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 „Mér finnst það algjör-
lega óviðunandi að tvær konur séu 
formenn í nefndum á vegum Al-
þingis,“ segir Valgerður Sverris-
dóttir utanríkisráðherra um það að 
konur stýri nefndarstarfi í tveimur 
af tólf fastanefndum þingsins. Ít-
arlega er fjallað um stöðu og áhrif 
kvenna í íslenskum stjórnmálum í 
annarri kosningagreininni af átta í 
Fréttablaðinu í dag.

Jafnræði milli kynja er mest 
á framboðslistum Framsóknar-
flokksins. Einungis fjórar konur af 

átján eru í þremur efstu sætunum 
á listum Sjálfstæðisflokksins en 
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 
varaformaður Sjálfstæðisflokks-
ins, er eina konan sem leiðir lista í 
flokknum, í Suðvesturkjördæmi. 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 
formaður Samfylkingarinnar, leið-
ir lista flokksins í Reykjavík suður 
en hún er eina konan sem leiðir 
lista hjá Samfylkingunni.

Jafnræði er minnst hjá Frjáls-
lynda flokknum, sé mið tekið af 
frambjóðendum í efstu sex sæt-

unum, en þrettán af 36 frambjóð-
endum flokksins í þeim sætum eru 
konur.

Einar Mar Þórðarson, stjórn-
málafræðingur hjá Félagsvísinda-
stofnun Háskóla Íslands, segir útlit 
fyrir að breytt viðhorf kvenna frá 
síðustu kosningum geti ráðið úr-
slitum í vor. Í síðustu kosningum 
kusu 48 prósent kvenna Samfylk-
inguna og Vinstri græn en sé mið 
tekið af könnunum gæti sú tala 
orðið næstum tíu prósentustigum 
hærri.     

Jafnræði mest hjá Framsókn

 Menntaskólinn 
í Reykjavík vann Menntaskólann 
í Kópavogi í bráðabana í Gettu 
betur, spurningakeppni fram-
haldsskólanna, í gærkvöldi. 

Þegar ein spurning var eftir var 
staðan 24-27 MK í vil. MR svaraði 
síðustu spurningunni rétt, fékk 
þrjú stig og knúði fram bráða-
bana. Samanstóð hann af þrem-
ur spurningum sem hver gaf eitt 
stig. Svaraði lið MR fyrstu tveim-
ur spurningunum rétt og tryggði 
sér sigur í keppninni.

29 framhaldsskólar hófu keppni 
í Gettu betur. Sigurlið MR skip-
uðu Björn Reynir Halldórsson, 
Hilmar Þorsteinsson og Magnús 
Þorlákur Lúðvíksson.

Tryggðu sér sig-
ur í bráðabana

 „Ég get staðfest það 
að Davíð Garðarsson hefur gefið 
sig fram við greiningardeild Rík-
islögreglustjóra og málið er í 
vinnslu,“ segir Páll Winkel, yfir-
maður stjórnsýslusviðs embættis 
ríkislögreglustjóra, en Davíð hefur 
verið eftirlýstur af lögreglu hér 
á landi og af alþjóðalögreglunni 
Interpol vegna fíkniefnabrota og 
nauðgunar. Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins átti Davíð að koma 
til landsins með flugi Icelandair 
frá London klukkan tíu mínútur 
yfir ellefu í gærkvöldi. Er talið að 

hann hafi verið hnepptur í hald á 
Indlandi.

Davíð var dæmdur í tveggja og 
hálfs árs fangelsi í Hæstarétti 1. 
desember árið 2005 fyrir að hafa 
nauðgað fyrrum sambýliskonu 
sinni á hrottafenginn hátt á heimili 
hennar rúmu ári áður. Hann flúði 
land nokkrum dögum eftir að dóm-
urinn féll og var ekkert vitað um 
hvar hann héldi sig fyrr en nú. 

Davíð á að baki langan sakafer-
il og hefur hlotið alls þrettán refsi-
dóma frá árinu 1985, meðal ann-
ars fyrir innflutning á kókaíni. 

Hann hefur einnig setið í fang-
elsi í Þýskalandi vegna fíkniefna-
brota. Þá hefur hann hlotið dóma 
fyrir umferðarlagabrot, nytja-
stuld, þjófnað, fjársvik og skjala-
fals. Samanlögð óskilorðsbundin 
refsing hans nemur um sjö árum. 
Hann er fæddur árið 1969 og verð-
ur 38 ára á árinu.

Í byrjun árs sagði fíkniefnalög-
reglumaður fyrir dómi að Davíð 
væri grunaður um að hafa skipu-
lagt og staðið á bak við innflutning 
á tveimur kílóum af mjög hreinu 
kókaíni í ágúst síðastliðnum. 

Flóttamaður gaf sig 
fram við lögregluna
Flóttamaðurinn Davíð Garðarsson hefur gefið sig fram við greiningardeild Ríkis-
lögreglustjóra. Hann flúði land í desember 2005 og hefur verið eftirlýstur síðan.

 „Ég verð þarna sem gítar-
leikari og spila með Dilönu á tón-
leikum sem verða haldnir 28. 
apríl,“ segir tónlistarmaðurinn 
Magni Ásgeirsson.

Magni mun koma fram ásamt 
Dilönu, Adrian trymbli úr No 
Doubt og fleiri tónlistarmönnum 
til að hita upp fyrir stórhljóm-
sveitina Aerosmith í Las Vegas. 
Um er að ræða styrktartónleika 
fyrir Lily Claire-sjóðinn. 
Aerosmith er meðal þekktari 
rokkhljómsveita og má því segja 
að Magna sé sýndur verulegur 
heiður með þessu boði.

Magni er nú að undirbúa sér-
stakan páskatónleikatúr hljóm-
sveitarinnar Á móti sól en heldur 
svo utan til æfinga.

Magni í Vegas



 Ríkisútvarpið tapaði 
420,2 milljónum króna á síðasta ári 
samkvæmt ársreikningi sem birt-
ur var í gær. Þetta er ríflega tvöfalt 
verri rekstrarniðurstaða en árið 
2005 en þá tapaði RÚV 196,2 millj-
ónum.  

Frá ársbyrjun 2001 til ársloka 
2006 nemur uppsafnað tap RÚV um 
1,5 milljörðum króna. 

Stjórnendur stofnunarinnar rekja 
afkomu síðasta árs til hækkunar 
fjármagnsgjalda, hækkunar á dag-
skrárefni vegna óhagstæðrar geng-
isþróunar auk þess sem afnotagjöld 
hafi ekki fylgt verðlagsþróun. Þá 
hafi viðbótarframlög til lífeyris-
sjóðs opinberra starfsmanna aukið 

fjármagnskostnað stofnunarinnar  
umtalsvert á liðnum árum. 

Rekstrartekjur námu 3.867 millj-
ónum króna og hækkuðu um tæp 
níu prósent á milli ára. Rekstrar-
gjöld voru 3.671 milljón króna sem 
var tæplega tólf prósenta hækkun. 
Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir 
(EBITDA) var því um 196 milljónir 
króna og dróst saman um 27,7 pró-
sent frá fyrra ári.

Eigið fé stofnunarinnar var nei-
kvætt annað árið í röð og segja for-
svarsmenn hennar að við það verði 
ekki unað. Var það neikvætt um 606 
milljónir í árslok.

Á morgun, hinn 1. apríl, breytist 
stofnunin í opinbert hlutafélag og 

verða þá eignir þess endurmetnar 
og eiginfjárstaða bætt með fram-
lagi úr ríkissjóði. 

Afkoma RÚV tvöfalt verri

Úrvalsvísitala Kauphall-
ar Íslands hækkaði um 16,9 pró-
sent á fyrsta ársfjórðungi saman-
borið við 6,5 prósenta hækkun á 
sama tíma árið 2006. 

Janúar var fjörugur mánuður á 
markaðnum en þá hækkaði vísi-
talan um 9,9 prósent.

Exista er hástökkvarinn það 
sem af er ári með um 28,1 pró-
sents hækkun en Kaupþing, Atl-
antic Petroleum og Landsbank-
inn hafa jafnframt hækkað um 
fimmtung eða meira í verði og 
Straumur-Burðarás um tæp tut-
tugu prósent.

365 hf., útgefandi Fréttablaðs-
ins, hefur lækkað mest Kauphall-
arfélaga eða um 25,9 prósent.

Um sautján pró-
senta ávöxtun

Ranghugmyndir hafa 
verið hafðar uppi í umræðu um 
áhrif af upptöku evru sem gjald-
miðils hér að sögn Geirs H. Haar-
de forsætisráðherra á ársfundi 
Seðlabankans í gær.

Geir segir spurninguna um upp-
töku evru jafngilda spurningu 
um inngöngu í Evrópusamband-
ið. „Í öðru lagi liggur engan veg-
inn fyrir að upptaka evru leysi 
hér einhver efnahagsvandamál, 
þvert á móti er ljóst að ný vanda-
mál kæmu í stað þeirra gömlu.“ 
Hann segir meiri óstöðugleika að 
vænta hér en annars staðar vegna 
þess hve hagkerfið sé lítið. „Við 
mætum því ekki með því að skipta 
út krónu fyrir evru og gefa frá 
okkur möguleikann á að stjórna 
eigin peningamálum.“

Hafnar evru-
upptöku hér

Stjórn alþjóðastofn-
unarinnar ICANN, sem hefur um-
sjón með veflénum á internetinu 
og reglum þar að lútandi, hafn-
aði í gær tillögu um að búið yrði 
til veflénið „.xxx“ fyrir klámsíð-
ur á netinu. 

Margir þeirra sem halda úti 
klámsíðum sem og talsmenn trú-
arlegra samtaka höfðu gagnrýnt 
áformin. Þá hafði Kanadastjórn 
einnig varað við því í vikunni að 
innrétting sérléns fyrir klámefni 
gæti komið ICANN í þá vafasömu 
stöðu að teljast vera að skipta sér 
af innihaldi vefsíðna. 

Hafna tillögu 
um klámveflén

 Evrópusambandið krafðist þess í gær að 
Íranar slepptu án tafar og skilyrðislaust bresku her-
mönnunum sem þeir hafa haft í haldi í viku og var-
aði við því að gripið yrði til „viðeigandi aðgerða“ 
hlíti írönsk stjórnvöld því ekki.

ESB styður yfirlýsingu breskra stjórnvalda um að 
hermennirnir hafi verið í íraskri lögsögu þegar þeir 
hafi verið handteknir og sé handtakan því brot á al-
þjóðalögum. Írönsk stjórnvöld halda því staðfast-
lega fram að bresku hermennirnir hafi verið inni í 
íranskri lögsögu.

Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna lýsti á fimmtu-
dagskvöld áhyggjum yfir deilunni og í gær kölluðu 
rússnesk stjórnvöld eftir því að Sameinuðu þjóðirn-
ar gerðu óháða rannsókn á handtökunni.

Írönsk stjórnvöld hafa fordæmt afskipti ESB og 
Sameinuðu þjóðanna af deilunni og segja tilraunir 
Bretlands til að fá þriðja aðila ekki hjálpa til.

Myndband birtist í írönsku sjónvarpi í gær af 
þremur bresku hermannanna þar sem einn þeirra 
biðst afsökunar á að hafa farið inn í íranska lög-
sögu „án leyfis“. Áður hafði myndband af eina kven-
kyns fanganum verið birt og þrjú bréf hennar þar 

sem hún biðst einnig afsökunar. Bresk stjórnvöld 
fordæmdu meðferðina á föngunum og sögðu írönsk 
stjórnvöld nota þá í áróðursskyni.

Unnið er sam-
kvæmt áætlun að stækkun og 
endurbótum á húsakosti fangelsa 
landsins, að sögn Björns Bjarna-
sonar dómsmálaráðherra.

Fréttablaðið greindi frá því í 
gær að fyrr í mánuðinum hefði 
þurft að afboða þrjá einstaklinga 
sem fangelsismálastofnun hafði 
boðað í afplánun vegna pláss-
leysis.

Dómsmálaráðherra segir að 
eins og margoft hafi komið fram 
sé verið að endurbæta fangelsið 
á Akureyri, stækka Kvíabryggju 
og stækka fangelsið á Litla-
Hrauni. Það gangi eftir sam-
kvæmt fyrirliggjandi áætlun.

Unnið sam-
kvæmt áætlun

 Deilur hafa verið uppi um 
stjórnarformennsku og valdahlut-
föll í bankaráði Glitnis. Fyrir aðal-
fund vildi FL Group auka hlut sinn 
í bankaráðinu og fá stjórnarfor-
mennsku. Samkomulag varð um að 
Einar Sveinsson gegndi starfinu 
áfram. Eftir kaup Baugs og Tom 
Hunter í Glitni voru FL Group og 
tengdir aðilar komnir með yfir-
höndina í hluthafahópnum. 

Hannes Smárason, forstjóri 
FL Group, krafðist þess að Einar 
Sveinsson segði af sér stjórnar-
formennsku og FL Group fengi 
stólinn. Við þessu brugðust aðrir 
stjórnarmenn en fulltrúar FL 
Group ókvæða og varð niðurstað-
an óbreytt ástand.

Sjónarmið FL Group er að fyrir-
tækið fái völd í bankaráðinu í sam-
ræmi við eign sína. Sjónarmið ann-
arra stjórnarmanna er að stjórn 
bankans þurfi að endurspegla 
hluthafalýðræði og ekki sé gott 
fyrir bankann að ein fylking hlut-
hafa fari með öll völd.

Forstjóri bankans hefur verið 
talsmaður slíks fyrirkomulags 
og samkvæmt heimildum er ekki 
um að ræða neinn ágreining innan 
bankaráðsins um stefnu eða stjórn-
un bankans. 

Innan viðskiptalífsins má greina 
mismunandi sýn á átökin í bankan-
um. Sumir telja eðlilegt að valda-
hlutföll og eignarhlutur endur-
speglist í bankaráðinu. Aðrir 
telja að einsleitt ákvörðunarvald í 
bankaráðinu kunni að rýra traust á 
bankanum og valda honum skaða. 
Því sé valddreifing í bankaráðinu 
heppileg. Í þeim hópi er framganga 
Hannesar talin lítt yfirveguð.

Bjarni Ármannsson forstjóri 
Glitnis, hefur verið við stjórn-
völinn í bankanum í tíu ár. Sam-
kvæmt heimildum er enginn vilji 
í stjórninni til annars en að hann 
stjórni bankanum áfram. Bjarni 
mun hins vegar líta svo á sjálfur 
að það muni hann ekki gera undir 
hvaða kringumstæðum sem er. 

Bjarni styrkti sig verulega í sessi 
á síðasta ári þegar hart var sótt að 
íslenskum fjármálastofnunum. 
Hann hlaut fyrir það athygli utan 
landsteinanna. Eignarhlutur hans í 
bankanum nemur ríflega sex millj-
örðum króna og ekki talið að hann 
hafi áhyggjur af framhaldinu fyrir 
sig persónulega.

FL Group er fjárfestingafélag 
sem hefur stöðu eigna sinna til 

stöðugrar endurskoðunar. Sam-
kvæmt eðli félagsins velta menn 
stöðugt fyrir sér nýjum félögum 
og tækifærum. Meðal þeirra hug-
mynda sem upp hafa komið var 
sameining Glitnis og Kaupþings. 
Þær vangaveltur hafa ekki komist 
af hugmyndastigi, enda þótt óvar-
legt sé að útiloka að það gerist ein-
hvern tímann síðar. Hjá stærstu 
eigendum Kaupþings er ekki mik-
ill áhugi á því í augnablikinu.

Eins og staðan er telja menn 
engan djúpstæðan ágreining á 
ferðinni, enda ekki orðið vart mis-
munandi sýnar á framtíð bankans. 
Menn óttast þó að samstarfið hafi 
beðið einhverja hnekki sem tíminn 
leiði í ljós hvort jafni sig.

Hannes krafði Einar 
um formannsstólinn
Þremur vikum eftir aðalfund gerði Hannes Smárason kröfu um að Einar Sveins-
son viki fyrir sér sem stjórnarformaður Glitnis. Ágreiningur stærstu hluthafa 
snýst ekki um stefnu eða forstjóra bankans, sem vill valddreifingu í stjórninni.

Siv, vaða vertar reyk í þessu 
máli?





 Steindór Hreinn Veigars-
son, maður á þrítugsaldri, hefur 
verið dæmdur í fjögurra ára óskil-
orðsbundið fangelsi fyrir hrotta-
fengnar líkamsárásir. Kristj-
án Halldór Jensson, sem einn-
ig er á þrítugsaldri, var dæmdur 
í tveggja ára fangelsi fyrir sömu 
sakir. Héraðsdómur Norðurlands 
eystra kvað upp dóminn.

Þessir tveir ofbeldismenn réð-
ust meðal annars á mann á Akur-
eyri. Kristján Halldór sló hann 
með hafnaboltakylfu í höfuðið og 
lét síðan spörkin dynja á honum. 
Steindór Hreinn klippti síðan litla 
fingur vinstri handar mannsins af 
við miðkjúku, með greinaklippum.

Steindór Hreinn réðst einnig á 
konu sem ók leigubíl í mars á síð-
asta ári og barði hana síendurtek-
ið í höfuðið.

Í maí ruddust Kristján Halldór 
og Steindór Hreinn, ásamt þriðja 
manni, inn til manns á Akureyri. 
Hinn síðarnefndi barði manninn 
í höfuðið svo hann þríbrotnaði í 
andliti. Klukkustund síðar rudd-
ust hinir sömu inn í aðra íbúð og 
brutu þrjú andlitsbein í húsráð-
anda. Steindór Hreinn var dæmd-
ur fyrir tvær líkamsárásir til við-
bótar ofangreindum. Hann og 
Kristján Halldór voru dæmdir til 
að greiða fórnarlömbunum sam-
tals um tvær milljónir króna í 
miskabætur. Þá voru tvímenning-
arnir dæmdir til að greiða sakar-
kostnað. Þeir eiga báðir langan 
sakaferil að baki. 

„Þetta var hræði-
leg aðkoma,“ segir Magnús J. 
Magnússon, eigandi fyrirtæk-
isins Rafvirkni við Akralind í 
Kópavogi. Þegar Magnús mætti 
til vinnu í gær sá hann að brot-
ist hafði verið inn í fyrirtækið um 
nóttina. „Hurðin hafði verið brot-
in upp og hér var allt úti um allt. 
Allar skúffur höfðu verið opnað-
ar og við sáum strax að ýmislegt 
hafði verið tekið,“ segir Magnús. 
Þjófarnir höfðu á brott með sér 
þrjár fartölvur, eina borðtölvu, 
fimm flatskjái og stórt 42 tommu 
flatskjásjónvarp. „Þeir skildu sem 
betur fer bókhaldstölvuna okkar 
eftir. Ætli þeim hafi ekki þótt hún 
of gömul,“ segir Magnús.

Innbrotið í Akralindinni er sér-
stakt fyrir þær sakir að fyrir 

rúmri viku síðan var brotist inn 
í húsið á móti, við Akralind 8, 
og farið þar inn í fjögur fyrir-
tæki, þar á meðal heildverslunina 
Tarra. Hilmar Guðbjörnsson er 
meðeigandi heildverslunarinnar, 
hann segir að þjófarnir hafi farið 
inn um glugga og komist þannig 
inn á gang og þaðan inn í fjögur 
fyrirtæki. 

„Það var tiltölulega litlu stolið 
frá okkur en þjófarnir tóku tölvu-
skjái og peninga. Ég hef það svona 
á tilfinningunni að þeir hafi ekki 
haft mikið skyn fyrir verðmætum 
því hér voru ýmsir dýrir munir 
látnir í friði,“ segir Hilmar.

Í innbrotinu í Akralind 8 fundu 
þjófarnir bíllykla og stálu fyrir-
tækjabíl sem stóð fyrir utan húsið. 
Bíllinn fannst skömmu síðar yfir-

gefinn uppi í Heiðmörk á svipuð-
um slóðum og húsbíll sem stolið 
var frá fyrirtækinu Víkurverk í 
Kópavogi fyrr í mánuðinum. Í því 
innbroti var farið inn í fyrirtæki í 
Víkurhvarfi í Kópavogi og þaðan 
stolið fjörutíu flatskjám, tveimur 
tölvum og fyrrnefndum húsbíl.

Ómar Smári Árnason, aðstoð-
aryfirlögreglustjóri á höfuðborg-
arsvæðinu, segir að innbrotum í 
Kópavogi hafi ekki fjölgað. Verið 
sé að rannsaka umrædd innbrot 
og ekki sé vitað hvort sömu menn 
tengist þeim á einhvern hátt. 
„Þetta kemur í törnum og stund-
um eru menn virkir á ákveðnum 
svæðum, það er því ekki óþekkt að 
brotist sé inn í fleiri en eitt fyrir-
tæki í sömu götunni,“ segir Ómar.

Fartölvurnar horfnar
Á síðustu dögum hefur verið brotist inn í fimm fyrirtæki við Akralind í Kópa-
vogi. Íbúar í hverfinu tala um innbrotahrinu en lögreglan segir að innbrotum 
hafi ekki fjölgað. Innbrotsþjófarnir eru ófundnir.

Páskasnjórinn

er í boði

Vina Hlíðarfjalls

 Síminn hefur fengið 
tíðniheimild fyrir þriðju kynslóð 
farsíma. Póst- og fjarskiptastofn-
un veitti fyrirtækinu heimildina 
í gær, sem leyfir notkun á tíðni-
sviði til uppbyggingar og reksturs 
þriðju kynslóðar farsímakerfis.

Í fréttatilkynningu frá Símanum 
segir að Brynjólfur Bjarnason for-
stjóri sé afar ánægður með nið-
urstöðuna. Spennandi tímar séu 
framundan fyrir Símann og við-
skiptavini hans.

Búast má við að Vodafone og 
Nova, hin fyrirtækin sem upp-
fylltu skilyrði Póst- og fjarskipta-
stofnunar til uppbyggingar kerfis-
ins, fái sín leyfi á næstunni.

Símanum veitt 
tíðniheimild

 Menntamálayfirvöld í 
Tókýóborg hafa refsað 35 kennur-
um fyrir að standa ekki upp til að 
heiðra þjóðsönginn við nýlega af-
staðnar útskriftarathafnir. 

Þrír kennaranna 35 voru rekn-
ir í hálft ár úr starfi, 12 voru hýru-
dregnir og aðrir 20 hlutu form-
lega áminningu, að því er Kyodo-
fréttastofan greindi frá. Frá því að 
þjóðernissinninn Shintaro Ishihara 
varð fylkisstjóri í Tókýó árið 2003 
hafa yfirvöld skyldað kennara til 
að votta þjóðsöngnum og -fánanum 
virðingu sína við skólaathafnir.  

Gagnrýnendur segja þjóðsöng-
inn vera tákn um hernaðarhyggju 
fortíðarinnar í Japan.

Taldir hafa van-
virt þjóðsöng

Átján ára piltur hefur 
verið dæmdur í gæsluvarðhald til 
1. júní en hann er grunaður um að 
hafa nauðgað ungri konu á kvenna-
salerni Hótel Sögu aðfaranótt 17. 
mars. Hæstiréttur staðfesti úr-
skurð héraðsdóms.

Í greinargerð lögreglu, þar sem 
farið er fram á að pilturinn verði 
í gæsluvarðhaldi til 1. júní, kemur 
fram að rætt hafi verið við nokkur 
vitni og styrki vitnisburður þeirra 
framburð ungu konunnar. 

Einnig kemur fram að áverkarn-
ir sem unga konan beri með sér 
„samrýmist kynferðismökum án 
samþykkis“.

Gæsluvarðhald 
framlengt

Fótboltahetjan
Diego Maradona var flutt með 
sjúkrabíl á bráðamóttöku sjúkra-
húss á fimmtudaginn. Ástæða 
innlagnarinnar var sögð „ofát og 
alkóhólismi“.

Maradona fór í magaminnk-
un í mars 2005. Skurðlæknir hans 
lagði hart að fótboltamanninum 
að sækja eftirmeðferð. Maradona 
lét hins vegar aldrei sjá sig aftur.

Upp á síðkastið hefur Marad-
ona sést á næturklúbbum í Búen-
os Aíres í heimalandi sínu Arg-
entínu og þótt í nokkuð miklum 
holdum.

Einkalæknir Maradona sagði 
vandamálið ótengt kókaínneyslu. 

Ræður ekki við 
mat og drykk

 Ósk um breytingu á 
svæðis- og aðalskipulagi í Laxnesi 
II hlaut ekki undirtektir í skipu-
lags- og byggingarnefnd Mos-
fellsbæjar. Laxnesbúið ehf. sem 
er að meirihluta í eigu Nýsis ehf. 
vildi að aflétt yrði vatnsvernd af 
um 24 hektara spildu umhverf-
is vatnsbólið Guddulaug. Nýsir 
vill skipuleggja íbúðabyggð á um 
120 hektara svæði við Laxnes. 
Landið er nú ætlað til landbúnað-
arnota. Eftir að hafa frestað af-
greiðslu málsins milli funda sag
ðist skipulagsnefndin vera nei-
kvæð fyrir breytingum á skipu-
lagi svæðisins. Bæjarstjórn á enn 
eftir að taka afstöðu í málinu.

Vatnsverndin 
ekki afnumin
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 Íbúar í Hafnarfirði greiða í dag atkvæði 
um deiliskipulagstillögu meirihluta bæjarstjórnar í 
Hafnarfirði en hún felur meðal annars í sér stækkun 
álvers Alcan í Straumsvík.

Háværar deilur hafa verið í Hafnarfirði undanfarn-
ar vikur en samtökin Sól í Straumi, sem berjast gegn 
stækkun, og Hagur Hafnarfjarðar, sem berst fyrir 
stækkun, hafa reynt hvað þau geta til þess að vera 
hófstillt í málflutningi sínum og einblína á röksemd-
ir með og á móti. „Það er ómögulegt að segja hvern-
ig þetta fer en ég reikna með því að það verði mjótt á 
munum. Við erum bjartsýn hér,“ sagði Pétur Óskars-
son, einn forsvarsmanna Sólar í Straumi, í gær.

Ingi B. Rútsson, forsvarsmaður Hags Hafnarfjarð-
ar, hefur einnig þá trú að mjótt verði á munum. „Bær-
inn skiptist nokkuð jafnt í fylgjendur stækkunar og 
andstæðinga en ég vona að skynsemin fái að ráða og 
stækkun verði heimiluð. Ég treysti Hafnfirðingum.“

Umhverfisstofnun gaf út starfsleyfi í nóvember 
2005 fyrir stækkuðu álveri en með því var heimiluð 
framleiðsla á allt að 460 þúsund tonnum af áli. Hún er 
núna að hámarki 180 þúsund tonn. 

Áætlað er að heildarkostnaður við stækkunina 
nemi um 80 milljörðum og framleiðsla geti hafist í 
stækkuðu álveri á haustmánuðum 2010.

Hrannar Pétursson, upplýsingafulltrúi Alcan, von-
ast til þess að niðurstaðan í kosningunum verði til 
þess að sátt skapist í bænum. „Auðvitað vonum við 
að niðurstaðan í kosningunum verði okkur hliðholl 
en vonandi getur skapast sátt um niðurstöðuna, hver 
sem hún verður. En það er mikið í húfi fyrir okkur og 
við vonum það besta.

Starfsmenn Alcan og fylgjendur stækkunarinnar 
verða með eins konar „kosningarvöku“ á neðri hæð 
Hafnarborgar en andstæðingar stækkunar verða á 
Hótel Viking við Fjörukrána. 

Stækkunin í hönd-
um Hafnfirðinga
Kosið verður í dag um stækkun álversins í Straumsvík. Tæplega sautján þúsund 
manns eru á kjörskrá en Hafnfirðingar einir hafa kosningarétt. Andstæðingar og 
fylgjendur stækkunar eru sammála um að mjótt verði á munum í kosningunum.

„Okkur fannst við verða 
að mótmæla. Við erum framtíð 
bæjarins og samt spyr enginn 
hvað okkur finnst,“ segir Margrét 
Björnsdóttir, nemandi í Setbergs-
skóla í Hafnarfirði, sem stóð 
ásamt fleirum fyrir mótmæla-
fundi unglinga á Thorsplaninu í 
Hafnarfirði í gær. 

Á fundinum mótmæltu ungl-
ingarnir stækkun álversins í 
Straumsvík, fluttu ræður og 
hlýddu á tónlistaratriði. Mar-
grét segir að margir krakkar hafi 
miklar skoðanir á þessum málum 
og séu óánægðir með að fá ekki að 
kjósa. Ekki voru þó allir sammála 
Margréti og andstæðingar hennar 

slettu á hana skyri eftir að hún 
hafði haldið ræðu á fundinum. 

Fjölmargir unglingar mættu 
á útifundinn og gátu foreldrar 
hringt í skólana og beðið um frí 
fyrir börn sín vegna fundarins. 
Móðir barns í Ölduselsskóla hafði 
samband við Fréttablaðið og sagði 
óviðunandi að skólastarfið væri 
truflað með þessum hætti.

Þá var haft samband við lög-
regluna vegna samkomunnar 
enda hafði ekki fengist tilskil-
ið leyfi fyrir útifundinum. Þegar 
lögregla kom á vettvang var sam-
komunni lokið svo ekki kom til 
þess að fundurinn væri leystur 
upp.

 Alls höfðu 1.195 Hafn-
firðingar kosið í utankjörfundar-
atkvæðagreiðslu þegar kjörstað 
var lokað í gær. 

Steinunn Þorsteinsdóttir, upp-
lýsingafulltrúi hjá Hafnarfjarðar-
bæ, segir að þessi fjöldi gefi vís-
bendingu um að kosningaþátttaka í 
dag verði góð. „Í alþingis- og sveit-
arstjórnarkosningum er algengt 
að um 1.200 manns kjósi utankjör-
fundar svo við megum eiga von á 
að kosningaþátttaka verði sam-
bærileg við það,“ segir Steinunn en 
16.648 eru á kjörskrá í Hafnarfirði.

„Ég kaus með stækkun,“ sagði 
Helgi Jóhannsson sem var einn 
þeirra sem kusu í gær. Hann sagð-
ist kjósa með stækkun því hann 
vildi framþróun og atvinnumögu-
leika í bænum. Sandra María 
Guðmundsdóttir var á öndverð-
um meiði og kaus gegn stækk-
un. „Mér finnst stærra álver ekki 
vera hagur Hafnarfjarðar,“ sagði 
Sandra.

Kjörfundur hefst klukkan 10 
í dag og stendur til 19. Kosið er í 
Áslandsskóla, Íþróttahúsinu við 
Strandgötu og Víðistaðaskóla.

Spá góðri þátttöku

Morgunverður frá
kl. 9:00 - 11:00

195,-195,-
Þú átt allt gott skilið!

mánudaga - laugardaga
verslun opnar kl. 10:00

Ert þú sammála hugmyndum 
dómsmálaráðherra um varalið 
lögreglunnar?

Finnst þér að tannlæknar eigi 
að fá að auglýsa þjónustu sína?





 Forsvarsmenn Tollstjórans í Reykja-
vík segjast ekki vita til þess að farartæki sem stöðv-
uð hafa verið í tollinum vegna skorts á gæðavottunum 
hafi verið seld á markað. „Ég veit ekki til þess að þetta 
hafi gerst áður. Við höfum alltaf farið varlega í það 
að bjóða upp vörur sem stöðvaðar hafa verið hér. Til 
dæmis myndum við aldrei setja leyfisskyldan varning 
á uppboð ef leyfi væru ekki fyrir hendi,“ segir Karen 
Bragadóttir, framkvæmdastjóri tollasviðs Tollstjórans 
í Reykjavík.

Eins og greint var frá í Fréttablaðinu í gær seldi 
Tollurinn í Hafnarfirði, sem fram að áramótum heyrði 
undir sýslumanninn í Hafnarfirði, þrjá skemmtibáta á 
uppboði í október í fyrra sem höfðu verið stöðvaðir í 
tollinum þar sem þeir voru ekki með gæðavottun, svo-
kallaða CE-vottun. Siglingastofnun gerði athugasemd-
ir við söluna þar sem skýrt er kveðið á um það í lögum 
að sala á farartækjum sem ekki hafa tilskilin leyfi er 

bönnuð með lögum. Bíla- og vélasalan Geisli í Borgar-
nesi keypti tvo af bátunum.

Tollurinn í Hafnarfirði hafði ekki samráð við eigend-
ur bátanna þegar þeir voru boðnir upp en sendi þeim 
tilkynningu um uppboðið.

 Karlmaður um þrí-
tugt gekk berserksgang á Miklu-
brautinni í gær og réðst á áttræð-
an karlmann að tilefnislausu. 

Að sögn lögreglu var maður-
inn að brjótast inn í hús þegar 
gamli maðurinn varð á vegi hans. 
Hann réðst á manninn og lagði á 
flótta hlaupandi þegar nágrannar 
hringdu á lögregluna. 

Lögreglumenn eltu manninn 
uppi og náðu honum við gatna-
mót Lönguhlíðar og Miklubraut-
ar. Hann lét öllum illum látum svo 
nota þurfti piparúða til þess að 
koma honum í járn. 

Gamli maðurinn var fluttur á 
slysadeild en meiðsli hans voru 
ekki alvarleg. Árásarmaðurinn 
þurfti einnig að koma við á slysa-
deildinni og láta hreinsa piparúð-
ann úr augum sínum áður en farið 

var með hann á lögreglustöðina. 
Ekki var hægt að yfirheyra 

manninn í gær þar sem hann var 
í afar annarlegu ástandi.

Réðst á aldraðan mann

635BM
18"/20"

415C
16"/18"

324C
17"/18"

530 5700

Fellsmúla 24,
108 Reykjavík

Réttarhálsi 2,
110 Reykjavík

587 5588

Ægisíðu 102,
107 Reykjavík

552 3470 431 1777

Dalbraut 14, 
300 Akranesi 

555 1538

Reykjavíkurvegi 56,
221 Hafnarfjöður 

566 8188

Langatanga 1a,
270 Mosfellsbær

HjólbarðahöllinGúmmívinnustofanHjólVest Hjólbarðaviðgerðin Dekkið Bæjardekk
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635C
17"/18"

Öflug hjólbarðaþjónusta

...og rétti tíminn fyrir sumardekkin 
undir bílinn þinn. Komdu við 
hjá okkur, við byggjum á 

áratuga reynslu og þekkingu.
-sérfræðingar í dekkjum-

Kynntu þér 
Dekkjahótelið.

Við geymum dekkin fyrir þig 
og þau bíða þín þegar þú 

þarft næst á þeim að halda.

(ath. gildir aðeins fyrir Hjólbarða-
höllina og Gúmmívinnustofuna)

Flottar felgur.
Kynntu þér úrval álfelga 

hjá okkur.
Ekki amalegt að skella nýju 

setti undir í leiðinni.
Það verður gaman í sumar!

Ánægjuvog tryggingafélaga 2006
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TM Ánægja

Samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni
eru viðskiptavinir TM þeir ánægðustu af
viðskiptavinum tryggingafélaga.
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VÍS

”
… svo takk 

fyrir mig!“

Ummæli fólks sem lent hefur í tjóni segja 
mest um þjónustu tryggingafélaga.

”
… og ég get barasta sagt að ég var alveg

ofsalega ánægð með þjónustuna sem ég fékk, 
mjög elskulegt viðmót og ekki yfir neinu að 
kvarta. Svo takk fyrir mig!“

Með bestu kveðju, Ásdís Jónsdóttir





Byrjaðu ferðina heima,
- og bókaðu bílinn strax!

Ef þú bókar bílaleigubílinn heima á Íslandi
bíður hann þín á áfangastað. Hver leiga færir
þér 500 Vildarpunkta að auki. Bókaðu 
bílinn núna í 522 44 00 og tryggðu þér meira
öryggi og betri þjónustu á ferðum þínum
erlendis hvert sem leið þín liggur.

522 44 00 • www.hertz.is
Safnaðu
Vildarpunktum
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Ef þú bókar fyrir 1. maí

færðu 1.000 Vildarpunkta

Dagskrá helgarinnar

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

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

Í dag, laugardag, kl. 15:00
Leiksýningin Brot úr sögu banka,
leikdagskrá í léttum dúr þar sem rakin er 
saga Landsbankans í tónum og tali.

Laugardag og sunnudag:
Sveinbjörn Guðbjarnarson verður á staðnum, 
leiðbeinir gestum og svarar spurningum.
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Sögusýningin spannar 120 ára sögu bankans og þjóðarinnar 
og er skemmtileg upplifun fyrir alla fjölskylduna.

 Uppreisnarmenn í 
Mogadisjú, höfuðborg Sómalíu, 
skutu í gær niður herþyrlu í 
verstu átökunum í borginni síðan 
herskáir íslamistar voru hraktir 
þaðan í byrjun ársins. 

Tugir manna hafa fallið í átök-
unum undanfarna sólarhringa, en 
þar eigast við uppreisnarmenn 
úr herbúðum manna sem studdu 
yfirráð íslamista, og hermenn 
bráðabirgðastjórnar landsins og 
bandamenn þeirra úr her grann-
landsins Eþíópíu. 

Samkvæmt yfirlýsingu frá Al-
þjóða Rauða krossinum eru þessi 
átök þau verstu í borginni í 15 ár.

Harðir bardag-
ar í Mogadisjú

 „Við teljum þenn-
an úrskurð algerlega fáránlegan 
og mótmælum honum mjög har-
kalega,“ segir Jón Karl Ólafsson, 
forstjóri Icelandair, um nýjan úr-
skurð Samkeppniseftirlitsins.

Icelandair var í gær sektað um 
190 milljónir króna fyrir að mis-
nota markaðsráðandi stöðu sína í 
þeim tilgangi að veikja stöðu Ice-
land Express þegar síðarnefnda 
félagið hafði nýlega hafið starf-
semi. Með því var Icelandair gefið 
að hafa raskað samkeppni á „þjóð-
hagslega mjög mikilvægum mark-
aði hér á landi.“

Brotið sem um ræðir átti sér 
stað á árinu 2004. Þá bauð Ice-
landair svokallaða „Netsmelli“ til 
Kaupmannahafnar og London, en 
það voru á þeim tíma einu áfanga-
staðir Iceland Express. Netsmell-
irnir kostuðu þá 16.900 krónur 
og komst Samkeppniseftirlitið að 
þeirri niðurstöðu að Icelandair 
hefði notað hagnað af sölu á hærri 
fargjöldum til að niðurgreiða þau 
fargjöld sem seld voru í sam-
keppni við Iceland Express. 

