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Árangur áfram
- ekkert stopp

Rannsóknarnefnd sjóslysa er 
að skoða hvort reglur um línu-
ívilnun, sem gera ráð fyrir því að 
því að bátur komi til hafnar innan 
24 klukkustunda á sama stað og 
haldið var til veiða, hafi spilað inn 
í ákvarðanatöku manna sem leiddu 
til sjóslyss úti fyrir Ísafirði 14. 
mars síðastliðinn. Þetta staðfesti 
Jón Ingólfsson, forstöðumaður 
rannsóknarnefndar sjóslysa við 
Fréttablaðið. „Það eru ýmsir sam-
verkandi þættir sem valda sjóslys-
um. Í þessu tilfelli var nokkuð 
styttra að fara með bátinn í höfn í 
Súgandafirði en til Ísafjarðar. 
Samkvæmt reglugerð um línu-

ívilnun þarf að landa [aflanum] á 
sama stað og lagt er upp í ferðina 
innan sólarhrings. Mér finnst lík-
legt að þess verði getið í skýrslu 

okkar vegna slyssins að þetta geti 
verið til þess að fallið að skapa 
óöryggi þegar taka þarf ákvarðan-
ir á skömmum tíma, og skipstjórar 
eru alltaf að gera það,“ sagði 
Ingólfur. 

Tveir sjómenn, Eiríkur Þórðar-
son og Unnar Rafn Jóhannsson, 
létust er bátnum Björg Hauks ÍS 
127 hvolfdi úti fyrir Stigahlíð í 
mynni Ísafjarðardjúps.

Arthur Bogason, formaður 
Landssambands smábátaeigenda, 
segir ítrekað hafa verið gerðar 
athugasemdir við reglugerðina. 
„Við höfum frá upphafi bent á 
þetta sem stórkostlegan galla á 

fyrirkomulaginu. Það  liggur fyrir 
að þessi staða getur orðið til þess 
að skapa óöryggi, sem síðan getur 
leitt til stórkostlegra slysa. Þessu 
þarf að breyta, það gefur auga 
leið.“

Einar K. Guðfinnsson sjávar-
útvegsráðherra telur vel koma til 
greina að breyta lögunum. „Að 
sjálfsögðu viljum við ekki að fyrir-
komulag í fiskveiðistjórnunarlög-
unum verði til þess að draga úr 
öryggi sjómanna. Sem sjávarútvegs-
ráðherra myndi ég tvímælalaust 
beita mér fyrir þess háttar breyt-
ingum, ef þörf er talin á þeim.“

Umdeildar reglur hugsanlega 
þáttur í banaslysi fyrir vestan
Rannsóknarnefnd sjóslysa rannsakar hvort krafa um löndun í sömu höfn og lagt var upp frá hafi verið þátt-
ur í banaslysi við mynni Ísafjarðardjúps 14. mars. Smábátaeigendur hafa margsinnis kvartað yfir reglunum.

Kostnaður við rekstur sendiráða, 
fastanefnda og sendiræðisskrifstofa hefur aukist 
um 83 prósent á núvirði frá því að núverandi 
stjórnarflokkar tóku við völdum árið 1995. Það ár 
nam kostnaðurinn 970 milljónum króna á núvirði 
en er áætlaður 1.773 milljónir á fjárlögum ársins 
2007.

Þetta er meðal þess sem kemur fram í fjórðu 
kosningagrein Fréttablaðsins af átta. Þar eru 
áherslur stjórnmálaflokkanna í utanríkismálum 
reifaðar og kastljósi varpað á stærstu málin. Í 
komandi kosningum verða Evrópumál og umfang 
utanríkisþjónustunnar ofarlega á baugi.

Baldur Þórhallsson, prófessor í stjórnmálafræði, 
segir að pólitískar stöðuveitingar í utanríkisþjón-
ustunni hafi dregið úr trúverðugleika hennar meðal 
kjósenda og að þeim verði að linna. „Það hafa 
ítrekað verið ráðnir inn sendiherrar sem hafa verið 
pólitískt skipaðir og það hefur orðið til þess að fólk 
hefur brenglaða mynd af þjónustunni.“ 

Hörður Arnarson, forstjóri Marels, segir 
starfsemi íslenskra stjórnvalda á erlendum 
vettvangi skipta sköpum og að starfsmenn sendi-
ráðanna vinni mikilvægt starf. „Sérstaklega hefur 
þetta skipt miklu máli þegar fyrirtæki eru að koma 
inn á nýja markaði.“

Fjölskylda stýrir 
landsfundum

„Ég stökk bara inn í þetta,“ 
segir Sólveig Arnarsdóttir, leik-
kona og frambjóðandi, sem er 
fjölmiðlafulltrúi á landsfundi 
Samfylkingarinnar.

Móðir Sólveigar, Þórhildur 
Þorleifsdóttir leikstjóri, er sömu-
leiðis í stóru hlutverki á fundin-
um. Þórhildur er í raun að leik-
stýra fundinum. Svo vill til að 
sonur Þórhildar, Þorleifur Örn 
Arnarsson leikstjóri, er þessa 
sömu helgi að „leikstýra“ lands-
fundi Sjálfstæðisflokksins.

„Það þarf gott fólk til að halda 
utan um svona samkomu svo það 
er ekki skrítið að í það starf velj-
ist einhver sem hefur að atvinnu 
að stýra og púsla saman stórum 
sýningum,“ segir Sólveig.

„Það skiptir máli hvar hlutirn-
ir og ræðumenn eru. Þetta er alls 
ekki svo ólíkt leikhúsinu þar sem 
sviðsmunir og leikarar þurfa að 
vera á réttum stað,“ segir Þor-
leifur.



Lögmenn stóru olíufélaganna þriggja; Olís, 
Kers, áður Olíufélagsins, og Skeljungs, hafa farið 
fram á það að Sigrún Guðmundsdóttir héraðsdómari 
víki úr dómnum í máli félaganna gegn íslenska 
ríkinu og Samkeppniseftirlitinu. Þetta fóru þeir fram 
á þegar málið var tekið fyrir í Héraðsdómi Reykja-
víkur fyrr í vikunni.

Sigrún tók dómarasæti í málinu eftir að Skúli 
Magnússon dómari þurfti frá að hverfa en hann 
hefur ráðið sig til starfa hjá EFTA-dómstólnum í 
Lúxemborg frá og með morgundeginum. Sigrún var 
meðal dómara í málum sem til hefur komið vegna 
óumdeilds samráðs olíufélaganna á tímabilinu 1993 
til og með meirihluta ársins 2001.

Gísli Baldur Garðarsson, lögmaður og stjórnarfor-
maður Olís, lagði fram bókun um að Sigrún skyldi 
víkja úr dómnum er málið var tekið fyrir. Kristinn 
Hallgrímsson, lögmaður Kers, og Hörður F. Harðar-
son, lögmaður Skeljungs, samþykktu bókunina fyrir 
sitt leyti.

Telja þeir Sigrúnu hafa með orðum sínum í dómum 
héraðsdóms í máli Reykjavíkurborgar, og fyrirtækja 
hennar, gegn olíufélögunum og máli Sigurðar Hreins-
sonar, smiðs frá Húsavík, gegn Keri, gert sig 
vanhæfa til þess að dæma í fyrrnefndu máli með 
hlutlausum hætti. Málflutningur vegna þessarar 
kröfu fer fram 23. apríl.

Olíufélögin voru dæmd til þess að greiða Reykja-
víkurborg og fyrirtækjum hennar 78 milljónir króna 
í bætur vegna verðsamráðs fyrir útboð. 

Þá var Ker dæmt til þess að greiða Sigurði 
Hreinssyni fimmtán þúsund krónur í skaðabætur 
vegna samráðsins og áhrifa sem það hafði á verðlag 
á fyrrnefndu tímabili. 

Mál olíufélaganna byggir öðru fremur á því að stór 
hluti þeirra brota sem sektað var vegna, að lokum 
um 1,5 milljarðar, hafi verið fyrndur þegar sektirnar 
komu til; auk þess telja félögin ýmsa annmarka hafa 
verið á meðferð málsins sem ekki standist lög. Þessu 
eru samkeppnisyfirvöld og íslenska ríkið algjörlega 
ósammála. Heimir Örn Herbertsson er lögmaður 
ríkisins og Samkeppniseftirlitsins.

Lögmennirnir höfðu ekki, áður en bókunin var lögð 
fram, farið fram á að Skúli Magnússon viki sæti en 

hann var meðal dómara í þeim málum sem Sigrún 
dæmdi er tengdust samráði olíufélaganna. 

Vilja að Sigrún víki 
sæti í dómnum
Lögmenn stóru olíufélaganna þriggja hafa farið fram á að Sigrún Guðmunds-
dóttir héraðsdómari víki sæti í máli félaganna gegn ríkinu og Samkeppniseftir-
litinu. Þess er krafist að ákvörðun um sekt vegna samráðs verði dæmd ógild.

Lést í sjóslysi 
við Vopnafjörð
Trillusjómaðurinn sem lést af 
slysförum aðfaranótt fimmtu-
dags hét Guðmundur Ragnars-
son, til heimilis að Hafnar-
byggð 23 á Vopnafirði. 
Guðmundur var 65 ára að aldri 
og lætur eftir sig eiginkonu og 
fjögur uppkomin börn. 

Talið er að Guðmundur hafi 
fallið frá borði á bát sínum við 
að leggja grásleppunet. 
Björgunarskip Slysavarna-
félagsins Landsbjargar, 
Hafbjörg frá Neskaupstað, 
fann Guðmund í sjónum um 
eina og hálfa sjómílu úti af 
Kollumúla við Vopnafjörð. 
Hann var látinn þegar að var 
komið. Að ósk aðstandenda er 
ekki birt mynd af Guðmundi.

 „Ég vaknaði við læti 
um klukkan hálf tvö í nótt og 
heyrði að það voru einhverjir 
gaurar úti á götu með læti. Svo 
þegar ég vaknaði í nótt sá ég að 
búið var að skemma bílinn minn,“ 
segir Pétur O. Heimisson, íbúi á 
Vesturgötu í Reykjavík. 

Aðfaranótt föstudagsins var átt 
við fjörutíu bíla á Framnesvegi 
og Vesturgötu og voru 27 þeirra 
skemmdir töluvert. Talið er að 
tveir menn hafi verið þarna á 
ferð og náði lögreglan að góma 
annan þeirra. Að sögn lögreglu 
var hann mjög drukkinn.

„Bíllinn er svo sem ekkert 
stórskemmdur en ég varð samt 
virkilega reiður. Það er óþolandi 
að fólk geti ekki borið virðingu 
fyrir eigum annarra,“ segir Pétur. 
Tjón sem þetta fæst bætt úr 
kaskótryggingu bifreiðaeigenda.

Sparkað í spegla 
og lakk rispað

 Heildarágóði Reykja-
víkurborgar af því að flytja 
Reykjavíkurflugvöll á Hólms-
heiði austan Rauðavatns er sagð-
ur vera 38,3 milljarðar króna í 
skýrslu starfshóps sem fjallað 
hefur um málefni Reykjavíkur-
flugvallar og hefur nú lokið 
störfum.

Eins og greint var frá í Frétta-
blaðinu í gær telur hópurinn 
hagkvæmast fyrir borgina að 
hafa flugvöllinn á Hólmsheiði, 
og færa hann þar með úr Vatns-
mýrinni.  Færsla flugvallarins 
til Keflavíkur er sögð gefa borg-
inni 37,4 milljarða í aðra hönd en 
uppbygging vallarins á Löngu-
skerjum 33,3 milljarða króna. 

Uppbygging vallarins á 
Lönguskerjum fékk besta ein-

kunn starfshópsins, samkvæmt 
bráðabirgðamati, þegar metnir 
voru kostir þess og gallar, út frá 

völdum flugeiginleikum, hvar 
hægt væri að hafa flugvöllinn.

 Mona Sahlin, formaður 
sænskra jafnaðarmanna, og Helle 
Thorning-Schmidt, formaður 
danska jafnaðarmannaflokksins, 
ávörpuðu landsfund Samfylkingar-
innar í Egilshöll í gær. Þær lögðu 
meðal annars áherslu á velferðar-
mál, jafnréttismál og umhverfis-
mál.

