að drepa 
lögreglumann

 Fjórir karlmenn og 
ein kona voru handtekin í austur-
borginni í fyrradag eftir að ætluð 
fíkniefni höfðu fundist í vistar-
verum þeirra. Lögreglan á höf-
uðborgarsvæðinu handtók fólk-
ið en talið er að það hafi haft í 
fórum sínum 30 grömm af kóka-
íni, neysluskammta af e-töfludufti 
og marijúana.

Lögreglan fann efnin við húsleit 
hjá viðkomandi einstaklingum, en 
hún var gerð að undangengnum 
úrskurði Héraðsdóms Reykjavík-
ur. Fólkið er nú laust úr haldi en 
rannsókn málsins heldur áfram, 
samkvæmt upplýsingum frá lög-
reglu.

 Það voru lögreglumenn frá 
embætti lögreglustjórans á höfuð-
borgarsvæðinu og ríkislögreglu-
stjóra sem tóku þátt í aðgerðinni 
ásamt lögreglumönnum frá Sauð-
árkróki, sem voru að kynna sér 
starfsaðferðir starfsbræðra sinna 
á höfuðborgarsvæðinu.

Í fyrradag handtók lögregl-
an einnig karlmann um tvítugt í 
Reykjavík en sá er grunaður um 
fíkniefnamisferli. Lögreglan fékk 
tilkynningu frá ónefndum íbúa 
sem upplýsti um hugsanlega fíkni-
efnasölu í einu hverfa borgarinn-
ar. Lögreglumenn fóru strax í 
málið og stöðvuðu hinn grunaða en 
í fórum hans fannst talsvert magn 

af ætluðu marijúana. Þetta mál er 
gott dæmi um þann góða árangur 
sem samvinna borgaranna og lög-
reglunnar getur leitt af sér.

Húsleit gerð í fíkniefnagreni

 Máli ákæruvaldsins 
gegn Kristni Björnssyni, Geir 
Magnússyni og Einari Benedikts-
syni, forstjórum stóru olíufélag-
anna á árunum 1993 til 2001, hefur 
verið vísað frá dómi en Hæstirétt-
ur staðfesti frávísunarúrskurð 
héraðsdóms frá 12. febrúar.

Dómur héraðsdóms byggði öðru 
fremur á því að ekki væri hægt að 
sækja einstaklinga til saka fyrir 
brot á samkeppnislögum. Meiri-
hluti Hæstaréttar byggir niður-
stöðuna á því að rannsókn sam-
keppniseftirlits, samkeppnisstofn-
unar og síðar lögreglu standist 
ekki lög. Sérstaklega er vitnað til 
þess að óskýrt hafi verið í sam-
keppnislögum hvernig meðferð 
opinberra mála skyldi háttað, ef 

grunur vaknaði um að brotið hefði 
verið gegn lögunum. 

Helgi Magnús Gunnarsson, sak-
sóknari efnahagsbrota hjá ríkis-
lögreglustjóra og sá sem fór með 
rannsókn málsins hjá ríkissak-
sóknara, segir Hæstarétt hafa 
vísað málinu frá á öðrum for-
sendum en í héraðsdómi. „Meiri-
hluti Hæstaréttar telur rannsókn 
Samkeppniseftirlits, Samkeppn-
isstofnunar og síðar lögreglu, 
sem fór eftir samkeppnislög-
um og lögum um meðferð opin-
berra mála eftir að málið kom 
til lögreglu, ekki standast mann-
réttindasáttmála um réttindi sak-
borninga og það verði ekki byggð 
ákæra á henni. Allar forsend-
ur héraðsdóms fyrir frávísuninni 

eru slegnar út af borðinu og ekki 
fallist á þau sjónarmið að ekki sé 
hægt að refsa einstaklingum fyrir 
brot á samkeppnislögum.“ 

Helgi Magnús segir lögreglu og 
ríkissaksóknara hafa bent á það 
áður að fyrirkomulagið í lögum 
væri óheppilegt en ábendingar um 
þetta komu fram 2003.

Helgi Magnús útilokaði öðru 
fremur að endurákært yrði í mál-
inu.

Ragnar H. Hall, lögmaður Krist-
ins Björnssonar, segir niðurstöðu 
Hæstaréttar staðfesta það að 
málið hafi verið lögfræðileg til-
raunastarfsemi. „Niðurstaðan í 
málinu rennir stoðum undir það að 
þetta hafi verið tilraunastarfsemi 
sem ekki hefði átt að fara út í.“

Tveir dómarar, Gunnlaugur 
Claessen og Ólafur Börkur Þor-
valdsson, skiluðu séráliti. Gunn-
laugur tók að nokkru leyti undir 
með meirihluta Hæstaréttar en 
taldi ákæruna gallaða. Ólafur 
Börkur vildi senda málið aftur í 
hérað til efnismeðferðar.

Málinu endanlega vísað frá
Máli ákæruvaldsins gegn Einari Benediktssyni, Geir Magnússyni og Kristni Björnssyni var vísað frá í Hæsta-
rétti í gær. Einn dómari vildi málið í efnislega meðferð. Óskynsamleg tilraunastarfsemi, segir Ragnar Hall.

 Hver er nýr formaður 
sænska jafnaðarmannaflokks-
ins?

 Hver er útvarpsstjóri þar 
til Ríkisútvarpið ohf. tekur til 
starfa 1. apríl?

 Hvaða maður hefur játað 
að hafa skipulagt árásirnar á 
Bandaríkin þann 11. september 
2001?



Þú tekur mynd með farsíma eða myndavél.
Sendir hana í tölvuna og þaðan 
beint í Safnið.

Þú hefur aðgang að Safninu
gegnum Sjónvarp Símans.

Þú getur sent myndir úr Safninu til
Hans Petersen sem framkallar þær.

Kynntu
þér Safnið á siminn.is

Svona er
Safnið einfalt

„Hvernig kalla ég fram minningar sem hafa fölnað?“

Safnið er öruggasti geymslustaðurinn fyrir stafrænu gögnin þín

Við gerum minningar 
þínar ódauðlegar í Safninu
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Geymdu stafrænu ljósmyndirnar þínar og önnur gögn 
í Safninu, traustum stað þar sem reglulega eru tekin 
afrit af þeim. Í Safninu getur þú valið hvort þú vilt skoða 
myndirnar þínar í tölvunni eða á sjónvarpsskjánum. 

Að auki gerir Safnið þér kleift að veita vinum og 
vandamönnum aðgang að völdum myndum eða
senda þær beint í framköllun hjá Hans Petersen. 
Gerðu þínar minningar ódauðlegar, fáðu þér Safnið.

Nánari upplýsingar 
á næsta sölustað 
Símans á siminn.is 
eða í síma 800 7000



 Nemendur á heima-
vistum framhaldsskóla á Íslandi 
geta margir átt von á fíkniefna-
leitarhundum í heimsókn á vist-
irnar fyrirvaralaust. „Fíkniefnin 
eru vá sem við stöndum frammi 
fyrir á öllu landinu og við erum 
auðvitað með augun mjög vel 
opin,“ segir Valgerður Gunnars-
dóttir, skólameistari Framhalds-
skólans á Laugum, en nemandi við 
skólann var handtekinn á heima-
vist á þriðjudag með mikið magn 
fíkniefna sem talin eru hafa verið 
ætluð til sölu.

Valgerður segir að mjög vel 
sé fylgst með áfengis- og vímu-
efnanotkun íbúa heimavistarinn-
ar. Svokallaðir húsbændur séu á 
vakt á heimavistunum öll kvöld 
og helgarnætur, starfsmenn sem 

nemendur fylgist vel með og láti 
vita ef eitthvað kemur upp, auk 
þess sem öflugur forvarnarfull-
trúi starfi við skólann.

Valgerður hefur gripið til þess 
ráðs að kalla til lögreglu með 
fíkniefnaleitarhund einu sinni á 
vetri, en vill ekki gefa upp hvort 
eitthvað hafi fundist í slíkum leit-
um. Valgerður segir hundana þó 
ekki leita inni á herbergjum nem-
enda, enda sé óheimilt að fara inn 
á herbergin nema með húsleitar-
heimild frá lögreglu.

Halldór Páll Halldórsson, skóla-
meistari Menntaskólans að Laug-
arvatni, hefur einnig brugðið á 
það ráð að kalla til fíkniefnaleit-
arhunda. „Það er bara hluti af því 
að reka heimavist að fíkniefna-
hundar komi þangað,“ segir hann. 

„Það eru fjögur ár síðan mál tengt 
fíkniefnum kom hér upp síðast og 
síðan ég byrjaði hér hafa málin 
verið afskaplega fá og ekki stór.“ 

Í leigusamningum sem vist-
menn á Laugarvatni gera er kveð-
ið á um að stjórnendur hafi heim-
ild til að leita í herbergjum að 
leigjanda viðstöddum vakni grun-
ur um eitthvað misjafnt. Halldór 
segir þó mjög óalgengt að þetta 
þurfi að gera.

Að sögn Helga Braga Ómars-
sonar, skólameistara Menntaskól-
ans á Egilsstöðum, hefur enn ekki 
komið til þess að fíkniefnahundar 
leiti á heimavistinni þar, þótt það 
hafi komið til tals. Helgi segir að 
aldrei hafi komið upp mál tengt 
fíkniefnum á heimavist skólans. 
„Það er bara svo erfitt að átta sig 

á þeim. Þau eru örugglega hér á 
ferðinni eins og annars staðar.“ 
Þá segir hann íbúa heimavistar-
innar meðvitaða um það að leit-
að verði í herbergjum þeirra ef 
þurfa þykir.

Hundar leita á heimavistum
Fíkniefnahundar eru reglulega fengnir til að leita á heimavistum sumra framhaldsskóla landsins. Misjafnt 
er hvort yfirmenn skóla og heimavista hafa heimild til að leita á herbergjum íbúa ef ástæða þykir.

 „Ég myndi ekki 
kalla þetta einkarekna heilsu-
gæslu,“ segir María Bragadóttir, 
sviðsstjóri heilbrigðissviðs InPro 
en eins og komið hefur fram í 
fréttum hefur dótturfélag InPro, 
Heilsuverndarstöðin ehf., tekið 
yfir rekstur Heilsuverndarstöðv-
arinnar við Barónsstíg. 

Markmiðið er að endurreisa 
Heilsuverndarstöðina og endur-
vekja hin upprunalegu gildi henn-
ar sem snúa að því að efla líkam-
lega, andlega og félagslega heilsu 
landsmanna.

Að sögn Maríu verður rekstur-
inn ekki svo ólíkur rekstri annarra 
heilbrigðisstofnana. „Það er engin 

einkavæðing í gangi. Þetta er að-
eins spurning um að geta boðið 
fagfólki, sem nú þegar vinnur að 
heilbrigðismálum, tækifæri til 
að vinna saman undir einu þaki,“ 
segir María.

Þá kemur þjónusta hinnar nýju 
Heilsuverndarstöðvar ekki til með 
að kosta meira en önnur heilbrigð-
isþjónusta. „Það gilda ákveðnir 
samningar milli þessara heilbrigð-
issérfræðinga og ríkisins. Þeir eru 
einungis að flytja þjónustu sína til 
og rekstur þeirra mun í raun ekki 
breytast. Þessir starfsmenn verða 
ekki starfsmenn InPro,“ segir 
María og bætir því við að þjónusta 
fagfólksins komi til með að falla 

undir skilmála Tryggingastofn-
unar á sama hátt og hjá þeim sér-
fræðingum sem reka sínar eigin 
stofur.

Engin einkavæðing í gangi
Tveir karlmenn, 20 og 

26 ára, voru í gær dæmdir í skil-
orðsbundið fangelsi í tvo og þrjá 
mánuði, fyrir líkamsmeiðingar af 
gáleysi.

Mennirnir gripu í sameiningu 
í buxnastreng og pung tæplega 
fimmtugs manns og drógu hann 
niður stiga á skipi sem þeir voru 
allir skipverjar á. Atburðurinn 
átti sér stað í október árið 2004.

Við þetta hlaut maðurinn var-
anleg meiðsli á þvagfærum og 
þurfti að gangast undir aðgerð. 
Mennirnir voru einnig dæmdir til 
að greiða fórnarlambinu 800 þús-
und krónur í skaðabætur. 

Drógu sjómann 
á pungnum





Oft eru harkaleg viðbrögð 
gegn hryðjuverkum ná-
kvæmlega það sem hryðju-
verkamennirnir sækjast 
helst eftir. Til að forðast 
þessa gildru gæti verið 
heillavænlegra að sætta 
sig að einhverju marki við 
árásir þeirra.

Víðast hvar í heiminum hafa ör-
yggis- og varnarmál síðustu árin 
einkum snúist um þá ógn, raun-
verulega jafnt sem ímyndaða, 
sem stafað hefur af hryðjuverka-
mönnum. Mestallur viðbúnað-

ur þjóða hefur haft það markmið 
að verjast árásum hryðjuverka-
manna.

Alyson Bailes, yfirmaður 
sænsku friðarrannsóknastofnun-
arinnar SIPRI, vill nálgast þessi 
mál með svolítið öðrum hætti og 
telur að hugsanlega hafi menn 
ekki farið rétta leið til að verjast 
hryðjuverkamönnum. Algengustu 
viðbrögð stjórnvalda hafa verið 
að herða reglur og eftirlit með al-
menningi, efla her og leyniþjón-
ustu og taka af hörku á hryðju-
verkamönnum. Hitt sjónarmiðið 
hefur þó einnig heyrst, að rétt sé 
að sætta sig að einhverju marki 
við árásir hryðjuverkamanna til 
þess að geta þá sýnt þeim að árás-

ir þeirra hafi ekki þau áhrif sem 
þeir sækjast eftir. Þeim muni ekki 
takast að breyta okkur. Bailes 
telur ekki alvitlaust að gefa þessu 
sjónarmiði nokkurn gaum.

„Ég tek alltaf dæmi af Þýskalandi 
á áttunda og níunda áratugnum 
þegar Baader-Meinhof hópurinn 
gerði þar hvað mestan usla. Í dag 
er fólk farið að gleyma þessum 
hópi, en þetta voru mjög grimmir 
hryðjuverkamenn. Þeir stóðu 
fyrir sprengjuárásum sem ollu 
fólki miklum skaða, þeir stund-
uðu aftökur á fólki og mannrán 
og komu virkilega við kauninn á 
Þjóðverjum á þessum tíma. Ríkis-
stjórnin í Þýskalandi tók hins 
vegar strax mjög skýra afstöðu 
gagnvart þessum atburðum.“

Þjóðverjar áttuðu sig á því að 
Baader-Meinhof samtökin höfðu 
það markmið að þröngva Þýska-
landi til að verða alræðisríki á 
ný. Þau vonuðu beinlínis að ríkið 
myndi beita harkalegum aðgerð-
um gegn þeim svo þau gætu stillt 
sjálfum sér upp sem píslarvottum 
og bent á þýska ríkið sem hreint 
fasistaríki, engu skárra en nas-
istastjórn Hitlers. Bailes segir að 
Þjóðverjar hafi frá upphafi verið 
staðráðnir í að falla ekki í þessa 
gildru.

„Þeir sögðu sem svo: við ætlum 
ekki að brjóta okkar eigin lög 
og við ætlum ekki að setja ný 
og strangari lög, við ætlum ekki 
að senda herinn aftur út á götur 
Þýskalands heldur ætlum við að 
beita venjulegum lögregluaðgerð-
um til að koma þeim á kné. Þetta 
þýddi reyndar að það tók tölu-
vert langan tíma að hafa hendur 
í hári þessara hryðjuverkamanna 
og þeim tókst að valda veruleg-
um skaða á meðan. En á hinn 
bóginn fengu þeir aldrei samúð 
almennings í Þýskalandi og held-
ur ekki í öðrum löndum. Þvert á 
móti fengu Þjóðverjar mikið lof 
frá öðrum löndum fyrir að taka á 
þessum málum með lýðræðisleg-
um hætti þrátt fyrir að þurfa að 
færa ákveðnar fórnir.“

Bailes segir að víða í Evrópu 
sé fólk sér enn afar meðvitað um 
þetta eftirminnilega fordæmi 
Þjóðverja.

„Mörg lönd eru að velta þessu 
fyrir sér í dag og ræða af mikilli 
alvöru um hvar finna megi rétt 
jafnvægi milli þess að herða tökin 
á samfélaginu, sem gæti bjargað 
einhverjum mannslífum, eða fall-
ast kannski á einhverjar fórnir til 
að tryggja að landið verði áfram 
opið samfélag með óskert sjálfs-
öryggi og óbrenglað gildismat.“

Alyson Bailes var stödd hér á 
landi í vikunni á vegum Alþjóða-
stofnunar Háskóla Íslands. Hún 
flutti hér fyrirlestur á mánudag-
inn var þar sem hún fjallaði sér-
staklega um tengsl viðskiptalífs-
ins við hernaðar- og öryggismál. 

Þau tengsl eru margvísleg og 
töluvert meiri en menn kannski 
gera sér grein fyrir. Þetta er 
frekar lítt kannað svið í örygg-
is- og varnarfræðum, en Bailes 
telur að betri þekking á tengslum 
viðskiptalífsins við hinn grimma 
heim hernaðar og öryggismála 
bjóði upp á margvíslega mögu-
leika til að hafa áhrif á þróun 
þeirra mála í heiminum.

Aukin kostnaðarvitund getur 
til dæmis ein og sér vakið upp 
eflda gagnrýni á umdeildar hliðar 
vopnaviðskipta, eins og til dæmis 
notkun jarðsprengna og klasa-
sprengna.

„Við verðum að muna að hern-
aðaraðgerðir eru ekki bara kostn-
aðarsamar fyrir skattgreiðendur 
sem þurfa að greiða fyrir vopn-
in,“ sagði hún í viðtali við Frétta-
blaðið, „heldur geta þær líka vald-
ið öðru fólki í heiminum ómældu 
tjóni ef þessi vopn eru notuð á 
rangan hátt, til dæmis ef þeim er 
beitt af litlu tilefni eða af of miklu 
offorsi. Áhrifin af þeim geta þá 
orðið miklu grimmilegri en nauð-
synlegt er til að ná fram þeim 
markmiðum sem stefnt er að.“ 

„Flestir sem verða fyrir jarð-
sprengjum eru saklausir borgar-
ar og verstu tegundir þeirra geta 
legið í jörðinni í fimm eða tíu ár 
eftir að átökum lýkur og hald-
ið áfram að sprengja upp fólk 
meðan reynt er að finna friðsam-
legar lausnir. Jarðsprengjur geta 
kannski verið hagkvæmar í fram-
leiðslu vegna þess að kostnaður-
inn á hverja framleiðslueiningu 
er frekar lítill, en þegar horft er 
til þess hve gríðarlega kostnaðar-
samar þær eru fyrir íbúa þeirra 
landa þar sem vopnin eru notuð, 
þá myndi ég segja að kostnaðar-
jafnvægið væri óviðunandi.“

Með tiltölulega einföldum 
kostnaðarútreikningi geta því 
mannúðarsjónarmið fengið veru-
lega aukið vægi, enda verð-
ur kostnaðurinn ekki eingöngu 
mældur í peningum heldur ekki 
síður í manntjóni og mannleg-
um harmleik. Slíkir útreikning-
ar geta einnig lumað á sterkum 
rökum fyrir afvopnunarsjónar-
miðum.

„Mörg lönd halda til dæmis 
enn uppi allt of voldugum her-
búnaði sem þau komu sér upp í 
kalda stríðinu af ástæðum sem 
kannski voru skynsamlegar þá en 
sem ekkert vit er í lengur. Hvers 
vegna höldum við til dæmis í alla 
þessa skriðdreka? Út frá efna-

hagslegum forsendum eingöngu 
gæti maður komist að þeirri nið-
urstöðu að best væri að losa sig 
við þá. Og ef við ætlum að losa 
okkur við þá, þá gætum við einn-
ig komist að þeirri niðurstöðu að 
betra væri að sannfæra aðra um 
að losa sig við þá líka.“

Hún hlær þegar blaðamaður spyr 
hvers vegna hún hafi tekið þá 
ákvörðun að koma til Íslands og 
hefja hér störf hjá Alþjóðastofn-
un Háskóla Íslands.

„Það kemur engum í fjölskyldu 
minni á óvart né neinum sem 
þekkir mig heima, því ég hef allt-
af verið hrifin af Íslandi, alveg 
frá því ég var smákrakki. Frá 
árinu 1983 hef ég komið hingað á 
hverju einasta ári, stundum oftar 
en einu sinni.“

Seinni árin hefur hún kynnst 
fólki og eignast vini, bæði meðal 
háskólafólks og fólks sem starf-
ar hjá stjórnvöldum og í fjölmiðl-
um.

„Ég hafði alltaf hugsað með 
mér hvað það væri gaman að geta 
komið hingað til að vinna þegar 
ég væri laus úr starfi mínu hjá 
SIPRI.“

Starfsfólk Alþjóðastofnun-
ar vissi af þessum Íslandsáhuga 
hennar og spurði hvort hún væri 
ekki til í að koma hingað að kenna, 
og ekki þurfti að bíða lengi eftir 
svari.

„Hér fæ ég tækifæri til að um-
gangast ungt fólk, sem er mikil-
vægt fyrir mig á þessu stigi lífs-
ins. Ég fæ einnig tækifæri til 
að rannsaka nýjar hliðar á ör-
yggismálum og sinna mínum 
eigin rannsóknum, þar á meðal á 
tengslum viðskiptalífsins við ör-
yggis- og hernaðarmál.“

Hryðjuverkagildruna verður að forðast

75%
afsláttur af
erlendum
útsölubókum

– opið til kl. 22.00 öll kvöld



Prófaðu
uppáhaldslitinn
þinn ókeypis! 

Reykjavík · Kópavogur · Hafnarfjörður · Keflavík · Akureyri · Borgarnes



GALBANI OSTAR
Á TILBOÐI

RANA FERSKT PASTA
Á TILBOÐI

B e s
t i r í k j ö t i

kg

GRÍSAKÓTELETTUR
ÚR KJÖTBORÐI

2.698kr.
kg

LAMBAGRILLSTEIK
Í TÓMAT OG BASIL

2.498kr.
kg

NAUTALUND
ÚR KJÖTBORÐI

20%
afsláttur

kg

LAMBA RIB-EYE
ÚR KJÖTBORÐI kr.

kg

MÓA KJÚKLINGABRINGUR
FERSKAR

Ferskt grænmeti
og ávextir í ítölsku réttina

30%
afsláttur

35%
afsláttur

33%
afsláttur

35%
afsláttur

30
afsláttur



VILLIKRYDDAÐ
GOURMET LAMBALÆRI

1.298kr.
kg

25%
afsláttur

kr.
kg998

KÁLFAGÚLLAS
ÚR KJÖTBORÐI

Töfrar Ítalíu
í Nóatúni

kr.
pk.549

FRESCHETTA DIAVOLO
2 PIZZUR Í EINUM PAKKA

stk. í pakka!

Filippo berio
olíur og edik

20%
afsláttur

„Buon’ appetito“

kr.
kg1.298

KINDASNITZEL
Í VILLISVEPPARASPI

20%
afsláttur

Fiorucci
hráskinka

Nýtt kortatímabil !

Grand’ Italia
bragðgott pesto

30%
afsláttur

44
afsláttur



[Hlutabréf]

Atorka Group hefur eignast rúm 
fjörutíu prósent hlutafjár í Inter-
Bulk Investments, þriðja stærsta 
félagi heims í tankgámaflutning-
um fyrir efnaiðnað, en átti fyrir 
24 prósent. Félagið hefur skráð 
sig fyrir kaupum á nýju hluta-
fé í Interbulk fyrir 2,6 milljarða 
króna.

Interbulk ætlar að nýta hluta-
fjársöluna ásamt lánsfjármagni 
frá Bank of Scotland til kaupa á 
öllu hlutafé í United Transport 
International (UTI) fyrir 10,3 
milljarða króna. Ársvelta Inter-
bulk er áætluð um þrjátíu millj-
arðar króna eftir kaupin og nær 
félagið leiðandi stöðu í gámaflutn-
ingum á hráefnum fyrir efnaiðn-
að í Evrópu.

Breska yfirtökunefndin hefur 
fallist á að leyfa Atorku að fara 
upp fyrir almenn yfirtökumörk 
sem miðast við þrjátíu prósent. 

Atorka eykur við 
sig í Interbulk
Interbulk fjárfestir fyrir 10,3 milljarða króna í UTI.

Peningaskápurinn ...
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Komdu í heimsókn í Odda 
Miðvikudaginn 21. mars verða félagsvísindadeild og viðskipta- og hagfræðideild 
með kynningu á öllu meistara- og diplómanámi deildanna frá kl. 16:00 –18:00
í Odda við Sturlugötu.

Þar verður kynnt fjölbreytt og skemmtilegt nám.

Gríptu tækifærið!

Umsóknarfrestur er 15. apríl 

Allar nánari upplýsingar 
á heimasíðu deilda: 
felags.hi.is og vidskipti.hi.is

VIÐSKIPTA- OG HAGFRÆÐIDEILD – FÉLAGSVÍSINDADEILD
Innan við þrjú prósent af hagnaði 
Kaupþings í fyrra kemur af við-
skiptabankastarfsemi hér á landi 
að sögn Sigurðar Einarssonar 
stjórnarformanns bankanns.

Sigurður upplýsti þetta í ræðu 
sinni á aðalfundi bankans í gær 
þar sem hann hafnaði með öllu 
ósannindum um okur bankanna. 

„Kaupþing hagnaðist um 100 
milljarða króna fyrir skatt í 
fyrra. Af þeirri upphæð komu 
innan við þrír milljarðar króna 
af viðskiptabankastarfsemi á Ís-
landi,“ sagði hann og kveður þrjú 
prósentin tæpu koma af viðskipt-
um bankans við 75 þúsund ein-
staklinga og 15 þúsund „örfyrir-
tæki“ hér á landi. 

„Þessar tölur ættu að koma 
umræðunni á Íslandi í raunhæf-
ara samhengi en verið hefur til 
þessa.“

Hafnar orðrómi um okur



Fiat Ducato

Kraftur og rými!

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.

Frábært verð: 3.340 þús. (m.vsk)
15m3 – 2,3 lítra vél – 120 hestöfl.

Bíll á mynd:



greinar@frettabladid.is

Fagna ber afgreiðslu allsherjarnefndar á 
frumvarpi til breytinga á kynferðisbrot-
akafla hegningarlaganna. Í upphaflega 
frumvarpinu var gert ráð fyrir óbreytt-
um kynferðislegum lágmarksaldri, þ.e. 
að kynlíf með börnum sem orðin væru 
14 ára væri refsilaust, að því gefnu að 
barnið hefði ekki verið tælt til verkn-
aðarins. Rökin fyrir þessu voru sam-
kvæmt greinargerð að rannsóknir sýndu 
að unglingar á Íslandi byrjuðu fyrr að stunda kyn-
líf en jafnaldrar þeirra á Norðurlöndunum. Þá segir 
orðrétt: „Hvaða skoðun sem menn kunna að hafa 
á þessari staðreynd breytir það ekki því að nauð-
synlegt er að taka tillit til þessa veruleika þegar af-
staða er tekin til þess hvernig háttað verði refsi-
ákvæðum vegna kynferðisbrota gegn börnum.“ 

Getur verið að viðhorf íslenskra ungmenna til 
kynlífs litist m.a. af því að þau eru álitin fullgildir 
bólfélagar 14 ára? Sú afstaða sem birtist í tilvitnuð-
um orðum, að unglingar á Íslandi byrji fyrr en jafn-
aldrar þeirra á hinum Norðurlöndunum að stunda 
kynlíf og það réttlæti lægri viðmiðunaraldurs-
mörk að þessu leyti er röng og vinnur gegn barna-
vernd og ekki til þess fallin að hamla gegn kynferð-

islegri misnotkun barna. Er það ekki ein-
mitt þessi hugsunarháttur sem við viljum 
breyta og stuðla að því að boðskapurinn 
verði: Börn og kynlíf fara ekki saman. Ein 
leiðin til þess er að hækka aldursmörk-
in, þannig að fullorðnir geti ekki stund-
að kynlíf með börnum fyrr en þau hafa 
að minnsta kosti lokið fermingarfræðslu! 
Með því að hækka aldursmörkin, þó ekki 
sé nema um eitt ár, höfum við gefið þau 
skilaboð enn skýrar en áður að börn og 
kynlíf eigi ekki samleið. 

Það er fagnaðarefni að allsherjar-
nefnd skuli leggja til að aldursmörkin 

verði hækkuð. Með því er komið til móts við sjón-
armið sem ítrekað hafa komið fram í umræðu um 
þessi mál. Þá er ekki síst komið til móts við vilja 
ungmennanna sjálfra, en fram kemur í áliti alls-
herjarnefndar að niðurstöður nýrrar rannsóknar, 
sem gerð var meðal ungmenna á Íslandi, sýni að 
ungt fólk hér á landi byrjaði seinna að lifa kynlífi 
en áður hafði verið talið og að meira en helmingur 
svarenda vildi hækka kynferðislegan lágmarksald-
ur, einkum stúlkur. Þetta hefur Barnaverndarstofa 
talið að mætti túlka sem ósk stúlkna um aukna 
vernd.

Höfundur er kennari við lagadeild Háskólans í 
Reykjavík.

Kynferðislegur lágmarksaldur

Ég sat á þingbekknum og hlust-
aði á sakleysislega umræðu 

um landbrot, þar sem Guðni land-
búnaðarráðherra spígsporaði 
í kringum ræðustólinn eins og 
maður gerir heima hjá sér meðan 
maður bíður eftir kvöldmatn-
um eða fréttunum. Allt í einu 
datt einhverjum þingmannin-
um í hug að fara að fílósofera um 
hvað yrði með landið, ef áin tæki 
upp á því að breyta um farveg. 
Ég tala nú ekki um ef árfarvegur-
inn upprunalegi var landamerkið 
sjálft, sagði þingmaðurinn. Hver 
er þá eigandi að breyttu lands-
lagi, breyttum landamærum? Það 
var þá sem ég fór, ásamt fleirum, 
að spyrja Guðna, úr því hann var 
staddur þarna á staðnum, hvað 
liði efndum stjórnarflokkanna 
um að setja það í stjórnarskrána 
að fiskistofnarnir væru sameign 
þjóðarinnar? Spurning, alveg út 
úr kú og allavega óralangt frá ár-
farveginum og landbrotinu. En 
Guðni var óþolinmóður og vék sér 
hvatlega í ræðustól og upplýsti 
þessa tvo eða þrjá sem staddir 
voru í þingsalnum að það stæði 
ekki á þeim framsóknarmönnun-
um að efna sín loforð og honum 
var svo mikið niðri fyrir að sjálf-
ur formaður flokksins, sem rakst 
þarna inn fyrir hreina tilviljun, 
sá ástæðu til að gefa samskonar 
yfirlýsingu og sagði hans menn 
mundu berjast fyrir því af öllu 
afli að tryggja sameignina.

Þetta hratt atburðarásinni af 
stað og blóðið rann framsókn-
armönnum til skyldunnar og 
Sjálfstæðisflokkurinn vissi ekki 
hvaðan á sig stóð veðrið næstu 
dagana. Þeir höfðu kurteis-
lega tekið þetta mál út af dag-
skrá stjórnarskrárnefndarinn-
ar í anda þeirrar hugsjónar að 
sérhagsmunir ganga fyrir al-
mannahagsmunum. Ég segi nú 
ekki beinlínis að ég hafi sam-

viskubit af því að setja þetta yf-
irlætisfulla bræðralag í upp-
nám en ég fékk þó pínulitla sekt-
arkennd þegar ég sá nokkrum 
dögum síðar að þeir hefðu hnoð-
að saman texta að nýju stjórn-
arskrárákvæði sem samið hafði 
verið, að því er virtist, í fullri 
alvöru. Ég þurfti að lesa hann 
þrisvar sinnum yfir áður en ég 
skildi hann. Það átti sem sagt 
að tryggja náttúruauðlindirn-
ar sem þjóðareign, þó með þeim 
fyrirvara að ekki skyldi haggað 
við þeim eignarrétti sem skap-
ast hefði hjá öðrum á slíkum 
auðlindum eða þeim sem stunda 
fiskveiðar á grundvelli veiði-
heimilda. 

Huggun var þó í því að það 
voru fleiri sem þurftu að leggj-
ast yfir þennan texta og jafnvel 
útlærðir stjórnlagafræðingar 
hafa komist að sömu niðurstöðu 
og ég og reyndar flestir aðrir 
vitibornir menn, sem sé þeirri að 
tillagan var tautologia sem þýðir 
á íslensku að ákvæðið stangast á 
við sjálft sig. 

Svo fór ég á ráðstefnu í Há-
skólanum til að hlusta á sérfræð-
ingana útlista þetta fyrir mér og 
öðrum almenningi og niðurstað-
an var sú sama: bastarður var 
á leiðinni í stjórnarskrána. Ein-
hver utan úr sal hélt því fram 
að það væri sósialismi ef þjóð-
in ætti eitthvað og framkvæmda-
stjóri útvegsmanna spurði hvort 

Alþingi ætlaði virkilega að taka 
kvótann af útgerðinni og benti á 
Eirík Tómasson, útgerðarmann, 
sem er meðal fórnarlambanna, 
og framkvæmdastjórinn sagði að 
Eiríkur ætti kvóta fyrir tuttugu 
og eitthvað milljarða og hvort 
það yrði tekið af honum bóta-
laust? Það fór kliður um salinn 
og menn sáu strax í hendi sinni 
að þjóðin gæti ekki verið svona 
vond við Eirík að rýja hann 
inn að skinninu með svona vit-
lausri stjórnarskrá. Hann hlýt-
ur að eiga það sem hann á, fjand-
inn hafi það. Og um leið og þeir 
kumpánarnir frá LÍÚ blökuðu 
við sér, fór hrollur um mig og 
mér varð ljóst að eignarhald-
ið á þessum blessaða fiski og 
allri þessari óveiddu auðlind var 
löngu gengið úr greipum þjóðar-
innar.  

Ég hefði aldrei átt að stilla 
Guðna mínum upp við vegg. Þá 
hefði Framsókn þagað. Þá hefði 
þetta fjárans frumvarp aldrei 
litið dagsins ljós og þjóðin hefði 
ekki farið að trúa því að hún ætti 
eitthvað sem hún á ekki. Það eru 
menn suður með sjó og norður í 
landi sem eiga þessa auðlind og 
hvað vill þá þjóðin upp á dekk, 
þegar hún getur aldrei orðið eig-
andi að neinu nema vera bæði 
sósíalisk og sovésk? Af hverju 
erum við að þessu veseni? Af 
hverju erum við amast við því 
þegar valinkunnir heiðursmenn 
hafa eignarhald á þeim verð-
mætum sem máli skipta? Fiski. 
Sem öðru. Það eru þeir, þess-
ir örfáu, þessir ríku, sem eiga 
þetta allt, sem verður ekki af 
þeim tekið og þjóðin á ekkert og 
getur aldrei átt neitt. Nema það 
sem úti frýs.

Enda sýnist manni að það sé 
niðurstaðan. Þökk sé sérhags-
munagæslu sjálfstæðismanna. 
Og ófrágenginni stjórnarskrá.

Þjóðin á það sem úti frýs

Morgunverður frá
kl. 9:00 - 11:00

195,-195,-
Þú átt allt gott skilið!

mánudaga - laugardaga
verslun opnar kl. 10:00

Í
vikunni voru haldnir aðalfundir tveggja af stærstu fyrir-
tækjum landsins Exista og Kaupþings. Í ræðum stjórnar-
formanna þessara félaga birtust óskir um að framtíðarsýn 
íslenskra stjórnvalda yrði með þeim hætti að þessi öflugu 
félög ættu hér höfuðstöðvar um langa framtíð.

Lýður Guðmundsson, stjórnarformaður Exista, og Sigurður Ein-
arsson, stjórnarformaður Kaupþings, eiga saman farsæla vegferð 
að baki í íslensku viðskiptalífi. Þeir hafa báðir leitt fyrirtæki frá 
því að vera smá og veikburða íslensk fyrirtæki í það að vera stór 
fyrirtæki á íslenskan mælikvarða og sýnileg berum augum á Evr-
ópukorti viðskiptanna.

Þessi vegferð er töluvert afrek og það sem sætir undrun er að 
þeir eru ekki þeir einu. Á skömmum tíma hefur nokkur hópur 
fólks náð markverðum árangri í uppbyggingu alþjóðlegra fyrir-
tækja. Þessi árangur getur orðið uppspretta ótrúlegra tækifæra 
fyrir land og þjóð, ef rétt er á málum haldið.

Íslendingar eru orðin verulega efnuð þjóð og fjármálageirinn 
er ný stóriðja í landinu sem þúsundir fjölskyldna byggja afkomu 
sína á. Sem betur fer hefur orðið umræða meðal stjórnmálamanna 
um að hlúa að umhverfi slíkra fyrirtækja og horfa fram á veg-
inn til að skapa jarðveg sem nærir slíka starfsemi. Samt er eins 
og víða skorti skilning á mikilvægi þess að horfa til þess að nýta 
þetta einstaka tækifæri. Slíkri stöðu hefur áður verið klúðrað og 
nærtækast er að líta til hinnar auðugu Argentínu við upphaf síð-
ustu aldar.

Stærð nokkurra íslenskra fyrirtækja er komin að þeim mörk-
um að þau munu ekki vaxa að neinu marki nema alþjóðlegir fjár-
festar leggi fé í þau. Til þess að það gerist þarf að ríkja traust til 
umhverfisins sem þau starfa í. Í máli bæði Sigurðar og Lýðs kom 
fram ríkur vilji til þess að halda höfuðstöðvum fyrirtækjanna á 
Íslandi með tilheyrandi hagsauka fyrir samfélagið í formi skatta 
og veltu af vellaunuðum störfum og þjónustu sem slík starfsemi 
nýtir sér.

Sigurður Einarsson fór fyrir nefnd sem gerði tillögur um hvern-
ig gera mætti Ísland að fjármálamiðstöð í framtíðinni og laða að 
alþjóðlega fjárfesta. Í ræðu sinni á aðalfundi Kaupþings sagði Sig-
urður: „Eftir því sem fjármálafyrirtæki verða alþjóðlegri, þurfa 
þau að hafa möguleika á að færa rök fyrir því að hafa höfuðstöðv-
ar sínar í Reykjavík til þess að geta sannfært þá fjárfesta sem 
leggja enga merkingu í íslenskar rætur fyrirtækjanna.“

Þetta er kjarni málsins og mikilvægt fyrir stjórnmálamenn sem 
vilja taka af ábyrgð á framtíð samfélagsins að gera sér grein fyrir 
því. Þeirra hlutverk er að móta komandi kynslóðum farsæla fram-
tíð og möguleika í alþjóðavæddum heimi. Í slíku samhengi verða 
menn að horfa bæði af meiri dýpt og meiri breidd en raunin hefur 
verið upp á síðkastið þegar smíðaðar eru reglugerðir og frum-
varpsdrög sem lýsa takmörkuðum skilningi á því sem er í húfi.

Í því samhengi þurfa menn einnig að horfa til hagsmuna lengri 
framtíðar þegar metnar eru grundvallarspurningar um hvar í 
hópi þjóða við viljum standa og hvers konar gjaldmiðil við vilj-
um hafa til langrar framtíðar.

Víðsýnin ræður 
velferð framtíðar
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Mán. til mið.
10.00 – 18.30

Fimmtudagur
10.00 – 21.00

Föstudagur
10.00 – 19.00

Laugardagur
10.00 – 18.00

Sunnudagur
13.00 – 17.00
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Opið 10–18 í dag



Nýtt kortatímabil

20-50%
afsláttur af
nýjum vörum fim-sun



K
atrín
Jóns-
dótt-
ir bar 
fyrir-

liðaband íslenska 
landsliðsins sem 
náði afar góðum ár-
angri á Algarve-
Cup æfingamótinu 
í Portúgal. Á mánu-
dag vann Ísland lið 
Kína, 4-1, í leik um 
níunda sæti móts-
ins. Lið Kína er eitt 
hið besta í heiminum 
og hefur verið um 
áraraðir. Sigur Ís-
lands er því einhver 
sá besti í sögu lands-
liðsins.