Iceland Express hóf samkeppni 
við Icelandair á þessum tveim-
ur flugleiðum snemma árs 2003. 
Í kjölfarið hóf Icelandair að bjóða 
upp á svokallaða „Vorsmelli“ á 
þessum tveimur flugleiðum og 
seldi þá á 14.900 krónur. Iceland 
Express kvartaði yfir Icelandair 
til samkeppnisyfirvalda sem úr-
skurðuðu í kjölfarið að tilboðin 
hefðu verið boðin til að koma í veg 
fyrir að Iceland Express næði fót-
festu á íslenskum markaði. Sam-
keppnisráð og áfrýjunarnefnd 
komust þá að sömu niðurstöðu.

Matthías Imsland, fram-
kvæmdastjóri Iceland Express, 
sagði niðurstöðuna ekki koma sér á 
óvart og taldi réttlætinu fullnægt. 
Hann útilokaði ekki að félagið 

myndi höfða einkamál á hendur 
Icelandair vegna brotanna. „Við 
komum til með að setjast yfir það 
með lögmönnum okkar eftir helgi 
og skoða hvort að við munum 
höfða einkamál. Við útilokum það 
allavega ekki.“

Icelandair hefur þegar tilkynnt 
að úrskurðurinn verði kærður til 
áfrýjunarnefndar samkeppnis-
mála. Jón Karl telur Samkeppnis-
eftirlitið fara gegn fyrri úrskurði 
sínum með þessari niðurstöðu. 

„Það er búið að fara með þessi 
mál fyrir Samkeppniseftirlitið og 
áfrýjunardóm áður og þar sagt að 
þessir netsmellir hefðu ekki verið 
ólöglegir. Síðan fer eftirlitið aftur 
af stað með sama mál. Það er sér-
staklega slæmt að ekki sé hægt 
að treysta fyrri niðurstöðum. Það 
hlýtur að vera grundvallarkrafa 
til svona löggjafarvalds eins og 
þessa að fyrirtæki geti hagað sér 
í samræmi við úrskurði þess. En 
það er greinilega ekki raunin hjá 
Samkeppniseftirlitinu,“ segir Jón 
Karl.

Íhuga að fara 
í einkamál
Samkeppniseftirlitið hefur sektað Icelandair um 190 
milljónir fyrir brot á samkeppnislögum. Iceland Ex-
press íhugar að fara í einkamál við félagið. Forstjóri 
Icelandair segir úrskurðinn fáránlegan. 



Hörð gagnrýni er á 
efnahagsspá Seðlabankans. Gylfi 
Arnbjörnsson, framkvæmda-
stjóri ASÍ, segir bankann gefa 
stjórnvöldum endanlega fallein-
kunn. Seðlabankinn telji sex þús-
und missa vinnuna og samdráttur 
verði upp á sextán prósent á næst-
unni. Ef stjórnvöld bregðist við 
þá boði bankinn harðari og meiri 
vaxtahækkanir.

„Svona aðgerð bitnar mest 
á launafólki. Ef menn halda að 
launafólk beri byrðarnar eitt þá er 
það misskilningur. ASÍ mun ekki 
standa að neinu samkomulagi um 
að sex þúsund manns verði sagt 
upp vinnunni,“ segir Gylfi.

Vilhjálmur Egilsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnu-
lífsins, SA, telur Seðlabankann 

svartsýnan á hagvaxtarhorfurn-
ar og beinlínis vinna á röngum 
grunni.

„Staðan í efnahagslífinu er 
hvergi nærri eins slæm og bank-
inn segir,“ segir hann, kveðst gera 
úttekt á stöðunni og ætla að beita 
sér í  málinu. 

Þetta verði að leiðrétta því að 
það geti haft neikvæð áhrif hjá 
matsfyrirtækjunum erlendis, sér-
staklega þar sem eignir Íslend-
inga erlendis séu vanmetnar. 

Kristján Gunnarsson, formað-
ur Starfsgreinasambandsins, er 
nýkominn úr ferðalagi um landið. 
Hann segir sterkar væntingar um 
launahækkanir þegar samning-
ar verða lausir í haust. „Fólk vill 
brattar launahækkanir á stuttum 
tíma.“

Launafólk mun ekki eitt bera byrðarnar

AFL OG HAGKVÆMNI 
SAMEINAST
TÆKNIUNDRIÐ TDI® DÍSILVÉLIN EYÐIR AÐEINS 4,9 LÍTRUM

SIMPLY CLEVER

GullnaStýrið
Skoda Octavia hefur meðal annars 
hlotið Gullna stýrið, einhver 
eftirsóttustu bílaverðlaun heims.

SkodaOctavia
Skoda Octavia með 1,9 lítra TDI® dísilvél sannar að afl
og hagkvæmni getur farið saman. Vélin skilar 105
hestöflum en eyðslan er einungis 4,9 lítrar í blönduðum
akstri á hverja 100 km.

Svo er Octavia TDI® einnig fáanleg fjórhjóladrifin og
meira en tilbúin í átök vetrarins. Hvort sem hindrunin er
háir snjóskaflar eða hátt eldsneytisverð þá ertu í
toppmálum á Skoda Octavia TDI®.

Í ágúst 2006 tókst Stefáni Ásgrímssyni, ritstjóra FÍB 
blaðsins, að ná eyðslu bílsins í 3,63 lítra þegar hann ók
rúmlega hringveginn, alls 1.515 km, í áheitaakstri HEKLU 
fyrir Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna. 

Fasteignamarkað-
urinn á Austurlandi hefur tekið 
kipp eftir rólega tíð í svartasta 
skammdeginu. Hilmar Gunnlaugs-
son, fasteignasali á Egilsstöðum, 
segir að fjör hafi hlaupið í mark-
aðinn fyrir nokkrum vikum og sala 
sé góð á öllum stöðum. „Markaður-
inn er mjög líflegur,“ segir hann.

Uppboð hefur verið auglýst á 
nítján eignum á Egilsstöðum og 
Seyðisfirði. Ævar Dungal, fast-
eignasali hjá Domus, segir að ekk-
ert sé að marka það. Annars vegar 
sé um að ræða íbúðir í blokk leigu-
félags. Það uppboð hafi verið aft-
urkallað. Þá tengist fimm eign-
ir gjaldþroti Trésmiðju Fljótsdals-
héraðs.

„Salan er jöfn og þétt. Maður 
finnur ekki fyrir neinu hiksti,“ 
segir hann.

Fjör hlaupið í 
markaðinn

Tæplega tvítugur 
maður hefur verið ákærður fyrir 
Héraðsdómi Reykjaness fyrir að 
ráðast á tvær konur á veitinga-
stað.

Atvikið átti sér stað í maí á síð-
asta ári. Maðurinn réðst á konu 
sem var við störf á veitinga-
staðnum. Hann greip í upphand-
legg hennar og felldi hana þannig 
á bakið í gólfið. Samstarfskona 
hennar hugðist koma henni til að-
stoðar, en maðurinn greip þá í 
hana og sparkaði í hana.

Konurnar hlutu nokkra áverka 
og eymsli við líkamsárásina. Þess 
er krafist að árásarmaðurinn 
verði dæmdur til refsingar.

Gekk í skrokk á 
tveim konum

Að minnsta kosti 32 
chileskir lögreglumenn slösuð-
ust og 819 manns voru handteknir 
í óeirðum í höfuðborg landsins, 
Santiago, og nokkrum öðrum borg-
um.

Óeirðirnar brutust út á fimmtu-
dagsmorgun í kjölfar mótmæla 
námsmanna í tilefni af „Degi hinna 
ungu vígamanna“ þegar chilesk-
ir vinstrimenn minnast tveggja 
ungra bræðra sem lögregla myrti 
árið 1985.

Mótmælendur settu upp logandi 
vegatálma og voru sumir hverjir 
vopnaðir. Einhverjir létu greipar 
sópa í verslunum. 

Einn lögreglumaður var sagður 
alvarlega særður eftir að hafa 
verið skotinn þegar hann reyndi 
að hindra mótmælendur í að ræna 
stórmarkað.

Óeirðir brutust 
út í Chile



Verkefnið Nýjar evrópskar 
sagnfræðirannsóknir miðar 
að því að breyta viðhorfum 
vísindamanna og almenn-
ings til sögu álfunnar. Um 
er að ræða eitthvert viða-
mesta samstarfsverkefni í 
hugvísindum í Evrópu fram 
til þessa. Evrópusambandið 
styrkir rannsóknirnar um 
nærri 400 milljónir króna á 
fimm árum. Þátttakendur í 
rannsóknunum eru alls um 
180 frá 31 landi. Það eru 
Ítalir og Íslendingar sem 
stýra verkinu.

Guðmundur Hálfdanarson, próf-
essor í sagnfræði við Háskóla 
Íslands, er sá sem leiðir þess-
ar rannsóknir af hálfu Íslands en 
Ann Katherine Isaacs, prófessor í 
sagnfræði við háskólann í Pisa, af 
hálfu Ítala.

„Þessi rannsókn kallast CLI-
OHRES, hún hófst formlega 1. 
júní 2005 og stendur í fimm ár. Að 
henni koma 45 háskólar og rann-
sóknastofnanir í 31 landi Evrópu 
og Suður-Afríku. Hver skóli eða 
stofnun tilnefnir fjóra einstakl-
inga til verksins og er reglan sú 
að tveir þeirra eru í föstum stöð-
um og tveir doktorsnemar,“ segir 
Guðmundur en auk hans vinnur að 
rannsókninni hérlendis Anna Agn-
arsdóttir, prófessor í sagnfræði 
við HÍ, og þau Ólafur Rastrick og 
Erla Hulda Halldórsdóttir, dokt-
orsnemar í sagnfræði. 

Hugmyndin að baki þessum rann-
sóknum að sögn Guðmundar var að 
fá evrópska vísindamenn í ýmsum 
fræðigreinum til að þróa með sér 

nýjar aðferðir og leiðir til að rann-
saka evrópska fortíð. „Við sjáum 
þetta sem vettvang fyrir vísinda-
menn alls staðar að í álfunni til að 
vinna saman að nokkuð vítt skil-
greindum verkefnum sem tengj-
ast sögu álfunnar og markmiðið er 
að hafa áhrif á og vonandi breyta 
rannsóknaraðferðum og viðhorf-
um í Evrópu til fortíðarinnar.“ 

Guðmundur bendir á að sagan 
hafi átt mestan þátt í að byggja 
upp og móta þjóðríki Evrópu, en 
sagan sé því á vissan hátt lokuð 
innan landamæra hvers ríkis. 
„Engu að síður eru fræðimenn iðu-
lega að fjalla um sömu atburði en á 
mismunandi hátt hver innan sinna 
landamæra og sjá hlutina hver með 
sínum hætti. Fræðimenn í stærri 
ríkjunum líta oft á söguna og túlka 
hana út frá eigin sjónarhóli en það 
getur verið gott að kynnast sjón-
arhóli annarra til að sjá í víðara 
samhengi og út á það gengur þessi 
rannsókn að hluta til.“

Samtals koma um 180 manns víðs 
vegar í Evrópu að rannsókninni 
eins og áður segir og er þeim skipt 
upp í sex hópa, sem hver um sig 
fjallar um mismunandi svið sagn-
fræðinnar. „Einn hópurinn rann-
sakar ríkisvald, lagakerfi og stofn-
anir, annar völd og menningu, sá 
þriðji trúar- og heimspekilega 
þætti, fjórði atvinnu, kyngervi og 
samfélag, fimmti landamæri og 
sjálfsmynd og sá sjötti heiminn og 
Evrópu,“ segir Guðmundur.

Hóparnir hittast hver í sínu lagi 
tvisvar á ári á eins konar málþing-
um þar sem menn bera saman 
bækur sínar, fara yfir gögn og 
ræða málin. Allir hóparnir hittast 
svo á sameiginlegu málþingi einu 
sinni á ári og var það síðast hald-
ið í Reykjavík í desember á síðasta 
ári. Til að gera alla þessa vinnu 
skilvirkari og sýnilegri gefur hver 
rannsóknarhópur út eina bók á ári 
og auk þess er gefin út ein sameig-
inleg bók á ári sem tengir allt verk-
efnið saman. Allar bækurnar eru 
gefnar út á ensku og eru aðgengi-
legar á netinu að sögn Guðmundar. 
„Markmiðið er að þegar verkefn-
inu lýkur formlega hafi það skilað 
af sér 50-70 bókum. Í þeim bókum 
sem hafa komið út er þegar orð-
inn til mikill gagnabanki sem hægt 
er að nota með ýmsum hætti í há-
skólakennslu.“

Annað mikilvægt markmið þess-
ara rannsókna að sögn Guðmund-
ar snýr að þátttöku doktorsnem-
anna í verkefninu. „Við teljum 
afar mikilvægt fyrir doktorsnema 
að þeir komist sem fyrst inn í al-
þjóðlegt rannsóknarumhverfi og 
venjist því að vinna saman á al-
þjóðavísu. Það er hreinlega nauð-
synlegt fyrir þá upp á framtíð-
ina.“

Guðmundur segir að raunar 
gildi það sama fyrir kennarana, 
en aðal akkurinn fyrir Ísland sé 
samt sá að þetta tengir íslenska 
vísindasamfélagið við það evr-
ópska. „Með þessu samstarfi fáum 
við að kynnast því að ekkert land 
er í sjálfu sér eyland, og áttum 
okkur betur á því að Íslandssagan 
er ekki einangrað fyrirbæri held-
ur hluti af Evrópusögunni og al-
heimssögunni. Með þessu viljum 
við líka hafa áhrif á það hvernig 
menn skrifa söguna og mér finnst 
mikilvægt að við sýnum fram á að 
Ísland er hluti af alþjóðlegu kerfi 
vísindarannsókna og að íslenskir 
vísindamenn standa fyllilega jafn-
fætis vísindamönnum annarra 
þjóða.“

Guðmundur lýsir sögunni sem 
seigfljótandi fyrirbæri og sagn-
fræði sé vísindagrein sem lúti 
öðrum lögmálum en ýmsar aðrar 

vísindagreinar. „Hún er til dæmis 
ekki eins og eðlis- og efnafræði 
þar sem hægt er að gera tilraun-
ir til að sannreyna tilgátur. Í sagn-
fræði getum við ekki gert tilraun-
ir, við höfum bara þær heimildir 
sem til eru til að rannsaka.“

Og sem dæmi um þær breyt-
ingar sem eru að verða á viðhorf-
um til sögunnar nefnir hann að 
tilhneigingin hafi verið sú að líta 
á að það sem gerðist hafi verið 

óhjákvæmilegt og útkoman sú 
eina mögulega. „Nú vitum við 
hins vegar að heimurinn er allt-
af að breytast og þróunin hefði 
getað verið allt öðruvísi. Sagan er 
ekki náttúrleg þróun heldur hafa 
mannlegar ákvarðanir haft áhrif á 
gang hennar á hverjum tíma.“

Forsvarsmenn CLIOHRES hafa 
einnig mikinn hug á að sagnfræð-
in geri sig meira gildandi í þeirri 
þjóðfélagsumræðu sem fram fer 
í Evrópu í dag. Guðmundur nefn-
ir í því sambandi að margt af því 
sem hæst ber í umræðunni í sam-
tímanum á sér sögulegan bak-
grunn og það sem tengir okkur 
saman er sögulegar áherslur. „Á 
þessu ári erum við til dæmis að 
skoða fólksflutninga og umræð-
an í dag bendir til þess að marg-
ir hafi á tilfinningunni að þetta 
sé eitthvað nýtt í sögunni. Fólk 
hefur alltaf verið á hreyfingu, 
það er hluti af mannlegu eðli að 
flytja sig úr stað, eitt af þessu 
sem rekur okkur áfram.“

Hann bendir á að Ísland byggðist 
í raun á fólksflutningum á sínum 
tíma; ferli sem tók langan tíma og 
þá þegar hafi mikil fólksblöndun 
átt sér stað enda kom það fólk sem 
hér settist að víða að. „Svo halda 
sumir að heimurinn sé að farast 
núna vegna fólksflutninga. Vissu-
lega er þetta vandamál en það er 
ekki nýtt að heimurinn þurfi að 
takast á við vandamál, það hefur 
alltaf verið svo og við þurfum 
stöðugt að glíma við ný vandamál, 
án þess að hafa eitthvað að fást við 
væri lífið lítils virði,“ segir Guð-
mundur Hálfdanarson, prófessor í 
sagnfræði.

Engu að síður eru 
fræðimenn iðulega að 

fjalla um sömu atburði en á mis-
munandi hátt hver innan sinna 
landamæra og sjá hlutina hver 
með sínum hætti. 

Ekkert land er sagnfræðilegt eyland



heimur heillandi hluta og hugmynda
Stekkjarbakka 6 - Sími 540 3300 - www.gardheimar.is

Vorgleði Garðheima
um helgina

SÆKIÐ SUMARIÐ Í GARÐHEIMA! 

Garðrósir! Hefur einhver séð 
meira úrval?

Troðfullt gróðurhús af glænýjum 
flottum plöntum í garðinn!

Ný styttusending!

Fullt af spennandi helgartilboðum!
Kynningar – fræðsla - hugmyndir 

Mynd af bláberjarunna og
eplatrjám (úr auglýsingunni) 

Mynd af styttu (í viðhengi) 

20% afsláttur
af öllum rósum

Nýju Weber-
grillin komin!

10 páskaliljur 

795 kr.

20% afsláttur
af öllum garðplöntum

20% afsláttur
af öllum styttum
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LAMBAFILLET
MEÐ FITURÖND

KARTÖFLUR
MEÐ SPÍNATI OG LAUK

kr.
kg998 OSTAVEISLA

CAMEMBERT - HÖFÐINGI - HRÓKUR

ÍSLENSK ÖND
ÚRVALSFRAMLEIÐSLA

kr.
kg2.498

15%
afsláttur

kr.
kg1.298NÓATÚNS GRÍSAHAM-

BORGARHRYGGUR

kr.
kg1.998GRÍSALUNDIR

MEÐ SÆLKERAFYLLINGU

kr.
kg959

Ferskt grænmeti og ávextir
alla daga í grænmetistorginu

24%
afsláttur200

kr. kg

Þú sparar

26%
afsláttur



LAMBALÆRI
AF NÝSLÁTRUÐU

998kr.
kg

35%
afsláttur

MÓA
KJÚKLINGABRINGUR kr.

kg1.798 NÓATÚNS ÞURKRYDDAÐAR
GRÍSAHNAKKASNEIÐAR

29%
afsláttur

20%
afsláttur

26%
afsláttur

LambalæriPáskatilboð!

kr.
kg1.278 kr.

kg1.199GOURMET GRÍSAKÓTELETTUR
LÉTTREYKTAR

Páskaegg
mikið úrval
Nói - Freyja - Góa

af nýslátruðu

Verði ykkur að góðu!



Kista-fjárfestingarfélag jók hlut 
sinn í Existu úr 2,67 prósentum í 
6,25 prósent og er þar með orðið 
annar stærsti hluthafinn í fjár-
málaþjónustufyrirtækinu. Kaup-
verðið nam rúmum 10,8 milljörð-
um króna. 

Eigendur Kistu eru svokallað-
ir Existu-sparisjóðir en þar fer 
SPRON fremst í flokki. Félagið var 
stofnað fyrir síðustu áramót.

Á sama tíma tilkynnti SPRON um 
sölu á 1,59 prósenta beinum eignar-
hlut sínum í Existu en sparisjóður-

inn heldur utan um 4,75 prósenta 
hlut eftir viðskiptin. Þá seldi einn-
ig Icebank, áður Sparisjóðabankinn, 
hluta af bréfum sínum í Existu.

[Hlutabréf]

Kista kaupir meira
Félagið er nú annar stærsti hluthafinn í Existu.

R20, fjárfestingafélag Roberts 
Tchenguiz, breska fasteigna-
mógúlsins, náins viðskiptafélaga 
Kaupþings og stjórnarmanns í Ex-
ista, hefur aukið eignarhlut sinn 
í bresku matvörukeðjunni Sains-
bury og er nú komið 4,6 prósenta 
hlut í þessari þriðju stærstu mat-
vöruverslanakeðju Bretlands.

Félag Tchenguiz flaggaði hlut 
sínum í bresku kauphöllinni í 
Lundúnum um miðjan mánuðinn 
þegar hlutur þess var kominn í 
þrjú prósent en hefur aukið hratt 
við hann eftir það. 

Tchenguiz 
bætir safnið

Peningaskápurinn ...

Rekstur Almenna lífeyrissjóðs-
ins gekk með miklum ágætum 
árið 2006 og hækkuðu áætlaðar 
eftirlaunagreiðslur sjóðsins að 
meðaltali um fjórðung á árinu 
og allt að þrjátíu prósent. Lagt 
er til að ellilífeyrisgreiðslur og 
áunnin réttindi í tryggingadeild 
hækki um fjögur prósent. 

Nafnávöxtun Ævisafns 1 
nam um 22 prósentum en aðrar 
ávöxtunarleiðir voru með um 
10-21 prósenta ávöxtun. 

Samtryggingarsjóður Al-
menna lífeyrissjóðsins er frá-
brugðinn öðrum lífeyrissjóðum 
að því leyti að sjóðurinn lofar 
ekki ellilífeyrisréttindum fyrr 
en við töku lífeyris. Sveiflur í 
ávöxtun breyta því ekki áunn-
um lífeyrisréttindum eins og 
oftast er algengt í öðrum lífeyr-
issjóðum.

Heildareignir lífeyrissjóðsins 
voru 83 milljarðar í árslok og 
hækkuðu um 29 prósent. 

Hækka áunnin réttindi

Davíð Oddsson seðlabankastjóri 
fagnar því að aukin skuldsetn-
ing heimila hafi ekki skilað sér í 
þyngri greiðslubyrði og að vanskil 
séu í lágmarki. Um leið segir hann  
Seðlabankann hafa áhyggjur af því 
að ýmsir kunni að hafa reist sér 

hurðarás um öxl, eða teflt á mjög 
tæpt vað. 

Davíð lét þessi orð falla á ársfundi 
Seðlabankans í gær. Hann segir 
ekki þurfa að verða miklar breyt-
ingar til að skuldsettir einstakling-
ar lendi í erfiðleikum, sem í sumum 

tilfellum gætu reynst óviðráðan-
legir. „Vaxandi verðbólga gæti því 
orðið rothögg fyrir mörg heimili,“ 
segir hann og bendir á að sumir hafi 
brugðið á það ráð að flytja skuldir í 
erlenda gjaldmiðla vegna tiltölulega 
hárra vaxta og verðtryggingar hér. 
„En það getur reynst skammgóður 
vermir ef gengi krónunnar lækk-
ar. Gengislækkun kæmi strax og 
að fullu fram í afborgun af erlendu 
láni. Áhrifa hennar myndi gæta 
minna og síðar í verðtryggðum inn-
lendum kjörum,“ segir Davíð.

Hann þakkar ríkisstjórninni 
stuðning við að heimila Seðlabank-
anum erlenda lántöku til að styrkja 
eiginfjárstöðu hans í fyrra. Davíð 
bendir á að lágmark gjaldeyrisforða 
bankans hafi lengi verið miðað við 
að hann stæði undir þjóðarinn-
flutningi til þriggja mánaða. „En 
hinar miklu breytingar, sem jafn-
vel mætti kalla byltingar, sem hafa 
orðið í íslensku fjármálalífi á til-
tölulega fáum árum leiddu til þess 
að bankastjórninni þótti eðlilegt og 
æskilegt að horfa nú einnig til ann-
arra þátta, svo sem til stærðar og 
umfangs fjármálakerfisins.“ 

Kjörin á láninu segir Davíð hafa 
verið mjög góð og endurspeglað 
traust íslenska ríkisins á markaði. 
Hann segir stórbætta eiginfjárstöðu 
og öflugri gjaldeyrisvarasjóð bank-
ans þó ekki þýða stefnubreytingu 
bankans heldur eðlileg viðbrögð 
við breytingum á því umhverfi sem 
hann starfi í.

Þá hrósar Davíð bönkunum mjög 
fyrir að hafa brugðist af festu við 
erfiðum aðstæðum á þessum tíma 
í fyrra og komist óskaddaðir frá 
illa grundaðri umræðu og frá því 
að sækja sér lánsfjármagn á nýjar 
slóðir. „Fjármögnunarvandinn eins 

og hann blasti við okkur um þetta 
leyti fyrir ári er úr sögunni og kjör 
á eftirmarkaði komin í eðlilegra 
horf á ný og traust á markaði hefur 
verið endurvakið.“

Um leið segir Davíð aðra þætti 
umhugsunar verða, því breyttar að-
stæður geri að fyrirtæki þurfi nú að 
afskrifa viðskiptavild sem eignfærð 
er í virðisrýrnunarprófi verði breyt-
ingar á áætlunum þeirra. „Sú hætta 
er því til staðar, ef harðnar á daln-
um, að þessi regla geti magnað upp 
neikvæða afkomu fyrirtækja þegar 
síst skyldi,“ segir hann og bend-
ir á að bókfærð viðskiptavild hafi 
samtals numið yfir 500 milljörðum 
króna í lok síðasta árs í reikningum 
allra fyrirtækja sem skráð væru 
í Kauphöll Íslands. „Og dæmi eru 
um að viðskiptavild einstakra fyr-
irtækja og aðrar óefnislegar eignir 
séu meira en helmingur bókfærðra 
eigna.“

Davíð Oddsson seðlabankastjóri þakkaði á ársfundi 
bankans í gær ríkisstjórninni aðstoð við að styrkja 
eiginfjárstöðu bankans. Hann segist hafa áhyggjur af 
skuldsettum heimilum ef verðbólga eykst í gengisfalli. 
Erlend lán geti þá komið hart niður á fólki.
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5.000 kr. verða 7.000 kr.
Ef þú gefur fermingarbarni 5.000 króna gjafabréf í Framtíðarsjóð bætir Sparisjóðurinn 2.000 krónum við gjöfina. 
Gefðu gjöf sem ávaxtar sig strax!

Ber hæstu vexti almennra innlánsreikninga

Engin lágmarksinnborgun

Verðtryggður

Bundinn til 18 ára aldurs

Kjör haldast óbreytt þó innstæða sé ekki tekin út við 18 ára aldur

Framtíðarsjóður

Kíktu inn á spar.is og reiknaðu út ávöxtun á sparnaði í 
Framtíðarsjóði Sparisjóðsins.

Gjöf sem stækkar í pakkanum



greinar@frettabladid.is

Stundum held ég að ég sé eini 
Íslendingurinn sem skipt 

hefur opinberlega um flokk. 
Gamlir flokksbræður horfa á mig 
eins og naut á nývirki og spyrja 
með glotti: kom eitthvað fyrir þig, 
Ellert minn? Aðrir dæsa og verða 
daprir til augnanna, rétt eins og 
nákominn hafi fallið frá.

Og af því ég er inn við beinið, 
góður strákur, og mér líður aldrei 
vel að hafa eitthvað alvarlegt á 
samviskunni, þá kemur það fyrir 
að ég spyr sjálfan mig hvað hafi 
eiginlega komið fyrir, sem olli 
þessum sinnaskiptum mínum? 
Ganga úr stórum og virðulegum 
Sjálfstæðisflokknum í annan 
stjórnmálaflokk, yfirgefa gamla 
samstarfsmenn og vini, brjóta 
brýr, lenda upp á kant og ögra 
sínu nánasta umhverfi. Og öllum 
þeim hagsmunum sem hanga á 
spýtunni.

Jú, jú, það hefði verið hægt að 
þegja. Þegja þunnu hljóði og rölta 
áfram með. Hugsa eitt en segja 
annað. Eða hugsa ekki neitt.

En það er þetta með blessaða 
samviskuna og hjartað. Ef maður 
gengur ekki í takt við hjartslátt-
inn og sjálfan sig, hvar er maður 
þá á vegi staddur? Eru það ekki 
stærstu svikin í lífinu að hafna 
sinni eigin sannfæringu og dóm-
greind? Hvers virði er sá, sem 
ekki vill gangast við sjálfum sér? 
Stjórnmálaflokkur er sosum ekk-
ert annað en samtök fólks sem 
kemur og fer. Við eigum ekki 
flokkana, né heldur eiga þeir 
okkur. Það sem við eigum er 
hugsunin, vitsmunirnir og lífs-
sýnin. Kannski það eina sem við 
eigum, þegar upp er staðið.

Og einhvernveginn hefur 
það gerst í þroska mínum og 
þeirri lífsreynslu sem mér hefur 
áskotnast, að komast að þeirri 
niðurstöðu, að frelsi og jöfnuður 
séu lífsgildi sem eigi samleið. Það 
er ekkert frelsi til án jafnréttis 
og það verður ekkert jafnrétti án 
frelsis. Hvorutveggja verður að 

haldast í hendur. Á undanförnum 
árum hefur frelsið vissulega auk-
ist en við höfum misst sjónar á 
jöfnuðinum. Ójöfnuður og mis-
skipting hefur vaxið. Þrátt fyrir 
frelsið.

Ég hitti eldri konu á dvalar-
heimili, um daginn, þar sem  ég 
var að tala um hag aldraðra og 
hún sagði: „hvað eru þið alltaf að 
væla fyrir hönd okkar eldra fólks-
ins, ég hef nóg, ég á íbúð og elli-
lífeyri og ég kann ekki við þennan 
fátæktarstimpil sem þið eruð að 
klína á okkur, gamla fólkið“.

Ég sagði sosum ekki mikið en 
það var komið fram á varir mínar 
að spyrja á móti: en hvað með 
alla þá sem líða skort? Hvað með 
hina? Er okkur þá alveg sama um 
þá? Mergur málsins er nefnilega 
sá, hugsunin á bak við jöfnuðinn 
og jafnréttið, er sú að okkur ber 
skylda til að sinna þeim sem hafa 
orðið útundan, rétt hlut þeirra 
sem minna mega sín, sem eiga þó 
sömu ósk og sama rétt og við hin 
til að njóta frelsis og lífsins gæða. 

Í þessu felst jafnaðarhug-
sjónin, velferðin og rétturinn til 
mennta, hjúkrunar og viðunandi 
ævikvölds. Um þann málstað var 
gamli Alþýðuflokkurinn myndað-
ur, í þeim anda starfaði Sjálfstæð-
isflokkurinn lengst af meðan ég 
tilheyrði honum og í krafti jafn-
aðarhugsjónarinnar varð Sam-
fylkingin til. Við erum ein stór 
fjölskylda, Íslendingar, og við 
berum ábyrgð hvert á öðru í sam-
hjálp og samkennd. Slíkt bræðra-
lag verður að rækta, í heimi þar 
sem græðgi, eigingirni og sjálf-
umgleði ræður því miður för. 
Jafnaðarhugsjónin er viðspyrnan 
og ég get ekkert betur gert en 
leggja þeim málstað lið, meðan ég 
get eitthvað gagn gert. Ekki endi-
lega af því að þar sé svo mikið 
betra fólk en í öðrum flokkum. 
Ekki vegna þess að mér sé í nöp 
við aðra. Heldur fyrst og fremst 
vegna þess að jafnaðarhugsjónin 
á erindi, brýnt erindi í samfélag 
nútímans. Jafnvel meir en nokkru 
sinni fyrr.

Okkur getur sýnst sitt hvað 
um foringja og málflutning til 
eða frá, við getum haft mismun-
andi skoðanir á álverum eða 
úrlausnum í skipulagsmálum, 
við erum ekki bundin í flokks-
klafa í afstöðu okkar til manna 
og dægurmála, vegna þess að 
það eru ekki flokkarnir sem eiga 
að segja okkur fyrir verkum 
eða stýra skoðunum okkar held-
ur hjartað í okkur, tilfinningin og 
dómgreindin. Okkar innri maður, 
sú grundvallar lífsýn að enginn 
okkar er eyland. Hugsjónum jafn-
aðarstefnunnar megum við aldrei 
fórna á altari frjálshyggju og sér-
gæsku. Né heldur í þágu aftur-
halds og þröngsýni. Hvað þá í 
formi skyndibita sem bjóðast rétt 
fyrir kosningar.

Þjóðin þarf á hugsjónum jafn-
réttis og bræðralags að halda. Og 
málsvörum, fólki og flokki, sem 
ekki siglir undir einnota henti-
fánum.

Enginn okkar er eyland

Atkvæðagreiðsla íbúa í Hafnarfirði í 
dag um fyrirhugaða stækkun álvers-

ins í Straumsvík er mikilvægur próf-
steinn á þróun íbúalýðræðis. Við erum 
saman að stíga mikilvægt skref og það 
er fagnaðarefni hversu almenn og víð-
tæk umræða og þátttaka bæjarbúa hefur 
verið á síðustu vikum. 

Virk þátttaka og opin og almenn skoð-
anaskipti eru grundvöllur lýðræðislegrar af-
greiðslu. Íbúar í Hafnarfirði njóta þeirrar sérstöðu 
umfram aðra landsmenn að hafa rétt og stöðu til 
þess að fá að greiða atkvæði um þýðingarmikil mál 
eins og stækkun álversins í Straumsvík. Þann rétt 
eigum við að nýta okkur til fullnustu.

Hver sem niðurstaðan verður í kosningunum, þá 
er ljóst að sigurvegarar þeirra verða íbúar Hafnar-
fjarðar. Góð þátttaka í kosningunum er skýr skila-
boð frá íbúum um að þeir láta sig verulega skipta 
þróun og framtíð byggðarinnar og atvinnulífsins 
hér í Firðinum.

Ég hef með skýrum hætti í aðdraganda kosning-

anna lagt ríka áherslu á ábyrga og upp-
lýsta umræðu og að bæjarbúar fái rétta 
og raunsanna mynd af þeim atriðum sem 
máli skipta. Hafnarfjarðarbær hefur með 
margvíslegum hætti upplýst bæjarbúa 
um allar forsendur málsins á hlutlausan 
og ábyrgan hátt. Leitast hefur verið við 
að hafa gott samráð um kynningarferlið 
milli bæjaryfirvalda og hagsmunaaðila. 
Fyrirtækið Capacent hefur ásamt starfs-
mönnum bæjarfélagsins lagt sig fram í 
þeim efnum. Ástæða er til að þakka öllum 
þeim sem hafa lagt sitt af mörkum til að 

skapa bæði breiða og líflega umræðu í bæjarfélag-
inu.

Við höfum sýnt og sannað að íbúalýðræði er 
meira en nafnið tómt. Öll umræða síðustu vikur 
ber þess merki að það er ekki af ástæðulausu sem 
við höfum sameinast um þá ákvörðun að kveða 
uppúr með framhald þessa máls í almennri kosn-
ingu. Á sama hátt og bæjarstjórn hefur lýst yfir 
þá skulum við bæjarbúar allir vera samstilltir og 
sameinaðir í því að virða þá niðurstöðu sem mun 
liggja fyrir að kosningum loknum.

Höfundur er bæjarstjóri í Hafnarfirði. 

Íbúakosning í Hafnarfirði

Stjórnmálaflokkur er sosum 
ekkert annað en samtök fólks 
sem kemur og fer. Við eigum 
ekki flokkana, né heldur 
eiga þeir okkur. Það sem við 
eigum er hugsunin, vitsmun-
irnir og lífssýnin.

P
álmasunnudagur markar upphafið að árlegum ferm-
ingartíma. Næstu helgar munu íslenskar stórfjöl-
skyldur koma saman í veislum sem haldnar eru til 
heiðurs unglingum á margbrotnu aldursskeiði. Ungl-
ingar á fjórtánda aldursári eru nefnilega yfirleitt 

ekkert sérstaklega gefnir fyrir mikið samneyti við fullorðna. 
Í þessu felst einmitt að hluta til fegurðin í þessum fallega sið 
sem fermingarveislur eru.

Burt séð frá því sem fermingarathöfnin sjálf felur í sér og 
hvort börn á fjórtánda aldursári rísi undir ábyrgð á því sem 
hún felur í sér, er það góð og gegn hefð að fjölskyldur og vinir 
komi saman í því skyni að heiðra ungling og votta honum virð-
ingu, hefð sam hafa ber í heiðri.

Burt séð frá því einnig að mörgum kann að finnast að versl-
unarmennskan í kringum þennan atburð í lífi barns sé komin 
út í algerar öfgar er það einstæður atburður að stórfjölskylda 
komi saman og að tilefnið sé viðburður í lífi unglings.

Í nútímasamfélagi standa iðulega margar fjölskyldur að 
hverju barni. Hópurinn sem lætur sig varða velferð hvers 
unglings er því stór og gaman er fyrir hann að koma saman 
í veislu þar sem unglingurinn er í brennidepli. Það er því sér-
stök ástæða til að hvetja foreldra fermingarbarna til að standa 
saman að veislu fyrir barn sitt, sé þess nokkur kostur, jafnvel 
þótt sambúð hafi verið slitið. Þegar barnið er í brennidepli á að 
leitast við að leggja til hliðar ágreining og neikvæðar tilfinn-
ingar og gleðjast með barninu sínu. 

Svo virðist sem það sé orðinn hluti af þjóðarsálinni að hnýta í 
fermingar og fermingarveislur. Meðal annars er talað um dýrar 
veislur og kvartað undan kostnaði vegna gjafanna. Sömuleiðis 
hefur það orðið einhvers konar lenska að kvarta undan því að 
fermingarveislur séu leiðinlegar. Nú er það þannig að vissu-
lega getur verið dýrt að bjóða mörgu fólki. Hins vegar eru til 
margar leiðir til þess og ekki þurfa góðar veitingar endilega að 
vera dýrar veitingar. Sömuleiðis er hverjum í sjálfsvald sett 
hversu miklu fé hann ver í fermingargjafir. Loks er það svo að 
hver veisla er yfirleitt ekki miklu skemmtilegri en þeir sem 
hana sitja. Það er því einmitt á ábyrgð gestanna að gera hverja 
veislu að góðri veislu. Sömuleiðis er þá á færi hvers að nota 
það tækifæri sem veislan er til að ræða við fermingarbarnið og 
kynnast sjónarmiðum þess.

Vissulega er hægt að taka undir það að margt sem tengist 
fermingum og fermingarveislum er komið út í öfgar. Þetta á 
ekki síst við um þætti sem tengjast útliti fermingarstúlkna. 
Á því sviði mætti að ósekju draga saman seglin. Sögur af 
brúnkumeðferð og naglaásetningu eru vonandi orðum auknar, 
hvað þá heldur af því að leigðir séu salir fyrir fermingarbörn-
in til að halda eftirfermingarveislur 

Grunnhugsunin í veislu til heiðurs unglingi er falleg og þeir 
eru lánsamir sem fá að taka þátt í slíkri veislu.

Unglingurinn í 
brennidepli

Hraunsnef sveitahótel Borgarbygg

b ur upp á rírétta kvöldver  ásamt 

gistingu og morgunmat fyrir 7900 kr á 

mann og mi ast ver i  vi  tvo saman 

í herbergi.