„Velferðarsamfélagið hótar 
ekki efnahagslegum vexti heldur 
er forsenda þess. Hægriflokkar 
segja að ekki sé hægt að byggja 
velferðarsamfélagið meira upp 
um leið og skattar séu lækkaðir. 
Jafnaðarstefnan verður að sýna 
að þetta sé hægt að sameina,“ 
segir Mona Sahlin. 

Hún telur baráttuna gegn lofts-
lagsbreytingunni mikilvæga. 
„Jafnaðarstefnan hefur ekki alltaf 
verið græn hreyfing en nú verð-

um við að sýna fram á að þessi 
barátta er jafn mikilvæg og bar-
áttan gegn stéttasamfélaginu var 
fyrir hundrað árum,“ segir hún.

Helle Thornton-Schmidt telur 
að jafnaðarstefnan hafi lausnirnar 
í stefnu sinni. Flokkarnir þurfi að 
berjast fyrir því að bæta aðstæður 
þeirra sem standa halloka. Hún 
telur að ESB sé mikilvægt fyrir 
norrænu löndin og jafnaðarstefn-
una.

„Við upplifum allar þrjár í 
augnablikinu að borgaralegu 
flokkarnir eru ekki góðir í að berj-
ast fyrir þá sem standa illa því 
þeir fylgja ekki eftir orðum með 
gjörðum,“ segir hún.

Velferðarmál eru forsendan

Ómar Ragnarsson, 
formaður Íslandshreyfingarinnar, 
ætlar ekki að verða við hvatningu 
Hjörleifs Guttormssonar, félaga í 
VG og fyrrverandi þingmanns, um 

að hætta við 
þingframboð.

„Það væri hreint 
ábyrgðarleysi að 
hætta núna,“ segir 
Ómar og ítrekar 
það mat sitt að eina 
leiðin til að fella 
ríkisstjórnina og 
koma í veg fyrir 
stóriðjustjórn

stjórnarflokkanna með Frjálslynd-
um sé að Íslandshreyfingin fái 
menn kjörna. Ómar segir Íslands-
hreyfinguna njóta fylgis beggja 
vegna miðju og vísar á bug 
kenningu Hjörleifs um að 
hreyfingin taki fylgi af VG fremur 
en Sjálfstæðisflokki.

Ómar segir framboðslista 
Íslandshreyfingarinnar líklega 
kynntan eftir helgi.

Verða ekki við 
óskum Hjörleifs

Ragnheiður, viljið þið Mos-
fellingar ekki sjá himnaríki á 
jörðu?

Alls sjö bílar lentu í 
árekstri þegar tvær ungar 
stúlkur urðu bensínlausar á 
Miklubraut við Grensásveg um 
fimmleytið í gær. 

Stúlkurnar kveiktu á neyðar-
ljósum en fóru ekki út úr bílnum, 
enda mikil umferð á veginum og 
áttatíu kílómetra hámarkshraði.

Þrír bílar keyrðu aftan á bíl 
stúlknanna.

Sá fjórði náði að stoppa en ekki 
vildi betur til en að aftan á hann 
keyrði sá fimmti og síðan sjötti 
bíllinn aftan á hann.

Enginn slasaðist, en tveir 
kenndu smávægilegra eymsla í 
hálsi.

Sjö bíla árekst-
ur á Miklubraut
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Greinaklippa, HiPoint
5084663

Malarskófla
5082502

Laufhrífa
22 tinda
5084344

Ruslavagn, Claber
M/loki , á hjólum
5081642

60%
afsláttur

58%
afsláttur

50%
afsláttur

2.995
5.995

Hekkklippa, HiPoint
5084664

Bílþvottakústur,
Gardena
Sápa fylgir með
5083518

Slanga
1/2” græn, 25 m
5087000

Úðabyssa, Claber
Mjúkt grip, 2 stillingar
5081628
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1.575

50%
afsláttur

50%
afsláttur

899
1.795

Sælureitinn
finnur þú í Húsasmiðjunni

Nýr og glæsilegur

er kominn inn á öll
heimili landsins

Sælureitur

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

1.995
3.800

399
995

595
1.395

999
1.495

Opið til klukkan 21:00 alla daga vikunnar
Nýr afgreiðslutími í Skútuvogi



Lárus Jónsson, fram-
kvæmdastjóri fjarskiptafyrirtæk-
isins Núll-níu, segir rannsókn þýska 
fjármálaeftirlitsins á svissneska 
símafyrirtækinu Amitelo ekki koma 
sér á óvart. Hann hafi haft fregnir 
af því áður að maðkur væri í 
mysunni hjá fyrirtækinu.

Núll-níu og Amitelo buðu bæði í 
rekstur nýs GSM-kerfis á Íslandi 
fyrr í þessum mánuði og var 
Amitelo með besta tilboðið. Í Frétta-
blaðinu í gær var sagt frá því að 
þýski fréttaskýringaþátturinn Fron-
tal21 hefði flett ofan af Amitelo og 
starfsemi þess á þriðjudaginn var.

Þar kom meðal annars fram að 
fyrirtækið væri rannsakað vegna 

gruns um að hafa keyrt upp hluta-
bréfaverð með villandi upplýsing-
um, og það hefði verið kært fyrir 

að blekkja hluthafa sína. Höfuð-
stöðvar þeirra í Zürich höfðu stað-
ið tómar í hálft ár þegar þátta-
stjórnendur heimsóttu þær. Gengi 
bréfa í fyrirtækinu hríðféllu eftir 
sýningu þáttarins.

„Þetta staðfestir það sem ég hef 
heyrt um þetta fyrirtæki,“ segir 
Andreas Fink, forstjóri svissneska 
símafyrirtækisins BebbiCell, sem 
var einnig með í útboðinu.

Arnþór Halldórs, framkvæmda-
stjóri Hive, sem var með lægsta 
tilboðið, segist hafa óskað eftir 
fundi með Hrafnkeli V. Gíslasyni, 
forstjóra Póst- og fjarskiptastofn-
unar, til þess að ræða um Amitelo 
og önnur úthlutunarmál.

Þessi hugmynd fékk 
sæmilegar móttökur 

fyrst í stað á okkar fundum en 
náði ekki fram að ganga vegna 
andstöðu.

MARKAÐURINN

á www.visir
alla daga

Rannsókn kemur ekki á óvart

Þrír menn sprengdu 
sjálfa sig í loft upp í Casablanca í 
Marokkó þegar lögreglan lagði til 
atlögu við þá. Lögreglan skaut 
fjórða manninn áður en hann náði 
að sprengja sprengju sem hann 
var með á sér. Einn lögreglumað-
ur lét lífið og eitt barn særðist.

Talið er að mennirnir hafi ætlað 
að fremja hryðjuverk, ekki 
ósvipuð þeim sem framin voru í 
maí árið 2003 þegar fimm 
sprengjur sprungu samtímis í 
Casablanca með þeim afleiðing-
um að 45 manns fórust.

Þúsundir manna voru hand-
teknar í kjölfar þeirra árása.

Þrír sprengdu 
sig í loft upp

Geir H. Haarde, 
forsætisráðherra og formaður 
Sjálfstæðisflokksins, telur álitlegt 
að ráðuneyti stjórnarráðsins verði 
tíu í stað fjórtán nú. 

Hann ræddi fækkun ráðuneyta 
við aðra flokksformenn í vetur og 
kannaði grundvöll þess að í lög yrði 
sett opin heimild til sameiningar 
og fækkunar.

„Þessi hugmynd fékk sæmilegar 
móttökur fyrst í stað á okkar fund-
um en náði ekki fram að ganga 
vegna andstöðu,“ sagði Geir í 
fyrirspurnatíma á landsfundi Sjálf-
stæðisflokksins í gær.

Hann sagðist ekki hafa viljað 
knýja málið fram í krafti þing-
meirihluta stjórnarflokkanna enda 
málið ekki þess eðlis.

Fjármálaráðherra var spurður 
út í gagnrýni á framkvæmd þjóð-
lendulaga en ríkið hefur þótt ganga 
fram af of mikilli hörku í kröfu-
gerðum sínum um þjóðlendur. Upp-
lýsti Árni Mathiesen að eftirleiðis 
hefði ríkið aðgang að skjölum 
óbyggðanefndar um landamerki 
jarða og yrðu kröfur því byggðar á 
betri og fyllri gögnum en áður. 
Alvarlegum ágreiningsmálum ætti 
því að fækka.

Sturla Böðvarsson samgöngu-
ráðherra vildi engu svara efnislega 

um skýrslu nefndar um 
Reykjavíkurflugvöll sem Frétta-
blaðið greindi frá í gær. Sagði hann 
störfum nefndarinnar ekki lokið og 
nokkra kosti til skoðunar. Engu að 
síður sagðist hann sannfærður um 
góð niðurstaða fengist í málið. 

Í fjarveru Björns Bjarnasonar 
dómsmálaráðherra kom það í hlut 
Geirs Haarde að svara hvort til 
greina kæmi að lögregla notaði 
hunda til að vinna gegn ofbeldi á 
götum Reykjavíkurborgar. Geir 
kvaðst engu geta svarað til um það, 
það væri í verkahring lögreglunn-
ar sjálfrar að meta hvort hundar 

gætu nýst við löggæsluna, líkt og 
stundum sæist í kvikmyndum.

Geir svaraði einnig fyrirspurn 
um hvort Sjálfstæðisflokkurinn 
myndi beita sér fyrir því að ein-
hleypar konur fengju að gangast 
undir tæknifrjóvgun en þeim er 
það meinað, lögum samkvæmt. Var 
athygli vakin á þessari staðreynd í 
fréttum Stöðvar tvö í vikunni. Geir 
sagðist ekki vilja láta líta út eins og 
hann væri mikill sérfræðingur um 
málið en það hljómaði sem réttlætis-
mál og yrði skoðað á þeirri for-
sendu.

Andstaða við tillögu 
um færri ráðuneyti
Geir H. Haarde forsætisráðherra lagði til í vetur að svigrúm yrði skapað í lögum 
um sameiningu og fækkun ráðuneyta. Hugmyndin mætti andstöðu og gekk því 
ekki fram. Geir greindi frá þessu á landsfundi Sjálfstæðisflokksins í gær.

Olíufélagið Esso og 
Bílanaust hafa sameinast og heita 
nú N1. Fyrirtækið er ekki lengur 
olíufélag heldur alhliða verslun-
ar- og þjónustufyrirtæki, segir í 
fréttatilkynningu.

Þjónusta N1 
verður í boði á 
um 115 stöðum 
um land allt, og 
er það tíunda 
stærsta fyrir-
tæki landsins 
með um sjö hundruð starfsmenn. 
Hermann Guðmundsson, forstjóri 
N1, segir nafnið hafa orðið fyrir 
valinu til að undirstrika þann 
metnað fyrirtækisins að vera í 
forystu hvað varðar góða 
þjónustu við bíleigendur.

Esso verður N1

 Ríkisstjórnin heldur 
naumlega velli samkvæmt 
könnun sem Capacent Gallup 
hefur gert fyrir Ríkisútvarpið. 
Stjórnarflokkarnir fá 32 þing-
menn en stjórnarandstaðan 31. 

Samfylkingin, Sjálfstæðisflokk-
urinn og Íslandshreyfingin missa 
fylgi en Framsóknarflokkurinn, 
Vinstri græn og Frjálslyndir 
bæta við sig. Í könnuninni er 
Sjálfstæðisflokkurinn með 37 
prósenta fylgi, Vinstri græn fá 25 
prósent, Samfylkingin 18 prósent, 
Framsókn tíu prósent, Frjálslynd-
ir sex prósent og Íslandshreyf-
ingin þrjú prósent.  Baráttusam-
tökin fá eitt prósent.