Katrín var fyrir-
liði liðsins í fjarveru 
vinkonu sinnar, Ást-
hildar Helgadótt-
ur, en báðar eru þær 
uppaldar Kópavogs-
meyjar. Katrín er 
reyndar ekki ókunn-
ug því að gegna fyr-
irliðastöðunni þar 
sem hún gerir það 
í Íslands- og bikar-
meistaraliði Vals. 

Katrín hefur lengi 
verið þekkt sem 
ein fremsta knatt-
spyrnukona landsins 
en hún lék lengi vel 
með einu sterkasta 
liði Noregs, Kolbotn. 
Færri vita að sam-
hliða því að spila 
með því sterka liði 
sinnti hún læknis-
fræðinámi í Noregi. 
Vinir og vandamenn 
segja að margir eigi 
erfitt með að trúa 
því að nokkur maður 
geti sinnt þessum 
tveimur hlutverkum 
jafn vel samtímis. 

Katrínu er lýst 
sem einstaklega 
metnaðarfullri
manneskju sem er 
ekki feimin við að 
taka að sér svo stór-
tæk verkefni fyrir 
hendur. Hún er sam-
viskusöm með ein-
dæmum og höfðu 
vinir hennar á tíma-
bili miklar áhyggjur 
af því að hún myndi 
hreinlega „læra yfir 
sig“ eins og góður 
vinur hennar komst 
að orði í léttum dúr. 

Katrín hefur 
reyndar verið með 
annan fótinn í Nor-
egi alla sína ævi. 
Hún fluttist þang-
að með fjölskyldu 
sinni sjö ára gömul 
þar sem hún kynnt-
ist knattspyrnunni 
fyrst. Þar bjó hún í 
fjögur ár þar til hún 
kom aftur til Íslands 
og hélt áfram knatt-
spyrnuferli sínum í 
Breiðabliki.

Hún var ekki 
nema fjórtán ára gömul er hún lék sinn fyrsta 
meistaraflokksleik í Breiðabliki. Það var árið 
1991 og fagnaði hún Íslandsmeistaratitli það árið 
og reyndar einnig á því næsta. Alls hefur hún sex 
sinnum orðið Íslandsmeistari í meistaraflokki 

og það þrátt fyrir 
að hafa spilað í að-
eins níu tímabil hér 
á landi. 

Tvítug að aldri 
gekk hún til liðs 
við Kolbotn, eitt 
besta lið Noregs, 
sem hefur verið eitt 
helsta vígi kvenna-
knattspyrnu í heim-
inum. Þar spilaði 
hún í sjö ár en lagði 
skóna tímabundið á 
hilluna árið 2003 á 
meðan hún kláraði 
síðasta árið sitt í 
læknisfræðinni.

Ári síðar flutt-
ist hún til Kristjáns-
sands þar sem hún 
sinnti kandídatsnámi 
sínu. Hún tók skóna 
aftur fram og spilaði 
með Amazon Grim-
stad í tvö ár áður 
en hún kom heim á 
nýjan leik, læknis-
menntuð og þaul-
reyndur atvinnu- 
og landsliðsmaður í 
knattspyrnu.

Hún fór þó ekki 
í sitt gamla félag, 
Breiðablik, heldur 
fylgdi vinkonu sinni, 
Elísabetu Gunnars-
dóttur, í Val. Elísa-
bet er þjálfari liðs-
ins. Þar var hún fyr-
irliði og tók við bæði 
Íslandsmeistara- og 
bikarmeistarabikarn-
um í haust fyrir hönd 
síns liðs.

Katrínu er lýst 
sem „orkubolta“ og 
ætti það að koma 
fáum á óvart eftir of-
angreinda lýsingu. 
Ef hún tekur sér 
verkefni fyrir hend-
ur, fylgir hún því 
eins ítarlega eftir 
og kostur er. Hún 
hefur til að mynda 
tekið upp á því að 
æfa frjálsar íþrótt-
ir nú í vetur til að af-
sanna þá kenningu 
að knattspyrnumenn 
geti ekki bætt hraða 
sinn á síðari hluta 
ferilsins.

Hún er þó fyrst og 
fremst afar heiðar-
leg og er afar auð-
velt að treysta henni, 
bæði innan sem utan 
knattspyrnuvallar-
ins. Hún getur verið 
skapmikil, er fljót að 
rjúka upp en að sama 
skapi fljót að ná sér 
aftur niður. Það er 
stutt í húmorinn hjá 
henni og getur hún 
alltaf komið nær-
stöddum til að brosa.

Ein góð vinkona 
hennar lýsir henni 
einnig sem einhverri 
mestu „ljósku“ sem 
hún viti um. Hún geti 
nefnt ótal dæmi því 
til sönnunar en segir 

frá ferðalagi þeirra til Akureyrar. Þegar þær voru 
staddar í Varmahlíð í Skagafirði segist Katrín nú 
eitthvað kannast við sig.

„Já, alveg rétt. Við komum hingað þegar við 
fórum í æfingaferð í Vík í Mýrdal.“

„Hún er langelst í liðinu en getur samt látið eins og hún 
sé sautján ára. Það er afar góður kostur. En að sama 
skapi trúir því enginn að hún sé læknir.“

Húmorískur orkubolti

Miðaverð:
A-stúka kr.11.900
B-stúka kr.  9.900
Stæði   kr.  5.900

Miðasala er á midi.is 
Skífan Laugavegi 26, 
Kringlunni, Smáralind

Einnig BT Akureyri, 
BT Egilsstöðum
og BT Selfossi

Laugardalshöll
28. mars

UPPSELT

Ennþá til miðar í stæði

550 5600

Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið





Hápunktur dags-
ins var að sækja frú 
Sólveigu og koma 
með hana heim. Hún 
er eins og nýsleginn 
túskildingur eftir 
þessa heilsubótardvöl hjá góðu 
fólki á Reykjalundi sem á miklar 
þakkir skildar. 

Börnin voru afskaplega kát að 
endurheimta ömmu sína – óþarf-
lega kát, rétt eins og hún hefði 
birst á elleftu stund til að 
frelsa þau úr tröllahöndum. 
Þegar mestu fagnaðarlætin 
voru afstaðin fór amman að 
spyrja börnin sakleysislegra 
spurninga um hvernig þeim 
hefði líkað atlætið  hjá afa 
sínum og það mega bless-
uð börnin eiga að þau báru 
mér svo vel söguna 
að ég fór hjá mér. 

Ég hef gert marga 
skemmtilega hluti 
um dagana og kom-
ist að þeirri niður-

stöðu að allra skemmtilegast sé að 
gera ekki neitt. Mestan part hefur 
þessi helgi liðið í sælu athafna-
leysi en slíkt ástand er jafnnauð-
synlegt fyrir sálina í mér og hvíld 
er fyrir líkamann.

Einhver frægur maður, gott 
ef það var ekki séra Friðrik, 
sagði að einungis heimsk-
ingjum gæti leiðst. 

Ég er ekki viss um að það 
hafi verið rétt hjá 
gamla mannin-

um því að 
mér leið-
ist eiginlega 
aldrei. Ég er frekar 
á því að það hafi ekkert með 

gáfnafar að gera hvort 
fólk getur haft 
ofan af fyrir 
sjálfu sér á 

eigin spýtur eða 
ekki. Ég held 

þetta sé frekar spurning um skap-
gerð en gáfur. 

Til dæmis leiðist hundum að-
gerðaleysi en kettir eru sólgnir í 
innhverfa íhugun. Það er hverf-

andi greindar-
munur á þess-
um tegundum 
en skaphöfnin er 

ólík: Hundar eru 
skemmtanasjúkir
og ámátlega extró-

vert, kettir eru dulir 
og yfirleitt í góðu 
andlegu jafnvægi.

Mér finnst allt-
af jafnskrýtið að 
tölvusérfræðing-
ar skuli nota orðið 
„vélar“ um tölvur. 
„Hvernig vél ertu 
með?“ segja þeir, en 
ekki „hvaða tegund 
er tölvan þín?“ 

Þegar vélar bila skrúfar maður 
þær í sundur og skiptir um vara-

hluti.
Þegar tölva bilar þýðir 

ekkert að opna verkfærakassann 
og búa sig undir að pota í hana 
með skrúfjárni. Maður verður 
að kalla á vettvang einhvern sem 
skilur tölvur, rétt eins og miðil 
eða andalækni þarf til að kom-
ast í kallfæri við þá veröld sem er 
handan mannlegrar þekkingar. Og 
tölvumaðurinn sest við lyklaborð-
ið og fellur í trans og slær inn yfir-
skilvitlegar bókstafarunur sem 
smjúga rakleiðis inn í undirmeð-
vitund tölvunnar sem kölluð er 
innra minni. 

Þetta kukl segir mér að tölvubil-
un sé skyldari geðbilun en vélar-
bilun.

Tölvan mín er í geðlægð núna,  
ótrúlega svifasein og dyntótt. Nýj-
asta fyrirtektin er að afneita til-
veru prentarans þótt hann sé 
áþreifanlegur og standi við hlið-
ina á henni. „Unknown device“, 
segir tölvan þegar maður gerir til-
raun til að kynna hana fyrir prent-
aranum, „framandi hlutur“, og vill 
ekkert hafa með hann að gera.

Sennilega endar þetta á því að 
ég verð að kalla til fjölkunnugan 
tölvumann.

%/!!=(/&/!!!
Tölvufj&#”!!!

Tölvunni tókst að 
eyðileggja þennan 
dag fyrir mér með 
húð og hári. Í morg-
un ákvað ég að láta 
ekki í minnipokann fyrir ómerki-
legu rafmagnstæki.

Það var upphafið á martröð sem 
stóð í allan dag og fram á kvöld. 
Martröð fyrir mig að minnsta 
kosti. Ég veit ekki hvernig tölv-
unni er innanturns en ég er bugað-
ur eftir þessi samskipti.

Í gærkvöldi lauk ég við að 
lesa ævisögu, „Upp í Sigurhæð-
ir“, sem Þórunn Valdimarsdótt-
ir skáld og sagnfræðingur skrif-

Hjarta þjóðarinnar
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er sagt frá börnum sem frelsast úr tröllahöndum, fjallað um hunda- og kattasálfræði, tölvugeð-
sjúkdóma, Matthías Jochumsson, eldhúsdagsumræður, þjóð á brún hengiflugs, galdramann og njósnapúka.

Kæra 
  Dagbók
Þráinn Bertelsson skrifar



Fjármögnunarmöguleikar við kaup á fyrstu íbúð:

Dæmi miðað við meðal kaupverð, brunabótamat og lóðamat á 3ja herbergja 

íbúðum á höfuðborgarsvæðinu*

90% HÚSNÆÐISLÁN
AF MARKAÐSVIRÐI
Við kaup á fyrstu íbúð getur lánshlutfall skipt verulegu máli. Því geta viðskipta-
vinir 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. 

Kaupverð
Brunabótamat
Lóðamat

LÁNSHLUTFALL

GLITNIR

ÍBÚÐALÁNASJÓÐUR**

LANDSBANKINN***

KAUPÞING****

SPARISJÓÐURINN*****

90%

79,75%

80%

79,75%

68,88%

HEILDARLÁN

18.801.000 kr.

16.660.000 kr.

16.712.000 kr.

16.660.000 kr.

14.390.000 kr.

20.890.000
14.390.000

2.270.000

Meðal kaupverð, brunabótamat og lóðamat á þinglýstum kaupsamningum des. 2006 - feb.2007 skv.
upplýsingum frá Fasteignamati Ríkisins.     
Íbúðalánasjóður lánar ekki hærra en 18.000.000 kr. eða því sem samtala brunabótamats og lóðamats nemur. 
Landsbankinn býður upp á 80% húsnæðislán af markaðsverði við kaup á fyrstu eign.
Kaupþing auglýsir 100% húsnæðislán en þegar betur er að gáð kemur í ljós að hámark lánsfjárhæðar takmar-
kast við samtölu brunabótamats auk lóðamats.   
Sparisjóðurinn býður að hámarki 80% húsnæðislán af markaðsverði en veðsetning má ekki vera umfram 
brunabótamat fasteignar.   

*

**
***

****

*****

aði af næmum skilningi og hlýju 
um skáldið Matthías Jochums-
son sem hvert mannsbarn á að 
þekkja, þótt ekki væri vegna ann-
ars en hann samdi sálminn „Ó, 
Guð, vors lands“, sem er þjóðsöng-
ur Íslendinga.  Mér finnst Þór-
unni takast frábærlega að setja 
sig inn í reynsluheim karla á nítj-
ándu öld sem eykur mér bjartsýni 
á að karlmenn geti öðlast skilning 
á reynsluheimi kvenna þótt hann 
sé flókinn.

Ég nennti ekki að 
horfa nema með 
öðru auganu á beina 
útsendingu frá Al-
þingi og það sem ég 
heyrði og sá nægði 
mér. 

Sæunn framsóknarkona hitti 
naglann á höfuðið. Þetta eru ekki 
stjórnmálaumræður heldur sömu 
tuggurnar upp aftur og aftur. Og 
aftur.

Sjallar og framsókn eru sam-
mála um að allt sé í besta lagi – og 
það sé ríkisstjórninni að þakka.

Stjórnarandstaðan segir að 
stjórnin hafi leitt þjóðina og alla 
hennar búslóð fram á brún hengi-
flugs og eina lífsvonin sé að snúa 
bakinu við þessari ríkisstjórn.

Báðir aðilar vita að svona full-
yrðingar eru út í bláinn. En samt 
heldur þetta raus áfram. 

Umræða af þessu tagi veld-
ur því hvað fáir nenna að horfa á 
eldhúsdagsumræður sem ætti að 
verða stjórnmálamönnum hvatn-
ing til að sýna almenningi þá virð-
ingu að tala við okkur eins og viti-
bornar manneskjur með þokka-
lega dómgreind.

En svo að sanngirni sé gætt 
þá er það ekki einvörð-
ungu stjórnmálamönnum 
að kenna að stjórnmálaum-
ræða hérlendis skuli vera á 
svona lágu plani. Fjölmiðlar 
eiga líka hlut að máli. 

Á fjölmiðlum veður 
uppi sá misskilning-
ur að íslenska þjóð-
in samanstandi af 
misháværum og mis-
áhrifamiklum þrýsti-
hópum, formlegum 
og óformlegum fé-
lagasamtökum og 
talsmenn þessara 
félagasamtaka séu 
hinir sönnu tals-

menn fólksins í landinu. Enda er 
auðveldara að slá á þráðinn til for-
manns í einhverju félagi eða fyrir-
tæki og láta hann masa en að fara 

á stúfana og athuga hvað þjóð-
in er að bedrífa.

Fréttir af fólki eru sjald-
séðar í fjölmiðlum – ef frá 
eru taldar þær sögur sem 
eru lifibrauð allra tímarita 

sem koma út á Íslandi 
og greina ýmist 

frá láni og lífs-
hamingju
þeirra heppn-
ustu eða tak-
markalausu

óláni og 
óham-

ingju
þeirra
óheppn-
ustu.

Með allri virðingu fyrir félög-
um og fyrirtækjum þá slær hjarta 
þjóðarinnar í brjóstinu á venju-
legu fólki en ekki í samþykktum 
félaga og fyrirtækja.

Það hefur vonandi verið djúp-
hugsuð herstjórnarlist hjá Sam-
fylkingunni að hvíla sinn besta 
ræðumann í kvöld en ekki
hégómlegur ótti við að 
þingflokksformaðurinn
skyggði á formanninn 
í ræðustól.

Þegar ergelsið 
út af reykjarkóf-
inu sem kallast eld-
húsdagsumræður
bættist ofan á pirr-
inginn út af tölvu-
skriflinu mínu ákvað 
ég að taka til minna 
ráða og útvega mér 
galdramann.

Galdramaðurinn
heitir Ríkharður og 
ég fann hann í smá-
auglýsingadálki
Fréttablaðsins. Ég 
hringdi í hann í gær-
kvöldi og spurði 
hvort hann vildi lið-
sinna mér. Hann tók því vel og 
á tilsettum tíma í morgun barði 
hann að dyrum.

Ég leiddi hann að tölvunni, bauð 
honum kaffi sem hann afþakk-
aði og skildi hann eftir og fór inn í 
stofu að spjalla við Árna vin minn 
sem hafði af sínu næmi skynjað að 
ég þyrfti á mannlegum samskipt-
um og hollum félagsskap að halda 
eftir baráttuna við þá illu anda 
sem hafa tekið sér bólfestu í tölv-
unni minni.

Á meðan við Árni fórum á skeiði 
yfir hinstu rök tilverunnar sat 
Ríkharður hreyfingarlaus yfir 
tölvunni og framdi sinn seið. Og 

það stóðst á endum að 
Árni var búinn að tala 
í mig kjark og nýja trú 

á framtíð mannkyns-
ins í stað þeirrar sem ég 

hafði glatað í gærkvöldi og 
Ríkharður lauk við hreinsa 
tölvuna af þeirri óværu sem 

hafði tekið sér bólfestu í henni, 
en það voru mestmegnis litl-

ir njósnapúkar sem heita á út-
lensku „spyware“ – þótt mér sé 

það hulin ráðgáta hvernig nokkr-
um manni dettur í hug að leggja á 
sig fyrirhöfn að njósna um mig. 

Líf mitt er opin bók – eða öllu 
heldur opið Fréttablað.







Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettab-
ladid.is eða hringja í síma 550 5000.

Fyrsti Porsche-bíllinn kynntur

Móðir okkar og amma,

Sigurrós Lárusdóttir
húsmóðir, Vesturgötu 50A,

lést á hjúkrunarheimilinu Víðinesi 7. mars.
Útförin fer fram frá Grafarholtskirkju mánudaginn
19. mars klukkan 13.00.

Þorsteinn Viðar Antonsson
Sigríður Eygló Antonsdóttir
Kolbrún Lilja Antonsdóttir
Grétar Örn Antonsson
Atli Viðar Þorsteinsson
Katrín Edda Þorsteinsdóttir
Helga Björk Stefánsdóttir
Valdís Ösp Ingvadóttir
Lúcinda Árnadóttir
Eyrún Rós Árnadóttir
Vera Grétarsdóttir
Anton Ívarsson
Benedikt Ívarsson
og Anna Birna Ívarsdóttir

Sigríður Jónasdóttir
Asparfelli 2, Reykjavík, 

verður jarðsungin frá Laugarneskirkju þriðjudaginn
20. mars kl. 13.00.

Hjörtur Jónasson
Helgi Sigurður Jónasson
Kristján Össur Jónasson
Páll Jónasson
og fjölskyldur þeirra.

Við þökkum auðsýnda samúð og hlýhug
vegna fráfalls móður okkar, tengdamóður
og ömmu,

Ástu Bjarnadóttur
Norðurbrún 1.

Margrét Kjartansdóttir
Björg Kjartansdóttir Freysteinn G. Jónsson
Sæunn Kjartansdóttir Guðmundur Jónsson
Ásta Kjartansdóttir   Vigfús Erlendsson
og barnabörn.

Þökkum af hlýhug auðsýnda samúð vegna
andláts og útfarar eiginmanns míns, föður
okkar, tengdaföður og afa,

Ólafs Theodórssonar
Esjubraut 19, Akranesi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks deildar B2 á
Landspítalanum Fossvogi fyrir góða aðhlynningu.

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

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Helgi Hafliðason
Hátúni 23, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju mánudaginn
19. mars kl. 13.00.

Helgi Helgason Anna Kristín Hannesdóttir
Dagbjört Helgadóttir Þorkell Hjaltason
Júlíus B. Helgason Hildur Sverrisdóttir
Hafliði Helgason Barbara Helgason
Ragnar Hauksson Josephine Pangolamus
afabörn og langafabörn.

“Hross eru mun færri 
nú en fyrstu árin sem 
ég fór á fjall en þeim 
fjölgaði mjög um það 

leyti sem mæðuveikin 
geisaði.”

„Dagurinn byrjar á því að mér er boðið 
í fermingu litlu frænku minnar en svo 
skilst mér að samstarfsmenn mínir á 
FM 957 ætli að bjóða mér óvænt út að 
borða á Argentínu í kvöld,“ segir út-
varpsmaðurinn Heiðar Austmann sem 
er þrítugur í dag. 

Heiðar ætlar að halda veislu fyrir 
vini og ættingja en vill ekki gefa upp 
staðsetningu veislunnar. Hann hefur 
afþakkað allar gjafir en beðið fólk um 
að leggja pening inn á reikning Félags 

krabbameinssjúkra barna ef það telur 
sig knúið til að gleðja hann í tilefni dags-
ins. „Ég ætla ekki að halda einhverja af-
mælisgjafaveislu heldur aðeins partí 
fyrir vini og ættingja. Ég er búinn að fá 
góða menn til að halda uppi fjörinu eins 
og Einar Ágúst, Gunna Óla, Magna og 
fleiri sem munu troða upp á meðan þeir 
hafa orku til,“ segir Heiðar og bætir við 
að hann sé ekki með á hreinu hvernig 
honum lítist á að verða þrítugur. „Suma 
daga er ég ánægður með þetta en aðra 

daga kvíði ég fyrir. Þetta er samt bara 
tala og á meðan maður er ungur í anda 
þá skiptir hún ekki máli. Á svona dögum 
lítur maður um öxl á það sem maður 
hefur afrekað og síðustu tíu ár hafa 
verið virkilega viðburðarík hjá mér. Ég 
hef fengið að gera margt og er reynsl-
unni ríkari svo ég er tiltölulega sátt-
ur við aldurinn. Það er samt spurning 
hvort ég verði það enn þá þegar dagur-
inn er liðinn og allir hættir að óska mér 
til hamingju.“ 



OPNUNARTÍMI Á TILBOÐSDÖGUM:
Fimmtudagur: 20-22  Föstudagur: 10-18
Laugardagur: 11-18  Sunnudagur: 12-16

10-50%
50% afsláttur af öllum eldhússtólum og sófaborðum
afsláttur af öllu

OPIÐ
20.00-22.00 Í KVÖLD

TILBOÐSDAGAR

1500 m2 sýningarsalur | Tjarnargötu 2 | Reykjanesbæ | 421 3377 | bustod.is
Í Bústoð færðu mikið úrval húsgagna fyrir heimilið



G
estasýning Þjóðleik-
hússins er rómuð 
uppfærsla leikstjór-
ans Arthurs Nauzyc-
iel á Ímyndunarveik-

inni eftir höfuðskáld franskra 
leikbókmennta, Molière, en sýn-
ingin markar jafnframt upphaf-
ið að samstarfi Þjóðleikhússins 
og Nauzyciels sem mun setja upp 
glænýtt verk þar á næsta leikári.

Brynhildur Guðjónsdóttir leik-
kona útskýrir að bakland þess-
arar uppfærslu sé í harmrænni 
fjölskyldusögu leikskáldsins sem 
Nauzyciel vinnur markvisst með í 
uppfærslu sinni sem ekki er grót-
eskur gamanleikur eins og vant 
er þegar verk Molières eru leik-
in. Leikritið ber þannig lengri 
titil sem vísar til einþáttungs 
ítalska leikskáldsins Giovanni 
Macchia sem bætt hefur verið við 
verk Molières svo það heitir nú 
„Ímyndunarveikin eða Þögn  Moli-
ères“. „Þetta er verulega persónu-
leg sýning fyrir leikstjórann,“ út-
skýrir Brynhildur og bendir á að 
hann leiki sjálfur í verkinu sem 
og faðir hans, fullorðinn fyrrum 
starfsmaður grænmetismarkaðar, 
sem ekki hefur gert sig gildandi 
á leiksviði fyrr. „Hann er þögull 
með syni sínum á sviðinu af ein-
skærri löngun þess fyrrnefnda 
sem vill fá að sjá hann leika. Leik-
stjórinn heimfærir verkið á sig og 
fólkið í kringum hann. Ekkert í 
þessari sýningu er tilviljun,“ segir 
leikkonan. Í sama mund fer bruna-
varnarkerfi hússins í gang. „Þetta 
er allt í lagi – þetta er alltaf að ger-
ast,“ segir hún hughreystandi.

Fjölskyldutengslin eru þunga-
miðja verksins en Brynhildur 
leikur dóttur leikskáldsins í verk-
inu og flytur nútímatextann eftir 
Macchia auk þess að leika senu á 
móti persónu Molières. „Ímynd-
unarveikin fjallar um kolklikkað-
an mann sem haldinn er ímynd-
unarveiki. Líkt og fleiri aðalpers-
ónur Molières er hann sjúklega 
afbrýðisamur og snarklikkað-
ur – eins og margir halda að leik-
skáldið hafi sjálft verið. Hann 
var í það minnsta maníudepress-
ívur og með rosalegar skapsveifl-
ur.“ Saga Molière-fjölskyldunn-
ar er skrautleg og í raun æsilegri 
en nokkurt leikverka hans. Bryn-
hildur útskýrir að öll fjölskyldan 
hafi verið leikarar nema dóttirin 
Esprit Madelene sem hún leikur 
í verkinu  – stúlkan sú rauf fjöl-
skylduhefðina og vildi ekki leika 
heldur gekk í klaustur. „Á þessum 
tíma voru leikarar úrhrök, eins og 
sígaunar sem lifuð á jaðri samfé-
lagins. Það var gasprað um sifja-
spell, að móðir stúlkunnar hefði 
einnig verið dóttir Molières og þá 
synd þurfti hún að bera allt sitt líf. 

Þessi stúlka var ofboðslegur töff-
ari en með mikinn sársauka og 
byrðar.“

Brynhildur fer öll á flug þegar 
hún ræðir um einþáttunginn og 
þessa hádramatísku fjölskyldu-
sögu. „Þessi nútímatexti er upp-
gjör stúlkunnar við föður sinn. 
Hún er sjö ára þegar hann deyr 
en hann hafði skrifað handa 
henni leiktexta sem hún neitaði 
að flytja. Hennar líf er þögnin en 
þarna opnar hún sig. Eftir það at-
riði í verkinu vaknar Molière og 
þau leika saman senuna sem hann 
hafði skrifað handa henni – það er 
friðþægingin, eins konar leikhús-

kaþarsis.“ Þá senu leikur Bryn-
hildur á frönsku ásamt leikaran-
um Jean-Philippe Vidal sem leikur 
Molière. „Það kom leikstjóranum á 
óvart að ég kynni að tala frönsku,“ 
segir Brynhildur glettnislega, „og 
það dýpkaði samskipti okkar að-
eins. Annars er mikill heiður að fá 
að vinna með þessu fólki og Nauz-
yciel er afar fær leikstjóri. Þetta 
er í þriðja sinn sem þau endur-
vekja sýninguna og í annað sinn 
sem franska leikkonan, sem vana-
lega leikur dótturina, er skilin 
eftir heima því verkið hefur líka 
verið sýnt í Rússlandi og þá var 
einþáttungurinn fluttur á rúss-
nesku.“

Brunaboðinn gellur aftur og 
Brynhildur ýjar líka að því að 
næsta verkefni Nauzyciel fyrir 
Þjóðleikhúsið, leikritið Sædýra-
safnið sem skrifað er fyrir húsið 
af franska leikskáldinu Marie 
Darrieussecq, verði algjör flug-
eldasýning. „Þetta er umsetinn 
leikstjóri og hann hefur valið með 
sér afburðafólk. Mér skilst að 
Barði í Bang Gang muni sjá um 
tónlistina og kannski muni Gabrí-
ela Friðriksdóttir sjá um leikmynd-
ina. Svo er Sjón að þýða verkið.“ 
Unnendur leikhússins eiga því lík-
lega á góðu von en þess má geta að 
skáldkonan og verk hennar verða 
einnig kynnt á frönsku menning-
arhátíðinni sem nú stendur yfir en 
hún mun koma hingað um miðjan 
apríl.

Brynhildur Guðjónsdóttir er ann-
áluð tungumálakona og fékk 
einnig að sýna það á leikferða-
lagi til Bretlands á dögunum en 
þar sýndi Þjóðleikhúsið tíu sýn-
ingar á uppfærslu Baltasars Kor-
máks á ljóðleiknum Pétri Gaut 
eftir Ibsen. „Það var mjög gaman 
að fara aftur til Bretlands og leika 
á ensku,“ segir Brynhildur en þar 
var hún sannarlega á heimavelli 
því hún lærði í London, í Guild-
hall School of Music and Drama 
sem er í Barbican Center þar sem 
hópurinn setti upp Pétur Gaut við 
frábærar undirtektir. „Það var 
líka reglulega gaman að hitta fólk-
ið aftur og hreinlega fatta hvað 
maður á ótrúlega góða vini – hjart-

ans vini. Maður hreinlega táraðist 
eftir hverja sýningu.“ Það virðast 
þó engin takmörk fyrir því hvert 
Pétur Gautur fer með fólk. Leik-
arar Þjóðleikhússins hafa einnig 
farið með kappann á heimaslóð-
ir í Noregi og Brynhildur upplýs-
ir að búið sé að bjóða sýningunni 
til Ástralíu og Japans. „Mér skilst 
að það sé verið að skoða þau mál – 

Japanarnir eru víst að bjóða okkur 
árið 2010 en það víst ekki ráð nema 
í tíma sé tekið,“ segir hún hlæj-
andi. „Pétur Gautur verður greini-
lega að fá sér ferðatösku.“

Brynhildur hefur verið fastráðin 
í Þjóðleikhúsinu undanfarin átta 
ár en sagði samningi sínum laus-
um fyrir stuttu. „Allt hefur sinn 
tíma og þetta var bara komið gott. 
Þetta er í raun bara eðlilegt fram-
hald á því sem ég hef verið að 
gera og nú þarf ég að vera lausari 
og geta stjórnað því hvar ég ætla 
að vera. Ég er alls ekki hætt að 
leika í Þjóðleikhúsinu ef mér bjóð-
ast hlutverk,“ segir hún og útskýr-
ir að til dæmis sé mikil binding 
að taka þátt í barnaleikritum sem 
taki mikinn tíma um helgar. Bryn-
hildur og hennar ektamaður Atli 
Rafn Sigurðarson eiga saman sex 
ára dóttur og hafa bæði verið að 
leika í Þjóðleikhúsinu alla hennar 
tíð. „Það er aldrei að vita hvað við 
gerum – við verðum hér og þar og 
alls staðar,“ segir hún brosandi. Til 
dæmis stendur til að Brynhildur 
leiki hjá Birni Hlyni Haraldssyni, 
Vesturportsmanni og mótleik-
ara hennar í Pétri Gaut, sem mun 
leikstýra verkefni í samvinnu við 
Leikfélag Akureyrar. „Svo mun 

ég líka feta í fótspor Benedikts 
Erlingssonar og setja upp sýningu 
á Sagnalofti Landnámssetursins í 
Borgarnesi. Það er á stóra planinu 
en engin dagsetning hefur verið 
ákveðin ennþá,“ segir hún spennt.

Margir þekkja líka Brynhildi 
af skjánum þar sem hún hefur 
sprellað ásamt kollegum sínum í 
gamanþættinum Stelpunum, en 

hvað er að frétta af grínleikkon-
unni? „Hún er nú bara atvinnu-
laus í augnablikinu – fólk getur 
bara hringt ef það hefur eitthvað 
fyrir hana að gera,“ svarar Bryn-
hildur kankvís. „Þetta var allt allt 
öðruvísi en að standa á sviði, mér 
fannst æðislegt að fá tækifæri til 
að skrifa, ég meina „kann ég eitt-
hvað að skrifa“ en svo kom í ljós 
að maður hafði alveg fullt af inni-
stæðu í slíkt og það gekk ofsalega 
vel. Við ruddum frá okkur frá-
bæru efni. En Stelpurnar eru leik-
stjóraveldi – þetta eru ekki bara 
stelpur með stelpugrín, þetta var 
ákveðið annars staðar. En það var 
meiri háttar að vera með.“ Bryn-
hildur segir þó að ef hún taki þátt 
í svona verkefni aftur þá vilji hún 
fá að ráða meira um áherslurnar. 
„Þetta var svolítið eins og að ferð-
ast í bíl – mann langaði rosalega til 
að fá að stýra því maður vissi að 
það væri alveg hægt að keyra hina 
leiðina.“

En nú þarf leikkonan að leggj-
ast yfir textann því leikstjórinn 
franski er væntanlegur til landsins 
til að leggja lokahönd á sýninguna. 
Brunaliðið og lögreglan líka eru 
komin til að kanna hvort menning-
armusterið við Hverfisgötu standi 
í ljósum logum en svo reynist sem 
betur fer ekki þennan daginn. 

Frönsk snilld og framtíðin
Það er franskt vor á klakanum þrátt fyrir kuldaköstin. Von er á virtu listafólki hingað til lands á 
næstu dögum sem setur upp nýstárlega klassík í Þjóðleikhúsinu. Leikkonan Brynhildur Guðjóns-
dóttir tekur þátt í sýningunni og leikur þar bæði á íslensku og frönsku. Kristrún Heiða Hauksdóttir
ræddi við hana um sýninguna, Stelpurnar og frjálsari framtíð.

Mér fannst æðislegt að fá tæki-
færi til að skrifa, ég meina „kann 
ég eitthvað að skrifa“ en svo kom 
í ljós að maður hafði alveg fullt af 

innistæðu í slíkt og það gekk ofsalega vel. Við 
ruddum frá okkur frábæru efni.





Þegar við vorum að vinna 
þessa mynd þá fannst mér ég 
vera svaka nagli. Æfingarnar 
urðu aðalatriðið hjá mér. 

S
kotinn Gerard Butler er kannski 
ekki öllum kunnur eins og er. En 
eftir að heimurinn sér hann sem 
Leonidas konung höggva mann 
og annan í leðurbrók með rauða 
skikkju í myndinni 300 á hann 

eflaust eftir að grafa sig í minni manna. 
Þá sérstaklega kvenþjóðinni og samkyn-
hneigðum. Allt leikaraliðið í myndinni, 
þurfti að leggja á sig átta mánaða æfing-
arferli í ræktinni til þess að forða brellu-
sérfræðingunum frá því að þurfa að tölvu-
teikna á þá ýktustu magavöðva sem sést 
hafa á hvíta tjaldinu í lengri tíma. 

Sagan er byggð á sannsögulegum at-
burðum, þegar 300 hermenn Spörtu vörðu 
klettabelti strandlengjunnar ásamt kóng-
inum sjálfum fyrir innrás Persa og lögðu 
þar mörg þúsund hermenn áður en þeir 
féllu sjálfir. Ótrúlegt hugrekki þeirra kom 
blóði þjóðarinnar af stað sem varð til þess 
að Sparta hélt frelsi sínu. Myndin fer þó 
all frjálslega með staðreyndir, enda er 
hún nákvæmlega byggð, nær ramma fyrir 
ramma, á samnefndri myndasögu Frank 
Millers. Hann skrifaði einnig myndasögu-
seríuna sem Sin City var byggð á. Leik-
stjórinn Zack Snyder heldur í sömu hefð og 
leikstjórinn Robert Rodriguez gerði fyrir 
Sin City, að gæða myndarömmum Frank 
Millers lífi með því að fylgja þeim eftir í 
smáatriðum. Útkoman leiðir áhorfandann 
inn í afar sérstaka ævintýraveröld þar sem 
nánast allt er leyfilegt.

Samkvæmt þjóðsögunni voru Spartverjar 
mjög stolt þjóð og konungur þeirra, Leoni-
das, er sá stoltasti. Gerard Butler á prýð-
isleik í myndinni og er hárréttur maður til 
þess að gæða túlkun Millers á þeirri forn-
sagnapersónu lífi. Hann býr yfir dýrsleg-
um eiginleikum. Sterkbyggður, þróttmikill 
og vakandi einstaklingur sem gnístir tönn-
um með nokkurra sekúndna millibili meðan 
á viðtalinu stendur. 

„Leonídas er mjög inni í sér og þögull. 
Mér leið alltaf eins og að djúpt undir niðri 
byggi hann yfir ótrúlegum skilningi. Það er 
ómögulegt að vita hvað hann er að hugsa. 
Hann er eins sterkur og valdamikill og þeir 
verða. Hann virðist hafa verið mjög ein-
stakur maður og leiðtogi. Hugrekki hans 
virðist hafa jaðrað við geðveiki. Hann virð-
ist þó búa yfir ákveðinni samúð, sem birt-
ist örfá andartök í myndinni. Hann er líka 
hrokafullur andskoti!“ 

Varstu varkár vegna þess að þú varst að 
leika goðsögn? „Já, auðvitað. Ég er nú samt 
vanur því. Eins og þegar ég tók að mér að 
leika drauginn í Phantom of the Opera-kvik-
myndinni en þá bárust mér eflaust um tíu 
morðhótanir. Sumt fólk er mjög sorglegt. 
Ég fann fyrir pressu, en það finnst mér 
kjöraðstæður til þess að vinna. Ég hugsa 
að ég skili ekki jafn góðum árangri ef ég 
finn ekki fyrir pressu. Ég tók þessa ábyrgð 
á mig með það í huga að mig langaði til þess 
að gera honum hátt undir höfði. Mig lang-

aði líka til þess að sýna vinnu Franks Miller 
virðingu og standa mig í augum leikstjór-
ans og sjálfs míns. Þessir hlutir keyra mig 
áfram, og eyðileggja mig svo.“ 

Það verður augljóslega ekki gerð fram-
haldsmynd, áttu eftir að sakna Leonídas? 
„Já, það var alveg magnað að leika hann. 
Ég lærði heilmikið um Spartverja meðan á 
þessu stóð. Þeir voru svo fullir sjálfstrausti 
og voru fullir trú og ásetningi. Það er svo 
óvanalegt að sjá þetta. Bíómyndir fylgja yf-
irleitt þessari Rocky-formúlu þar sem hetj-
an er barin niður og fer í mikla sjálfsskoð-
un. Mér finnst frábært að Leonídas efast 
aldrei um sjálfan sig. Hann spyr sjálfan sig 
miklu frekar um hvað stríð snýst og hverjir 
Spartverjar séu. Kannski vissi hann að saga 
hans myndi lifa áfram og að það yrði búin 
til bíómynd þrjú þúsund árum seinna. Þetta 
er ekki flókin saga og persónurnar eru ekki 
mjög flóknar heldur. Það er engin ástæða 
til að vera að útskýra of margt.

Áhorfandinn fer inn í þessa veröld og 
veit strax hverjir þessir menn eru. Þetta er 
náttúrlega goðsögn og því einfaldari sem 
þær eru, því auðveldara eiga allir með að 
tengja sig við þær.“

Hvernig var að þurfa að æfa svona 
mikið? „Hræðilegt! Við æfðum stanslaust 
í átta mánuði, en hvernig getur það mögu-
lega verið nóg? Hvernig get ég mögulega 
verið Spartverji? Þessir gæjar gengu um 
með leggbrynjur og skildi úr kopar. Þeir 
voru kannski með 70 kíló utan á sér. Það er 
ekki svo langt síðan ég lék víking og eins og 

Spartanskir magavöðvar

Kvikmyndin 300 
virðist ætla að fara 
sem stormsveipur í 
kringum hnöttinn 
miðað við móttökur 
í Bretlandi og Banda-
ríkjunum. Íslandsvin-
urinn Gerard Butler
leikur aðalhlutverkið 
í myndinni og Birgir 
Örn Steinarsson fór og 
hitti hann í London 
og spjallaði við hann 
um myndina, magaæf-
ingar, ofurmannlega 
Íslendinga og auðvitað 
íslenskt kvenfólk sem 
hann hefur haft góð 
kynni af.