Tilbo  til 15.maí

www.hraunsnef.is

Nor urárdal • 311 Borgarbygg • Sími: 435 0111 • www.hraunsnef.is

Kr.7.900 á mann
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www.toyota.is

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Vegleg páskatilboð af völdum bílum

Við bjóðum til 
páskasýningar í dag

Það verður páskastemning hjá umboðsaðilum Toyota um allt land

Vegleg páskatilboð af völdum bílum.

Allt að 100% fjármögnun og afsláttur af lántökugjöldum frá Avant fjármögnun.

Risapáskaegg og 100.000 kr. verðlaun fyrir besta Toyota málsháttinn.

Páskagetraun: Flugmiðar fyrir tvo á áfangastaði Icelandair í Evrópu*.

Góðgæti frá Nóa Síríusi og léttar veitingar í boði.

Opið 12-16

*Flugvallarskattar ekki innifaldir 



FULL BÚÐ AF NÝJUM

Á kaffihúsinu sem Te og kaffi starfrækir í Saltfélaginu er ilmandi kaffi á boðstólum

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

2
7

0
0

7



VÖRUM FRÁ

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

Vitra stendur þessa dagana fyrir alþjóðlegri nemendasamkeppni um hönnun á kollum. Nemendur í vöruhönnun við Listaháskóla
Íslands taka þátt í þessari samkeppni undir leiðsögn Neil Austin sem er gesta-kennari frá Buckinghamshire Chilterns University
College - sýnishorn af verkunum verða í Saltfélaginu um helgina.



Þ
ór Sigfússon, forstjóri 
Sjóvár, hefur gengið 
fram af miklum mynd-
arskap í 
hugmynd-

um um nýjan Suður-
landsveg. Þeim sem 
þekkja Þór kemur 
framganga hans ekki 
á óvart. 

Þór varð snemma 
nokkuð áberandi og 
lét að sér kveða á 
menntaskólaárum
þar sem hann var 
virkur í ungliða-
hreyfingu Sjálfstæð-
isflokksins. Þar var 
hann í hópi ungs 
fólks sem hleypti 
nokkru lífi í pólit-
ískt litróf kynslóð-
arinnar. Kynslóðin 
á undan hafði ein-
kennst af því að 
vinstrimenn voru 
mest áberandi, en 
Þór og fleiri mörk-
uðu kannski upphaf 
þess að hægrisinn-
aðir unglingar urðu 
áberandi á ný.

Þór er fæddur árið 
1964 og er því lið-
lega fertugur þegar 
hann sest í stól for-
stjóra Sjóvár árið 
2005. Trygginga-
félög búa við þann 
erfiða veruleika að 
kúnninn leitar til 
þeirra þegar eitt-
hvað hefur á bjátað. 
Þannig mætir starfs-
fólki tryggingafé-
laga gjarnan fólk 
sem er í uppnámi og 
jafnvel reitt. Þeir 
sem þekkja til Þórs 
geta vart ímynd-
að sér betri mann í 
fremstu víglínu slíks 
fyrirtækis. Hann er 
skapgóður og tekur 
fólki vel og á auð-
velt með að horfa 
jákvæðum augum 
á hlutina. „Þór er 
mjúkur maður sem 
getur sýnt hörku ef 
því er að skipta,“ 
segir einn vina hans 
og bætir við að hann 
sé afar hugmynda-
ríkur og hafi sýnt að 
hann sé maður sem geti fylgt 
eftir hugmyndum sínum og 
látið þær verða að veruleika. 

Tvöföldun Suðurlandsveg-
arins er ein slík hugmynd og 
er að mörgu leyti dæmigerð 
fyrir nálgun og lífssýn Þórs. 
Sem framkvæmdastjóri Versl-
unarráðs, sem nú heitir Við-
skiptaráð, var Þór mjög dug-

legur að koma málefnum ráðs-
ins á framfæri. Þar kom sterkt 
fram að skoðanir hans fóru 

saman með hagsmunum ráðs-
ins. Tvennt var áberandi. Ann-
ars vegar einlæg trú hans á að 
ýmis verkefni yrðu betur og 
hagkvæmar leyst af einkaaðil-
um fremur en ríkinu. Hitt var 
mikilvægi þess að einkafram-
takið kæmi fram af ábyrgð 
og sýndi í verki að því væri 
treystandi fyrir mikilvægum 

þáttum í samfélaginu. 
Þór hefur að þessu leyti skor-

ið sig frá hörðustu hægrimönn-
um og telst fremur 
hófsamur og samfé-
lagslega meðvitaður. 
Vinir hans segja þessa 
blöndu hafa einkennt 
hann alla tíð. Systkini 
hans hafa einnig verið 
mjög pólitísk og bróðir 
hans Árni hefur haft 
svipaða ásýnd sem 
samfélagslega sinnað-
ur hægrimaður. Bæði 
sem forystumaður í 
borgarpólitík Reykja-
víkur og sem bæjar-
stjóri í Reykjanesbæ.

Þór hefur mikla 
samskiptahæfileika
og er einkar laginn að 
fá fólk til verka með 
mjúkri ýtni. Hann fer 
sjaldnast hart fram og 
fær fólk með sér með 
því að kveikja áhuga 
og selja því hugmynd-
ir sínar. Þessi hæfi-
leiki kann að ráðast af 
því að hann er í yngri 
hluta stórs systkina-
hóps og sennilega 
þurft að beita lagni til 
að ná sínu fram.

Hann nýtir tímann 
vel og með starfi sínu 
hjá Viðskiptaráði 
skrifaði hann meðal 
annars bók um 
íslensku útrásina. 
Innan Sjóvár hefur 
honum tekist vel 
að byggja upp nýja 
ásýnd. Hann hefur lagt 
gríðarlega áherslu á 
forvarnir og gert þær 
sýnilegar, meðal ann-
ars með samstarfi við 
Markaðinn, viðskipta-
blað Fréttablaðsins. 
Þar fer saman áhugi 
Þórs á samfélagslegu 
hlutverki fyrirtækja 
og sýn hans á rekst-
ur. Fækkun slysa er 
bæði mikið hagsmuna-
mál samfélagsins og 
þeirra sem þurfa að 
greiða fyrir tjón. Hug-
myndin um tvöfaldan 
Suðurlandsveg er af 
sömu rót. Samfélags-
legt mikilvægi ör-
uggra samgangna og 

rekstrarhagsmunir fyrirtækis-
ins sem hann stýrir.

Þór er að sögn mikill fjöl-
skyldumaður og fyrir utan 
skriftirnar nær hann að sinna 
lítillega öðrum áhugamálum. 
Meðal þess er veiði og ef að 
líkum lætur gengur hann til 
þeirra verka af virðingu fyrir 
bráðinni og umhverfinu. 

Þegar Davíð Oddsson og félagar unnu 
frækinn sigur í kosningunum í Reykja-

vík 1982 og felldu þáverandi meirihluta, var 
aðalkosningamálið að byggja nýtt hverfi við 
Grafarvog í staðinn fyrir nágrenni Rauða-
vatns.  Það átti að byggja með ströndum 
fram í stað heiða og auk þess var Rauða-
vatnið talið á „hættulegu sprungusvæði“. 
Síðan eru þessar kosningar nefndar sem 
skólabókardæmi um velútfærða kosninga-
baráttu og nú búa þúsundir manns í ná-
grenni Grafarvogs. Það grátbroslega við Rauða-
vatnið er hins vegar það, að þar hefur Morgunblað-
ið reist höfuðstöðvar sínar – á sprungusvæði!

Fljótlega eftir að byggð myndaðist við Grafar-
vog og Gufunes var farið að gera athugasemdir við 
áburðarverksmiðjuna og staðsetningu hennar. Það 
þótti ekki gáfulegt að svona „sprengiverksmiðja“ 
væri staðsett nálægt íbúabyggð. Verksmiðjan var 
síðan seld og áburðarframleiðslu hætt. Hagsmunir 
íbúabyggðarinnar voru látnir ráða.

Hvers vegna er ég að rifja upp þessa sögu? Í 
kosningaslagnum um stækkun álversins í Straums-

vík er því mjög haldið að fólki af fylgj-
endum stækkunarinnar, að það hafi verið 
fáránlegt af ráðamönnum Hafnarfjarð-
ar að leyfa íbúabyggð í nágrenni álvers-
ins í Straumsvík. Það sé ekki álverinu að 
kenna að þarna skarist hagsmunir, held-
ur skipulagsyfirvöldum í Hafnarfirði. 
Það hefði frekar átt að teygja byggðina í 
áttina að Kaldárseli og Helgafelli – upp til 
heiða í stað stranda.

Stefna Davíðs og félaga varð ofan á í 
Reykjavík og nú vill eftirmaður hans 
í stól borgarstjóra, Vilhjálmur Þ. Vil-
hjálmsson, halda áfram og byggja úti á 
Geldinganesinu.

Er einhver munur á hagsmunum Reykjavíkur og 
Hafnarfjarðar í þessu samhengi?

Er það ekki eðlilegt að byggðin í Hafnarfirði fær-
ist út eftir Reykjanesi með nálægð við ströndina og 
Reykjanesbrautina?

Í þessu máli eru talsmenn Alcan rökþrota í vörn 
sinni fyrir stækkun álversins, sem klýfur í sundur 
samfelluna í þróun byggðar til vestur frá Völlunum. 
Útsýni til hafs og fjallanna umhverfis Faxaflóann er 
lífsgæði, sem sífellt fleiri vilja njóta. Kannski þarf 
Davíð að mæta á svæðið og hitta fyrir Golíat?

Alcan og Straumsvík
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Höfundur er nágranni álversins í Straumsvík.

Mjúkur og fylginn sér



Eyjarslóð 5   101 Reykjavík
S: 511 2200   www.seglagerdin.is

Opið um helgina
Laugardag kl. 10.00 - 17.00 á sunnudag

Líttu við og kynntu
þér úrvalið!
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Öll Tímabombutilboðin gilda einnig alla nóttina

OMNISTOR SKYGGNI

FORTJALD - á fellihýsi og bíla
Sérsaumuð fortjöld frá 
Seglagerðinni Ægi 

Fullt verð kr. 12.900,-
Tilboð kr. 10.320,-

GASKÚTAFESTING FYRIR 2 KÚTA

FORTJALDSDÚKUR

FARANGURSBOX
30.000,- kr.
AFSLÁTTUR

SVEFNTJALD

Fullt verð kr. 16.900,-
Tilboð kr. 13.520,-

TRIGANO TJALDVAGN

Fullt verð kr. 635.000,-
Tilboð kr. 500.000,-

Fullt verð kr. 14.900,-
Tilboð kr. 11.920,-

FERÐAKLÓSETT

SALERNISVÖRUR
Nauðsynlegar í ferða-
lagið. Þær eru líka með

20% afslætti.

TÍMABOMBUR
OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN

31. MARS OG 1. APRÍL!

10:00 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 17:00

17:00 - 20:00

22:00 - 24:00

08:00 - 10:00

10:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

Landsins mesta úrval
af ferðavögnum

STÓRSÝNING
UM HELGINA

GRJÓTGRIND

WILK - vinsælu hjólhýsin

Fullt verð kr. 23.900,-
Tilboð kr. 19.120,-

FORTJALD - Walker

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

300.000,- kr.
AFSLÁTTUR 135.000,- kr.

AFSLÁTTUR

TABBERT PUCCINI HJÓLHÝSI

Fullt verð kr. 3.609.000,-
Tilboð kr. 3.309.000,-

DUKDALF BLUES STÓLL

Fullt verð kr. 9.900,-
Tilboð kr. 7.920,-

Fullt verð kr. 49.000,-
Tilboð kr. 19.000,-

Opið alla nóttina!

LAUGARDAGSBOMBA SUNNUDAGSBOMBA
Tímabombutilboð gildir 31. mars 2007 og aðeins á tilgreindum tíma Tímabombutilboð gildir 1. apríl 2007 og aðeins á tilgreindum tíma

NÝTT

Við hjá Seglagerðinni Ægi erum stolt að kynna hin glæsilegu 
Wilk hjólhýsi frá Þýskalandi. Wilk eru hágæða hjólhýsi þar
sem allir geta fundið hjólhýsi með skipulagi og verði sem að 
hentar. Komdu og kynntu þér nýju Wilk hjólhýsin. Þú verður
ekki fyrir vonbriðgum.



Veðrið þessa helgi 
hefur ekki verið 
freistandi til úti-
vistar. Úff.

Ég var að spjalla við 
mann sem taldi það 
mikið hagsmunamál 
að fara að selja hér 
áfengi í matvöru-
verslunum. Senni-
lega liggur það í 
tímanum að 

þetta verði heimilað. Þá 
verður hægt að kaupa 
tíu mestseldu áfengisteg-
undirnar í matvöruversl-
unum. Eða fimm. Framboðið mun 
margfaldast en úrvalið minnka að 
sama skapi eins og við þekkjum úr 
öðrum greinum.

Meira hagsmunamál væri fyrir 
neytendur ef leiðarvísir væri lát-
inn fylgja hverri áfengisflösku á 
sama hátt og öllum lyfseðilskyld-
um lyfjum sem seld eru í lyfja-
verslunum. Þar er tiltekin heppi-
leg skammastærð af lyfinu og 
meira að segja bent á hvaða auka-
verkanir fylgja tilteknum lyfjum. 
Öll lyf hafa jú aukaverkanir – líka 

deyfilyfið áfengi. 
Ein óheppilegasta aukaverkun 

áfengis er sú að það er hættulegt 
fyrir konur sem bera barn undir 
brjósti að neyta þess. 

Það eru meira en tíu ár síðan 
viðvörun um þetta fór að fylgja 
áfengi í Bandaríkjunum og nú 
er svo komið að skylda er að láta 
viðvörun fylgja með í um það bil 
helmingi hinna bandarísku fylkja. 
Og alríkislöggjöf um þetta er á 
næsta leiti. 

Ástæðan fyrir þessari viðvörun 
í Bandaríkjunum er sú að áfeng-
is- og eiturlyfjaneysla mæðra á 
meðgöngutíma er grafalvarlegt – 
og þar með kostnaðarsamt – heil-
brigðisvandamál sem í versta falli 
getur eyðilagt líf barna þeirra.
Viðvörunin er til dæmis svona:

Warning:
Drinking alcohol
during pregnancy
can cause birth
defects and
brain damage
to your baby.
Ekki mjög kúl. En samt satt og 

svonalagað er kallað neytenda-
vernd. Sem minnir mig á hvað mér 
sárnaði þegar ég sá hina sorglegu 
kvikmynd um Lalla Johns sem var 
verðlaunuð og dásömuð af ótal að-
ilum, gott ef ekki sjálfum mennta-
málaráðherra  – en í þeirri mynd 
um þjakaðan einstakling sem ólst 
upp í Breiðuvík og síðan 
á fangelsisstofnunum 
gleymdist nefnilega að 
leita svara við lykil-
spurningunni sem er 
svona:

Af hverju 
er Lalli 
eins og 
hann
er?

Lóan er komin og 
mun bjóða fram í 
öllum kjördæmum.

Málflutningur í 
Baugsmálinu er nú 
á lokastigi. 

Mér skilst að Jó-
hannes í Bónus hafi 
heitið því í sjón-
varpsviðtali að gera 
kvikmynd um þetta 

skelfilega dellumakerí. Kannski 
vantar hann sláandi nafn á kvik-
myndina?

„Bonus“ þýðir „góður“ og þá 
kemur í hugann merkileg kvik-
mynd með Íslandsvininum Clint 
Eastwood sem hét „The Good, the 
Bad and the Ugly“ sem þýðir á lat-
ínu: „Bonus, Malus et Inhonest-
us“ sem gæti verið fínt nafn á al-
þjóðlegri spennumynd um Baugs-
dramað.

Jóhannes bauðst sjálfur til að 
leika Bónus og þá er aðeins 
eftir að finna rétta leikara 
til að túlka hinn vonda 
Malus og ljóta Inhonest-
us.

Hverja sér maður fyrir sér 
í þeim safaríku hlutverk-
um?

Það er ekki öll vit-
leysan eins.

Í dag frétti ég af 
því að eitthvert ljós-
ið hjá Reykjavíkur-
borg hefur fengið 
þá flugu í höfuðið að 
ráðast á húsið sem 

Benedikt Grön-
dal bjó í, rífa 

það af grunni, 
flytja það 
og planta 

því niður í Grjóta-
þorpinu.

Til að láta hrekklausar sálir í 
stjórn Rithöfundasambandsins 
kokgleypa þessa vitleysu hefur 
verið stungið upp á því að húsið 

verði notað sem ókeypis gisti-
heimili fyrir erlenda rithöfunda.

Af kjánalegri bjartsýni hélt ég 
að menn væru búnir að komast 
að því eftir áratuga langa herferð 
Reykjavíkurborgar gegn eigin 
sögu og menningarverðmætum 
að gömul hús eru eins og gömul 
tré. Þau þola ekki flutning. Sálin í 
þeim deyr.

Þetta vita allir nema nokkrir Ís-
lendingar. Annars hefðu Danir sett 
hús H.C. Andersens niður í Tívolí 
og Hollendingar hefðu varðveitt 
hús Önnu Frank á Schiphol-flug-
velli. Bjálkakofinn sem Abraham 
Lincoln fæddist í væri að sjálf-
sögðu á grasflötinni við Hvíta 
húsið í Washington og Stratford 
on Avon væri í Hyde Park. 

Allir nema örfáir íslenskir húsa-

banar vita að sál gamalla húsa 
deyr ef húsið er rifið upp af þeirri 
jörð sem það var byggt á.

Næst fréttir maður sennilega 
að til standi að flytja Gljúfra-
stein, Sigurhæðir, Skriðu-
klaustur og Davíðshús í Ár-

bæjarsafnið og með stuðningi 
fjársterkra aðila mætti hæg-

lega þræla hluta af Al-
mannagjá með Drekk-

ingarhyl í Hljóm-
skálagarðinn.

Frekar en að rífa 
heilleg hús sem 
hefur dagað uppi 
og teljast ekki til 
einstakra menn-
ingarverðmæta
er stundum 
brugðið á það 
ráð að flytja 
þau á annan 
stað og láta 
þau endurfæð-

ast og taka að sér nýtt hlutverk, 
samanber Ráðherrabústaðinn. 
Það breytir ekki þeirri staðreynd 
að hús sem tengjast sögufrægri 
minningu um tiltekna einstakl-
inga eða atburði verður að vernda 
á hinum upprunalega reit. 

Að tortíma sál sögufrægra húsa 
er einfaldlega villimennska sem 
þessi þjóð á að vera vaxin upp úr.

Ef Reykjavíkurborg langar til 
að hýsa erlenda rithöfunda í göml-
um húsum þá er nóg til af ljómandi 
fallegum en steindauðum hús-
skrokkum í Árbæjarsafni sem er 
sennilega stærsti minningarreitur 
um fjöldamorð á menningarverð-
mætum á friðartímum í Evrópu.

Það væri vel við hæfi að bjóða 
hrollvekjumeistaranum Stephen 
King fyrstum erlendra rithöf-
unda að dvelja í hinum séríslenska 
draugabæ og stjórn Rithöfunda-
sambandsins með honum ef hann 
skyldi verða myrkfælinn.

Nýtt framboðs-
afl, Baráttusamtök-
in, sem berjast fyrir 
hagsmunum aldr-
aðra, öryrkja og 
breyttu skipulagi 
borgarinnar, býður 

fram í öllum kjördæmum fyrir 
alþingiskosningarnar í vor. Þetta 
framboð á alla mína samúð þótt 
frómt frá sagt þyki mér heldur 
ólíklegt að Baráttusamtökin nái að 
fá þingmann kjörinn og muni því 

helst verða 
til að styrkja 
þá flokka 
sem það vill 
berjast gegn. 
Það heitir 
að skemmta 
skrattanum.
Svona er 
nú veröldin 
óréttlát.

Sjálfur er 
ég alltaf að 
vonast eftir 
því að AA-
samtökin

bjóði fram lista. Þau fjölmennu en 
hæversku samtök hafa þann kost 
með sér að enginn félagsmaður 
má koma fram fyrir hönd þeirra 
undir nafni, auk þess sem samtök-
in kæra sig ekki um að auðgast á 
veraldlega vísu eins og ónefnd-
ir stjórnmálaflokkar sem gerðu 
sjálfa sig að ríkisstofnunum á síð-
asta þingi þvert ofan í einkavæð-
ingarvaðalinn sem vellur upp úr 
nýhaldsmönnum og þeirra fylgi-
fiskum alla daga og dugði til að 
breyta RUV í ohf. 

Ef Halldór Laxness væri enn 
hjá okkur mundi hann sjálfsagt 
votta okkar tímum verðskuldaða 
virðingu með því að færa nafnið á 
Íslandsklukkunni til nútímahorfs 
– Íslandsklukkan ohf. Eða Sjálf-
stætt fólk ohf.

Kæra 
  Dagbók
Þráinn Bertelsson skrifar

„Bonus, Malus og Inhonestus“
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er óskað eftir þeirri þjónustu við neytendur að leiðarvísir um skaðlegar 
aukaverkanir verði látinn fylgja áfengi eins og öðrum lyfjum sem ríkið selur þegnum sínum. Einnig er 
vikið að væntanlegri kvikmynd um Baugsmálið, Benedikt Gröndal, sálarlausum húsum, draugabæ og 
hrollvekjumeistaranum Stephen King.



VR |  KRINGLUNNI 7 |  103 REYKJAVÍK |  S. 510 1700 |  F. 510 1717 |  WWW.VR.IS

Virðing
Réttlæti

Félögum VR berast um þessar mundir gleðitíðindi, því verið er að greiða rúmlega 400 milljónir í 
varasjóð félagsmanna. En það er ekki allt. Frá og með 1. júlí lækka félagsgjöld VR um 30%, sem 
er veruleg kjarabót fyrir félaga VR.

Það er því óvenju gaman að opna póstinn frá VR þessa dagana!
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VR færir félögum 
sínum góðar fréttir!



Verðið
Keðjusög, Texas
Bensín, 45 cc, 40 sm blað
5083578

18.995

Hekkklippa, B&D
Rafmagn, 400W, 40 sm blað
5083599

4.998

Einfalt
að klippa

Greinaklippa, HiPoint
5084663

Nú er tími
til að klippa

Ruslavagn, Claber
M/loki , á hjólum
5081642

2.995
5.995

Slönguhjól, Claber
Tekur 70 m af 1/2” slöngu
5081662

1.995
3.800

Hleðslusett, Worx
18V, borvél, stingsög, hjólsög, ljós
og 2 18V rafhlöður í vandaðri tösku
5244874

Hjólsög, Worx
1400W, 185 mm blað, í tösku.
5244844

WORX
fyrir iðnaðarmannin

33.995
54.995

10.995
16.995

699
1.195



lækkar
í Húsasmiðjunni

399
995

Malarskófla
5082502

595
1.395

Laufhrífa
22 tinda
5084344

Hillurekki, Clicrack
180x90x40, galv, 4 hillur, 
100 kg burðarþol
5803655

Hillurekki, Duorack
175x90x30, hvítur, 5 hillur, 
50 kg burðarþol
5803658

Hillurekki, Titan
200x100x40, grár, 6 hillur, 
100 kg burðarþol
5803660

Hillurekki, Star Galva
180x90x35, galv, 6 hillur, 
90 kg burðarþol
5803663

5.495
7.495

3.364
4.485

7.496
9.995

4.389
5.855

Nú er tími
til að laga til í geymslunni

Henrad
miðstöðvarofnar

30%
afsláttur

Opið alla daga til 21:00
í Skútuvogi, frá og með 1. apríl



Bestu þakkir fyrir auðsýnda samúð og
velvild við andlát og útför móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Guðnýjar Benediktsdóttur
frá Garði, Aðaldal, f. 21. mars 1917 og        
d. 16. mars 2007.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Sjúkrahúss Húsavíkur.

Benedikt Skarphéðinsson             Ingveldur Haraldsdóttir
Halldór Skarphéðinsson
Guðmundur Skarphéðinsson   Enrice Ernst
Valdimar Hólm Skarphéðinsson
Guðný Valborg Benediktsdóttir   Ingi Sölvi Arnarson
Guðrún Matthildur Benediktsdóttir  Ívar Örn Árnason
Héðinn Valdimarsson
Baldvin Bragi Ingason

Ástkær móðir okkar og tengdamóðir

Vigdís Kristjánsdóttir
Schram (Nenna)

andaðist 28. mars. Útförin fer fram frá Dómkirkjunni
þriðjudaginn 3. apríl kl. 15.

f.h. fjölskyldu hennar,

Kristján Tómas Ragnarsson           Hrafnhildur Ágústsdóttir
Lára Margrét Ragnarsdóttir
Árni Tómas Ragnarsson                 Selma Guðmundsdóttir
Ásta Kristrún Ragnarsdóttir           Valgeir Guðjónsson
Hallgrímur Tómas Ragnarsson      Anna Haraldsdóttir

„Þrátt fyrir allt held ég að fólk sé í 
reynd gott inn við beinið.“

Fjórir nemendur Listdansskóla Ís-
lands halda til Turku í Finnlandi í byrj-
un apríl. Þar munu þeir sýna verk eftir 
Elli Laukkanen, sem hefur verið gesta-
kennari við skólann frá því í janúar. 
„Það hefur verið samstarf á milli List-
dansskólans og skólans í Turku í nokk-
ur ár,“ sagði Lauren Hauser, skólastjóri 
Listdansskóla Íslands. Kennaraskiptin 
eru liður í því, og hélt Lauren sjálf til 
Turku í mánuðinum til að kenna. Henni 
finnst skiptin afar mikilvæg. „Þau eru 
mikilvæg upp á fjölbreytni og nýjung-
ar. Eins er mikilvægt fyrir okkar kenn-
ara að fá að fara út,“ sagði hún.

Í verkinu dansa íslensku nemend-
urnir Ólöf Gunnarsdóttir, Halla Þórð-
ardóttir, Hjördís Gestsdóttir og Hildur 

Ólafsdóttir. Diina Bukareva, skipti-
nemandi frá Finnlandi, er einnig í 
hópnum. Ólöf sagði hópinn vera mjög 
ánægðan með verkefnið. „Við fáum 
oft gestakennara uppi í Listdansskóla, 
sem koma frá útlöndum og eru kannski 
í viku. En við höfum aldrei unnið svona 
verkefni áður. Okkur finnst þetta rosa-
lega skemmtilegt og frábært tækifæri 
til þess að sýna hvað maður getur,“ 
sagði hún. Stúlkurnar eru allar að klára 
þriðja ár í menntaskóla og stefna á út-
skrift næsta vor. 

Hópurinn heldur utan 9. apríl, en sýn-
ingin er áformuð þann sautjánda. „Við 
sýnum við lifandi tónlist. Hljómsveitin 
sem spilar undir er öll í Finnlandi, svo 
við höfum ekkert æft með henni. Þess 

vegna þurfum við að mæta svona tím-
anlega,“ útskýrði Ólöf. Stúlkurnar hafa 
ekki dansað við lifandi tónlist áður. 
„Það verður spennandi að vita hvernig 
það verður. Tónlistin er þá aldrei eins,“ 
sagði Ólöf. Um hljóðfæraleik sjá nem-
endur í samstarfsskólanum í Turku.

Listdansskólinn kannar nú mögu-
leika á því að verkið verði sýnt hér á 
landi í haust. „Þá myndum við vilja fá 
tónlistarnemendur í LHÍ til að flytja 
tónlistina,“ sagði Lauren Hauser. Ólöf 
er jafnframt spennt fyrir hugmynd-
inni. „Okkur langar rosalega að sýna 
hér líka. Þetta er mjög stórt verkefni 
og við erum búnar að æfa þetta lengi. 
Að dansa það einu sinni er kannski svo-
lítil synd,“ sagði hún.

Háskólinn á Akureyri og 
utanríkisráðuneytið hafa 
gert með sér samning um 
leigu á húsnæði skólans fyrir 
þýðingastarfsemi ráðuneyt-
isins. Valgerður Sverrisdótt-
ir utanríkisráðherra opn-
aði útibú þýðingamiðstöðv-
arinnar á fréttamannafundi 
á fimmtudaginn. Faglegt 
samstarf skólans og ráðu-

neytisins mun miðla reynslu 
og þekkingu ráðuneytisins 
til háskólans auk þess sem 
ráðuneytið mun nýta starfs-
krafta nemenda skólans. 
Ráðuneytið mun auk þess 
styrkja skólann til undir-
búnings og uppbyggingar á 
meistaranámi í heimskauta-
rétti við Félags- og lögfræði-
deild háskólans. 

Heimskautarétt-
ur við HA

Aðalfundur Bílgreinasambandsins sem haldinn var í síð-
ustu viku hvetur stjórnvöld til að breyta núverandi fyrir-
komulagi á vörugjöldum á bifreiðum. Lagt er til að skatt-
lagning bifreiða verði einfölduð þannig að aðeins verði einn 
flokkur vörugjalda á öllum ökutækjum. Hann skuli nema 
fimmtán prósentum af innkaupsverði en gjöld af ökutækj-
um til atvinnureksturs verði óbreytt.

Í ályktun fundarins segir að með núverandi fyrirkomu-
lagi sem miðast við sprengirými véla sé fólki mismunað. 
Þeir sem eigi stórar fjölskyldur og þurfi þar af leiðandi 
stærri bíl greiði hærri gjöld í ríkissjóð óháð mengun eða 
eyðslu.

Þá hvetur fundurinn stjórnmálaflokkana til að sameinast 
um að hönnun og framkvæmdum við Sundabraut og Suður-
landsveg verði lokið á næstu þremur árum. 

Nýja stjórn bílgreinasambandsins skipa: Egill Jóhanns-
son, framkvæmdastjóri Brimborgar, formaður, Gunnar 
Rafnsson frá Stórholti, Guðmundur Ingi Skúlason frá Kistu-
felli, Benedikt Eyjólfsson frá Bílabúð Benna, Gunnlaugur 
Bjarnason frá GB Tjónaviðgerðum, Haukur Guðjónsson frá 
Ingvari Helgasyni og Knútur Hauksson frá Heklu.

Ný stjórn Bílgreinasambandsins

Doobie-bræður leggja upp laupana





V
ið fluttum fyrst út 
fyrir ellefu árum,“ 
segir knattspyrnu-
maðurinn Pétur 
Marteinsson um leið 
og hann hellir í kaffi-

bollann minn. Heimili hans og eig-
inkonu hans, Unnar Valdimars-
dóttur, er afar bjart og smekklegt 
og ekki spillir fyrir að gamall og 
virðulegur Boxer-hundur dingl-
ar vinalegu skotti. Litla, fallega 
dóttirin Lilja er upptekin við leik 
og situr einbeitt við verkið með 
snuð í munni og kex í hendi. „Árið 
‘95  var ég að spila með Fram og 
Unnur var að klára sálfræði í Há-
skólanum. Við höfðum ákveðið 
að fara til Bandaríkjanna í nám,  
vorum á leiðinni til Berkeley við 
San Francisco. Ég var að velta 
fyrir mér að fara í „pre-med“ nám 
og Unnur ætlaði að halda áfram 
í sínu námi. En þá fæ ég upp-
hringingu og fæ þetta flotta tilboð 
frá Hammarby í Svíþjóð. Mér var 
boðinn atvinnumannasamningur 
og við sáum að  þetta hentaði bara 
vel og drifum okkur til Svíþjóð-
ar.“ Þar var Pétri boðin tvö ár og 
svo framlenging og þá hélt Unnur 
áfram doktorsnámi sínu við Kar-
ólínska háskólann í Stokkhólmi. 

„Ég lærði þar faraldsfræði sem 
er aðferðarfræði til að rannsaka or-
sakir sjúkdóma,“ útskýrir Unnur. 
„Við vorum í Svíþjóð í 3 ár en svo 
‘99 flutti Pétur til Oslóar og ég til 
hálfs.“ Hjónin dvöldu í 3 ár í Nor-
egi þar sem Pétur lék með Stabæk-
liðinu,  en svo fékk Pétur tilboð um 
að leika með Stoke í Bretlandi. Þau 
fluttu í lítið þorp nálægt Stoke-on-
Trent og láta vel af dvölinni. „Við 
bjuggum í örlitlu samfélagi. Ég 
mætti í bingó og teboð með konum 
í rósóttum blómakjólum,“ hlær 
Unnur.  „Þetta var alveg meiri hátt-
ar,“ segir Pétur. „Ég fór einu sinni á 
pöbbinn með hundinn minn og sest 
niður og kaupi Guinness. Þá kemur 
maður og segir „Þú situr í sætinu 
mínu.“ Ég hélt að hann væri að 
grínast en þá varð hann hinn alvar-
legasti og sagði „Piss off!“ Þá átti 
hann bara alltaf sitt sæti á pöbbn-
um.“ En stemningin hjá Stoke-lið-
inu var ekki upp á marga fiska. 
„Ekki hjá mér allavega,“ útskýrir 
Pétur. „Mér samdi ekki við þjálfar-
ann og í fyrsta skipti á mínum ferli 
þá mætti ég mótlæti. Mér fannst 
það ekki mjög gaman svona á þess-
um aldri, 28 ára, að vera alltaf sett-
ur á bekkinn eða upp í stúku og ég 
fékk ekki að fara með í ferðir og 
varð bara frekar fúll. Það var kom-
inn þjálfari með nýja speki og sína 
menn og ég bara passaði ekki inn 
í dæmið. Minn tími var kominn, 

mér buðust störf á öðrum stöðum 
í Evrópu en þar sem Unni bauðst 
frábær fræðimannsstaða á þessum 
tímapunkti við Karólínska háskól-
ann í Stokkhólmi fluttum við aftur 
þangað og ég fór að leika aftur 
með Hammarby.“ Ákvörðunin um 
að flytja svo til Íslands eftir ell-
efu ára fjarveru var að mestu fé-
lagsleg segja hjónin, og var tekin 
vegna dótturinnar Lilju. 

„Ef við hefðum hugsað bara um 
ferilinn þá leit framtíðin bjart-
ar út fyrir okkur erlendis. En við 
vildum fara heim vegna Lilju. Við 
vildum að hún gæti alist upp á Ís-
landi og fengi að kynnast öfum 
og ömmum og stórfjölskyldunni, 
gæti gengið hér í skóla og talað 
íslenska tungu,“ segir Pétur. „Ég 
var búin að sérhæfa mig mikið í 
gegnum námið og rannsóknirnar 
erlendis og bjóst ekki við neinni 
stöðu við hæfi hér heima. Allt í 
einu var auglýst þessi forstöðu-
mannsstaða við Háskóla Íslands 
sem var eins og sniðin fyrir mig. 
Lýðheilsuvísindi er nýtt meistara- 
og doktorsnám við HÍ og er hugs-
uð sem þverfræðileg námsbraut 
þar sem nemendur nema rann-
sóknaraðferðir sem nota má til 
þess að finna áhættuþætti, sjúk-
dóma og forspárþætti heilsu og 
lífsgæða.“

Haustið 2003, sama haust og þau 
fluttu frá Bretlandi til Svíþjóð-
ar sóttu hjónin um ættleiðingu á 
barni frá Kína. „Við höfðum vitað 
frá fyrstu kynnum að við vildum 
ættleiða barn. Við getum sagt sem 
svo að við fullreyndum það ekki að 
reyna að eignast barn, við ákváð-

um að reyna það ekki frekar og 
þetta var frekar yfirvegað val að 
ákveða ættleiðingu. Ég held að það 
séu undarlega fáir sem taka þessa 
ákvörðun svona snemma á ævinni, 
en tíminn vann líka með okkur.“ 
Ég spyr hvort það sé einhver fé-
lagsleg vitund líka sem spili inn í 
þegar barn frá þriðja heiminum er 
ættleitt, eins og stjörnur í Holly-
wood eru ötular við að predika. 