Stjórnin heldur 
naumlega velli

Nýfædd þriðja dóttir 
Vilhjálms Alexanders, krónprins 
Hollands, og argentínsk-ættaðrar 
eiginkonu hans, Maximu prins-
essu, heitir Ariane Vilhelmína 
Maxima Ines. Þetta upplýsti 
prinsinn í gær er hann mætti til að 
skrá nafn dótturinnar í ráðhúsi 
Haag-borgar. 

Öllum hollenskum foreldrum er 
gert að skrá nafn barns síns með 
formlegum hætti í íbúaskrá 
sveitarfélagsins. En ólíkt óbreytt-
um foreldrum í landinu var 
forsætisráðherrann Jan Peter 
Balkenende í fylgd með föðurnum 
stolta.  Systur Ariane heita Amalía 
og Alexía.

Ariane Vilhelm-
ína Maxima Ines

 Árvakur, útgáfufélag 
Morgunblaðsins, keypti í gær allt 
hlutafé í Ári og degi, útgáfufélagi 
Blaðsins, en átti áður um helming 
hlutafjár. 

Rekstur blaðanna tveggja 
verður sameinaður undir Árvakri, 
en engar breytingar verða á 
ritstjórn Blaðsins.

Tveir fyrrum eigenda Blaðsins 
ganga til liðs við Árvakur. Karl 
Garðarsson, fyrrverandi fram-
kvæmdastjóri Árs og dags, 
verður nú útgáfustjóri prentmiðla 
Árvakurs, en Steinn Kári 
Ragnarsson verður enn sem fyrr 
auglýsingastjóri Blaðsins. 

Allt Blaðið var 
selt Árvakri
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 Samtök sem nefna sig 
Íslamskt ríki í Írak sögðust í gær 
bera ábyrgð á sprengjuárásinni á 
þinghúsið í Bagdad á fimmtudag-
inn.

Samtökin sögðu einn af 
„riddurum“ sínum hafa framið 
árásina. Í yfirlýsingu þeirra 
segir að þrír þingmenn hafi 
farist og nokkrir aðrir særst.

Bandaríkjamenn héldu því 
hins vegar fram í gær að einn 
Íraki hefði látið lífið en 22 særst 
af völdum árásarinnar, sem 
framin var á kaffistofu þingsins.

Öryggisráð Sameinuðu 
þjóðanna fordæmdi í gær 
árásina.

Á fimmtudaginn fordæmdi 
Öryggisráðið tvær sjálfs-
morðsárásir í Algeirsborg á 
miðvikudag, sem kostuðu 33 
manns lífið.

Íslömsk samtök 
segjast ábyrg

Gríðarleg mótmæli voru í
gær í Vetlanda í Svíþjóð þar sem
reiðir íbúar höfðu uppi háværar
kröfur um að yfirmaður Félags-
þjónustunnar segði af sér.
Mótmælin komu í framhaldi af
sjónvarpsþætti en í honum sagði
frá tíu ára telpu sem strauk frá
föður sínum eftir að hafa mátt
þola misnotkun og ofbeldi af
hendi hans í fimm ár.

Ókunnugar konur komu
stúlkunni til aðstoðar. Félagsþjón-
ustan gerði hins vegar ekkert til
að koma henni til aðstoðar þrátt
fyrir að þekkja feril föðurins.
Hann situr nú í fangelsi en
stúlkan er á fósturheimili.

Félagsþjónust-
an gerði ekkert

„Samfylkingin hefur þá staðföstu skoðun
að það eigi að verða fyrsta verk nýrrar ríkisstjórn-
ar að taka Ísland út af lista hinna vígfúsu þjóða,“
sagði Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður
Samfylkingarinnar, við dynjandi lófaklapp sam-
flokksmanna sinna, er hún flutti stefnuræðu sína á
landsfundi flokksins í gær.

Hún lagði enn fremur ríka áherslu á að tími
jafnaðarmanna væri kominn og hlúa þyrfti betur að
velferðarkerfinu. „Við munum sjá til þess að á
fyrstu tveimur árum í ríkisstjórn verði byggð 400
ný hjúkrunarrými fyrir aldraða og biðlistanum eytt.
Ég hef sagt þetta áður, ég ítreka það í dag [...]
Þekkið þið einhvern sem getur borið vitni um að
velferðarþjónustan hafi batnað [í tíð núverandi
ríkisstjórnar]? Svarið við þessari spurningu er
einfalt og er hægt að setja fram í þremur orðum:
biðlistar, biðlistar, biðlistar. Eftir hjúkrunarrýmum,
eftir hjartaaðgerðum, eftir búsetu fyrir geðfatlaða,
eftir greiningu á geðröskunum barna, eftir úrræð-
um fyrir þau, eftir sérkennslu. Það skortir lausnir.“

Ingibjörg talaði enn fremur fyrir því að Samfylk-
ingin myndi beita sér fyrir breytingum á lögum um
eftirlaun þingmanna og ráðherra. „Ég var andsnúin

þessu frá upphafi og ég mun beita mér fyrir því að
hinum umdeildu lögum verði breytt og meira
jafnræði komið á í lífeyrismálum ráðamanna og
almennings.“

Ingibjörg gagnrýndi ríkisstjórn Sjálfstæðis-
flokksins og Framsóknarflokksins harðlega fyrir að
vanrækja jafnréttismál og taka ekki á ofþenslu í
hagkerfinu, sem hefði leitt til ofurvaxta á lánum
sem legðust harðast á þá sem minnst mættu sín.

Ingibjörg lagði áherslu á að þúsundir atkvæða
mættu ekki detta niður dauð og öruggasta leiðin til
þess að útiloka að svo myndi fara, væri að kjósa
Samfylkinguna.

Hún lagði áherslu á það að tími væri kominn til
þess að Samfylkingin kæmist til valda til þess að
efla jafnaðarsamfélagið, Íslendingum til heilla.

„Afl Samfylkingarinnar mun því ráða úrslitum í
kosningunum 12. maí. Þá verður kosið um framtíð-
ina. Nú sem aldrei fyrr þarf hver einasti maður og
hver einasta kona að ígrunda atkvæði sitt vandlega.
[...] Við höfum þrjátíu daga til þess. Nýtum þá,“
sagði Ingibjörg Sólrún í blálokin á ræðu sinni, aftur,
við dynjandi lófatak landsfundargesta.

Ísland verði tekið af 
lista vígfúsra þjóða
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir lagði ríka áherslu á að velferðarsamfélagið þyrfti 
að endurreisa, eftir vanrækslu ríkisstjórnarinnar á undanförnum árum. Hún 
sagði afl Samfylkingarinnar ráða úrslitum í alþingiskosningunum í vor.

Hefur þú fengið hraðasekt?

Vilt þú flugvöll á Hólmsheiði?

Sameiginlegt framboð Höfuðborgarsam-
takanna og Baráttusamtaka eldri borgara og öryrkja
hefur verið blásið af.

Að sögn Arndísar Björnsdóttur, talsmanns
Baráttusamtakanna, var samstarfi við Höfuðborgar-
samtökin sjálfhætt þar sem kröfu þeirra um að
Reykjavíkurflugvöllur hyrfi úr Vatnsmýrinni fyrir
árslok 2011 hefði ekki verið haggað. „Samkvæmt
samningi á völlurinn að vera til ársloka 2016. Í stað
þess að berjast fyrir betri kjörum aldraðra og
öryrkja áttum við því að berjast fyrir máli sem er
ekki til umræðu,“ segir Arndís.

Stjórnir Baráttusamtaka eldri borgara og öryrkja
og Höfuðborgarsamtakanna tilkynntu um stofnun
nýrra stjórnmálasamtaka, Baráttusamtakanna, fyrir
réttum tveimur vikum.

Þrátt fyrir samstarfsslitin er engan bilbug að finna
á Arndísi Björnsdóttur, sem segir Baráttusamtökin

halda sínu striki. Er hún á leið til Ísafjarðar til að
vinna framboðinu fylgi.

Örn Sigurðsson í Höfuðborgarsamtökunum vildi
ekki tjá sig um samstarfsslitin þegar eftir því var
leitað, sagði málið viðkvæmt en yfirlýsing um hlið
samtakanna á því væri í smíðum.





 Hvert vill starfshópur sam-
gönguráðherra og borgarstjórn-
ar helst láta færa Reykjavíkur-
flugvöll?

 Lið Ásthildar Helgadóttur í 
sænsku kvennaknattspyrnunni 
skipti nýverið um nafn. Hvað 
heitir það nú?

 Íslenskt fjármálafyrirtæki er 
í hópi 800 stærstu félaga heims 
á lista hjá viðskiptatímaritinu 
Forbes. Hvaða fyrirtæki er það?

Þyrlur og kafarar bresku 
strandgæslunnar leituðu í gær fimm manna, sem 
saknað var eftir að norsku olíuborpallaþjónustuskipi 
hvolfdi vestur af Hjaltlandseyjum í fyrrakvöld. Þrír 
skipverjar höfðu þegar fundist látnir en sjö öðrum 
tókst að bjarga og var þeim flogið til aðhlynningar á 
sjúkrahús í Leirvík. 

Öll áhöfn skipsins var norsk. Meðal hinna týndu 
voru feðgar, áhafnarmeðlimur og fimmtán ára sonur 
hans sem var í starfskynningu á vinnustað föður síns. 

Að sögn talsmanna strandgæslunnar var talið 
sennilegt að mennirnir fimm hefðu lokast inni í 
skipsskrokknum er skipinu hvolfdi. Líkur á að þeir 
fyndust á lífi fóru hraðþverrandi. 

Skipið var við borpallinn Transocean Rather, vestur 
af Hjaltlandseyjum, þegar slysið varð. Eftir að slysið 
átti sér stað voru 72 menn á borpallinum sem ekki 
voru alveg ómissandi fluttir í land í öryggisskyni. 

Norsk yfirvöld áforma að kalla saman sérstaka 
rannsóknarnefnd til að rannaka hvernig slysið bar að. 
Hið 72 metra langa skip var nýsmíðað og var í 
reglubundnu verkefni við góðar veðuraðstæður þegar 
því hvolfdi skyndilega. 

Øystein Hovdkinn, ræðismaður Noregs í Skotlandi, 
sagði slysið vera „hræðilegan harmleik sem erfitt er 
að skilja“.

 Pólverjarnir fjór-
ir sem hafa búið í Bjarma BA-326 
í þrjá mánuði eru samtals með 108 
ára reynslu af sjómennsku. Þeir 
hafa siglt um öll heimsins höf, allt 
frá Suðurskautslandi til Kamt-
sjakaskaga, í Afríku og á Nýja-
Sjálandi. Aldrei hafa þeir lent í því 
áður að vera sviknir um laun eða 
vinnu. Þeir segjast hafa fengið 
áfall þegar þeir komust að því 
hvernig í pottinn var búið.

„Það er ömurlegt með alla þessa 
starfsreynslu að koma hingað og 
láta hrifsa af sér öll réttindi,“ 
segir Marek Wozniak og lýsir síð-
ustu þremur mánuðum sem 
„skelfilegum“.

Þeir hafi beðið í góðri trú, meðan 
eiginkonur þeirra hafi hringt 
reglulega til að spyrja fregna. 
„Við hefðum ekki verið eins 
þreyttir og við erum ef við hefð-

um verið að vinna þennan tíma. 
Við erum andlega uppgefnir. Það 
er erfitt að bíða í þriggja mánaða 
prísund með börnin og fjölskyld-
una heima. Það er ekkert vit í 
þessu, við héldum alltaf að allt 
væri í lagi.“

Þegar þeir gáfust upp á biðinni 
ætluðu mennirnir fyrst að fara til 
lögreglunnar en hikuðu vegna 
tungumálaörðugleika. Síðan fréttu 
þeir af Alþjóðahúsinu. Túlkur þar 
benti þeim á Vinnumálastofnun og 
Sjómannasambandið og hjálpaði 
þeim langt umfram skyldur sínar, 
segja mennirnir.

„Núna fyrst sjáum við hvernig 
fyrir okkur er komið. Eftir að við 
heyrðum um íslenska taxta sjáum 
við að brotið hefur verið á okkur 
allan tímann, alveg síðan í maí, en 
ekki bara síðustu þrjá mánuði,“ 
segir Marek.