þá hugsaði ég með mér að hversu harður sem 
mér finnst ég vera þá er ég ekki nærri því eins 
harður og þeir voru. Samt, þegar við vorum að 
vinna þessa mynd fannst mér ég vera svaka 
nagli. Æfingarnar urðu aðalatriði hjá mér. Ég 
æfði á daginn á vegum kvikmyndafyrirtæk-
isins, æfði svo í tvo tíma með áhættuleikur-
unum og fór svo heim og æfði í tvo tíma með 
einkaþjálfaranum. Ég vissi vel að ég var að 
ofæfa og að þetta væri ekki hollt fyrir mig.“ 
Hversu margar bollyftur þarf maður eigin-
lega að gera til þess að fá svona magavöðva? 
„Fullt,“ segir hann og hlær. „Þetta eru ekki 
bara bollyftur eða æfingar, líka mataræði. 
Venjulega passa ég ekkert upp á mataræðið.“ 
Verður maður þá að svelta sjálfan sig og lyfta 
vörubílum allann daginn? „Nei, þvert á móti. 
Þú verður að borða meira og reglulega. Ef þú 



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Óskar Manúelsson á margar góðar 
minningar um afa sinn á gula Saab-
num. Nú er bíllinn komin í eigu Óskars 
og gengur undir nafninu Rolling Stones.

„Afi fór oft með mig á Saabnum til Vopna-
fjarðar á sumrin þegar ég var lítill. Hann 
var mikið náttúrubarn og þótti gott að kom-
ast í bústaðinn sinn og í veiðitúra á æsku-
stöðvunum,“ segir Óskar Manúelsson, 
myndlistarnemi á Akureyri, sem á forláta 
Saab 96 árgerð 1979 sem hann erfði eftir 
afa sinn fyrir tveimur árum síðan. 

„Það eru miklar minningar sem fylgja 
bílnum og tengslin því mjög sérstök og 
meiri en þau myndu vera við einhverja 
glænýja Toyotu.  Við erum orðnir hálfgert 
par ég og bíllinn,“ segir Óskar.

Bíllinn er ekinn 80.000 þúsund kílómetra 
samkvæmt mælum en Óskar segist ekki 
vita hvort það sé heilagur sannleikur. Þrátt 
fyrir háan aldur skilar bíllinn Óskari vel á 
milli staða bæði í skóla og vinnu, en sést 
sjaldan á hinum víðfræga Akureyrarrúnti.

„Rúnturinn er ekki mín deild.
 Ég fer frekar niður á bryggju eða út fyrir 

bæinn þar sem er minni umferð og lítið 
af beygjum. Þá get ég skoðað mig um og 
notið náttúrunnar,“ segir Óskar sem notar 
gjarnan tækifærið í bílnum til að skissa og 
teikna.

Saabinn, sem nú gengur undir nafninu 
Rolling Stones, hefur lítið verið í ferðalög-
um með Óskari á fullorðinsárum en í sumar 
ætla þeir félagar að endurtaka gamlan leik 
og kíkja á æskustöðvar afa á Vopnafirði.  

Bíllinn hans afa

Vesturlandsvegur

Reykjavík

Mosfellsbær

Húsasmiðjan

Nóatún

Toppskórinn

Margt Smátt

Vínlandsleið

Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

Grafarholt

Future Cat Crib - 1.990 kr.Rétt verð: 3.990 kr.
Stærðir 18-19

Opnunartímar:
Virkir dagar kl. 12 – 18
Laugardagar kl. 12 – 16
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STÝRISENDAR,
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OG FÓÐRINGAR

Ásinn er uppfullur af mótsögn-
um. Hann er framúrstefnulegur 
en klassískur, einfaldur en 
margslunginn, heillandi og frá-
hrindandi, allt á sama tíma.

Þegar BMW-1 lína, eða ásinn, 
keyrir niður götuna er tekið eftir 
honum. Skarpar línurnar skipa 
honum sérstöðu og gera hann 
að einum fallegasta hlaðbakn-
um á götunni.  Hann er undar-
leg togstreita kraftlegrar hönn-
unar og fágunar á sama tíma og 
hann virkar hálf þunglamalegur. 
Ef hann væri kattardýr, en fram-
ljósin minna óneitanlega á kattar-
augu, væri hann fjallaljón. Stutt 
og kröftugt með furðulegan rófu-
dindil.

Inni í bílnum kveður við annan 
tón. Öfugt við ytra útlitið, sem 
öskrar á athygli, er innrétting-
in í ásnum ákaflega nett og stíl-
hrein. Það eru fáir takkar, útvarp-
ið og miðstöðin sett upp á klass-

ískan hátt, og mælar eru ekki með 
neinum blikkandi aukaljósum eða 
óþarfa glingri. Þegar bíllinn er 
settur í gang kemur í ljós að sama 
heimspeki er höfð að leiðarljósi í 
vélarrúminu. Engar flækjur eða 
óþarfa fínheit, einungis gegnheill 
BMW-kraftur og nóg af honum. 
Það er hins vegar og blessunar-
lega ekki of mikið af honum, enda 
hefur það sýnt sig að litlir bílar 
með mikinn kraft verða oft handó-
nýtir akstursbílar.

Ásinn hefur þá sérstöðu að hann 
er afturhjóladrifinn. Það, ásamt 
mjög jafnri þyngdardreifingu milli 
fram- og afturöxuls, gerir akstur-
inn mjög skemmtilegan. Það skal 
tekið fram að við vissar aðstæð-
ur getur verið erfitt að ráða við 
afturhjóladrif, en það gerir akst-
urinn svo mun meira spennandi 
og með stöðugleikastýringu (sem 
er til staðar í ásnum) og eðlilegri 
notkun heilabúsins þarf maður 
ekki að hafa of miklar áhyggjur af 
að missa bílinn af veginum. 

Plássið aftur í ásnum er væg-
ast sagt af skornum skammti og 
skottið ekki mikið stærra. Pláss-
ið fram í er hins vegar mjög gott. 
Hann er skemmtilegur aksturs-
bíll en um leið einfaldur. Hann er 
bíll bæði fyrir afa og piparsvein 
í Vesturbænum. Svona er ásinn. 
Annaðhvort langar mann í hann 
meira en allt, eða maður gengur 
framhjá honum og hugsar; hvað 
ætli sé í matinn í kvöld? Slagorð 
ássins er: Það er bara einn (There 
is only one). Það er vissulega bara 
einn en þar sem hann er svo full-
ur af óræðum andstæðum kviknar 
spurningin; fyrir hvern er hann? 
Þetta er spurning sem BMW virð-
ist ekki hafa svarað. Er hann fjöl-
skyldubíll, er hann „hot hatch“, er 
hann sportbíll eða er hann borgar-
bíll? Í þessu felst helsti veikleiki 
ássins, og einnig hans helsti eig-
inleiki. Hann er einstakur og það 
er engin leið að vita hvar maður 
hefur hann.

Heillandi andstæður



Nýlega var undirritaður 
fríverslunarsamningur milli 
Íslands og Suður-Kóreu. Hann 
gagnast umboðum kóreskra 
bíla hérlendis takmarkað.

Samkvæmt nýundirrituðum frí-
verslunarsamningi Íslands og 
Suður-Kóreu falla tollar niður af 
meðal annars bílavarahlutum sem 
fluttir eru milli landanna. Eðli 
málsins samkvæmt er sá flutn-
ingur aðeins í aðra áttina en því 
miður gagnast þessi samningur 
hérlendum umboðum lítið. Öllum 
varahlutum frá Kóreu er landað í 
Belgíu, en þar eru flest fyrirtæki 
með birgðastöðvar. Þegar það ger-
ist þarf að borga tolla, þrátt fyrir 
að vörurnar séu á leið til Íslands.

Þetta er ástæðan fyrir því að 
margir framleiðendur eru að koma 
sér upp verksmiðjum innan Evr-
ópska efnahagssambandsins. Með 
því losna þeir við tolla og komast 
beint inn á hinn gríðarstóra Evr-
ópumarkað.

Tollafrum-
skógurinn

Toyota stendur fyrir stofnun 
formúluklúbbs hérlendis.

Laugardaginn 17. mars verður 
dagskrá Formúluklúbbs Toyota 

kynnt hjá Toyota Kópavogi á Ný-
býlavegi. Hlutverk klúbbsins 
er að miðla upplýsingum um 
keppnislið PanasonicToyota í 
Formúlu 1 og að skapa vett-
vang fyrir stuðningsmenn 
liðsins að hittast og fylgjast 
með framgangi keppninnar. 

Dagskráin hefst á laugar-
daginn kl. 13.00 með því að 
Sean Kelly kynnir keppnis-
lið PanasonicToyota en hann 
hefur starfað um árabil fyrir 

Speed TV og Auto Sport.
Formúluklúbbur Toyota er 

öllum opinn og hægt er að skrá sig 
með því að senda póst á netfangið 
f1@toyota.is.

Formúlu-
klúbbur

Bílarnir eru flestir innkallaðir vegna brunahættu. Enn eitt 
áfallið fyrir Chrysler.

Þegar rignir, þá hellirignir. Svo finnst eigendum Chrysler örugglega 
þessa stundina. Fyrirtækið gerir lítið annað en að tapa peningum og 
Mercedes-Benz virðist hugsa um lítið annað en hvernig eigi að koma 
sér úr sökkvandi skútunni. Til að bæta gráu ofan á svart hefur banda-
ríska umferðaröryggisstofnunin NHTSA úrskurðað að innkalla verði 
490 þúsund bíla Chrysler.

Ástæðan í langflestum tilfellum er brunahætta í rafkerfi undir 
mælaborði, en NHTSA hefur skjalfest 66 bruna af völdum gallans. 
Samkvæmt vefsíðu Félags íslenskra 
bifreiðaeigenda er um 328.000 
Dodge Durango að ræða, 
150.000 Cherokee jeppa, og 
11.000 Dodge Av-
enger en hann 
er innkallað-
ur vegna 
galla í 
læsing-
um.

Chrysler innkallar 
490 þúsund bíla

BÍLARAFBÍLARAF

Mjög hljóðlátar og öruggar enda 50 ára reynsla.
Uppfylla alla þýska og ce-öryggisstaðla.

Lokað brunahólf = enginn opinn eldur
Tekur loft utan frá rými = engin hætta á súrefnisskorti
Skilar afgasi út úr rými = engin mengun

S-2200
Þilofnar í alla ferðabíla

og bústaði, einnig
möguleiki á blæstri.

E-2400/E-4000
Hitar með blæstri,

tveggja hraða
með thermostati.

Vatnshitari
Hitar bæði vatn og rýmið,

allt að 6000 wött,
með thermostati.

Auðbrekku 20 • S. 564 0400



Sköpunargleði Völu Kristj-
ánsson eru lítil takmörk sett. 
Um það ber skargripasýning 
hennar vott. Hún er í Kirsu-
berjatrénu á Vesturgötu 4.

„Þetta er endurvinnsla á hæsta 
stigi,“ segir Vala brosandi og bend-
ir á glæsilegar hálsfestar sem hún 
hefur búið til úr ýmsum gömlum 
hlutum. Þar má nefna skóspenn-
ur, ermahnappa og barnahringlu. 
Allt verður það að nýju skarti í 
höndum hennar. „Alveg frá því ég 

var unglingur hef ég búið til mína 
eigin skartgripi svo þetta hefur 
alltaf blundað í mér,” upplýsir 
Vala. „Ég hef gaman af fallegum 
formum og sé fegurðina í litlum 
hlutum. Hef stundað flóamark-
aði erlendis, til dæmis í Vínar-
borg og viðað þar að mér smáhlut-
um af ýmsu tagi. Þetta er uppsker-
an,“ segir hún glaðlega og heldur 
áfram. „Ég set hlutina í nýtt sam-
hengi á óhefðbundinn hátt þannig 
að úr verði hálsmen fyrir kjarkað-
ar konum með góðan barm.“ 

Vala er fædd í Þýskalandi en 
var skólaárin sín í Danmörku. Hún 

flutti til Íslands um tvítugt og sló 
eftirminnilega í gegn sem Elísa í 
My Fair Lady í byrjun 7. áratugar-
ins. Eftir leiklistarferil lagði hún 
fyrir sig kennslu og er nú komin 
á eftirlaun. „Ég er eins og ísmoli 
sem er kominn á bráðnunarstig-
ið og langar að deila þessari tóm-
stundaiðju minni með öðrum,“ 
segir hún að lokum.

Sýningin verður opin á versl-
unartíma Kirsuberjatrésins til 2. 
apríl og Vala mun verða þar alla 
virka daga frá kl. 15-17 og á laug-
ardögum. Flestir skartgripirnir 
eru til sölu.

Sér fegurðina í litlum hlutum

Laugavegi 51 • s: 552 2201

Smáralind



Prjónablaðið Ýr nr. 37 er 
komið út, fullt af flottum 
uppskriftum fyrir bæði full-
orðna og börn. 

„Vestin eru heit núna og í nýja 
blaðinu okkar eru nokkrar 
vestisuppskriftir. Kannski er 
það þess vegna sem blaðið 
rýkur út og stoppar ekki í búð-
unum,“ segir ritstjórinn Auður 

Kristinsdóttir
glaðlega og 
kveðst finna 
fyrir síaukn-
um áhuga á 
prjónaskap
í landinu. Í 
formála hins 
nýja blaðs 
bendir hún 
líka á að 
prjónaskapur
bjóði upp á 
óþrjótandi
möguleika því 
þótt prjóna-
hefðin sem 

slík sé gömul og rótgróin þá 
geti hún fylgt tískunni á hverj-
um tíma. Þar komi til nútímaleg 
hönnun og 
vönduð fram-
leiðsla garns 
og uppskrifta. 

Það er fyrir-
tækið Tinna 
(www.tinna.
is) sem gefur 
prjónablað-
ið Ýr út og 
kynnir nú líka 
til sögunnar 
nýjar tegundir 
garns, Easy og 
Alpaka. Báðar eru úr 100% ull. 
Easy er gróf 100% merinóull, 
sérlega mjúk og Alpakka er 
einnig lungamjúkt og drjúgt 
garn enda úr ull af lamadýri. 
Heimkynni þess eru meðal 
annars í háfjöllum Bólivíu. 

Auður hvetur foreldra og aðra 
uppalendur til að kenna börnum 
og unglingum prjón og hekl. 
„Það er svo gaman fyrir krakka 
að kunna þessa hluti,“ segir hún. 
„Auk þess eflir það sköpunar-
gáfu þeirra og sjálfstraust og er 
því forvörn til framtíðar.“ 

Ótal mögu-
leikar í prjóna-
skapnum

Viðskiptavinir Branten.com fá 
vörur sínar sendar ókeypis.

Branten.com er sænsk vefverslun 
með gott úrval af fatnaði og fylgi-
hlutum á karla og konur. Það sem 
meira er, viðskiptavinirnir fá vör-
una senda heim sér að kostnaðar-
lausu. Gildir þá einu hvar þeir eru 
búsettir í heiminum.

Vefverslunin selur bæði þekkt 
og vönduð vörumerki, eins og 
Baum und Pferdgarten, og föt eftir 
unga og upprennandi hönnuði.

Leikur einn er að versla á Bran-
ten.com. Maður getur valið vöru-
merki vinstra megin á henni til 
að fá allar vörur undir því merki. 
Svo er hægt að skoða tiltekna 
vöru nánar með því að smella á 
hana. Með því að smella á „add to 
shopping bag“ fer varan í versl-
unarkörfu.

Þegar maður hefur verslað, 
þarf maður að skrá sig sem not-
anda áður en borgað er fyrir vör-
una. Að svo búnu tekur aðeins 
nokkra daga þar til varan berst á 
leiðarenda. 

Frí heimsending 
um allan heim

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

stundin - bragðið - stemningin



Ragnheiður Eiríksdóttir, söng-
kona, útvarpskona og fram-
bjóðandi, segist ekki þurfa 
marga hluti til að gera heimilið 
að notalegum stað.

„Ég myndi segja að það væru 
þrír hlutir sem ég gæti líklega 
ekki verið án og búa til heim-
ili fyrir mér en það er kaffivélin 
mín, blandarinn og mynd sem ég 
er með uppi á vegg í stofunni hjá 
mér,“ segir Heiða.

Myndina, sem er eftirprentun 

af málverki eftir Edward Hopper, 
er Heiða búin að eiga síðan 2003. 
„Ég var að flytja og var að henda 
einhverju dóti í nytjagám þegar 
ég sá þessa mynd. Ég bara varð að 
eignast hana þannig að ég byrjaði 
á því að tékka á því hvenær gám-
urinn yrði losaður og hringdi svo 
í Góða hirðinn og fékk þann sem 
var að vinna til að lofa mér því að 
hann myndi hringja í mig þegar 
myndin kæmi til þeirra. Hún er 
búin að vera uppi á vegg hjá mér 
síðan þá nema þegar ég var í út-
löndum í ellefu mánuði og hún fór 

í pössun til mömmu. Ég hef flutt 
þrisvar sinnum á þessum tíma og 
það fyrsta sem ég geri alltaf þegar 
ég flyt á nýjan stað er að hengja 
myndina upp í stofunni og þá er ég 
formlega flutt inn.“

Heiða segist vera svo hrifin af 
myndinni að hún sé farin að stefna 
á að eignast frummyndina. „Ég 
ætla mér að eignast hana þó að ég 
þurfi að verða milljónamæringur 
til þess. Ef ég byrja að spara núna 
get ég kannski eignast hana um 
sjötugt,“ segir hún og hlær.

Myndin fannst í nytjagámi

Cinaria pilicornis er eina tegund-
in af grenisprotalúsarætt sem 
finnst hér á landi og er lúsin al-
geng um allt land. Grenisprota-
lús er allt að 5 mm löng, brún 
eða grágræn að lit. Karldýrið er 
aðeins um 2 mm að lengd og er 
blágræn á lit. Grenisprotalús er 
ýmist vængjuð eða vænglaus. 
Lýsnar klekjast út á vorin áður 
en trén springa út og skríða út á 
grenisprotana til að sjúga nær-
ingu úr trjánum. Þær skilja eftir 
sig saur á laufblöðum. Saurinn er 
sykurríkur og kallaður hunangs-
dögg. Saurinn veldur því að það 
lokast fyrir öndun laufblaðanna 
sem verða límkennd og hrein 
gróðrarstía fyrir svarta sníkj-
usveppi (Lúsasvertu, Fumago 
vagans). Best er að úða að vori 
þegar lúsarinnar verður vart og 
á haustin áður en hún verpir.

Þegar fólk þarf að fá til sín mein-
dýraeyði eða garðúðara, þá skal 
alltaf óska eftir að fá að sjá 
starfsskírteini, útgefið af Um-
hverfisstofnun og eiturefna-
leyfi, gefið út af lögreglustjóra/
sýslumanni og það mikilvægasta 

er að viðkomandi hafi starfsleyfi 
frá viðkomandi sveitarfélagi.
Ein og sér hafa starfsréttindi 
meindýraeyða og garðúðara ekk-
ert gildi. Athugaðu hvort öll skír-
teini séu í gildi.
Félagar í Félagi meindýraeyða 
eru með félagsskírteini á sér. 
Fáðu alltaf nótu vegna viðskipt-
anna. Réttindi meindýraeyða og 
garðúðara frá erlendum ríkjum 
og félagasamtökum gilda ekki á 
Íslandi.

Heimildir:
Upplýsingar og fróðleikur um 
meindýr og varnir  2004.
Meindýr í húsum og gróðri  1944

Lesendum fréttablaðsins er vel-
komið að senda fyrirspurn á net-
fangið: gudmunduroli@simnet.is

Magnaða moppuskaftið
Dagar gömlu skúringarfötunnar eru taldir

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

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

Ármúla 42 · Sími 895 8966
mánudaga - föstudaga 10-18
laugardaga og sunnudaga 11-18Opið

Glæsilegir gólfvasar
á sprengiverði

30-80% afsláttur

AÐEINS
laugardag og sunnudag

Fjölbreytt úrval
Margar stærðir



Franskur plötusnúður leikur 
við lok franskra daga á Domo 
í kvöld.

Frönskum dögum á Laugavegi 
og Skólavörðustíg lýkur um helg-
ina. Dagarnir voru skipulagðir af 
Fransk-íslenska viðskiptaráðinu í 
því skyni að kynna franskar vörur 
sem seldar eru á Íslandi. Frönsku 
dagarnir eru hluti af frönsku há-
tíðinni Pourquoi Pas? – Franskt 
vor á Íslandi sem lýkur um miðj-
an maí. 

Á síðustu tíu dögum hafa yfir 
tuttugu verslanir sýnt franskan 
varning í gluggum sínum og verið 

með sérstök tilboð. Frönsku dag-
arnir hafa sýnt að sífellt fleiri fyr-
irtæki hafa augastað á íslensk-
um markaði, og innflutningur frá 
Frakklandi hefur aukist um rúm 
þrjátíu prósent tvö ár í röð. Inn-
fluttar franskar vörur eru af ýmsu 
tagi; snyrtivörur, bækur, fatnaður, 
hin franska „baguette“ og aðrar 
matvörur, hönnun, skartgripir og 
barnafatnaður. 

Ýmsir skemmtilegir viðburðir 
voru í tengslum við franska daga, 
þar á meðal hin ljúffenga mat-
reiðsla Michelin-verðlaunakokks-
ins Jean-Yves Johany á Hótel Holti, 
og í kvöld mun franskur plötusnúð-
ur frá París leika á Domo.

Frönskum dögum 
lýkur í miðbænum

Nú er opið hjá okkur alla laugardaga 
frá kl. 11:00 til 17:00

Nú hefur Fiskisaga og Gallerí Kjöt opnað nýja 
og stórglæsilega verlsun að Búðarkór 1í Kópavogi.

Hvað er í matinn?

Tilboð dagsins!

Rauðspretta með
rækjutopp á aðeins

              990.- Kr.kg

Tilboð dagsins!

Lambalundir
á aðeins

           2.998.- Kr.kg

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Á Indlandi er hægt að finna 
allt.

Indland er að verða sífellt vin-
sælli ferðamannastaður hjá vest-
urlandabúum. Fólk ferðast þangað 
í misjöfnum erindagjörðum enda 
hefur þetta sjöunda stærsta land 
í heimi (heildarflatarmál landsins 
er 3.287.590 km²) upp á ótal margt 
að bjóða.

Indland er sannkallað himna-
ríki fyrir áhugamenn um sögu og 
byggingalist. Mannvirki á borð 
við grafhýsið Taj Mahal í borg-
inni Agra, moskan Masjid-i-Jahan 
Numa, sem er sú stærsta í landinu, 
höllin Rauða virkið í Delhi og Hlið 
Indlands í Mumbai (áður Bomb-
ay) sameina þetta tvennt og eru 
á meðal vinsælustu minnisvarða 
landsins.

Skammt frá Hliði Indlands er 
gott hótel í Taj-keðjunni, en nóg 
er af íburðarmiklum hótelum í 
Mumbai. Svo sem Hyatt-hótelin og 
The Leela, þar sem aldrei er að vita 
nema maður rekist á fræga kvik-
myndastjörnu. Kvikmyndaiðnað-
ur Indverja hefur nefnilega aðset-
ur í borginni og þekkist undir heit-
inu Bollywood, sem er samsetning 
á orðunum Bombay og Hollywood.

Það er líka af nógu að taka fyrir 
þá sem vilja sneiða hjá fjölsóttum 
ferðamannastöðum. Til að mynda 
er alltaf hægt að skella sér úr ysi 
og þysi stórborgarlífsins í Mumb-
ai, Agra og Delhi og út á lands-
byggðina.

Kozhikode, öðru nafni Calicut, er 
ein fallegasta borg Keralahéraðs á 
vesturströnd Indlands, svo dæmi 
sé tekið. Þar er gott að slappa af í 
náttúrufegurðinni, fara í fljótsferð 
um Kallai-fljótið og heimsækja 
kryddmarkaðinn. Svo er alltaf 
hægt að endurnæra líkama og sál 
með því að skella sér í gott Ayur-
veda-nudd sem hefur verið iðkað 
öldum saman á Indlandi.

Ævintýragjörnum ferðalöngum 
er bent á náttúruskoðunarferðir, 
en óvíða er dýralíf eins fjölskrúð-
ugt og á Indlandi. Áætlað er að 88 
þjóðgarðar og 490 verndarsvæði 
séu í landinu. Hægt er að skella sér 
í nokkura daga safaríferðir undir 
öruggri handleiðslu fararstjóra og 
skoða dýrin í náttúrulegum heim-
kynnum sínum. Pench-þjóðgarð-
urinn, sögusvið bókarinnar Frum-
skógarlífs, er mjög vinsæll en 
hann er skammt frá borginni Nag-
pur sem er í landinu miðju.

Svo er hægt að fara á slóðir 

móður Theresu í Kalkútta, en sagt 
er að varla finnist sá staður í heimi 
þar sem örbirgðin er meiri. Tilval-
ið fyrir þá sem vilja heimsækja 
munaðarleysingjahæli og láta þar 
gott af sér leiða. Fátæktin í borg-
inni er svo ótrúleg að vestrænir 
ferðalangar sem hafa áður dvalið 
á lúxushótelum í Mumbai og Delhi 
trúa því varla að andstæðurnar 
geti verið svona miklar í einu og 
sama landinu. Land andstæðna er 
aftur á móti eitt viðurnefni Ind-
lands og ferð til Kalkútta staðfest-
ir það. 

Þegar maður hefur fengið nóg 
af ævintýramennsku er alltaf 
hægt að leita aftur í vestræna af-
þreyingu. Goa í Konkan-héraði á 
vesturströnd landsins er einn vin-
sælasti áfangastaður vestrænna 
ferðalanga, enda er þar allt til alls. 
Goa er þekkt fyrir villt næturlíf, 
fjölskrúðugt gróðurlíf og fallegar 
strendur. Ekki má gleyma nuddi, 
en tilvalið er að láta nudda sig 
undir berum himni í náttúrufeg-
urðinni. Tilvalin endalok á góðu 
ferðalagi.

Mörg andlit Indlands
Come2 Scandinavia, Vesterbrogade 17
1620 Kaupmannahöfn.

Bjóðum upp á tvær glæsilegar 160 fm íbúðir til viku- 
eða helgarleigu á Vesterbrogade í Kaupmannahöfn. 
Hentar fjölskyldum, vina- og vinnuhópum afar vel.

Nánari upplýsingar að finna á: www.come2scandinavia.com

Sími: +45 33 25 64 25  -  Netfang: info@come2scandinavia.com

Leiguíbúðir í Kaupmannahöfn

Króatía







fermingar
LAUGARDAGUR 17. MARS 2007

Brauð á fermingar-
borðið
Uppskriftir að þremur 
brauðréttum BLS. 4

Heillaskeyti á fermingardaginn er persónuleg leið til að tjá vináttu 
og væntumþykju. Sendu skeyti - farðu inn á www.postur.is
eða hringdu í síma 1446. Einfalt og skemmtilegt!

HALLA FÉKK 43 SKEYTI – 
FLEST AF ÖLLUM Í BEKKNUM!
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 17. MARS 2007  LAUGARDAGUR2 fréttablaðið fermingar

Lilja Guðrún Þorvaldsdóttir 
leikkona skartaði nýstárlegri 
greiðslu á fermingardaginn 
sem allar mæður öfunduðu 
hana af. 

Vegna mikilla veikinda og fjárhags-
örðugleika á heimili Lilju Guðrún-
ar Þorvaldsdóttur varð að fresta 
fermingu hennar fram á haust. 
„Mamma hafði verið að berjast við 
krabbamein og pabbi hafði lent í 
slysi. Á þessum tíma voru ekki 
komnar neinar tryggingar og því 
var róðurinn mjög erfiður,“ útskýr-
ir Lilja Guðrún sem fór að vinna í 
fiski um sumarið til að eiga fyrir 
fermingunni. „Svo passaði ég öll 
kvöld sem ég gat fyrir konurnar í 
nágrenninu,“ segir Lilja Guðrún, 
hlær góðlátlega og minnist ferm-
ingardagsins með mikilli gleði 
þegar hann loks rann upp.

„Systir mín greiddi mér á 
nýstárlegan hátt svo það vakti eft-
irtekt og aðdáun foreldra annarra 
fermingarbarna,“ segir Lilja Guð-
rún en á þessum tíma voru íburðar-
miklar greiðslur í hávegum hafðar 

en Lilja skar sig úr. „Systir mín 
setti í mig spöng sem á voru blóm 
og mamma saumaði eitthvað til við-
bótar í hana. Hún sneri henni öfugt 
og þetta kom út eins og rosalega 
flott hárskraut,“ segir Lilja Guðrún 
og man vel þegar hinar mæðurnar 
inntu hana eftir því hvert hún hefði 
farið í hárgreiðslu. „Þegar ég svar-
aði því til að systir mín hefði greitt 
mér þótti það ekki lengur jafnfínt,“ 
segir Lilja Guðrún og hlær. Ferm-
ingarbörnin í Kópavogskirkju í 
árganginum 1950 voru það mörg að 
fresta þurfti altarisgöngu sumra. 
Það kom sér því ágætlega fyrir 
Lilju að vera með hárgreiðsludömu 
heima. „Ég var því alveg jafnfínt 
greidd í altarisgöngunni eins og í 
fermingunni.“

Lilja Guðrún skartaði fallegum 
dimmbláum kjól með ofnu rósa-
mynstri í fermingarveislunni. 
„Mamma saumaði þennan kjól enda 
saumaði hún allt á okkur krakkana. 
Pabbi var sjómaður þegar ég var 
lítil og keypti alltaf tískublöð og 
efni á siglingum og mamma saum-
aði upp úr þessu bæði jakkaföt, 
kjóla og úlpur,“ útskýrir Lilja Guð-

rún en veislan var haldin heima hjá 
föðursystrum hennar sem bjuggu 
saman í Sólheimum. 

Lilja Guðrún fékk góðar gjafir 
þennan dag. „Til dæmis ofboðslega 
fallegt íslenskt silfurarmband frá 
föðursystrum mínum sem ég geng 
með enn þann dag í dag. Seinna 
þegar ég var orðin eldri og farin að 
vinna fyrir mér keypti ég mér 
hring í stíl. Svo fékk ég silfurháls-
men með steini sem ég geng líka 
með. Þetta er manni mjög kærkom-
ið,“ segir Lilja Guðrún sem fannst 
hún einstaklega fín eftir ferming-
una enda fékk hún líka „babydoll“ 
náttföt, hárþurrku og náttslopp. „Á 
þessum tíma var stórkostlegast af 
öllu að fá gullúr og það fékk ég frá 
foreldrum mínum og systkinum.“

Lilju Guðrúnu blöskrar íburður 
fermingarveislna í dag. „Ég á sjálf 
tvær dætur sem hafa fermst en 
veislur þeirra voru fallegar og ein-
faldar. Fermingardagurinn líður 
manni aldrei úr minni þegar maður 
tekur mikinn þátt í að undirbúa 
hann og gerir sitt til að hann geti 
orðið að veruleika.“

solveig@frettabladid.is

Vann fyrir fermingunni
Lilja Guðrún með armbandið góða sem hún fékk í fermingargjöf og gengur með enn þann dag í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Hér hjá Gutenberg erum við 
með sex eða sjö tegundir boðs-
korta sem fólk getur valið fyrir 
eigin myndir og texta. Svo 
eigum við líka sýnishorn af 
kortum sem hafa verið fram-
leidd í gegnum tíðina og úr 
þeim getur fólk valið líka. 
Þannig er auðvelt að endurgera 
kort sem hafa verið gerð áður. 
Viðskiptavinir eiga einnig kost 
á því að hanna boðskortið sjálf-
ir eða í samvinnu við hönnuði 
okkar en svo sjáum við um að 
ganga frá þeim og prenta þau 
út. Kortin eru sniðin að þörfum 
hvers og eins þannig að það er 
allt hægt í þessu,“ segir Sigurð-
ur Björn Blöndal markaðs-
stjóri.

Hjá Gutenberg eru einnig 
fáanlegar fallegar gestabækur 
með áletrun að eigin vali, þar 
má láta prenta á servíettur og 
einnig er boðið upp á þá þjón-
ustu að senda kortin út. Þetta 
þykir mörgum góður kostur því 
oft er í mörgu að snúast fyrir 
fermingar. 

Varðandi fyrirvara á prent-
un boðskorta segir Sigurður 
Björn að ágætt sé að fólk gefi 

sér tvo til þrjá daga, en ef allt 
er komið á síðasta snúning í 
fermingarundirbúningi þá er 
hugsanlega hægt að bjarga 
fólki fyrir horn. 

„Mörgum þykir til dæmis 
mjög hentugt að láta okkur sjá 
um að senda kortin út. Þá 
kemur viðskiptavinurinn með 
excel-skjal þar sem í er að finna 
nöfn gestanna og heimilisföng. 
Þetta er svo prentað á bakhlið 
boðskortsins og við sendum 
það til viðkomandi. Allt sem 
sparar fólki tíma við undirbún-
ing ferminga er yfirleitt kær-
komið,“ segir Sigurður Björn. 

Hvað varðar kostnað á slíkri 
prentun má nefna sem dæmi að 
21x10,5 stórt boðskort með 
áletrun á annarri hliðinni kost-
ar 15.000 krónur séu fimmtíu 
kort keypt. Innifalið í verðinu 
er virðisaukaskattur og öll 
umsýsla við kortagerðina. Einn-
ig er hægt að hafa samband við 
prentsmiðjuna og biðja um að 
fá tilboð send með tölvupósti. 

Meira um Gutenberg og 
þjónustu fyrirtækisins má lesa 
á vefsíðunni: www.gutenberg.
is.

Boðskort eftir þörfum

Sigurður Björn Blöndal hjá Gutenberg-prentsmiðjunni segir marga foreldra 
kjósa að fá alla þjónustu í kringum prentun á einum stað, enda í mörgu að 
snúast við fermingarundirbúning. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON





INNBAKAÐUR BBQKJÚKLINGUR 
2 msk. olía
4 kjúklingabringur, skornar í litla bita
200 g salamipylsa eða önnur góð pylsa, skorin í smáa 
bita
1 lítill laukur, fínt saxaður
2 hvítlauksrif, fínt söxuð
salt og cayennepipar
2 dl vatn
2 dl sæt BBQ-sósa
3 msk. steinselja, söxuð
5 msk. rifinn parmesanostur
1½ dl brauðmylsna 
smjördeig eða gerdeig

Brúnið kjúklinginn í olíu á heitri pönnu í 2-3 mín., 
látið pylsuna saman við og steikið í 2 mín., þá lauk-
inn og hvítlaukinn og svitið í 5 mín. Kryddið með 
salti og cayenne-pipar eftir smekk. Hellið vatni á 
pönnuna, BBQ-sósu, steinselju og osti og blandið 
saman. Takið af hitanum og hrærið brauðmylsnu 
saman við. Kælið. 

Nú er margt hægt að gera – nota smjördeig eða 
gerdeig; gera eina stóra rúllu úr smjördeigi til að 

baka heila og skera í sneiðar, sbr. á myndinni, (þ.e. 
setja blönduna á mitt deigið og rúlla því saman) 
eða gera litla snúða úr gerdeigi sem flatt er út, 
blandan smurð á deigið og rúllað upp . Einnig er 
hægt að setja blönduna í tartalettur eða litlar 
smjördeigsskeljar sem fást í stórmörkuðum eða 
setja inn í rúllutertubrauð. Bakið við 200 gráður 
þar til deigið/brauðið er gullið. (Magn sbr. í 2 rúllu-
tertubrauð eða í um 25 snúða).

INNBAKAÐ HAKK Í SÆTRI CHILLÍSÓSU
450 g nautahakk
125 g beikonbitar
1 msk. olía
1 stór laukur, smátt saxaður
2 hvítlauksrif, smátt söxuð
2 msk. tómatpasta/púrra
1 msk. söxuð basilíka
salt og chillíduft

SÆT CHILLÍSÓSA:
200 g niðursoðnir, saxaðir tómatar
1 dl sæt chillísósa
safi úr einu lime
1 msk. púðursykur
chillípipar eftir smekk

Mýkið lauk og hvítlauk í olíu á pönnu, hrærið 
hakkið og beikonbitana saman við og látið brún-
ast. Þegar það fer að gerast er tómatpúrran 
hrærð saman við ásamt basilíku. Smakkið til 
með salti og chillídufti. Látið kólna. Setjið í mat-
vinnsluvél og maukið örlítið, til að hakkið og 
beikonið blandist betur saman og eins verður 
það áferðarfallegra og gott að eiga við þegar 
sett er í snúða. Hrærið saman allt hráefnið í 
sætu chillísósuna. Blandið saman við hakkið. 

Nú er margt hægt að gera (sbr. í uppskrift-
inni að bbq-kjúklingnum). 

OSTAFYLLT EGGJABRAUÐ
Gerdeig (mæli með að nota uppskrift að deigi 
sem þið þekkið og hafið gert áður. Ef hugað að 
þægindum þá er gott að kaupa deigið tilbúið í 
bakaríium)

6 harðsoðin egg
200 g skinka, hráskinka, steikt beikon eða salami 
250 g smurostur að eigin vali
1 mosarellakúla, skorin í smáa bita
100 reyktur ostur, skorinn í smáa bita

Fletjið út deigið í langa og beina lengju, um 20 
cm breiða. Smyrjið það með smurostinum. Strá-
ið skinku eða öðru áleggi í eina, beina röð eftir 
miðju deiginu, um 5 cm breiða. Þá mosarella-
ostinum og þeim reykta. Setjið heil, harðsoðin 
egg í röð ofan á ostinn og áleggið, hafið jafnt bil 
á milli þeirra. Rúllið deigið upp, þ.e. lokið því 
yfir eggjablönduna. Setjið upprúllað deigið í 
hringlaga bökunarform, formkökuform með 
staut í miðjunni, og festið endana vel saman. 
Bakið við 180 gráða hita í 40-50 mín. eða þar til 
deigið er gullið og osturinn vel bráðinn. 

Umsjón og eldamennska: Halla Bára Gestsdóttir

Myndir: Gunnar Sverrisson
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Einhverra hluta vegna er það brauðmeti sem 
hvað mest gengur á þegar sett er saman fjöl-
breytt veisluborð sem á að ná hylli allra aldurs-
hópa.

Í fermingarveislum er aldurssamsetningin mjög 
breið og margt sem þarf að hafa í huga við að ákveða 
hvað skal hafa á boðstólum. 

Hér eru uppskriftir að þremur brauðréttum sem 
ganga hæglega með ólíkum réttum á hlaðborði. Ann-
ars vegar er um að ræða ostafyllt brauð með heilum 
harðsoðnum eggjum en eggin eru skemmtileg viðbót 
í nýbakað brauð. Hins vegar eru uppskriftir að tveim-

ur kjötfyllingum sem hægt er að nota á ýmsa vegu; 
með smjördeigi jafnt sem gerdeigi og að sjálfsögðu 
einnig fílódeigi ef vilji er fyrir. Fyllingarnar er hægt 
að nota í rúllutertubrauð eða setja þær í tartalettur. 
Jafnvel setja þær ofan á pítsubotna, strá osti yfir og 
inn í ofn.

Það sem gerir það hins vegar hentugt að hafa 
brauðmeti sem þetta á borðum er að það má undirbúa 
allt fyrirfram. Fyllingarnar er hægt að gera daginn 
áður, jafnvel setja þær í deigið, sbr. ef um snúða er að 
ræða og baka á veisludaginn (einnig má undirbúa 
þetta mun fyrr og hafa tilbúið í frystikistunni í nokkra 
daga). Eggjabrauðið má sömuleiðis hafa tilbúið 
kvöldið áður. 

Brauð á fermingarborðRÁÐ FYRIR FERMINGUNA Verið ófeimin að biðja ættingja og 
vini að baka og hjálpa til við fermingarundirbúninginn. Aðalatriðið er 
að biðja tímanlega um greiðann.

Takið fermingarbarnið með þegar velja á kerti og servíettur. Flest 
börn vilja fá að vera með í ráðum um skreytingar í sinni eigin veislu.