„Nei, þetta er algjörlega sjálfs-
elsk ákvörðun. Maður vill bara 
vera foreldri,“ segir Pétur.  „Þegar 
allt kemur til alls þá er maður að 
gera þetta fyrir sjálfan sig,“ bætir 
Unnur við. „Og auðvitað kemur 
eitthvað gott út úr því, líka fyrir 
barnið. En ég held að það séu rang-
ar forsendur ef fólk er í þessu fyrir 
einhverja fórnfýsi gagnvart heims-
samfélaginu.“  Pétur bætir við að 
„venjulegt“ fólk þurfi að fara í 
gegnum ákaflega strangt síunar-
ferli til að athuga hvort það séu 
hæfir foreldrar. Unnur segir að 
ríkjandi viðhorf sé einnig að fólk 
segi í sífellu: Mikið er hún heppin, 
að fá svona góða fjölskyldu og svo 
framvegis. En það erum við sem 
erum þau heppnu! Eins og öllum 
foreldrum finnst okkur hún auðvit-
að bera af öðrum börnum og erum 
innilega þakklát fyrir að hafa ekki 
eignast barn með okkar þreyttu 
norrænu erfðaefnum.“

Pétur segir þau vita af stækkandi 
hópi foreldra sem hafa ættleitt 
frá Kína hér á Íslandi en hafa ekki 
kynnst þeim enn. „Við gengum í 
gegnum það allt í Svíþjóð en þar 
fór ættleiðingarferlið fram. Við 
fórum átta pör til Kína saman,  til 

Guangxi, sem er hérað á landamær-
um Víetnam.“ Um  níu vikum áður 
en þau fengu barnið í fangið fengu 
þau símtal um að Lilja yrði dótt-
ir þeirra og að þau ættu að sækja 
hana á tiltekinn stað. „Engar fleiri 
málalengingar þar,“ segir Unnur. 
„Það var ótrúlega tilfinningaríkt 
andartak. Hún var þá 5-6 mánaða 
og við fórum út um það bil þrem-
ur mánuðum síðar. Öll börn sem 
eru til ættleiðingar í Kína eru yfir-
gefin nafnlaus börn, oftast stúlku-
börn, yfirgefin vegna þessara 
reglna sem stjórnvöld setja um að 
eiga eitt barn. Lilja er sumsé barn 
þessa kerfis og saga þessara barna 
er öll sú sama. Við vitum ósköp 
lítið til viðbótar um sögu Lilju og 
það er líka eitthvað sem við ætlum 
bara að halda fyrir okkur.“

Pétur segir þau hafa byrjað 
snemma að ræða við Lilju um upp-
runa hennar. „Við sýnum henni 
myndir fra Kína og fyrir henni 
er orðið Kína samnefnari fyrir 
ljósmyndir! Við útskýrum hvað 
við vorum glöð þegar við feng-
um hana og þá verður hún stolt 
á svip. Stundum finnst okkur að 
hún skilji þetta allt saman.“ Þau 
játa því að þau hafi orðið dálítið 
örlagatrúar eftir þessa reynslu. 
„Maður getur ekki annað, eftir að  
upplifa svona töfrastund, að verða 
foreldri barns annars staðar að úr 
heiminum. Við hefðum ekki getað 
hugsað okkur neitt annað barn. 
Við gætum ekki ímyndað okkur 
að elska nokkurt barn eins og við 
elskum Lilju.“  Unnur og Pétur út-
skýra að Lilja sé í aðlögun í leik-
skólanum sínum, aðlögun sem taki 
aðeins lengri tíma fyrir ættleidd 
börn en önnur. „Henni finnst sárt 

að sjá okkur fara frá sér. Hún var 
líka einkennilega hrædd við kín-
verskt fólk í vinnunni hjá mér, ef 
til vill minnti það á eitthvert óör-
yggi um aðstæður sínar þegar hún 
bjó á barnaheimilinu.“ Pétur bætir 
við að hún hafi þó eflaust búið við 
góðan aðbúnað á barnaheimilinu 
í Kína. „Okkur fannst Kínverjar 
almennt afskaplega barngott og 
barngælið fólk. Það er ekki fólkinu 
að kenna hvaða lög kommúnista-
stjórnin setur.“ Pétur vill taka það 
fram að hann sé alls ekki að hugsa 
um uppruna Lilju á degi hverjum. 
„Hún er bara dóttir okkar. Um 
daginn var náungi sem labbaði að 
mér á leikvellinum og spurði hvort 
hún væri frá Kína. Ég varð eigin-
lega alveg hissa að hann skyldi 
sjá þetta, því fyrir mér var hún 
bara dóttir mín.“ Lilja er komin 
frá leiktölvuskjánum og þeys-
ist nú fimlega upp á eldhúsborð í 
von um að finna meira kex. Hún 
hefur væntanlega fengið einstaka 
íþróttayfirburði í vöggugjöf. „Hún 
hefur áhuga á fótbolta,“ staðhæf-
ir Pétur. „Þegar hún var nýkom-
in frá Kína fórum við öll saman til 
Möltu í æfingabúðir í viku og Lilja 
horfði á leiki. Áhuginn kviknaði 
þar! Henni finnst mjög gaman að 
sparka í bolta!“ 

Pétur segist hafa mjög gaman af 
því að vera kominn aftur í íslensku 
keyrsluna í fótboltanum. „Ég hélt 
að það yrði meira menningar-
sjokk að fara að æfa hérna, en 
þetta er frábært. Það er bara eitt 
sem ég þoli ekki, það er blessað 
rokið. Hvort sem það er að labba 
með hundinn eða að æfa úti á KR-
vellinum.“ Pétur, sem er fædd-
ur og uppalinn Framari, segir það 
ekki hafa verið auðvelda ákvörð-
un að fara yfir til KR. „Það voru 
ýmsir hér heima sem töluðu við 
mig þegar það spurðist út að ég 
væri ef til vill á leiðinni heim. En 
þegar ég hafði spjallað við KR og 
Teit Þórðarson þá leist mér svo vel 
á þetta allt. Svo vorum við  flutt í 
vesturbæinn og mér fannst ákveð-
inn sjarmi að vera bara í hverf-
isliðinu. Þetta er mjög vinalegt.“ 
Ég spyr Unni hvernig sé að vera 
„footballer’s wife“. Unnur hrist-
ir hausinn og segir kaldhæðin sig 
vera  endalaust í fegrunaraðgerð-
um. „Nei, en  vissulega eru þessar 
týpur til. Þetta er sko engin mýta. 
En annars finnst mér gaman að 
fara á völlinn og horfa á Pétur 
spila, mér finnst hann svo klár. Og 
núna er þetta líka frábært því að 
það er brjálað að gera hjá mér og  
Pétur hefur, sökum atvinnu sinn-
ar,  meiri tíma og sveigjanleika 
fyrir dóttur okkar.“ Hann segir 
að úti hafi æfingar verið um miðj-
an dag en hér heima gefst honum 
tími til að sinna Lilju og heim-
ilinu á daginn og fara svo á æf-
ingar klukkan fimm. „Ég er að 
vísu líka að vinna í KR-akademí-
unni sem er eins konar tilrauna-
hópur til að rækta góðan fótbolt-
aefnivið. Þetta eru um 25 frábær-
ir strákar á menntaskólaaldri  sem 
KR hefur trú á og ég er lærifað-
ir/mentor  þeirra. Það er virkilega 
skemmtilegt. Ég er orðinn 33 ára 
gamall og það þykir að vera eld-
gamall í hettunni í fótbolta. Ég á 
því  2-3 ár eftir í boltanum en gæti 
mjög vel hugsað mér að vinna svo 
meira með akademíunni í framtíð-
inni. Það er að ýmsu að líta á þess-
um aldri hjá strákunum og ég get 
vonandi gefið þeim þau tól og tæki 
sem þeir þurfa til að verða betri 
knattspyrnumenn. Ég er líka að 
vinna í ýmsum öðrum verkefnum 
hja KR þannig að ég er orðinn ansi 
mikill KR-ingur!“ Unnur segir 
Pétur þó ekki illa haldinn af fót-
boltamaníu. „Þetta er bara vinnan 
hans. Hann horfir ekki einu sinni 
á boltann í sjónvarpinu.“ Hann er 
sumsé ekki límdur við skjáinn með 
bjór í hendi yfir enska boltanum 
allar helgar? „Nei, ég á ekki einu 
sinni þessar stöðvar,“ segir Pétur 
og hlær. „Ég held með mínu liði, 
Manchester United, en ég horfi 
eiginlega aldrei á leiki. Lífið getur 
ekki bara snúist um fótbolta!“

Við erum innilega þakklát fyrir að hafa ekki eignast barn 
með okkar þreyttu norrænu erfðaefnum. 

Lífið er meira en fótbolti
Pétur Marteinsson
og Unnur Valdimars-
dóttir eru nýflutt aftur 
til Íslands eftir meira 
en tíu ára dvöl erlendis. 
Pétur, sem á farsælan 
fótboltaferil að baki í 
Svíþjóð, Noregi og Bret-
landi, er nýfarinn að 
leika með KR, en Unnur 
er nýráðin dósent og 
forstöðumaður náms-
brautar í lýðheilsu-
vísindum hjá HÍ. En 
stærsta og dýrmætasta 
verkefni þeirra hjóna 
er tveggja ára dóttirin 
Lilja sem þau ættleiddu 
frá Kína fyrir rúmu ári.
Anna Margrét Björnsson
ræddi við ungu hjónin 
yfir ilmandi kaffi á 
sólríkum marsdegi í 
Vesturbænum. 
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T
uttugu og þrír af 63 þingmönn-
um þjóðarinnar eru konur, 
eða 37 prósent þeirra. Fjórar 
konur gegna ráðherraemb-
ættum, en þau eru allt í allt 
tólf. Þrjár þeirra eru fram-

sóknarkonur, Jónína Bjartmarz, Siv Frið-
leifsdóttir og Valgerður Sverrisdóttir. 
Eini kvenráðherra Sjálfstæðisflokksins er 
menntamálaráðherrann Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir. 

Þá er einungis ein kona þingflokksformað-

ur í þeim fimm flokkum sem nú sitja á Al-
þingi, Arnbjörg Sveinsdóttir hjá Sjálfstæð-
isflokknum.

Þegar tólf fastanefndir Alþingis eru 
skoðaðar kemur í ljós að staða kvenna þar 
er einnig ójöfn. Tvær konur gegna for-
mennsku í þessum nefndum, Drífa Hjart-
ardóttir í landbúnaðarnefnd og Dagný 
Jónsdóttir í félagsmálanefnd. Af þeim 110 
sætum sem eru í boði í fastanefndunum 
tilheyra 33 konum, eða tæpur þriðjung-
ur. Staðan er lítið jafnari í alþjóðanefndum 
þingsins þar sem konur sitja í 27 sætum af 
þeim 74 sem eru í boði. Í tveimur af níu al-

þjóðanefndunum eru kvenkyns formenn, 
Ásta Möller í Íslandsdeild Alþjóðaþingsam-
bandsins og Sigríður Anna Þórðardóttir í 
Íslandsdeild Norðurlandaráðs. 

Þegar staða kvenna á framboðslistum 
flokkanna fyrir komandi alþingiskosningar 
er krufin vekur veik staða kvenna í efstu 
þremur sætum á listum Sjálfstæðisflokks-
ins í öllum kjördæmum athygli. Af átján 
frambjóðendum sem sitja í þeim sætum 
eru einungis fjórar konur, eða 22 prósent 
þeirra sem þar er teflt fram. Það er lægsta 
hlutfall kvenna í framvarðasveit þingflokk-
anna fimm. 

Helmingur sjálfstæðiskvenna í efstu 
sætunum eru boðnar fram í Norðaustur-
kjördæmi, þar sem Arnbjörg Sveinsdóttir 
og Ólöf Norðdal sitja í öðru og þriðja sæti. 
Ein kona leiðir lista Sjálfstæðisflokksins, 
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, varafor-
maður flokksins í Suðvesturkjördæmi. 
Þrettán af þeim sautján konum sem teflt er 
fram í efstu sætum á framboðslistum Sjálf-
stæðisflokksins sitja því í fjórða til sjötta 
sæti, sem þýðir að konur eru 76 prósent 
þeirra sem sitja í þeim sætum á listunum. 

Af 23 núverandi þingmönnum flokksins 
eru sjö konur, eða tæpur þriðjungur þing-
liðs hans. 

Reykjavík suður er eina af sex kjördæm-
um landsins þar sem Samfylkingin býður 
fram konu sem leiðtoga lista, en þar situr 
formaðurinn Ingibjörg Sólrún Gísladóttir. 
Hlutfall kvenna í sex efstu sætum er það 
sama og hjá Sjálfstæðisflokknum, eða 47 
prósent. Þar af sitja 7 í þremur efstu sæt-
unum, sem gerir það að verkum að 39 pró-
sent frambjóðenda flokksins í þeim sætum 
eru konur. Á síðasta kjörtímabili voru níu 
af nítján þingmönnum flokksins konur.

Framsóknarflokkurinn er eini flokkurinn 
sem er með jafn margar konur sem leiða 
lista í kjördæmunum sex og karlmenn, en 
kvenráðherrar flokksins skipa allar efsta 
sæti framboðslistanna í sínu kjördæmi. Þá 
eru fleiri konur í efstu sex sætum á listum 
flokksins en karlmenn og fullkomið jafn-
ræði milli kynjanna þegar horft er á efstu 
þrjú sætin. Fimm af ellefu þingmönnum 
flokksins eru konur og líkt og fyrr segir 

Vinstri sveifla meðal kvenna getur ráðið úrslitum í kosning-
unum 12. maí, segja fræðimenn. Staða kvenna á Alþingi er 
óviðunandi að mati utanríkisráðherra en tvær konur gegna 
formennsku í tólf fastanefndum Alþingis. Fyrir aðra greinina 
af átta í kosningagreinaflokki Fréttablaðsins skoðuðu blaða-
mennirnir Magnús Halldórsson og Þórður Snær Júlíusson stöðu 
kvenna á framboðslistum, í nefndarstarfi Alþingis og leit-
uðust við draga fram skýra mynd af stöðunni. Einn flokkur, 
Framsóknarflokkurinn, er með jöfn kynjahlutföll frambjóð-
enda í þremur efstu sætum en aðeins hjá Vinstri grænum eru 
konur fleiri frambjóðendur en karlar í þremur efstu sætunum.  

Kynjajafnræði mest hjá Framsókn
Framsóknarflokkurinn og Vinstri græn eru með mest jafn-
ræði milli kynja á framboðslistum sínum. Einungis fjórir af 
átján frambjóðendum Sjálfstæðisflokksins sem sitja í þremur 
efstu sætum á framboðslista eru konur. Frjálslyndir eru með 
minnst jafnræði milli kynja á framboðslistum.
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Munið vinsælu gjafabréfin okkar
Vortilboðin eru einnig á 
vefsíðum verslananna

Simms Classic Guide 
vöðlupakki.

Simms Classic Guide
Gore-tex vöðlur ásamt
Simms Classic skóm.
Fullt verð 54.800.

Vortilboð aðeins 43.900
eða aðeins 3.938 á

mánuði í 12 mánuði
vaxtalaust.

Simms L2 
vöðlupakki.

Simms L2 Gore-tex
vöðlur ásamt Simms

L2 skóm.
Fullt verð 45.800.
Vortilboð aðeins

38.900 eða aðeins
3.506 á mánuði í 12
mánuði vaxtalaust.

Simms Freestone
vöðlupakki.
Simms Freestone

öndunarvöðlur ásamt
Simms Freestone skóm.

Fullt verð 37.800.
Vortilboð aðeins

29.900 eða aðeins
2.730 á mánuði í 12
mánuði vaxtalaust.

Scierra Blackwater 
Pro vöðlupakki. 

Scierra Blackwater
Pro öndunarvöðlur

ásamt Scierra skóm.
Vöðlutaska fylgir. 

Fullt verð 45.990.
Vortilboð aðeins 34.900

eða aðeins 3.161 á
mánuði í 12 mánuði

vaxtalaust.

Scierra Hydrovent
vöðlupakki.

Scierra Hydrovent
öndunarvöðlur ásamt

Scierra skóm.
Fullt verð 48.795.
Vortilboð aðeins

36.900 eða aðeins
3.334 á mánuði í 12
mánuði vaxtalaust.

Scierra MBQ 
vöðlupakki.

Scierra MBQ
öndunarvöðlur ásamt

Scierra skóm.
Fullt verð 29.990.
Vortilboð aðeins

23.900 eða aðeins
2.212 á mánuði í 12
mánuði vaxtalaust.

DAM vöðlupakki. 
DAM öndunarvöðlur
ásamt DAM skóm.

Fullt verð 28.990.
Vortilboð aðeins

22.900 eða aðeins
2.126 á mánuði í 12
mánuði vaxtalaust. DAM vöðlupakki. 

DAM neoprenvöðlur
ásamt DAM veiðijakka.

Fullt verð 27.990.
Vortilboð aðeins

19.995 eða aðeins
1.875 á mánuði í 12
mánuði vaxtalaust.

Ron Thompson 
vöðlupakki.
Ron Thompson

öndunarvöðlur ásamt
Ron Thompson skóm.
Fullt verð 28.900.
Vortilboð aðeins

22.900 eða aðeins
2.126 á mánuði í 12
mánuði vaxtalaust.

Ron Thompson 
vöðlupakki.
Ron Thompson

neoprenvöðlur ásamt Ron
Thompson veiðijakka.
Fullt verð 25.990.

Vortilboð aðeins 18.990
eða aðeins 1.788 á

mánuði í 12 mánuði
vaxtalaust.

Dam vöðlupakki 
með jakka.

DAM öndunarvöðlur
ásamt DAM skóm og

DAM veiðijakka.
Fullt verð 43.985.
Vortilboð aðeins

29.995 eða aðeins
2.738 á mánuði í 12
mánuði vaxtalaust.

Ron Thompson 
vöðlupakki með jakka. 
Ron Thompson öndunarvöðlur

ásamt Ron Thompson skóm
og Ron Thompson jakka.

Fullt verð 41.985.
Vortilboð aðeins 26.995

eða aðeins 2.479 á
mánuði í 12 mánuði

vaxtalaust.
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Simms Classic Guide 
vöðlur.  Gore-tex vöðlur. 

Fullt verð 39.900.
Vortilboð aðeins 29.900

eða aðeins 2.730 á
mánuði í 12 mánuði

vaxtalaust.

Simms G3 vöðlur.
Gore-tex vöðlur. 

Verð aðeins 49.900 eða
aðeins 4.455 á mánuði í
12 mánuði vaxtalaust.

Simms Rivertek vöðlur.
Gore-tex vöðlur. 

Verð aðeins 39.900 eða
aðeins 3.592 á mánuði í
12 mánuði vaxtalaust.

Simms L2 vöðlur.
Gore-tex vöðlur. 

 Verð aðeins 35.900 eða
aðeins 3.247 á mánuði í
12 mánuði vaxtalaust.

Simms Freestone
vöðlur. Öndunarvöðlur. 

Verð aðeins 24.900 eða 
aðeins 2.298 á mánuði í 
12 mánuði vaxtalaust.

Scierra Hydrovent
vöðlur. Öndunarvöðlur. 

Belti, vasi, áfastar sandhlífar. 
Fullt verð 38.800.

Vortilboð aðeins 29.995.

Scierra Blackwater Pro
vöðlur. Öndunarvöðlur. 

Belti, vasi, andhlífar.  Taska
fylgir. Fullt verð 35.995.

Vortilboð aðeins 28.795.

Ron Thompson 
Aquasafe veiðijakki.

Vatnsheldur með góðri útöndun.
2 litir fáanlegir.

Fullt verð 12.995.
Vortilboð aðeins 8.995.

DAM veiðijakki. 
 Vatnsheldur með góðri útöndun.
Fullt verð 14.995.  Vortilboð

aðeins 9.995.

Simms Freestone
veiðijakki.

Vatnsheldur með
góðri útöndun.

 Verð aðeins 22.900.

Simms Classic Guide 
veiðijakki.

Gore-tex öndunarfilma.
Verð aðeins 38.900 eða

aðeins 3.506 á mánuði í 12
mánuði vaxtalaust.

Simms Rivertek 
veiðijakki.

Gore-tex öndunarfilma.
Verð aðeins 44.900 eða

aðeins 4.024 á mánuði í 12
mánuði vaxtalaust.

Simms G3 veiðijakki.
Gore-tex öndunarfilma.

Verð aðeins 46.900 eða
aðeins 4.196 á mánuði í 12

mánuði vaxtalaust.

Simms Freestone
vöðluskór með filtsóla.

Verð aðeins 12.900

Simms L2 
vöðluskór með filtsóla.

Verð aðeins 13.900

Simms Rivertek 
vöðluskór með filtsóla.

Verð aðeins 13.900.

Simms Guide 
vöðluskór með filtsóla.

Verð aðeins 14.900.

Scierra vöðluskór 
með filtsóla.

Verð aðeins 9.995.

Ron Thompson 
vöðluskór með filtsóla.

Verð aðeins 9.995

Ron Thompson nestisbakpoki. 
Borðbúnaður og aukahlutir fyrir 4.

Verð aðeins 4.995.

Ron Thompson 
vöðlutaska.

Verð aðeins 3.995.

Ron Thompson hliðartöskur.
2 stærðir. 

Vortilboð aðeins frá 1.595.

Ron Thompson Traveller
veiðitaska.

Verð aðeins 3.995.

Ron Thompson 
veiðipakpoki.

Verð aðeins 3.995.

Scierra hjólataska .
3 stærðir. 

Verð aðeins frá 2.995.

Scierra Gamebag.
2 stærðir.

Verð aðeins frá 6.995.

Ron Thompson 
Tackle Tainer veiðitaska. 

Verð aðeins 4.996

Ron Thompson 
bakpokastólar með baki.

Verð aðeins 3.995. Einnig til í
barnastærð. Verð aðeins 1.995.

Vortilboðin eru líka fáanleg í netverslun



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Willys-jeppinn kom nýr að bænum Hvammi 
í Eyjafirði árið 1946. Bíllinn er enn í notkun 
og er í eigu Snæbjörns Kristjánssonar, þriðja 
eiganda í beinan karllegg. 

„Föðurafa minn vantaði vinnuþjark sem gæti 
gengið í landbúnaðarstörf á bænum Hvammi í 
Eyjafirði. Bíllinn kom nýr til landsins árið 1946 
og kostaði þá 10.000 krónur,“ segir Snæbjörn 
Kristjánsson, þriðji eigandi jeppans í beinan 
karllegg.

Jeppinn var notaður við almenn landbúnaðar-

störf, til að aka skít, valta, herfa og ýta saman 
heyi. Auk þess að kenna sveitungum að keyra. 
„Móðurafi minn var með ökukennsluréttindi og 
það voru margir sem lærðu að keyra á Willys-
jeppanum, meðal annars pabbi og systir hans,“ 
segir Snæbjörn. 

Willysinn var með fyrstu bílunum í sveitinni að 
sögn Snæbjörns og hann var óspart notaður til að 
aka ljósmæðrum og læknum. 

„Á þessum tíma hjálpuðust allir að í sveitinni 
og ef vantaði aðstoð var hringt í afa sam lánaði 
bílinn ef þörf var á,“ segir Snæbjörn.

Faðir Snæbjörns tók síðan við bílnum af föður 

sínum og notaði hann óspart þangað til fyrir um 
fimmtán árum. 

„Bíllinn var farinn að standa óhreyfður og þá 
kviknaði sú hugmynd hjá okkur bræðrunum að 
endurlífga bílinn svo hann myndi ekki grotna 
niður,“ segir Snæbjörn. 

Félagi þeirra bræðra, Ríkharður Eiríksson, 
gerði bílinn upp og nýlega lögðu þeir bræður 
lokahönd á verkið. 

„Við vorum að enda við að pússa og sprauta 
bílinn svo nú skartar hann sínu fegursta,“ segir 
Snæbjörn að vonum rogginn yfir gripnum.

Þriðji eigandi í beinan karllegg 

f i s k i s a g a . i s

Piparrótarsósa með mangó chutney

 fylgir með fiskipate frá okkur

Er fermingarveisla
framundan?



Ford Edge er nýr blendingur 
sem eigendur General Motors 
binda miklar vonir við. Þeir 
mega vera bjartsýnir því þrátt 
fyrir ýmsa galla verður Edge 
að teljast mjög líklegur til 
vinsælda.

Ford Edge er titlaður blendingur 
(crossover) en heitið er villandi. 
Hann er mun meiri borgarjeppi, 
stór og voldugur og með bensín-
eyðslu í takt við það. Útlitið er afar 
sérstakt og fá hönnuðir Ford stór-
an plús fyrir að láta hinar hörðu 
amerísku línur líta aðlaðandi út. 
Stórt og krómað framgrillið gerir 
bílinn grimman ásýndum, en um 
leið minnir það spaugilega mikið á 
brauðrist.

Ford hefur lagt mikið upp úr ör-
yggi bílsins og státar hann af öllum 
helstu stöðugleika- og öryggiskerf-
um sem möguleg eru. Öryggi bíls-
ins var hins vegar ekki prófað (af 
augljósum ástæðum) og EuroNC-
AP er ekki búið að meta bílinn svo 
ekki er hægt að leggja mat á stað-
hæfingar Ford að svo stöddu.

Styrkleikar Edge felast fyrst 
og fremst í því hversu þægileg-
ur ferðabíll hann er. Fjöðrunin er 

mjúk (kannski full mjúk) og vélin 
er bæði kraftmikil og hljóðlát. Af 
plássi er nóg, bæði fyrir farþega 
fram í og aftur í, en eins og eðlilegt 
er þá kostar nægt pláss fyrir aftur-
sætisfarþega alltaf minna skott en 
ella. Mælaborðið er vel heppnað og 
sætin eru þægileg. Þetta gerir bíl-
inn þægilegan og það er einn mikil-
vægasti kostur sem bíll getur búið 
yfir, sérstaklega í lengri ferðum. 

Þar sem fjöðrunin er mjúk hent-
ar Edge þeim illa sem vilja skera 
beygjurnar. Hann er líka svolítið 
klunnalegur í þröngum götum auk 
þess sem útsýni úr bílnum er skert 

svo erfitt er að fá tilfinningu fyrir 
stöðu bílsins.

Ford Edge er fínn jepplingur 
jafnvel þótt hann minni á brauð-
rist. Hann er þá alla vega flottasta 
og kraftmesta brauðristin á göt-
unni.

Þægilegur ferðabíll

Ökunám í fjarnámi !!!!
Ekill ökuskóli er eini ökuskólinn á landinu sem býður upp 

á ökunám í fjarnámi.  Þú getur unnið námskeiðin 
í tölvunni heima þegar þér hentar.

Skoðaðu þennan frábæra kost á ekill.is

Námskeið sem hægt er að taka nú þegar eru fyrra námskeið 
til almennra ökuréttinda (Ö1) og bifhjólanámskeið. 
Fleiri námskeið eru væntanleg á næstu mánuðum

Ö2 námskeið / Aukin ökuréttindi / Fyrir lesblinda ofl.

Ekill ökuskóli. Sími 461-7800 www.ekill.is ekill@ekill.is

Smurþjónusta
fyrir allar gerðir bíla

Eigum olíusíur í flestar gerðir bíla
Komdu með bílinn til okkar!

Frábær verð og góð þjónusta!
Alltaf heitt á könnunni!

Sími 564 0400

B ÍLARA FB ÍLARA F
Auðbrekku 20,



Seglagerðin Ægir á Eyjarslóð 5 
er með opið allan sólarhring-
inn nú um helgina fyrir þá 
sem vilja kynna sér úrvalið af 
hjólhýsum, fellihýsum, tjald-
vögnum tjöldum og húsbílum. 
Björgvin Barðdal er fram-
kvæmdastjóri.

Hvað kemur til að þið eruð með 
opið allan sólarhringinn?
„Það er bara verið að starta sumr-
inu. Við prófuðum þetta í fyrra á 
sama tíma og sú tilraun heppnaðist 

vel. Það virðist eiga vel við Íslend-
inga að geta komið á óhefðbundn-
um verslunartíma, bæði fram á 
kvöld og líka snemma morguns. 

Reyndar var mjög rólegt á tíma-
bilinu frá fjögur fram til átta-níu 
í fyrra en þessi nýbreytni mæltist 
samt vel fyrir.“ 
Hvaða fólk velur að kaupa sér 
hjólhýsi, fellihýsi eða tjaldvagn 
um miðja nótt?
„Það er fólk sem vinnur allan dag-
inn og á ekki heimangengt fyrr en 
á kvöldin. Þetta er nú gert líka til 
að hafa gaman af því.“ 
Er fólk ódrukkið sem er á ferðinni 
á þessum tíma? 

„Já, já. Við fylgdumst með því í 
fyrra og það sást ekki vín á nein-
um. Fólk er bara að kynna sér það 
sem við höfum að bjóða. Við erum 
með tilboð á vögnum og líka öllum 
helstu aukahlutum sem við eiga.“
Fer fólk með vagna út á vegina á 
þessum árstíma?
„Já, það er ekkert því til fyrir-
stöðu ef veður og færð leyfa. Hjól-
hýsin sem verið er að bjóða upp á 
eru með það góðu hitakerfi og ein-
angrun að hægt er að búa í þeim 
allan ársins hring. Því getur verið 
upplagt að leggja þeim nærri 
skíðasvæði að vetrinum og gera út 
þaðan.“

Sumrinu startað snemma

Þeir sem hafa hug á gönguferð-
um um páskana geta slegist 
í för með leiðsögumönnum 
Ferðafélags Íslands og Útivist-
ar.

Ferðafélagið stendur fyrir göngu 
í Landmannalaugum og nágrenni 
og líka Þórsmörk um páskana. 
Þangað þurfa menn að koma 
sér á eigin vegum en leiðsögu-
menn félagsins verða í dagsferð-
unum. Ef snjór er á svæðinu er 
hægt að fara á gönguskíði. Skál-

arnir verða opnir og skálaverð-
ir á staðnum. Jeppadeild Ferða-
félagsins verður líka í Þórsmörk 
og fer í daglegar ferðir þaðan alla 
páskahelgina.

Útivist er með skipulagða 
ferð. Ekið er í Landmannalaugar 
og gist þar. Á föstudaginn langa 
verður gengið í Hrafntinnusker 
og gist þar en síðan verður skíðað 
yfir Háskerðing og Torfajökul 
að skála Útivistar við Strút. Þar 
verður dvalið fram á mánudag og 
gengið um svæðið. 

Fararstjóri er Reynir Þór Sig-
urðsson.

Ó, ó, óbyggðarferð..
Kanada

Páskar í Landmannalaugum
og Þórsmörk

Gönguferðir, skíðaferðir,
jeppaferðir, kvöldvökur.
•Kirkjuferð að Hvalsnesi á Skírdag
•Skíðaferðir á Eyjafjallajökul og

Drangajökul í maí

sferðir FÍ - mikið úrval ferða

Ferðafélag Íslands
.is, s.568-2533



Eva Dögg Rúnarsdóttir vakti athygli verslunar-
eiganda er hún gekk inn í fatabúð í hettupeysu 
sem hún saumaði sjálf. Síðan þá hefur hún ekki 
haft undan við að búa til peysur fyrir áhuga-
sama kaupendur.

Eva Dögg er að klára AP gráðu í Teko-hönnunarskól-
anum í Danmörku og er nú þegar farin að vekja at-
hygli fyrir flíkur sínar. Það eru helst hettupeysurn-
ar hennar sem þessa stundina eru afar eftirsóttar. 
„Þetta byrjaði með því að ég gerði vesti og gaf vin-
konu minni í afmælisgjöf. Þá vildu hinar vinkonurn-
ar líka fá og smám saman þróaðist þetta út í að gera 
hettupeysur,“ segir Eva Dögg. „Svo gekk ég inn í búð 
hér í Árósum í peysu sem ég gerði sjálf og verslunar-
eigandinn kom til mín og vildi endilega vita hvar ég 
fékk hana. Hún vildi endilega fá að selja þær í búð-
inni. Síðan hefur þetta undið upp á sig og ég er farin 
að fá fyrirspurnir frá fólki sem ég þekki ekki neitt.“

Eva Dögg hefur legið yfir peysunum myrkrana á 
milli því mikil vinna liggur að baki hverri og einni. 
„Ég lagði upp með það að hver peysa yrði einstök. 
Þess vegna er bara eitt grunnsnið en efnisvalið og 
hvernig ég raða efnunum í munstur ræðst bara 
þegar ég byrja að sauma,“ segir Eva Dögg.

Þetta fyrirkomulag tryggir að engar tvær peys-
ur eru eins en það gerir framleiðslu þeirra líka sein-
virkari. Eva getur ekki ráðið saumakonu því peys-
urnar verða til í höndunum á henni, ekki á blaði. „Ég 
hef reyndar fengið hjálp við saumaskapinn frá vin-
konu minni Ingibjörgu Torfadóttur, og hún tekur líka 
allar myndir fyrir mig. Hjálp hennar hefur verið 
ómetanleg,“ segir Eva Dögg og bætir við hlæjandi: 
„En ég er búin að sauma peysur á algjörum þræla-
launum svo ætli ég verði ekki að endurhugsa þetta 
aðeins.“

Þeir sem hafa áhuga á peysum Evu Daggar er bent 
á www.myspace.com/teknokisa eða tölvupóstfangið 
evaskvisa8@hotmail.com.

Hver peysa
er einstök

Laugavegi 53 • s. 552 3737

Smáralind

Teygjubelti
kr. 1.990,-
Skart
Hárskraut
Fermingarhárskraut
Ný sending af
Palestínuklútum
-  allir litir á 1.290 kr

SKARTHÚSIÐ
Laugavegi 12, s. 562 2466



Páskarnir eru rétt handan við horn-
ið. Páskaungarnir skríða úr egginu, 
páskaliljur blómstra og grænir, gulir og 
fjólubláir litir taka völdin. En af hverju 
þessir litir?

Græni liturinn er tákn um komandi vor 
eftir langan og dimman vetur. Fjólublár 
er kristilegur litur föstunnar, en páskarn-
ir eru á föstutímabilinu. Erfiðara er að 
ákvarða af hverju gulur er jafn áberandi 
og raun ber vitni.

Líklegast gegnir hann svipuðu hlutverki 
og græni liturinn en til er skemmtileg 
helgisögn um tilurð gula litarins á páska-
liljum. Svona segir Kristján Valur Ingólfs-
son, lektor í guðfræði við Háskóla Íslands, 
frá á Vísindavefnum:

„Til er helgisögn sem segir að eitt sinn 

hafi páskaliljurnar verið hvítar. En þegar 
sól reis á páskamorgni og Jesús var ekki 
í gröfinni, því að hann var upprisinn frá 
dauðum, þá var birta sólarinnar svo gullin 
af fögnuði að páskaliljurnar urðu gular.“

Páskarnir skreyttir

- fyrsta flokks. Stór orð sem reynslan réttlætir.

FÖNIX Raftækjaverslun . Hátúni 6a . 105 Reykjavík . Sími 552 4420 . Fax 562 3735 . fonix@fonix.is . www.fonix.is

Gram kæliskápana þekkja allir Íslendingar.

Gram stendur fyrir glæsileika,  gæði og tímalausa hönnun.

Gram er gæðamerki sem uppfyllir kröfur þínar í dag og
til framtíðar. Um áratuga skeið hefur Gram þróað gæðavörur 
fyrir íslensk eldhús. Þú getur fengið Gram kæliskápana úr
áli, ryðfríu stáli eða hvíta, frístandandi  eða innbyggða.

Uppþvottavélar

Kæliskápar

Þvottahæfni

Þurrkhæfni

Orkunýting

ASKO D3250FI uppþvottavélin er 

“Best i test 2005”að mati 

dönsku neytendasamtakanna.

Eftirfarandi eiginleikar voru athugaðir:

Vatnsnotkun

Hljóðstyrkur

Þvottatími

Nilfisk ryksugurnar þekkja allir enda hafa þær þjónað
Íslendingum í yfir 70 ár.
Nilfisk ryksugurnar eru sérlega hljóðlátar.
Þær eru búnar fullkomnu síunarkerfi sem fangar ofnæmisvaka.
Þær eru sterkbyggðar og léttar og búa yfir miklum sogkrafti.
Komdu í Fönix og sjáðu úrvalið og gæðin með eigin augum.

Ryksugur
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fermingar
LAUGARDAGUR 31. MARS 2007

Mesta stressið búið
Frændsystkinin Una Hrefna, 
Tryggvi og Kristófer halda 
sameiginlega veislu BLS. 18

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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Þóra Þorvaldsdóttir og Erlenda 
Erlendsdóttir fermdust saman í Hafn-
arfjarðarkirkju vorið 1939. Nú búa þær 
báðar í Bólstaðarhlíðinni í Reykjavík, í 
íbúðum eldri borgara. 

„Auðvitað var þetta hátíðlegur dagur. Að 
ganga um í síðum kjól og nýjum lakkskóm 
með kvarthæl. Það var nú ekki leiðinlegt,“ 
segir Erlenda glaðlega þegar hún og Þóra 
eru beðnar að rifja upp fermingardaginn 
sinn fyrir 68 árum.

„Við þekktumst lítið þá,“ segir Þóra. „Er-
lenda átti heima í Vesturbænum en ég í Suð-
urbænum. Svo hittumst við hér aftur.“ 

„Já, við vorum líka 60 sem fermdumst 
saman. Þetta var eina fermingarathöfnin það 
árið í Hafnarfirði og sú fjölmennasta sem 
þar hafði verið, því bærinn var að stækka. 
Hópurinn komst ekki allur inn í kór heldur 
var einn bekkur fyrir neðan tröppurnar líka 
fullur af fermingarbörnum. Það kom sér vel 
að kirkjan var stór,“  segir Erlenda.

Þegar farið er að spjalla við þessar heið-
urskonur kemur í ljós að báðar voru orðn-
ar föðurlausar fyrir fermingu. Faðir Er-
lendu fórst í sjóslysi áður en hún fæddist en 
faðir Þóru dó á sóttarsæng þegar hún var 
sjö ára. 

Talið berst að fermingarundirbúningnum 
heima fyrir. „Það var dálítið tilstand,“ rifj-
ar Þóra upp brosandi. „Að minnsta kosti var 
saumaður fermingarkjóll og líka eftirferm-
ingarkjóll. Það var alltaf svoleiðis. Þá fékk 
hver stúlka sinn skósíða hvíta fermingar-
kjól en ég hugsa að systir mín hafi notað 
minn líka. Ég fékk líka fína skó sem mig 
minnir að hafi kostað sjö krónur. Þeir feng-
ust í Hafnarfirði.“

„Já,“ segir Erlenda. „Ég held allir hafi 
keypt fermingarskóna á þessum tíma hjá 
honum Ólafi H. sem var með verslun í litlu 
timburhúsi neðst við Reykjavíkurveginn.“ 

Þóra kveðst muna eftir kaffiboði heima í 
tilefni dagsins og að nánasta fólk hafi komið 
í heimsókn. Einhverjar gjafir kom það með. 
„Ég man að minnsta kosti eftir breiðu silf-

urarmbandi sem móður-
systir mín gaf mér,“ segir 
hún.

Heima hjá Erlendu var 
ekki eins kátt. „Við vorum 
þrjú systkinabörn sem 
fermdumst saman og það 
átti að halda sameiginlega 
veislu en úr því varð ekki 
því systkini eins þeirra lá á 
líkbörum. Mig rámar samt í 
að amma hafi komið í kaffi. 
Hún fór ábyggilega á alla 
staðina. Var orðin ein þá. 
Ég fékk samt 105 krónur í 
fermingargjöf og það voru 
miklir peningar þá. Svo 
fékk ég sálmabók og Pass-
íusálmana.“

Að síðustu eru þær spurðar hvort þær 
hafi komist í tölu fullorðinna við að fermast 
„Nei, ekki man ég eftir því,“ svarar Þóra.  
„Ég hélt að minnsta kosti áfram að leika 
mér úti á kvöldin í kíló og alls konar leikj-

um.“ Erlenda tekur undir það. „Það breytt-
ist ekkert við ferminguna,“ segir hún. „En 
svo flutti ég til Reykjavíkur árið eftir og þá 
breyttist allt.“ 

gun@frettabladid.is

Erlenda var með hrokkið hár en 
fór í lagningu fyrir ferminguna og 
lét slétta mestu krullurnar.

 Þóra fékk sinn eigin hvíta 
fermingarkjól og heldur að systir 
hennar hafi notað hann líka.

Í síðkjólum og 
hælaskóm

Erlenda og Þóra rifja upp gamla daga í Hafnarfirðinum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

 KJÓLAR ÚR LÉTTU EFNI í glaðlegum litum henta vel 
á fermingardaginn. Hér eru tveir mjög sætir. Doppótti kjóll-
inn frá début er sykursætur og fæst í Debenhams á 13.990 kr. 
Hann er með bleikum mittislinda og sómir sér vel við 
ýmis tækifæri. Kóngablár kjóll frá E-design á 7.990 
kr. Þessi kjóll fæst einnig í bleiku og er íslensk 
hönnun. Með kjólnum fylgir ókeyp-
is myndataka sem er svo sann-
arlega mikil kjarabót. Tilboðið 
fæst í Top Shop. Sléttbotna 
silfurskór með litlum hjört-
um frá Top Shop á 4.490 kr.

tíska

fermingargjöf
Flott hugmynd að
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Silva 8x20
Vandaður sjónauki í vasann.
Stækkar 8 sinnum.

3.990 kr.