Ógreidd laun Pólverjanna „eru 
að fara í innheimtu“, segir Hólm-
geir Jónsson, framkvæmdastjóri  
Sjómannasambands Íslands. Hann 
segir lögfræðing vera með málið 
„í hefðbundnum farvegi“. Verka-
lýðsfélag Vestfirðinga mun taka á 
sig kostnað við hugsanlega mál-

sókn, því þar áttu mennirnir að 
vera á skrá.

„Það gæti tekið mjög langan 
tíma að fá launin greidd,“ segir 
Hólmgeir, því útgerðin hafi farið í 
gjaldþrot áður og „virðist vera að 
lenda í sama farinu“.

Hvergi sviknir um laun nema á Íslandi
 Michel Rocard, 

fyrrverandi forsætisráðherra 
Frakklands úr röðum sósíalista, 
hvetur til þess að sósíalistinn

Segolene Royal og 
miðjumaðurinn
Francois Bayrou 
sameini krafta sína 
til að hindra að 
hægrimaðurinn
Nicolas Sarkozy 
beri sigur úr býtum 
og taki við af 
flokksbróður sínum 

Jacques Chirac eftir síðari umferð 
forsetakosninganna 6. maí. Fyrri 
umferðin fer fram 22. apríl. 

Samkvæmt könnunum bendir 
flest til að Royal og Sarkozy takist 
á í síðari umferðinni og þar muni 
Sarkozy hafa betur. Kæmist Bayrou 
aftur á móti í síðari umferðina 
myndi hann sigra Sarkozy.

Vill bandalag 
gegn Sarkozy

Mahmoud Abbas, 
forseti Palestínustjórnar, sagðist á 
fimmtudag hafa „trúverðugar 
heimildir“ fyrir því að breski 
fréttamaðurinn Alan Johnston, 
sem rænt var á Gazaströnd í 
síðasta mánuði, sé enn á lífi og 
heill heilsu.

Ekkert hefur heyrst frá 
Johnston né heldur frá ræningjum 
hans frá því að hann hvarf þann 
12. mars síðastliðinn. Enginn 
erlendur gísl hefur verið jafn 
lengi í haldi Palestínumanna á 
Gazaströnd. Saeb Erekat, trúnað-
armaður Abbas, sagði forsetann 
„gera sitt besta“ til þess að fá 
Johnston leystan úr haldi. 

Abbas segir að 
hann sé á lífi





Forsvarsmenn Ríkis-
útvarpsins neita að gefa upp kostn-
að vegna kaupa á sýningarrétti á 
sjónvarpsþáttunum Lost, The Sopr-
anos og Desperate Housewives, auk 
sýningarréttar frá Evrópukeppn-
inni í knattspyrnu á næsta ári. 
Fréttablaðið hefur kært neitunina 
til úrskurðarnefndar um upplýs-
ingamál.

Byggir neitunin á því að RÚV 
beri að virða trúnað um fjárhags- 
og viðskiptahagsmuni viðsemjanda 
hverju sinni. Auk þess telur RÚV 
heimilt að veita ekki upplýsingar 
um kostnað á þeirri forsendu að um 
samkeppnisupplýsingar sé að ræða 
og vísar til heimildar á takmörkun-

um á þess konar upplýsingum í upp-
lýsingalögunum.

Forsaga málsins er sú að for-
svarsmenn RÚV neituðu að gefa 
upp kostnað við gerð Áramóta-
skaupsins í fyrra. Neitunin var kærð 

til úrskurðarnefndarinnar, sem 
komst að því að forsvarsmönnum 
RÚV væri óheimilt að gefa ekki upp 
heildarkostnaðinn við verkefnið, 
samkvæmt upplýsingalögum. Var 
þeim gert að gera upp kostnaðinn, 
sem var rúmlega 38 milljónir 
króna.

Í kjölfarið var óskað eftir kostn-
aði við sjónvarpsþættina fyrr-
nefndu, auk kostnaðarins við dag-
skrárliðina Gettu betur, 
Spaugstofuna og Kastljós. 

Heildarkostnaður RÚV vegna 
Gettu betur í vetur var um 25 millj-
ónir króna, við Spaugstofuna í fyrra 
áttatíu milljónir og Kastljósið í 
fyrra 180 milljónir.

Neita að gefa upp kostnaðinn

Rússneski auðkýfing-
urinn Boris Berezovsky, sem býr 
í útlegð í London, hvetur til þess 
að Vladimír Pútín Rússlandsfor-
seta verði steypt af stóli með 
valdi og segist hafa til þess stuðn-
ing frá mönnum í innsta valda-
kjarna Pútíns.

Sergei Lavrov, utanríkisráð-
herra Rússlands, brást harkalega 
við þessum ummælum og sagði 
Berezovsky misnota aðstöðu sína 
sem flóttamaður í Bretlandi. 
Hann ítrekaði kröfur Rússa um 
að Bretar sviptu Berezovsky pól-
itísku hæli og framseldu hann til 
Rússlands, og bætti því við að 
hann væri að „gera hluti sem, 
samkvæmt breskum lögum, kalla 
á að hann verði framseldur“.

Í viðtali við breska dagblaðið 
Guardian sakar Berezovsky Pútín 
um að hafa komið á fót alræðis-
stjórn í Rússlandi og segir enga 
leið til að „breyta því með kosn-
ingum, og eina leiðin er að beita 
valdi“.

Þegar Berezovsky var spurður 
hvað hann ætti við með „valdbeit-
ingu“ vísaði hann til Georgíu og 
Úkraínu, þar sem fjöldamótmæli 
urðu til þess að þvinga ráðamenn 
til að láta af völdum. 

Núna um helgina hafa einmitt 
verið skipulögð fjöldamótmæli í 
Moskvu gegn stjórn Pútíns. Lög-
reglan í Moskvu verður með mik-
inn viðbúnað og ætlar að senda 
9.000 lögreglumenn út á götur 

borgarinnar. Skrifstofa saksókn-
ara í Moskvu hefur hafið nýja 
rannsókn á Berezovsky vegna 
ummælanna með það í huga að 
hann sé að undirbúa valdaránstil-
raun.

Berezovsky lét svipuð orð falla 
snemma árs 2006 en ummælin nú 
koma á viðkvæmum tíma, þegar 
spenna í Rússlandi er farin að 
aukast vegna þingkosninga í 
desember og forsetakosninga í 
mars á næsta ári. Pútín hefur 
gegnt forsetaembættinu í tvö 
kjörtímabil og samkvæmt stjórn-
arskránni er honum óheimilt að 
bjóða sig fram í þriðja sinn.

Þetta er í fyrsta sinn sem Ber-
ezovsky segist hafa stuðnings-
menn í innsta valdakjarna Rúss-
lands en áður hefur hann talað 
um að veita stjórnarandstæðing-
um í Rússlandi fé til að vinna 
gegn Pútín.

Í viðtali við AP-fréttastofuna 
vildi Berezovsky ekki gefa upp 
hvaða menn hann væri í tengslum 
við innan valdakjarna Rússlands, 
og sagði að þeir yrðu þá „drepnir 
eins og Litvinenko“. Alexander 
Litvinenko, fyrrverandi njósnari, 
sem myrtur var í London seint á 
síðasta ári, var góður vinur Ber-
ezovskys.

Berezovsky var einn af auðug-
ustu mönnum Rússlands á meðan 
Boris Jeltsín réð þar ríkjum í 
kjölfar hruns Sovétríkjanna.

Vill steypa 
stjórn Pútíns 
Boris Berezovsky hvetur Rússa til að steypa Pútín af 
stóli með valdi. Rússar krefjast þess að Bretar fram-
selji Berezovsky, sem býr í útlegð í London.

Allt tiltækt lið 
Slökkviliðsins á höfuðborgar-
svæðinu var sent að Þjóðleikhús-
inu aðfaranótt föstudags en 
tilkynning barst um reykjarlykt 
við húsið. Lyktin reyndist koma 
frá ljóskastara utan við húsið og 
ekki var hætta á ferðum. 

Að sögn starfsmanns slökkvi-
liðsins er ávallt mikill viðbúnað-
ur þegar tilkynningar berast frá 
Þjóðleikhúsinu enda um merki-
legt hús að ræða sem auk þess 
getur verið erfitt viðureignar 
vegna fjölmargra rangala. 

Þá var Slökkviliðið á höfuð-
borgarsvæðinu einnig kallað að 
einbýlishúsi á Seltjarnarnesi í 
sömu nótt. Þar hafði kviknað í út 
frá uppþvottavél en húsráðendur 
höfðu náð að slökkva eldinn 
þegar slökkviliðið kom á staðinn.

Reykur við 
Þjóðleikhúsið

Nefnd heilbrigðisráð-
herra, Sivjar Friðleifsdóttur, 
sem falið er að endurskoða 
verkaskiptingu ríkis og sveitar-
félaga, á að leggja mat á hvort 
flytja beri málaflokkinn í heild 
til sveitarfélaga. 

Er nefndinni jafnframt ætlað 
að skýra betur ábyrgð við 
uppbyggingu og skipulag 
öldrunarþjónustu.

Orri Hlöðversson, fram-
kvæmdastjóri Frumherja og 
fyrrverandi bæjarstjóri Hvera-
gerðis, er formaður nefndarinnar 
sem í sitja fimm embættismenn, 
þrír sveitarstjórnarmenn og tveir 
fulltrúar eldri borgara. 

Nefndin á að skila tillögum til 
ráðherra fyrir 1. desember.

 Tveir litháískir 
ríkisborgarar voru í vikunni 
úrskurðaðir í farbann til 2. maí 
næstkomandi í Hæstarétti fyrir 
að stela fartölvum. Mennirnir 
tveir höfðu setið í gæsluvarðhaldi 
en það fékkst ekki framlengt. 

Þeir hafa dvalið á Íslandi í 
nokkrar vikur og í úrskurði 
Hæstaréttar segir að dvöl þeirra 
„hér á landi virðist tengjast 
afbrotum“. Samkvæmt upplýsing-
um frá Interpol hafa mennirnir 
áður hlotið dóma fyrir þjófnaði í 
heimalandi sínu og í Noregi. 
Athæfi mannanna náðust á 
upptöku öryggisvéla og því erfitt 
fyrir þá að bera af sér sakir.

Tveir Litháar 
settir í farbann



Í Mosfellsbæ
Háholti 14, sími 896 6462. 
Opnað kl. 10.30. Kaffiveitingar.

Ólafur Ágúst Ingason
Garðabæ

Una María Óskarsdóttir
Kópavogi

Samúel Örn Erlingsson
Kópavogi

Siv Friðleifsdóttir
Seltjarnarnesi

Kristbjörg Þórisdóttir
Mosfellsbæ

Hlini Melsteð Jóngeirsson
Hafnarfirði

Árangur áfram – ekkert stopp

Frambjóðendur í Suðvesturkjördæmi

Framsóknarflokkurinn opnar í dag 
4 kosningaskrifstofur í Suðvesturkjördæmi.

Í Garðabæ 
Kirkjulundi 19, sími 565 6061. 
Opnað kl. 14.00. Kaffiveitingar.

Í Kópavogi
Digranesvegi 12, sími 554 1300.
Opnað kl. 17.00. Léttar veitingar.

Í Hafnarfirði 
Dalshrauni 5, sími 555 1819.
Opnað  kl. 15.00. Kaffiveitingar.

Opnunarhátíð

Gott tækifæri til að koma sjónarmiðum á framfæri við frambjóðendur. Allir velkomnir.



[Hlutabréf]

Framkvæmdastjóri 
Samtaka atvinnulífsins 
gagnrýnir aðferðir Seðla-
bankans við útreikning á 
viðskiptahalla. Bankinn 
fylgir alþjóðlegum stöðl-
um segir aðalhagfræð-
ingur Seðlabankans.