Ef bjóða á upp á kaffi og kökur í fermingarveislunni er sniðugt að 
byrja strax í janúar að huga að bakstri. Veljið tertur sem auðvelt er að 
setja í frysti og þær sem ekki þarf að skreyta mikið. Veljið fimm sortir 
og bakið eina tertu hverja helgi og skellið í frysti. Sniðugra er að hafa 
tegundirnar færri en fleiri og hafa frekar tvær kökur af hverri tegund.

Úr hverri tertu í venjulegri stærð fást 12 sneiðar. Mátulegt er að 
reikna með þremur sneiðum á mann, þannig að auðvelt er að áætla 
hversu mikið þarf að baka.



GEFÐU BAKPOKAELDFLAUG 
Í FERMINGARGJÖF

* Tilboðið gildir fyrir alla sem eru fæddir 1993 og gildir allt að fimm sinnum fyrir hvern einstakling.

Í FRAMTÍÐINNI VERÐUR HÆGT AÐ GERA MIKLU MEIRA VIÐ PENINGINN.
Framtíðarreikningur er fermingargjöf sem verður verðmætari með hverju ári. Reikningurinn ber 
hæstu sparivexti bankans og þar að auki bætum við 2.000 kr. við hverja gjöf upp á 5.000 kr. eða meira.*
Framtíðarreikningurinn fæst í næsta útibúi Glitnis og á glitnir.is
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Fermingar eru ungdómsvígslur 
og sem slíkar líklegast jafngamlar 
mannlegu samfélagi.
Í byrjun var fermingin ekki 
aðgreind frá skírn. Það gerðist 
ekki fyrr en á 12. öld, þegar hún 
varð gerð að sérstöku sakram-
enti.

Siðbótarmenn á 16. öld sáu hins 
vegar ástæðu til að afnema ferm-
inguna sem sakramenti þegar þeir 
endurskipulögðu kirkjuna. Ástæð-
an var sú að þeim þótti hún skyggja 
á skírnina.

Á móti fóru siðbótarmenn að 
tengja uppfræðslu í kristinni trú 
við undirbúning undir fermingar-
athöfn og meðtöku heilags kvöld-
máltíðarsakraments við guðsþjón-
ustu.

Segja má að fræðslan hafi í 
tímans rás orðið órjúfanlegur 
hluti af undirbúningi fyrir ferm-
ingar innan kirkjunnar. Ferming-
arfræðsla kirkjunnar miðar nú að 
því að undirbúa unglinga fyrir 
inngöngu í heim hinna fullorðnu 
með kristna lífsskoðun að leiðar-
ljósi.

(Heimild: visindavefur.is)

Upphaf ferminga

Siðbótarmenn fóru að tengja upp-
fræðslu í kristinni trú við undirbúning 
fyrir fermingar. 

Eitt þeirra barna sem fermist í 
Bjarnarneskirkju í Hornafirði á 
pálmasunnudag er Sigurður 
Ragnarsson í Akurnesi. Hann brá 
sér í bæinn um síðustu helgi til að 
festa kaup á skóm fyrir ferming-
una en jakkaföt var hann búinn 
að kaupa í versluninni Lóninu á 
Höfn. Fréttablaðið rakst á hann í 
Kringlunni ásamt Önnu Lilju 
systur sinni, búinn að finna skó í 
Skór.is sem honum leist vel á „Ég 
hugsa líka að Björg frænka okkar 
verði ánægð, þeir eru svo fínir,“ 
segir Anna Lilja. „Henni fannst 
að ég hefði átt að velja mér lakk-
skó þegar ég fermdist.“

Þegar farið er að spjalla við 
Sigurð kemur í ljós að það var 
fleira en fermingarskórnir sem 
drógu hann til borgarinnar því 
íþróttavörubúðirnar heilla. „Fót-
boltinn er aðaláhugamálið mitt 
og ég hef verið að skoða bæði 
takkaskó og markmannshanska,“ 
segir hann brosandi. Hann kveðst 
hafa æft fótbolta í sjö ár og skipa 
nú stöðu markmanns í fjórða 
flokki hjá Sindra sem er farinn 
að spila 11 manna bolta á stórum 
völlum. Áhuginn liggur víðar því 
drengurinn hefur líka gaman af 
búskap. „Ég fer yfirleitt í fjár-
húsin á hverjum degi ef ég fer 
ekki út á Höfn á æfingar,“ segir 
hann.

Sigurður er yngstur níu syst-
kina. Hann á von á mörgum gest-

um í fermingarveisluna sem 
haldin verður heima. „Það koma 
líklega milli 100 og 150 gestir, 
þannig hefur það alltaf verið,“ 
segir hann og kveðst muna eftir 
fermingum tveggja bræðra sinna 
sem eru næstir honum í aldri. 
Hann telur að haldið verði í þær 
hefðir að bjóða upp á kaffihlað-
borð með heimabökuðum kökum 
og aðspurður segir hann skyr-
tertu með perum í mestu uppá-
haldi hjá honum.

Þar sem pálmasunnudag í ár 
ber upp á 1. apríl er Sigurður 
spurður í gamni hvort þetta verði 
nokkuð platferming. Þá hlær 
hann og svarar: „Nei, ég vona 
ekki og held það séu engar líkur á 
því.“ Hann kveðst hafa gengið 
reglulega til prestsins í vetur þar 
sem farið var yfir kafla úr bók-
inni Líf með Jesú. Einnig er hann 
langt kominn með að læra sálm-
ana sem honum voru settir fyrir 
en messuskyldan er aðeins að 
þvælast fyrir. „Við eigum að fara 
í tíu messur yfir veturinn og ég 
náði fimm fyrir áramót en hef 
verið aðeins latari upp á síðkast-
ið,“ segir hann en kveðst samt 
ágætlega trúaður. 

gun@frettabladid.is

Ekkert plat þótt fermingin sé 1. apr-

Sigurður Ragnarsson fann fína ferming-
arskó í Kringlunni. 

FRÉTTABLAÐIÐ/HRÖNN

TIME YOUR OWN CHALLENGE

Candino svissnesk gæðaúr!

Fást í miklu úrvali í úra & skartgripaverslunum.
Verð frá kr. 8.500 - 25.200,-
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! Vefverslun Hans Petersen er á 
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24
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12
mán Verð miðast við greiðslusamning Visa eða Euro til 12 eða 24 mánaða

DIGIMAX S600 X-160

6,1 milljón pixla
5x stafræn aðdráttur
Stór 2,4” LCD-skjár
1/1,25 CCD-sensor
5 forstillingar
VGA-vídeóupptaka
9 innbyggðir myndarammar
16 MB innra minni

65 þús lita UFB skjár
Titrari
Handfrjáls hátalari
Diktafónn
Fjölradda pólýtónar
Aðgerðalistar
Dagatal
Dual-Band  GSM 900/1800
Ending rafhlöðu allt að 3 klst. í tali 
og 210 klst. í bið
Innbyggt 1.2 MB minni
SMS/EMS/MMS skilaboð
100-240v hleðslutæki og 
Handfrjáls búnaður fylgir með
WAP, Java netstuðningur
GPRS gagnaflutningur
Ending rafhlöðu allt að 3 klst. í tali 
og 210 klst. í bið
Þyngd 77 grömm

10x aðdráttur

Flottar fermingagjafir
Frír GSM sími
Samsung X-160 fylgir 

með kaupum á
Samsung Digimax S600
og 512MB minniskort

TILBOÐ Kr. 29.805,-

DIGIMAX NV7 OPSDIGIMAX i6

Kr. 3.857,- 12
mán

Kr. 44.900,-

6.1 milljón pixla
2.8" Hágæða LCD skjár!
Hágæða Schneider linsur
Linsa nr. 1: 38-114mm
Linsa nr. 2: 130-380mm
5 cm nærmyndataka
Ljósnæmni ISO 64 - 800
Hliðrar myndum sjálfvirkt
Bluetooth tenging innbyggð
Videó með hristivörn
5 cm nærmyndataka
Ljósnæmni ISO 64 - 800

MP3 spilari - N11
Stylus DX4000

Prentgæði
5760x1440 punkta upplausn 
Litahylki :4
Svartur texti 23 bls á min 
Lita texti 12 bls á min 

Prentari
og skanni

Kr. 12.590,-

Stylus D88

Frábær prentari fyrir skólafólk
Allt að 5760 x 1440 dpi upplausn
22 bls á mín í svörtu
12 bls á mín í lit
4 blekhylki
Epson Micro Piezo prenthaus
Mjög hagkvæmur í rekstri

4.000AFSLÁTTUR

4.000AFSLÁTTUR

Kr. 16.790,-

5.000AFSLÁTTUR

MP3 spilari með innbyggðu 
1GB flassminni (ca. 240 lög) 
FM útvarp
LCD skjár
USB 2,0 tengi
Innbyggð Li-ion rafhlaða 13 klst. á hleðslu
Spilar: MPEG, MP3, WMA (DRM) og OGG (Q10)
Heyrnatól fylgir

Kr. 2.463,- 12
mán

Kr. 29.900,-

7.2 milljón pixla
2.5" Hágæða LCD skjár
37.5-112.5mm linsa
Ljósop f/2.7 - f/5.2
Ljósnæmni ISO 100-800
ASR hristivörn - Algorythmi
15 cm nærmyndataka (Macro)
Hljóðupptaka (Diktafónn)
MPEG 4 vídeóupptaka
Notar SD kort
Hleðsla með USB snúru
11 Forstillingar

TILBOÐ Kr. 25.900,-

TILBOÐ Kr. 24.900,-
TILBOÐ Kr. 39.900,-

5.000AFSLÁTTUR

5.000AFSLÁTTUR
9.000AFSLÁTTUR

DIGIMAX L70

7.2 Megapixlar
2.5" Hágæða LCD skjár
38-270mm Schneider linsa
Ljósop f/2.8 - f/4.0
TTL fókuskerfi
Ljósnæmni ISO 100-1000
1 cm nærmyndataka (Macro)
11 Forstillingar
Vídeóupptaka MPEG4
Hljóðupptaka (Diktafónn)
Hleðsla með USB snúru
19 MB innra minni

TILBOÐ Kr. 9.590,-
TILBOÐ Kr. 11.790,-

DIGIMAX NV10

Kr. 3.893,- 12
mán

Kr. 39.900,-

10.1 milljón pixla
2.5" Hágæða LCD skjár
35-105mm Schneider linsa
Ljósop f/2.8 - f/5.1
Ljósnæmni ISO 100 - 1000
4 cm nærmyndataka (Macro)
Hraðval með snertitökkum
Sterkt aluminum efni í vél
Hljóðupptaka (diktafónn)
Hleðsla með USB snúru
Notar SD kort
MPEG 4 vídeóupptaka (30 fps)

BEST
PRODUCT
2006-2007

6 milljón pixla
3 x optískur aðdráttur 
Mp 3 spilari 
Hristivörn
2,5" skjár 
Tekur video 
Mikið af séreiginleikum 
Frábær hönnun

Kr. 2.955,- 12
mán

Kr. 38.900,-TILBOÐ Kr. 29.900,-
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Fyrir nokkrum árum fór að bera á 
því að fermingarbörn, sérstaklega 
stúlkur, vildu fá á sig sólbrúnan lit 
fyrir fermingardaginn. Til að ná 
litnum var brugðið á það ráð að 
leggjast í ljósalampa, en eins og 
við flest vitum er það bæði óhollt 
fyrir húðina og getur valdið húð-
krabbameini.

Öllu ódýrara og heilsusamlegra 
er að fara í svokallaða brúnku-
sprautun, en þá er þessum eftir-
sótta húðlit einfaldlega sprautað á 
líkamann.

Hjá Laugum Spa er hægt að 
koma í slíka meðferð en mælt er 
með að brúnkunni sé sprautað á 
einum til tveimur dögum fyrir 
stóra daginn. 

„Við byrjum á að skrúbba húð-
ina með kornakremi til að fjar-
lægja dauðar húðfrumur og gefa 
húðinni raka í leiðinni. Svo má 
velja um tvenns konar liti, eða þá 
að við sérblöndum þann lit sem 
hentar best. Það eru ekki allir með 
sama húðlitinn og ef manneskja er 
mjög dökk á fermingarmyndinni 
þá getur það komið undarlega út,“ 
segir Anna María Jónsdóttir, 
snyrtifræðingur hjá Laugum Spa. 
Þar er einnig boðið upp á húð-
hreinsun fyrir krakka sem eru 
yngri en sextán ára. „Við þessa 
húðhreinsun sjáum við til þess að 
eftir meðferðina þurfi unglingur-
inn ekki að ganga út allur rauð-

flekkóttur í andlitinu heldur getur 
hann eða hún vel sýnt sig á meðal 
fólks. Meðferðin hefst á djúp-
hreinsun, svo er það tíu mínútna 
andlitsgufa, því næst eru óhrein-
indi kreist úr húðinni og að lokum 
er róandi maski borinn á. Reyndar 
leggjum við áherslu á að farið sé í 
þessa meðferð um viku áður en 

fermingardagurinn rennur upp, 
eða svona um fjórum til fimm 
dögum áður,“ segir hún. 

Airbrush-brúnka með korna-
skrúbbi kostar 4.300 krónur í Laug-
um, en án kornaskrúbbs kostar 
meðferðin 3.650. Húðhreinsun 
fyrir yngri en sextán ára kostar 
3.850 krónur. - mhg

Andlitsbað og brúnkusprautun

Fyrirsögnin er setning sem Guðni 
Kolbeinsson íslenskufræðingur 
heyrðist segja fyrir mörgum 
árum. Fermingarveisla var fram 
undan heima hjá honum og hann 
þurfti að hafa hratt á hæli og 
hespa ýmsu af áður. Þótt margir 
kannist við að finnast þeir þurfa 
að taka allt í gegn heima fyrir 
fermingu hafa fáir orðað þá til-
finningu betur en hann. Sjálfur 
man hann ekkert eftir að hafa 
sagt þetta en finnst setningin þó 
hljóma sennilega. 

„Við fluttum inn í voðalega 
flott gamalt hús með sál árið 1978 
og höfum verið að byggja það 
síðan smátt og smátt. Viðburðir 
eins og fermingarveislur og 
afmæli hafa oft verið notaðir sem 
átylla eða spark í rassinn til að 
gera einhverjar upplyftingar á 
því og við erum auðvitað eins og 
sannir Íslendingar að gera allt á 
síðustu stundu. Því hefur oft verið 
dálítil spenna í kringum þessar 
viðgerðir,“ segir hann glaðlega. 
„Við hjónin eigum fjögur börn og 
vorum með allar fermingarveisl-
urnar hér heima. Ekkert voðalega 
fjölmennar veislur en fólk kom 
og dreifði sér um íbúðina eins og 
gengur. Oft var tækifærið notað 
og eitthvað klárað áður. Við sett-
um til dæmis kvisti á húsið og 
þeir voru fokheldir í nokkur ár 
þar til eitthvert tilefni gafst til að 
fullgera þá. Einhvern tíma man 
ég að við þurftum að klæða upp-
gönguna því þar hafði verið lokað 
einum forstofudyrum. Til að 
bjarga málum var maskínupappír 
límdur yfir vegginn og þar skrif-
aði einhver sonurinn stórum og 
fögrum stöfum FERMINGAR-
VEISLA. Svo stóð þessi áletrun 
þarna að mig minnir í ár en fjöl-
skyldan segir fjögur ár. Það var 

að minnsta kosti ekkert rokið til 
að klæða vegginn úr því búið var 
að halda veisluna. 

Íslendingseðlið er ríkt í okkur, 

að byrja aðeins of seint og lenda í 
tímahraki með hlutina en redda 
þeim einhvern veginn.“ 

gun@frettabladid.is

Það á að ferma húsið mitt

Guðni býr í gömlu húsi með sál og tók oft til við viðgerðir á því rétt fyrir fermingar-
veislurnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Anna María Jónsdóttir hjá Laugum Spa ráðleggur fermingarbörnum að forðast 
ljósabekki og bendir á að brúnkusprautun sé öllu ódýrari og heilsusamlegri kostur 
en að fara í ljósatíma. 

 KORT MEÐ NOKKRUM MÚSARSLÖGUM
Boðskortin í ferminguna geta 

valdið höfuðverk. Á kortavef 
Póstsins, www.postur.is, er hægt 
að útbúa kortin á auðveldan 
hátt úr stofunni heima.

Þar er hægt að hanna kortið 
með mynd og þeim texta sem 
hver og einn vill. Hægt er að 
kaupa árituð umslög með 
nöfnum viðtakenda ásamt 
frímerkjum sem send eru heim 
til þess sem pantar en einnig er hægt að panta límmiða með nöfnum 
viðtakenda og fá senda heim.

Greiðsla fer fram í lokin með því að greiða með greiðslukorti á netinu.



Lágmúli - Smáratorg - Laugavegur - Smáralind - Spöngin - Garðatorg - Setberg - Keflavík - Grindavík - Selfoss - Laugarás - Borgarnes - Stykkishólmur

Grundarfjörður - Búðardalur - Ísafjörður - Bolungarvík - Patreksfjörður - Sauðárkrókur - Blönduós - Hvammstangi - Skagaströnd - Húsavík - Kópasker

Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstaðir - Seyðisfjörður - Fáskrúðsfjörður - Höfn - Neskaupstaður - Reyðarfjörður - Eskifjörður

www.lyfja.is - Lifið heil
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LYFJA STYÐUR LANDSLIÐ KVENNA Í HANDBOLTA

Fermingar framundan …

EASY SUN - BRÚNKUKLÚTAR
Einfaldir og þægilegir í notkun, mynda fallega og
eðlilega sólbrúnku.

SKARTGRIPASKRÍN
Frábær fermingargjöf!

SJÁLFBRÚNKULÍNAN
L’Oreal sjálfbrúnkulínan gefur náttúrulegan og
fallegan lit og er auðveld í notkun. Hentar vel
bæði fyrir stelpur og stráka.

LEVANTE
SOKKABUXUR

GOSH SNYRTIVÖRUR
Góð vara á góðu verði.
Tilboð gildir til 24. mars.

MAYBELLINE
Maskarar og gloss, mikið úrval og flottir litir.

Úrval gjafa fyrir stelpur og stráka í verslunum Lyfju um land allt.

20%afsláttur

20%afsláttur20%afsláttur

frá1.699 kr.
Vekja eftirtekt!
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Allar þekkjum við það að vilja 
skarta okkar fínasta í veislum. 
Ekki síst ef veislan er manns 
eigin og aðalstjarnan ert þú 
sjálf. 

Fermingarveisla er einmitt slíkur 
viðburður og varla er til sú ferm-
ingarstúlka sem ekki hefur miklar 
skoðanir á í hvernig fötum hún 
ætlar að vera á fermingardaginn. 

Í ár eru alls konar hlýrakjólar 
og skokkar mikið í tísku hjá ferm-
ingarstúlkum en þá má fá í flest-

um tískuvöruverslunum. Slíkir 
kjólar eru nokkuð sniðugir þar 
sem hægt er að nota þá aftur síðar, 
enda eru þeir hvorki galakjólar né 
árshátíðardress heldur fyrsti 
kjóllinn sem ung stúlka klæðist 
eftir að hún hefur verið tekin í 
fullorðinna manna tölu. - mhg

Dæmalaust er stúlkan fín

Þessi páskaguli kjóll frá Oasis myndi eflaust teljast svolítið óhefð-
bundinn fyrir fermingarveislu, en með fallegu herðasjali gæti hann 
átt vel við yfir hátíðarnar.

60´s legir og sætir kjólar fást í miklu 
úrvali í verslununum Rokki og rósum 
á Laugavegi og Spúútnik á Laugavegi 
og í Kringlunni. Það besta við að 
kaupa kjól í „second hand“ verslun er 
að enginn önnur fermingarstúlka á 
eftir að eiga nákvæmlega eins eintak.

Bleikur og svartur 
skokkur úr versluninni 
Mótor í Kringlunni. Er 
úr góðu, teygjanlegu 

bómullarefni og 
nýtist mjög vel þar 

sem hann fer vel 
bæði við buxur og 

sokkabuxur.

Sérlega fallegur 
skokkur úr silki 
með fallegu og 
svolítið 70´s legu 
blómamynstri. 
Fæst í Zöru.

Einstaklega 
fallegur hlýralaus 
kjóll með undirpilsi 

úr tjulli og fallegu 
svarthvítu blóma-
mynstri. Fæst í Ware-
house í Kringlunni.

Fermingargjafir geta verið ýmis konar og á meðan sumar koma sér 
vel það sem eftir er af ævi fermingarbarnsins eru aðrar aldrei not-
aðar. Til þess að koma sér vel þegar horft er til framtíðar þurfa 
gjafirnar ekki endilega að vera áþreifanlegar. Námskeið geta til 
dæmis verið mjög sniðugar fermingargjafir. Alls konar námskeið 
eru í boði úti um allt og auðvelt að finna eitthvað sem hentar hverj-
um og einum. Á meðan eitt fermingarbarn hefur kannski mestan 
áhuga á öðrum tungumálum gæti annað 
haft gaman af því að fara á leiklistarnám-
skeið og það þriðja viljað læra á hljóð-
færi. Hvert sem áhugasviðið er og hvað 
sem verður fyrir valinu ætti fermingar-
gjöfin að vera ein af þeim eftirminnilegri.

Aukin þekking í umslagi
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Blómaskreytingar koma með 
gleði og fegurð og mynda ljúfa 
stemningu.

Helga Thorberg, blómaskreyt-
ingasérfræðingur og eigandi 
verslunarinnar Blómálfurinn við 
Vesturgötu, er öllum hnútum 
kunnug þegar kemur að skreyt-
ingum fyrir fermingarveislur. 
Hún segir ferlið oft byrja á því að 
mæðgur komi saman til að kynna 
sér úrvalið og fá hugmyndir og 
bætir því við að skreytingarnar 
séu æði mismunandi, það fari allt 
eftir umfangi veislunnar og smekk 
viðkomandi.

„Kostnaðurinn við skreyting-
arnar getur þannig verið mjög 
mismunandi en þegar allt er upp-
talið, matur, kaffi, fatnaður og 
fleira þá held ég að þessi útgjalda-
liður sé kannski sá sem fólk finnur 
minnst fyrir, en hann færir samt 

með sér mikla gleði, fegurð og 
myndar ljúfa stemningu. Stundum 
kemur fólk jafnvel með vasa, skál-
ar og annað að heiman – eitthvað 
sem hefur tilfinningalegt gildi – 
og fær tillögur um hvernig megi 
skreyta þessa hluti. Þannig er 
hægt að spila úr hlutunum á fjöl-
breyttan hátt en starf okkar 
blómaskreytingamanna felst jú 
mjög mikið í því að veita ráðgjöf á 
þessu sviði.“

Hvað er fólk að skreyta?
„Það er fyrst og fremst veislu-
borðið en það er misjafnt hvernig 
staðið er að þessu. Veislur eru 
ýmist í leigðum sölum eða heima-
húsum og skreytingarnar fara 
svolítið eftir því. Í kringum ferm-
ingarkertið er yfirleitt einhver 
blómaskreyting og þar við hlið 
liggur gestabókin. Blómin sem 
standa á borðinu eru ýmist blóma-
skreyting eða afskorin blóm í vasa 

og yfirleitt miðar fólk við að hafa 
einn lit gegnumgangandi í ferm-
ingunni. Stelpurnar velja sér 

þannig oft bleika litinn sem 
útgangspunkt. Eru þá í bleikum 
kjól og miða allar skreytingar út 

frá misjafnlega ljósum eða dökk-
um bleikum litbrigðum. Þetta 
getur verið sérlega fallegt og 
skemmtilegt og gefur veislunni 
mjög ljúft og notalegt yfirbragð.“

Hvað þarftu langan fyrirvara á 
pantanir?
„Það er náttúrlega alltaf betra að 
hafa góðan fyrirvara til að hægt 
sé að panta réttu blómin. Eins 
verða þau að vera tilbúin á réttum 
tíma. Búin að opna sig og komin á 
sitt fallegasta stig. Blómin eiga 
ekki að skarta sínu fegursta dag-
inn eftir. Ef blóm eru búin að opna 
sig þá þarf líka færri blóm til að 
rétta stemningin myndist. Opin 
blóm segja svo miklu meira en 
þau sem enn eru lokuð.“

- mhg

Opin blóm segja meira 
en þau sem enn eru lokuð

Sniðugir borðskreytingavasar sem hægt er að setja eitt eða tvö blóm í. 

Stefán Sigurjónsson fermist hinn 
24. mars í Hafnarfjarðarkirkju. 
Hann segist hafa verið ákveðinn í 
að láta ferma sig frá því að hann 
var tíu ára. „Allir í bekknum 
mínum ætla að láta ferma sig en 
við fermumst ekki öll í einu því 
við erum svo mörg,“ segir Stefán.

Eftir athöfnina verður Stefán 
með veislu heima hjá sér og er 
undirbúningur fyrir hana hafinn. 
„Ég er aðeins búinn að hjálpa til 
og ég held að það verði bæði kökur 
og matur,“ segir hann. 

Stefán er búinn að vera í ferm-

ingarfræðslu í allan vetur og segir 
að hún hafi bara verið skemmti-
leg. „Við fórum til dæmis að skoða 
kirkju sem ég man ekki alveg hvað 
heitir en hún er fræg og það var 
mjög gaman.“

Stefán er búinn að kaupa sér 
fermingarföt og segist vera orð-
inn frekar spenntur fyrir ferm-
ingunni. Hann veit líka alveg hvað 
hann langar að fá í fermingargjöf. 
„Mig langar í fartölvu. Ég vona að 
ég fái hana en ég er ekki alveg 
viss. Ég er samt búinn að láta vita 
að mig langi í hana.“ -eö

Finnst skemmtilegt í 
fermingarfræðslunni

Stefán er farinn að 
hlakka til að fermast.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Borðskreyting sem er tilvalin á fermingarborðið enda lifandi blóm ómissandi fyrir 
stærstu stundir lífsins. Bleikur er blíður og fallegur litur sem hentar vel daginn sem 
ungmennið endurnýjar skírnarheiti sitt enda er bleikur litur kærleikans.

Skreytingar þurfa ekki að vera íburðar-
miklar til að skapa góða stemningu.

Blái liturinn ætti varla að fara fyrir 
brjóstið á fermingardrengjunum enda 
fallegur og táknrænn litur.

fermingargjöf
Flott hugmynd að

Fermingartilboð

9.990 kr.
Verð áður 12.990 kr.
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High Peak Sherpa
55+10
Góður göngupoki, stillanlegt
bak og stækkanlegt aðalhólf.

Einnig til 65+10
Fermingartilboð 10.990 kr.

SMÁRALIND SÍMI 545 1550 GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500      KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

SMÁRALIND SÍMI 545 1550 GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500      KRINGLUNNI SÍMI 545 1580
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Ferming er kristin athöfn. Það 
vill stundum gleymast í öllu 
veislustússinu þar sem skreyt-
ingar og merktar servíettur ráða 
ríkjum. Í Kirkjuhúsinu á Laugavegi 
má nálgast gjafir sem minna á 
tilgang fermingarinnar.

 KRISTILEGAR
GJAFIR

Íkonar, annars vegar af Jesú Kristi og 
hins vegar af Maríu mey. 2.500 krónur 
stykkið.

Bænabókin 
geymir fjölda 
bæna sem henta 
vel í margs konar 
aðstæðum.
Nýjar bænir og 
gamlar, kunnar og 
óþekktar. 3.980 
krónur.

Hjarta úr gulli. 1.990 krónur stykkið.

Biblían frá 
grunni, 
eldsnögg 
ferð frá 1. 
Mósebók til 
Opinberunar-
bókarinnar. 
1.860 krónur.

Gleði heitir þessi fallega stytta og 
kostar 2.500 krónur.

Litlir krossar með litríka sögu. 
Þessir fallegu krossar eru gerðir í El 
Salvador og með kaupum á þeim 
má styrkja Hjálparstarf kirkjunnar. 
1.650 krónur stykkið.

Sífellt fleiri foreldrar kjósa að gefa börnum sínum 
heldur upplifanir í fermingargjöf en veraldlega hluti 
líkt og fartölvur og mp3-spilara. Eitt af því sem notið 
hefur vinsælda síðustu ár er að gefa börnunum ferðir 
í sumarskóla þar sem þau geta lagt stund á tungu-
málanám.

Enskuskóli Erlu Ara hefur staðið fyrir námsferð-
um fyrir unglinga á aldrinum 13 til 16 ára frá árinu 
2000, í samvinnu við Kent School of English. Stór 
hluti þeirra unglinga sem fara til Englands með 
Enskuskóla Erlu Ara hefur einmitt fengið ferðina í 
fermingargjöf.

Það hljómar kannski ekki spennandi að sitja á 
skólabekk á sumrin en enskuskólinn er alls ekki lest-

ur einn. Nemendur taka þátt í dagskrá í skólanum þar 
sem þeir geta farið í fótbolta, tennis, blak, sund og 
tekið þátt í baðstrandaferðum, farið á diskótek og 
margt annað. Á laugardögum er haldið í dagsferðir 
til Canterbury, Cambridge og víðar um ensk sveita-
héruð.

Auk þess að bæta enskukunnáttuna verður þessi 
upplifun oft til þess að unglingarnir verða sjálfstæð-
ari og fá aukið sjálfstraust og eignast nýja vini. 

Enskuskóli Erlu Ara stefnir á ferð til Kent í lok 
júlí. Námsferðin kostar rúmlega 160 þúsund krónur 
en innifalið er flug, kennsla, gisting, fæði, öll dag-
skrá, allar ferðir og þjónusta hópstjóra.

Nánari upplýsingar á www.enskafyriralla.is.

Upplifun í fermingargjöf

Íslenskir unglingar við ströndina í 
Broadstairs.

Unglingar úr Enskuskóla Erlu Ara í heim-
sókn í Dover-kastala.

Stór kross frá El 
Salvador. 4.700 
krónur. 

fermingar fréttablaðið
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1. Dukkah, olía og pestó og 
brauð til að dýfa ofan í glösin.

2. Tígrisrækja með sætum pipar-
ávexti (peppadew) á klettasalat-
beði.

3. Grillað nautakjöt í teriaky-sósu 
með jógúrtídýfu.

4. Petite franskar súkkulaðikökur 
með rjóma og jarðarberjum.

5. Ferskt sælkerasalat Yndisauka 
með öllu sem sannir sælkerar 
kunna að meta.

6. Grafið lamb með hindberjavín-
egrettu, geitaosti, furuhnetum 
og fleira fíneríi.

Fyrir þremur árum stofnuðu Guð-
björg Halldórsdóttir og Kristín 
Ásgeirsdóttir sælkeraþjónustuna 
Yndisauka. Kristín hafði þá meðal 
annars starfað sem smurbrauðs-
dama á Jómfrúnni, kokkanemi á 
Vox og sem matreiðslumeistari og 
umsjónarmaður veisluþjónustu á 
Copenhagen Conditori. 

Guðbjörg lærði kokkinn fyrir 
tuttugu árum síðan, en eftir það lá 
leiðin í aðra átt. Hún fór í heilsu-
geirann og starfaði um árabil sem 
einkaþjálfari, nuddari og heilsu-
ráðgjafi þar til hún sneri sér aftur 
að matargerð.

Margir kannast nú við vörur 
kvennanna í Yndisauka en þær 
framleiða meðal annars hið geysi-

vinsæla dukkah og fleira góðgæti 
sem selt er í öllum betri matvöru-
verslunum. Veislumatur frá Ynd-
isauka er ekki hefðbundinn í þeim 
skilningi að veisluborðið  byggist 
á hamborgarhrygg og skinku-
brauðréttum. Þær leita fanga alls 
staðar í heiminum og reyna að 
velja það besta hverju sinni, hvort 
sem um er að ræða ferska spergla, 
furuhnetur, geitaost, tígrisrækjur 
eða afar fíngerðar franskættaðar 
súkkulaðikökur. 

Til að panta veisluborð frá kon-
unum í Yndisauka er nauðsynlegt 
að hafa góðan fyrirvara á pöntun-
inni, en þær sinna veislum af 
öllum stærðum og gerðum. 

- mhg

Góðgæti frá öllum 
heimsins hornum

Guðbjörg Halldórsdóttir og Kristín Ásgeirsdóttir reka veisluþjónustuna Yndisauka.
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2
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„Ég átti mjög skemmtilegan dag,“ 
segir Mjöll Hólm söngkona þegar 
hún rifjar upp fermingardaginn. 
„Ég fermdist reyndar ári á undan 
heldur en venja er, þar sem 
mamma ákvað að sameina ferm-
ingu okkar systranna. Hún var 
nefnilega einstæð níu barna móðir 
og vildi með þessu móti spara pen-
ing.“

Að sögn Mjallar hafði móðir 
hennar upphaflega reynt að fá 
eldri systur hennar til að fermast 
ári seinna. Þar sem hún reyndist 
ekki tilbúin til samningaviðræðna, 
var Mjöll þá spurð hvort hún gæti 
hugsað sér að fermast einu ári 
fyrr. Sú stutta var ekki lengi að 
hugsa sig um og sló til þar sem 
hún vildi ólm komast í fullorðinna 
manna tölu.

„Ég átti samt ekki von á því að 
fermingunni fylgdu jafn mikil við-
brigði og raun bar vitni,“ segir 
Mjöll. „Í þá daga þótti nefnilega 
eðlilegt að fermdar stúlkur klædd-
ust óttalegum kerlingarfatnaði 
eins og þá var mikið í tísku, þannig 
að ég vissi ekki fyrr en ég var allt 
í einu komin í hryllilega hallæris-
legan kjól og skó í stíl. Svo var ég 

send í lagningu, sem kórónaði allt 
saman, og var allt í einu orðin að 
lítilli konu.“ Hún hlær við tilhugs-
unina.

Mjöll segir fermingarveisluna 
hafa heppnast vel. Móðir hennar 
hélt veglegt kökuboð þar sem fullt 
var út af dyrum af vinkonum 
þeirra systra. „Dagurinn var mjög 
góður. Ég verð samt að viðurkenna 
að mér leið hálfundarlega. Sér-
staklega þegar ég fór í skólann 
daginn eftir vitandi að hinir krakk-
arnir væru ekki búnir að fermast. 
Ætli þeim hafi ekki fundist jafn 
skrítið að fá þessa litlu konu til 
baka.“ roald@frettabladid.is

Breyttist í litla konu

Mjöll, vinstra megin, og Svala systir 
hennar á fermingardaginn. Móðir þeirra 
hélt veglegt kökuboð í tilefni dagsins og 
fullt var út af dyrum af vinkonum.

Mjöll var skírð aðeins nokkrum árum fyrir fermingu. „Ég var skírð ásamt tveimur 
yngri systkinum mínum. Við hlógum allan tímann meðan á athöfninni stóð. Okkur 
þótti svo fyndið að verið væri að skíra svona stóra krakka.“ FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Sem betur fer eru fermingar-
greiðslur alltaf að verða meira og 
meira stelpulegar,“ segir Magnea 
Sif Agnarsdóttir, hágreiðslukona á 
hársnyrtistofunni Effect á Berg-
staðastræti.

„Slöngulokkar eru komnir úr 
tísku, en í staðinn eru stelpurnar 
með frjálslega lokka sem eru mis-
krullaðir og fæstar kjósa að vera 
með uppsett hár,“ segir hún og 
bætir því við að einnig þurfi að 
taka tillit til hárgerðarinnar þegar 
verið er að móta greiðsluna. „Sól-
veig er til dæmis með mjög þykkt 
hár svo ég hefði hvort sem er ekki 
getað tekið það mikið upp. Það 
hefði bara komið út eins og hatt-
ur.“

Magnea segir að stutthærðar 
stelpur séu í svo miklum minni-
hluta að hún hafi ekki greitt slíkri 
í mörg ár. „Þetta er samt að kom-
ast í tísku aftur. Ég er byrjuð að 
taka eftir einni og einni stutt-
hærðri, en fram til þessa hafa það 
aðallega verið eldri konur sem 
hafa haldið sig við stutta hárið.“

Lifandi blóm eru alveg komin 
úr tísku að sögn Magneu, en í stað-
inn vilja fermingarstelpur litlar 
skrautspennur í hárið eða lítið 
áberandi gerviblóm. „Hárskraut 

má fá í gríðarlegu úrvali í alls 
konar verslunum. Til dæmis í 
Skarthúsinu og fleiri búðum sem 
selja slíkan varning. Ég er mjög 
sátt við þá þróun sem er að verða í 
fermingartískunni núna. Fyrir 
nokkrum árum voru fermingar-
stelpur eins og litlar konur, með 
langar gervineglur, uppsett hár og 
áberandi förðun, en þetta er komið 
á allt annað stig í dag. Núna er í 
tísku hjá stelpum að vera stelpu-
legar,“ segir Magnea að lokum.

- mhg

Stelpulegar greiðslur

Magnea Sif Agnarsdóttir, hárgreiðslu-
kona á hársnyrtistofunni Effect, mundar 

hér hárlakksbrúsann á Sólveigu.

Sólveig Magnúsdóttir með fallega ferm-
ingargreiðslu sem er bæði náttúruleg, 
stelpuleg og frjálsleg í senn.

Mjöll átti góðan fermingardag þótt hún 
hafi alls kostar ekki verið sátt við kjólinn 
og hárgreiðsluna. „… ég var allt í einu 
komin í hryllilega hallærislegan kjól og 
skó í stíl.“

Hvítu hanskarnir sem margar stúlkur bera á fermingardaginn 
virðast í hugum margra jafnsjálfsagðir og fermingarkyrtillinn. 
Hefðin fyrir því að bera þá er hins vegar nokkuð óljós. Sumir vilja 
tengja hanskana við hreinleika, meðan aðrir vilja rekja uppruna 
þeirra til tískustrauma og að tilurð þeirra sé einfaldlega til komin 
vegna þess að fermingarstúlkur hafi viljað vera fínar og snyrti-
legar á fermingardeginum. Einnig er hugsanlegt að þeir hafi orðið 
til sem partur af eins konar einkennisbúningi fermingarbarna. 
Fátækt var oft mikil og ekki talið heppilegt að greina börn í sund-
ur eftir stétt og stöðu með mismunandi 
klæðnaði.

Algengast er að börn beri hvíta 
satínhanska en einnig bera marg-
ir heklaða hanska sem gengið 
hafa í arf milli kynslóða. 
Mikið úrval er til af 
fermingarhönskum,
allt frá klassískum 
satín- og blúndu-
hönskum til griffla 
af ýmsum gerðum, 
og fylgja ferming-
arhanskar því 
tískustraumum eins 
og aðrar flíkur.

Hvítir hanskar

Skólavörðustíg 21
Sími 551 4050 • Reykjavík

Til fermingargjafa

Úrval af fallegum og
vönduðum rúmfatnaði

Verkstæði á Laufásvegi 2, gengið inn frá Bókhlöðustíg
Upplýsingar í síma 862 2783 eða 552  1783.

Himneskir herskarar 
– Fermingarstyttur
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Þegar kemur að því fyrir for-
eldra að velja hina einu sönnu 
fermingargjöf getur valið ýmist 
legið afar ljóst fyrir eða valdið 
miklum heilabrotum.  

Ef það er 
rokkari sem 
er að fara að 
fermast eru 
ýmis góð 
gítartilboð í 
gangi. Hægt 
er að fá B.C. 
Rich Son of 

Beast rafmagnsgítar með poka, 
ól, snúru og nöglum og 12 W 
æfingamagnara á 37. 900 kr. í 
Gítarinn – hljóðfæraverslun á 
Stórhöfða.

Nú eru það ekki 
lengur gömlu 
góðu græjurnar 
sem fermingar-
börnin sækjast 
eftir heldur hefur 
tæknin tekið 
stökk og hægt 
er að koma öllum uppáhalds 
lögunum sínum fyrir í einu 
litlu hylki. iPod spilararnir fást í 
ýmsum stærðum og gerðum 
í apple-búðinni og eru frá 
19.990 krónum og upp úr. 