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





veisluborðið
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 BORÐBÚNAÐUR  er mik-
ilvægur hluti fermingarveislunn-
ar. Flestir þeir sem kaupa veiting-
ar fá borðbúnað með í kaupunum 
en þeir sem sjá sjálfir um að baka 
og elda þurfa annaðhvort að safna 
saman diskum og bollum frá vinum 
og kunningjum eða leigja borðbún-
að. Nokkur fyrirtæki sjá um að leigja 
út borðbúnað, þeirra á meðal eru 
Leir og postulín, Byko og Borðbún-
aður og stólar.

Kerti af ýmsum stærðum og 
gerðum samkvæmt óskum 
hvers og eins.

Fermingarkerti eru fallegt og hefð-
bundið skraut á fermingarborð-
ið og skemmtilegur minjagripur. 
Þau skapa notalega stemningu og 
sóma sér vel á gnægtaborði ferm-
ingarbarnsins. Kertagerð á sér 
langa hefð og sögu r. Hún þróað-
ist sjálfstætt innan margra landa 
og heimildir eru um að Egyptar og 
Kretónar hafi búið til kerti úr bý-
flugnavaxi árið 3000 fyrir Krist! 
Það er því ljóst að kerti hafa fylgt 

manninum lengi. Kertið þjónar 
í senn fagurfræðilegu hlutverki 
og táknrænu. Þau eru notuð við 
ýmsar trúarlegar athafnir kirkj-
unnar og koma meðal annars við 
sögu í altarisgöngum, skírnum og 
fermingum þar sem þau tákna ljós 
guðs eða ljós Krists. 
Hægt er að fá ýmiss konar ferm-
ingarkerti og sníða útlit þeirra að 
óskum hvers og eins. Tengja má 
skreytinguna áhugamálum ferm-
ingarbarnsins og svo er líka hægt 
að setja ljósmynd í kertið. Það eru 
því ýmsir möguleikar fyrir hendi 
þegar kemur að því að finna hið 
eina sanna fermingarkerti. -hs

Hið eina sanna 
fermingarkerti

Í Blómastofunni á Eiðistorgi kennir ýmissa grasa og er hægt að 
fá þar mjög fallegar skreytingar. Hér sjáum við nokkrar 
hugmyndir frá þeim en bendum fólki á að kíkja 
á staðinn þar sem að skoða má hugmyndir að 
skreytingum á fermingarborðið.  

Fín kertaskreyting fyrir strákana 
frá Blómastofunni Eiðistorgi.

Kertagerðin Vaxandi býr 
til nánast allar tegundir 
fermingarkerta sem hægt 

er að láta sér detta í hug. 
Þar er einnig skrautskrifað 
á kertin en auk þess er 

hægt að setja ljósmyndir 
eða prentaðan texta á 
kertin. Hér sjáum við bæði 

hefðbundin og óhefðbund-
in kerti frá Vaxandi. Við 
bendum líka á heimasíðu 
þeirra www.vaxandi.is 

Skemmtileg kerti 
frá Vaxandi.
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www.postur.is

NJÓTTU ÞESS AÐ HANNA 
FALLEG OG SKEMMTILEG BOÐSKORT 
Í FERMINGUNA Á KORTAVEF PÓSTSINS

Þú getur hvort sem er búið til kort með þínum eigin myndum
eða myndum úr myndabanka Póstsins. 

Þú klárar málin í tölvunni og Pósturinn sér síðan um allan pakkann: 
prentun, umslög, merkingu og sendingu – einfaldara og þægilegra 
getur það varla verið.

Þú býrð til þinn eigin heimilisfangalista á postur.is. 
Listinn er uppfærður sjálfkrafa ef upplýsingar breytast. Næst þegar 
þú vilt senda kort geturðu gengið að honum vísum – og réttum! 

2 heppin fermingarbörn sem gera boðskort á Kortavefnum 
fá                  myndavélasíma í fermingargjöf frá Póstinum.



MIRALE
Grensásvegi 8
108 Reykjavík

sími: 517 1020
www.mirale.is

GIFTIÐ
YKKUR
MEÐ

TILVONANDI BRÚÐHJÓN

ALLIR SEM SKRÁ SIG Á BRÚÐARLISTA 
HJÁ OKKUR FÁ VEGLEGA
BRÚÐARGJÖF FRÁ MIRALE

Verið velkomin í verslun okkar um helgina 

og skoðið glæsilegt úrval af matarstellum, 

hnífapörum, glösum, pottum og öðrum 

hlutum sem prýtt gætu ykkar heimili

opið
laugardag 11–17 
sunnudag 13–17
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Eitt af því sem þarf að vera í lagi 
fyrir ferminguna er sparifatnað-
ur fjölskyldunnar. Það er ekki nóg 
að fermingarbarnið sé fínt í tauinu, 
foreldrar þess, systkini og aðrir ná-
komnir fara líka í sitt fínasta púss 
og þeir sem ekki splæsa á sig nýjum 
skrúða fyrir athöfnina láta gjarnan 
hreinsa og pressa sparigallann. 

Anna Helen Sveinbjörnsdótt-
ir, sem rekur Efnalaugina Kötlu 
á Laugarásvegi 1, segir jafnan 
mikið að gera á þessum tíma árs. 
„Við vitum auðvitað ekki nærri 
alltaf af hvaða tilefni viðskipta-
vinirnir koma með föt til okkar í 
hreinsun en sumir láta þess getið 
ef eitthvað stendur til, meðal ann-
ars þegar ferming er í fjölskyld-
unni. Svo þarf líka oft að strauja 
og pressa nýkeypt fermingar-
föt og við fáum þau inn á borð til 
okkar.“ 

Anna Helen er spurð í lokin 
hvort hún lendi stundum í að af-
greiða fatnað á elleftu stundu 
fyrir fermingu en hún gerir ekk-
ert úr því. „Flestir eru tímanlega í 
því að huga að þessum hlutum en 
ef einhver vandamál koma upp þá 
bara leysum við þau.“ - gun

Hreinsar
sparigalla

Anna Helen í Efnalauginni Kötlu kveðst 
oft þurfa að pressa nýkeypt fermingar-
föt. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

 ÞEGAR KEMUR AÐ FERM-
INGARKLÆÐUM er valið aðeins 
auðveldara fyrir strákana en stelpurnar. 
Oftast verða hefðbundin jakkaföt eða 
íslenski þjóðbúningurinn fyrir valinu. 
Þó er jakkafatatískan fjölbreyttari en 
margur myndi halda og ekki vantar 
úrvalið í skyrtum og bindum. Bleikar 

skyrtur hafa verið mjög vinsælar undan-
farið og þá í ýmsum blæbrigðum. Vesti eru 
einnig að ryðja sér til rúms og geta verið 
falleg viðbót við jakkafötin.

tíska

Herrafötin fengust öll í 
Top Shop.
Bleik herraskyrta 3.490 kr.
Röndótt bindi í bláum og 
brúnum litatónum 1.990 kr.
Svartur jakki 10.990 kr.
Svartar buxur 5.490 kr.

Bláröndótt herraskyrta 
4.495 kr.
Blátt bindi 1.990 kr. 
Röndótt herravesti 5.490 kr. 
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„Ég setti smá liði í hárið og spennti 
það aftur en leyfði toppnum að 
falla fram á ennið. Mig langaði að 
hafa þetta saklaust en samt fínt,“ 
segir Hafdís Ástþórsdóttir á hár-
greiðslustofunni Toni&Guy. „Und-
anfarin ár hafa stelpurnar helst 
viljað hafa greiðslurnar einfald-
ar og mikið minna ber á rjóma-
tertuhári,“ segir Hafdís og tekur 
fram að í flestum tilfellum séu 
það fermingarstelpurnar sjálf-
ar sem ákveði hvernig hár þeirra 
er á fermingardaginn. Þá skipti 

mæðurnar sér lítið af heldur leyfi 
stelpunum að ráða.

Flestar stelpur á fermingar-
aldri hafa safnað hári til að geta 
verið með sítt hár á fermingunni, 
að sögn Hafdísar. Meira sé orðið 
um að þær fái einhvern lit í hárið 
en meginreglan sé þó sú að hárið sé 
ekki litað fyrr en eftir fermingu.

Hafdís segir stráka yfirleitt 
ekki koma í greiðslu. „Þeir fara 
bara í klippingu rétt fyrir ferm-
ingu og sjá svo um greiðsluna 
sjálfir á fermingardaginn.“

SAKLAUST EN FÍNT 

„Látlausar greiðslur hafa undan-
farin ár verið áberandi hjá ferm-
ingarstúlkum og það er svoleið-
is líka í ár,“ segir Sólveig Björg 
Arnarsdóttir, hársnyrtir hjá Rauð-
hettu og úlfinum. Hún ákvað þó 
að breyta aðeins út af vananum 
og útbúa íburðarmikla greiðslu. 
„Ég myndi lýsa henni þannig að 
ef Ronja ræningjadóttir væri að 
fermast myndi hún klárlega vera 
með þessa greiðslu.“ Sólveig segir 
greiðsluna frjálslega en ekki of 
stífa eins og fermingargreiðslur 
séu oft á tíðum. „Ég ákvað að vera 
með liði en hafa þetta samt svo-
lítið „messí“, ekki of stílhreint og 
rokka þetta svolítið upp.“

Greiðslan fyrir Ronju 
ræningjadóttur

S M Á R A L I N D
Pantanasími: Jón Kristinn meistarakokkur Nóatúns í síma 8227083

Veisluþjónusta Nóatúns

af fjölbreyttum réttum
býður upp á glæsilegt úrval

Veisluþjónustan í Nóatúni Smáralind

til að fullkomna veisluborðið.

Tapas snittur
í úrvali

Teriyaki nautaspjót

Ostabakkar
í úrvali

Rækjuspjót

Kjúklingaspjót

S M Á R A L I N D

fermingar fréttablaðið
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Í Karmelklaustrinu í Hafnarfirði 
er verslun þar sem nunnurnar 
selja ýmsa listmuni eins og kerti, 
kort, gestabækur, tónlist, mynd-
ir, útsaum, skrautskrift og íkona. 
Úrvalið er mikið og erfitt að velja 
á milli alls hins fallega hand-
verks sem ber fyrir augu. Í versl-
uninni má finna vandað og gott 
úrval fermingarkerta af ýmsum 
stærðum og gerðum og hægt er að 
láta útbúa kerti að eigin ósk með 
skrautskrift og myndum. Einn-
ig er hægt að fá gestabækur í stíl 
sem og fermingarkort. En sjón er 
sögu ríkari og mælum við með ferð 
í Hafnarfjörðinn til að heimsækja 
hinar geðþekku systur og skoða 
listmunina sem til boða standa. 
Taka má forskot á sæluna og kíkja 
á heimasíðu systranna www.karm-
el.is en þar má finna allar helstu 
upplýsingar sem og myndir sem 
sýna brot af úrvalinu.

-hs

Úr ranni 
Karmelsystra

Fermingarkertin frá nunnunum eru 
tíguleg.

Kertin er hægt að fá í mörgum litum.

Karmelsystur búa einnig til fermingar-
kort.

Handmálaðar gestabækur og kort.

 LJÚFFENGUR LAX Á BORÐ Þeir 
sem vilja geta útbúið graflax á veisluborðið 
sjálfir. Hér er einföld uppskrift sem einmitt 
er ættuð frá Veislunni á Seltjarnarnesi.

Grafinn lax
10 hlutar sykur
5 hlutar salt
2 hlutar dillfræ
5 hlutar grænt dill
1 hluti fennel
1 hluti hvítur pipar

Þessu er blandað saman og stráð nokkuð 

þétt í botninn á bakkanum, laxinn er lagður 
ofan á og þakinn með blöndunni þannig að 
hann sé fallega grænn. Gott er að láta hann 
standa úti yfir nótt og hafa hann svo í kæli í 
tvo sólarhringa.

Sinnepssósa
1 hluti sætt sinnep
1 hluti tafel sinnep
1 hluti púðursykur
1 hluti grænt dill
1 hluti olía
Þessu er öllu hrært saman. Gott er að láta 
sósuna standa í kæli yfir nótt.

Graflax hentar bæði sem forréttur og sem valkostur á hlað-
borði. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

uppskrift

Ævintýraleg
símatilboð
Allir símar frá Vodafone afhendast forhlaðnir,
forstilltir og með 2 ára ábyrgð.

Með Vodafone live! kemst þú á Netið í símanum
þínum og getur til dæmis skoðað hvað er í bíó,
náð í brandara, skoðað stjörnuspána þína og
halað niður hringitónum og skjámyndum.

Komdu í næstu Vodafone verslun, hringdu í
1414 eða smelltu þér inná www.vodafone.is til
að fá nánari upplýsingar.

Gríptu augnablikið og lifðu núna.

Vodafone live!

Nokia 6234
Miklu meira en bara sími.
Með Bluetooth, myndavél,
útvarpi, steríó heyrnartólum
og styður minniskort.

Vodafone live!

Nokia 6131
Þú getur horft á Sky News
allan sólarhringinn, sótt
og horft á fréttir Stöðvar 2
ásamt fleira spennandi efni.

Vodafone live!

Sharp GX-17
Mjög fjölhæfur á ótrúlegu
verði.Með Bluetooth,
myndavél og USB
tengjanlegur.

F
ít

o
n 

/ 
S

ÍA

Ævintýraverð

26.900 kr.

Ævintýraverð

9.900 kr.

Ævintýraverð

19.900 kr.
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SIXTÍS þrátt fyrir 
mikla fjölbreytni í kven-
fatatískunni hafa stuttir 
„sixtískjólar“ verið áber-
andi. Þeir eru krúttleg-
ir og henta fermingar-
tískunni því mjög vel. 
Þeir geta verið sparileg-
ir við fínar sokkabuxur 
en síðan má poppa þá 
aðeins upp með því að 
skipta yfir í gammósíur 
eða leggings sem fást í 
ýmsum litum.

Ljósbrúnn sixtískjóll með 
rykktum púffermum á fram-
handlegg frá Top Shop á 5.990 
kr. Ermar af þessu tagi eru 
mjög vinsælar þessa dagana 
og má sjá ýmsar útfærslur af 
rykktum ermum.
Brúnt kúluhálsmen með 
kúlum sem minna á raf 1.690 
kr.

Þessi svarti samfestingur
er dálítið öðruvísi en hinir 
hefðbundnu kjólar. Victoria 
Beckham hefur klæðst svip-

uðum galla og er hann í 
anda tíunda áratugarins 
þegar sjónvarpsþættir 
eins og Melrose Place og 
Beverly Hills 90210 voru 
upp á sitt besta. Merkilegt 
nokk þá virðist níundi 
áratugurinn vera að snúa 
aftur í tískunni að ein-
hverju leyti með vestum, 
buxnapilsum og bob-
klippingum. Samfesting-
urinn fæst í Top Shop og 
kostar 7.990 kr. Blússan 

er einnig þaðan og kostar 6.990 kr. 
Blámunstraði klúturinn sem vafinn 
er við slaufuna fæst einnig þar og 
kostar 1.990 kr.

Sléttbotna málmlitir skór frá Top 
Shop á 5.990 kr

Flestum finnst gaman að blanda 
geði við ættingja og vini í ferm-
ingarveislum og fólk sem sjald-
an hittist nýtur þess yfirleitt að 
skrafa saman yfir kræsingunum. 
En þegar allir eru orðnir mett-
ir er líka gaman að brjóta upp hið 
hefðbundna fermingarveisluform, 
syngja, dansa eða fara í leiki. Slíkt 
er þó betra að undirbúa fyrirfram 
svo kannski ættu nánustu vinir 
fermingarbarnsins að taka sig 
til og skipuleggja smá stuð. Hér 
koma nokkrar tillögur.

Sérstök stemning myndast 
þegar eldri og yngri syngja saman. 
Sniðugt er því að búa til litla söng-
bók með vinsælum, íslenskum 
lögum og dreifa til gesta. Þá er 
hægt að efna til almenns söngs á 
milli smárétta og tertusneiða. 

Myndasýning vekur upp 
skemmtilegar minningar. Foreldr-
ar fermingarbarnsins ættu því að 
taka sig til nokkrum dögum fyrir 
fermingu og safna saman gömlum 
myndum af fermingarbarninu, 
skanna þær inn og setja í power 
point-skjal. Síðan að fá lánaðan 
myndvarpa til að sýna myndirn-
ar uppi á vegg. Frábær skemmtun 
fyrir alla og ekki síst fermingar-
barnið sem allt á að snúast um.

Einfaldir leikir létta andrúms-
loftið og nóg er hægt að finna af 
þeim í hinum ýmsu leikjabókum. 
Þó borgar sig ekki að þvinga neinn 
til að taka þátt en alltaf eru ein-
hverjir til í sprellið og hinir hafa 
gaman af að fylgjast með.

Ef eitthvert gólfpláss er á 
veislustað er líka tilvalið fyrir 
gesti að taka snúning. Skella við-
eigandi lögum undir geislann og 
fá sem flesta með á gólfið. 

- gun

Í stuði með guði

Gaman er að brjóta upp hið hefðbundna 
fermingarveisluform með söng, dansi 
eða leikjum. NORDICPHOTOS/GETTYIMAGES

tíska

fermingar fréttablaðið
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tíska

GJÖF
með gjöfinni

 Algengasta ferming-
argjöfin er peningagjöf 
í umslagi. Smágjöf með 
umslaginu gæti þó gert 
hana aðeins persónu-
legri.

Skartgripir eru hefðbundin 
fermingargjöf. Eyrnalokkar úr 
Accessorize á 599 kr.

Peningagjöfinni er hægt að 
koma fyrir í snyrtibuddu. Laxa-
bleik snyrtibudda úr Body Shop 
á 1.090 kr.

Seðlunum er hægt að rúlla upp 
og setja þá með nokkrum kon-
fektmolum í fallega gjafaöskju. 
Þessi fæst í Eymundsson og 
kostar 420 kr.

Hitabrúsi kemur 
sér vel á ferða-
lögunum í sumar. 
Nettur hitabrúsi 
úr Duka á 990 kr.

Vettlinga 
er hægt 
að nota 
allan ársins 
hring. 
Fallegir 
vettlingar 
úr Islandia 
á 1.295 kr. 

Dagbók kemur 
sér alltaf vel. 
Gormabók úr 
Eymundsson á 
1.150 kr.

 KLASSÍSKIR KJÓLAR úr blúndu 
og ljósum efnum eru alltaf mjög fallegir. Þá 
má finna ýmsa smekklega fylgihluti bæði 
klassíska og óhefðbundna.

Silfurlitur sixtískjóll með tveimur vösum 
að framan. Stílhreinn og sætur. Fæst í Oasis 
og kostar 11.990 kr.

Síð og silfruð hjartafesti 1.560 kr.

Hvítur blúndukjóll með slaufu – klassísk-
ur fermingarkjóll. Fæst í Oasis á 11.990 kr.

Kross með semelíusteinum, 3.690 kr.

Opnir gullskór með litlum 
hæl fást í Oasis á 4.690 kr.

Svart- og hvítmunstraður stutt-
ur satínkjóll úr Zöru á 5.795 kr.
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Flestir sem staðfesta skírn sína 
með fermingunni vilja eiga mynd-
ir frá þessum eftirminnilega 
degi. Ekki eru þó allir sem eiga 
skemmtilegar minningar úr ferm-
ingarmyndatökunni enda er ekki 
langt síðan flestar slíkar mynda-
tökur voru ákaflega formlegar. 
Fermingarbarnið var þá mynd-
að í fullum kirkjuskrúða með 
sálmabók í hönd og varð útkom-
an oftar en ekki fremur stíf og og 
náði sjaldnast að fanga persónu 
unglingsins sem undir kyrtlinum 
leyndist.

Unnur Matthíasdóttir rekur 
ljósmyndastofuna Svart hvítt og 
lit í Hverafold og segir hún ferm-
ingarmyndatökur hafa tekið mikl-
um breytingum á undanförnum 
árum. „Krakkarnir hafa sjálfir mjög ákveðnar skoðanir og koma 

oft með eitthvað persónulegt sem 
varpar ljósi á líf þeirra, til dæmis 
hljóðfæri, gæludýr eða íþróttadót. 
Hvítu kyrtlarnir fara víkjandi en 
flestir vilja samt eiga eina svoleið-
is mynd. Ég geri mitt besta til að 
ná fram karakter krakkanna og 
hafa þetta létt og skemmtilegt.“

Framundan er annatími hjá Unni 
og segir hún fermingarmyndatök-
ur ákaflega skemmtilegar og gef-
andi. „Ég er mest í því að mynda 
fólk og það er einstaklega gaman 
að vinna með unglingunum. Fjöl-
skyldan kemur oft með í mynda-
tökuna og við erum líka í auknum 
mæli farin að taka myndirnar fyrir 
fermingardaginn þannig að þær 
séu tilbúnar á sjálfan daginn. Það 
getur verið þægilegt.“ 

Unnur segir það nánast heyra 
sögunni til að krakkarnir séu 
feimnir og líði illa í myndatök-
unni. „Flest eru þau mjög opin 
og taka frumkvæði í tökunni 
sjálfri. „Stelpurnar eru búnar að 
vera að horfa á America´s Next 
Top Model í allan vetur og vita 
alveg hvernig bera skal sig að 
í myndatöku. Þau gefa mikið af 
sér og hafa ákveðnar hugmynd-
ir um hvernig þau vilja birtast á 
myndunum. Einn óskaði eftir að 
koma með skellinöðru með sér og 
þá fórum við bara aðeins út fyrir 
bæinn og mynduðum hann grút-
skítugan upp fyrir haus,“ segir 
Unnur og hlær. 
Nánari upplýsingar um ljós-
myndaþjónustu Unnar má finna á 
www.svarthvitt.is

Kyrtlarnir á undanhaldi 
í myndatökum

Margir mæta með tómstundabúnað 
og láta mynda sig við kunnuglegar 
aðstæður.

Unnur leggur mikla áherslu á að fermingarbörnin fái að njóta sín í myndatökunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Heiðdís Pétursdóttir heldur 
stærðarinnar fermingarveislu 
heima og langar mest í gjald-
eyri í fermingargjöf.

Fermingarundirbúningurinn í 
kirkjunni hefur staðið síðan í 
haust og leggst vel í Heiðdísi Pét-
ursdóttur, sem fermist  í Árbæjar-
kirkju 5. apríl næstkomandi. 

„Ég fermist af trúarlegum 
ástæðum, en síðan finnst mér 
líka gaman að fá eigin dag þar 
sem fjölskyldan er samankomin,“ 
segir Heiðdís.

Þrátt fyrir að gjafirnar séu 
ekki aðalatriðið að sögn Heiðdísar 
langar hana mest í gjaldeyri til að 
nota þegar hún fer til New York í 
sumar.

„Frændi minn sem býr í New 
York kemur hingað til að fermast 
með mér. Síðan fer ég til þeirra í 
sumar og fæ ferðina í fermingar-
gjöf frá foreldrum mínum,“ segir 
Heiðdís brosandi og hlakkar mikið 
til.

Kjóllinn er fyrir löngu kominn 
á herðatré inn í skáp og að sögn 
Heiðdísar taka allir í fjölskyld-
unni þátt í að gera daginn sem eft-
irminnilegastan fyrir hana. „Eldri 
systir mín setur upp á mér hárið 
og málar mig. Síðan verða mynd-
irnar teknar hérna heima,“ segir 
Heiðdís sem hefur boðið heim 70 
gestum, full tilhlökkunar fyrir 
stóra daginn.

rh@frettabladid.is

New York í fermingargjöf

Heiðdís Pétursdóttir fær ferð 
til New York í fermingargjöf 
frá foreldrum sínum. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

HPI Savage X 4,1 BIG BLOCK.
Öflugur og sterkur fjarstýrður bensín 
torfærutrukkur
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Þeim sem kjósa borgaralegar 
fermingar fer fjölgandi.

Það eru ekki allir sem kjósa að 
fermast í kirkju. Borgaralegar 
fermingar njóta sífellt meiri vin-
sælda. Samtökin Siðmennt hafa 
staðið fyrir þeim allt frá árinu 
1989. Fjöldi þeirra sem kjósa að 
fermast borgaralega og sækja und-
irbúningsnámskeið hjá Siðmennt 
hefur fjölgað síðustu ár enda er 
það góður kostur fyrir einstakl-
inga sem eru annarrar trúar eða 
trúa einfaldlega ekki. Allir sem 
áhuga hafa geta fermst borgara-
lega, jafnvel þótt þeir telji sig trú-
aða eða tilheyri trúfélagi. „Þetta 
er ákveðinn valkostur við hefð-
bundnar fermingar. Ein af aðalá-
stæðunum fyrir því að við komum 
þessu á fót er hvað fermingin 
hefur mikið vægi í samfélaginu og 
við vildum að þeir sem kjósa ekki 
hefðbundnu leiðina hefðu eitt-
hvert val og þyrftu ekki að fara á 
mis við ferminguna sem er mikils 
metin í samfélaginu. Við leitumst 
við að efla siðferðisþroska krakk-
anna og þroska með þeim gagn-
rýna hugsun þannig að þau verði 
ábyrgir borgarar í lýðræðislegu 
samfélagi. Það er grunnmark-

miðið, að þroska þau og gera þau 
að betri manneskjum,“ segir Jó-
hann Björnsson sem sinnt hefur 
kennslu á fermingarnámskeiðum 
Siðmenntar í ellefu ár. 

Jóhann segir að hvert og eitt 
fermingarbarn hafi sínar ástæð-
ur fyrir því að fara þessa leið og 
hópurinn sé innbyrðis mjög ólík-
ur. „Ég spyr krakkana alltaf um 
ástæðurnar. Yfirgnæfandi meiri-
hluti tilheyrir þá ýmist ekki trú-
félögum eða trúfélögum þar 
sem fermingar tíðkast ekki. Ég 
hef heyrt að forstöðumenn safn-
aða þar sem fermingar tíðkast 
ekki hafi jafnvel bent krökkun-
um á þennan valkost ef þau vilja 
taka þátt í þessu félagslega fyrir-
bæri sem er svona sterkt í samfé-
laginu. Þetta hefur reyndar verið 
að breytast svolítið á undanförn-
um árum. Til dæmis eru krakk-
ar sem ætla sér að fermast í þjóð-
kirkjunni farin að sækja svolítið í 
að koma á þetta námskeið okkar. 
Þau taka þá ekki endilega þátt í at-
höfninni sjálfri en það er alls ekki 
bannað að vera með á báðum stöð-
um. Ég held að krökkunum hugn-
ist einfaldlega sú fræðsla sem við 
erum að bjóða upp á og við höfum 
hvatt sem flesta til að sækja nám-
skeiðið.“

Á undirbúningsnámskeiðunum 
er það talinn kostur hversu ólíkir 
þátttakendur eru þegar kemur að 
lífsafstöðu þeirra og skoðunum. 
Jóhann segir langflesta krakk-
ana taka virkan þátt í umræðum 
og þessi tími geti verið ákaflega 
lærdómsríkur jafnt fyrir kennara 
sem nemendur. 

„Við förum vel í það hvað er 
gagnrýnin hugsun og kennum 
krökkunum að rökstyðja mál sitt. 
Við æfum okkur með því að beita 
þessari hugsun á hin ýmsu málefni 
og að náminu loknu geta krakk-
arnir beitt þessari hugsun á ýmis 
hversdagsleg viðfangsefni. Í nám-
skeiðinu tökum við meðal annars 
á því hvernig er að vera ungling-
ur í auglýsingasamfélagi, fjöll-
um um fjölmenningarsamfélag og 
fordóma og ýmis siðferðileg álita-
mál. Ég reyni eftir bestu getu að 
taka dæmi úr samtímanum og hef 
komið mér upp dágóðu safni af úr-
klippum úr dagblöðum í þeim til-
gangi. Þetta er eitthvað sem teng-
ir krakkana við umhverfið og þau 
eru mjög áhugasöm um það. Svo 
koma gestakennarar til okkar og 
fjalla um heimspekilegar rökræð-
ur, sjálfsmynd og samskipti kynj-
anna, sorg og að verða fyrir áföll-
um,“ segir Jóhann að lokum. - hg

Valkostur fyrir alla
„Þetta er ákveðinn valkostur við hefðbundnar fermingar,“ segir Jóhann Björnsson sem sinnt hefur kennslu á fermingarnámskeið-
um Siðmenntar í ellefu ár.

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

Himneskir herskarar 
– Fermingarstyttur

Verkstæði á Laufásvegi 2, gengið inn frá Bókhlöðustíg
Upplýsingar í síma 862 2783 eða 552  1783.
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Peningarnir sem Katrín Pét-
ursdóttir, framkvæmdastjóri 
Lýsis, fékk í fermingargjöf hafa 
ugglaust ávaxtað sig, þó ekki 
yrði af landakaupum sem hún 
stefndi að. 

„Aleigan átti að fara í kaup á jarð-
arskika á Kjalarnesi sem ég hafði 
mikinn áhuga á. Þar á meðal var 
fermingarpeningurinn og svo ein-
hverjar sumarhýrur því ég var 
orðin 17 ára þegar ég fékk þessa 
flugu í höfuðið. En það varð ekk-
ert af þeim kaupum. Þau gengu 
ekki upp, því miður,“ segir Katr-
ín glaðlega þegar forvitnast er um 
fermingargjafirnar. 

Katrín kveðst hafa verið byrjuð 
í hestamennsku á þessum tíma og 
dreymt um að hafa eitthvert áheldi 
fyrir hrossin í hæfilegri fjarlægð. 
„Það var hugsunin að hafa hross-
in öll á sama stað. Þess vegna var 
mér það hjartans mál að eignast 
þennan skika og þar fyrir utan hef 
ég alltaf talið það skynsamlega 
fjárfestingu að kaupa land,“ segir 
hún. Viðurkennir að það hafi þótt 

frekar framúrstefnulegt á þessum 
tíma að sautján ára stelpa væri í  
slíkum pælingum. Þegar hún segir 
„þessum tíma“ vaknar spurningin 
hvenær þetta hafi verið. Nú hlær 
Katrín. „Það eru margir áratugir 
síðan. Ég er sko 86 ára en af því 
ég tek svo mikið lýsi þá lít ég bara 
svo vel út!“

Á endanum dregur hún í land 

með þessa fullyrðingu og upplýsir 
að þetta hafi verið fyrir 27 árum. 
„Ég fékk reyndar líka hest í ferm-
ingargjöf frá foreldrum mínum 
og það var ofboðsleg hamingja 
að eignast hann. Hann hét Glói, 
enda var hann glófextur og ég 
hef aldrei séð fegurri hest, hvorki 
fyrr né síðar.“

gun@frettabladid.is

Vildi kaupa landskika 
fyrir fermingarpeningana

Katrínu í Lýsi langaði mjög í jarðarpart á Kjalarnesinu þegar hún var unglingur. 

Frændsystkinin Una Hrefna 
Pálsdóttir og Tryggvi og 
Kristófer Mássynir fermast á 
pálmasunnudag. Þau ætla að 
halda sameiginlega ferming-
arveislu. 

Þótt þau fermist ekki öll í sömu 
kirkju ákváðu frændsystkinin 
Una Hrefna, Kristófer og Tryggvi 
að halda sameiginlega fermingar-
veislu. „Ég veit ekki alveg hver 
átti hugmyndina,“ segir Una 
Hrefna. „Ætli það hafi ekki verið 
sameiginleg ákvörðun okkar og 
foreldra okkar.“

Mikið umstang einkennir alla 
jafna undirbúning fermingar-
veislna, sérstaklega þegar veislan 
er þreföld. Þetta vita krakkarnir 
og segjast þau því dugleg að hjálpa 
til. Af svipbrigðum og augngot-

um foreldra þeirra að dæma er sá 
stuðningur aðallega andlegs eðlis 
á meðan veraldleg framkvæmd 
fellur þeim fullorðnu í skaut.

Fermingardagurinn er þétt-
skipulagður, sérstaklega hjá Unu 
Hrefnu. „Ég fer í hárgreiðslu um 
morguninn og svo þarf ég líka að 
fara í fermingarveislu hjá vinkonu 
minni,“ segir Una Hrefna. Tryggvi 
og Kristófer ætla líka í veislur hjá 
sínum vinum en þeir eru að eigin 
sögn sem betur fer lausir við hár-
greiðsluna. „Margir segja að strák-
ar séu óheppnir því þeir geta ekki 
haft hárið sérstakt og að fötin séu 
alltaf einhver jakkaföt, bara í mis-
munandi litum,“ segir Kristófer. 
„Við erum hins vegar rosa fegnir 
að losna við allt þetta vesen.“

Tryggvi, Kristófer og Una 
Hrefna eru ekki stressuð fyrir 
fermingarathöfnina, enda lítið sem 

getur farið úrskeiðis. „Það eru allt-
af einhverjir sem eru hræddir um 
að stíga á kyrtilinn eða að það líði 
yfir þá en við erum ekkert hrædd 
við það. Það gerist örugglega 
ekki,“ segir Una Hrefna. „Mesta 
stressinu lauk þegar við fórum í 
munnlegt fermingarpróf en við 
náðum öll.“ Þá bætir Tryggvi við 
að ekki hafi allir í fermingar-
fræðslunni náð. „Ég er mjög feg-
inn að vera búinn en ég vildi sko 
ekki vera einn af þeim sem þarf að 
taka prófið aftur.“

Frændsystkinin eru mjög ánægð 
með að halda veisluna saman, sér-
staklega bræðurnir sem vilja ekki 
hafa neinn annan hátt á. „Það er 
svo leiðinlegt ef annar er á undan 
hinum,“ segir Tryggvi og horfir 
glottandi á bróður sinn. „Ég þekki 
það vel því ég er svo aftarlega í 
stafrófinu.“ - tg

MESTA STRESSIÐ BÚIÐ
Þau eru afar ánægð með að halda sameiginlega fermingarveislu, frændsystkinin Tryggvi Másson, Una Hrefna Pálsdóttir og Krist-
ófer Másson. MYND: HÖRÐUR ELLERT ÓLAFSSON

Skólavörðustíg 21
Sími 551 4050 • Reykjavík

Til fermingargjafa

Úrval af fallegum og
vönduðum rúmfatnaði
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100% ÞJÓNUSTA
Frítt og skuldbindingalaust verðmat

Berglind
 Guðmundsdóttir

Sölufulltrúi
864 0803

berglindg@remax.is

Þórarinn
Jónsson Hdl.
Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja og 
skipasali.

864 0803
Hringdu núna

Tunguvegur 19
108 Reykjavík

Verð: 37.900.000
Stærð: 174,4

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 20.450.000
Bílskúr: nei

Remax  Lind  kynnir;  nýstandsetta  efri  sérhæð  í   108  Rvk.  Frábær  eign  fyrir  stórar  fjölskyldu.  Hæðin
skiptist  í  stigagang  með  palli,  hol,  eldhús  með  útsýni  og  ágætri  innréttingu  (AEG  ísskápur  og
uppþvottavél fylga), stofu með stórglæsilegu útsýni, 2 baðherbergi og 5 stór svefnherbergi. Á neðri hæð
er  geymsla  og  þvottahús  (AEG  þvottavél  fylgir).  Úr  2  svefnherbergjum  er  útgengi  á  suðursvalir.  Nýtt
eikarparket er á gólfum.  Þetta er alvöru sérhæð miðsvæðis í Reykjavík.

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag milli kl. 15-15:30

Laugarnesvegur 78
105 Reykjavík 

Verð: 24.900.000
Stærð: 70,5

Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 20.450.000
Bílskúr: nei

Remax Lind kynnir  2-3ja herbergja íbúð á 3.hæð á Laugarnesvegi 78. Komið er inn í  opna forstofu, til
hægri  er  baðherbergi  í  hráum stíl  með sturtu  og svefnherbergi  með innbyggðum skápum.   Eldhús og
stofa  eru  í  einu  rými  með  góðum  gluggum  og  útgengt  á  svalir  frá  eldhúsi.   Hvít  eldri  innrétting  er  í
eldhúsi, tengi fyrir uppþvottavél. Hringstigi liggur upp á óskráð 35 fm risloft með þrem þakgluggum sem
nýtt er sem risastórt hjónaherbergi í dag.  Ekkert mál að skipta í fleiri herbergi.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag milli kl. 16-16:30

Stærð: 83,2
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 11.400.000Hringbraut 16
Hafnarfjörður

Remax  Lind  kynnir  til  sölu  rekstur  og  húsnæði  Söluturnsins  að  Hringbraut  í
Hafnarfirði.   Söluturninn   er  einstaklega  vel  staðsettur  við  lóðarmörk
Flensborgarskólans.   Húsið er 83,2 fm á 500 fm lóð sem býður upp á mikla
möguleika.   Hugmyndir  eru  uppi  um  að  setja  upp  bílalúgur  og  samkvæmt
úttekt  umferðarverkfæðings  eru  engin  umferðarleg  vandkvæði  á  því.
Rekstrinum  fylgir  öll  þau  tæki  sem  fyrir  eru  í  dag  ss.  ísvél,  ísbar,  grill,
frystikistur og skápar, samlokugrill, pylsugrill, örbylgjuofn, spilakassar omfl.

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

864 0803
berglindg@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

LIND

SÖLUTURN

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið



Suðurlandsbraut 50 — Bláu húsin v/Faxafen— Sími 513 4300 — www.hus id . i s

F
ru

m

Sölukynning laugardag og sunnudag kl 12 - 16
að Húsinu fasteignasölu Suðurlandsbraut 50
Glæsilegar eignir á góðu verði.
Við finnum draumaeignina þína jafnvel á enn betra verði.
Sölufulltrúi frá Spáni á staðnum.
Nánari upplýsingar gefur Gunnar í síma 513 4300 og 892 8702

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson lögg. fast.sali

Álftamýri 47 - 108 Reykjavík
Opið hús laugard. 31. mars. 

kl. 14:00-15:00

Verð 62.500.000
Glæsilegt og mikið endurnýjað 9 herb. 250,4 fm raðhús ásamt bíl-
skúr. Eignin skiptist í 3ja herb. kjallaraíbúð 76,6 fm, íbúð á fyrstu hæð
69,9 fm og annarri hæð 79,7 fm og bílskúr 24,2 fm Eldhús er með
HTH innréttingu, AEG tæki, uppþvottavélatengi, stórir búrskápar, flís-
ar á gólfi og góður borðkrókur.  Baðherbergi er ný endurgert, flísalagt
í hólf og gólf, innrétting með granítborðplötu, baðkar með sturtu, að-
staða fyrir þvottavél og þurrkara. Útgengt á suður verönd frá stofu.
Pallur er í garði upp við hús þar sem er mjög skjólsamt og sólríkt.
Skipt hefur verið um allar lagnir að húsi, þak endurnýjað og parket á
flestum gólfum.

Kolbeinn gsm. 694 9100 sölufulltrúi Hússins
tekur á móti gestum.