„Sú þjóð er ekki til í heiminum 
þar sem ekki er deilt um það um 
hversu réttar tölur um viðskipta-
halla séu,“ segir Arnór Sighvats-
son, aðalhagfræðingur Seðlabanka 
Íslands. „Það eru skekkjur í þessu, 
það er enginn vafi á því. En Seðla-
bankinn fylgir alþjóðlegum stöðl-
um við þetta uppgjör.“

Allt væri á öðrum endanum í ís-
lensku efnahagslífi ef tölur Seðla-
bankans um viðskiptahalla og 
erlenda skuldastöðu fyrir árið 
2006 væru réttar. Þetta fullyrð-
ir Vilhjálmur Egilsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnu-
lífsins, í grein á vef samtakanna. 
Segir hann að fjöldi fyrirtækja 
væri á vonarvöl, stófellt atvinnu-
leysi fram undan og lánstraust ís-
lenskra banka og íslenska ríkisins 
á við það sem gerist meðal þróun-
arlanda.

Tölur Seðlabankans gefa til 
kynna að viðskiptahallinn hafi 
numið 305 milljörðum króna á síð-
asta ári. Það er 26,7 prósent af 
vergri landsframleiðslu. „Þessar 
tölur eru ótrúlega háar og ættu að 
vekja skelfingu meðal allra sem 
eiga hagsmuna að gæta í íslensku 
efnahagslífi,“ segir Vilhjálmur í 
greininni. „Ástæða þess að við-

brögðin eru ekki eins og þau hefðu 
átt að vera samkvæmt bókinni er 
að enginn kannast við þann raun-
veruleika sem tölurnar lýsa.“

Kristíana Baldursdóttir, for-
stöðumaður úrvinnslu og miðlun-
ar á upplýsingasviði Seðlabank-
ans, segir ekki standa til að breyta 
aðferðum við útreikningana. „Við 
fylgjum aðferðafræði Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins. Þetta eru al-
þjóðlega viðurkenndar aðferðir. 
Við munum ekki breyta þeim nema 
sjóðurinn breyti sínum reglum. Ef 
við myndum gera það værum við 
ekki samanburðarhæf við önnur 
lönd.“

Seðlabankinn afskrifar að hluta 
til beinar fjárfestingar Íslend-

inga erlendis. Þá er söluhagnað-
ur, áfallinn og innleystur, ekki tal-
inn til tekna í útreikningum á við-
skiptahalla. Þetta tvennt segir 
Vilhjálmur hafa í för með sér stór-
ar skekkjur í mati á hallanum. 

Ekki er sérstaklega gerð grein 
fyrir söluhagnaði eða öðrum verð-
breytingum á eignum samhliða út-
reikningunum. Samkvæmt stöðl-
unum er það mögulegt, segir Vil-
hjálmur. „Auðvitað má alltaf birta 
aukaupplýsingar,“ segir Kristí-
ana. „Spurningin er hins hversu 
traustar upplýsingar er hægt að 
fá.  Ekki er til dæmis víst að auð-
velt væri að nálgast tölur um sölu-
hagnað.“

CCP, sem framleiðir meðal annars 
netleikinn vinsæla EVE-Online, 
skilaði hálfum milljarði króna í 
hagnað á síðasta ári og nam velta 
félagsins rúmum 1,8 milljörðum 
króna.

Lítils háttar hagnaður varð af 
rekstri félagsins árið 2005 en þá 
var veltan 700 milljónir.

Stjórn félagsins var veitt heim-
ild til að hefja undirbúning þess að 
færa eigið fé CCP í Bandaríkjadali 
og skrá hlutafé félagsins í sömu 
mynt. Hilmar V. Pétursson, fram-
kvæmdastjóri félagsins, segir að 
þetta sé eðlilegt skref þar sem bók-
hald félagsins er í dölum. „Enda er 
fyrirtækið náttúrlega orðið alþjóð-
legt fyrirtæki. Það flækir alla hluti 
að hafa þetta í krónum.“

Stjórnin var endurkjörin og 
verður Vilhjálmur Þorsteinsson 
áfram stjórnarformaður.

Hilmar segir að meðal stærstu 
verkefna sem liggi fyrir sé vinna 
við annan tölvuleik, World of 
Darkness.

CCP hagnaðist um 
hálfan milljarð
Heimild veitt til að færa eigið fé og hlutafé í dali.

Peningaskápurinn ...
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VIÐ SAMEINUMST…



N1 ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR     N1 VERSLANIR N1 BÍLAÞJÓNUSTA     N1 FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA 



…UNDIR NÝJU MERKI

ESSO og Bílanaust hafa sameinast í eitt stærsta verslunar- og 
þjónustufyrirtæki landsins undir nýju nafni, N1. Í nýja fyrirtækinu 

kemur saman gríðarleg þekking og reynsla í þjónustu við bíleig-
endur, einstaklinga og fyrirtæki. Við bjóðum fjölbreyttari lausnir 

undir einum hatti, viðskiptavinum okkar til hagræðis. Nafnið N1 
vísar til þess að við stefnum sífellt lengra og setjum viðskiptavininn 

og þarfir hans ávallt í fyrsta sæti.

N1 – Meira í leiðinniWWW.N1.IS
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Samkvæmt nýrri könnun 
er vímuefnaneysla tíundu 
bekkinga í sögulegu lág-
marki, sé litið til síðustu 
tíu ára. Sameiginleg við-
vera foreldra og barna 
hefur höfuðáhrif á neyslu-
venjur, ásamt hollu tóm-
stundastarfi, segir dr. Inga 
Dóra Sigfúsdóttir. Hún 
er í forsvari fyrir þessar 
rannsóknir, sem unnar eru 
af rannsóknamiðstöðinni 
Rannsóknum og greiningu í 
samstarfi við sveitarfélögin 
í landinu. 

Helmingi færri drekka áfengi nú 
í tíunda bekk en fyrir áratug. 
Sama á við um tóbaks- og hass-
reykingar. Vímuefnaneysla í 
heild sinni sýnist á nokkuð 
stöðugri niðurleið ár frá ári, þótt 
örlítil aukning hafi mælst í fyrra. 
Sú aukning er nú að fullu gengin 
til baka. 

Um áttatíu prósent nemenda í 
elstu bekkjum grunnskóla á öllu 
landinu tóku þátt í könnuninni, 
sem var gerð í febrúar. Sambæri-
leg könnun hefur verið gerð árlega 
síðan 1997 og því auðvelt að bera 
saman niðurstöður milli ára. 

Umrætt rannsóknastarf er unnið 
út frá „íslenska módelinu“, sem 
snýst um náið samstarf rann-
sóknaraðila, þeirra sem koma að 
stefnumótun í málefnum ungs 
fólks og  þeirra sem starfa með 
börnum og ungmennum. Nú er 
verið að vinna með þetta líkan í 
einum fimmtán Evrópuborgum 
næstu tvö árin. Niðurstöður rann-
sóknarinnar verða kynntar í  
Ístanbúl í maí. 

„Við vitum auðvitað ekki hvort 
þetta gengur þarna úti, því hér 
heima eru aðrar aðstæður,“ segir 
Inga Dóra Sigfúsdóttir og nefnir 
smæð samfélagsins og 
menntunarstig þjóðarinnar sem 
dæmi.

Inga Dóra er deildarforseti 
nýrrar Kennslufræða- og lýð-
heilsudeildar Háskólans í 

Reykjavík, en Rannsókn og 
greining er rannsóknarmiðstöð 
innan deildarinnar. 

„Við höfum við lagt ríka áherslu 
á samstarf foreldra og skóla,“ 
segir Inga. „Við höfum séð að 
lengd þess tíma sem foreldrar 
eru með börnum sínum hefur 
mælanleg áhrif á líkurnar á því 
að börnin neyti vímuefna.“ Inga 
Dóra telur því auðsýnt að eitt 
grundvallaratriði forvarnar-
starfs sé samvera barna og for-
eldra, ásamt tómstundastarfi 
sem leggi áherslur á hefðbundin 
grunngildi. Fræðsla um skað-
semi fíkniefna nægi ekki ein og 

sér til að hafa áhrif á lífsstíl. 
„Unglingar sem neyta vímu-

efna gera sér oft grein  fyrir 
skaðlegum áhrifum hegðunar 
sinnar. Það skiptir þá bara ekki 
höfuðmáli. Því þarf að reyna að 
hafa áhrif á hegðun þeirra. 
Byggja upp aðstæður til heil-
brigðs lífernis.“ 

Aðspurð hvaða álit hún hafi á  
frægum forvarnarherferðum, til  
dæmis um Fíkniefnadjöfulinn, 
þar sem vímuefni voru sýnd sem 
djöfulleg og boðskapurinn á 
næsta trúarlegum nótum, segir 
Inga Dóra að slík bein skilaboð 
og áróður skili ekki árangri einn 
og sér í forvarnarstarfi. „Það er 
mun árangursríkara að skapa 
aðstæður til að hafa áhrif á 
breytni unglinganna og í anda 
þess hefur sífellt minni áhersla 
verið lögð á beina fræðslu og 

meiri þungi lagður í  starf úti á 
vettvangi, með grasrótinni.“ 

„Við vinnum þessar rannsóknir í 
nánu samstarfi við fólkið sem 
mest umgengst krakkana. For-
eldrar, kennarar, íþróttaþjálfar-
ar og fleiri eru lykilfólk í lífi 
barna. Það er þetta fólk sem 
börnin leita til ef eitthvað bjátar 
á og þau vilja svör sem fyrst. 
Unglingar vilja ekki panta tíma í 
næstu viku til að ræða það sem 
þeim liggur á hjarta. Því er 
mikilvægt að þeir sem standa 
þeim næst hafi svör á reiðum 
höndum.“

Tónlistarkennarar og íþrótta-
þjálfarar eru dæmi um starfs-

stéttir sem skipta máli í lífi 
barna. Mikilvægt er að þeir miðli 
gildum sem stuðla að heilbrigðu 
lífi, segir Inga Dóra. „Það skiptir 
höfuðmáli að þjálfarar kenni 
börnum að þátttaka í íþróttum 
snúist ekki bara um sigur í leik 
heldur ekki síður hin hefðbundnu 
gildi. Til dæmis að leikurinn sé 
heiðarlega eða drengilega leik-
inn. Bestu þjálfararnir eru þeir 
sem geta miðlað þessum gildum 
og það eru þeir sem við viljum 
að hjálpi til við að ala upp börnin 
okkar,“ segir Inga Dóra. Hún 
bætir við að þessi afstaða bygg-
ist á þeirri reynslu sem rann-
sóknamiðstöðin hafi viðað að sér 
úti á vettvangi síðustu tíu árin.

Vímuefnaneysla unglinga ekki minni í tíu ár

Við höfum séð að lengd 
þess tíma sem foreldrar 

eru með börnum sínum hefur 
mælanleg áhrif á líkurnar á því 
að börnin neyti vímuefna.





greinar@frettabladid.is

Ég datt í þunglyndiskast á 
skírdagsmorgun. Mogginn 

birtir skoðanakönnun um 40% 
fylgi Sjálfstæðisflokksins og 
20% fylgi Samfylkingarinnar. Og 
það sem verra var. Ríkisstjórn-
in heldur velli. Maður sýpur 
hveljur undir svona páskaboð-
skap og ég gerði meir: fór í lang-
an göngutúr til að ná úr mér 
mesta hrollinum, svona rétt eins 
og maður gerði eftir að tapa leik 
í fótboltanum í gamla daga. Ég 
er jú innanbúðarmaður í Sam-
fylkingunni og þegar svona 
kannanir birtast spyr maður 
sjálfan sig hvort það geti virki-
lega verið að jafnaðarstefn-
an eigi ekki meiri hljómgrunn í 
þessu góða landi?

Og svo fór ég heim og lagð-
ist flatur í sófann og hugsaði: 
hvað er ég, gamall góðborgari, 
að skipta mér að þessu? Hvað 
kemur mér þetta við? Af hverju 
ekki bara að fylgjast með fjöl-
miðlunum úr fjarlægð, fylgjast 
með því hvað sagt er um láns-
hæfismat bankanna og eigenda-
skiptin á Glitni. Einhver borg-
aði eitt hundrað og tíu millj-
arða og annar græddi fimmtíu 
og fjóra milljarða. Lesa um það 
í fréttunum þegar þeir kaupa 
kvótana hvor af öðrum, af því 
að þetta eru mennirnir sem líka 
eiga fiskinn. Fylgjast með því 
hver sé ríkastur og hvar þeir 
haldi upp á afmælin sín. Kynna 
sér kaupmáttinn og hagvöxtinn 
og reikna út vextina og vera sem 
sagt þakklátur fyrir allt það sem 
þessir góðu karlar hafa gert mér 
um dagana. Af hverju að trufla 
þá?