Tölvur eru ávallt 
vinsælar ferming-
argjafir og oft vilja 
unglingarnir fá 
fartölvur 
þar sem 
þær eru með-
færilegar og nýtast vel við 
námið. Um þessar mundir eru 
í gangi ýmis tölvutilboð og eru 
vel flestar tölvuverslanir með 
einhvers konar fermingartilboð 
í gangi. Í versluninni Tölvutek 
fást til dæmis ferðatölvur í 
miklu úrvali og á góðu verði.

Stafrænar myndavélar eru til í 
ýmsum stærðum og gerðum 
og þar af leiðandi eru þær á 
mjög breiðu verðbili. Hægt er 
að fá góðar myndavélar frá 15–
30.000 krónur. Þessi Olympus 
Mju 700 myndavél fæst meðal 
annars hjá Bræðrunum Orms-
son og kostar 26.900 krónur. 
Hún er 7,1 milljón pixla og fæst 
í fjórum litum. 

Það er alltaf gaman að falleg-
um hlutum með notagildi 
og því er ekki úr vegi að gefa 
fermingarbarninu lífstíðareign 
á borð við klassísk húsgögn 
eftir nafntogaða hönnuði. Sem 
betur fer er auðvelt að nálgast 
slíka dýrgripi á Íslandi í dag 
og má til dæmis nefna búðir á 
borð við Saltfélagið og Epal. Í 
Saltfélaginu fást til að mynda 
nokkrir af hinum frægu Eames 

stólum sem eru klassísk 
nútímahönnun. Þessi 

stóll kostar 19.900 
krónur í Salt-
félaginu og 

fæst í ýmsum 
litum. - hs

Veglegar ferm-
ingargjafirFætur barna á fermingaraldri eru enn 

að stækka og þarf því að mæla 
fótinn áður en skór eru keyptir. 
Hafa skal í huga að skónúmer 
geta verið mismunandi eftir 
merkjum þannig að ágætt er að 
fara með skóna heim og ganga 
aðeins í þeim. Ef fundið er til 
óþæginda er um að gera að fara 
með þá aftur í búðina og skipta í 
rétt númer. Passa verður upp á að 
breiddin á skónum sé þægileg, en fólk er með 
mismunandi breiða fætur og vill það oft gleym-
ast. Betra er að kaupa skó seinnipart dags þar 

sem fætur bólgna 
aðeins yfir daginn.

Margar fermingar-
stúlkur vilja vera á 

hælum en séu hælarnir 
hærri en þrír sentímetrar 

kemur skekkja á bakið og 
álag eykst á tábergið og aðra 

staði á fætinum. Algengt 
vandamál hjá stúlkum er að 
velja skó sem eru of litlir því 
þeim finnst það fallegra, en það 

er mjög slæmt fyrir fótinn.

 GÓÐ RÁÐ  Sniðugt er 
fyrir foreldra, sem þurfa að 
undirbúa fermingar fleiri 
barna, að skrifa sem mest 
niður af því sem að höndum 
ber við undirbúninginn. Það 
getur verið gott að fletta upp 
í þeim punktum næst. Hversu 
mikið þarf að kaupa af hinu 
og þessu og hve mikið af því 
var notað. Hvað var eldað, 
og bakað. Hvað þið gerðuð 
vitlaust núna og þar fram 
eftir götunum. Því meira sem 
skrifað er – því betra.

Réttu skórnir
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Viktor Smári Sigurjónsson er 
13 ára strákur í Vík í Mýrdal og 
mun hann fermast 22. apríl 
næstkomandi. Hann er nem-
andi í Grunnskóla Mýrdals-
hrepps og í bekknum hans eru 
einungis átta krakkar. Þau ætla 
öll að fermast en deilast þó 
niður á tvær kirkjur í sókninni. 
Viktor Smári fermist í Víkur-
kirkju og presturinn sem ferm-
ir er séra Haraldur M. Kristj-
ánsson.

„Við erum bara þrír sem 
fermumst hér í Víkurkirkju, 
hinir krakkarnir fermast í sveit-
inni. Ég er að fermast til að 
staðfesta skírnina og til að ját-
ast kristinni trú. Þetta er sér-
stök helgiathöfn,“ segir Viktor 
Smári en viðurkennir að auðvit-
að skipti gjafirnar máli en vill 
þó meina að þær séu ekki jafn-
mikilvægar og fermingin sjálf. 
Hann er þó engu að síður mjög 

spenntur fyrir gjöfunum og 
hefur myndað sér skoðun á því 
hvað hann langar mest í.

„Mig langar til dæmis í nýjan 
rafmagnsgítar, fartölvu og iPod 
nano. Svo langar mig líka í ferða 
DVD-spilara og kannski ein-
hverjar bækur og svona.“

Viktor Smári vill að veislan 
sín sé táknræn og skemmtileg. 
Hann ætlar að skreyta með 
blómum, borðum og kertum en 
þó mun mamma hans eflaust 
hafa yfirumsjón með því. Hann 
vill þó ekki hafa of mikið skraut 
heldur hafa þetta frekar stíl-
hreint.

„Veislan verður haldin í Eyr-
arlandi sem er félagsheimili í 
Reynishverfi þar sem amma og 
afi búa en amma verður einmitt 
75 ára sama dag og ég fermist. 
Það verður matarhlaðborð og 
kökur og kaffi á eftir. Mamma 
stjórnar því líka.“ -  hs

Ferming í Víkurkirkju
Viktor vill að veislan verði táknræn og skemmtileg.

„Það hefur aukist töluvert undanfarin ár að fólk komi 
hingað og fái okkur til að pakka inn gjöfum. Það sæk-
ist eftir því að hafa fallegan pappír, fínni borða og 
falleg blóm. Þetta er farið að verða hluti af gjöfinni 
og ákveðin upphæð er höfð í huga varðandi pakkn-
ingar,“ segir Hilda Allansdóttir, blómaskreytir hjá 
Blómavali, og tekur um leið fram að verð fyrir inn-
pökkun sé mjög breytilegt. 

„Lágmarksverð fyrir innpökkun er um fimm 
hundruð krónur, og þá notum við kannski bara selló-
fan og krullubönd, en þetta getur líka farið upp í sex 

eða sjö þúsund krónur. Munurinn er að annars vegar 
er verið að nota pappír og slaufur en hins vegar er 
hægt að velja að pakkinn sé skreyttur með blómum 
og borðum og þá er verðið vissulega orðið hærra. Það 
veltur svo líka á því hvernig blóm eru notuð en þau 
eru flest á mjög misjöfnu verði. Stundum er gjöfin 
orðin hluti af blómaskreytingu svo vart má milli 
greina hvað er gjöf og hvað er skreyting. Þetta á oft 
vel við þegar um er að ræða gjafir sem ekki taka 
mikið pláss. Til dæmis skartgripi, gjafabréf og annað 
í þeim dúr,“ segir Hilda að lokum. - mhg

Umbúðirnar ekki síður 
mikilvægar en innihaldið

Stór og myndarleg-
ur pakki sem minnir 

svolítið á árstíðina 
sem er í nánd, nefni-

lega blessað vorið. 
Kostar um 3.000 

krónur tilbúin.

Asíusóley er innflutt blóm sem hentar 
vel í brúðarvendi, blómaskreytingar og 
á pakka enda er hún létt og smágerð.

Bleikur, sætur, 
lítill og krúttlegur pakki 

sem kostar um 1.200 
krónur.

Fallegur meðalstór 
pakki, skreyttur 
með asíusól-
ey, greinum og 
borðum. Kostar 
um 1.800 krónur 
frágenginn.

gamanmyndir@gamanmyndir.is  -  S: 565 9265 / 865 6090

Ertu að fara ferma og átt eftir að panta í myndatöku ?
WWW.GAMANMYNDIR.IS

Ferming - útskrift - meðganga - smábörn  - pæjur - peyjar - ungir og aldnir.
En auðvitað þarf ekki alltaf að vera tilefni til að eiga skemmtilegar myndir af sér og sínum.
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Fermingarundirbúningurinn hjá 
Védísi Köru Ólafsdóttur hófst síð-
astliðið haust með messusókn og 
fermingarfræðslu og hefur undir-
búningurinn að veisluhöldunum 
sjálfum staðið yfir í svipaðan tíma. 
„Mamma byrjaði löngu fyrir jól í 
veisluundirbúningi en ég byrjaði nú 
bara að pæla í þessu fyrir um viku 
síðan,“ segir Védís sem fermist í 
Árbæjarkirkju hinn 5. apríl næst-
komandi. Fermingarfræðslan er að 
sögn Védísar ekki í mestu uppáhaldi 
hjá krökkunum.

„Við þurfum að sækja tíu mess-
ur fram að fermingu og það er svo-

lítið leiðinlegt,“ segir Védís Kara 
sem þó segist ekki vita af neinum 
sem ekki ætlar að láta ferma sig og 
hjá henni kom aldrei annað til 
greina. „Við frændsystkinin höfum 
fermst hvert á eftir öðru og nú er 
röðin komin að mér svo ég gat ekki 
slitið þessa keðju.“

Kjóllinn sem Védís fermist í er 
hvítur með silfruðum blómum og 
verður hún í stíl við vinkonurnar 
Heiðdísi og Ólöfu sem fermast með 
henni. „Við verðum allar í eins kjól-
um og allar með appelsínugult þema 
í veislunni,“ segir Védís brosandi og 
segir litinn upprunninn af heima-

síðu vinkvennanna. Védís er þó 
einnig með rautt þema en hún fær 
tvær veislur sama dag, eina hjá 
mömmu og hina hjá pabba. 

Aðspurð segir Védís Kara flest 
fermingarsystkinin meira spennt 
fyrir gjöfunum frekar en trúarlegri 
hlið fermingarinnar en sjálf er 
henni eiginlega alveg sama um gjaf-
ir. „Ég er kannski svolítið skrítin 
því mér er eiginlega alveg sama 
hvað ég fæ í fermingargjöf. Ég er 
mest spennt fyrir að hitta allt fólkið 
sem kemur til að fagna ferming-
unni með mér,“ segir Védís Kara.  

rh@frettabladid.is

Hlakkar til að hitta gestina

Ó, faðir gjör mig lítið ljós
um lífs míns stutta skeið
til hjálpar hverjum hal og drós
sem hefur villst af leið.

Ó, faðir gjör mig blómstur blítt
sem brosir öllum mót
og kvíðalaust við kalt og hlýtt
er kyrrt á sinni rót.

Ó, faðir gjör mig ljúflingslag
sem lífgar hug og sál,
sem vekur sól og sumardag
en svæfir storm og bál.

Ó, faðir gjör mig styrkan staf
að styðja hvern sem þarf
uns allt það pund sem Guð

mér gaf
ég gef sem bróðurarf.

Ó, faðir gjör mig sigursálm
eitt signað trúarlag
sem afli blæs í brotinn hálm
og breytir nótt í dag. 

Matthías Jochumsson þýddi

Bæn barnsins

Védís Kara Ólafs-
dóttir hlakkar mest 

til að hitta allt 
fólkið sem ætlar að 
fagna fermingunni 

með henni í vor.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Í Kirkjuhúsinu við Laugaveg má nálgast ýmsa hluti sem gott er að 
eiga fyrir ferminguna. Þar ber hæst sálmabókina sem flest ferming-
arbörn þurfa að eiga og oft er hún merkt þeim í gulli. Gestabók er 
nauðsynleg til að halda utan um minningar dagsins. Í Kirkjuhúsinu 
fæst gestabók sem einnig er útbúin vösum fyrir myndir og kort. 

Litla bænabókin hentar vel í vasa og gott er að grípa í hana.

Heillaóskir á ferm-
ingardaginn

Gestabók 
3.990 með 
gyllingu, 
sálmabók 
1.740, með 
gyllingu
2.870 og Litla 
bænabókin, 
1.585 kr.

Opið 10:00 - 20:00 virka daga | Laugardaga kl. 10:00 - 18:00 | Sunnudaga kl. 12:00 - 18:00 | www.IKEA.is

TROMSNES rúm
B90xL200 cm

14.900,-

BRYNE himnasæng
Ø56, L230 cm

1.490,-

HEMNES kommóða
B110xD51, H97 cm

16.950,-

Allt fyrir
svefnherbergið þitt
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Við fermingarmyndatöku legg ég fyrst og fremst 
áherslu á að krakkarnir nái að vera þeir sjálfir,“ 
segir Freyja Gylfadóttir hjá Stúdíó 101. 

„Ég vil ekki skella þeim hér inn í myndverið, taka  
þrjátíu myndir og að þær séu bara einhvern veginn. 
Myndatakan þarf að taka um það bil klukkustund og þá 
er til dæmis hægt að nota tónlist með. Ég mæli oft með 
því að krakkarnir taki sína uppáhalds tónlist með sér, 
en hún hjálpar þeim að slappa af og vera rólegri í skinn-
inu. Það labbar nefnilega enginn inn í stúdíó, sest í stól-
inn og breytist í fyrirsætu. Þetta tekur allt sinn tíma.“

Freyja segir sífellt færri kjósa að hafa einungis 
kyrtil og sálmabók á fermingarmyndinni og að sumir 
vilji það hreinlega alls ekki. Hún hefur þó alltaf ferm-
ingarkyrtil við hendina og margir hafa þá eina slíka 
mynd með í syrpunni. Fólk kýs líka að fá myndirnar 
útprentaðar bæði í lit, svarthvítu og brúnum tónum, 
eða svarthvíta með einum lit, og svo eru þær afhentar í 
stærðinni 13x18 í þar til gerðri möppu. Stækkanir eru 
gerðar eftir þörfum. Stundum kemur það fyrir að ferm-

ingarmyndatökur
fari fram utandyra 
en enn hefur ekki til 
þess komið að kyrtil-
smynd sé tekin úti í 
guðsgrænni náttúr-
unni. „Það gæti samt 
orðið mjög skemmti-
ega óhefðbundin 
mynd. Til dæmis væri hægt að taka hana úti í hrauni eða 
niðri við sjó,“ segir Freyja og hlær.

Freyja hvetur fólk einnig til að nýta sér tækifærið og 
láta taka fjölskyldumynd um leið og fermingarmynda-
takan fer fram. „Það er ekki á hverjum degi sem fólk 
kemur í ljósmyndastúdíó og því vel þess virði að smala 
hópnum saman, því í raun er alveg ómetanlegt að eiga 
góða fjölskyldumynd,“ segir hún að lokum.

Heimasíða Freyju er www.studio101.is

Harpa Hrund Njálsdóttir ljósmyndari 
hefur rekið ljósmyndastúdíó í um tvö 
ár en hefur þó verið að taka myndir 

frá því á unglingsárum. 
Hún segir fermingarmyndir hafa breyst 

mikið undanfarin ár og nú fái unglingarnir 
meira að taka þátt í því hvað gerist. 

„Ég held að það hafi til dæmis aldrei átt 
sér stað hér áður fyrr að sjálft fermingar-
barnið réðist í að panta myndatökuna, en núna 
er ég byrjuð að fá tölvupósta frá krökkum 
sem eru að skipuleggja  myndatökur. Krakkar 
kunna almennt  mjög illa við þessar uppstilltu 
myndir þar sem fermingarbarnið stendur við 
dúkalagt borð með logandi kerti, haldandi á 
sálmabók eða með spenntar greipar og angur-
væran svip. Þetta er liðin tíð og nú viljum við 
hafa þetta svolítið afslappaðra,“ segir Harpa 
og bendir á að krakkarnir vilji gjarnan að 
þeirra persónuleiki eða áhugamál skíni í 
gegn.

„Þannig koma margir með íþróttagallann, 
hljóðfæri, dansfötin eða annað sem gefur vís-
bendingu um hverju unglingurinn hefur 
áhuga á. Oft er til dæmis hægt að taka mjög 
fallegar, svarthvítar myndir þar sem hljóðfæri eru með 
á mynd.“ Spurð að því hvort einhver unglingurinn hafi 
tekið með sér fartölvu eða Play Station-vél í myndatöku 
segir hún það enn ekki hafa gerst, en að því hljóti þó að 
koma. „Ein kom reyndar með iPod um daginn og það 
var bara mjög skemmtilegt. Ef fermingarbarnið er 
feimið að eðlisfari þá er minna gaman að myndaalbúmi 
þar sem allar myndirnar sýna einstaklinginn með 
þvingað og skrítið bros, svo á heldur ekkert að brosa á 
öllum myndum. Það brosir enginn allan daginn hvort 
sem er,“ segir hún og bætir því við að fermingarmynda-
takan sé í raun orðin meira unglingavæn. 

„Fermingarbörn eru fullorðin en samt ekki og því 
finnst þeim mjög gott að fá að vera með í að taka 
ákvarðanir kringum þetta. Enda ættu þau vissulega að 
fá að hafa áhrif þar sem þetta eru myndir af þeim.“

Heimasíða Hörpu Hrundar er www.harpahrund.is 
en þar má finna verðlista og fleira. mhg@frettabladid.is

Fæst kjósa kyrtilinn
 Flestir Íslendingar láta ferma sig og við það tilefni má ekki sleppa því að láta taka ljósmynd af fermingarbarninu. Stundum kemur það fyrir að fólki mislíki blessuð
fermingarmyndin þar sem tíska liðinnar tíðar verður oft hlægileg þegar fram líða stundir og unglingar geta verið fremur sérkennilegir í útliti þegar þeir eru á hátindi
kynþroskaskeiðs. Af þessum og fleiri ástæðum hafa venjur í kringum fermingarmyndatökur breyst töluvert undanfarið og eru nú öllu hliðhollari unglingunum þar sem
þeir fá að vera mikið með í ráðum.

Harpa Hrund Njálsdóttir ljósmyndari segir mikil-
vægt að persónuleiki þess sem verið er að mynda 
fái að koma fram við myndatökuna.

Freyja Gylfadóttir hefur enn ekki tekið mynd þar sem fermingarbarnið stendur utandyra í kyrtlinum, en 
heldur að það gæti komið skemmtilega út enda verða fermingarmyndir æ óhefðbundnari.

Fermingargjöf – með æviábyrgð

Gjafabréf Hraðlestrarskólans • Frábær fermingargjöf • Gjöf með æviábyrgð
Allar upplýsingar á www.h.is og í síma 586-9400

“..hef náð frá 130 orðum á mínútu í 1056 orðum á mínútu..” 
Axel Kristinsson, 16 ára nemi.

“Þetta mun nýtast mér alla ævi.” 
Jóhanna Helga, 15 ára grunnskólanemi.“..byrjaði með 96 orð á mínútu og 40% skilning en

í lokin las ég 406 orð á mínútu og 70% skilning.” 
14 ára nemi.

“Ykkur að þakka mun ég rúlla upp 
samræmdu prófunum.”
Jökull Torfason, 15 ára nemi.

“Námskeiðið er gott, 
ekki of tímafrekt og

góður undirbúningur fyrir
framtíðina.”

Margrét Ósk, 14 ára nemi.

“..fannst námskeiðið
skemmtilegt og krefjandi.”

Álfrún Perla, 14 ára nemi
“...jók lestrarhraðann 

talsvert mikið.” 
Elísa Elíasdóttir, 12 ára nemi.

“..þetta hefur hjálpað mér í námi.” 
Steinar Þorsteinsson, 15 ára nemi.

Korthafar VISA kreditkorta
– nýtið ykkur frábært tilboð
– gildir til 1. apríl





HP - þegar gæðin skipta máli

HP vörur fást hjá 
viðurkenndum sölu- og 

þjónustuaðilum um allt land Sími 570 1000 • www.ok.is

Opin kerfi  hafa opnað verslun í höfuðstöðvum
sínum að Höfðabakka 9 - komdu og njóttu
þjónustu færustu sérfræðinga á sínu sviði

AMD Turion 64 X2 örgjörvi (1,8GHz) 
15” WXGA 1280x800 Brightview, breiðtjaldsskjár 
2048MB DDR 667MHz RAM vinnsluminni
100GB SATA harður diskur
DVD+/-RW DVD skrifari
NVIDIA GeForce Go 7200 skjárkort með 128MB minni
Innbyggð vefmyndavél 
Minniskortalesari: 5 í 1 
Fjarstýring og infrarautt tengi
Þyngd: 2,99kg 
2ja ára ábyrgð

HP Pavilion dv6095ea fartölva

Verð kr. 149.900

HP Photosmart E427 stafræn myndavél

6,4MP upplausn
2” LCD skjár 
HP Precision linsa með 5x stafrænum aðdrætti
16MB innbyggt minni 

Verð kr. 14.900

HP Photosmart C3180 fjölnotatæki
Prentaðu, skannaðu, fjölfaldaðu
4800x1200dpi upplausn
Prentar á jaðar pappírs

Verð kr. 12.900



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Range Rover Diesel, árg.01/03, 
ek.87Þ, ssk, álfelgur, leður, ofl.
ofl. Verð 6490Þ áhv.5180Þ

VW Touareg V8, árg.07/04, 
ek.54Þ, ssk, álfelgur, sóllúga 
ofl. Verð áður 5290Þ 
Verð nú 4990Þ 

Daihatsu Terios SX, árg.06/98, 
ek.83Þ, 5gíra, álfelgur,Verð 
áður 430Þ Verð nú 290Þ

Hyundai Terracan Diesel, 
árg.05/03, ek.179Þ, ssk, álfel-
gur, Verð áður 2280Þ 
Verð nú 1890Þ

Kia Sportage, árg.07/03, 
ek.53Þ, ssk, álfelgur, Verð 
áður 1350Þ Verð nú 950Þ 

M.Benz ML320, árg.2001, 
ek.120Þ, ssk, leður, álfelgur 
ofl.ofl. Verð áður 2950Þ 
Verð nú 2690Þ  

Nissan Terrrano II, árg.06/99, 
ek.208Þ, 5gíra, álfelgur, drátt-
arkúla, Verð áður 790Þ 
Verð nú 490Þ

Nissan Terrano II Diesel, 
árg.2001, ek.219Þ, 5gíra, álfel-
gur, Verð áður 1290Þ 
Verð nú 990Þ 

Toyota Carina E , árg.07/97, 
ek.152Þ, 5gíra, álfelgur, Verð.
áður 490Þ Tilboð 390Þ 

Nissan Patrol 2,8 TDI, 
árg.05/96, ek.279Þ, 5gíra, 
álfelgur, Verð áður 790Þ 
Tilboð 690Þ

Útsala
á notuðum 
vélsleðum
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Póst- og blaðberar óskast
Um er að ræða hressandi útiveru við
útburð á blöðum og póst, um helgar,
 milli kl. 6 og 7 á morgnana.  Hafðu
samband í síma 585 8330 eða fylltu
út umsókn á www.posthusid.is

Pósthúsið ehf
Suðurhrauni 1
210 Garðabæ
sími 585 8300

fax 585 8309
posthusid@posthusid.is
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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

Verð 24.900.000 kr.
Glæsileg 98,8 fm 3ja herb.
endaíbúð á jarðhæð í vönduðu
tveggja hæða fjölbýli.  Suður
verönd með skjólveggjum og
sérinngangur. Eignin er fullbúin
án gólfefna, nema þvottahús
og baðherbergi eru flísalögð.

Innréttingar í eldhúsi eru úr eik og ná upp í loft.  Tvö svefn-
herbergi sem eru með eikarskápa sem ná upp í loft.  Lagt
fyrir síma og sjónvarp í hvert herbergi.  Ísteyptar dósir fyrir
halogenlýsingu á ýmsum stöðum.  Baðherbergi er með hvítri
innréttingu, upphengt wc, baðkar, flísalagt í hólf og gólf.
Stutt í náttúruperlur eins og Heiðmörk, Elliðaárdal og Vífils-
staðavatn. 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

Perlukór 1a, 203 Kópavogur
Opið hús laugard. 17. mars. kl. 14:00-14:30

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 fyrir uppþvottavél,

flísar á milli skápa, parket á gólfi og borðkrókur.  Baðherbergi
er flísalagt í hólf og gólf og er einstaklega skemmtilegt með
nýlegu nuddbaðkari og veggsalerni. Stofa er góð með park-
et á gólfum, flísalögð sólstofa út úr stofu.  Sérmerkt bíla-
stæði. Falleg eign í góðu hverfi og stutt í skóla og leikskóla.

Kolbeinn gsm. 694 9100 tekur á móti gestum.

Vegghamrar 47, 112 Reykjavík
Opið hús laugard. 17. mars. kl. 15:00-15:30

Verð 21.700.000
Góð 4ra herb. 106,3 fm íbúð á
fyrstu hæð. Þrjú rúmgóð svefn-
herbergi með skápum og park-
et á gólfum.  Stofan er með
parket á gólfum, og útgengt á
góðar suður svalir frá stofu.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og
gólf, baðkar með sturtu, þvott-

vélatengi og falleg innrétting.  Eldhús er með ljósri innrétt-
ingu, korkur á gólfum, lagt fyrir uppþvottavél, nýleg elda-
vélatæki og góður borðkrókur.  Í kjallara er sameiginlegt
þvottahús og sér geymsla.  Falleg eign þar sem stutt er í alla
helstu þjónustu svo sem skóla, íþróttahús, sundlaug versl-
anir, samgöngur og heilsugæslu.
Kolbeinn veitir allar nánari upplýsingar í síma 694 9100.

Álfheimar 60, 104 Reykjavík
Opið hús laugard.. 17. mars. kl. 16:00-16:30

Verð 19.400.000
Falleg og vel endurnýjuð 3ja
herb. 79,4 fm íbúð á jarð-
hæð í þríbýli í vinsælu hverfi.
Tvö rúmgóð svefnherbergi
og góðir skápar eru í hjóna-
herbergi. Baðherbergi er flí-
salagt í hólf og gólf, hvít inn-
rétting og baðkar með
sturtu. Eldhús er með ljósri
innréttingu, flísalögn á milli

efri og neðri skápa, lagt fyrir uppþvottavél og góð tæki. Nýj-
ar hurðir sem eru hvítar.  Allt hús og þak málað að utan 2004
og lögð stétt með snjóbræðslu.

Kolbeinn gsm. 694 9100 tekur á móti gestum.

Hamrahlíð 9, 105 Reykjavík
Opið hús laugard. 17. mars. kl. 17:00-17:30
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Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Þorbjörg Stefánsdóttir
Markaðsstjóri

Sölumaður
Gsm: 862 9171

thorbjorg@vidskiptahusid.is

Jóhanna Halldórsdóttir
Sölumaður

Gsm: 868 4112
noa@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS

Gsm: 893 3003
jon@vidskiptahusid.is

Jóhann Ólafsson, löggiltur fasteignasali – Jón Sigfús Sigurjónsson, Hdl. & löggiltur fasteignasali

Höfum í einkasölumeðferð jörð á
Norðvesturlandi. Á jörðinni er vel rekið kúabú.
Jörðin er einstaklega vel staðsett. Stutt í alla
þjónustu, svo og grunnskóla og
framhaldsskóla.

VViltu vera þinn eigin herra?iltu vera þinn eigin herra?

Hítarneskot í Borgarbyggð. Jörðin liggur að
Hítará. Veiðihlunnindi. Mikil náttúrufegurð og
útsýni m.a. til Snæfellsjökuls. Landstærð
jarðarinnar er um 455 ha. 

NáttúruparadísNáttúruparadís
einstakt tækifærieinstakt tækifæri

Um er að ræða spildur 10-20 ha. úr jörðinni
Köldukinn í Rangárþingi ytra. 
Gróðið land að mestu. Stutt í vatn og rafmagn.

Nánari uppl. hjá fasteignasölunni.

Landspildur til söluLandspildur til sölu

ERTU Í SÖLUHUGLEIÐINGUM ?

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

Aníka Rós Pálsdóttir 
Sölufulltrúi
869 5285

anika@remax.is

Þórarinn Jónsson Hdl.
Löggiltur fasteigna-,

 fyrirtækja og skipasali

869 5285

Markmið mitt er að veita þér 
framúrskarandi þjónustu
í fasteignaviðskiptum, 

hvort sem þú ert að kaupa eða selja

eða sendið póst  anika@remax.is

Hringið í síma

Fr
u

m

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 



Vesturgata 37, Keflavík
Gott 5 herbergja einbýlishús ásamt bílskúr á
góðum útsýnisstað. Nýlegir mahogany
innréttingar og skápar í forstofu, eldhúsi og
stofu.

OPIÐ HÚS á sunnudag 
frá 15.00 - 15.30

34.300.000

Þverholt 13, Keflavík
4ra herbergja 166m² einbýli ásamt bílskúr í
rólegu hverfi. Verönd og heitur pottur bakatil.
Eigandi skoðar skipti á minni eign.

OPIÐ HÚS á sunnudag 
frá 14.00 - 14.30

27.800.000

Heiðarholt 5, Keflavík
4ra herbergja parhús ásamt bílskúr samtals
149fm. Eldhúsið hefur verið nýlega standsett.
3 svefnherbergi, eldhús opið við stofu og
útgengt í sólhús.

OPIÐ HÚS á sunnudag 
frá 14.00 - 14.30

24.900.000

Fr
um

Hulda
Oddsdóttir

Skrifstofustjóri
hulda@remax.is

Hjördís B. 
Sigurðardóttir

Sölufulltrúi
hjordisb@remax.is

Sigurður Sigur-
björnsson

Sölufulltrúi
siggi@remax.is

Gunnar Björn 
Björnsson

Sölufulltrúi
gbb@remax.is

Þröstur
Ástþórsson

löggiltur
fasteignasali

www.remax.is/heimiliogskip • Sími 4 200 800 • Hafnargötu 54 • 230 Reykjanesbæ

Vantar allar

gerðir

eigna

á skrá!





Hin árlega skemmtun Karlakórs Eyjafjarðar verður á skemmtistaðnum 
1929, (Gamla Oddvitanum) laugardaginn 24. mars og hefst kl. 20:30.
Hagyrðingarnir, Árni Jónsson, Björn Ingólfsson,Einar Kolbeinsson, Pétur Pétursson 
og Reynir Hjartarson, mæta undir stjórn Birgis Sveinbjörnssonar.

Karlakórinn syngur nokkur lög undir stjórn Petru Bjarkar Pálsdóttur.
Daníel Þorsteinsson leikur með á píanó. Hljómsveitin Sex ý sveit leikur fyrir dansi. 
Síðast var fullt hús.

lega skemmtun Karlakórs Eyjafjarðar verður á skemmtista



borðar á nokkurra klukkustunda 
fresti þá eykur það efnaskipt-
in í líkamanum. Þegar þú borð-
ar óreglulega fer líkaminn alveg í 
steik. Ég er nú samt engin heils-
uráðgjafi, þannig að ekki taka of 
mikið mark á mér. Stuttu áður 
en ég byrjaði að æfa fyrir þessa 
mynd hætti ég að reykja, þannig 
að ég var alls ekki í góðu formi 
þegar ég tók að mér hlutverkið. 
Ég henti mér bara í þetta. Það var 
heilmikil samkeppni innan hóps-
ins að koma sér í gott form. Ég 
fann líka að það varð mikilvægara 
og mikilvægara að vinna þessa 
vinnu, ekki bara til þess að ég liti 
vel út, heldur vegna þess að ég 
naut þess að finnast ég vera sterk-
ur. Þetta er mjög ósýnilegur hlut-
ur, einhver eldur sem maður fær 
í augun. Þegar ég var að skjóta á 
Íslandi fyrir myndina Beowulf & 
Grendel í miðjum hvirfilbyl þá gat 
ég ekki æft lengur, og mér fannst 
það bitna á persónunni sem ég var 
að leika, fannst hún mýkjast.“

Um leið og hann minntist á Ís-
land rámaði mig í að hafa heyrt 
um veru hans á klakanum. Um 
leið og ég segi honum að ég sé frá 
Íslandi lifnar yfir manninum og 
hann skiptir algjörlega um ham. 
Það er eins og hann leggi niður 
skjöld Leonídas konungs og líti á 
mig núna sem félaga. Hann fyll-
ist þó nýjum eldmóði og greinilegt 

að hann á margar góðar minning-
ar frá Íslandi. „Ertu frá Íslandi?“ 
endurtekur hann eftir að ég hef 
upplýst hann, eins og hann trúi 
vart sínum eyrum. „Ég dýrka Ís-
land! Það er einn uppáhaldsstað-
urinn á plánetunni. Ég fór aftur 
þangað um daginn. Þekkirðu Halla 
Hanson?“ Mér líður allt í einu eins 
og ég sé staddur í eldhúspartíi í 
menntaskóla. Hérna er hann orð-
inn svo æstur að ég lýg, kinka 
bara kolli og svara játandi til þess 
að halda honum gangandi. Ég hef 
þó enga hugmynd um hvern hann 
er að tala um. „Já, er það? Hann 
var bílstjórinn minn! Aðstoðar-
maður, andlegur gúrú og næring-
arráðgjafi. Ég fór til Íslands með 
það í hausnum að ég væri svo 
stór og sterkur,“ segir Gerard og 
syngur nánast orðin hálf hlæj-
andi, hann minnir mig allt í einu 
á tíu ára frænda minn þegar hann 
er að segja mér sögur af einu af 
mörgum ævintýrum sínum. „Svo 
þegar ég lenti á flugvellinum hitti 
ég þennan risa, Halla Hanson, 
og hann er eins og Súpermann! 
Faðmaði mig um leið og ég kom út 
og ég var bara eins og lítið barn 
miðað við þennan mann. Þá vissi 
ég að ég væri kominn til Íslands. 
Þekkirðu Ingvar Sigurðsson leik-
ara?“ Já, auðvitað. „Hann er búinn 

að búa í húsinu mínu hérna í Lond-
on síðustu þrjár vikur. Húsið mitt 
hérna er að verða farfuglaheimili 
fyrir íslenska leikara í London. Ég 
elska Ísland, og ég held að ég ætli 
í heimsókn aftur eftir tvær eða 
þrjár vikur.“ Hvernig leist þér á 
kvenfólkið? Hér þagnar leikarinn 
skyndilega og það kemur mikið 
glott á andlit hans. Hann hristir 
höfuðið eins og hann sé að reyna 
að berjast við að halda aftur af 
sér. En svo springur hann.

„Þekkirðu Berglindi Icey?“ Já, 
auðvitað geri ég það. „Hún er náin 
vinkona mín í Los Angeles. Við 
höfum átt margar góðar stundir,“ 
allt í einu er eins og hann verði 
hálf feiminn. „En … eigum við 
ekki bara að halda áfram að tala 
um 300?“ Ég reyni eins og ég get 
að kreista meira upp úr honum en 
hinn stolti Spartverji er þagnaður. 
Við verðum að fylla upp í eyðurn-
ar með ímyndunaraflinu. 

COSY INGREY LAMPI
HÖNNUÐIR

HARRI KOSKINEN
VERÐ

19.900 KR.

I´M BOO KARAFLA
HÖNNUÐUR

NORWAY SAYS
VERÐ

7.400 KR.

LOUNGE CHAIR & OTTOMAN
HÖNNUÐUR

CHARLES & RAY EAMES 1956
VERÐ

439.500 KR.

Opið frá kl. 10-18 virka daga, 11-17 laugardaga og 12-16 sunnudaga.
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HEIMILIÐ ER HEILAGT, ÞESS VEGNA SKIPTIR ÖLLU HVAÐ ÞAR ER INNANSTOKKS

ÆÐ OG

FOUR FLOWER VASE BLÓMAVASI
HÖNNUÐUR

MATTI KLENNELL
VERÐ

13.300 KR.

Ný sending frá MUUTO komin í höfn



H
ugmyndin er 
sprottin upp úr 
þeim innblæstri 
sem bókin var 
mér og öllum í 
kringum mig,“ 

segir Hilmar. „Í mínu umhverfi 
var um lítið annað rætt en þessa 
bók. Fljótlega kviknaði því hug-
mynd um að þetta efni væri hinn 
frjóasti akur til umfjöllunar fyrir 
leikhúsið.“

En það er nú ekki beint sögu-
þráður í bókinni, eða hvað?

„Nei, en það er samt ákveðin 
uppbygging, framvinda og niður-
staða. Ef við tölum um hið leikræna 
í bókinni þá er mikil dramatík í 
átökum þessara tveggja sjónar-
miða, með eða á móti álverum og 
virkjunum. Svo er bókin líka full 
af hugleiðingum og hugmynd-
um sem er gaman að takast á við 
á sviði. Aðkoma okkar að bókinni 
er fólgin í undirtitli hennar, Sjálfs-
hjálparbók handa hræddri þjóð. 
Þar fengum við okkar vinkil: hver 
er þessi hrædda þjóð og við hvað 
er hún hrædd? Annars er bókin 
bara til grundvallar og við erum 
ekki síst að fjalla um núið.“

„Þetta er tryllir!“ segir Andri 
Snær og hlær. „Ég las leikrit eftir 
David Hare um einkavæðingu 
bresku járnbrautanna. Þetta leik-
rit sló algjörlega í gegn í konung-
lega leikhúsinu. Það var ekki síst 
vegna þess sem ég sagði ókei við 
þessari fáránlegu hugmynd. Ég 
ákvað að gefa leikhópnum frjáls-
ar hendur og var lítið að þvælast 
fyrir.“   

En hvernig er staðan í álvers- 
og virkjunarmálunum í dag? Er 
Andri Snær til dæmis ánægður 
með að helsta afleiðingin af bók-
inni hans sé þrefaldað fylgi vinstri 
grænna?

Andri Snær og Hilmar skelli-
hlæja við þessari spurningu. 

Andri dregur augað í pung og 
segir á ensku: „Ég hef skapað 
skrímsli.“ Svo hlæja þeir ennþá 
meira. Ég reyni að vera ýtinn og 
spyr: Er þetta það sem þú vildir? 
Andri verður vandræðalegur og 
ræskir sig:

„Ha? Nei sko, þegar þau sögðu 
mér hérna að Megas myndi syngja 
lokalagið í leikritinu þá sagði ég 
að ég væri ánægður með að þó 
ekkert annað kæmi út úr bókinni 
en að Megas syngi Draumalandið 
þá væri ég ánægður. Nei, grín-
laust þá skiptir öllu máli að þeir 
sem leggja áherslu á þessi mál 
uppskeri rækilega. Stefnan er að 
gera landið að stærstu álbræðslu í 
heimi, það er mjög mikið í húfi.“

„Það er fyrirhuguð stækkun á 
álverinu hér í bænum og Hafnar-
fjörður er allur undirlagður í sam-
ræðum og tilfinningum um það 
mál. Umræðan er lifandi,“ segir 
Hilmar. „Það skemmtir okkur 
mjög hérna í leikhúsinu að þegar 
við til dæmis hlaupum inn á Súf-
ista til að fá okkur að borða þá 
er undantekningarlaust verið að 
ræða þessi mál við okkur. Það eru 
miklar tilfinningar í bænum og 
alveg ljóst að þetta hefur mikil 
áhrif á marga. Það er allt undir. 
Annars vegar ertu með afkomu-
hræðsluna, að hér fari allt til and-
skotans og skipulagðir fólksflutn-

ingar geti hafist 1. apríl, og hins 
vegar ertu með í huga náttúruna, 
lífið og menninguna sem verð-
ur undir í framtíðarsýninni. Við 
verðum að skilja og virða sjón-
armið beggja fylkinganna. Í leik-
verkinu erum við með öll rökin, 
með og á móti.“

„Þessi 50/50 staða er gallinn 
við þessi mál – og sá galli krist-
allast hérna í bænum,“ segir 
Andri. „Þótt önnur fylkingin sigri 
þá hefur samt enginn sigur unn-
ist. Það er ekki gott fyrir andann 
í samfélaginu þegar báðar fylk-
ingar segja að niðurstaða kosn-
inganna muni beinlínis eyðileggja 
fyrir þeim framtíðina og lífið. Ef 
þetta er ekki drama, og ef það 
er ekki hægt að búa til leikrit úr 
þessu, þá er náttúrlega ekki hægt 
að búa til leikrit úr neinu!“ 

Umræðan í þjóðfélaginu er mörk-
uð af þeirri fyrirframgefnu nið-
urstöðu að allt „fari til fjandans“ 
ef „rétt“ ákvörðun er ekki tekin. 
Andra finnst þetta kolvitlaus 
hugsunarháttur.