Álfheimar 60, 104 Reykjavík
Opið hús laugard. 31. mars. 

kl. 15:30-16:00

Verð 21.700.000
Góð 4ra herb. 106,3 fm íbúð á fyrstu hæð. Þrjú rúmgóð svefnherbergi
með skápum og parket á gólfum. Stofan er með parket á gólfum, og
útgengt á góðar suður svalir frá stofu. Baðherbergi er flísalagt í hólf
og gólf, baðkar með sturtu, þvottvélatengi og falleg innrétting. Eld-
hús er með ljósri innréttingu, korkur á gólfum, lagt fyrir uppþvottavél,
nýleg eldavélatæki og góður borðkrókur. Í kjallara er sameiginlegt
þvottahús og sér geymsla. Falleg eign þar sem stutt er í alla helstu
þjónustu svo sem skóla, íþróttahús, sundlaug verslanir, samgöngur
og heilsugæslu.

Kolbeinn gsm. 694 9100 sölufulltrúi Hússins
tekur á móti gestum.

Hamrahlíð 9, 105 Reykjavík
Opið hús laugard. 31. mars. 

kl. 16:30-17:00

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

Kolbeinn gsm. 694 9100 sölufulltrúi Hússins
tekur á móti gestum.

SPÁNN Láttu drauminn
rætast

Sölukynning laugardag og sunnudag



Nánari uppl. milli kl: 12 og 16 alla virka daga – Sími: 586 2880 – Gsm: 696 1960

www.atlasiceland.com – sales@atlasiceland.com
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international
Spánn,

Kýpur og Grikkland

Sölusýning
Hótel Loftleiðum

Í dag laugardag og á morgun 
sunnudag kl. 12—17

Vilt þú eignast fasteign erlendis og ert búinn að hugsa lengi?
Vilt þú kynna þér málin vel, taka ákvörðun, fara í skoðunarferð?

 Fáðu nýja íslenska bæklinga til að taka með heim!

Verið velkomin!

– Atlas fylgir þér alla leið –Yfir 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar
Allar húseignir á eignarlóðum
Verð frá 75.000 c
Mörg hundruð eignir um að velja
Nýjar og notaðar eignir
Aðstoð við rekstur
Tryggingar
Húsgögn
Leiguþjónusta
30 ára reynsla
71.000 viðskiptavinir

SKOÐUNARFERÐIR FRÁ 15.500.-

Ertu á leiðinni erlendis…? Viltu skoða Fasteignir? Dagsskoðunarferð kostar ekkert! 



Heiðarleg saga fanga



veidimadurinn.is – sportbudin.is – veidihornid.is

Scierra MBQ vöðlur.
Öndunarvöðlur.  Vasi, áfast

belti og sandhlífar. 
Fullt verð 19.995.

Vortilboð aðeins 13.995.

DAM vöðlur.
Öndunarvöðlur. Belti, vasi og

áfastar sandhlífar. 
Fullt verð 18.995.

Vortilboð aðeins 12.995.

Ron Thompson 
Aquasafe vöðlur.

Öndunarvöðlur.  Belti, vasi
og lausar sandhlífar. 
Fullt verð 18.995.

Vortilboð aðeins 12.995.

DAM vöðlur.
Neoprenvöðlur. Áföst fóðruð

stígvél með filtsóla.
Fullt verð 14.995.

Vortilboð aðeins 9.995.

Ron Thompson 
Dakota vöðlur.

Neoprenvöðlur. Áföst
fóðruð stígvél með filtsóla.

Fullt verð 16.995.
Vortilboð aðeins 11.895.

Ron Thompson 
Lagoon vöðlur.

Neoprenvöðlur. Áföst fóðruð
stígvél með filtsóla.
Fullt verð 12.995.

Vortilboð aðeins 8.995.

Ron Thompson Classic 
Pro vöðlur. Neopren-

vöðlur.  fóðruð stígvél með 
filtsóla. Vöðlutaska fylgir. 

Fullt verð 14.995.
Vortilboð aðeins 11.995.

Ron Thompson 
veiðivesti.

Klassískt bómullarvesti með
mörgum vösum.

Fullt verð 3.995.
Vortilboð aðeins 2.795.

Ron Thompson
 DeLuxe veiðivesti.
Klassískt veiðivesti úr 
bómull.  Margir vasar. 

Fullt verð 5.995.
Vortilboð aðeins 3.995.

DAM veiðivesti.
Sterkt vesti úr gerviefni.

Fullt verð 6.995.
Vortilboð aðeins 4.895.

Scierra Nevada 
veiðivesti.

Gerviefni.  Drekkur lítið í sig
og er fljótt að þorna.
Fullt verð 7.995.

Vortilboð aðeins 5.595.

Simms G3 
veiðivesti.
Það flottasta

á markaðnum. 
Verð aðeins 18.900

Simms Classic 
Guide veiðivesti.

Verð aðeins 12.900.

Simms Classic Master 
veiðivesti.

Verð aðeins 11.900

DAM hnífasett.
Hnífar, brýni og skurðarbretti í tösku.

Verð aðeins 3.595.
Ron Thompson reyksuðukassar.

3 stærðir. 
Verð frá aðeins 5.995.

Reyksag í reyksuðukassa
Verð aðeins 695. 

Simms vöðlutaska.
Úr sterku vatnsþéttu plastefni

með góðri loftun að ofan.  Ytri vasi.
Verð aðeins 3.995.

DAM Thermo vesti.
Hlýtt fleecefóðrað vesti
með ripstop ytra byrði.
Verð aðeins 5.995.

Ron Thompson stál 
hitabrúsar.

3 stærðir. 
Verð aðeins frá 995.

DAM veiðikassi 
með 3 skúffum.

Verð aðeins 3.995.

Scierra brjóstháar 
undirbuxur úr fleece.

Verð aðeins 9.995

DAM undirfatasett.
Buxur og langermabolur. 

Verð aðeins 7.995.

Scierra vaðstafir.
Samanbrjótanlegir. 
Beltishulstur fylgir. 

Verð aðeins 6.995.

Ron Thompson
samanbrjótanlegur

háfur.  Hægt að
lengja skaft.  3 stærðir. 
Verð aðeins 3.595.

DAM háfur.
Vandaður háfur með korkhandfangi

og þéttriðnu neti.  Áföst teygja til að festa í vesti.
Verð aðeins 1.495.

Munið vinsælu gjafabréfin okkar



Var einhver að tala um ódýrar veiðistangir?

veidimadurinn.is – sportbudin.is – veidihornid.is

DAM Quick Finessa 
kasthjól. 7 legur.  Aukaspóla.  

Fullt verð 7.995.  
Vortilboð aðeins 5.595.

DAM Quick HPN 640 
kasthjól. 6 legur.  Aukaspóla.  

Fullt verð 5.995.  
Vortilboð aðeins 4.195

DAM Quick Original 840 
kasthjól. 8 legur.  Aukaspóla.  

Fullt verð 6.995.  
Vortilboð aðeins 4.895.

DAM Quick Original 240.  
3 legur.  Aukaspóla.  
Fullt verð 3.995.  

Vortilboð aðeins 2.795.

DAM Dura Chrome 
kasthjól. 8 legur.  Aukaspóla.  

Fullt verð 13.995.  
Vortilboð aðeins 9.895.

DAM ST fluguhjól.
Diskabremsa, lega í spólu.  

Fullt verð 6.995.  
Vortilboð aðeins 4.895.

Okuma SLV fluguhjól.  
Large Arbour hjól með 

diskabremsu.  
Fullt verð 8.995.  

Vortilboð aðeins 7.195.

Okuma Boxter kasthjól.  
1 lega.  Girni fylgir.  
Fullt verð 1.995.  

Vortilboð aðeins 1.295.

Okuma Zeon kasthjól.  
5 legur.  Aukaspóla.  
Fullt verð 5.995.  

Vortilboð aðeins 4.195.

Okuma Epix Pro kasthjól.  
8 legur.  Aukaspólur.  
Fullt verð 10.995.  

Vortilboð aðeins 7.695.

Okuma Zorax kasthjól.  
1 lega.  

Fullt verð 1.995.  
Vortilboð aðeins 1.295.

Okuma Secutor kasthjól.  
2 legur.  Aukaspóla.  
Fullt verð 4.995.  

Vortilboð aðeins 3.495.

Ron Thompson 
Travel Force flugustöng.  
4ra hluta stöng úr IM8 grafít.  

Hólkur fylgir.  Fullt verð 9.995.  
Vortilboð aðeins 6.995.

Ron Thompson 
Sandborn flugustöng.  

3ja hluta stöng úr 24ts grafít.  
Stöngin kemur í poka.  Fullt verð 
7.995.  Vortilboð aðeins 5.595.

Ron Thompson 
Steelhead II flugustöng.

2ja hluta grafít stöng.  Poki fylgir.  
Fullt verð 6.995.  

Vortilboð aðeins 4.895.

DAM Forrester Speed 
flugustöng.

4ra hluta stöng úr IM8 grafít.  
Hólkur fylgir.  Fullt verð 10.995.  

Vortilboð aðeins 7.995.

Scierra EDP kaststöng.
Vönduð kaststöng í þrem hlutum.  

Hólkur fylgir.  Nokkrar lengdir 
fáanlegar.  Fullt verð 14.995.  

Vortilboð aðeins 9.995.

Scierra Avalanche fluguveiðisett með öllu.  
3ja hluta einhenda ásamt góðu hjóli og línu, baklínu og taumatengi.  Kastkennsla með 

Henrik Mortensen fylgir á DVD.  Eitt vinsælasta fluguveiðisettið á markaðnum.  
Fullt verð 25.900.  Vortilboð aðeins 19.900.

Scierra Avalanche fluguveiðisett með öllu.  
4ra hluta tvíhenda ásamt vönduðu hjóli, skotlínu, baklínu og sökktaum.  

Kastkennsla með Henrik Mortensen fylgir á DVD.  Vinsælustu tvíhendusettin á Íslandi.  
Fáanleg í 12,6 og 14 fetum.  Fullt verð 44.900.  Vortilboð aðeins 37.900.

Kasthjól og fluguhjól DAM og Okuma á ótrúlegu verði

DAM FZ kaststöng.
Vönduð kaststöng í 3 hlutum.  
Hólkur fylgir.  Nokkrar lengdir 

fáanlegar.  Fullt verð frá 11.995.  
Vortilboð aðeins frá 8.595.

DAM Supernatural kaststöng. 
 Mjúkar og skemmtilegar stangir í 8 
og 9 fetum.  2ja hluta.  Poki fylgir.  

Fullt verð 8.995.  
Vortilboð aðeins 6.495.

Ron Thompson Sandborn 
kaststöng. Öflugar 3ja hluta stangir 

í poka.  Nokkrar lengdir fáanlegar.  
Fullt verð frá 9.995. 

Vortilboð aðeins frá 6.995.

Ron Thompson 
Steelhead II kaststöng.

2ja hluta sterkar stangir í poka.  
Fullt verð frá 6.995.  

Vortilboð aðeins frá 4.895.

Ron Thompson Carbostick.
Sterkar og öflugar 3ja hluta stangir í 

hólk.  Nokkrar lengdir fáanlegar.  
Fullt verð frá 10.995.  

Vortilboð aðeins frá 7.995.

Opið í öllum verslunum, alla helgina



eru þrír af sex ráðherrum flokks-
ins kvenkyns. 

Vinstri græn er sá flokkur sem 
er með flestar konur í efstu sex 
sætum á framboðslistum sínum, 
eða 21. Það þýðir að tæplega 60 
prósent frambjóðenda flokksins 
í þeim sætum eru konur. Flokk-
urinn er líka sá eini sem er með 
fleiri konur í efstu þremur sætum 
framboðslista sinna þar sem þær 
sitja í tíu sætum af átján. Vinstri 
græn halda þó ekki jafnræði milli 
kynjanna þegar kemur að þeim 
sem leiða listana, því fjórir af sex 
efstu mönnum eru karlar. Þing-
flokkur þeirra samanstendur í 
dag af tveimur konum og þrem-
ur körlum. 

Frjálslyndi flokkurinn er sá 
flokkur sem er með minnst jafn-
ræði milli kynjanna á framboðs-
listum sínum. Þeir deila því með 
Sjálfstæðisflokknum og Samfylk-
ingunni að tefla einungis fram 
einni konu sem leiðtoga á fram-
boðslista, en það er Kolbrún Stef-
ánsdóttir í Suðvesturkjördæmi. 
Sex aðrar konur sitja í efstu 
þremur sætum framboðslista 
Frjálslyndra auk Kolbrúnar, en 
fjórar þeirra sitja þó í þriðja sæti. 
Flokkurinn er með takmarkað-
asta framboð kvenna í sex efstu 
sætum lista sinna af öllum núver-
andi stjórnmálaflokkum á þingi, 
en þrettán af 36 frambjóðendum 
sem þar sitja eru kvenkyns. Þá 
eru allir fimm þingmenn flokks-
ins í dag karlmenn.

Hvorki Íslandshreyfingin né 
baráttusamtök eldri borgara og 
öryrkja, sem hafa tilkynnt fram-
boð til Alþingis, hafa klárað fram-
boðslista sína og því liggur staða 
kvenna á þeim ekki fyrir. 

Þú færð símann í vefversluninni á siminn.is eða á næsta sölustað Símans.Tilboðin gilda til 15. apríl

Sony Ericsson W300i

Innbyggt 20 MB minni • 256 MB minniskort fylgir með • Bluetooth
Flugstilling • Stereo handfrjáls búnaður fylgir 

Verð 19.900 kr.
Verð áður 24.900 kr.

musicI

Flottur Walkman samlokusími
– og þú nýtur tónlistarinnar hvar sem er

  

®

MDS-60 hátalarastandur

Verð 6.980 kr.
Verð áður 8.980 kr.







Þ
að var eingöngu út 
af grenjandi ástar-
sorg,“ segir Sverr-
ir. ,,Út af æskuást-
inni, stelpu sem ég 
hafði þekkt allt lífið, 

eða taldi mig hafa þekkt. Kynnt-
umst þegar við vorum sjö ára og 
fyrir um þremur árum fór ástin 
að blómstra okkar í milli svona 
líka svakalega og hún hellti yfir 
mig ástarjátningum og loforðum 
og væntingum um að hún ætlaði 
að splitta sínu „óhamingjusama 
og steingelda hjónabandi“, sem 
hún kallaði svo, eða sínu „opna og 
góða hjónabandi“, eins og kallinn 
hennar orðaði það, en svo sveik 
hún þetta allt saman á einu bretti 
í gauðshætti sínum og ákvað að 
halda áfram að sofa þyrnirósar-
svefni út allt lífið, vel hjónabund-
in og óhamingjusöm. Þetta var 
náttúrlega áfall og ég tók stefn-
una út í heim. Það kom á daginn 
að ég var aðeins stemning í henn-
ar innantóma lífi og svo fór hún 
daðrandi með buxurnar á hælun-
um yfir í næsta gæja og næsta og 
næsta en alltaf hangandi í sínu til-
breytingarsnauða „opna“ hjóna-
bandi. Þessi æskuást mín var því 
miður ekki annað en fallegar um-

búðir utan um loft, sídaðrandi létt-
úðardrós sem meinti akkúrat ekk-
ert með öllum sínum hástemmdu 
loforðum og fagurgala. Því betur 
sem ég kynntist henni því minna 
þekkti ég hana. En það kom. Í dag 
þekki ég hana of vel til að vilja 
þekkja hana. En auðvitað mun 
mér alltaf þykja vænt um hana, 
eða það held ég.“

Og nýja platan er öll um þetta?
,,Já, alveg 90 prósent! Menn 

hafa gert plötur af mun minna til-
efni. Mér finnst að menn eigi að 
hafa hlutina temmilega einlæga 
ef þeir eru að gera þá á alvarleg-
um nótum. Það má ekki vera falsk-
ur tónn í verki ef það á að ná ein-
hverri dýpt.“

Hefurðu gert plötu þegar þú 
varst rosa hamingjusamur?

,,Jú, jú, til dæmis plötuna Ör-
lög sem er gríðarleg hamingju-
plata. Og ekki bara þá plötu – það 
er nú ekki eins og maður sé ein-
hver langlegusjúklingur. En þegar 
upp er staðið eru bömmerplöturn-
ar tvær, Lífsleiðin(n) og þessi, lík-
lega bestu plöturnar. Það er heilla-
drjúgt fyrir listamenn að lenda á 
grenjandi bömmer á svona tuttugu 
ára fresti. Spurðu bara Bubba! Er 
ekki Kona hans besta plata?“ 

Sverrir birtist óvænt árið 1985 
þegar fyrsta platan hans kom út. 
Nýja platan er sú tólfta í röðinni 
en hann var afkastamestur fyrstu 
fimm árin þegar hann dældi út níu 
plötum. Hvernig sér Stormsker 
hlustendur sína fyrir sér?

,,Þeir eru alveg frá kornung-
um tattúveruðum harðsvíruð-
um sjóræningjum upp í áttræð-
ar grátgjarnar kerlingar með rúll-
ur í hárinu og lafandi sígarettu í 
munnvikinu. Þetta eru svo ólík-
ar plötur sem ég hef gert. Pétur 

heitinn Kristjánsson sagði mér að 
hann hafi verið að selja Tekið stórt 
upp í sig og Tekið stærra upp í sig 
í Vestmannaeyjum þegar sjötug-
ur karl kom með fimmtíu ára son 
sinn og bað um tvö eintök af þeim 
plötum. Karlinn sagði að þær 
væru nauðsynlegri á hvert heim-
ili en klósett.“

Kemur ekki Tekið stærst upp í 
sig?

,,Jú, ég þarf að gera hana fyrir 
sjötugt. Þetta var hugsað sem tríl-
ógía.“

Hvenær á ferlinum hefur þér 
liðið mest sem poppstjörnu?

,,Mér hefur aldrei liðið sem 
poppstjörnu, en það var voðalegt 
Stormskersæði í kringum Euro-
visiondæmið 1988.“

Það voru margir sem áttu von á 
því að þú myndir fletta þig klæð-
um þar …

,,…jú, jú og kúka á gólfið og æla 

framan í áhorfendur og ég veit 
ekki hvað og hvað. Ég held að ég 
sé miklu kurteisari en fólk held-
ur. Ég var í mesta lagi að pæla í 
að múna á liðið í salnum en ekk-
ert meira. Silvía Nótt tók af mér 
ómakið löngu seinna. Fólk gerir 
sér mynd af mér sem einhverjum 
kjaftforum rudda en það er ekki 
svo. Það er svo erfitt að hugsa 
að sumir kjósa heldur að dæma. 
Ég er náttúrulega meingallaður 
apaköttur, enda skapaður í guðs 
mynd, en ég er líka voðalega við-
kvæmur eins og líklegast flestir. 
Ætli allir séu ekki óttalegar kerl-
ingar inn við beinið.“

Ég man nú ljóslifandi eftir sjón-
varpsviðtali við þig þar sem þú 
kallaðir fyrrverandi sambýlis-
konu þína ,,sæðistunnu“.

,,Já, það urðu allir voðalega 
hneykslaðir fyrir hennar hönd og 
risu upp á afturlappirnar í heil-
agri bræði, en henni sjálfri fannst 
þetta bara fyndið og hló að þessu. 
Líklegast var hún eina manneskj-
an á landinu sem hafði húmor 
fyrir þessu enda vissi hún að ég 
var bara að fíflast.“

Sverrir hafði aldrei farið til Asíu 
áður en hann tók sig upp fyrir 
rúmlega tveimur árum. Ferðinni 
var fyrst heitið til Kína, en svo var 
hann mest á Taílandi.

,,Ég var svo þrælheppinn að 
hitta Hemma Gunn hér í bænum 
áður en ég lagði í hann og hann 
sagði mér að ég yrði að koma við 
á Taílandi. Það er skemmtilegasta 
landið í Asíu og þar er svakalega 
viðkunnanlegt fólk. Það er allt 
gott við Taíland og alveg vonlaust 
að lýsa því með orðum. Ég hafði 
gert mér smá hugmynd um lífið 
þarna en þegar maður er mættur á 
svæðið er þetta allt öðruvísi. Þetta 

er eins og að fara yfir í annað sól-
kerfi.“

Hvernig var þá að koma til Ís-
lands aftur?

,,Hreinn og klár vibbi. Það er 
ekki beint gaman að koma úr 30 
stiga hita og sól þar sem allt er 
líbó og skemmtilegt í þetta myrk-
ur og þessi hrollköldu þrúgandi 
þunglamalegu kommúnistaleið-
indi sem eru hérna á Íslandi.“

Varstu ekki kominn með heim-
þrá þarna úti?

,,Ég er kominn með heimþrá 
núna, það er að segja til Asíu.“

Er Taíland eintóm hamingja, þú 
á stuttbuxum og allir í stuði?

,,Nákvæmlega. Þar sprettur 
maður fram úr á morgnana en hér 
fer dagurinn í að reyna að sofa 
hann af sér, enda ekkert að ger-
ast. Það er gamlárskvöld á hverju 
kvöldi þarna úti en hér er föstu-
dagurinn langi árið um kring.“

Fannst þér Ísland hafa breyst 
þegar þú snerir til baka?

,,Ef eitthvað, þá var það kannski 
orðið enn þá forpokaðra. Ég kom 
beint inn í umræðu um einhverja 
skaðræðis klámráðstefnu sem 
hafði verið flautuð af og einhvern 
stórhættulegan Smáralindar-
bækling. Öll blöð stútfull af móður-
sýki og geðveikislegum hugmynd-
um um herlögreglu gegn klámi og 
netlögreglu og hugsanalögreglu o.
s.frv. o.s.frv. Alveg stórkostlegt.“ 

Hvernig líst þér á alla nýju ís-
lensku millana?

,,Ég er bara ánægður með þá. 
Því fleiri millar því betra. Það er 
jafn gaman að sjá alla þessa milla 
og það er leiðinlegt að sjá fólk sem 
hefur varla til hnífs og skeiðar. 
Það kom mér á óvart eftir tveggja 
ára fjarveru að það var verið að 
tala um nákvæmlega sömu hlut-
ina og þegar ég fór – gamla fras-

ann um að það þurfi að gera meira 
fyrir gamla fólkið og öryrkja en 
af hverju reyna menn ekki að 
breyta þessu óréttlæti í eitt skipti 
fyrir öll? Það var eins og ég hefði 
verið í burtu í tvo tíma. Það er 
dapurt hvað við eigum heimsmet 
í mörgu fíflalegu: Við erum með 
hæstu vexti í heimi, hæsta mat-
arverð í heimi, hæsta bensínverð-
ið, mestu fákeppni í heimi, lengsta 
vinnutímann, og svo er hér líklega 
mesta sólarleysi í heimi.“ 

Hvaða hvaða, erum við ekki 
hamingjusamasta þjóð í heimi?

,,Já einmitt. Ég gerði vísu um 
þetta einu sinni:

Þótt þjóðin sé hláturmild, happí 
og lyndisgóð

þá hef ég samt grun um að obb-
inn í laumi gráti.

Við erum heimsins hamingju-
samasta þjóð

og heimsmet eigum í þunglynd-
islyfjaáti.“

Allir eru kerlingar inn við beinið

Dr. Gunni
tekur viðtal

Eftir rúmlega tveggja ára dvöl í Asíu er Sverrir 
Stormsker kominn aftur með nýja plötu, There is 
only one. Þetta er fyrsta platan með frumsömdu 
efni síðan 1996. Sverrir segir óhætt að líta á plöt-
una sem kombakk og öll lögin eru sungin á ensku 
enda er hún hugsuð fyrir erlendan markað. En 
hvers vegna fór Stormskerið eiginlega til Asíu?

,Það er ekki beint gaman að 
koma úr 30 stiga hita og sól þar 
sem allt er líbó og skemmtilegt 
í þetta myrkur og þessi hroll-
köldu þrúgandi þunglamalegu 
kommúnistaleiðindi sem eru 
hérna á Íslandi.





H
erforingjastjórnin
í Argentínu gerði 
sér vonir um að 
afla sér aukins 
stuðnings meðal 
almennings í land-

inu með því að endurheimta yfir-
ráð yfir Falklandseyjum, sem Arg-
entínumenn kalla Malvinas-eyjar. 
Ráðamenn í Argentínu sögðu arg-
entínska lýðveldið hafa erft yfir-
ráð yfir eyjunum frá Spánverj-
um er landið fékk sjálfstæði árið 
1833, en þótt þær séu afskekkt-
ar eru strendur Argentínu næsta 
fastalandið við þær. 

Rekja má hugmyndina að því að 
láta á það reyna að taka Falklands-
eyjar til þess að í Bretlandi tóku 
gildi haustið 1981 ný lög um rík-
isborgararétt, sem gerðu ráð fyrir 
að íbúar Falklandseyja yrðu svipt-
ir fullum ríkisborgararétti í Bret-
landi. Þetta kom þeirri hugmynd 
að hjá herforingjunum í Buenos 
Aires að Bretar myndu ekki berj-
ast til að verja yfirráð sín yfir eyj-
unum.

Eins og síðar hefur komið fram 
tók Leopoldo Galtieri, yfirhers-
höfðingi og leiðtogi herforingja-
stjórnarinnar, ákvörðun um inn-
rás í janúar 1982. Í byrjun marz 
sendir brezka sendiráðið í Buen-
os Aires skeyti heim til Lundúna 
þar sem sagt er frá þeim orðrómi
að innrás standi fyrir dyrum. 
Utanríkisráðuneytið í Lundúnum 
ræður Margaret Thatcher forsæt-
isráðherra hins vegar frá því að 
bregðast við þessum orðrómi. 

Þegar innrásin – Rosario-aðgerð-
in eins og herforingjarnir nefndu 
hana – var síðan orðin staðreynd. 
Í byrjun apríl fékk Thatcher mis-
vísandi ráð frá undirmönnum 
sínum, en tók snarlega ákvörðun 
um að senda herlið á vettvang og 
verja hin bresku yfirráð yfir eyj-
unum með vopnavaldi. Thatcher 
lætur svo ummælt, að hinir tæp-
lega 2.000 íbúar hinnar afskekktu 
nýlendu væru „af breskri arfleifð 
og stofni“ og hefðu sögulegan rétt 
til að vera það áfram. Stríðið átti 
síðan eftir að reynast stjórn That-
chers mikil lyftistöng og vinsæld-
irnar skiluðu henni síðan góðum 
kosningasigri árið eftir.

Hinn 5. apríl leggur breskur 
floti með 65 herskipum og 15.000 
hermönnum úr höfn og heldur upp 
í hina hátt í 13.000 km löngu för 
suður til Falklandseyja. Áður en 

yfir lauk höfðu 28.000 brezkir her-
menn verið sendir á vettvang og 
yfir 100 skip. Lið Argentínumanna 
taldi um 12.000 manns og um 40 
herskip. Flestir þeirra voru ungir 
og óreyndir herskylduhermenn. 
Lofther Argentínumanna gat hins 
vegar lítið athafnað sig á svæðinu 
vegna fjarlægðarinnar. 

Í átökunum sem fylgdu féllu 655 
argentínskir og 255 brezkir her-
menn, auk þess sem þrír óbreytt-
ir Falklandseyingar létu lífið. Til 
samanburðar má geta þess, að 
samanlagt mannfall Breta í nú-
verandi átökum í Írak og Afgan-
istan er minna en það sem þeir 
urðu fyrir við Falklandseyjar. 
Samkvæmt því sem fullyrt er í 
grein brezka dagblaðsins Indep-
endent þá hafa þar að auki yfir 300 
af þeim brezku hermönnum sem 
tóku þátt í Falklandseyjastríðinu 
svipt sig lífi síðan þá.

Fyrsta meiri háttar mannfall-
ið varð þegar brezkur kafbátur 
sökkti argentínska beitiskipinu 
General Belgrano. Með því fórust 
368 menn. Skipið var statt utan við 
aðalátakasvæðið þegar kafbáts-
árásin var gerð á það, en skipherr-
ann, Héctor Bonzo, staðfesti árið 
2005 að hann hefði haft skipun um 
að ráðast á brezk herskip. 

Tveimur dögum síðar var 
brezka tundurspillinum HMS 
Sheffield sökkt með Exocet-flug-
skeyti. 20 skipverjar fórust. 

Sjö vikum eftir að Argentínu-
menn hófu innrás sína komu Bret-
ar sér upp landbækistöð í San Car-
los-flóa 21. maí. Áætlunin var að 
gera árásir þaðan á landi að Goose 
Green og Stanley, helztu þéttbýl-
isstöðum eyjanna sem Argentínu-
menn héldu hersetnum. 

Orrustan um Goose Green stóð 
í hálfan annan sólarhring og var 
mjög hörð. Brezku hermennirn-
ir voru mun færri en höfðu samt 
sigur. 

Sigurinn í Goose Green þýddi að 
nú gat lið Breta tekið sig upp frá 
San Carlos og stefnt til Stanley. 
Eftir langa og erfiða göngu yfir 
móa og mýrar, holt og hæðir þvert 
yfir eystri megineyju Falklands-
eyjaklasans hófst lokaorrustan í 
hæðunum við Port Stanley. Eftir 
að varnarlína Argentínumanna 
var rofin gáfust þeir upp. Hinn 14. 
júní gengu brezku hermennirn-
ir fylktu liði inn í Port Stanley við 
mikinn fögnuð heimamanna. 

Á meðan á hinu 74 daga langa stríði 
stóð urðu tengsl Chile og Bretlands 
nánari. Í þakklætisskyni fyrir að 
Chilemenn skyldu hjálpa Bret-
um að njósna um Argentínumenn, 
meðal annars með því að heimila 
þeim afnot af afskekktum flugvöll-
um, rufu Bretar alþjóðlegt vopna-
sölubann sem í gildi var gegn her-
foringjastjórn Augusto Pinochets 

og seldu henni tólf orrustuþotur. 
Þessar þotur voru fluttar til Chile í 
apríl, maí og nóvember með banda-
rískum herflutningavélum. 

Þótt Ronald Reagan Banda-
ríkjaforseti hefði hinn 26. apríl 
lýst stuðningi við Breta í deil-
unni, var alldjúpstæður ágrein-
ingur um málið innan bandarísku 
ríkisstjórnarinnar. Afstaða banda-
rísku leyniþjónustunnar CIA var 

sú að Bandaríkin ættu að hallast 
til stuðnings við málstað Argent-
ínumanna og bandaríski sendi-
herrann þar var líka á því. Hins 
vegar studdi utanríkisráðherrann 
Alexander Haig og varnarmála-
ráðherrann Caspar Weinberger 
Breta, og það gerði útslagið. 

Hinn 14. júní játar Mario Men-
endez, yfirmaður argentínska her-
aflans, ósigur Argentínumanna. 
Sautjánda júní lætur Galtieri síðan 
undan þrýstingi eigin manna og 
segir af sér. Hann er síðar lögsóttur 
og fangelsaður í þrjú ár fyrir hern-
aðarlega vanhæfni. Hann dó árið 
2003. 

Bretland og Argentína tóku aftur 
upp stjórnmálasamband árið 1990, 
en þó er enn ekki allt fallið í ljúfa 
löð í samskiptum landanna. Arg-
entínumenn gera enn friðsamlegt 
tilkall til yfirráða yfir Falklands- 
(eða Malvinas-)eyjum, en brezk 
stjórnvöld segja hin brezku yfirráð 
yfir eyjunum ekki til umræðu. 

Um 1.000 brezkir hermenn eru 
að staðaldri á Falklandseyjum 
og vinna þar ýmis verk, svo sem 
að hjálpa til við vegagerð og að 
hreinsa jarðsprengjusvæði. 

Að varnarmálum frátöldum eru 
eyjarskeggjar sjálfum sér nógir, 
en þeir eru nú um 2.400 talsins. Að-
altekjulindin er sala veiðiheimilda 
í fiskveiðilögsögunni, en sauðfjár-
búskapur er líka ein af meginstoð-
um efnahagslífsins. Ferðaþjón-
usta verður sífellt mikilvægari, 
en fjölmörg skemmtiferðaskip 
leggja leið sína til eyjanna. Það 
sem laðar margan ferðamanninn 
til eyjanna er fjölskrúðugt dýra-
líf, þar á meðal risastór varpsvæði 
mörgæsa.

Skammt en heiftarlegt stríð
Argentínumenn gerðu innrás í Falklandseyjar, 
afskekkta nýlendu Breta í Suður-Atlantshafi, 2. 
apríl 1982. Aðgerðin leiddi til skammvinns en 
heiftarlegs stríðs. Auðunn Arnórsson rifjar upp 
atburðarásina.

Í þakklætis-
skyni rufu 
Bretar alþjóð-
legt vopna-
sölubann 
sem í gildi 
var gegn 
herforingja-
stjórn Augu-
sto Pinochet 
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Stjörnumerki? Ég er vatnsberi. 
Mér er sagt að ég sé hinn dæmi-
gerði vatnsberi sem á að vera list-
rænn  sveimhugi, einhvers konar 
hippi, og á það vel við um mig.

Hvort er betra: Sofa lengi og vinna 
fram eftir eða vera iðinn og hress 
morgunhani? Ég er frekar kvöld-
svæf og morguninn er minn besti 
tími. Ég geri ráð fyrir að þetta sé 
einfaldlega mín líkamsklukka og 
við erum þannig flest í fjölskyld-
unni. Ég reyni að nýta mér þetta 
þannig að ég geri flest það sem mér 
finnst erfitt fyrir hádegi vegna 
þess að ég veit að ég er aldrei eins 
vel stemmd eftir hádegi.

Hvaða frasa ofnotar þú? Þessa 
dagana segi ég voðalega mikið 
„allright!“ í staðinn fyrir ókei en 
mér finnst það skemmtilega hall-
ærislegt. Þetta fer samt kannski 
að verða gott.

Asnalegasta starf sem þú hefur 
unnið? Ég man nú ekki eftir ein-
hverju mjög asnalegu nema helst 
því að ég vann við að selja bækur 
í gegnum síma einu sinni í viku-
tíma.

Kvikmynd sem hefur haft mest 
áhrif á þig? Þegar ég var barn 
horfði ég alltaf á kvikmyndirnar 
í Ríkissjónvarpinu og tvær kvik-
myndir sitja enn í mér en ég var 
örugglega svona átta ára þegar 

ég sá þær. Það eru myndirnar Of 
Mice And Men og the Man Who 
Would Be King. 

Hvernig fólki finnst þér erfitt að 
vinna með? Fólki sem flækir hlut-
ina og er upptekið af smáatriðum.

Hefurðu hlaupið fyrsta apríl?
Alveg pottþétt en ég man ekki 
neitt einstakt tilvik, en það er bara 
vegna þess að ég tel það vera upp-
lýsingar sem má eyða.

Hvaða veraldlegu hlutir eru í 
miklum metum hjá þér? Þeir eru 
nú ekki margir. Ég hef passað 
mig á því í gegnum tíðina að bind-
ast dauðum hlutum og fasteignum 
engum böndum enda hef ég verið 
mikið á ferðinni. Nú er ég hins 
vegar tilbúin að koma mér betur 
fyrir og safna fallegum gripum. 
Ég á eina mynd eftir Flóka sem 
mér þykir vænt um.

Fallegasta stórborg sem þú hefur 
komið til? París er uppáhaldsstór-
borgin mín og er það vegna þess 
hve falleg hún er og mikið til þar af 
góðum mat. Galdurinn við París er 
að þar gerast hlutir mjög „spont-
ant“ og „random“ en slík ferli eru í 
uppáhaldi hjá mér.

London er til dæmis akkúr-
at ekki þannig. Þar er andrúms-
loftið allt stífara og ekkert gerist 
nema það sé skipulagt með löngum 
fyrirvara.

Við hvaða aðstæður ertu fullkom-
lega afslöppuð? Uppi í sófa með 
fjölskyldunni að horfa á eitthvert 
vont amerískt sjónvarpsefni.

Eðal sunnudagsafþreying? Að fara 
með fjölskyldunni í Kolaportið og 
svo á kaffihús.

Hvernig sérðu þig fyrir þér klæða 
þig þegar þú ert gömul kona? Ég 
ætla að klæða mig fallega og áber-
andi og reyna að þróa skemmti-
lega týpu. Ég veit ekkert æðis-
legra en að sjá vel klædda eldri 
konu en þær fyrirfinnast varla á 
Íslandi. Það erfiðasta við að eld-
ast á Íslandi er að það er bannað að 
vera sérstakur karakter, sérstak-
lega ef maður er kona.

Hvernig hljómar nýjasta sms-ið í 
símanum þínum? Í talhólfinu eru 
fimm ný skilaboð. Hringdu í 1411 
til að hlusta.

Ef það er líf eftir dauðann, hvern-
ig viltu hafa það? Ég myndi bara 
vilja annað jarðlíf. Ég hef engan 
áhuga á einhvers konar ljúfu lífi. 
Mín skoðun er sú að ef eitthvað er 
auðvelt er það líka leiðinlegt.

Hvað er það íslenskasta sem þú 
veist? Fordómar og þröngsýni.

Hvað gerir þig þunglynda? Að 
vera á stað þar sem allir eru eins. 
Ég hef farið tvisvar til Óslóar að 
kenna þar og það er sama hvert 
maður fer, þar er enginn sem sker 
sig úr hópnum. Ekki einu sinni 
rónar. Það er sorglegt.

Hverju ertu að vinna að núna? Ég 
er að vinna að mörgum skemmti-
legum verkefnum. Ég gaf út bók 
fyrir jólin sem er að gera það 
gott en það var umfjöllun um 
hana í New York Times Magazine 
á sunnudaginn og hún er komin í 
margar góðar búðir (sjá scintill-
alimited.com). Ég er að vinna að 
eigin línu í heimilistextíl og verða 
fyrstu afurðir til sýnis á hönnun-
arsýningu á Kjarvalsstöðum í vor 
sem er á vegum Listahátíðar. Auk 
þess er ég að vinna að ýmsum 
verkefnum bæði erlendis og hér 
heima.

Stendur Ísland framarlega í tísku-
hönnun? Íslendingar hafa góða 
möguleika í fatahönnun framtíð-
arinnar. Það er kannski ekki mjög 
mikið að gerast núna en samt er 
þetta miklu betra en fyrir tíu árum. 
Það sem gæti helst verið dragbít-
ur í þeirri framþróun er teprulegt 
viðhorf gagnvart líkamanum og 
kynþokka sem íslenskir femínist-
ar halda á lofti. Við getum aldrei 
orðið „cutting edge“ í tískuhönnun 
ef þessi viðhorf eru almenn.

Hverju myndir þú aldrei klæðast, 
frekar fara í jólaköttinn? Ég mun 
aldrei fara í gallabuxur og flís-
peysu!