Mér er að vísu par sama hver 
eigi þessa banka eða öll dóttur-
fyrirtækin, en þessu er haldið að 
mér, þetta þykir markverðast og 
kannski á maður bara að draga 
sig endanlega í hlé og láta sér 
lynda að tilheyra þessum þögla 
meirihluta þjóðarinnar sem 
engu ræður í þessu þjóðfélagi, 

ræður ekki yfir peningunum 
eða völdunum eða auðlindun-
um, ræður ekki yfir fólkinu sem 
ráðstafar sínu atkvæði í kosn-
ingum til að mylja áfram undir 
þessa sömu menn. Af hverju 
sest ég ekki bara í djúpa stól-
inn heim í stofu og læt aðra um 
að stjórna og ráða og kveiki svo 
á sjónvarpsfréttum um sjöleyt-
ið á kvöldin, til að fylgjast með 
því hver kaupir hvað og hver er 
meiri forstjóri heldur en hinn?
Og horfa svo á fótbolta þess á 
milli, til að stytta mér stundirn-
ar. Erum við ekki bara tuttugu 
prósent hér og fimm prósent þar, 

í einhverskonar stjórnarand-
stöðuleik, óverulegur og óbreytt-
ur minnihluti þjóðar, sem má sín 
í rauninni einskis, þegar kemur 
að fjörtíu prósent liðinu, þunga-
vigtarliðinu í ráðherrastólun-
um, í forstjórastöðunum, á jötun-
um við kjötkatlana og öllu þessu 
dygga stuðningsliði, sem hrópar 
á pöllunum. Allir í kór. Þetta er 
óvígur her. 

Enda eru þeir á móti komm-

um, (afturhaldskommadindlar 
hét það hjá Davíð) og þeir eru á 
móti „kerlingunni“ henni Ingi-
björgu, svo notað sé kurteisleg 
nafngift stjórnarliðsins á sínum 
helsta andstæðingi!! Þeir eru jú 
sammála um að það kunni eng-
inn með stjórn þessa lands að 
fara, svo lengi sem þeir standa 
saman í anda þess frelsis að 
vera frjálsir að því að kjósa sína 
menn aftur. Og aftur. 

Já, af hverju gefst ég ekki upp 
og tek mér sæti í djúpa stóln-
um, læt af þessu andófi, læt mér 
lynda að horfa bara álengdar á 
framhaldslíf þessara hofmóðugu 
náttúruafla, lygni aftur augun-
um og dey smám saman drottni 
mínum og örlögum? Er nema 
von að maður gapi og spyrji?

En viti menn. Ég jafnaði mig á 
þunglyndiskastinu, kreppti hnef-
ann og beit á jaxlinn. Ég er enn á 
lífi, ég hef ennþá trú á mínu liði, 
mínum málstað, mínum foringja 
og ef sverð þitt er stutt, þá taktu 
eitt spor fram á við. Nú söfnum 
við liði, með jafnaðarstefnuna 
að vopni og sýnum hvar Davíð 
keypti ölið. 

Höfum eitt á hreinu: pólitíkin 
snýst ekki um það hver kaupir af 
hverjum fyrir alla milljarðana. 
Pólitíkin, kosningarnar, snúast 
um hag heimilanna, um Gunnu 
og Jón, um velferð okkar allra, 
Ekki bara sumra.

Alþingiskosningarnar eftir 
tæpan mánuð eru í rauninni að-
eins ein stór spurning sem lögð 
er fyrir okkur öll: viljum við 
hafa sömu stjórnina, sömu flokk-
ana, sama fólkið, í sextán ár 
samfleytt? Eða viljum við gefa 
öðrum tækifæri til að sýna hvað 
þeir geta og vilja? Þetta er enn 
hægt. Það er enn á okkar valdi 
að breyta fréttunum um pening-
ana í umræðu um manneskjur. 
Um líf okkar. Allra hinna. Um 
það snúast stjórnmálin og kosn-
ingarnar. Fólkið í þessu landi.

Drauma okkar og vonir.

Ef sverð þitt er stutt

Höfum eitt á hreinu: pólitíkin 
snýst ekki um það hver kaupir 
af hverjum fyrir alla milljarð-
ana. Pólitíkin, kosningarnar, 
snúast um hag heimilanna, 
um Gunnu og Jón, um velferð 
okkar allra, Ekki bara sumra.

Nokkuð hefur verið rætt um inn-
flytjendapólitík að undanförnu. 

Flest okkar höfum við þá afstöðu að við 
viljum að eins vel sé komið fram gagn-
vart útlendu aðkomufólki og við vilj-
um að gert sé gagnvart okkur þegar 
við erum í útlöndum. Sjálfur hef ég 
reynslu af því að vera búsettur erlend-
is og er hlýtt til þeirra þjóða sem ég 
hef dvalist hjá, ekki síst vegna þess hve vel mér 
var tekið. 

Þetta breytir því ekki að bráðnauðsynlegt er 
að ræða innstreymi erlends launafólks til lands-
ins, í hve miklum mæli við viljum og getum tekið 
á móti aðkomufólki svo sómasamlegt sé. Einn-
ig þarf að hafa í huga að atvinnulíf verði ekki 
sveiflukennt þannig að á víxl gangi á með ofsa-
þenslu og síðan fjöldaatvinnuleysi. Jafnvægi er 
heillavænlegra fyrir atvinnulífið og samfélagið 
hvernig sem á málin er litið.

Sumir vilja reisa múra og girðingar og sporna 
þannig við innflutningi til landsins. Slíkir múrar 

eru ekki eftirsóknarverðir auk þess 
sem þeir í reynd breyta engu. Allir hafa 
hvort eð er rétt til að koma til Íslands 
og ráða sig hér til starfa ef störf eru 
á annað borð í boði. Það er meginmál-
ið. Hér hefur efnahagslífið verið þanið 
til hins ítrasta, m.a. með stóriðjustefnu 
stjórnvalda, með þeim afleiðingum að 
vinnumarkaðurinn hrópar bókstaflega á 
fólk. Þeir sem telja að vinnumarkaður-
inn sé ekki í jafnvægi eiga að beina sjón-
um sínum að þessu í stað þess að varna 
fólki komu til landsins með gaddavír! 

Lofsvert er hvernig staðið hefur verið að ný-
legri lagasetningu sem tryggir réttindi á vinnu-
markaði enda byggist hún á víðtækri sátt aðila 
vinnumarkaðar, ASÍ, BSRB, BHM og SA.

Eitt má aldrei gleymast í þessari umræðu og 
það er hve viðkvæm hún er. Allir ættu að minnast 
þess að orð geta sært fólk. Ekki síst ef aðkomu-
fólk skilur umræðuna sem ógnandi og fjandsam-
lega í sinn garð. Það má aldrei verða. Hræðsla við 
umræðu má á hinn bóginn ekki leiða til þess að 
hún komist hreinlega ekki á dagskrá.

Höfundur er þingmaður VG.

Múrar eru engin lausn

F
ormenn Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar sáu Ís-
land í ólíku ljósi í opnunarræðum sínum á landsfundum 
flokkanna sem nú standa. Þrátt fyrir margs konar ágrein-
ing slógu þeir á ýmsa strengi í nokkrum takti um sum stór 
viðfangsefni sem við blasa.

Forsætisráðherra sendi frá sér þrenns konar skilaboð. Í fyrsta 
lagi lagði hann mestan þunga í skýrt fyrirheit um tilteknar úrbætur 
í þágu aldraðra. Þær snúast ekki einvörðungu um aukin útgjöld. Þær 
sýna einnig langtíma hugsun um nauðsyn þess að gefa eldra fólki, 
sem bæði getur og kýs, tækifæri til lengri starfsaldurs. Frá pólitísku 
sjónarhorni var skynsamlegt að leggja með þessum hætti áherslu á 
velferðarmál.

Skilaboð númer tvö fólu í sér boðskap um að náttúruvernd og nýt-
ing náttúrugæða ættu ekki að vera andstæður er útilokuðu hvor 
aðra. Umfangsmesta friðun lands hefur þannig átt sér stað samhliða 
stærstu virkjanaframkvæmdum. Forsætisráðherra skaut sér að vísu 
undan því að segja berum orðum það sem er kjarni þess máls, að alls-
herjar stöðvun undirbúnings og framkvæmda á þessu sviði er ávís-
un á lífskjaraskerðingu. Boðskapurinn var hins vegar ótvíræður.

Án þess að nefna viðskiptahallann fólust í þriðja lagi í ræðu for-
sætisráðherra skilaboð um að aðstæður gæfu ekki tilefni til mik-
illa útgjaldaloforða. Stefnan er frjálsræði í efnahagsmálum með 
opinberu útgjaldaaðhaldi. Þó að staða ríkissjóðs hafi verið sterk eru 
óneitanlega hættumerki fram undan. Að ósekju hefðu aðhaldsskila-
boðin því mátt vera ákveðnari þó að þau verði ekki véfengd.

Formaður Samfylkingarinnar gerði einnig að umtalsefni mikil-
vægi ábyrgrar efnahagsstefnu þar sem framfarir byggðust á jafn-
vægi. Sá boðskapur er að vísu ekki í fullu samræmi við fjárlagatil-
lögur flokksins. Hann er hins vegar tákn um skynsamlegan nýjan 
tón í skilaboðum til kjósenda.

Í annan stað ítrekaði formaður Samfylkingarinnar stóriðjuhlé. Ef 
þau ummæli eru túlkuð með skírskotun til skýrslunnar um efnahags-
lega ábyrgð virðist þessi orðnotkun rúma áframhaldandi undirbún-
ing vegna annarra slíkra verkefna en þeirra sem Hafnfirðingar hafa 
þegar slegið út af borðinu. Þetta er vísbending um að leiðir Samfylk-
ingarinnar og Vinstri græns liggi ekki jafnþétt saman og litið hefur 
út fyrir upp á síðkastið.

Velferðarmálin voru eðlilega kjarninn í boðskap formanns Sam-
fylkingarinnar. Á því sviði hefur flokkurinn ekki átt við trúverðug-
leikakreppu að etja. Vandi hans er hins vegar að sýna fram á hvernig 
tiltekin fyrirheit um útgjöld ríma við boðskapinn um ábyrga stjórn 
efnahags- og ríkisfjármála.

Ræður þessara tveggja flokksformanna voru vitaskuld ólíkar. Að 
öllu virtu var þó ákveðinn samhljómur í þeim skilaboðum sem þeir 
sendu um framtíðina. Réttilega vaknar sú spurning hvort það hafi 
einhverja pólitíska merkingu um auknar líkur á samstarfi þeirra ef 
stjórnarflokkarnir halda ekki meirihluta? 

Eins og sakir standa bendir fátt til þess að slíkt samstarf sé í upp-
siglingu. Við blasir að Samfylkingin þurfi að fórna meir af stefnu 
sinni í samstarfi við Vinstri grænt. En vandséð er hvernig hún getur 
losað sig frá skuldbindingum um viðræður til vinstri og ef til vill er 
ekki mikill áhugi fyrir því. Um pólitískt samstarf sýnist hún þar af 
leiðandi vera í meiri trúverðugleikavanda en Sjálfstæðisflokkurinn. 

Ólík sýn í 
nokkrum takti

Erlendir
 Atlasar
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TIL HAMINGJU
Við óskum Flugstöð Leifs Eiríkssonar til hamingju með nýja og endurbætta flugstöð. 

Við erum stolt af árangursríku samstarfi við stjórn og allt starfsfólk flugstöðvarinnar.