„Herinn fór en það gerðist ekki 
neitt þrátt fyrir áratuga langa um-
ræðu um hið gagnstæða,“ segir 
hann. „Íbúðaverð er meira að 
segja miklu hærra á Suðurnesjum 
núna en áður en herinn fór. Samt 
hangir alltaf yfir okkur einhver 
ógn og ótti við framtíðina. Það eru 
teknar of margar ákvarðanir út á 
þann ótta. Ef álverið í Straumsvík 
myndi hverfa smám saman þá yrði 
það engin dramatísk breyting. Ég 
held að það yrði miklu dramatísk-
ara ef álverið væri þrefaldað.“

„Það er ólga í samfélaginu og 
ólgan stafar ekki síst af því að 
það er ekkert ígrundað hvað muni 
verða,“ segir Hilmar. „Þjóðin skipt-
ist í tvennt, með eða á móti, en það 
er ekki á hreinu hvað verður gert 
ef þeir sem eru með „vinna“ eða 
hvað verður gert ef hinn hópur-
inn „vinnur“. Þjóðin er öll af vilja 
gerð að gera það sem fyrir hana er 
lagt. Við erum til í að herða sult-
arólarnar þegar þannig stendur á. 
Við erum alveg til í að borga hæstu 
vexti í heimi af því að það er svo 
mikil þensla. Við erum öll af vilja 
gerð en við stöndum frammi fyrir 
ofsalega erfiðum spurningum og 
við getum ekkert hlaupist undan 

þeim. Þegar við fáum atkvæðis-
réttinn verðum við bara að gera 
svo vel að kanna málin ofan í kjöl-
inn. Og það er erfitt.“ 

„Ég myndi segja að við værum 
þjóð án leiðtoga,“ segir Andri. 
„Við erum með einhvern skrif-
stofumann sem er forsætisráð-
herra og hann fær ágætis tölur. 
Það eru einhverjir sem græða en 
flestir skulda reyndar miklu meira 
en þeir eiga. Til að sú orðræða sé 
lögleg að framtíð okkar byggist 
á einum möguleika hlýtur það að 
stafa af því að þjóðin hefur feng-
ið mjög óskýra mynd af möguleik-
unum frá leiðtogunum. Við höfum 
haft leiðtoga sem hafa látið það 
líðast að segja að ef þú vilt ekki 
þessa framtíðarsýn þá viltu bara 
vera fátækur að tína fjallagrös.“

Er þá ekki eina lausnin að við kjós-
um okkur almennilegan leiðtoga?

„Ómar Ragnarsson,“ segir 
Andri Snær.

Ómar Ragnarsson – er það 
málið?

„Nei, ég segi svona,“ segir 
Andri, flissar og breytir um um-
ræðuefni: „Maður upplifir stemn-
inguna sem andlegt borgarastríð. 

Eins og á Húsavík þar sem bónd-
inn skrifar grein og lýsir því 
hvernig eigi að eyðileggja heim-
ili fjölskyldunnar sem hefur búið 
þarna kynslóð fram af kynslóð og 
á sama tíma þrammar meðmæla-
ganga í gegnum landið hans. Þetta 
er ástand sem stjórnmálamenn-
irnir hafa stýrt okkur inn á.“

„Öll átökin sem fara fram inni 
á sviðinu í Draumalandinu eru 
úr orðræðu sem hefur átt sér 
stað,“ segir Hilmar. „Rétt eins 
og Andri þá vitnum við í frétt-
ir, greinar, samtöl og staðreynd-
ir. Við sýnum umhyggju með þeim 
persónum sem hafa farið í gegn-
um alla orðræðuna aftur og aftur 
og alltaf lent í sama öngstrætinu 
í yfirborðskenndu rifrildi. Þetta 
er sýning sem á að fá fólk til að 
hugsa. En fyrst og fremst er hún 
skemmtileg.“

Nú ert þú Andri búinn að vera 
að fjalla um þessi mál meira og 
minna í heilt ár síðan Drauma-
landið kom út. Ertu ekki orðinn 
hundleiður á þessu?

„Þetta er bara smá vertíð. Ég er að 
vona að þetta leysist allt í kosningun-
um og ég geti farið að skrifa hækur.“

Andlega borgarastríðið fer á svið
Hafnarfjarðarleikhúsið frumsýndi Draumalandið í gærkvöldi, leikverk byggt á metsölubók Andra Snæs Magnasonar. En 
hvernig datt Hilmari Jónssyni leikstjóra eiginlega í hug að gera leikgerð eftir sögunni ? 

Við erum með ein-
hvern skrifstofumann 
sem er forsætisráð-
herra og hann fær 
ágætis tölur. Það eru 
einhverjir sem græða 
en flestir skulda 
reyndar miklu meira 
en þeir eiga. 

Dr. Gunni
tekur viðtal
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LITIR: STÁL, HVÍTT, ANTIK OG GYLLT

VIÐ FELLSMÚLA
KASTARADAGAR

Birt með fyrirvara um prentvillur. Vörur geta verið uppseldar.







I
rma Matchavariani er 
fædd og alin upp í Tbil-
isi, höfuðborg Georg-
íu. Hún er tvítyngd, talar 
bæði georgísku og rúss-
nesku, enda gekk hún í 

rússneskan skóla og lauk doktors-
prófi í rússnesku og rússneskum 
bókmenntum og sögu. „Á komm-
únistatímanum var mikilvægt að 
kunna rússnesku reiprennandi. Ef 
maður sótti um vinnu hjá hinu op-
inbera var spurt um rússnesku-
kunnáttuna því að öll skjöl voru til 
dæmis á rússnesku,“ segir hún. 

Irma var gift Grigol Matchav-
ariani, lögfræðingi frá Tbilisi. Afi 
Grigols var menntamaður sem 
kunni mörg tungumál og átti Ís-
landsklukkuna eftir Halldór Lax-
ness. Grigol sá bókina sem lítill 
strákur uppi í hillu hjá afa sínum, 
heyrði frásögn hans um að rithöf-
undurinn byggi á eyju langt úti í 
Atlantshafi, las bókina og fékk 
brennandi áhuga á íslensku og Ís-
landi. Hann las fleiri bækur sem 
komu út á rússnesku og georgísku 
og keypti síðan íslensk-rússneska 
orðabók sem hann fann í fornbóka-
búð. Aftast í bókinni var málfræði-
hefti og með aðstoð þess lærði 
hann íslenska málfræði. Hann 
æfði sig svo í að tala íslensku einn 
heima, hlusta á hljóðbækur og tala 
við þýskukennara sem þau hjónin 
þekktu. Sjaldan gáfust tækifæri 
til að hitta Íslendinga.

Með þennan áhuga á landi, þjóð 
og tungu langaði Grigol til að heim-
sækja þessar eyju langt út í Atl-
antshafi. Loks komst hann í bréfa-
samband við Íslending í London 
sem benti honum á að skrifa bréf 
til Morgunblaðsins. Í bréfinu sem 
þar birtist kom fram hvernig hann 
hefði lært íslensku og af hverju. 
Það vakti svo mikla athygli að 
Ríkisútvarpið tók við hann síma-
viðtal og draumurinn um að heim-
sækja landið rættist þegar ríkis-
stjórnin bauð þeim hjónum til Ís-
lands. „Hann var himinlifandi,“ 
segir Irma. 

Irma og Grigol komu hingað til 
lands haustið 1992. „Þetta var æv-
intýralegt ferðalag,“ segir hún og 
brosir. „Ég gleymi því aldrei! Við 
fengum að sjá allt!“

Grigol og Irma fóru aftur til Ge-
orgíu hálfu ári síðar, í maí 1993. 

Georgía hafði nýlega fengið sjálf-
stæði eftir að Sovétríkin leyst-
ust upp og ástandið í landinu var 
í samræmi við það, slæm staða 
í efnahagsmálum og erfitt að fá 
vinnu. Grigol fékk samt vinnu í 
dómsmálaráðuneytinu og starf-
aði þar þegar hann lést í bílslysi 
árið 1996. Í framhaldi af and-
láti eiginmanns síns ákvað Irma 
að flytja til Íslands með dóttur 
þeirra sem þá var aðeins sex ára. 
Irma fékk íbúð á Stúdentagörð-
um og fór að læra íslensku í Há-
skóla Íslands. 

Irma hefur nú starfað sem túlk-
ur í fjölda ára og það fer vel um 
mæðgurnar á Íslandi. Hún er á 
kafi í ýmsum félagsstörfum og 
henni er sérstaklega annt um mál-
efni innflytjenda og barna þeirra. 
Hún telur að stuðning vanti fyrir 
unglinga af erlendum uppruna 
sem hafa búið lengi á Íslandi.

„Unglingana vantar aðstoð og 
stuðning, til dæmis við að skilja 
ýmis hugtök í eðlisfræði og efna-
fræði. Kennararnir halda að 
krakkar sem hafa búið hér lengi 
skilji allt en það er ekki rétt. Það 
vantar þjónustu fyrir þau börn 
sem vilja afla sér menntunar,“ 
segir hún. Irma kveðst vera mjög 
hrifin af Mentor-kerfinu. Í gegn-
um það sé hægt að koma upp kerfi 
þannig að íslenskir krakkar í efri 
bekkjum geti leiðbeint krökkum 
af erlendum uppruna sem eru 
ekki komnir jafnlangt í námi „því 
að unglingar læra betur af jafn-
öldrum sínum“.

Irma er nú verkefnisstjóri hjá 
Mími símenntun og sér um nám 
fyrir atvinnulífið. Þar segir hún 
að útlendingar geti bætt við sig 
námi til að fá menntun sína og 
reynslu metna að verðleikum. 
Þeir geti líka tekið námskeið og 
allt upp í tveggja ára nám á fram-
haldsskólastigi. Hún kennir líka 
Íslendingum rússnesku og rúss-
neskumælandi fólki íslensku. 

Þegar Irma var að alast upp 
var Tbilisi alþjóðleg borg þar 
sem bjuggu ekki aðeins Georg-
íumenn heldur líka Rússar, Ar-
menar, Kúrdar, Aserar, Þjóðverj-
ar, Grikkir, Tyrkir og gyðingar. 
Tbilisi er enn alþjóðleg og í dag 
eru stjórnvöld í Georgíu hlynnt 
Bandaríkjamönnum. „Þannig er 
pólitíkin í dag. Kannski kemur 
næst forseti sem vill stuðn-
ing frá Rússlandi,“ segir Irma. 
„Þetta er bara lítið land. Georg-
íumenn voru eitt sinn fimm millj-
ónir. Þrjár milljónir búa í landinu 
í dag. Unga fólkið vill fara til ná-
lægra landa til að vinna. Sumir 
koma til baka, aðrir ekki eins og 
gengur. Það hefur mikið gerst í 
Georgíu. Sumir eru ánægðir og 
hafa góða vinnu en aðrir eru von-
sviknir og óánægðir. Það er eins 
og alltaf,“ segir hún.

Verkefnin bíða stjórnvalda við 
uppbyggingu landsins. Gríðar-
legt atvinnuleysi og óöryggi er á 
vinnumarkaði og allt upp í áttatíu 
prósent íbúanna hafa ekki fasta, 
örugga og góða vinnu og atvinnu-
leysi mikið. Kröfurnar á vinnu-
markaði hafa jafnframt breyst. Í 
dag er þess krafist að fólk kunni 
ensku og hafi góða tölvuþekk-
ingu. Nokkuð hefur verið um að 
fólki á aldrinum fimmtíu til sex-
tíu ára hafi verið sagt upp störf-
um og ungt fólk ráðið í staðinn. 
Irma segir að eldra fólkið hugsi 

Kemur úr vöggu heimsins
Það vakti þjóðarathygli þegar Grigol Matchav-
ariani skrifaði bréf í Morgunblaðið þar sem 
hann sagðist hafa lært íslensku af því að lesa 
íslensk-rússneska orðabók. Það mikla, að íslenska 
ríkisstjórnin bauð hjónunum til landsins og hér 
dvöldu þau í hálft ár. Guðrún Helga Sigurðardóttir 
ræddi við Irmu Matchavariani, ekkju Grigols, 
sem flutti alfarið til landsins eftir að eiginmaður 
hennar lést, og hefur nú búið á Íslandi í tíu ár. 

Unglingana 
vantar aðstoð 
og stuðning, til 
dæmis við að 
skilja ýmis hug-
tök í eðlisfræði og 
efnafræði. Kenn-
ararnir halda að 
krakkar sem hafa 
búið hér lengi 
skilji allt en það 
er ekki rétt.

öðruvísi. Það sé mótað af Sovét-tím-
anum. Það hafi vænst þess að geta 
verið áratugi í sömu vinnunni og ekki 
búist við miklum breytingum. „Hver 
getur farið á eftirlaun fjörutíu til 
fimmtíu ára?“ spyr hún.

„Í þorpunum á fólk allavega mat-
inn sem það framleiðir en ekki pen-
inga og verður því að fara til borg-
arinnar til að selja framleiðsluna og 
kaupa eitthvað í staðinn. Fólk í bæj-
unum á erfiðara því að þar geta menn 
ekki framleitt mikið,“ segir hún og 
telur fólk í auknum mæli vilja búa í 
þorpunum til að geta lifað af landinu 
og framleitt vörur til að selja. 

Þjóðfélagsleg vandamál eru tals-
verð í Georgíu og eiga rætur jafnvel 
að rekja aftur til ársins 1991 þegar 
Georgía hlaut sjálfstæði. Átök hafa 
stundum verið við landamæri Ge-
orgíu og Rússlands vegna rússnesku-
mælandi grúsíumanna sem þar búa og 
vilja tilheyra Rússlandi. Frá þessum 
héruðum hafa líka komið flóttamenn 
til stærstu borganna Tbilisi og Bat-
umi þar sem þeir hafa fyllt öll hótel 
og gistiheimili. Irma segir að ríkis-
stjórnin sé nú að veita þessu fólki að-

stoð til að geta keypt sér húsnæði og 
komið undir sig fótunum. Skólakerf-
ið í Georgíu er Irmu hugleikið. Hún 
hefur áhyggjur af því að opinbera 
skólakerfið sé ónýtt og bendir á að 
aðeins sé um tvennt að velja, fara í 
einkaskóla eða vera í ríkisskóla og fá 
einkakennara til að undirbúa prófin. 
Henni berast fregnir af því að metn-
aðarfull börn séu send í einkaskóla 
og að þau börn sem eru í ríkisskólum 
vilji ekki fara í skólann því að þar sé 
svo kalt og foreldrarnir kaupi handa 
þeim einkakennslu. Kennurunum í 
ríkisskólunum sé alveg sama því að 
þeir séu á svo lágum launum. 

„Annað sem er ekki nógu gott er að 
margir einkaháskólar hleypa öllum 
inn í skólann ef þeir geta borgað 
skólagjöldin. Ef nemendurnir falla á 
prófi þá geta þeir farið aftur í próf-
ið. Þeir geta tekið prófið eins oft og 
þeir vilja ef þeir bara borga. Allt 
snýst um peninga. Það er hættulegt 
því þá snýst það minna um menntun-
ina. Þegar ég var í háskólanum var 
maður rekinn úr skólanum ef maður 
féll á prófi,“ segir hún. 

„Mig langar til að trúa því að skóla-
kerfið sé enn jafngott og það var 
þá.“





U
mboðsmenn Mura og 
fósturforeldrar, Gunn-
laug Þorvaldsdótt-
ir söngkona og Guð-
mundur Pétursson gít-

arleikari segjast hafa verið fljót að 
átta sig á að Muri væri óvenjuleg-
ur karakter. Gunnlaug segir Mura 
á lista með þeim örfáu, Marilyn 
Monroe, Marlon Brando og fleir-
um, sem fæðast með eðli sannrar 
stjörnu. Í sama streng tók Spike 
Jonze, leikstjóri að Bjarkarmynd-
bandinu fræga, Triumph of a heart, 
þar sem Muri fór á kostum. „He is 
a true star,“ sagði hann um kött-
inn og vildi jafnframt taka hann 
með til Hollywood enda hafði Muri 
sýnt ótrúlegt skap og hæfileika við 
vinnslu myndbandsins. 

Tökurnar á myndbandinu tóku 
um viku. Muri klæddist jakka-
fötum sem voru sérsniðin á hann, 
keyrði bíl, lék elskhuga eins og 
hann hefði aldrei gert annað og var 
þolinmóðari en flestir tvífætlingar 
sem sinna tökum á borð við þessu-
ar. Bið milli atriða var oft löng en 
alvöru stjörnur þurfa ekki að vera 
með stæla þannig að í stað þess að 
henda gemsanum í aðstoðarmenn 

sína og heimta evían-vatn sýndi 
Muri stóíska ró og ótrúlega yfir-
vegun á þessum löngu stundum 
sem fór í bið og aftur bið. Á meðan 
tökumenn stilltu ljósin, færðu dótið 
fram og til baka eða létu staðgeng-
il Mura, tuskudýrið, dansa með 
einhverjum töngum, labbaði Muri 
sallarólegur um svæðið eða hvíldi 
sig í búrinu sínu. Gunnlaug segir 
hann þó stundum verða pirraðan í 
leikarastörfum sínum en það sé að-
eins þegar aðstaðan fyrir hann á 
tökustað er ekki nógu góð. Það sé 
honum mikilvægt að gott kattasal-
erni sé á staðnum og auðvitað eitt-
hvað að narta í, en þetta séu bara 
grundvallarkröfur. Hann er ekki 
að ætlast til þess að á staðnum sé 
franskt eldhús eða nuddari. 

Ferill Mura hófst í spjallþætti 
Björns Jörundar á SkjáEinum 
en þar kom hann fyrst fram með 
Gunnlaugu til að kynna sýningu 
Kynjakatta. Síðan þá hefur hann 
verið eftirsóttur af þáttarstjórn-
endum vinsælla sjónvarpsþátta og 
hefur til að mynda komið fram í 
þætti Gísla Marteins og í þættinum 

Hjartslætti á Skjá einum. Hann á 
ekki langt að sækja hæfileikana því 
faðir hans, Amor, kom fram í þætti 
Steinunnar Ólínu og leyfði eiganda 
sínum að ryksuga feld sinn án þess 
að kippa sér upp við það. Síðastlið-
ið vor sat Muri fyrir hjá japönsk-
um ljósmyndara, Namiko Kitaura, 
en hún hefur meðal annars mynd-
að fyrir Vogue og önnur tískublöð 
ytra en myndin hefur verið sýnd 
víðsvegar á ljósmyndasýningum 
erlendis. Í síðustu viku lék hann 
svo í auglýsingu sem Pegasus sá 
um að framleiða og mun birtast í 
sjónvarpi eftir nokkra mánuði. 

Muri kann vel við að vera mið-
punkturinn hvar sem hann fer 
og skýrir það kannski hversu vel 
honum gengur að fara í gegnum 
erfiðar tökur, því þar er stjanað 
við hann og áhugi allra beinist að 
honum einum. Hann kann því ekk-
ert sérstaklega vel við aðra ketti 
sem ræna hann athyglinni og á það 
til að slá til þeirra sem honum þykir 
skyggja á sig. Heimilisástandið
getur því verið dramatískt þar sem 
hann býr með öðrum köttum en 
hann stillir sig þó oftast því í hópn-
um eru hans eigin „börn og barna-
börn“. Gunnlaug segir hann sýna 
afkomendum sínum umhyggju en 
þurfa samt sitt rými, enda önnum 
kafinn útivinnandi faðir. 

Muri fer ekki út án eigenda sinna 
en hann fer með þeim í göngutúra 
þar sem hann fylgir þeim alveg 
eftir í einn góðan hring og góðir 
bíltúrar eru hans eftirlæti þar sem 
hann valsar laus um í bílnum. Hann 
bíður við bílinn á meðan bílhurðin 
er opnuð fyrir honum og hoppar 
svo sjálfur kátur upp í og malar af 
ánægju alla ferðina. 

Þannig er hann yfirleitt tekinn 
með í heimsóknir í stað þess að 
vera skilinn eftir heima þar sem 
hann er svo meðfærilegur og kann 
vel við sig í selskap. Muri er mjög 
mannelskur og margir telja að 
hann haldi sig mann. Þannig herm-
ir hann í einu og öllu eftir eigend-
um sínum, eltir þá hvað sem þeir 
gera, borðar það sama og er með 
nefið niðri í hvers manns koppi.

Alveg ofboðslega frægur
Annar eins köttur hefur ekki stigið fram á sjónarsviðið síðan Keli úr 
Stundinni okkar og jólakötturinn gengu lausir. Nú er það kötturinn Muri
sem á sviðið en frá unga aldri hefur hann sinnt þétt bókaðri dagskrá í 
skemmtanaiðnaðinum, komið fram í auglýsingum, verið gestur í sjón-
varpsþáttum og átti stórleik sem elskhugi Bjarkar Guðmundsdóttur. Júlía 
Margrét Alexandersdóttir hitti stjörnuna yfir mjólkurglasi og harðfiski.
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Hvernig lágu leiðir ykkar Barða 
Jóhannssonar saman? 
Við hittumst fyrst í afmæli fyrir 
um ári síðan og fórum að tala um 
þetta.

Hvernig verður hugmynd að fyr-
irtæki til? 
Ég sýndi þessu strax áhuga í byrj-
un. Mánuði síðar hringdi Barði og 
spurði hvort að ég vildi vera með.

Og hvernig gengur? Er þetta mikið 
mál og mikil vinna?
Það gengur vel og við höfum náð 
öllum okkar markmiðum á þeim 
skamma tíma sem við höfum verið 
að vinna að þessu. Það er gríðar-
leg vinna á bak við þetta og mik-
ill hausverkur oft á tíðum. En ef 
maður ætlar að ná árangri þá 
þýðir ekkert minna.

Hvert er fyrsta verkefnið?
Að gefa úr Something Wrong með 
Bang Gang í Bandaríkjunum.

Hvernig er samstarfið við Barða 
og hvernig skiptið þið verkum?
Samstarfið er með ágætum, við 
náum vel saman og erum orðnir 
miklir vinir. Barði býr yfir mik-
ill reynslu og er með ákveðna sýn. 
Sennilega er vandfundinn slík-
ur gæða samstarfsmaður. Verka-
skiptingin er frekar frjáls, þó að 
ég sjái meira um daglegan rekst-
ur en Barði.

Eru þetta ekki alls  ólíkir markað-
ir, sá evrópski og sá bandaríski?
Nú hef ég ekkert til að bera saman 
við, eflaust er það svo.

Þið eruð með dreifingarsamning 
við RYKO, dótturfélag Warner 
Music. Hvernig fóruð þið að því?
Með stöðugum símhringingum, 
tölvupóstsendingum og diska-
sendingum á alla dreifingaraðila í 
Bandaríkjunum. RYKO kannaðist 
svo við Barða frá fyrri tíð og þá 
komumst við í gegnum skiptiborð-
ið hjá þeim.

Hvaðan kom nafnið From Nowhere 
Records?
Það var annað hvort Úti í rassgati 
Records eða þetta. Mér fannst 
From Nowhere vera þjálla.

Er ekki gott fyrir tónlistarfólk að 
eiga þá allan rétt með eigin út-
gáfu? Fá kostnað til baka held-
ur en að risafyrirtæki ræni það 
öllum peningum?
Jú, fyrir listamann getur það 
verið mikilvægt að eiga útgáfu-
fyrirtæki. Ef hann er tilbúinn í 
þessa vinnu, líkt og Barði, þá er 
þetta sniðugt. Annars getur líka 
verið þægilegt að hafa reynda 
menn í að sjá um útgáfuna svo að 
listamaðurinn geti einbeitt sér að 
því að búa til tónlist. Þetta snýst 
bara um þjónustu sem listamað-
urinn fær, er hann tilbúinn til að 
inna hana af hendi sjálfur eða fá 
einhvern annan til að gera þetta. 
Hvað varðar að fá kostnað til baka 
þá eru listamenn oft ekki í stakk 
búnir til að leggja út í þann kostn-
að og þá getur verið gott að leita 
til plötufyrirtækja.

Ertu bjartsýnn á velgengni Bang 
Gang í USA? Maður ímyndar sér 
New York senuna sem ekkert 
nema eitthvað svakarokk...
Ég er mjög sannfærður um að 

Bang Gang eigi efti að ná árangri í 
Bandaríkjunum.

Hafa einhver lög farið í spilun – og 
ef svo er, hvernig ganga þau? Hve-
nær kemur platan út í US ?
Find What You Get hefur verið í 
spilun í bandarísku háskólaútvarpi 
og hefur gengið vel. Var í janúar 
síðastliðnum í 116. sæti yfir mest 
spiluðu plötur, en listi þessi, CMJ 
200 er samansettur úr listum yfir 
400 útvarpsstöðva víðs vegar um 
Bandaríkin. Platan kemur síðan út 
víðs vegar um Bandaríkin 3. apríl 
næstkomandi.

Eruð þið með önnur bönd í sigtinu 
til að „signa“ á útgáfuna?
Ekkert ákveðið en við fylgjumst 
lauslega með. Það er betra að 
halda fókus á fyrsta verkefnið og 
gera það vel.

Verður þú þá að vera búsettur úti 
til þess að sjá um allt dæmið þar 
ytra?
Já, ég verð hér í New York í nokkra 
mánuði.

Og hvernig fílarðu borgina? 
Gríðarlega vel.

Áttu einhverja uppáhalds tón-
leika- og veitingastaði sem þú 
mælir með þar?
Í sannleika sagt þá fer ég voða 
lítið út og leiðist það mjög, senni-
lega búinn að fylla kvótann. Aftur á 
móti er ég gríðarlegur áhugamaður 
um mat og finnst gaman að prófa 
mat frá hinum og þessum stöðum. 
Er einnig mjög hrifinn af stöðum í 
anda Hard Rock, þó ekki staðnum 
sjálfum sem er orðinn of mikil túr-
istabúlla. Dallas BBQ dettur mér 
fyrst í hug, þar er hægt að fá góð 
svínarif og hefur verið til síðan ég 
man eftir mér. Einnig finnst mér 
fátt betra en að fá mér eina pítsu-
sneið, eða fara á kaffihús sem ber 
fram egg, beikon og pönnukökur. 
Leiðist hins vegar mjög að fara á 
einhverja hipp og kúl staði, þar sem 

ímynd staðarins er í fyrsta sæti og 
maturinn í öðru. Slíkir staðir eru 
fljótir að fara í og úr tísku, en góð 
matargerðarlist er eilíf. Það þyk-
ir víst voða töff að fara á einhvern 
stað hérna sem heitir Otto. Þangað 
mun ég aldrei fara.

Þú hefur nú dálítinn fjölmiðla-
bakgrunn – hjálpar sú reynsla þér 
í hinum harða PR bransa ytra? 
Hversu ýtinn þarf maður að vera 
til að koma hlutum á framfæri?
Reynslan af Mogganum nýt-
ist manni í svo mörgu. Ég hef nú 
engin bein samskipti við fjölmiðla 
hérna en það að komast að kjarna 
málsins og sú gagnrýna hugs-
un sem maður lærði hjá Sidda og 
Gústa kemur sér alltaf vel.

Skipta réttu kontaktarnir öllu 
máli?
Mjög miklu máli.

Er það kostur að vera frá Íslandi? 
Er mikill áhugi á íslenskri tónlist 
þarna ytra? 
Ísland þykir töff, og fólk man betur 
eftir manni. Áhugi á íslenskri tón-
list er nú að mestu leyti afmark-
aður við Björk og Sigur Rós. Það 
verður öðruvísi eftir eitt ár.

Segðu mér aðeins frá bakhjörlum 
ykkar – FL Group? Hvernig kemur 
fyrirtækið að verkefninu?
FL Group eiga fjárfestingarsjóð 
sem heitir Tónvís og sjóðurinn á 
þriðjung í félaginu. Tryggvi Jóns-
son er framkvæmdastjóri Tónvíss 
og er hann í stjórn From Nowhere 
Records. Það hefur reynst okkur 
vel að hafa mann eins og Tryggva 
í From Nowhere liðinu.

Nú er South by Southwest næst á 
dagskrá, ekki satt? 
Jú Bang Gang spilar 17. mars.

Draumurinn ?
Draumar villa manni sýn, ég er 
bara með raunhæf markmið.

Sigurður Pálmi Sigurbjörnsson er framkvæmdastjóri From Nowhere Records, plötuútgáfufyrir-
tækis sem hann setti á fót ásamt tónlistarmanninum Barða Jóhannssyni. Sigurður Pálmi hefur 
viðskiptavitið í blóðinu enda barnabarn Pálma í Hagkaupum. Fréttablaðið heyrði í honum hljóðið í 
New York og fékk að vita meira. 

Það var annað hvort 
Út í Rassgati Records 
eða þetta. Mér fannst 
From Nowhere vera 
þjálla. .





Gunnar Hersveinn er ritfær maður 
og alltaf gaman að lesa skrif hans, 
bæði hugsun og orðfæri. Í grein í 
Lesbók Mbl. 10. mars leggur hann 
skemmtilega út af þversögn Tóm-
asar Guðmundssonar. „Ístöðuleysi 
er mín sterkasta hlið“ og segir full-
yrðinguna hugarhögg, „því gert er 
ráð fyrir að ístöðuleysi sé óum-
deildur ókostur“. Þetta orð, hugar-
högg, hef ég ekki séð áður, en er 
einkar vel til fundið, því að snjall-
ar þversagnir geta verkað líkt og 
kinnhestur á hugsunina, maður 
hrekkur við og neyðist til íhugun-
ar. Í greininni fjallar hann um þann 
vanda að eiga erfitt með að gera 
upp hug sinn og segir: „Valkvíð-
inn skín út um ístöðulaus augun.“  
Sannarlega vel að orði komist.

Athugasemdir hef ég fengið vegna 
umfjöllunar um so. keyra – sigla, 
sem reyndar var ekki frá mér ættuð, 
heldur aðsend. Reynir Kristjáns-
son spyr hvort ekki þurfi segl til
að sigla. Og rétt er það, að so. sigla 
er dregið af segli. En tungumálið 
hefur reyndar fylgt þeirri þróun 
að sigla án segla. Við höfum meira 
að segja siglingastofnun og tölum 
um strandsiglingar, og menn töld-
ust hér áður fyrr sigldir menn þótt 
þeir færu með Gullfossi. So. sigla 
hefur því getað lifað við seglaleysi. 
En vitaskuld mega menn vera svo 
strangir í orðfæri sínu að einskorða 
notkun þessa so. við segl.

Fleira virðist undarlegt í fasteigna-
auglýsingum en fokhelt að innan. 
Sigurður Hreiðar segist hafa séð 
auglýsta íbúð á þriðju hæð í Garða-
bæ með innbyggðum bílskúr. Mætti 
nú halda að slíkt hús stæði í miklum 
bratta, en svo er ekki skv. mynd. 

Það hlýtur að þurfa vængjaðan bíl 
til að nýta þann skúr. Og reyndar 
má spyrja hvort skúr geti yfirleitt 
verið innbyggður, hvort sem það 
er bílskúr eða geymsluskúr. Skv. 
orðabók merkir skúr: kofi eða lítil 
bygging.

Sigurður Hreiðar nefnir einnig 
að algengt sé að sagt er í útvarpi: 
grunur leikur á um eitthvað. 
Grunur leikur á um ölvun við akst-
ur. Grunur leikur á um íkveikju? 
Og hann spyr: Hvaðan úr veröld-
inni kemur þetta „um“? Ekki veit 
ég það, og efast um að það komi 
úr veröldinni. Óþarft er það að 
minnsta kosti.

„Lærðir og leiknir“ var sagt í út-
varpi, og sömuleiðis: „Við erum 
hér í góðu yfirliti“.

Leikir menn geta auðvitað verið 
leiknir og betra er að vera í góðu 
yfirlæti en yfirliti. Þarf að hafa 
fleiri orð um svona málfar?

Þorsteinn frá Hamri minnti mig 
á þessa braghendu úr Rímum af 
Gísla Súrssyni eftir Sigurð Breið-
fjörð þar sem þær Ásgerður og 
Auður voru að ræða viðkvæm 
mál:

Húsfreyjurnar hugsandi um 
hagi slæma
réna létu ræðu gaman
rauðar eins og blóð í framan.

Þetta afbrigði braghendunnar 
kallast skáhenda vegna rímsins 
slæma – gaman.

Vilji menn senda mér brag-
hendu eða góðfúslegar ábending-
ar: npn@vortex.is

Þegar maður dvelur í útlöndum 
í lengri tíma þá fer maður alltaf 
að sakna fáránlegra hluta frá Ís-
landi eins og til dæmis SS-pylsna 
og ópals. En mér finnst reyndar 
ennþá skemmtilegra að vera í út-
löndum og smakka mat sem mér 
finnst skrítinn. Í Íran er mikil mat-
armenning og ég hef verið mjög 
dugleg við að smakka allan mat 
sem mér er boðinn og yfirleitt 
er hann mjög góður, þótt Íranar 
séu óþarflega mikið fyrir að hafa 
súrsað grænmeti sem meðlæti. 

Kebab er aðalmálið og núna hef 
ég prófað trilljón útfærslur af 
þessum þjóðarrétti. Kebab er líka 
alltaf borið fram með miklu magni 
af saffran-hrísgrjónum sem eru 
mjög svo góð. Og jógúrt, hér er 
skylda að borða hreina jógúrt með 
öllum mat.

En í dag fann ég skemmti-
lega skrítinn drykk. Rani, sem er 
íranskur ananasgosdrykkur með 
ananasbitum. Það var skemmti-
lega hressandi. Bananatyggjó er 
líka mjög vinsælt hérna og aðal-
tyggjóbragðið. Mér finnst alltaf 
mjög fyndið að fá bananatyggjó. 
Íranar eru líka mikið fyrir ís og 
ísbúðir eru á hverju götuhorni. 
Grænn og bleikur ís í 
brauðformi með óskil-
greindu bragði er lang-
vinsælastur hér og það 
er ekki hægt að labba 
úti á götu án þess að 
mæta einhverjum með 
þannig ís.

Þannig finnst mér 
það skemmtilegasta 
við það að vera í nýrri 
borg, sem er svo gjör-
samlega frábrugðin 
öllu sem ég hef kynnst, 
að ganga um göturnar 
og upplifa allt sem er 
nýtt og öðruvísi en ég 

á að venjast. Sem er reyndar allt í 
Teheran, ekkert er venjulegt hér.

Það er líka ýmislegt annað sem 
er frábrugðið í menningunni. Hér 
eru að bresta á áramót. Nýja árið 
byrjar 21. mars sem er fyrsti dagur 
vorsins. Nýja árið kemur sem sagt 
með vorinu. Og með tilheyrandi há-
tíðahöldum. Til að fagna nýja árinu 
þurfa Íranar tveggja vikna frí og 
allt er lokað í að minnsta kosti viku. 
Síðan ég kom hingað hef ég upplif-
að alls konar frídaga, aðallega trú-
arlega en Íranar eru duglegir að 
taka sér frí við minnsta tækifæri.

En nýja árið er stærsta hátíð 
ársins. Þess vegna er verslunar-
æði í gangi núna, svipað og fyrir 
jólin heima. Og alls staðar kaos af 
fólki og mikil traffík. Fólk reynir í 
æsingi að finna sér ný föt og gjafir 
handa vinum og vandamönnum.

Það eru miklar hefðir í kring-
um öll hátíðarhöld í Íran. Í síð-
ustu viku var til dæmis haldið 
upp á síðasta miðvikudag ársins. 
Það var reyndar gert á þriðju-
dagskvöld og þá breyttist Teher-
an í allsherjar partístað þar sem 
fólk kom saman og kveikti elda úti 
á götu til að stökkva yfir. Meðan 
ég keyrði í gegnum borgina á leið 

í partí sá ég lítil bál úti 
um allar götur. Eldur-
inn táknar nýja byrjun 
og meðan þeir stökkva 
yfir eldinn biðja Íran-
ar um góða heilsu 
fyrir nýja árið.

Á þessu kvöldi er 
líka flugeldum og ýlum 
skotið á loft. Flugeld-
arnir voru reyndar 

hálfaumingja-
legir en strák-
arnir bættu það 
upp með litlum 
sprengjum sem 
þeir köstuðu út 
um allt. Og svo 
var dansað fram-
eftir nóttu.

Í næstu viku 
þegar nýja árið 

brestur á er siður að finna til sjö 
hluti sem byrja á s og setja á fal-
legt borð sem er látið standa 
óhreyft í viku. Síðan heimsækir 
fólk ættingja sína og er algengt 
að það ferðist til að heimsækja 
þá sem búa lengra í burtu. Þannig 
mun Teheran tæmast um áramót-
in sjálf, svipað eins og um versl-
unarmannahelgina heima. Þetta 
er mesta frí- og ferðavika ársins. 

Ég ætla reyndar að vera í Teh-
eran og sjá hvort það sé satt að 
þessi borg geti virkilega róast. 
Ég hef aldrei upplifað annað en 
kaos og læti úti á götu frá morgni 
til kvölds þannig að ég er mjög 
spennt að sjá hana leggjast í dvala. 
Teheran-búar fara nefnilega mjög 
snemma á fætur og það eru allt-
af allir í fullu fjöri löngu áður en 
ég vakna. Einn daginn keyrði ég í 
gegnum borgina klukkan sjö um 
morgun og alls staðar var fólk 
úti á götu með ferskt brauð undir 
handleggnum. Borgarbúar fara 
snemma á fætur vegna þess að 
hluti þeirra vaknar klukkan fimm 
á morgnana við fyrsta bænakall 
til að tala við guð. Það er líklega 
ágætis hugleiðsla og góð byrjun á 
deginum.

Gleðilegt nýtt ár!

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

Anananasgos og bananatyggjó!

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-iðJA LAUSN JON.

Leystu
krossgátuna!

Þú gætir unnið
Litlu Stundina

með Skoppu og Skrítlu
á DVD!
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Lífið var annað 
og einfaldara í 

gamla daga.  Þá 
kom maððurinn 
heim frá vinnu 
og konan var 
tilbúin með 
matinn á 
borðinu.

Og vilt þú að 
heimurinn

verði þannig 
aftur? Þá verður 
þú að fara að 
vinna eitthvað 
Jói, ef daman á 
að vera heima. 

Nei guð minn 
góður! Það sem 
ég meinti er að 
þá voru skýrar 

reglur um hlutina. 
Allir lögðu sitt af 

mörkum!

Jú jú, það 
er kannski 

rétt, hlutirnir 
voru kannski 
einfaldari þá.

En mín reynsla er sú að 
konur vilja mann sem 
stendur á sínu og setur 

skýra verkskiptingu. 

Upp með 
lappirnar!

Allt fyrir þig 
elskan!

Þú kemur 
heim klukkan 

11!

Já, já kl. 11. Og ef þú sérð 
áfengi eða 
fíkniefni þá 
yfirgefurðu

svæðið!

Já þá 
yfirgef ég 
svæðið.

Psst ... Annars fylgir faðir þinn þér í 
skólann í á hverjum degi í viku eftir 

morgunskokkið sitt, í
skokkfötunum!

Annars ...

Pabbi,
hættu

að gefa 
henni hug-

myndir!

Þú hefur 
fengið vitlaust 
heimilisfang,
það er ekkert 

músavandamál
hér.

Jæja, nú 
sannfærum við 

fólk um að fá sér 
gæludýr!

Kabúúúúm
meindýraeyðir

Já! Koma
svo

Ég er bara að 
reyna að taka 
þetta alvarlega

Svo þú og Reynir fóruð í 
glimmerstríð?

Já, það 
var

ótrúlega
gaman!

Æ, Hannes ...

En ég sagði 
honum að hætta 
svo þú þyrftir ekki 

að þrífa meira 
glimmer úr 
fötunum
mínum.

Og hættuð þið þá að henda 
glimmeri hvor í annan?

Nei, þá setti 
hann bara 

glimmerlím í 
vasana mína. 