Teprulegt viðhorf gagnvart 
kvenlíkamanum
Einn okkar fremstu fatahönnuða, Linda Björg Árnadóttir, segir að eldri íslenskar konur eigi að leyfa sér að klæða sig fal-
lega og áberandi. Sjálf myndi hún aldrei klæðast flíspeysu og gallabuxum. Linda Björg var tekin í þriðju gráðu yfirheyrslu.

Ég hef engan áhuga á einhvers 
konar ljúfu lífi. Mín skoðun er sú 
að ef eitthvað er auðvelt er það 
líka leiðinlegt.





Það er nokkuð ljóst að fræg-
asti Íslendingurinn í Teher-
an er Gudjohnsen. Íslenski 
víkingurinn í liði Barce-
lona. Íranar eru miklir fót-
boltaáhugamenn og hér er 
fótbolti þjóðaríþróttin og 
vinsælt sjónvarpssport. 
Það er greinilegt að Eiður 
Smári Guðjohnsen hefur á 
stuttum tíma í liðinu náð 
miklum vinsældum meðal 
Írana. Þegar ég segist vera 
frá Íslandi verður fólk yfirleitt eitt 
stórt spurningarmerki í framan, 
nema þegar strákarnir svara Gu-
djohnsen og brosa. 

Hér hefur enginn heyrt íslenska 
tónlist enda er hún ólögleg í þessu 
landi og aðeins örfáir vita hver 
Björk er, og þá vegna stórleiks 
hennar í myndinni Dancer In the 
Dark, enda Íranar miklir kvik-
myndaáhugamenn. Björk er sem-
sagt frægari leikkona í Íran held-
ur en tónlistarkona. 

En að sjálfsögðu eru það bara 
strákar sem mega spila fótbolta. 
Íþróttir eru ekki fyrir stelpur, 
það er of erfitt að halda slæðunni 
á höfðinu meðan maður hamast 
í boltaleik. Þess vegna eru bara 
huggulegar íþróttir leyfilegar fyrir 
konur eins og til dæmis skotfimi og 
siglingar þar sem þær ná að halda 
höfuðfatinu í réttum skorðum. 

Hér á ég nokkrar vinkonur sem 
hafa mikinn áhuga á fótbolta. 
Áhuga sem ég skildi voðalega illa 
þangað til ég komst að því að stelp-
um er líka bannað að fara á völlinn 
og horfa á fótboltaleiki. Þess vegna 
er fótboltaáhuginn hjá stelpunum 
ákveðin yfirlýsing. 

Ástæðan fyrir banninu er að það 
er ekki hægt að hrúga körlum og 
konum saman á lítið svæði. Það 
ætti reyndar að vera frekar auð-
velt að skipta áhorfendastúkunni 

upp í svæði fyrir konur og 
karla. En það er víst ekki 
nóg því að tæknilega séð 
þá eigum við stelpurnar 
ekki að sjá ber karlmanns-
læri og strákarnir spila 
jú fótbolta í stuttbuxum. 
Önnur ástæða er að á fót-
boltaleikjum eiga karl-
menn það til að æsast upp 
og kalla ósiðsamleg orð til 
leikmanna og áhorfenda 
og þessi munnsöfnuður 

er ekki talinn hæfa viðkvæmum 
eyrum kvenþjóðarinnar. 

Nokkrar þeirra eru nógu hugað-
ar til að reyna að smygla sér inn 
á fótboltaleiki. Nýja myndin hans 
Jafar Panahi, Offside, sem vann 
Silfurbjörninn á síðustu Berlínar-
hátíð, segir frá nokkrum stelpum 
sem klæða sig upp sem strákar til 
að reyna að komast á landsliðs-
leik Írans og Bareins. Þessi mynd 
hefur farið sigurför um heiminn 
og er að sjálfsögðu bönnuð í Íran.

Ein fótboltaáhugavinkona mín 
hér er mikil kvenréttindakona og á 
það til að mæta fyrir utan fótbolta-
leiki og mótmæla. Hún er langt frá 
því að vera sátt við hlut kvenna í 
Íran en á sama tíma er hún mjög 
vongóð um að ástandið muni breyt-
ast og hefur mikla trú á kynsystr-
um sínum. Margar íranskar konur 
eru ótrúlega sterkar og miklar 
baráttukonur. Með aukinni mennt-
un og fyrirmyndum eins og Nób-
elsverðlaunahafanum Shirin Ebati 

eiga þær bara eftir að verða sterk-
ari. Íran er yngsta þjóð í heimi og 
60 prósent af háskólanemum eru 
stelpur. Þessar stelpur nota námið 
sem leið til að fara að heiman, 
fresta hjónabandi og barneignum 
og öðlast meira frelsi. 

En það er fyndið að tala um fót-
bolta sem þjóðaríþrótt þar sem að-
eins helmingurinn af þjóðinni má 
taka þátt í leiknum. Og það minni 
helmingurinn þar sem konur eru 
í meirihluta í Íran. Átta ára blóð-
ugt stríð við Írak tók stóran toll af 
karlþjóðinni. Flestir þeir sem dóu 
voru ungir hermenn og þess vegna 
eru fleiri stelpur um hvern strák 
hér og meira kappsmál fyrir þær 
að næla sér í einn. Það er reynd-
ar önnur íþrótt sem ungar stelp-
ur stunda af miklum krafti í Teh-
eran. Það er enn þá ríkt í menning-
unni að konur séu óæðra kynið og 
þess vegna er það þeirra hlutverk 
að táldraga mennina með öllum til-
tækum ráðum. List sem íranskar 
konur kunna mjög vel og útskýrir 
hvers vegna þær eru svona vel til 
hafðar og huggulegar öllum stund-
um.

Önnur vinsæl íþrótt hér er að 
labba upp Tochal-fjallið sem gnæf-
ir yfir Teheran, eins og Esjan í 
Reykjavík. Síðustu helgi labbaði 
ég með vinkonu minni upp fjallið. 
Þarna voru mættar stelpur í striga-
skóm, sportlegum buxum við síða 
jakka og með klútinn vandlega 
bundinn á höfuðið.

Á leiðinni upp voru öðru hvoru 
skilti til að minna stelpurnar á að 
allar góðar konur hylja líkama sinn 
og Guð hjálpar þeim. Sum skilt-
in voru með tilvitnunum úr Kór-
aninum eins og til dæmis: „Guð er 
góður og elskar fegurð.“ Og þar 
hafiði það. 

Íþróttastelpur og Gudjohnsen!

Þegar ég var sumarstrákur á vest-
firskum fiskiskipum var farið í að-
gerð til að slægja fisk. Síðar á æv-
inni hef ég farið í aðgerð á sjúkra-
húsum. En nú finnst mér þetta orð 
haft um undarlegustu fyrirbæri. 
Hjálparsveitir fara í aðgerð til að 
hafa upp á týndum mönnum og 
meira að segja lögreglan fer í að-
gerð til að finna eiturlyfjasala. Ég 
hélt að hjálparsveitir færu í björg-
unarleiðangra og lögreglan í hús-
leit.

Þegar mikið vatn fossaði inn í hús 
í vesturbæ Reykjavíkur komst við-
mælandi svo að orði í útvarpi að 
margir bílar væru tjónaðir. Orðið 
tjón er auðvitað velþekkt, en so. að 
tjóna hef ég aldrei áður heyrt og 
vona að það beri ekki oftar fyrir 
eyru mér. Menn verða stundum 
fyrir tjóni og geta jafnvel beðið 
tjón á sálu sinni. Einhvern veginn 
finnst mér að bílar „tjónist“ ekki, og 
strangt til tekið er kannski meira að 
segja hæpið að segja, að bílar verði 
fyrir tjóni. Aftur á móti geta þeir 
skemmst eða orðið fyrir skemmd-
um.

Þetta orð sá ég í fyrsta sinn í Frétta-
blaðinu 12. mars og er haft um það 
leiða fyrirbæri sem á ensku kallast 
stalker og leggst í eins konar einelti 
vegna þráhyggju, oft með ofbeldi. 
Það er virðingarvert að þýða þetta 
orð, en einhvern veginn hljómar 
eltihrellir ekki nógu vel, í mínum 
huga. Ekki hef ég þó betri tillögu, 
en kannski einhver lesandinn?

Alltaf finnst mér klúðurslegt og 

ljótt að sjá varðandi, hvað varðar 
eða hvað snertir.

„Hafnfirðingar skiptast í tvær 
jafnar fylkingar varðandi afstöðu 
sína til stækkunar álvers.“ (Blað-
ið 9. mars). Hér fer betur að segja 
blátt áfram í afstöðu sinni. „Þá 
minntist Guðmundur á að rekstr-
artekjur, til dæmis af hlutabréf-
um, hefðu vaxið hratt hjá SPRON 
og skipti (skiptu) nú sköpum hvað 
afkomu sjóðsins snerti“ (Frétta-
blaðið 9. mars). Hér fer betur: 
fyrir afkomu sjóðsins. Ég skora á 
alla sem vilja vanda málfar sitt að 
forðast algerlega varðandi, hvað 
varðar, hvað snertir. Það er ljótt 
stofnanamál og með öllu óþarft. 
Notið heldur góðar og gildar og 
einfaldar forsetningar: um, í, 
fyrir o.s.frv.

Í dæmi hér að framan er sagt að 
rekstrartekjur hafi vaxið. Engu 
er líkara en nær allt vaxi í máli 
manna. Verðbólga vex og meira 
að segja hitastig vex! Ekki bara 
hitinn heldur hitastigið, hvernig 
svo sem þeim vexti getur verið 
háttað. Er so. aukast horfið úr 
málinu? Hvað um ágerast, fjölga, 
glæðast, hlaða utan á sig, hækka, 
magnast, rýmkast, stíga, stækka, 
þenjast út, þrútna, þyngjast, 
æsast, öflgast? Er einhver orða-
skortur í íslensku máli?

Íhygli er eyja þar sem einir 
standa

háir klettar hugarstranda
og horft er út til fjærstu landa.

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

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

annan hvorn þessara

leikja fyrir Playstaition 2!





44.900

Allir sem skrá sig eða eru skráðir á 
byko.is, fara í pott. Vinningshafar 
verða dregnir út 16. apríl.

byko.isleikur
1. Vinningur: 200.000 kr. inneign

Gildir í BYKO, Húsgagnahöllinni, Intersport og ELKO.

2-11. Vinningur: Haier 20” 
sjónvarp með innbyggðum DVD 
spilara að verðmæti 19.900



39.900

49.900

14.900

4.990
6.690

3.990
5.892

2.490
3.461

14.990



Akureyri er allt-
af skrefi á undan. 
Bæjarbúar eiga nú 
líkamsræktarstöð 
sem selur áfengi 
og skemmtistað 
sem bannar reyk-
ingar. Flestir hafa 
bölvað og kveink-

að sér eftir gleðskap vegna þeirrar 
ólyktar sem loðir við föt, húð og hár. 
Þar er helst um að ræða reykingar-
óþefinn sem allar siðaðar mann-
eskjur eiga að hafa megna skömm 
á. Því fannst mér kjörið að prófa 
reyklausan skemmtistað þegar ég 
kom norður. Og viti menn. Stórreyk-
ingamanneskjan sjálf varð agndofa 
af undrun yfir því hve ferskt and-
rúmsloft vínveitingastaða getur 

verið án reykingahyskis. 
Tónlistin var lágt stillt og úr há-

tölurunum hljómaði aðeins ofurlétt 
diskó. Þegar ég steig fyrstu dans-
sporin fann ég líkamsræktaráhuga 
níunda áratugarins vakna innra 
með mér. Í hugskotssjónum sá 
ég Jane Fonda leiða mig í taktinn. 
Söknuður eftir axlarpúðum gerði 
vart við sig í brjósti mínu.

„Þetta er sæluríki smáborg-
arans,“ hugsaði ég glöð í bragði. 
Þá dundu ósköpin yfir. Skíta-
lykt flæddi um andrúmsloftið. Ég 
reyndi að hætta að anda með nefinu 
en fékk þá á tilfinninguna að munn-
ur minn fylltist af óhreinindum og 
varð óglatt. 

Ég reyndi að hugsa aðeins um 
tónlistina, sem innihélt aðeins tóm 

og engan fnyk. Allt kom fyrir ekki.
Bitur sannleikurinn rann upp 

fyrir mér. Á dansgólfum hamast 
fólk sem venjulega stundar kyrr-
setu. Líkami þess er óvanur hreyf-
ingu og skyndileg átökin leiða ekki 
einungis löðrandi kynþokka úr læð-
ingi. Ástand líkamans versnar svo 
enn ef fólki hefur þambað ótæpi-
lega af bjór eða öðru sem illa fer í 
maga og slakar á vöðvum. Útkom-
an verður viðrekstrarkór sem við 
höfum aldrei heyrt í eða fundið 
fyrir áður í gegnum ærandi tónlist 
og reykjarmökk. 

Dansgólf heimsins eru troðfull af 
fólki sem rekur við án afláts. Í júní 
tekur allsherjar reykingarbann á 
skemmtistöðum gildi og þá mun 
raunveran verða kunngjörð. 





Kl. 15.00
Sýningin Sjömílnaskór, samsýn-
ing sjö listamanna, verður opnuð 
í Listasal Mosfellsbæjar. Í hópn-
um eru listamenn sem vinna með 
fjölbreytta miðla og spanna því 
vítt róf myndlistar. Þátttakend-
ur eru, Berglind Jóna Hlynsdótt-
ir, Eyþór Árnason, Heiða Harð-
ardóttir, Ingibjörg Birgisdótt-
ir, Oddvar Örn Hjartarson, 
Unnar Örn Jónasson Auð-
arson og Þórdís Aðal-
steinsdóttir. 

Á tónleikum Söngsveitar-
innar Fílharmóníu verður 
þýsk rómantík í fyrirrúmi 
en á vortónleikunum nú 
er leitað í smiðju Brahms, 
Mendelsohns og Schuberts. 

Kórinn flytur þrjú verk á tvenn-
um tónleikum, tvær mótettur og 
Messu í As-dúr eftir Schubert en 
það magnaða verk verður flutt 
í annað sinn hér á landi. Magnús 
Ragnarsson, stjórnandi kórs-
ins, kveðst hafa verið á útkikki 
eftir spennandi og fáheyrðu verki 
þegar hann rakst á fyrrgreinda 
messu og heillaðist alveg. „Ég var 
mjög hissa á því hversu lítið þekkt 
þetta verk er en þegar ég fór að 
grafast fyrir um sögu þess komst 
ég að því að messan hafði verið 
flutt fyrir þrjátíu árum og þá af 
Fílharmoníunni. Flutningurinn 
tókst afar vel og verkið fékk góðar 
viðtökur en messan hefur ekki 
verið flutt síðan – sennilega vegna 
þess að það þarf stóra hljómsveit 

í verkinu og það er dýrt fyrirtæki 
fyrir sjálfstæðan kór.“

Messan gerir miklar kröfur til 
flytjendanna sem og Brahms mót-
ettan sem einnig verður á efnis-
skránni. „Þessir tónleikar eru líka 
góð upphitun fyrir það sem koma 
skal,“ segir Magnús hressilega 
en á döfinni er flutningur á hinu 
vel þekkta verki Carmina Bur-
ana eftir Carl Orff, sem kórinn 
mun ferðast með austur til Lithá-
en í sumar. „Okkur var boðið að 
taka þátt í opnun Sumarlistahátíð-

ar Heilags Kristófers í Vilnius,“ 
útskýrir Magnús. Þar mun kórinn 
koma fram ásamt hljómsveit og 
litháskum drengjakór. 

Tónleikarnir verða haldnir 
í Langholtskirkju, þeir fyrri á 
morgun kl. 20 og hinir síðari á 
sama tíma næstkomandi þriðju-
dag. Einsöngvarar á tónleikunum 
eru Hulda Björk Garðarsdóttir, 
Nanna María Cortes, Jónas Guð-
mundsson og Alex Ashworth en 
konsertmeistari er Sif Tulinius.

28 29 30 31 1 2 3

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

         
                     

                     

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

                   

  

                

              
             

          

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is

Afgreiðsla er opin kl. 12:30 – 18:00 mán. – þri. Aðra daga kl. 12:30 – 20:00.
Leikhúskjallarinn opinn fyrir og eftir sýningar föstudaga og laugardaga.
Upplýsingar í miðasölusíma.

HJÓNABANDSGLÆPIR eftir Erich-Emmanuel Schmitt.
Frumsýning mið. 18/4 uppselt, fim. 19/4 uppselt, fös. 20/4 uppselt, lau. 21/4 uppselt,
fim. 26/4 uppselt, fös. 27/4 uppselt, lau. 28/4 uppselt, sun. 29/4 uppselt, fim. 3/5 örfá
sæti laus, fös. 4/5 örfá sæti laus, lau. 5/5 örfá sæti laus, sun. 6/5 örfá sæti laus.

Kassinn

MJALLHVÍT Brúðusýning Helgu Arnalds.
Lau. 14/4 kl. 15:00, sun. 15/4 kl. 15:00, fim. 19/4 kl. 15:00, lau. 21/4 kl. 15:00, sun. 22/4 
kl. 15:00.

GERSEMAR GÆRDAGSINS  Gestasýning frá Turak leikhópnum í Frakklandi.
Mán. 16/4 kl. 20:00.

Kúlan

Hálsfesti Helenu eftir Carole Fréchette.
Frumsýning  lau. 14/4 uppselt, sun. 15/4 örfá sæti laus, fös. 21/4. 

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

SITJI GUÐS ENGLAR eftir Guðrúnu Helgadóttur. Leikgerð Illugi Jökulsson.
Sun. 1/4 kl. 14:00 örfá sæti laus, aukasýning kl. 17:00 örfá sæti laus, sun. 15/4 kl. 
14:00 örfá sæti laus, aukasýning kl. 17:00 nokkur sæti laus, sun. 22/4 kl. 14:00 örfá
sæti laus, aukasýning kl. 17:00. Sýningum lýkur í apríl!

LEG - söngleikur eftir Hugleik Dagsson. Tónlist hljómsveitin Flís.
Í kvöld lau. 31/3 örfá sæti laus, fim. 12/4 örfá sæti laus, fös. 13/4 örfá sæti laus, lau.
14/4, fim. 19/4, fös. 20/4 örfá sæti laus, lau. 21/4 nokkur sæti laus, fim. 26/4, fös. 27/4
örfá sæti laus. Ath. nemenda-afsláttinn og hópafsláttinn. Námufélagar fá 35% 
afslátt ef greitt er með Námukorti.

CYMBELINE eftir Shakespeare - gestaleikur í samstarfi við Listahátíð í Reykjavík.
Þri. 15/5, mið. 16/5, fim. 17/5 örfá sæti laus, fös. 18/5.

Stóra sviðið kl. 20:00

Smíðaverkstæðið kl. 20:00

LEG

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Fyrstu skref að sameiningu Ís-
lands og Færeyja hafa verið stigin 
að sögn félaga í tríóinu TRISFO. 

Aðalhvatamaður að stofnun 
tríósins er færeyski kontrabassa-
leikarinn Edvard Nyholm Debess, 
en auk hans skipa tríóið Íslend-
ingarnir Kjartan Valdemarsson á 
píanó og Sigurður Flosason á saxó-
fóna. Tríóið hefur starfað um fjög-
urra ára skeið en heldur útgáfutón-
leika í Norræna húsinu á morgun 
kl. 20 og leikur þá tónlist af nýjum 
diski, The North Atlantic Empire 
en þar er að finna tónlist eftir alla 
meðlimi tríóins, auk frjáls spuna.

Norrænt samstarf
Þýska tríóið Hyperion heldur tón-
leika í Salnum í Kópavogi annað 
kvöld. Tónleikar tríósins eru liður 
í TÍBRÁR-tónleikaröðinni. 

Tríóið skipa þau píanóleikar-
inn Hagen Schwarzrock, Oliver 
Klipp fiðluleikari og Katarina 
Troe sellóleikari.

Á efnisskránni eru þrjú verk, 
tvö stórverk frá klassíska tímabil-
inu, eftir Mozart og  Beethoven, 
og auk þess verður frumflutt á Ís-
landi nýtt verk í sjö hlutum eftir 
Atla Heimi Sveinsson, samið sér-
staklega fyrir hópinn. Verkið til-
einkar tónskáldið rithöfundinum 
Thor Vilhjálmssyni.

Tilþrif á TÍBRÁ

Hægt er að sækja um störf hjá Alcoa Fjarðaáli á capacent.is (áður IMG-Mannafl). 

Nánari upplýsingar fást á www.alcoa.is og hjá Sigurlaugu Þorsteinsdóttur 

(sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is) og Helgu Snædal

(helga.snaedal@capacent.is) hjá Capacent í síma 540 1000.

Tækifæri til að nýta og njóta
Á Mið-Austurlandi er að myndast öflugur byggðaklasi í skjóli einstakrar 
náttúru, friðsæll og fjölskylduvænn staður. Hátt í þúsund ný framtíðar- 
störf bjóðast fólki með margs konar menntun og reynslu. Með eflingu 
atvinnulífs og fjölgun íbúa skapast fjölbreytt viðskiptatækifæri fyrir 
hugmyndaríka frumkvöðla.

Sveitarfélög á Mið-Austurlandi hafa kostað kapps um að styrkja innviði 
samfélagsins og hundruð nýrra íbúðarhúsa eru að rísa. Á svæðinu er
yfirbyggður knattspyrnuvöllur, glæsilegar útisundlaugar og frábært 
skíðasvæði. Þjónusta á Mið-Austurlandi færist stöðugt nær því sem 
gerist á höfuðborgarsvæðinu og neytendur hafa úr mörgu að velja. 
Samgöngur til og frá svæðinu eru góðar, á landi, í lofti og á sjó. 

Tækifæri til hvers konar útivistar eru fjölmörg. Fallegar gönguleiðir 
eru við hvert fótmál, stærsti skógur landsins og góðir hálendisvegir. 
Hægt er að stunda hvers kyns veiðar, hestaíþróttir njóta vaxandi 
vinsælda og golfurum fjölgar stöðugt. Einnig bjóðast frábær tækifæri 
til afþreyingar, listirnar dafna og íþróttastarfsemi er öflug. 

www.alcoa.is

Framleiðslustarfsmenn
Okkur vantar fleiri eldhressa starfsmenn í álframleiðslu og 
málmvinnslu. Til framleiðslustarfsmanna eru ekki gerðar 
ákveðnar kröfur um menntun eða kunnáttu. Allir fá viðamikla 
þjálfun og fræðslu í fyrirtækinu. Verkefni hvers starfsmanns 
verða fjölbreytt og mikið er lagt upp úr starfsþróun og
símenntun.

Rafiðnaðarmenn og véliðnaðarmenn 
Við leitum að faglærðum rafiðnaðarmönnum og véliðnaðar-
mönnum til að sinna viðhaldi tækja og búnaðar í hátæknivæddu 
álveri Fjarðaáls. Hjá fyrirtækinu verða um 120 tæknimenntaðir 
starfsmenn. Faglegur metnaður og stöðug þróun verða
leiðarljós okkar inn í framtíðina. 

Öll störf henta bæði konum og körlum.

Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl.

Viðkomandi munu hefja störf á næstu sex mánuðum.

Síðustu 100 störfin í boði
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Gríptu þitt tækifæri
Hjá Fjarðaáli er nú búið að ráða hátt í 300 starfsmenn og
við leitum enn að fólki sem vill starfa með okkur, að konum 
jafnt sem körlum. Konur er nú um þriðjungur starfsmanna 
hjá Fjarðaáli og hlutfall kvenna af starfsmannafjölda í álveri
er hvergi í heiminum jafnhátt. 

Austurland tækifæranna



Flestir muna eftir fárán-
legu Burberry-æði sem 
greip um sig meðal Ís-
lendinga fyrir um það 
bil fimm árum. Þá þótti 
„hnökkum“ þess tíma 
smart að dekka sjálfa 
sig, húsbúnaðinn og jafn-
vel börnin og gæludýrin 
í hinu drapp/hvít/rauð og 
svartköflótta Burberry‘s 
munstri. Æðið mátti rekja 
til samskonar maníu um 
heim allan þegar ungur og 
ferskur hönnuður, Chris-
topher Bailey, tók við hönnun á 
merkinu og ætlunarverkið átti 
að koma þessu breska fatamerki 
inn á tískukortið. Burberry‘s var 
stofnað af Thomas Burberry undir 
lok nítjándu aldar og var þekkt 
fyrir klassísk bresk gæði. Það 
skaust aðeins upp á stjörnuhimin-
inn á sjöunda áratugn-
um þegar rykfrakki frá 
þeim og regnhlíf í stíl 
þóttu ægilega töff. Ba-
iley er 35 ára gamall 
Yorkshire-búi sem þolir 
ekki stimpilinn „chav“ 
sem merkið fékk fyrir 
nokkrum árum. Breska 
orðið „chav“ er svipað 
og íslenska orðið hnakki 
og beinist að nýríkum 
plebbum frá Essex-hér-
aði Englands, og í Bret-
landi er til dæmis talað 
um að Beckham-hjón-
in hafi gengið af Bur-
berry‘s dauðu. Sú er þó 
aldeilis ekki raunin því 
Bailey heldur áfram að 
hanna einstaka snilld 
undir Burberry Prorsum 
línunni þar sem sjaldnast 
glittir í hið fræga köflótta 
munstur. 

 Bailey keypti sér 
fyrsta Burberry‘s-ryk-
frakkann sinn á flóa-
markaði sem unglingur, 
en á þeim fimm árum 
sem hann hefur verið 
við stjórnvölinn hjá Bur-
berry‘s hefur það orðið 
að fyrirtæki með millj-

arða punda veltu. Bai-
ley, sem áður vann hjá 
Donnu Karan í New York 
og Tom Ford í Mílanó 
sækir gjarnan innblást-
ur til alls sem breskt er, 
til dæmis Davids Hock-
ney, Milford-systranna 
og Margrétar prinsessu 
heitinnar. Hæfileikar 
hans til að breyta sífellt 
til en halda samt í klass-
ískar hefðir gera hann 
að einstökum hönnuði. 
Til að útskýra nýjustu 

línuna sína fyrir haust/vetur 2007 
segir hann: „Þetta er sama Bur-
berry-stelpan. Hún er bara aðeins 
rokkaðri.“ Innblásturinn er líka 
frá sjálfu Prorsum lógóinu – mið-
aldariddara á hesti- og lýsir sér 
í silfurskreyttum kjólum, háum 
hönskum og stígvélum. Drapplit-

að gaberdín og köflótt 
munstur viku fyrir 
renndum vatteruðum 
úlpum og svölum fylgi-
hlutum úr rauðu eða 
svörtu lakki. Með nýju 
línunni heldur Bailey 
í miðaldastílinn sem 
byrjaði hjá Galliano og 
Prada fyrir ári síðan í 
París og fylgir einnig 
nýju Alaia-innblásnu 
tískunni sem er áber-
andi í London þessa 
dagana.

Ég las frábæra grein um Kate Moss um daginn þar sem henni var 
lýst sem „Ageing Party Girl“. Sumsé Mossarinn er ein af þeim mörgu 
konum sem bara láta aldur og fyrri störf engin áhrif hafa á attitjúdið 
og eru alltaf hressar. Ókei, ef til vill er Kate kannski ekki besta dæmið 
þar sem hún tekur hressleikann aðeins of alvarlega, en þið vitið hvernig 
týpur ég meina. Konur sem nenna ekki að láta barneignir og vídeókvöld 
rústa þeirra eigin sjálfi og lifa lífinu eins og þær hafa alltaf gert. Þær 
eru ekkert að stressa sig heldur yfir fáeinum hrukkum eða að vera með 
veski í stíl við skóna eða fara í brúnkumeðferðir og trilljón tíma hjá 
einkaþjálfara í Laugum. Konurnar sem eru eins og þær hafa alltaf verið 

og er sama um hvað fólki finnst. Þær halda alltaf í sína innri 
stelpu og sumar geta verið í sömu gallabuxunum og með 
sama síða hárið sextugar án þess að verða ögn hallæris-
legar. (Botox-sukk og druslulæti samt algjörlega bann-
að). Þær gleyma líka alltaf að senda jólakort og að elda 

lambalæri handa tengdó á sunnudögum (sennilega 
of þunnar) og bjóða þér ekki í brönsj klukkan ell-

efu á laugardögum. Þær mæta frekar í óvænta 
heimsókn á þriðjudagskvöldi með kampavíns-

flösku og kynlífsleikfang sem þeim fannst fynd-
ið. Heimagallinn er ekki flíspeysa heldur Myla nær-

buxur, háir hælar og kimono og þær snæða sushi við 
eitursvala tónlist með ískalt kampavín í hönd frem-
ur en að liggja eins og vikugamalt grænmeti í flíspeys-
unni í sófanum. Látið þetta eftir ykkur einstaka sinn-
um. Finnið ykkar innri slæmu stelpu.  

Marianne Faithful, Jane Birkin, Kate Moss, Madonna, 
Sadie Frost og Samantha í Beðmálum í borginni. 

„Réttu mér kampavínsflösk-
una.“ 

 „Ég ætla snemma heim af 
því ég þarf að mæta í jóga klukkan sex í fyrramálið.“

Stelpur sem verða alltaf stelpur

SMSLEIKUR
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SENDU SMS JA FHF Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, DVD MYNDIR
FULLT AF PEPSI OG MARGT FLEIRA!

FYNDNASTA SPENNUMYND ÁRSINS!FYNDNASTA SPENNUMYND ÁRSINS!

FRUMSÝND 30. MARS

NÝ GRÍNMYND FRÁ ÞEIM SEM GERÐU „SHAUN OF THE DEAD“

9
HVER
VINNUR!





Tónlistarmaðurinn Teitur 
er meðal þeirra sem koma 
fram á færeyskum degi á 
Nasa í kvöld. Teitur, sem 
hefur verið að gera það 
gott í Danmörku, hlakkar 
mikið til tónleikanna. Freyr 
Bjarnason spjallaði við 
þennan hæfileikaríka pilt.

Teitur var nýkominn til Íslands 
frá Ástralíu þegar blaðamaður 
ræddi við hann og því varla búinn 
að jafna sig á löngu ferðalaginu. 
Þar var hann á vel heppnaðri tón-
leikaferð til að kynna sína aðra 
sólóplötu, Stay Under the Stars, 
sem kom út á síðasta ári. Áður er 
hann fór til Ástralíu spilaði Teit-
ur á austurströnd Bandaríkjanna, 
eins og hann hefur gert undanfar-
in fjögur ár.

Teitur hlakkar mikið til að spila á 
Nasa í kvöld. „Ég hef komið tvisv-
ar til Íslands en aldrei spilað. Ég 
hef heyrt góða hluti frá vinum 
mínum frá Færeyjum sem hafa 
spilað þar, þannig að þetta verður 
gaman,“ segir Teitur. Með honum 
á tónleikunum verður strengja-
sveit og flutt verða lög bæði af 
nýju plötunni og af frumburðin-
um Poetry & Aeroplanes. Sú plata 
vakti mikla athygli á Teiti og fékk 
hún meðal annars fullt hús, fimm 
stjörnur, í danska tónlistartíma-
ritinu Gaffa. 

Í umsögninni sagði meðal ann-
ars: „Í Færeyingnum Teiti hefur 
Danmörk eignast söngvara og 
lagasmið í alþjóðlegum gæða-
flokki.“ Miðað við þessi ummæli 
vilja Danir eigna sér drenginn, 
sem kemur kannski ekki á óvart 
ef maður hlustar á Stay Under the 
Stars.

Á henni eru þægilegir og ein-
lægir poppslagarar, þar á meðal 
hið vinsæla Louis Louis sem 
komst í fyrsta sæti á iTunes-spil-
unarlistum í Danmörku. 

Teitur segir að nýja platan sé undir 
miklum áhrifum frá Bítlalaginu sí-
gilda Eleanor Rigby sem kom út 
1966 á plötunni Revolver. „Platan 
byggir aðallega á textabrotinu „All 
the lonely people – where do they 
all come from“. Ég reyndi að láta 
hvert lag fjalla um ákveðna mann-
eskju og einmanaleika hennar,“ 
segir Teitur, sem játar að vera mik-
ill Bítlaaðdáandi eins og svo margir 
aðrir.

Teitur, sem er þrítugur, fluttist frá 
föðurlandi sínu sautján ára. Fyrst 
um sinn bjó hann í Los Angeles þar 
sem hann starfaði sem lagasmiður 
en núna býr hann í London, þó að 
hann sé reyndar á stöðugum flæk-
ingi um heiminn. „Já, ég er búinn 
að flakka mikið um heiminn og 

þetta tónleikaferðalag sem ég er 
á núna hefur verið mjög erfitt og 
ferðaþreytan situr mikið í manni,“ 
segir hann. 

Eftir tónleikana á Nasa er ferð-
inni heitið til Danmerkur þar sem 
hann heldur nokkra tónleika og 
eftir það spilar hann í Bretlandi. 
Teitur er jafnframt að ljúka við að 
taka upp plötuna sína á færeysku 
og kemur hún út í föðurlandinu í 
maí. Því næst stefnir hann á að taka 
upp nýja plötu í október. Greinilega 
nóg að gera hjá okkar manni.

Auk Teits spila á Nasa í kvöld þau 
Eivör Pálsdóttir, Högni Lisberg, 
Brandur Enni og hljómsveitin 
Gestir. 

Hátíðin hefst klukkan 22.00 og er  
miðaverð 2.200 krónur. Fer miða-
sala m.a. fram á midi.is.

Poppprinsessan fyrrverandi, 
Britney Spears, hefur geng-
ið formlega frá skilnaðinum við 
eiginmann sinn Kevin Federline. 
Britney, sem er nýkomin úr með-
ferð, sótti um skilnaðinn í nóvem-
ber í fyrra eftir tveggja ára hjóna-
band. Hún á tvö börn með Fed-
erline.

Skilnaðurinn er þó ekki fullfrá-
genginn því dómari á enn eftir að 
staðfesta hann.

Orðrómur hefur verið uppi um 
að Federline fái í sinn hlut um 70 
milljónir króna við skilnaðinn, auk 
þess sem þau munu fara sameig-
inlega með forræði yfir sonum 
þeirra.

Britney samþykkir 
skilnað við Kevin

„Þeir styðja augljóslega stækkun álversins en 
hafa aðrar röksemdafærslur en við. Og við í Alcan 
vildum bara þakka þeim fyrir stuðninginn,“ segir 
Hrannar Pétursson, upplýsingafulltrúi álversins 
í Straumsvík sem mætti í höfustöðvar X-ins 977 í 
Skaftahlíð í gærmorgun og afhenti forsvarsmönn-
um útvarpsstöðvarinnar forláta páskaegg númer 
7 frá Nóa Siríus. Útvarpsstöðin hefur tekið virk-
an þátt í kosningabaráttunni sem hefur verið í 
gangi í Hafnarfirði vegna kosninga um stækkun 
Álversins sem verða í dag. Auglýsingarnar hafa 
vakið verðskuldaða athygli og þykja meira en 
lítið tvíræðar. „Heit mengun er betri en skítak-
uldi – segjum já við stækkun álversins“ og „Óson-
lagið er ofmetið“.

Þorkell Máni Pétursson, dagskrárstjóri X-ins 
977, var að vonum sáttur við gjöfina frá Alcan 
en bætti því við að útvarpsstöðin myndi senni-
lega gefa páskaeggið. Enda myndu þeir ekki gefa 
út opinberlega sína skoðun á stækkuninni. „Við 

höfum fengið sterk viðbrögð við 
þessari herferð og fólk úr báðum 
fylkingum hefur þakkað okkur 
fyrir stuðninginn,“ segir Máni. 
„Og við höfum auðvitað líka 
fengið skammir í hattinn,“ bætir 
Máni við sem jafnvel hefur verið 
vakinn um miðja nætur af fólki 
sem vildi ræða málin við hann. 
„Fólk hefur meira að segja verið 
að hringja í okkur úr álverinu 
þannig að þessar kosningar eru 
greinilega mikið tilfinningamál,“ 
bætir Máni við.

X-ið fékk reykvískt páskaegg frá Alcan

Uffie er 18 ára bandarísk/frönsk 
söngkona sem hefur verið að ná 
töluverðum vinsældum hér á landi 
og víðar á síðustu misserum. Hún 
verður með tónleika á Barnum á 
Laugavegi 22 í kvöld.

Uffie er þekkt fyrir opinskáa 
textagerð og afar líflega sviðs-
framkomu. Tónlistin sem hún spil-
ar er einhverskonar rafmagnað-
ur hiphop bræðingur sem er mjög 
hressandi.

Uffie ólst upp í Miami í Banda-
ríkjunum og Hong Kong. Þegar 
hún eltist varð hún að eigin sögn 
vandræðaunglingur þannig að 
mamma hennar sendi hana til 
pabba síns í Frakklandi í von um 
að það myndi róa hana. Það tókst 
ekki betur en svo að í dag er hún 
ekki síst þekkt fyrir afar órólega 
framkomu á tónleikum og texta 
sem fara fyrir brjóstið á mörg-
um. Sérstaklega þeim sem finnst 

að það hæfi ekki ungum stelpum 
að tala um dónalega hluti eins og 
kynlíf.

Ásamt Uffie mun koma fram 
hljómsveitin Steed Lord sem 
hefur meðal annars söngkonuna 
Svölu Björgvins innanborðs.

Steed Lord eru nýkomin heim 
úr velheppnaðri ferð á Vetrartón-
listarmessuna í Miami. Þau munu 
svo leggja land undir fót í sumar 
og gera víðreist um Bandaríkin 
og Evrópu og munu meðal annars 
spila á Global Gathering tónlistar-
hátíðinni í Bretlandi. Bæði Uffie 
og Steed Lord stefna á plötuútgáfu 
síðar á þessu ári.

Tónleikarnir eru eins og fyrr 
greindi á Barnum að Laugavegi 22 
og munu hefjast um klukkan 23 á 
leik Steed Lord. Það er frítt inn.

Tónlistarkransakaka á Barnum

Ert þú á tímamótum

Einstaka kona!

Þá er námskeiðið Ég um mig það sem þú
ert búin að vera að bíða eftir.

Líkamsrækt og einstakir fyrirlesarar.

Sbr. Edda Björgvinsdóttir, Helga Braga og 
Þórhallur Heimisson ofl. Kynntu þér þetta
frábæra námskeið á egummig.is

Ert þú á tímamótum!

Einstaka kona!





PÁSKAMYNDIN Í ÁR
TOPPMTNDIN Í USA!