Verkefnisstjórn
Arkitektahönnun

Arkitektahönnun
Hönnun burðarvirkja

Hönnun rafkerfis Hönnun lagna- og loftræsikerfa Framkvæmdaeftirlit
Hönnun stálvirkja

RekstrarráðgjöfHönnun útisvæðaEftirlit með farangursflokkunarkerfi
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Fágun, glæsileiki og framúrskarandi aksturseiginleikar er 
það sem helst einkennir nýjan Mercedes-Benz C-Class. Og
upplifunin af akstrinum er töfrum líkust. Fullkomin kyrrð í 
bland við hárfína snerpu.

Upplifðu töfra

 ASKJA er eini viðurkenndi sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi.

Frumsýning um helgina. Opið laugardag og sunnudag kl. 12–16.



Gjöfult dagsverk

V
ladimir Ashkenazy 
stýrði Sinfóníu-
hljómsveit Íslands 
í tvígang í vikunni. 
Hann verður sjö-

tugur í sumar 
og er ekki að 
sjá að þessi 
vinnuþjark-
ur láti aldur 
draga úr vinnu 
meðan hann 
hefur heilsu til. 
Hljómsveitar-
stjórn útheimt-
ir gríðarlega 
krafta, líkam-
lega ekki síður 
en andlega. En 
þá er til þess 
að líta að fáar 
starfsgrein-
ar leyfa mönn-
um jafn langan 
starfsaldur. Þar 
er viðurkennt 
að aldur bætir 
menn og marg-
ir mestu hljóm-
sveitarstjórar
sögunnar hafa 
starfað langt 
fram yfir ald-
ursmörk eftir-
launa.

Vladimir er 
fæddur í Gorki 
sem nú heitir 
Nizhny Novgor-
od. Faðir hans 
var gyðingur, 
kominn af þeim 
straumi sem 
hrakinn var frá 
Rínarlöndunum.
Móðirin var 
aftur rétttrúnað-
arkona og hefur 
aðskilinn trúar-
heimur foreldra 
örugglega haft 
sitt að segja um 
uppeldi drengs-
ins. Hann var 
settur til náms 
á píanó sex ára 
gamall og sýndi 
slík efni að hann 
var tekinn inn í 
virtan skóla átta 
ára og lauk síðar 
námi frá kons-
ervatoríunni í 
Moskvu. Hann 
var við nám er 
hann vann önnur verðlaun í al-
þjóðlegri samkeppni ungra 
píanóleikara sem kennd er við 
Chopin í Varsjá 1955 átján ára. 
Hann vann aftur virt verðlaun 
1962 í Tjækovskí-keppninni 
en deildi þá titlinum með John 
Ogdon. Þá var ljóst að Vladi-
mirs beið alþjóðlegur frami 
sem einleikara. 

Vladimir var og er eitt af 
stóru nöfnunum í einleik á 
píanó á okkar dögum og mun 
verða skráður í söguna sem 
slíkur. Hann er þekktur fyrir 
hljóðritanir á verkum landa 
sinna og tónskáldum rómant-
íska tímans: hann hefur hljóð-
ritað allar prelúdíur og fúgur 
Shostakovitsj, sónötu Skrjabins 
og öll verk eftir Rachmanin-
off, Schumann og Chopin fyrir 
píanó. Þá eru ótaldar píanósón-
ötur Beethovens, píanókons-
ertar eftir Mozart, Beethoven, 
Bartók og Prokofíev. Ferli hans 
í flutningi einleiksverka fyrir 
pianó er ekki lokið. Hann spil-
ar enn og hljóðritar. Í umsögn 
Gramophone var sagt fyrir 
fáum árum að væri laus stund í 
þéttu dagplani hans nýtti hann 
þann tíma til að ljúka dags-
verki.

Leið Vladimirs lá snemma 
hingað til Íslands: Þórunn 
eiginkona hans er sprottin 
úr samfélagi sem hafði tón-
list í hávegum, þótt það væri 
í þröngum hópi. Þórunn og 
Vladimir kynntust þegar hún 
kom til náms í Moskvu 1958. 
Hún er tveimur árum yngri, 
fædd og alin upp í Reykja-

vík. Faðir hennar Jóhann 
Tryggvason var tónlistarmað-
ur og kenndi dóttur sinni á 
píanó frá unga aldri. Hún fór 
að spila tveggja ára, las nótur 

og samdi smálög frá fjögurra 
ára aldri. Fyrstu tónleika sína 
hélt hún tíu ára og það ár lék 
hún á þrennum stórtónleikum í 
Reykjavík. Jóhann hafði hald-
ið til London 1945 til náms og 
tveimur árum síðar flutti Klara 
kona hans þangað með börnin. 
Þórunn var strax tekin inn í 
yngri deildina í Royal Acad-
emy of Music. Frammistaða 
hennar á tónleikum á þessum 
árum var afar mikilsverð fyrir 
íslenskt listalíf og sannaði fyrir 
þeim stóra hópi sem hleypti 
heimdraganum árin eftir stríð-
ið að ævintýri Stefáns Íslandi 
og Maríu Markan var ekki 
einsdæmi.

Þau Vladimir tóku að draga 
sig saman í Moskvu þegar Þór-
unn kom þangað til náms 1960. 
Þau giftust 1960 og bjuggu við 
barnalán, fyrsta barnið fædd-
ist 1962 en þá bjuggu þau í lít-
illi íbúð ásamt foreldum Vladi-
mirs. Þórunn tók sovéskan rík-
isborgararétt en fram undan 
voru tímar ferðalaga og í mars 
1963 komust hjónin með son 
sinn til London þar sem Þór-
unn nýtti sér enskan ríkisborg-
ararétt sinn til að fá landvist-
arleyfi fyrir fjölskylduna. Per-
sónulegt líf þeirra hjóna hefur 
alltaf verið fjarri sviðsljós-
inu og hafa þau lagt áherslu á 
það. Þórunn sneri baki við ferli 
sínum enda tók nú við gríðar-
legur tími ferðalaga: á næstu 
árum skóp Vladimir ser heims-
frægð. Þau afréðu að flytjast 
til Íslands 1968 og fjórum árum 
síðar var Vladimir veittur ríkis-

borgararéttur á Íslandi sem 
hann hefur haldið síðan. Hér 
héldu þau heimili um tíu ára 
skeið en héðan lá leið þeirra 
til Sviss þar sem þau hafa búið 

síðan.
Flutningur

þeirra stafaði 
ekki síst af þeirri 
ákvörðun Vladi-
mirs að snúa sér 
meir að hljóm-
sveitarstjórn.
Hann kaus að rata 
inn á þann vett-
vang í skjóli Sin-
fóníuhljómsveitar
Íslands og var það 
hljómsveitinni
til mikillar gæfu. 
Vann hann um 
árabil með sveit-
inni og kom henni 
til þroska með 
því að taka skref-
in sjálfur til æ 
stærri verkefna. 
Hann studdi þá 
ákvörðun Ragn-
ars í Smára að 
endurvekja lista-
hátíð í Reykja-
vík sem Banda-
lag íslenskra 
listamanna hafði 
staðið fyrir á 
árum áður og 
reyndist hinni 
ungu Listahátíð 
haukur í horni 
með samböndum 
við fjölda virtra 
listamanna. Báðar 
þessar stofnanir 
hafa þakkað fyrir 
sig: Vladimir er 
heiðursforseti
Listahátíðarinn-
ar í Reykjavík og 
heiðursstjórnandi
Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands.

Samkeppni er 
hörð í hljómsveit-
arstjórn: Hann 
starfaði einkum 
sem gestastjórn-
andi og fékk ekki 
fasta stöðu fyrr 
en hann var ráð-
inn til Royal Phil-
harmonic í Lond-
on sem hann 
gegndi frá 1987 

til 1994. Tékk-
neska fílharmonían réði hann 
til starfa sem aðalstjórnanda 
1998 og gegndi hann því starfi 
um fimm ára skeið. Öllum að 
óvörum réði hann sig sem aðal-
stjórnanda Sinfóníuhljómsveit-
ar japanska ríkisútvarpsins 
2004. Hinn 11. apríl var hann 
ráðinn listrænn stjórnandi Sin-
fóníunnar í Sydney og tekur 
þar við árið 2009. Hann er 
handhafi fimm Grammy-verð-
launa. Hann gaf út bók 1985 
sem lýsir hugmyndum hans um 
tónlist og margt annað sem ber 
heitið Handan landamæra.

Orðspor Vladimirs er að 
hann sé ákafur verkmaður, 
strangur og kröfuharður við 
sjálfan sig og alla sem nálægt 
honum eru. Hann var barn á 
stríðsárunum og kom til þroska 
í Sovétríkjunum á síðustu 
árum Stalíns-tímans og upp-
lifði þíðuna undir Krústsjoff 
og kalda stríðið fjarri föður-
landi sínu frá 1963 sem útlagi 
með foreldra sína heima. Hann 
man því tímana tvenna. Hann 
hefur reynst Íslendingum gjöf-
ull sonur og hefur frá upphafi 
notið ómældrar virðingar hér 
á landi í röðum þeirra sem átt 
hafa við hann samvistir. Hann 
hefur reynst óragur að tala út 
um afkomu og aðstæður Sin-
fóníunnar. Dæmið og reynsl-
una af tengslum okkar við hann 
og allt hans fólk er hollt að 
rifja upp í umræðum um stöðu 
þeirra sem hingað leita og vilja 
eiga hér skjól og starfsvett-
vang. Hann er næstfrægasti Ís-
lendingur sem nú er á lífi.





Vorum að ráðgera að fara norð-
ur um páskana en veðráttan er 
of rysjótt til að leggjandi sé í svo 
langan bíltúr með krakkana. Þess 
í stað sitjum við heima í ró og 
næði.

Horfðum á Alexander mikla í 
sjónvarpinu. Ekki fannst mér það 
góð mynd. 

Elí vinur Andra var í heimsókn. 
Hann reiknar með að flytja á næst-
unni upp í Mosó þar sem Hulda og 
Valli eru búin að kaupa lóð og ætla 
að byggja sér hús. 

„Það verður 400 kílómetra hátt,“ 
sagði Elí. 

Svona hefði Alexander mikli 
hugsað.

Í kvöld voru páskaeggin falin með 
tilheyrandi vísbendingum en ein-
hvern tímann fyrir ævalöngu 
komst sá siður á hérna á heimil-
inu að fela páskaeggin og dreifa 
síðan rímuðum vísbendingum um 
húsið; hver vísbending vísar síðan 
á næstu vísbendingu þar til sú síð-
asta vísar á sjálfan súkkulaðifjár-
sjóðinn.

Annars hefur þetta verið ágætur 
og friðsæll vinnudagur sem kom 
að góðum notum því að skáldsag-
an sem ég er að skrifa virðist ætla 
að teygja anga sína í allar áttir. 

Atburðarásin liggur um Ísland, 
Argentínu, Eistland, Holland og 
Þýskaland og nær frá nútímanum 
aftur til jóla árið 800. 

Þótt þessi bók ENGLAR
DAUÐANS fjalli um ljótari 
hluti en leit að 
páskaeggj-
um eru 
í henni 
ýmsar
vísbend-
ingar.

Fyrsta vís-
bendingin í bók-
inni er til dæmis 
svona:

Dagurinn hófst á páskaeggjaleit. 
Vísbendingarnar reyndust sem 
betur fer nógu skýrar til þess að 
eggin kæmu í leitirnar.

Litla Sól fékk bara eina vísbend-
ingu sem amman las fyrir hana 
því að sú stutta er ekki komin 
lengra í lestri en svo að hún þekk-
ir stafinn sinn S og A stafinn hans 
Andra með öruggri vissu og man 
líka að Ó heitir Ó þegar ég klíp 
hana í handlegginn. 

Vísbendingin sem litla Sól fékk 
var svona: 

Í bólinu kúrir karlinn hann afi
og knúsa þig vill hann 
– það er enginn vafi.
Hann tekur þér vel með gleði 

og gáska,
– en gægstu undir rúmið.

Gleðilega páska!