Leiðinlegir ofur-
vinstrisinnað-
ir vinir mínir 
skammast í mér 
fyrir að vera ill-
gjarn kapítalisti.

Í gegnum árin 
hef ég alið með 
mér drauma um 

að vera gallabuxnaklædd kona 
sem tilbúin er að berjast til dauða 
fyrir betri heim. Ég hef staðið í 
brúnni lopapeysu og grátið á Kára-
hnjúkum, ég hef lesið kvæði Þor-
steins Erlingssonar um Dettifoss 
titrandi af andakt og ég hef fullyrt 
að lífið hefði leikið mig betur ef ég 
hefði aðeins fæðst sem karlmaður. 
Af þessum sökum sárna mér illa 
ígrundaðar ásakanir leiðinlegu of-

urvinstrisinnuðu vina minna.
Ég gæti aldrei fundið til mín á 

samkomu ungs frjálshyggjufólks 
eða fundið til samkenndar á fundi 
ungliðahreyfingar vinstri grænna. 
Er alltof mikill meðaljón til þess 
að fá ekki kvalafullan aulahroll 
þegar ég heyri harðvítugt hug-
sjónafólk hafa sig í frammi. Sá illi 
grunur læðist nefnilega alltaf að 
mér að öfgafólk sé heimskt. Það 
hlýtur að minnsta kosti að eiga 
erfitt með að skilja viðhorf ann-
arra í tilverunni fyrst það telur sig 
hafa dottið niður á hinn eina rétta 
sannleik sem það finnur sig knúið 
til að klína upp á aðra í gegnum 
samræður eða blogg.

Einn af mínum leiðinlegri 
vinstrisinnuðu vinum gerði sitt 

besta fyrir skömmu til að sann-
færa mig um að kókakóla væri 
kapítalískur djöfladjús. Ég skellti 
skollaeyrum við blaðrinu. Allt 
breyttist þó þegar ég varð vör 
við auglýsingaherferð Coke Zero. 
Hvaða kjánum dettur í hug að 
kynna vöru undir slagorðunum 
„Af hverju ekki kynlíf með Zero-
forleik?“ eða: „Af hverju eru 
konur ekki með Zero-skoðanir?“ 
Til upplýsingar má nefna að zero 
þýðir ekkert og því spyr ég: „Af 
hverju hafa auglýsingamenn Coke 
Zero ekkert hugvit?“ Þeir hafa 
fengið mig, skoðanalausu meðalj-
ónuna, til að sannfærast um sann-
indi þess að þarna sé svo sannar-
lega um kapítalískan djöfladjús 
að ræða.
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ER ÞETTA Í LAGI?

Um 50 þúsund Íslendingum finnst í lagi að keyra 
eftir að hafa fengið sér einn. Finnst þér það í lagi?
Á undanförnum fimm árum hafa 68 einstaklingar slasast 
alvarlega í umferðarslysum sem rekja má til ölvunaraksturs.

BARA EINN ER EINUM OF MIKIÐ



Rússnest tónskáld hefur 
á undanförnum mánuð-
um notið mikillar athygli 
á Bretlandseyjum og á 
Norðurlöndum. Hún heit-
ir Sofia Gubaidulina og er 
talin með merkari tónskáld-
um okkar tíma. Nú beinir 
tónlistargeirinn á Íslandi 
augum sínum og listgæfni 
að verkum hennar. Frúin 
ætlaði að koma í heimsókn 
en ekki verður af því: aldr-
aður bóndi hennar veiktist 
og hún afboðaði sig. Sjálf er 
hún 75 ára.

Sofia Gubaidulina var leiðtogi ný-
bylgjunnar í rússneskri tónlist 
upp úr 1960 ásamt Edison Den-
izov og Alfred Schnittke. Tónlist 
þeirra var í andófi við þá opinberu 
aðila í Sovétríkjunum sem heimt-
uðu svokallað félagslegt raunsæi. 
Þau voru fordómalaus og forvitin 
um tilraunakenndar hefðir í tón-
listarlífi Evrópu á liðinni öld. 

Sú forvitni og fordómaleys-
ið reyndust Sofiu og skoðana-
bræðrum hennar dýrt. Oft var 
komið í veg fyrir flutning verka 
hennar eins og lítilmótlegu yfir-
valdi er hægast til að tukta tón-
skáld til spektar. Flytjendum var 
hreinlega fyrirskipað að hætta 
við flutning, oft á síðustu stundu. 
Dmitrí Sjostakovítsj  var öllum 
hnútum kunnugur í slíku kúgun-
arferli og gaf tónskáldinu unga 
mottó: Þræddu áfram þínar villi-
götur.

Sofia Gubaiduina fæddist í okt-
óber 1931 og ólst upp í Kazan, 
borg tataranna. Móðir hennar var 
rússnesk, faðir hennar tatari, tón-
listarkennarar hennar komu allir 
úr hinu öfluga gyðingasamfélagi 
sem þreifst í Kazan.

Í fyrstu var það Bach sem heill-
aði hið unga tónskáld, á eftir komu 
þeir Mozart, Haydn og Beethoven. 
Bach hefur alltaf fylgt henni – 
eins og mörgum tónlistarmönn-
um. Fiðlukonsert hennar „Offer-
torium“ byggir á hinu konunglega 

stefi meistarans úr Tónafórninni. 
Á efnisskrá Caput er Hugleiðing 
Gubaidulinu um kóral Bachs „Vor 
deinen Thron“. 

Tónlist hennar hefur verið lýst 
sem tilfinningaþrunginni og hlað-
inni óræðri merkingu – hún er 
sögð dularfull, myrk einlæg og 
björt og bæði gamaldags og fram-
úrstefnuleg.s

Sofia Gubaidulina fór fyrst til 
Vesturlanda árið 1985, vakti strax 
mikla athygli og nýtur nú alþjóð-
legrar viðurkenningar sem eitt 
helsta tónskáld samtímans. Hún 
býr nú skammt frá Hamborg í 
Þýskalandi. 

Tónlistarunnendur fá notið 
sköpunarverka hennar á þrenn-
um tónleikum. Hinir fyrstu fara 
fram í Langholtskirkju á morgun 
kl. 17 en þar leikur CAPUT-hóp-
urinn ásamt söngkonunni Ingi-
björgu Guðjónsdóttur og Gradu-
ale-kórnum. Ingibjörg syngur hið 
viðamikla „Hommage à T. S. Eliot“ 

en textinn þess er sóttur í „Fjóra 
kvartetta“ skáldsins. Önnur verk 
á efnisskránni eru Concordanza  
fyrir kammersveit og Hugleið-
ing um „Vor deinen Thron“ fyrir 
strengjakvartett, kontrabassa 
og sembal eftir Gubaidulinu og 
frumflutningur á tónverki Elínar 
Gunnlaugsdóttur „…í laufinu“ við 
ljóð Matthíasar Johannessen úr 
„Sálmum á atómöld“. Stjórnandi 
á þessum tónleikum verður Guðni 
Franzson en stjórandi Graduale-
kórsins er Jón Stefánsson.

Á þriðjudaginn leikur Valgerð-
ur Andrésdóttir verk Gubaidulina 
á Tíbrártónleikum í Salnum en Sif 
Tulinius fiðluleikari leikur kons-
ert eftir Gubaidulina, Offertori-
um, með Sinfóníuhljómsveit Ís-
lands í Háskólabíói næstkomandi 
fimmtudag.

Sif hefur unnið með Gubaidul-
inu og það er að frumkvæði henn-
ar sem þessir tónleikar allir eru 
haldnir.  

Kl. 14.30
Vinjettusíðdegi í Amtsbókasafninu á 
Akureyri. Þar les rithöfundurinn Ár-
mann Reynisson úr verkum sínum 
ásamt Sögu Jónsdóttur leikkonu, 
Kristjáni Þór Júlíussyni fyrrverandi 
bæjarstjóra Akureyrar, séra Solveigu 
Láru Guðmundsdóttur, Hermanni J. 
Tómassyni, formanni bæjarstjórnar, 
Svanfríði I. Jónasdóttur, bæjarstjóra 
á Dalvík, Jóhanni Ingimarssyni lista-
manni og Óla G. Jóhannssyni mynd-
listarmanni. Kristján Edelstein leik-
ur á gítar.

Klettasalat og afbyggður líkami

Draumalandið
eftir Andra Snæ Magnason

Strandgata 50, Hafnarfirði. Miðasala
í síma 555 2222 og á www.midi.is

Frumsýning
16.mars föstudagur kl. 20:00

22.mars fimmtud. 2.sýn kl. 20:00 

23.mars föstud. 3.sýn kl. 20:00 

24.mars laugard. 4.sýn kl. 20:00

                   

                      

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

                    

                

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

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

SÖNGLEIKURINN

EFTIR HUGLEIK DAGSSON & FLÍS

LEIKSTJÓRI: STEFÁN JÓNSSON

LEG DISKURINN ER KOMINN ÚT!

„Þetta er Borat leikhúsanna“.
Addi, hugi.is

„Þetta leikrit er algjör snilld“.
blog.central.is/hunangskoddi

„Yndislega geggjaður og "morbid" húmor“. 
Lísa Páls, Rás 2

„Tónlistin sem Flís sá um var æðisleg... 
ég hlakka sjúklega til að komast yfir diskinn“. 
Silja Aðalsteinsdóttir, tmm.is

„Leg er eiginlega skylduáhorf... drepfyndin 
og góð sýning“.
Ingimar B, Blaðið

„Leg er skemmti-legasta leikrit sem ég hef séð“. 
Margrét Hugrún Gústavsdóttir, Fréttablaðið

Kristrún, Fréttablaðið

Miðasala:

Gamanleikritið

Leikstjóri:  Gunnar I. Gunnsteinsson

Steinn Ármann Magnússon 
Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir
Aðalhlutverk: Næstu Sýningar:

–eftir Jim Cartwright

Einn Carlsberg fylgir miðanum!

Á Nasa, einnig á
www.nasa.is
og www.midi.is

Sun. 18. mars
Fös. 23. mars
Fös. 30 mars

MARS
17/3 UPPSELT, Kl.20.00
18/3 ÖRFÁ SÆTI LAUS, Kl.20.00
22/3 ÖRFÁ SÆTI LAUS, Kl.20.00
23/3 ÖRFÁ SÆTI LAUS, Kl.20.00
24/3 UPPSELT, Kl.20.00
30/3 LAUS SÆTI, Kl.20.00
31/3 LAUS SÆTI, ATH kl. 19.00
31/3 kl. 22 LAUS SÆTI. ATH. Kl. 22.00
APRÍL
4/4 LAUS SÆTI Kl. 20.00
13/4 LAUS SÆTI Kl. 20.00
14/4 LAUS SÆTI Kl. 20.00
ÓSÓTTAR PANTANIR SELDAR DAGLEGA!!

„Glens og grín 
Bjarna Hauks
um pabbahlutverkið 
er ein besta skemmtun 
sem í boði er í Reykjavík 
um þessar mundir“
FJÓRAR STJÖRNUR
Jón Viðar, ÍSAFOLD

Miðasalan í Iðnó er opin 11 - 16 virka daga.
Sími miðasölu er 562 9700.

pabbinn.isP
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Í FRÁBÆRRI GAMANSÝNINGU
BJARNI HAUKUR (HELLISBÚINN)



Slagorð og mynd-
ir á T-bolum hafa 
löngum verið vin-
sælt viðfangsefni. 
Hvergi er betra 
að tjá skoðanir 
sínar og koma rót-
tækum slagorðum 
á framfæri. Uppá-
haldshljómsveit-
ir manna og tísku-
íkon hafa selst á 
T-bolum eins og 
heitar lummur og 
nægir að nefna 
Che Guevara, 
Elvis og Rolling 
Stones í því sam-
hengi.  Nýlega spratt upp náungi, 
Henry Holland að nafni, með ein-
staklega fína hugmynd. Hann 
stofnaði lítið tískuhús sem hann 
nefndi House of Holland og bjó til 
samansafn af mega flottum slá-
andi litríkum T-bolum sem hann 

kallar „Fashion 
Groupie“.  Á 
þá skellir hann 
svo slagorð-
um þar sem 
hann lofsyngur 
marga tísku-
hönnuði sam-
tímans en gerir 
nett grín að 
þeim í leiðinni.  
Á einum stend-
ur skýrum 
stórum stöfum: 
Cause Me Pain 
Hedi Slimane, á 
öðrum Get Yer 

Freak On Giles Deacon, á þeim 
þriðja Give Us A Tickle Richard 
Nicolls.  Hljómar eins og skemmti-
legt einkadjók sem gekk aðeins of 
langt og hefur náð útbreiddri at-
hygli! Hægt er að fjárfesta í bol-
unum á www.house-ofholland.
co.uk 

Húsið hans Henrys

Tískubylgjur verða til með einstaklingum. Yfirleitt eru það utangarð-
sunglingar sem vilja eitthvað nýtt og annað en það sem er í gildi í dag. 
Þessir krakkar safnast fyrst saman á litlum börum þar sem helst eng-
inn sér þá, hlusta á skrýtna tónlist og klæðast skrýtnum fötum. Þeir 
verða sjálfkrafa hluti af einhvers konar neðanjarðarmenningu sem 
krefst breytinga og vill ekki þrífast í þeim leiðindaferhyrningi sem 
samfélagið setur þeim. Í þessum hóp er fólk af öllum stærðum og gerð-
um, ljósmyndarar, listamenn, leikarar, tónlistarfólk, stílistar, hugsuð-
ir og heimspekingar. Allir eiga það sameiginlegt að þeim líður eins og 
þeir séu komnir heim þegar þeir stíga fæti inn á barinn sinn, kaffihúsið 
eða klúbbinn og hitta vinina sem eru þeim líkt og fjölskylda og eiga sér 
svipaða drauma og tilfinningar.

Og hvernig sýnir þessi þéttskipaði kjarni fólks hvað þau eru að meina 
út á við? Hvernig sýna þau hvers þau eru megnug? Með klæðaburði!

Hipparnir gerðu það á sjöunda áratugnum, pönkaranir á þeim á átt-
unda og reifararnir á þeim níunda. Allar þessar bylgjur voru byltinga-
kenndar hvað varðar klæðaburð og fatahönnun. Minni byltingar (þó 

ekki minna áhugaverðar) eiga sér þó 
stað hvert sem litið er og geta af sér 
æðislega fatahönnuði og tískuspek-
úlanta. Þessa dagana siglir skemmti-
leg bylgja yfir Bretland sem kölluð 
hefur verið nýja reifið eða New Rave. 
Samkvæmt upplýsingum mínum eru 
þetta mestmegnis breskir utangarðs-
klúbbakrakkar sem fengu leið á að 
gera ekki neitt og ákváðu að undir-
strika og umfaðma eigin furðulegheit 
og gera skemmtilega hluti af alvöru 
með tilheyrandi glimmeri og glow-
prikum. Mér koma strax í hug nokkrir 
ungir breskir fatahönnuðir sem hafa 
sprottið upp úr þessari senu. Gareth 
Pugh og Christopher Kane eru að taka 
tískuheiminn með trompi og lífga við 
breska fatahönnun sem hefur verið 
meira og minna í andaslitrunum síð-
ustu 20 árin (Stella McCartney, Alex-
ander McQueen og auðvitað frú West-
wood eru þó algjörar undantekning-
ar). Hönnuðurinn Giles Deacon er 
líka með eindæmum atorkusamur líkt 
og Henry Holland sem fékk skemmti-
lega og einfalda hugmynd og gerði 
sannarlega alvöru úr henni.

Þetta sýnir og sannar enn og aftur 
að af litlum neista kviknar oft mikið 
bál. Munum því öll eftir að rækta litla 
neistann innra með okkur.

Reif í skóinn
Jæja, nú er allt að smella saman. Eftir miklar vanga-
veltur er maður búinn að velja kjól og finna hina 
fullkomnu skó í stíl, háir hælar sem undirstrika fal-
lega leggina. Kápan er eins og punkturinn yfir i-ið 
og manni líður eins og maður sé nýstiginn út úr ein-
hverri góðri kvikmynd. En það er samt eitthvað sem 
sárlega vantar. Maður brýtur heilann svo í brakar. 
Allt frá naglalakki upp í kinnalit er á sínum stað... 
engin lykkjuföll á sokkabuxunum... hárið nýblásið og 

fínt. Hananú! Hárið. Það vantar eitthvað fallegt til að 
undirstrika fína hárið og hvað er betur til þess fall-
ið en falleg hárspöng með satínslaufu eða litríkum 
perlum? Eða jafnvel litrík fjaðraspenna? Fullkomið 
til að fullkomna lúkkið. Hér eru nokkur góð dæmi 
sem tínd voru til í búðum Reykjavíkur sem og höfuð-
búnaður frá tískuhönnuðum úti í heimi sem gaman 
er að skoða og fá hressandi innblástur frá! 

Hárskraut og höfuðskraut

Veikust fyrir Símoni Birgissyni

FULL BÚÐ AF NÝJUM VÖRUM
OPIÐ TIL KL. 18 Í DAG



Slagorð og myndir á 
T-bolum hafa löngum 
verið vinsælt viðfangs-
efni. Hvergi er betra 
að tjá skoðanir sínar 
og koma róttækum sla-
gorðum á framfæri. 
Uppáhaldshljómsveitir 
manna og tískuíkon hafa 
selst á T-bolum eins og 
heitar lummur og nægir 
að nefna Che Guevara, 
Elvis og Rolling Stones 
í því samhengi.  Ný-
lega spratt upp náungi, 
Henry Holland að nafni, 
með einstaklega fína 
hugmynd. Hann stofn-
aði lítið tískuhús sem hann nefndi 
House of Holland og bjó til sam-
ansafn af mega flottum sláandi lit-

ríkum T-bolum sem hann 
kallar „Fashion Groupie“.  
Á þá skellir hann svo 
slagorðum þar sem hann 
lofsyngur marga tísku-
hönnuði samtímans en 
gerir nett grín að þeim í 
leiðinni.  Á einum stend-
ur skýrum stórum stöf-
um: Cause Me Pain Hedi 
Slimane, á öðrum Get Yer 
Freak On Giles Deacon, 
á þeim þriðja Give Us A 
Tickle Richard Nicolls.  
Hljómar eins og skemmti-
legt einkagrín sem gekk 
aðeins of langt og hefur 
náð útbreiddri athygli! 

Hægt er að kaupa bolina á www.
house-ofholland.co.uk 

Húsið hans Henrys

Nýttu þér tækifærið – sæktu um DMK á spron.is

Þau fyrirtæki, sem nú
veita viðskiptavinum
í DMK afslátt, eru:

• Casa
• InnX
• Sjónvarpsmiðstöðin
• Vouge
• Lystadún-Marco
• Ólavía og Oliver

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

Allt að 50% afsláttur!

Meðal þeirra fríðinda sem fylgja því að vera í DMK þjónustu SPRON

er að reglulega eru fá en vegleg tilboð frá völdum fyrirtækjum auk

þess sem viðskiptavinum í DMK býðst Einkaklúbbskortið frítt.

Með því að fara inn á spron.is getur þú kynnt þér

þessi frábæru tilboð sem gilda til 1. júní 2007.

Vegleg tilboð í DMK
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Giles Deacon er draumamað-
ur allra tískuunnenda. Ekki er 
hann aðeins hávaxinn, skarpleit-
ur, myndarlegur og kurteis bresk-
ur herramaður. Hann er líka með 
eindæmum hæfileikaríkur tísku-
hönnuður sem hefur verið lengi í 
bransanum. Deacon hefur meðal 
annars unnið fyrir Bottega Veneta 
og Gucci en þessa dagana er hann 
upptekinn við vinnslu á hand-
töskulínu fyrir hið rótgróna tísku-
fyrirtæki Mulberry og við hönn-
unarsamstarf við New Look (svip-
að og samstarf Stellu McCartney 
og H&M) ásamt því að hanna sína 
eigin fatalínu undir nafninu Giles. 
Og þar, skal ég segja ykkur, eru 
áhugaverðir hlutir að gerast!

Í sýningu sinni fyrir vor og 
sumar 2007 spann hann saman 
pönk, goth og S&M áhrif í stór-
fenglega veislukjóla sem sýndu að 
herra Deacon er bæði mjög klár 
skreðari og hefur líka húmor fyrir 
því sem hann er að gera.

Hann bætti svo einni skraut-
fjöður í hattinn með haust og vetr-
arsýningu sinni um daginn. Þar 
fór ekki á milli mála að Deac-
on er náttúruunnandi og var sýn-
ingin öll í skógarlitum, jarðarlit-
um, ættflokkaprentum og svört-
um kínverskum fasanafjöðrum. 
Og skórnir, ja hérna skórnir! Æð-
isgengnir!

„Við komumst á gott skrið í þetta 
skiptið og bara æddum áfram og 
þetta varð útkoman,“ var útskýr-
ing herra Deacons á aðferðum 
sínum og litla vinahersins sem 
hann safnar í stúdíóið sitt. Útkom-
an varð víðáttumikil og stórfeng-
lega hlaðin sýning með prentum, 
bólstrum, reimum og tröllauknu 
kaðlaprjóni. Og maður hefur á til-
finningunni að allir hafi skemmt 
sér konunglega við að búa þessi 
föt til.

Giles Deacon 
er draumur 



Sienna Miller fær ekki mikinn 
svefn þessa dagana. Leikkon-
an sætir ofsóknum klæðskipt-
ings sem kallar sig Peter, og hefur 
ráðið sér lífverði vegna ótta við 
hann. „Undarlegum bréfum rignir 
bókstaflega yfir Siennu. Aumingja 
stelpan hefur verið svo hrædd að 
hún getur ekki sofið,! sagði heim-
ildarmaður Daily Star um ástand-
ið hjá leikkonunni.

Sienna lætur ofsóknirnar þó 
ekki stöðva sig alveg. Eftir frum-
sýninguna á myndinni Factory 
Girl setti hún stefnuna á St. Mart-
in hótelið í London ásamt systur 
sinni og vinum, og hélt partíinu 
gangandi  nóttina á enda.

Svefnlaus af 
ótta

Umfangsmikill niðurskurð-
ur var í gær gerður á yfir-
stjórn RÚV. Páll Magnússon 
útvarpsstjóri segir breyt-
ingarnar miða að aukinni 
skilvirkni. Þórhallur Gunn-
arsson er nú yfir sjónvarpi 
og dr. Sigrún Stefánsdóttir 
yfir útvarpi RÚV. Stöður 
Boga Ágústssonar, Bjarna 
Guðmundssonar og Dóru 
Ingvadóttur eru lagðar 
niður. 

„Ég get ekki tjáð mig um þá hluta 
málsins sem snúa að nafngreind-
um einstaklingum. Það væri væg-
ast sagt óviðeigandi og ónærgætið 
af minni hálfu,” segir Páll Magn-
ússon útvarpsstjóri.

Í gær, á dramatískum fundi í Út-
varpshúsinu við Efstaleiti, kynnti 
Páll umfangsmiklar breytingar á 
skipuriti RÚV. Veruleg fækkun er 
í yfirstjórn fyrirtækisins. Fimm 
heyra beint undir Pál:

Þórhallur Gunnarsson er nú 
dagskrárstjóri sjónvarps auk 
þess að ritstýra áfram Kastljósi, 
dr. Sigrún Stefánsdóttir er dag-
skrárstjóri útvarps, yfirmað-
ur fréttastofu útvarps er Óðinn 
Jónsson, fréttastjóri sjónvarps er 
Elín Hirst og Bjarni Kristjánsson 
hefur verið ráðinn yfir rekstur og 
fjármál. Bjarni er viðskiptafræð-
ingur, var eitt sinn fjármálastjóri 
Íslenska útvarpsfélagsins og áður 

framkvæmdastjóri
Áburðarverk-

smiðjunnar.
Að sögn 

Páls er 
þarna á 
ferðinni
einföldun á 

yfirstjórn-
inni, fækkun 

yfirmanna í því skyni að auka skil-
virkni og stytta boðleiðir.

„Verið er að gera stjórnunar-
hlutann snarpari og hvassari en 
er í dag. Stjórnendum fækkar 
hér innan dyra og hver um sig á 
að gera meira. Í gamla skipurit-
inu voru þrír framkvæmdastjór-
ar svokallaðir. Stöður þeirra ráð-
herraráðnu framkvæmdastjóra 
eru nú lagðar niður,“ segir Páll.

„Sömuleiðis er staða dagskrár-
stjóra Rásar eitt og Rásar 
tvö, og forstöðumanns svæð-
isútvarps gerð að einni.“

Staða Boga Ágústsson-
ar, forstöðumanns frétta-
sviðs, er þannig lögð niður og 
Bjarna Guðmundssonar, fram-
kvæmdastjóra sjónvarps. Til-
kynnt var í gær að 
hann yrði tíma-
bundið skipaður 
útvarpsstjóri í 
15 daga hinnar 
deyjandi stofn-
unar, áður en 
hún verður 
ohf-uð, sem 

án efa mun styrkja eftirlaunarétt-
indi hans. Bjarni verður við svo 
búið ráðinn sérlegur aðstoðarmað-
ur Páls.

Staða Rúnars Gunnarssonar, 
dagskrárstjóra innlendrar dag-
skrárdeildar, breytist og fer, 
staða Margrétar Oddsdóttur sem 
áður stýrði Rás eitt einnig sem og 
Dóru Ingvadóttur sem var fram-
kvæmdastjóri Útvarps. Þá verður 

staða yfirmanns íþrótta-
deildar, þeirri sem 

Samúel Örn Erlings-
son hefur gegnt, 
lögð niður og heyr-
ir deildin undir Þór-
hall.
Ekki liggur fyrir 

hvað verður um þetta 
fólk á þessu stigi. Sumum 

hefur verið boðin 
staða eins og í til-

felli Sigrúnar 

Stefánsdóttur, aðrir fara á eftir-
laun og aðrir velta því nú fyrir sér 
hvort þeir þiggi áfram starf við 
fyrirtækið í breyttri mynd. Svo 
er til dæmis með Boga Ágústs-
son sem fagnar þessari breytingu. 
Ætlar að halda áfram og þá taka 
upp þráðinn í fréttamennsku. 

„Ég er mjög sáttur við þetta 
skipurit. Þetta eru nákvæmlega 
þær áherslur sem ég hef verið 
að berjast fyrir  og því er hvorki 
fyrir klögumálum né kvörtunum 
hjá mér að fara. Það er verið að 
leggja áherslu á dagskrármál-
in sem er einmitt það sem Ríkis-
útvarpið á að ganga út á,“ segir 

Bogi Ágústsson en staða for-
stöðumanns fréttasviðs, sem 
hann gegndi, var lögð niður sam-
kvæmt nýju skipuriti. „Ég er 
ekki búinn að ákveða hvað ég 
ætla að taka mér fyrir hendur 
en hver veit nema ég setjist við 
skrifborðið og fari aftur að skrifa 
fréttir,“ bætir hann við.

Bogi sáttur við skipuritið

Gleði Þórhalls Gunnarssonar með 
hina nýju stöðu var tvíbent þegar 
Fréttablaðið náði af honum tali.

„Þetta þýðir meiri þrældóm. 
Ef ég ætla að stýra Kastjósinu 
áfram og bæta þessu við mig. En 
við sjáum til,“ segir Þórhallur.

Aðspurður hvort þetta hafi 
verið lengi í deiglunni segir hann 
að það taki til nokkurs tíma. Og 
rifar upp fyrir blaðamanni slúður 
sem Fréttablaðið birti einmitt um 
að þetta stæði til – að hann tæki 
við þessari tilteknu stöðu.

Þórhallur segir breytinga að 
vænta sem komi þá fram í haust. 
En tíma taki að átta sig á því 
úr hverju þeir hjá RÚV hafi að 
moða. Með vísan til þess að Þór-
hallur er lærður leikari segir 
hann drauminn að vinna meira 
leikið efni, ef fjármagn sé til stað-
ar, og með vísan í mastersgráðu 
hans þá segist Þórhallur einfald-
lega vilja halda áfram að búa til 

gott sjónvarp.
„Ég veit hins vegar ekki hvað 

mínum nánustu finnst um þetta. 
Ég verð enn meira burtu frá heim-

ili mínu og hef þó verið mikið frá. 
Ég verð að koma mér upp íbúð 
hérna í Útvarpshúsinu,“ segir 
Þórhallur. 

Meiri þrældómur Þórhalls
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Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu
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Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

EPIC MOVIE     kl. 3, 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
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. 3, og 8 B.I. 12 ÁRA
PAN´S LABYRINTH **     kl. 10 B.I. 16 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE **     kl. 5.50 B.I. 7 ÁRA
** SÍÐUSTU SÝNINGAR

EPIC MOVIE       kl. 2, 4, 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
EPIC MOVIE SÝND Í LÚXUS         kl. 2, 4, 6, 8 og 10
NORBIT          kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
THE NUMBER 23       kl. 8 og 10.15 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

EPIC MOVIE     kl. 4, 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
NORBIT        kl. 4 og 8
SMOKIN  ́ACES     kl. 10 B.I. 16 ÁRA
BRETTABÍÓ      kl. 6

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

FRÁBÆR GAMANMYND ÞAR SEM GERT ER GRÍN AF HELSTU 
STÓRMYNDUM SÍÐASTA ÁRS.

UPPLIFÐU MYNDINA SEM FÉKK ENGIN ÓSKARSVERÐLAUN!

ÞESSI ER STÓR... VIÐ MÆLDUM!

FÓR BEINT Á TOPPINN Í USA!

"ÓVÆNT KVIKMYNDAPERLA SEM 
ENGINN MÁ LÁTA FRAM HJÁ SÉR FARA."

- SIGRÍÐUR PÉTURSDÓTTIR, RÁS 1

„FRÁBÆR LEIKUR OG
EFTIRMINNILEG MYND!“

- B.S., FRÉTTABLAÐIÐ

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

Plata Dr. Gunna frá 1997, Abbababb!, 
er líklegast best heppnaða barna-
plata frá því að Eniga Meniga kom út. 
Hafnarfjarðarleikhúsið sýnir nú leik-
rit byggt á þessu snilldarverki Dr. 
Gunna og nú er komin út plata með 
lögum leikverksins sem inniheldur 
heil sextán lög.

Fjörið á völdin á plötunni og tónn-
inn er strax gefinn í fyrsta laginu, 
stuðlaginu Abbababb! þar sem áhrif-
in frá Devo leyna sér ekki. Á eftir 
blasa síðan við lög sem einnig voru 
á upprunalegu plötunni en nokkur ný 
fá einnig að fljóta með. Skemmtileg-
ust þeirra eru án efa „60‘s garage“ 
lagið Hr. Rokk og Fýlustrákarnir
og hið eiturhressa Hr. Diskó sem er 
hálfgerð ábreiða af Daddy Cool með 
Boney M (sem Dr. Gunni tilnefndi á 
bloggsíðu sinni um daginn sem eitt af 
bestu lögum sögunnar). Af uppruna-
legu plötunni sakna ég þó helst Upp í 
sveit og Ó, kisa mín.

Aðalsmerki plötunnar eru glettn-
ir textar, eins og Dr. Gunna er einum 
lagið. Einfalt rím og barnslega ein-
falda textar, oft yndislega súra, er 
auðvelt að gleypa og ekki þarf marg-
ar spilanir þangað til maður byrjar 
sjálfur að raula með.

Það sem skilur þessa plötu helst 
frá forvera sínum eru flytjendurnir 
sem voru töluvert betri á fyrri plöt-
unni. Sigurjón Kjartansson setur þó 
skemmtilegan svip á plötuna, Álfrún 
Örnólfsdóttir skilar sínu vel og Atli 

Þór Albertsson kemur á óvart. Aðrir 
bæta litlu við lögin og ná ekki alveg 
að gefa þeim þann persónuleika sem 
þarfnast. Hljómur plötunnar er líka 
örlítið flatur, kannski er hljóðjöfn-
unni um að kenna, en nokkur lög ná 
þó skemmtilegri vídd. Platan á samt 
vafalaust eftir að kæta krakka á 
öllum aldri og getur komið öllum í 
gott stuð.

Krakkastuð!
Nýtt lag með rokksveitinni 
Mínus, Futurist, fer í útvarps-
spilun á þriðjudag. Lagið er að 
finna á væntanlegri plötu Mínus, 
The Great Northern Whalekill, 
sem kemur út 16. apríl.

Platan var tekin upp í Los Ang-
eles í janúar og febrúar á þessu 
ári og eru á henni ellefu glæný 
lög. Um upptökustjórn á  plöt-
unni sáu Joe Barresi og S. Husky 
Höskulds.

Þrjú ár eru liðin síðan Mínus 
sendi frá sér plötuna Halldór Lax-
ness, sem fékk mjög góðar viðtökur. 
Áður hafði sveitin gefið út plöturnar 
Hey Johnny og Jesus Christ Bobby. 

Mínus verður ein þeirra sveita 
sem hita upp fyrir Cannibal 
Corpse á Nasa í lok júní. Sveit-
in spilaði síðast á tónleikum 
Incubus.

Nýtt lag frá Mínus



Rómantísk gamanmynd
FEITASTA 

GRÍNMYND
ÁRSINS

BREAKING AND ENTERING

STÆRSTA OPNUN ÁRSINS Í BANDARÍKJUNUM

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI
DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

KVIKMYNDAUPPLIFUN ÁRSINS

VJV TOPP5.IS

Hefur þú einhvern 
tíman gert mjög 

stór mistök?

Frönsk- Kvikmyndahátíð 3.Mars Til 1. Apríl
  

300. kl. 4 - 6:30 - 9 - 10:40 B.i.16

BLOOD & CHOCOLATE kl. 8 - 10:15 B.i.12

LETTERS FROM... kl. 5:30 B.i.16

BLOOD DIAMOND kl. 8 B.i.16

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

FORELDRAR kl. 3:45

PARIS, JE T’AIME kl 15:20
HORS DE PRIX  kl 17:40 – 20:00
TELL NO ONE kl 22:20
MON PETIT DOIGT kl.15:45 - 17:45
LES AMANTS kl.20:00

BREAKING AND ENTERING kl. 5:50 B.i.12

BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 2 - 4 - 6:10 Leyfð

VEFURINN... 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. 2 - 3:40 Leyfð

300. kl.1:30-5:30-8-9:15-10:30 B.i.16

300. VIP kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30

BLOOD & CHOCOLATE kl. 8 - 10:30  B.i.12

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

SMOKIN ACES kl. 5:50 - 8 - 10:20 B.i.16

300. kl. 5:30 - 8-10:10 -10:30 B.i.16

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

MUSIC & LYRICS kl. 5:50 - 8   Leyfð

BRIDGE TO TERABITHIA kl. 1:30 - 3:30 Leyfð

VEFURINN H... M/- Ísl tal kl. 1:40 - 3:50 Leyfð

300 kl. 5 - 8 - 10:30 B.i. 16

LAST KING OFSCOTLAND kl. 10 B.i. 16

BRIDGE TO TERABITHIA kl. 2  - 4 Leyfð

NUMBER 23 kl. 8 B.i. 16

VEFUR KARLOTTU ísl. tali kl. 2 Leyfð

300 kl.  5:40 - 8 - 10:20 B.i. 16

THE BRIDGE TO ... kl.  2 - 4 Leyfð

VEFURINN... M/- Ísl tal. kl. 2 Leyfð

MUSIC & LYRICS kl. 4 - 6 - 8 Leyfð

BLOOD & CHOCOLATE kl 10 B.i.12

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

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI

Leikkonan Eliza-
beth Taylor hefur 
gefið ungum 
stjörnum í Holly-
wood góð ráð 
varðandi fram-
tíðina og segir að 
þær eigi að hætta 
að kvarta undan 
vandræðunum
sem fylgi frægð-
inni. „Frægð kost-
ar ykkur einka-
líf ykkar. Þið eigið 
engan rétt á einka-
lífi,“ sagði Taylor 
í sjónvarpsviðtali 
við Entertainment 
Tonight. Á hún þar 
við stjörnur á borð 
við Lindsay Lohan, 
Britney Spears og 
Paris Hilton. „Ef við viljið vera 
út af fyrir ykkur skuluð þið ekki 
leita eftir athygli. Það er þægi-
legt að vera heima hjá sér og þið 

getið gert það að 
góðu athvarfi.“ 

Taylor segir að 
þær ungu stjörn-
ur sem séu sífellt 
úti á lífinu geti 
sjálfum sér kennt 
um athyglina sem 
þær fái. „Sumar 
af þessum ungu 
stelpum eru sífellt 
í kringum fjölmiðl-
ana. Ef þið viljið 
hafa þetta þannig 
þá verður þetta 
þannig. Það eru 
samt milljón leið-
ir til að komast hjá 
þessu.“

Hvetur Tayl-
or stúlkurnar til 
að læra af henn-

ar reynslu og halda partí fyrir 
fræga fólkið heima hjá sér. „Þið 
getið eignast ykkar eigin vinahóp 
og verið með honum.

Hættið að kvarta

Spjallþáttadrottningin Ellen 
DeGeneres og leikkonan Portia 
di Rossi ætla að ganga í það heil-
aga í sumar. Þær hafa verið saman 
síðan árið 2004. Di Rossi, sem er 
hvað frægust fyrir leik sinn í Ally 
McBeal, og síðar Arrested Devel-
opment, var þá nýhætt með söng-
konunni Francescu Gregorini, 
stjúpdóttur Ringo Starr. Di Rossi 
hafði forðast allar spurningar um 
kynhneigð sína og samband við 
Gregorini á meðan á því stóð, en 
kom opinberlega út úr skápnum 
eftir að hún og Ellen DeGeneres 
byrjuðu saman. 

Samkvæmt National Enquirer 
er það Di Rossi sem krefst þess að 
þær gifti sig. Athöfnin fer vænt-
anlega fram á heimili þeirra í 
Kaliforníu í júní.

Brúðkaup í vændum 
Í nýlegu viðtali á heimasíðu 
MTV segist Björk Guð-
mundsdóttir vera eins og 
margir aðrir óhress með 
gang mála í heiminum. 

„Þar sem ég er tónlistarkona vildi 
ég tala fyrir hönd fólksins á göt-
unni sem er yfirhöfuð frekar fúlt,“ 
segir Björk Guðmundsdóttir í við-
tali við MTV. „Ég er bara ein af 
þessum röddum og það að einhver 
eins og ég sé búinn að fá nóg sýnir 
þá erfiðu tíma sem við lifum á.“

Björk segist hafa orðið fyrir 
miklum áhrifum af heimsókn sinni 
til bæjar í Indónesíu þar sem 180 
þúsund manns fórust í tsunami-
flóðunum gríðarlegu. „Þau urðu 
að breyta golfvelli í fjöldagröf. Og 
lyktin ... kom líklega mest á óvart. 
Maður gat fundið lyktina af dauð-
anum ári eftir atburðina,“ sagði 
hún. 

Björk gefur út sjöttu hljóð-
versplötu sína Volta 7. maí og mun 
spila víða um heim á þessu ári. Hún 
verður aðalnúmerið ásamt banda-
rísku rokksveitinni The Smashing 
Pumpkins, sem er byrjuð aftur 
eftir nokkurra ára hlé, á Virgin-tón-
listarhátíðinni í Toronto sem verð-
ur haldin 8.-9. september. Virgin 

Group, fyrirtæki Richards Bran-
son, er styrktaraðili hátíðarinnar. Á 
meðal fleiri þekktra nafna á hátíð-
inni eru The Killers, Interpol, Amy 
Winehouse og Jamie T. 

Eins og Fréttablaðið greindi frá á 
dögunum mun Björk spila á styrkt-

artónleikum á Nasa 1. apríl nk. og  
9. apríl heldur hún síðan stóra tón-
leika í Laugardalshöll með hljóm-
sveit sinni. Eftir það mun hún 
spila á hinum ýmsu tónlistarhá-
tíðum, þar á meðal á Hróarskeldu, 
Glastonbury og Coachella. 