!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

TMNT         kl. 3, 6 og 8 B.I. 7 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS     kl. 3, 5.45, 8 og 10.15
THE ILLUSIONIST     kl. 3, 5.45, 8 og 10.15
THE HITCHER       kl. 10 B.I. 16 ÁRA
VENUS        kl. 3, 6 og 8 B.I. 12 ÁRA
THE LAST KING OF SCOTLAND     kl. 10 B.I. 16 ÁRA

TMNT           kl. 2, 4, 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS       kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15
SCHOOL FOR SC. SÝND Í LÚXUS         kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15
THE HITCHER         kl. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
EPIC MOVIE       kl. 2, 4, 6 og 8 B.I. 7 ÁRA
THE NUMBER 23       kl. 10  B.I. 16 ÁRA
NIGHT AT THE MUSEUM       kl. 3.20 og 5.40
ANNA OG SKAPSVEIFLURNAR       kl. 2 Stuttmynd

TMNT         kl. 2, 4, 6 og 8 B.I. 7 ÁRA
HOT FUZZ         kl. 5.45, 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
THE HITCHER       kl. 10 B.I. 16 ÁRA
NORBIT       kl. 2 og 4

FRÁ FRAMLEIÐENDUM TEXAS 
CHAINSAW MASSACRE
OG THE AMITYVILLE HORROR

MEÐ SOPHIA BUSH
OG SEAN BEAN

„FRÁBÆR LEIKUR OG
EFTIRMINNILEG MYND!“

- B.S., FRÉTTABLAÐIÐ

STRANGLEGA BÖNNUÐ INNAN 16 ÁRASTRANGLEGA BÖNNUÐ INNAN 16 ÁRA

Bardagafimu skjaldbökurnar
eru mættar aftur

í flottustu ævintýrastórmynd 
ársins

PÁSKAMYNDIN Í ÁR
TOPPMTNDIN Í USA!

Lokahnykkur hinna árlegu og 
veigamiklu Músíktilrauna fer 
fram í kvöld í Hafnarhúsinu. 

Eftir fimm undanúrslitakvöld í 
síðustu viku standa ellefu hljóm-
sveitir eftir og munu þær berj-
ast í kvöld. Þetta eru hljómsveit-
irnar <3 Svanhvít!, The Custom, 
Gordon Riots, Hip Razical, Loo-
byloo, Magnyl, The Portals, Shog-
un, SkyReports, Soðin skinka og 
Spooky Jetson.

Úrslitin hefjast klukkan 17 og 
verður þeim útvarpað beint á Rás 
2. Aðgangseyrir er 1.000 krónur 
en miðasala hefst klukkan 16.

Úrslit í kvöld

Hasarmyndaleikarinn Wesley Sni-
pes eignaðist son með eiginkonu 
sinni Nakyung „Nikki“ Park á dög-
unum. Hefur hann fengið nafn-
ið Alimayu Moa-T. Þetta er annað 
barn Snipes og Park, sem er kór-
esk listakona. Eignuðust þau dótt-
urina Iset árið 2001.

Snipes á einnig soninn Jelani 
Asar, sem fæddist 1988, með fyrr-
verandi eiginkonu sinni April. 
Giftust þau árið 1985 en skildu 
fimm árum síðar. 

Nýjasta mynd Snipes, The 
Shooter, fjallar um fyrrverandi 
liðsmann bandarísku leyniþjón-
ustunnar sem er beðinn um að 
myrða hryðjuverkamann. Kemur 
þá í ljós að sá maður er fyrrver-
andi vinnuveitandi hans.

Þriðja barn Snipes

9. HVERVINNUR!

SMSLEIKUR

V
in

n
in

g
ar

 v
er

ð
a 

af
h

en
d

ir
 h

já
 B

T 
Sm

ár
al

in
d.

 K
ó

p
av

o
g

i. 
M

eð
 þ

ví
 a

ð
 t

ak
a 

þ
át

t 
er

tu
 k

o
m

in
n

 í 
SM

S 
kl

ú
b

b.
 9

9 
kr

/s
ke

yt
ið

.

FRUMSÝND 16. MARS

9. HVER

VINNUR!9. HVER

VINNUR!

SENDU SMS JA JA SMF

Á NÚMERIÐ 1900 OG ÞÚ

GÆTIR UNNIÐ MIÐA FYRIR TVO!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið. 



/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

Frönsk- Kvikmyndahátíð 3.Mars Til 1. Apríl

KVIKMYNDAUPPLIFUN 
ÁRSINS

Sunday Mirror

STÆRSTA OPNUN ÁRSINS

Sýnd í Háskólabíói

STórlögGUR. SMáBær. MEðaL OFBELDI.

„FYNDNASTA SPENNUMYND áRSINS” - GQ

Ný GRíMYND FRá SömU OG 
GERðu SHAUN OF THE DEAD.

OG ÞÚ SEM HÉLST AÐ 

ÞÍN FJÖLSKYLDA VÆRI SKRÍTIN...

Stærsta grínmyndin í 
Bandaríkjunum á þessu ári

Rómantísk gamanmynd

sem fær þig til að 
grenja úr hlátri. 

Sýnd í Háskólabíói

Sannsöguleg mynd um 
Beatrix Potter

einn ástsælasta barnabókahöfund Breta fyrr og síðar.

Renée Zellweger
„HREIN UNUN FRÁ BYRJUN TIL ENDA”

SCIENCE OF SLEEPS  kl. 5:50
LADY CHATTERLEY kl. 3 - 6 - 9
TELL NO ONE kl. 8 - 10:20
HORS DE PRIX kl. 3
PARIS, JE T’AIME  kl. 3

MRS POTTER kl. 3 - 5:40 - 8 - 10:20  Leyfð

ROBINSON FJ...  ÍSL TAL kl. 3 - 5 - 7 Leyfð

THE GOOD GERMAN kl. 5:40 - 8 - 10:20 B.i.16

300. kl. 9 B.i.16

300. kl. 3 - 5:30-8-10:30 B.i.16

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

SMOKIN ACES kl. 10:30 B.i.16

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

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

HOT FUZZ kl. 5:30 - 8 - 10:30   B.i.16

HOT FUZZ VIP kl. 8 - 10:30

ROBINSON FJ... M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 Leyfð

ROBINSON FJ... VIP kl. 1:30 - 3:40 - 5:50

WILD HOGS kl1:30-3:40-5:50-8-10:20 b.i 7

ROBINSON F... M/- ÍSL TAL kl. 1:50 - 4 - 6:10 Leyfð

MEET TH... M/- ENSKU Tali kl. 8:10 - 10:20 Leyfð

300. kl. 8 - 10:30   B.i.16

WILD HOGS kl. 3:50 - 6 - 8:10 - 10:20   B.i.7

NORBIT kl.1:30 - 3:40 - 5:50 Leyfð

VEFURINN H M/- ÍSL TAL kl. 1:30 Leyfð

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D
DIGITAL

DIGITAL

MEET THE ROBINSONS kl.1:30-3:40-5:50 Leyfð

SCHOOL FOR ... kl. 8 - 10:10 Leyfð

WILD HOGS kl. 5:50 - 8 Leyfð

NORBIT kl. 1:50 Leyfð

EPIC MOVIE kl. 4 Leyfð

300 kl. 10:10 B.i. 16

MEET THE ROBINSONS  ÍSL TAL kl.  2 - 4 - 6 Leyfð

WILD HOGS kl.  6 - 8 - 10 b.i 7

BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 2 Leyfð

VEFUR KARLOTTU  ÍSL TAL kl. 4 Leyfð

300 kl. 8 - 10 B.i. 16

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

Jarvis Cocker, fyrrverandi for-
sprakki bresku sveitarinnar Pulp, 
hefur auglýst eftir upphitunar-
hljómsveitum fyrir sig á blogg-
síðu sinni. Cocker er á leið í tón-
leikaferð um Bandaríkin sem 
hefst í New York 22. apríl.

Cocker vill að hljómsveitir frá 
þeim borgum sem hann heim-
sækir hiti upp fyrir sig á tónleik-
unum. Óskar hann eftir því að fá 
tóndæmi frá þeim í tölvupósti og 
eftir það ætlar hann að velja þær 
bestu úr.

Nýjasta sólóplata hans, Jarvis, 
kom út í Bandaríkjunum 3. mars á 
vegum plötufyrirtækisins Rough 
Trade.

Auglýsir á 
blogginu

Írska hljómsveitin U2 hefur hafið 
upptökur á sinni næstu plötu, sem 
mun fylgja eftir How to Dismantle 
an Atomic Bomb sem kom út 2004. 

Upptökustjóri verður Rick Rubin, 
sem hefur unnið með Red Hot Chili 
Pepper, Johnny Cash, System of a 
Down, Weezer og nú síðast, Metall-
ica. „Við erum að vinna í nýjum 
lögum og höfum sökkt okkur niður 
í verkefnið,“ sagði gítarleikarinn 
The Edge. „Við ætlum ekkert að 
hugsa of mikið um hvað við ætlum 
okkur heldur viljum við bara semja 
lög og sjá hvað setur. Sumt af því 
sem við erum að vinna að lítur mjög 
vel út.“

U2 gaf undir lok síðasta árs út 
safnplötu sem hafði að geyma tvö 
ný lög, annars vegar The Saints Are 
Coming, sem hljómsveitarmeðlimir 

endurgerðu með bandarísku rokk-
urunum í Green Day, og hins vegar 
Windows in the Skies. Á svipuðum 
tíma lauk Vertigo-tónleikaferð U2 
um heiminn sem hafði staðið yfir í 

tuttugu mánuði. Meðal hljómsveita 
sem hituðu upp eða gestasöngvara 
á ferðalaginu voru The Killers, The 
Arcade Fire, Interpol, Mary J Blige, 
Patti Smith og Eddie Vedder.

U2 byrjuð á næstu plötu

Stærsta opnun á fjölskyldu-
mynd í Bandaríkjunum í Ár

s.v. mbl

SparBíó* — 450kr

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

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

WILD HOGS KL. 1:30  Í ÁLFABAKKA

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

SPARbíó
laugardag og sunnudag

SparBíó* — 450kr
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HVERVINNUR!

30 MÍN. AF DREPFYNDNU AUKAEFNI

SEM EKKI HEFUR SÉST ÁÐUR!

SENDU SMS JA FBB Á NÚMERIÐ

1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
VINNINGAR ERU BORAT Á DVD • DVD MYNDIR

FULLT AF PEPSI OG MARGT FLEIRA

KOMIN Í
VERSLANIR!

STARFSMANNAMIÐLUN

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

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?

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



Ég var bara kjúklingur fyrir átta árum

 Handboltaunnendur 
sem sakna úrslitakeppninnar ættu 
ekki að láta leik HK og Vals klukk-
an 16.15 í Digranesi í dag fram 
hjá sér fara. Mikilvægi leiksins 
er gríðarlegt enda verður HK að 
vinna til að koma sér upp að hlið 
Vals í deildinni en Valur yrði alltaf 
ofar sökum innbyrðisviðureigna.

Valur hefur nefnilega unnið 
báðar rimmur liðanna í deildinni 
hingað til en þó með litlum mun. 
Klári þeir dæmið í dag þarf mikið 
að fara úrskeiðis í lok mótsins svo 
að bikarinn endi ekki á Hlíðar-
enda.

Mikið mun mæða á lykilmönnum 
liðanna þeim Valdimar Þórssyni 
hjá HK og Valsmanninum Mark-
úsi Mána Michaelssyni. Báðir fóru 
á kostum í síðustu rimmu liðanna 
með átta mörk á mann.

„Þetta er síðasta tækifæri okkar 
og þennan leik verðum við að 
vinna,“ sagði Valdimar Þórsson en 
dapurt gengi á heimavelli hefur 
verið blóðugt fyrir Kópavogslið-
ið. Digranesið hefur ekki verið sú 
gryfja sem vonast var til. Í vetur 
hafa fjórir leikir HK í Digranesi 
endað með sigri, þrír endað með 
jafntefli og tvisvar hefur HK 
tapað.

„Ég skil þetta ekki. Það skiptir 
engu hvað er mikið af fólki í hús-
inu, við náum okkur ekki almenni-

lega á strik á heimavelli. Vonandi 
verður annað uppi á teningnum 
í dag og við náum að sýna okkar 
rétta andlit á heimavelli. Þetta er 

bara bikarúrslitaleikur í okkar 
augum,“ sagði Valdimar sem gerir 
sér grein fyrir þeirri pressu sem 
á hann er sett. „Ég hef ekkert á 

móti því. Sjálfstraustið er mikið 
þessa dagana. Ég hef æft meira en 
venjulega í vetur og mun ekki láta 
mitt eftir liggja í þessum leik.“

Það mun ekki síður mæða mikið 
á Valsmanninum Markúsi Mána 
Michaelssyni sem hefur verið í 
lykilhlutverki hjá Hlíðarendalið-
inu. Markús er vel meðvitaður um 
mikilvægi leiksins.

„Það væri ósköp þægilegt að 
vinna þennan leik og staðan væri 
vissulega vænleg ef við vinn-
um. Engu að síður er kálið ekki 
sopið fyrr en í ausuna er komið. 
Ég minni á það,“ sagði Markús 
Máni ljóðrænn að vanda. „Það er 
tilhlökkun að mæta í Digranesið. 
Okkur hefur gengið vel á móti HK 
og vonandi verður framhald á.“

Markús skoraði átta mörk í síð-
asta leik gegn HK og hann ætlar 
ekki að spara fallbyssuna í dag.

„Maður reynir alltaf að setja 
boltann í skeytin. Ég geri mér 
grein fyrir minni ábyrgð og ég hef 
mikinn persónulegan metnað sem 
og fyrir liðinu. Ég mun reyna að 
gera það sem þarf og er klár í að 
axla þessa ábyrgð. Við verðum að 
stoppa Valdimar en það eru líka 
fleiri góðir menn í HK sem þarf 
að passa. Við stefnum á sigur en 
ég ætla ekki að ganga svo langt 
að lofa sigri,“ sagði Markús Máni 
varkár í yfirlýsingum.

HK tekur á móti Val í DHL-deildinni í dag. Nánast er um að ræða hreinan úrslitaleik í Íslandsmótinu. 
Valur setur aðra hönd á bikarinn með sigri en HK sprengir mótið í loft upp nái það að landa sigri.

 KR og Snæfell leika í 
dag þriðja leik sinn í undanúrslita-
einvígi sínu í Iceland Express-
deild karla. Staðan í einvíginu er 
jöfn eftir tvo nauma heimasigra 
og nú er svo komið að allir fjórir 
leikir liðanna í vetur hafa unnist 
með fjórum stigum eða minna. 

Sá síðasti vannst á þriggja stiga 
körfu Danans Martins Thuesen 
þremur sekúndum fyrir leikslok 
en það var fyrsti sigur Snæfell-
inga í innbyrðisleikjum liðanna á 
tímabilinu.

Bandaríkjamaðurinn Justin 
Shouse átti frábæran leik í síðasta 
leik, skoraði 21 stig og gaf 11 stoð-
sendingar og það er ljóst að hann 
þarf að spila vel ætli Snæfellingar 
að eiga möguleika í DHL-Höllinni 
í dag. Vandamál Shouse er hins 
vegar að DHL-höllin er greinilega 
ekki uppáhaldsíþróttahús hans. 

Shouse hefur aðeins hitt úr 23% 
skota sinna (26/6) og 50% vít-
anna (10/5) í tveimur heimsóknum 
sínum í húsið og hann er að skora 
helmingi minna að meðaltali gegn 
KR í Vesturbænum (8,5 stig í leik) 
en hann hefur gert í leikjum lið-
anna í Hólminum (17,0). Skotnýt-
ing hans gegn KR er líka tvöfalt 
hærri bæði utan af velli (46,4%) 
og af vítalínunni (100%).

Hvernig sem sóknarleikur Just-
ins er gegn KR-ingum þá er ekki 
hægt annað en að hrósa honum 
fyrir varnarleikinn gegn Tyson 
Patterson. Justin hefur nefnilega 
haldið Tyson í 9,8 stigum að með-
altali í fjórum leikjum kappanna 

og þvingað hann til þess að klikka 
á 67% skota sinna. Tyson hefur 
enn fremur aðeins komist samtals 
fjórum sinnum á vítalínuna í öllum 
leikjunum og þá hefur hann tapað 
4,8 boltum að meðaltali í leik.

DHL-höllin er ekki höllin 
hans Justins Shouse

 Meistaramót Íslands 
í badminton fer fram í TBR-hús-
unum um helgina og þar munu 
112 keppendur frá 7 félögum etja 
kappi.

Helgi Jóhannesson og Ragna 
Ingólfsdóttir urðu Íslandsmeist-
arar karla og kvenna í fyrra og 
þau eru bæði mætt aftur í góðu 
formi.

Ragna freistar þess að vinna 
fimmta Íslandsmeistaratitilinn í 
röð en hún erkomin upp í 49. sæti 
á heimslistanum og hefur spilað 
frábærlega í vetur. 

Verja Helgi og 
Ragna titlana?



 Haukar og ÍS mætast 
í dag í oddaleik í undanúrslitum 
Iceland Express-deildar kvenna 
og hefst leikurinn klukkan 16.00 
á Ásvöllum. Þessi lið hafa spilað 
fimm sinnum upp á líf og dauða 
í keppnum undanfarin tvö tíma-
bil, það er hafa mæst í leik þar 
sem sigurvegarinn komst áfram 
en tapliðið var úr leik. Það lið sem 
hefur unnið viðureignina hefur 
síðan farið alla leið og unnið tit-
ilinn.

Í fyrravetur sló ÍS lið Haukan-
na út úr bikarkeppninni með 63-
32 sigri í Kennaraháskólanum 
en Haukarnir unnu oddaleik lið-
anna í úrslitakeppninni 91-77 en 
hann fór fram á Ásvöllum eins og 
sá í dag. Í vetur vann Haukalið-
ið undanúrslitaleik liðanna, 80-42, 
í Powerade-bikarnum í Höllinni, 
leik liðanna í meistarakeppninni í 
október og sló ÍS síðan út úr átta 
liða úrslitum bikarsins með 79-44 
sigri í Kennaraháskólanum.

Mætast enn á 
ný í úrslitaleik

 Liverpool-menn fá í 
dag síðasta tækifærið til þess 
að vinna Arsenal á tímabilinu 
þegar liðin mætast í hádegis-
leiknum í ensku úrvalsdeild-
inni.

Arsenal hefur unnið alla 
þrjá leiki liðanna í vetur: 0-3 í 
fyrri deildarleiknum á Emir-
ates-vellinum og svo tvisvar á 
þremur dögum á Anifeld í bik-
arkeppnunum, fyrst 1-3 í FA-
bikarnum og svo 3-6 í deildar-
bikarnum.

„Ég er viss um að töpin fyrir 
þeim í bikarnum og deildar-
bikarnum hjálpi mínum mönn-
um til þess að koma grimmir 
inn í þennan leik. Það er eng-
inn búinn að gleyma þessum 
leikjum. Það er alltaf stórleik-
ur þegar við mætum Arsenal 
og þetta verður gaman,“ sagði 
Rafael Benitez, stjóri Liver-
pool.

Síðasta tæki-
færi Liverpool

Útileguma›urinn er ný sérverslun me› allt sem flú flarft
til fer›alagsins, fellih‡si, hjólh‡si, tjaldvagna, útifatna›,
fylgihluti og margt fleira. Kíktu við og skoðaðu úrvalið.

Fossháls 5-7  |  Sími 551 5600  |  utilegumadurinn.is

Ný ævintýraleg verslun með allt til ferðalagsins

Polar Staðalbúnaður:
* Alde hitakerfi í gólfi og rúðum
* 110 watta sólarrafhlaða
* 17" LCD sjónvarp + loftnet
* DVD / CD spilari og útvarp
* Örbylgjuofn 
* Stór ísskápur með frysti
* Bakkskynjari 
* Skyggðir gluggar
* Stór opnanleg sóllúga
* 4 hátalarar 
* Vifta á baði
* Handklæðaþurrkari á baði
* Eldhúsvifta

Breiðustu og best einangruðu 
húsin á markaðnum. 
Sérhönnuð fyrir norðlægar slóðir.

Sterkbyggðu fellihýsin sem 
reynst hafa frábærlega á Íslandi.

Polar 520: 3.099.000 kr.
Polar 560: 3.399.000 kr.
Polar 590: 3.799.000 kr.
Polar 620: 3.999.000 kr.
Polar 680: 4,499,000 kr.
Polar 730: 4.599.000 kr.

Rockwood

Staðalbúnaður:
* Rafmagns lyftibúnaður
* Geislaspilari, útvarp, hátalarar inni og úti
* Útisturta 
* Upphitaðar lúxusdýnur
* 3 hraða rafmagnsvifta á loftlúgu
* Hljóðlát miðstöð
* Öndunardúkur á svefnrými 
* Dometic ísskápur rafm./gas
* Álfelgur
* Swing eldhús

Fortjöld

Fylgihlutir
Stútfull búð af frábærum
fylgihlutum fyrir ferðalagið.

PDQ fortjöldin pakkast í poka í 
rennu utan á vagninum.
Fljótlegt að tjalda

Rocwood 1910: 1.399.000 kr.
10 fet m/geymsluhólfi

Rocwood 1904: 1.499.000 kr.
10 fet m/geymsluhólfi

Rockwood 1980: 1.299,000 kr.
10 fet m/tvískiptum borðkrók

Rockwood 2317G: 1.699.000 kr.
12 fet + geymsluhólf og 
útdraganleg hlið

Rockwood 191 XR: 1.499.000 kr.
(Torfæruútgáfa) 10 fet + geymsluhólf

Rockwood 190XR: 1.599.000 kr.
(Torfæruútgáfa) 10 fet + farangurspallur

Fyrir fellihýsi
Mini weekender: 39.900 kr.
PDQ 2,5m.: 59.900 kr.
PDQ 2,9m.: 79.900 kr.

Hlaðið
aukabúnaði

Hlaðið
aukabúnaði

Fyrir hjólhýsi
Mini weekender: 39.900 kr.
PDQ 3,5m.: 69.900 kr.
Corsican: Verð frá 109.900 kr.

Corsican
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Opið laugardag 10-17 og sunnudag 12-16

 Keflavík er komið í 
lokaúrslit Iceland Express-deild 
kvenna eftir 91-76 sigur á Grinda-
vík í fjórða leik liðanna og vann 
þar með 3-1 sigur í einvíginu. 
Þetta er fimmta árið í röð og ní-
unda skiptið á 11 árum sem Kefla-
vík spilar til úrslita. Keflavík 
mætir annaðhvort Haukum eða ÍS 
í úrslitunum en það ræðst í odda-
leik í Hafnarfirði í dag hvort liðið 
það verður. Grindavík tefldi fram 
nýjum Bandaríkjamanni í leikn-
um, Monicu Diamond, en hún var 
ekki öfundsverð að ná bara einni 
æfingu með liðinu. Diamond var 
engin Tamara Bowie en skoraði 
þó 17 stig. Keflavíkurliðið var 
með frumkvæðið í leiknum eftir 
að 18-3 sprettur kom þeim í 27-15 
í fyrsta leikhlutanum en Grinda-
vík gafst aldrei upp og átti nokkra 
góða spretti.

„Það er erfitt að sætta sig við 
það þegar leikmaður ákveður að 
fara í miðri úrslitakeppni, segist 
vera með veika frænku, en síðan 
heyrir maður þær sögur að hún sé 
á leiðinni í WNBA-körfuboltabúð-
ir á sunnudaginn,“ sagði Unndór 
Sigurðsson, þjálfari Grindavík-
ur um brotthvarf Tamöru Bowie 
sem stakk af fyrir leikinn. „Vetur-
inn var nokkuð góður, við erum að 
fylgja þriggja ára plani. Við erum 
að ná að móta liðið saman og þetta 
er flott lið. Miðað við aðstæður 
þá er ég mjög stoltur af mínu liði. 
Við gerðum okkar besta en þetta 
er það lið sem menn ættu að fylgj-
ast með í framtíðinni svo framar-
lega sem þessi hópur haldi áfram 
saman og vinni þessa vinnu sem 
hann hefur verið að gera í vetur,“ 
bætti Unndór við.

Jón Halldór Eðvaldsson, þjálf-
ari Keflavíkur, var sáttur við sínar 
stelpur. „Þetta er það sem við 
stefndum að allan veturinn. Það 
að þær misstu útlendinginn sinn 
lagði grunninn að þessum sigri. 

Ég er með rosalega gott lið og get 
spilað á mörgum mönnum og það 
skiptir öllu í svona seríu,“ sagði 
Jón Halldór og hann er viss um 
hvoru liðinu hann mætir í úrslit-
um. „ÍS, það er pottþrétt,“ sagði 
Jón Halldór að lokum. 

Stig Grindavíkur: Hildur Sig-
urðardóttir 22 (11 frák., 5 stoln-
ir), Monica Diamond 17, Petrún-
ella Skúladóttir 12 (10 frák.), Jov-
ana Lilja Stefánsdóttir 9, Ingibjörg 
Jakobsdóttir 7, Íris Sverrisdóttir 
5, Alma Rut Garðarsdóttir 3, Ólöf 
Helga Pálsdóttir 1.

Stig Keflavíkur. María Ben Er-
lingsdóttir 20 (8 frák.), Bryndís 
Guðmundsdóttir 18, Margrét Kara 
Sturludóttir 14 (9 frák., 4 varin), 
Kesha Watson 13 (9 frák., 6 stoðs.), 
Ingibjörg Elva Vilbergsdóttir 7, 
Svava Ósk Stefánsdóttir 6, Marín 
Rós Karlsdóttir 6, Birna Valgarðs-
dóttir 5.

Við mætum pottþétt ÍS



Íþróttagreinin að kasta krónunni lengst

RISASLAGUR
LAUGARDAGUR
11.45 Liverpool-Arsenal   
14.00 Man Utd-Blackburn   
14.00 Newcastle-Man City S2
14.00 West Ham-Middlesbrough S3
14.00 Fulham-Portsmouth S4
14.00 Charlton-Wigan S5
18.30 Roma - AC Milan
16.15 Watford-Chelsea   

SUNNUDAGUR
15.00 Tottenham-Reading

MÁNUDAGUR
19.00 Aston Villa-Everton





„Já, þetta er komið nokkurn veginn 
á hreint. Ég verð þarna sem gítar-
leikari og spila með Dilönu á tón-
leikum sem verða haldnir 28. apríl. 
Já, við erum upphitunarnúmer 
fyrir Aerosmith,“ segir tónlistar-
maðurinn Magni.

Mega þetta heita nokkur tíðindi 
enda ekki á hverjum degi sem ís-
lenskur tónlistarmaður hitar upp 
fyrir annað eins og Steven Tyler og 
Aerosmith – sem er líklega einhver 
þekktasta hljómsveit heims á seinni 
árum. Tónleikarnir verða í Vegas 
og eru styrktartónleikar fyrir The 
Lily Claire-sjóðinn. Magni segir 
að þetta sé í raun gigg Dilönu en 
hún hafi vaknað upp við þann 
vonda draum að vera „band-
laus“. Hún leitaði því til 
Magna og trommarans úr 
No Doubt, Aidrians, auk 
þess sem hún hefur bassa- 
og gítarleikara sem ekki 
eru þekktir, en mjög góðir 
að sögn Magna, til að full-
skipa hljómsveitina.

„Nei, ekkert hljómborð. 
Ég veit ekki mikið um 
þetta. En við spilum líklega 
þarna í um hálftíma. Um átta 
lög og það verður þá líklega 
eitthvað af væntanlegri plötu 
Dilönu og lög úr RockStar sem 
hún hefur gert að sínum.“

Annars hefur Magni ekki 
hugann við þetta heldur hefur 
hann verið að skipuleggja páska-
tónleikatúr hljómsveitar sinnar 
Á móti sól. Og það þykir honum 
meira spennandi. „Elstu menn hafa 
verið dregnir út úr skúmaskotum 
elli sinnar og segjast ekki muna 
eftir öðrum eins túr. Kók og kanón-
ur,“ segir Magni.

Hljómsveitin Á móti sól er ein 
fárra sem stendur vaktina á sveita-
ballamarkaði. Má kannski nefna 
þar Papana og Sálina en annars 

er ekki 
um feit- an gölt að 

flá. Á móti sól hefur 
nú verið starfandi í rúm tíu ár og 
Magni segir hljómsveitarmeðlimi 
ekki svo mikið sem hafa rifist hvað 
þá meira. Sem má heita merkilegt 
því tíu ár eru á milli þess elsta og 
þess yngsta. Og ólíkari menn vart 
til. Hljómsveitin hefur verið iðin 
við kolann og tók sér þá fyrst frí 
er Magni fór í sína frægu för til að 
taka þátt í Rock Star Supernova.

„Páskatúrinn samanstendur af 
fjórum giggum. Sjallinn á mið-

vikudag, Ölfushöllin með Pöpum 
á föstudag, svo Blönduós á laug-
ardag og endum á Skaganum á 
sunnudaginn,“ segir Magni og má 
greina tilhlökkun í röddu hans. 
Annars segir hann sveitaballakúlt-
úrinn vart vera svip hjá sjón síðan 
1995. Breyttir tímar. 

„Það er búið að krakkar setj-
ist upp í bíl og keyri í þrjá klukku-
tíma til að fara á ball. Nú nennir 
fólk lítið að hreyfa sig. Þó er þetta 
kynslóðin sem kom sennilega undir 
í tengslum við sveitaböll. Þetta er 
hnignun.“

„Ég var að frétta af þessu bara í þessum töl-
uðu orðum,“ segir Ásmundur Jónsson, fram-
kvæmdastjóri Smekkleysu en frá því var greint 
á Pitchforkmedia-tónlistarvefsíðunni að upp-
tökum af nýjustu plötu Bjarkar Guðmunds-

dóttur, Volta, hefði verið lekið 
á netið. Um er að ræða stutt 
myndbrot af laginu Earth 
Intruders sem er sagt vera 
fyrsta smáskífan á plötunni 
og má sjá það á Youtube-
síðunni. „Þetta er auðvit-

að hvimleitt og mikið vanda-
mál við plötuútgáfu í dag og 

skemmir auðvitað fyrir hinu óvænta á stóra út-
gáfudeginum,“ útskýrir Ásmundur.

Þetta er alls ekki í fyrsta skipti sem Björk 
verður fyrir barðinu á spilaglöðum netverjum. 
„Plötunni Vespertine var til að mynda lekið út 
af útgefanda í Suður-Evrópu tveimur mánuð-
um áður en hún átti að koma út,“ segir Ásmund-
ur. „Af því að honum fannst þetta svo skemmti-
legt,“ bætir Ásmundur við en tekur þó fram að 
þeir séu engu að síður nokkuð stoltir yfir því 
hversu vel hefur tekist að halda innihaldi Volta 
leyndu fyrir umheiminum. „Já, þetta hefur eig-
inlega verið óvenju lítið af upptökum á netinu 
og þær komið óvenju seint,“ segir hann.

Að sögn Ásmundar hefur miðasala á útgáfu-
tónleika Bjarkar í Laugardalshöll 9. apríl gengið 
vonum framar. „Þetta er mjög spennandi enda í 
fyrsta skipti sem Björk frumflytur nýtt efni hér 
heima. Spennan er því orðin gríðarleg og mikil 
eftirvænting eftir þessum tónleikum.“

Volta Bjarkar komin á netið

„Mér var sagt af pólskri starfstúlku í mötu-
neyti Þjóðleikhússins að Chorzow væri ljót-
asta borg Póllands,“ segir leikstjórinn Gunn-
ar Helgason en hann er að setja upp finnska 
söngleikinn SPIN í Rozrywki-leikhúsinu. 
Gunnar uppgötvaði reyndar á meðan hann 
ræddi við Fréttablaðið að úrið hans væri 
stopp. Sem skýri að einhverju leyti þær deilur 
sem upp komu eftir æfingu hópsins um morg-
unin. „Þau vildu ekki vinna lengur og töldu 
heppilegra að æfa aftur eftir general-pruf-
una,“ útskýrir Gunnar sem var þó viss um að 
þetta myndi hafast þótt á ýmsu hefði gengið 
við æfingar. Gunnar segir að allt ferlið hafi 
tekið helmingi lengri tíma af ýmsum ástæð-
um. „ En þó fyrst og fremst af því að ég tala 
enga pólsku og þeir enga ensku þannig að það 
hefur alltaf þurft túlk á æfingar,“ útskýrir 
Gunnar sem viðurkennir að hann hafi þó lært 
ótal mörg pólsk blótsyrði. „Ég hef sem betur 
fer ekki þurft að nota þau ýkja mikið.“

Spin var fyrst sett upp í Svenska Theater í 
Helsinki sem er þjóðleikhús sænskumælandi 
Finna. „Þjóðleikhússtjórinn þar er metnaðar-

fullur og hann var búinn að bíða eftir verki 
sem hann gæti flutt út. Og greip þetta,“ út-
skýrir Gunni. Síðan var framleiðendum og 
leikhússtjórum boðið á frumsýninguna og 
boltinn byrjaði að rúlla. Og verkið á eftir að 
fara víðar, jafnvel til Bretlands. Frá Chorzow 
fer Gunnar síðan til smáborgarinnar Jaroslav 
í Rússlandi. „Rússarnir gætu hins vegar orðið 
erfiðir.  Þeir eru rosalega stolt þjóð og segj-
ast ekki vilja söngleiki, það sé ekki rússneskst 
listform, Söngleikir hafa flestir gengið ákaf-
lega illa í rússneska leikhúsgesti og sýningum 
verið hætt eftir mánuð. Allt sem er vestrænt 
finnst þeim ekki töff heldur vilja þeir bara 
rússneskt á sínar fjalir,“ útskýrir Gunnar.

Gunni Helga fastur í ljótustu borg Póllands
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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%
FJÁRM
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Ef ég ætti að velja eitt slagorð, 
þekkt úr bransanum, sem 

myndi lýsa Íslendingum best og 
fanga hugarfarið sem einkenn-
ir mörlandann af hvað mestri ná-
kvæmni, þá myndi ég líklega velja 
slagorðið sem íþróttavörufram-
leiðandinn Nike hefur notast við 
á undanförnum árum: „Just do 
it“. Á íslensku myndi það útleggj-
ast sem „kýldu á það“. Þessu sla-
gorði er síðan oft fylgt eftir með 
öðru orðasambandi, sem lýsir Ís-
lendingum ekki síður, en það er 
orðasambandið, jafnvel slagorð-
ið „þetta reddast“. Því er oft beitt 
eftir að menn hafa „kýlt á það“, 
stundum með misjöfnum afleið-
ingum.

láta vaða. Eru 
ekkert að tvínóna við hlutina. Þetta 
getur komið út sem bæði kostur og 
galli. Kosturinn við þetta hugarfar 
er sá að Íslendingar ná oft árangri 
á skömmum tíma, eins og útrás 
íslenskra viðskiptamógúla hefur 
sýnt undanfarið. Í fréttaskýring-
um erlendra blaða um þetta fyr-
irbrigði, íslensku útrásina – eða 
innrásina eftir því hvernig á það 
er litið – hefur einmitt verið fjall-
að um íslensku víkingana, svo-
kölluðu, sem einstaklega snögga 
í ákvörðunum og efasemdalausa í 
gjörðum sínum. Þannig skjóti þeir 
hægfara Svíum og öðrum, sem 
vilja ræða hlutina frá öllum hlið-
um, ref fyrir rass. 

 hefur þetta hugar-
far nokkra augljósa galla. Það er 
athyglisvert að mörg deilumál í ís-
lensku samfélagi koma til vegna 
þess að einhverjir hafa einmitt 
kýlt á það, verið aðeins of snögg-
ir að láta vaða. Menn hafa skot-
ið fyrst og spurt svo. Íraksstríð-
ið var svona ákvörðun. Just do it. 
Styðja stríðið. Og auðvitað urðu 
allir brjálaðir út af því, og eru enn. 
Menn urðu almennt fyrst brjálað-
ir fyrir alvöru út af Kárahnjúka-
virkjun rétt í þann mund er stífl-
an var tekin í notkun, þ.e.a.s. þegar 
búið var að byggja. Í kosningun-
um 2003, þegar framkvæmdirnar 
voru rétt að hefjast, var hins vegar 
miklu minna talað um málið. Eftir 
á að hyggja hefði kannski verið 
betra að ræða málið í þaula fyrst, 
áður en framkvæmdirnar hófust, 
en ekki eftir á, þó svo það hafi líka 
verið ágætt. 

30. mars 1949 varð allt 
snælduvitlaust á Austurvelli eftir 
að ákvörðun var tekin á Alþingi 
um að Ísland skyldi verða aðili að 
NATO. Það var látið vaða. Þetta 
leiddi til þess að þjóðin var klof-
in í málinu og skiptist í lopapeysu-
komma og kanasleikjur í hátt í 50 
ár með tilheyrandi fúkyrðaflaumi 
á báða bóga. Þarna hefði kannski 
verið viturlegra að ræða málið 
fyrirfram. Kannski kjósa um það. 
Þá hefðu menn hugsanlega orðið 
sáttari.

, þann 31. mars 2007, verða 
þau sögulegu tíðindi að íbúar í 
Hafnarfirði ganga að kjörborð-
inu og greiða atkvæði í miklu hita-
máli. Þetta finnst mér í ljósi þess 
sem ég hef hér sagt og þeirra 
dæma sem ég hef núna tekið, vera 
einstaklega viturlegt. Þarna hafa 
menn gripið til þess ráðs, loksins, 
að ræða málið fyrirfram, en ekki 
bara að láta vaða, til þess eins að 
rífast eftir á, eins og vanalega. 

Að láta vaða
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www.IKEA.is

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 kartöflum, týtuberjasultu 
og rjómasósu (10 stk.)

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

Veitingastaður opnaður klukkutíma fyrr en verslun

Sænskar kjötbollur

595,-595,-
BLADET blómavasi H20 cm

195,-

ANDREA púði
L30xB50 cm 1.490,-

LACK hliðarborð
55x55x45 cm 1.490,-

LACK sjónvarpsbekkur svarbrúnn
L149xB55xH35 cm 6.990,-

PJÄTTERYD mynd
L146xB56 cm 5.990,-

KNAPPA TULPAN
borðlampi Ø32 H75 cm 2.790,-

FLORERA kerti
m/3 kveikum
Ø17 H22 cm 1.390,-

SKIMMER
kertastjakar
H28 cm 995,-
H35 cm 995,-

TINDRA ilmkerti
H11 cm ýmsar tegundir 495,-

INEZ teppi grænt L170xB130 cm

ANDREA RUND motta Ø230 cm
beinhvítt/appelsínugult 26.990,-

RIBBA rammi hvítur
23x23x4,5 cm

ARDEN LITEN púði
L35xB45 cm 1.990,-

GLASKLAR glerdiskur Ø33 H7 cm
495,-

795,-695,-695,-

490,-

KLIPPAN 2ja sæta sófi m/KOTTLA áklæði
L180xB88xH69 cm 25.900,-

Bjart og ferskt

Tilefni til breytinga
Dagana 8. mars - 22. apríl