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. 2  Í ÁLFABAKKA KL. 2 Á AK. OG Í KEF

EKKI SÝND KL. 2 Í SAMB. AKUR
Á SUNNUDAG

SKOLAÐ Í BURTU M/- ÍSL TAL. KL. 2  Í ÁLFABAKKA

vaxtaauki!
10%



 Óprúttnir aðilar unnu 
nýverið skemmdarverk á Hellis-
sandsvelli, æfingavelli Víkings í 
Ólafsvík, er bíl var ekið á vellin-
um og hann spólaður og spænd-
ur. Gunnar Örn Arnarson, fram-
kvæmdastjóri félagsins, skoð-
aði aðstæður og segir að það hafi 
verið til happs að völlurinn hafi 
verið þakinn snjó.

„Það gæti samt verið að völlur-
inn verði seinna tilbúinn en vana-
lega. Það er búið að bera sand í 
ójöfnurnar til að jafna völlinn út,“ 
sagði hann.

„Þetta er ferlegt og alveg óskilj-
anlegt að einhver skuli láta sér 

detta í hug að gera þetta. En það 
er líklega búið að komast til botns 
í málinu um hver hafi verið þar 
að verki,“ sagði Gunnar. „Það er 
svo undir bæjaryfirvöldum komið 
til hvaða aðgerða verður gripið í 
framhaldinu.“

Gunnar segir að völlurinn hafi 
vanalega verið tilbúinn til notkun-
ar í upphafi apríl. „Hann er í miðju 
hrauninu þannig að það stendur 
aldrei neitt vatn í vellinum, það 
rennur beint í gegn,“ sagði hann. 
Þess fyrir utan nota yngri flokkar 
félagsins völlinn mikið en sjálfur 
keppnisvöllurinn er í Ólafsvík.

Spólað og spænt á 
Hellissandsvelli

Ætlar ekki að fórna Íslandsmótinu

 Birgir Leifur Hafþórsson 
komst í fyrrinótt í gegnum niður-
skurðinn á TCL Classic-mótinu á 
Hainan-eyju í Kína. Mótið er hluti 
af Evrópumótaröðinni. Hann lék 
vel í gær, á tveimur höggum undir 
pari og sex alls eftir fyrstu tvo 
hringina.

66 kylfingar komust í gegnum 
niðurskurðinn en Birgir Leifur 
var í 37.-54. sæti eftir fyrstu tvo 
hringina. Sannarlega frábær ár-
angur.

„Jú, þetta hefur verið ferðar-
innar virði. Það er frábært eftir 
svona langt ferðalag að fá alla-
vega eitthvað í kassann til baka,“ 
sagði Birgir Leifur við Fréttablað-
ið í gær. Ljóst er að hann mun fá 
eitthvert verðlaunafé í sinn hlut 
en hversu mikið fer eftir árangri 
hans.

„Þetta var stöðugt og gott hjá 
mér í dag. Ég var virkilega ánægð-
ur með teighöggin hjá mér, þau 
voru löng og bein. Það eina sem 
var að angra mig voru púttin. Það 
fór bara ekkert niður. Þessir fugl-
ar sem ég fékk í gær voru einfald-
lega gefins. Ég var mikið að tví-
pútta en sem betur fer ekkert að 
þrípútta.“

Birgir Leifur segir að flatirn-
ar hafi reynst sér erfiðar. „Það er 
þetta einkennilega gras sem heitir 
Bermúdagras, það vex í allar áttir. 

Maður er alltaf að venjast því 
betur og betur. Ég náði því ekki í 
dag, það hlýtur að koma á morg-
un.“

Hann segir að áætlun sín fyrir 
síðustu tvo dagana sé að halda 
áfram á sömu braut og hann hefur 
verið á. „Á þessum velli verð-
ur maður samt að taka ákveðnar 
áhættur. Á par fimm holum verð-
ur maður að reyna að komast inn 
á flatirnar í tveimur höggum til 
að ná fugli eða jafnvel erni. Það 
hefur heppnast mjög vel hjá mér 
hingað til.“

Eiginkona Birgis Leifs Elísabet 
Halldórsdóttir er honum til halds 
og trausts í Kína. „Þetta er eina 
vitið. Best væri auðvitað að vera 
með alla fjölskylduna með, hafa 
þetta eins og heima hjá sér.“

Að lokum segir hann að Hainan-
eyja sé undurfögur og fólkið ynd-
islegt. „Þetta hefur verið frábær 
ferð. Það er allt fyrir okkur gert, 
veðrið er frábært og völlurinn 
meiriháttar. Ég get hiklaust mælt 
með þessum stað.“

Birgir Leifur Hafþórsson gerir það gott á TCL Classic-mótinu sem fram fer á 
Hainan-eyju í Kína. Birgir Leifur komst í gegnum niðurskurðinn.

 Sir Alex Ferguson, stjóri 
Man. Utd, og Ryan Giggs, leik-
maður Man. Utd, voru í gær út-
nefndir stjóri og leikmaður febrú-
armánaðar í ensku úrvalsdeild-
inni. Þetta er í annað sinn sem 
þeir eru valdir bestir á sama tíma 
á þessu tímabili en það gerðist 
einnig í ágúst.

Lið United lék mjög vel í febrú-
ar og vann þrjá góða sigra. Ryan 
Giggs reyndist einu sinni sem 
oftar betri en enginn með mörk 
gegn Tottenham og Fulham en 
Giggs hefur skorað nokkur mjög 
mikilvæg mörk fyrir United á 
þessari leiktíð. 

Ferguson og 
Giggs bestir

 Steve McClaren, lands-
liðseinvaldur Englands,  valdi í 
gær 23 manna æfingahóp fyrir 
landsleikina gegn Ísrael og And-
orra.

Það sem kom mest á óvart var 
að McClaren skyldi velja Scott 
Parker, miðjumann Newcastle, í 
hópinn en hann hefur ekki komist 
í landsliðshópinn ansi lengi. Owen 
Hargreaves snýr einnig aftur 
eftir meiðsli.

Ben Foster byrjaði í síðasta leik 
Englands en fastlega er búist við 
því að Paul Robinson komi aftur í 
liðið núna.

Ashley Cole er í leikbanni í 
öðrum leiknum en mun spila hinn. 
David Beckham er ekki í hópn-
um þar sem hann er meiddur en 
búist var við að hann fengi sæti í 
hópnum.

Hópurinn: Robinson (Totten-
ham), Foster (Man. Utd), Car-
son (Liverpool); G. Neville (Man. 
Utd), Richards (Man. City), Ferd-
inand (Man. Utd), Terry (Chel-
sea), Woodgate (Real Madrid), 
Carragher (Liverpool), A. Cole 
(Chelsea), P. Neville (Everton); 
Gerrard (Liverpool), Hargrea-
ves (Bayern München), Lampard 
(Chelsea), Lennon (Tottenham), 
Parker (Newcastle), Carrick 
(Man. Utd), Dyer (Newcastle), 
Downing (Middlesbrough); John-
son (Everton), Rooney (Man. 
Utd), Defoe (Tottenham), D. Bent 
(Charlton).

Scott Parker í 
landsliðið



 Snæfell getur í dag 
orðið fyrsta liðið í sjö ár til þess 
að slá Keflavík út úr átta liða úr-
slitum úrslitakeppninnar en liðin 
mætast í öðrum leik sínum í úr-
slitakepppnini klukkan 16.00 í 
Keflavík. Snæfell vann fyrsta leik-
inn 84-67 í Hólminum og klárar 
einvígið með sigri í dag. 

Keflavík tapaði á fimmtudags-
kvöldið fyrsta leiknum sínum í 
úrslitakeppni og er þetta aðeins 
í þriðja skipti á síðustu 19 árum 
sem Keflavík er 0-1 undir í fyrstu 
umferð úrslitakeppninnar. Það 

hefur hins vegar gerst mun oftar 
að Keflavíkurliðið hefur tapað 
fyrsta leik í einvígi. 

Þar hafa Keflvíkingar sýnt mik-
inn styrk því þeir hafa unnið þrjú 
síðustu einvígin sem liðið hefur 
tapað fyrsta leik. Þeir unnu ÍR 3-
1 í undanúrslitunum 2005 eftir að 
hafa tapað fyrsta leik á heimavelli, 
unnu úrslitaeinvígið gegn Snæfelli 
2004 3-1 eftir að hafa tapað fyrsta 
leik á útivelli og unnu undanúr-
slitaeinvígið 2004 gegn Grindavík 
þrátt fyrir tap í Grindavík í fyrsta 
leik.

Hefur komið til 
baka í síðustu skipti

 Fimmta árið í röð 
verða „óvænt“ úrslit í fyrsta leik 
í einvígi KR-inga í átta liða úr-
slitum, það er heimaliðið tapar 
fyrsta leiknum. 
KR-ingar töpuðu eins og kunn-
ugt er 65-73 fyrir ÍR í DHL-Höll-
inni í Iceland Express deildinni á 
fimmtudagskvöldið og þurfa því 
að vinna í Seljaskóla í dag til þess 
að tryggja sér oddaleik. 
KR-ingar þurfa ekki að örvænta 
ef að sagan heldur áfram að end-
urtaka sig því þrjú síðustu ár 
hefur einvígið farið í oddaleik og 
það lið sem lenti 0-1 undir vann 
síðan úrslitaleikinn og tryggði sér 
sæti í undanúrslitunum. 
KR-ingar sjálfir hafa samt að-
eins einu sinni komist upp úr átta 
liða úrslitum í þessi fjögur skipti 
en það var í fyrra þegar þeir töp-
uðu fyrsta leik í DHL-Höllinni en 
unnu síðan tvo leiki í röð og fóru 
áfram.

Kunnugleg 
staða hjá KR

SKRÚFUDAGUR

Komdu og taktu þátt í skemmtilegri dagskrá og kynntu þér það 
nám sem er í boði.

NÁMSKYNNING

Stúdentspróf

Einka- og atvinnuflugmannspróf

Vélstjórnar- skipstjórnarpróf

Alþjóðleg réttindi

DAGSKRÁ

Véla-, siglinga- og flughermar

Nemendur og kennarar að störfum við vélar og tæki

Þyrla Landhelgisgæslunnar sýnir björgun kl. 13:30

Turninn verður opinn gestum

Ókeypis ferðir á milli Fjöltækniskólans og Flugskólans á 
Reykjavíkurflugvelli

Dregið úr lukkupotti kl. 16:00. Tímar í flughermi og útsýnisflug yfir 
Reykjavík í verðlaun. Útsýnisflugið er strax að útdrætti loknum

Kvenfélögin Hrönn og Keðjan selja kaffiveitingar gegn vægu gjaldi

Allir velkomnir 

Opið hús í Fjöltækniskólanum við Háteigsveg í dag kl. 13:00 - 16:30.
Lukkupottur, heppnir gestir 15 ára og eldri geta unnið útsýnisflug yfir 
Reykjavík og tíma í flughermi. Þyrla Landhelgisgæslunnar sýnir 
björgun kl. 13:30. 

HÁTEIGSVEGI      105 REYKJAVÍK      SÍMI 522 3300      WWW.FTI.IS

Nám í Fjöltækniskóla Íslands hentar m.a. þeim sem vilja ljúka 

stúdentsprófi af náttúrufræðibraut með véltækni,- raftækni,- skipstækni- 

eða einkaflugmannsprófi.

Þeim sem vilja verða skipstjórar, flugmenn, vélstjórar, vélfræðingar hjá 

orkufyrirtækjum eða vilja undirbúa sig fyrir háskólanám á tæknisviði.

 Tvær af stærstu stoð-
um Chelsea-liðsins, John Terry 
og Frank Lampard, eru í samn-
ingaviðræðum við félagið þessa 
dagana. José Mourinho, stjóri 
Chelsea, segir að þeir eigi að vera 
áfram enda tilheyri þeir félaginu.

„Það væri hreint frábært að 
hafa þá hér áfram og ég tala nú 
ekki um ef það er hægt til ársins 
2010. Ég myndi elska að vera með 
þá áfram hjá mér. Þeir tilheyra 
Chelsea og eru hluti af sögu 
Chelsea. Þegar leikmenn sem eru 
svona sterkar stoðir innan félags-
ins og eru svona samofnir sögu 
þess þá er alger óþarfi að gera 
breytingar,“ sagði Portúgalinn 
skemmtilegi sem staðfesti enn og 
aftur að hann ætlaði sér ekki að 
yfirgefa félagið - sama hvað sög-
urnar um ósætti hans og Abram-
ovich, eiganda Chelsea, væru há-
værar.

„Svona er bara fótboltinn. Það 
er alltaf eitthvað ef. Ég er búinn 
að endurtaka 50 sinnum á síð-
ustu tíu dögum að ég vil vera 
áfram hjá Chelsea. Hvernig væri 
að menn færu að taka mark á því 
sem ég segi.“

Vill halda Terry 
og Lampard



Hann var þétt setinn 
bekkurinn í Kölnarena í gærkvöld 
þegar Kiel sótti Íslendingalið-
ið Gummersbach heim. Alls voru 
seldir 19.400 miðar á leikinn og 
komust mikið færri að en vildu 
á völlinn. Kiel var fyrir leikinn í 
efsta sæti deildarinnar en Gum-
mersbach sat í því þriðja tveimur 
stigum á eftir Kiel og því gríðar-
lega mikið undir í leiknum.

Fyrri hálfleikur var ógnvæn-
lega hraður og minnti á köflum 
á tennis. Liðin keyrðu miskunn-
arlaust upp hraðann og það bar 
til tíðinda þegar stillt var upp í 
venjulega sókn. 

Róbert Gunnarsson fór hreint 
á kostum í hálfleiknum þar sem 
hann skoraði ein sex mörk og tók 
fjölda frákasta.

Kiel leiddi lengstum í hálf-
leiknum og það gátu þeir ekki 
síst þakkað franska landsliðs-
markverðinum Thierry Omeyer 
sem varði eins og berserkur. Með 
hann sem besta mann leiddu gest-
irnir í leikhléi með fimm marka 
mun, 18-23.

Munurinn hélt áfram að auk-
ast í síðari hálfleik. Omeyer varði 
áfram eins og óður maður og þar 
að auki töpuðu leikmenn Gum-
mersbach boltanum klaufalega og 
var refsað grimmilega.

Kiel gat líka skipt grimmt 
af bekknum og það munaði um 
breiddina í þessum leik. Lokatöl-
ur voru 37-42.

Vonir Gummersbach um þýska 
meistaratitilinn eru nánast engar 
eftir þetta tap. 

Gummersbach 
úr leik

 Það var dregið í átta liða 
úrslit UEFA-bikarsins í gær.

Íslendingaliðið AZ Alkmaar, 
sem Grétar Rafn Steinsson leikur 
með, mætir þýska liðinu Werder 
Bremen og spilar fyrri leikinn á 
heimavelli.

Sevilla og Tottenham mætast 
einnig í mjög áhugaverðri viður-
eign. Espanyol mætir síðan Ben-
fica og að lokum mætast Bayern 
Leverkusen og Osasuna.

Sigurvegari leiks AZ og Brem-
en mætir vinningsliðinu úr leik 
Espanyol og Benfica. Sigurvegar-
inn úr leik Leverkusen og Osas-
una mætir því annað hvort Sevilla 
eða Tottenham.

Leikirnir fara fram 26. apríl og 
3. maí. 

AZ Alkmaar 
mætir Bremen

Iceland Express-deild karla:

DHL-deild kvenna:

Þýski handboltinn:

 Þeir 130 áhorfendur sem 
lögðu leið sína í Laugardalshöll í 
gærkvöldi áttu eflaust allir von á 
spennandi leik þegar tvö efstu lið 
DHL-deildar kvenna, Stjarnan og 
Valur, áttust við. Sú var ekki raun-
in því Stjarnan rúllaði yfir Val, 33-
20, og sýndi og sannaði að það er 
langbesta lið deildarinnar í dag.

Stjarnan byrjaði leikinn af mikl-
um krafti og komst í 8-1 strax á 
fyrstu 10 mínútum leiksins. Þenn-
an mun náði Valur ekki að minnka 
þótt Stjarnan hafi ekki skorað 
mark á síðustu sjö mínútum fyrri 
hálfleiks. Vörn gestanna úr Garða-
bænum var frábær í leiknum og 
fyrir aftan hana varði Florentina 
Grecu eins og hún best getur.

Stjarnan var sjö mörkum yfir í 
hálfleik, 8-15, og hélt uppteknum 
hætti eftir hlé. Eftir kortersleik í 
seinni hálfleik var munurinn orð-
inn þrettán mörk, 11-24, og öll von 
Valsstelpna um að ná stigi úr leikn-
um fokin út í veður og vind. Stjarn-
an gaf ekkert eftir þótt munurinn 
hafi verið þetta mikill og kláraði 
leikinn með stæl, 20-33.

Ágúst Jóhannsson þjálfari Vals 
hefur gefið upp alla von um að ná 
Stjörnunni þótt enn séu fimm um-
ferðir eftir af mótinu. „Stjörnu-
stúlkur áttu skilið að vinna þennan 
leik og eru orðnar Íslandsmeistar-
ar.“

Aðalsteinn Eyjólfsson þjálfari 
Stjörnunnar var ekki sammála 

kollega sínum hjá Val. „Mótið er 
ekki búið. Það eru enn tölfræði-
legir möguleikar á að við missum 
þetta frá okkur.“

Aðalsteinn átti eins og flest-
ir von á hörkuleik og kom honum 
lítil mótstaða Vals á óvart. „Mínir 
leikmenn mættu gríðarlega ein-
beittir til leiks og einbeitingin 
skein úr hverju andliti. Ég er gríð-
arlega stoltur af mínu liði, stelp-
urnar hafa unnið mjög vel að því 
að laga okkar leik eftir tapið gegn 
Val 6. janúar. Allt sem við lögðum 
upp með gekk upp.“ 

Íslandsmeistaratitillinn á hraðferð í Garðabæinn

 Það er ljóst að allt 
getur gerst í úrslitakeppni Iceland 
Express deildar karla og dæmi um 
það er 105-112 sigur Grindavík-
inga í Borgarnesi í gær. Þorleifur 
Ólafsson tryggði Grindvíkingum 
framlenginguna þegar hann jafn-
aði leikinn í 94-94 en það var eink-
um frammistaða Jonathans Griff-
in í lokin sem lagði grunninn að 
sigri Grindavíkur. Griffin skoraði 
15 stig í fjórða leikhluta og fram-
lengingu og refsaði Skallagríms-
mönnum hvað eftir annað þegar 
þeir gleymdu að stíga hann út en 
hann tók 4 stór sóknarfráköst á 
lokakaflanum.

„Þetta var svakaleikur og hörku 
skemmtun og synd að þessi leikur 
hafi ekki verið í sjónvarpinu. Tapið 
í fyrra blundar ekkert í okkur í ár 
því þeir voru bara betri en við í 
fyrra. Við lítum öðruvísi á dæmið 
í ár,“ sagði Páll Axel Vilbergsson, 
fyrirliði Grindavíkur, eftir sigur-
inn í Borgarnesi. „Við erum búnir 
að vera á mikilli uppsveiflu und-
anfarið og erum svo sem ekkert að 
einbeita okkur að Skallagrími. Við 
spiluðum vel í kvöld en erum samt 
að fá á okkur alltof mörg stig. Það 
þarf oft að minna okkur á það að 
spila vörn. Við ætlum að spila 
betri vörn á sunnudaginn og vinna 
þann leik,“ sagði Páll Axel.

Skallagrímsmenn voru mjög 
ósáttir í leikslok og létu reiðiköst-
in dynja á öllum sem heyra vildu 
eftir leikinn en það eru hins vegar 
leikmennirnir sem þurfa að bíta 
í skjaldarrendurnar ætli þeir sér 
ekki að fara snemma í sumarfrí 
í ár. Það leit nokkrum sinnum út 
fyrir að Skallagrímsskotvélin færi 
almennilega í gang en Grindvík-
ingar náðu alltaf að svara, fyrst 
með 20-4 spretti í lok annars leik-
hluta sem færði þeim fimm stiga 
forustu í hálfleik, 54-59 og svo 

með því að komast aftur yfir eftir 
að Skallagrímsmenn höfðu komið 
mjög grimmir inn eftir leikhléið. 
Lokaleikhlutinn var jafn og spenn-
andi og liðin skiptust á að hafa for-
ystuna.

Pallarnir í liði Grindavíkur, Axel 
Vilbergsson og Kristinsson, voru 
báðir erfiðir við að eiga og þá átti 
Björn Steinar Brynjólfsson (17 
stig, 5 þristar) frábæra innkomu 
af bekknum. Griffin og Þorleifur 
voru hins vegar þeir sem drógu 
vagninn í sóknarleiknum í lokin.

Það munaði miklu fyrir Skalla-
grím að Makedónarnir Dimitar 
Karadzovski og Jovan Zdravev-
ski,fundu ekki fjölina sína og settu 
sem dæmi aðeins niður 2 af 12 
þriggja stiga skotum sínum. Grind-
víkingar höfðu góðar gætur á Dar-
rell Flake sem á endanum missti 
þolinmæðina og fékk á sig afdrifa-
ríka óíþróttamannslega villu þegar 
mínúta var eftir af framlengingu. 
Grindvíkingar fengu fyrir vikið 
fimm stiga sókn og leikurinn var 
þeirra.

Grindavík getur tryggt sér sæti í undanúrslitum Íslandsmótins á morgun eftir 
105-112 sigur á Skallagrími í Borgarnesi í framlengdum leik. Varnarleikurinn 
var ekki í fyrirrúmi í leiknum en sóknarleikurinn þeim mun betri.

 Fyrir leikinn í kvöld 
mátti búast við öruggum sigri 
heimamanna er Njarðvík tók á 
móti Hamar/Selfoss í 8-liða úrslit-
um Iceland Express deildar karla 
í körfuknattleik. En leikurinn var 
allt annað en ójafn því mikil spenna 
var í leiknum undir lokin þar sem 
Njarðvík knúði fram sigur á loka-
sekúndum leiksins, 79-75.

Ekki var mikið skorað á upp-
hafsmínútum leiksins en deild-
armeistararnir náðu þó fljótlega 
tökum á leiknum og voru ávallt 
skrefinu á undan. 

Annar leikhluti var keimlíkur 
þeim fyrsta, Njarðvíkingar voru 
að leika fínan körfubolta á meðan 
Hamar/Selfoss voru að einbeita 
sér að allt öðrum hlutum – tuði í 
dómurum leiksins. Gestirnir voru 
þó fljótir að jafna sig á því og 
komust inn í leikinn með frábær-
um kafla undir lok leikhlutans og 
staðan í hálfleik var 40-39.

Jafnræði var með liðunum í 
upphafi þriðja leikhluta og skipt-
ust liðin á að skora. Njarðvík var 
þó ávallt með stóru tána á undan 
en Hamar/Selfoss var í baráttuhug 
komst yfir í fyrsta sinn í leiknum 
48-51 þegar tæpar 4 mínútur lifðu 
af þriðja leikhluta. 

Gestirnir héldu áfram að sýna 
góðan karakter og leiddu eftir þrjá 
leikhluta, öllum að óvörum, 58-60. 
Lið Hamars/Selfoss var ekkert á 
því að gefa Njarðvíkingum færi 
á sér í upphafi síðasta leikhlutans 
og komust fljótlega í 61-65  þegar 
7 mínútur voru eftir af leiknum. 

Þegar 5 mínútur voru eftir af 
leiknum hafði Hamar/Selfoss bætt 
við forskotið, 63-70, og sýndu enga 
miskunn. Brenton jafnaði leik-
inn í 70-70 þegar aðeins 3 mínút-
ur voru eftir og mikil spenna kom-
inn í leikinn. 

Njarðvíkingar sigu svo fram-
úr á lokasekúndunum með stig-

um af vítalínunni, en Hamar/Sel-
foss fékk dæmt á sig tæknivíti 
undir lokin sem reyndist liðinu 
dýrt. Þess má einnig geta að þegar 
6 sekúndur voru eftir og Njarðvík 
átti boltann komu gestirnir ekki 
inn á völinn og létu leiktímann 
renna út í mótmælaskyni.

Einar Árni Jóhannsson, þjálfari 
Njarðvíkur, var sáttur með sigur-
inn en alls ekki spilamennsku liðs-
ins. ,,Þetta var ekki erfiðara held-
ur en ég bjóst við. Ég var alls ekki 
sáttur með leik minna manna.“ 
Hefur þú séð lið ekki mæta til leiks 
undir lok leiks eins og í kvöld? 

,,Nei, aldrei séð það áður. Ætli 
þeir hafi ekki séð marga fótbolta-
leiki að undanförnu. En ég hlakka 
til að mæta þeim í næsta leik”.

Hamar/Selfoss stóð í Íslandsmeisturunum
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Herra Kolbeins í kláminu



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

Lacetti

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

Bíllinn, sem er hluti af evrópulínu Chevrolet, er með 3ja ára ábyrgð og Chevrolet gæðastimplinum.

Vertu því klár, komdu og kynntu þér málið. Við erum á Tangarhöfðanum og tökum vel á móti þér. 

Tangarhöfða 8-12 Sími 590 2000

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

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

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

Chevrolet Lacetti
frá GM stærsta bílaframleiðanda í heimi
Verð: 1.899.000,-

100%
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„Þetta er náttúrlega rosalega 
gaman en það hefur verið svo 
brjálað að gera hjá mér að ég hef 
eiginlega ekki enn gert mér grein 
fyrir þessu,“ segir Máni Svav-
arsson en hann er tilnefndur til 
Emmy-verðlauna fyrir tónlistar-
stjórnun og tónverk í Latabæjar-
þáttunum.

Flokkurinn sem Máni er til-
nefndur í er fyrir sjónvarps-
efni að degi til og meðal keppi-
nauta íslenska tónlistarmannsins 
er tónlist úr hinum geysivinsælu 
Sesam Street og Bratz.  „Við erum 
á síðustu metrunum í framleiðslu 
næstu syrpu og þetta er góð inn-
spýting fyrir þá vinnu,“ bætir 
Máni við. Hann hefur fengið gríð-
arlega mikið af heillaóskaskeytum 

og þá sérstaklega frá samstarfs-
aðilum Latabæjar í Bandaríkj-
unum. „Fyrir þá er þetta stórmál 
enda eru þetta stærstu verðlaunin 
í bandarísku sjónvarpi þótt við á 
Íslandi höfum kannski ekki fylgst 
vel með þeim,“ segir Máni.

Verðlaunin verða afhent 15. júní 
og reiknar Máni fastlega með því 
að halda til Los Angeles og ganga 
niður rauða dregilinn með öllum 
hinum sjónvarpsstjörnunum fyrir 
framan Kodak Center, sömu höll 
og Óskarinn er afhentur. „Ef ekki 
núna hvenær þá?“ segir Máni en 
svo skemmtilega vill til að tón-
skáldið fagnar fertugsafmæli sínu 
sama dag. „Vonandi fær maður 
því bara verðlaunin í afmælis-
gjöf, það væri nú varla hægt að 

hugsa sér betri gjöf,“ segir Máni 
og hlær.

Latabæjarþættirnir eru því 
komnir með tvær tilnefningar 
til Emmy-verðlaunanna en þeir 
Magnús Scheving og Jonathan 
Judge voru sem kunnugt er til-
nefndir fyrir leikstjórn þáttarins í 
sérstökum barnaflokki Emmy. Þá 
hefur þátturinn gert strandhögg 
á breskri grundu og tókst smá-
skífunni Bing Bang að komast í 
fjórða sæti smáskífulistans þar í 
landi auk þess sem stefnan er sett 
á að koma á fót orkuátaki meðal 
breskra barna.

Flott að fá Emmy-verðlaun í afmælisgjöf

„Staða Guðbjargar er óbreytt 
og hún má halda áfram að sinna 
kennslu í þeim námskeiðum sem 

hún er skráð fyrir,“ 
segir Þorbjörn 
Broddason, próf-
essor í félags-
fræði og ábyrgð-
armaður fyrir nám 
í fjölmiðlafræði 

til BA-prófs. Á vef-
síðum í gær var 
því haldið fram 
að Guðbjörg Hild-
ur Kolbeins hefði 

sagt starfi sínu lausu sem stunda-
kennari í fjölmiðlafræði í skeyti 
til nemenda en Þorbjörn segir það 
vera fjarri sanni. „Mér hefur í 
það minnsta ekki borist slíkt bréf. 
Og ég sem ábyrgðarmaður þessa 
náms myndi fá slíkt bréf,“ útskýr-
ir Þorbjörn.

Hart hefur verið sótt að Guð-
björgu Hildi Kolbeins eftir að hún 
skrifaði færslu á bloggsíðu sinni 
um forsíðu fermingarbæklings 
Smáralindar. Mörgum þótti skrif-
in vera meiðandi og gróf og Frétta-
blaðið greindi nýverið frá því að 
foreldrar fyrirsætunnar íhuguðu 
að höfða meiðyrðamál á hendur 
Guðbjörgu. Þá hefur Háskólinn og 
fjölmiðlafræðin verið dregin inn 
í umræðuna og hann sakaður um 

að hygla þessum skoðunum og að 
þær séu jafnvel runnar undan rifj-
um deildarinnar. Þorbjörn segir 
þetta af og frá. Þessi skrif hafi 
algjörlega verið á ábyrgð Guð-
bjargar og hafi ekkert með félags-
vísindadeildina né Háskólann að 
gera. „Við kærum okkur ekkert 
um að vera bendluð við þessa um-
ræðu,“ segir Þorbjörn en vill þó 
ekki meina að ástæða hafi verið til 
að ávíta Guðbjörgu fyrir skrif sín. 
Hann hafi heldur ekki rætt þetta 
við Guðbjörgu en vildi að öðru 
leyti ekki tjá sig um stöðu hennar 
innan háskólans. 

Þorbjörn viðurkennir að vissu-
lega hafi Guðbjörgu orðið á með 
skrifum sínum en áréttar þó að 
hún hafi vakið máls á mjög mik-

ilvægum hlut sem sé sá boðskap-
ur sem birtist í auglýsingum. 
Hvort hann teldi rétt að hún bæð-
ist afsökunar sagði Þorbjörn: „Það 
verður hver að eiga 
það við sig hvort 
hann biðst afsök-
unar eða ekki.“ 
Ekki náðist í 
Guðbjörgu við 
vinnslu frétta-
rinnar. 

Guðbjörg gerði mistök með skrifum sínum

„Þetta eru alvarlegar aðdróttan-
ir. Allsvakalegar. Og ljóst að skjól-
stæðingur minn ætlar ekki að láta 
þetta yfir sig ganga. Augljósasti 
kosturinn í stöðunni er að höfða 
meiðyrðamál,“ segir Sveinn Andri 
Sveinsson hæstaréttarlögmaður.

Jónas Freydal, annar sakborn-
inga í því sem kallað hefur verið 
Stóra málverkafölsunarmálið, 
hyggur á meiðyrðamál á hendur 
Tryggva Páli Friðrikssyni, lista-
verkasala í Galleríi Fold. Sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins munu bótakröfur nema tugum 
milljóna. Sveinn Andri segir að téð 
ummæli, sem hafa birst í Lista-
póstinum sem Gallerí Fold gefur 
út – meðal annars á netinu þar sem 
þau er enn að finna – hafi vald-
ið Jónasi ómældum skaða en til-
gangurinn með kæru sé tvíþættur. 
„Fá það tjón bætt sem menn verða 
fyrir og síðan kemur í ljós hvern-
ig tekst að meta það tjón. Hitt er 
svo aðalmálið að menn þurfa að 
þola ómerkingu orða sinna og bera 
kostnað við að auglýsa þá ógild-
ingu.“

Umræddar aðdróttanir í Lista-
póstinum taka til langs tíma en þar 
er oftlega varað við því að fólk eigi 
í viðskiptum við Jónas, sem kall-
aður er „hrappur“ og það fullyrt 
að hann sé falsari. Dæmi: „Síðan 
hófust falsanirnar fyrir alvöru. 
Pétur Jónas málaði myndir á færi-
bandi, oft upp úr listaverkabókum, 
og Jónas Pétur var eins og þeyti-
spjald um alla Danmörku að leita 
uppi myndir sem líktust 
verkum íslenskra mál-
ara.“

Eru ummæli af þessu 
tagi að finna víða á 
myndlist.is en höfund-
ar greina þar eru Jó-
hann Ágúst Hansen 
og Tryggvi Páll. 
Ábyrgðarmaður

Listapóstsins er Elín Björk Jóns-
dóttir, kona Tryggva.

Sveinn Andri segir algerlega 
borðleggjandi að þarna sé grund-
völlur fyrir meiðyrðamál. Svo 
mörg og svæsin séu ummælin. Og 
vísar til þess að Jónas var sýkn-
aður í Hæstarétti síðla í maí árið 
2004. „Þótt mönnum sé í nöp við 
umbjóðanda minn er ekki þar með 
sagt að þeir hafi á hann skotleyfi. 
Þannig virkar samfélagið ekki.“

Að sögn lögmannsins er svo til 
sérstakrar skoðunar þáttur Rík-
isútvarpsins í málinu en þangað 
inn virðast ýmis ummæli óvildar-
manna Jónasar hafa runnið hindr-
unarlaust inn.

„Alveg klár afstaða í fréttaflutn-
ingi og virðist fréttastofa útvarps 
hafa misst fótanna í þessu lista-
verkamáli á sínum tíma,“ segir 
Sveinn Andri.

Jóhann Ágúst segir aðspurður 
að þessi væntanlega kæra komi 
flatt upp á sig. Og hann kannast 
ekki við að hafa vegið ómaklega að 
Jónasi með skrifum sínum á Lista-
póstinn.

„Ég get ekki ímyndað mér að 
ég hafi sagt eitthvað um hann 

sem ekki hefur verið sagt 
um hann einhvers staðar 

annars staðar. En okkur 
hefur ekki borist nein 
kæra enn og því erf-
itt að kommentera á 
þessu stigi,“ segir Jó-
hann sem vill meina 
að engin óvild sé ríkj-

andi í garð Jónasar frá Listapósts-
fólki eða Galleríi Fold.

„Ég nenni nú ekki að ræða við 
þig um Jónas Freydal,“ segir 
Tryggvi í Fold og lætur sér hvergi 
bregða. En bætir þó þessu við: 
„Jónas Freydal hefur fengið dóm 
fyrir alls konar afbrot, meðal ann-
ars falsanir. Og það er ekkert 
flóknara. Það er eina sem þarf að 
hafa eftir mér í þessu.“

Grímur Sigurðarson





Nú eru um það bil fjögur ár 
síðan ég rölti ásamt Tóta félaga 

mínum niður á Lækjartorg í mildu 
veðri á föstudegi, í kaffipásu frá 
vinnu, til þess að mótmæla stuðn-
ingi Íslands við innrásina í Írak. 
Þarna var talsvert af fólki. Búið 
var að setja upp pall og þar voru 
ræður haldnar. Skeggjaður smiður 
fór þarna í forsvari og talaði skö-
ruglega yfir hópinn. Síðar um dag-
inn gerðu nokkrir menn (ekki ég og 
Tóti samt) sér lítið fyrir og máluðu 
slagorð gegn stríðinu með rauðri 
málningu á Stjórnarráðið.

áttatíu prósent þjóðarinnar 
voru á móti stuðningnum við inn-
rásina. Sameinuðu þjóðirnar voru 
á móti þessari innrás og vopna-
leitarmenn í Írak og sérfræðing-
ar í málefnum þess, eins og Hans 
Blix og fleiri, voru á móti. En samt 
einhvern veginn gerðist hið und-
arlega, hið gjörsamlega ófyrirsjá-
anlega, á einum eftirmiðdegi: Ís-
lendingar studdu þetta stríð. Voru 
komnir á lista yfir svokallaðar 
staðfastar þjóðir sem vildu fara 
með hernaði, í trássi við alþjóða-
lög, á hendur öðru ríki. 

var grundvallarbreyting á 
allri utanríkisstefnu Íslands. And-
staðan við þessa ákvörðun magnað-
ist, en samt einhvern veginn gerð-
ist ekki neitt. Sama ríkisstjórnin 
hélt velli áfram. Og svo sagði for-
sætisráðherrann að allt væri í stak-
asta lagi í Írak og að þeir sem væru 
á móti þessum stuðningi væru aft-
urhaldskommatittir. Og svo kom 
annar forsætisráðherra og sagði 
að stuðningur okkar skipti engu 
máli vegna þess að við sem þjóð 
skiptum engu máli á alþjóðavett-
vangi hvort sem er. 

hafa farið undan í flæm-
ingi í allar áttir með þennan stuðn-
ing, en eitt stendur eftir kristaltært: 
Kröfu okkar afturhaldskommatitta 
um að stuðningur Íslendinga við 
þetta stríð verði dreginn til baka 
hefur alls ekki verið sinnt. Þvert 
á móti hafa yfirvöld beinlínis lagt 
fé í flutning stríðsgagna til Íraks, 
um 44 milljónir á síðasta ári sam-
kvæmt fréttum. Við erum bein-
ir, blygðunarlausir, þátttakendur 
eftir sem áður. 

750 þúsund manns hafa lát-
ist í stríðinu í Írak. Það er tvöföld 
íbúatala Íslands og ríflega það. 
Upplýsingar streyma fram á sjón-
arsviðið í hverjum mánuði um það 
hvernig rökstuðningur hinna stað-
föstu fyrir innrásinni var byggð-
ur á lygum og blekkingum, eins 
og margir reyndar vissu alla tíð.  
Þetta voru staðfastar blekkingar. 

það er eins og allt þetta bíti 
ekki neitt. Nú tala menn bara um 
að ráðast inn í Íran, eins og svo-
leiðis innrás sé upplagt og elegant 
næsta verkefni. Mér er spurn: Mun 
þá sagan endurtaka sig? Stigvax-
andi lygar og blekkingar. Stuðn-
ingur Íslands. Mótmæli á föstu-
degi. Skeggjaður smiður. Málning 
á stjórnarráðið. Áttatíu prósent 
á móti. Ráðherra hrópar „Aftur-
haldskommatittir“. Um 750 þús-
und manns deyja og enginn axlar 
ábyrgð á neinu? Ef öflin sem flæktu 
okkur í Íraksstríðið vilja ekki gera 
þann stuðning sinn upp, hver er þá 
tryggingin fyrir því að þau flæki 
okkur ekki í stríð við Íran líka? 
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Opið virka daga
Opið laugardaga
Opið sunnudaga

10.00 - 20.00
10.00 - 18.00
12.00 - 18.00

Morgunmatur

IKEA Restaurant & CaféIKEA Restaurant & Café

með graslaukssósu, kartöflum 
og grænmeti

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

Veitingastaður opnaður klukkutíma fyrr en verslun

Kryddbakaður lax

995,-995,-
KAVALKAD 3 pottar, 1 l, 1,5 l og 2 l
hentar fyrir gas-, keramik- og járnhellur

195,- 490,-

SVEPA kanna 1 l 195,-

PLASTIS ísmolabox 18x18 cm
ýmsir litir/ýmsar gerðir 150,-

DIOD glas
25 cl ýmsir litir 195,-

CHARMÖR hliðardiskur 11x21 cm 250,- 
CHARMÖR djúpur diskur 21x21 cm 495,-
CHARMÖR skál 15x15 cm 295,-
Einnig til í hvítu

HÄLSA hitabrúsi úr
stáli 0,5 l 595,-

CHARM eplaskeri
Ø10,5cm 295,-

IKEA/365+ sykurkar/
rjómakanna/bakki/
sykurtöng 995,-

AKUT eldhúsáhöld
3 stk. 75,-

SLIPAD hnífastandur
5 hnífar, marglitað 1.390,-

LENA metravara
B150 cm, ýmis mynstur 595,-

KONTRA espressóbolli
m/undirskál 195,-

IDEALISK
tesía 195,-

EDERA servíettur
33x33 cm

295,-

SYNTES skál Ø14 cm
195,-

ALLEBY vinda Ø24, H15 cm
595,-

Bjart og ferskt

Tilefni til breytinga
Dagana 8. mars - 22. apríl