Þegar hún heyrði vísbending-
una lesna var ungfrúin jafnsnögg 
að stinga sér undir rúmið og önd 
að kafa eftir hornsíli. Mér óaði 
við að sjá börnin í náttfötunum 
með þessa risaskammta af sykri 
og súkkulaði, svo að ég rifjaði upp 
gamla lagagrein sem ég held að sé 
úr Jónsbók ef ekki Grágás og út-
skýrði hana fyrir krökkunum. 

En hún er svona: „Óheimilt er 
að leyfa börnum að snæða páska-
egg á fastandi maga enda skulu 

þau áður hafa lokið við að hest-
húsa fullan disk af páskahafra-
graut sem afi þeirra eldar handa 
þeim.“ Í nafni laganna hitaði ég 
hafragraut svo að börnin hefðu 
einhverja undirstöðu til að takast 
á við sælgætisfabrikkur landsins. 
Með lögum skal land byggja!

Í sundinu í dag á Seltjarnarnesi var 
stundum sólskin og logn, stundum 
slydda og stundum hífandi rok og 
rigning. Hitinn sveiflaðist á milli 5 
og 1 stig. 

Börnin eru í sykursjokki, upp-
stökk, kenjótt og óánægð.

Ég hallast meira og meira að því 
að Ingólfur Arnarson og frú Hall-
veig hafi komið hingað með það 
í huga að leita sér að snoturri 
lóð undir sumarbústað fremur 
en þau hafi hugsað sér að búa 
hér allt árið.

Fór með Andra að sjá Mr. Bean 
í Laugarásbíó. Það var mjög 
skemmtileg mynd og ég held 
að á stundum hafi Andri haft 
áhyggjur af því að afi hans 
rifnaði af hlátri.

Síðdegis var svo haldinn 

fundur með völdum íbúum Grjóta-
þorps og fulltrúum frá Borgar-
skipulagi, Minjavernd og Rithöf-
undasambandi sem hafa þá hug-
sjón að rífa Gröndalshús og setja 
niður eftirmynd þess á leiksvæði 
barnanna hérna í Grjótaþorpinu 
sem við köllum Glasgow-torg eftir 
frægu húsi sem eitt sinn stóð þar. 
Mr. Bean hefði unað sér vel í þess-
um hóp.

Einhverra hluta vegna fórst 
fyrir að boða mig á fundinn en Sól-
veig mín fór. Hún er sem betur fer 
ekki óvön því að þurfa að tala máli 
skynseminnar.

Nú vona ég bara að okkar ágæti 
borgarstjóri muni eftir regnhlíf-
inni sem ég skaut yfir hann þegar 
rigndi hvað mest í kosningabarátt-
unni og bregði upp regnhlíf yfir 
okkur hérna til að hlífa okkur við 
að taka við líkinu af frægu húsi 
sem húsabanar í hans þjónustu 

vilja troða upp á okkur.
Þessari herferð Reykjavíkur-

borgar gegn eigin sögu og menn-
ingu verður að linna.

30. maí næstkomandi verð-
ur nákvæmlega eitt ár liðið síðan 
svonefndri „úrskurðarnefnd um 
skipulags- og byggingarmál“ var 
sent kærubréf vegna þess að bygg-
ingaraðilar sem voru hér með gíf-
urlegu brambolti að breyta Hlað-
varpanum í hótel leyfðu sér að 
hundsa samþykktar teikningar og 
byggingarleyfi og stækkuðu húsið 

eftir eigin smekk og geðþótta.
Nú hefur þessi góða nefnd 

lúrt á kærunni í rúma 
tíu mánuði – og 

30. maí á að-
gerðaleysi

skrif-

Sjúklingar – ekki glæpamenn!
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er sagt frá dularfullum vísbendingum, háhýsi í Mosó og fornum lögum um 
hafragraut. Einnig er rætt um sjúklinga,  glæpamenn, Mr. Bean, hæglæti skriffinnskubáknsins – og loks er 
borgarstjórinn í Reykjavík beðinn um regnhlíf.



finnskunnar eins árs afmæli.
Miðað við þessa afgreiðslu 

ferðast sniglar á geigvænlegum 
hraða.

Í dag var sagt frá því að ungt hol-
lenskt par hefði verið handtekið á 
föstudaginn langa við komuna til 
landsins frá Hollandi með rúmlega 
eitt kíló af kókaíni í fórum sínum. 
Aumingja manneskjurnar. 

Því miður sér ekki högg á vatni 
þótt eitt kíló af kókaíni sé hirt af 
einhverjum vesalingum sem eru 
nógu ruglaðir til að spássera með 
eiturlyf gegnum tollskoðun á 
Keflavíkurflugvelli. Eiturlyfin 
sem valda óhamingju og sorg-
um fleiri þúsund fjölskyldna 
hér á landi eru að sjálfsögðu 
flutt hingað í gámum 
innan um annan varn-
ing. Hvert mannsbarn 
veit að tollgæslan 
kemst ekki yfir 
að skoða nema 
brot af þeim 
gámum sem 
hingað
koma.

Ég veit 
ekkert 
um þetta 
ólánsama 
par sem 
tollurinn 
gómaði á 
föstudag-
inn langa, 
en yfir-
leitt eru 
þeir sem 
reyna þá 
glötuðu 
leið að 
smygla 
eitur-

lyfjum gegnum tollhliðið á 
Keflavíkurflugvelli innanklæða 
eða jafnvel innvortis forfallnir 
eiturlyfjasjúklingar eða þá nauð-
ug burðardýr sem eru að reyna 
að vinna sig út úr skuld við al-
vöru eiturlyfjasala. Og það eru 
þessir sjúklingar sem eru settir í 
fangelsi. Hinir raunverulegu inn-
flytjendur eiturlyfja sem hvergi 
ættu að vera nema í tugthúsi 
leika hins vegar lausum hala.

Spurning hvort yfirvöldum 
dómsmála, félagsmála og heil-
brigðismála muni einhvern tím-
ann í framtíðinni hugkvæmast að 
snúa sér að því að lækna eitur-
lyfjasjúklinga og fangelsa glæpa-
menn í stað þess að fangelsa sjúk-

linga og láta glæpamennina af-
skiptalausa?

Landsfundur Sjálf-
stæðisflokksins hófst 
í dag. Fundarmenn 
virðast vera frjáls-
legir í fasi enda stýr-

ir nú flokkn-
um ábyrgur 
maður sem 
ber það með 
sér að vera 
heilbrigð
og góðgjörn 
manneskja.

Leggðu góðu málefni lið

Leggðu góðu málefni lið er heiti á þjónustu í Einkabanka og Fyrirtækjabanka
Landsbankans sem auðveldar þér að hefja mánaðarlegan stuðning við góð málefni.
Það þekkja það flestir að greiða mánaðarlega af húsinu og bílnum og fyrir rafmagn
og hita. Nú er auðvelt að bæta góðum málefnum við þann lista og gerast áskrifandi
að þeim. Þú getur styrkt eitthvert af 75 góðgerðarmálefnum; velur einfaldlega 
styrkupphæðina og hversu lengi þú vilt styrkja. Hver króna skilar sér til góðgerðar-
félaganna og notendur bera engan kostnað við stuðning sinn. Með einfaldri aðgerð
er svo hægt að hætta stuðningi. Landsbankinn hefur boðið þessa þjónustu síðan 1.
júlí sl. og síðan þá hafa hundruð Íslendinga gerst áskrifendur að góðu málefni.

Það er auðvelt að skipta máli

gottmalefni.is

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



GOURMET GRÍSAKÓTELETTUR
LÉTTREYKTAR

NÓATÚNS LÆRISSNEIÐAR
ÞURRKRYDDAÐAR1.214

LAMBAKÓTELETTUR
LÚXUS 1.618

KÁESS PÓLSKAR PYLSUR kr.
kg695kr.

stk.129UNGNAUTAHAMBORGARAR
120 GR

25%
afsláttur

25%
afsláttur

25%
afsláttur

300
kr. kg

Þú sparar

RAUÐSPRETTA
AÐ DÖNSKUM SIÐ

kr.
kg1.298

BLÁ VÍNBER
299 kr. kg

GULAR MELÓNUR
99 kr. kg

RAUÐLAUKUR
99 kr. kg

RAUÐ EPLI
129 kr. kg

AGÚRKUR
99 kr. stk. =

Nýtt kortatímabil!

1.298

40%
afsláttur

60
kr. stk.

Þú sparar

kr.
kg

kr.
kg

kr.
kg



GRÍSALUNDIR
MEÐ SÆLKERAFYLLINGU

1.998kr.
kg

24%
afsláttur

á fylltum grísalundum
Tilboð

kr.
kg998KEILA

MEÐ HVÍTLAUKSOSTI

300
kr. kg

Þú sparar

HREYSTI
SÚKKULAÐI

195 kr.
stk.     

SÓL
APPELSÍNUSAFI

239 kr.
l

25%
afsláttur

John West
sjávarfang

NÝTT!

300
kr. stk.

Þú sparar

STEINBÍTUR
MEÐ KARRÝ OG BÖNUNUM

kr.
kg998

Verði ykkur að góðu!



„Því dekkri sem persóna er, 
þeim mun áhugaverðari er 

hún.“

Þrúgur reiðinnar fyrst gefin út

Alúðarþakkir færum við öllum þeim
fjölmörgu sem vottuðu föður okkar,

Grími Gíslasyni,

virðingu við andlát hans og útför.
Sérstakar þakkir til bæjarstjórnar Blönduóss.

Þökkum hlýju og stuðning í okkar garð.

Sigrún, Katrín, Sæunn, Gísli og fjölskyldur.

Okkar elskulega

Guðrún Steinunn
Gunnarsdóttir,
Sléttuvegi 17, Reykjavík,

andaðist á Landspítalanum Hringbraut þriðjudaginn
10. apríl. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju mánudag-
inn 16. apríl kl. 11.00.

Gunnar Örn Pétursson Karen Níelsdóttir
Birgir Pétursson   Anna Lísa Guðmundsdóttir
Steinunn Pétursdóttir   Sveinn Skúlason
Guðrún Pétursdóttir   Sigurgeir Benediktsson
og fjölskyldur.

Okkar kæra vinkona,

Elín Kristjánsdóttir
Miðtúni 78, Reykjavík,

er látin. Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey.

Fyrir hönd vina hennar,

Guðbjörg Benediktsdóttir.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Brynhildur Skeggjadóttir
Safamýri 48,

lést að morgni fimmtudagsins 12. apríl á
Landspítalanum í Fossvogi. Útförin fer fram frá
Grensáskirkju, miðvikudaginn 18. apríl, kl. 15.00.

Sigrún Benediktsdóttir Gísli Einarsson
Lilja Benediktsdóttir    Sigurður Vilbergsson
Benedikt Benediktsson    Þórný A. Kristjánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Systir mín,

Guðný Sigríður
Þorsteinsdóttir
frá Köldukinn í Holtum, Lindargötu 57,

lést á líknardeild Landakotsspítala miðvikudaginn
11. apríl.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,

Guðrún Svava Þorsteinsdóttir.

Ástkær móðir mín, tengdamóðir, amma og
langamma,

Hólmfríður Jóna
Ágústsdóttir, 

andaðist á hjúkrunarheimilinu Eir þriðjudaginn
11. apríl. Jarðarförin fer fram frá Lágafellskirkju föstu-
daginn 20. apríl kl. 13.00.

Fyrir hönd aðstandenda,

Kittý M. Jónsdóttir Elías Skúlason
börn og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Soffía Jóhannsdóttir
frá Skálum á Langanesi,

lést á Landspítalanum í Fossvogi mánudaginn 9. apríl.
Útförin fer fram í Hafnarfjarðarkirkju mánudaginn
16. apríl kl. 15.00.

Guðbjörg Nielsen   Kári Nielsen
Fróði Indriðason   Leena Janus
Kristján Indriðason
Kristín María Indriðadóttir Kristinn Óskarsson
Guðmundur Hólm Indriðason
Ragnar Indriðason   Aðalheiður Daníelsdóttir
Birgir Indriðason
Rut Indriðadóttir   Pétur Bolli Jóhannesson.

„Ég er rosalega ánægð og þetta kom 
mér verulega á óvart,“ segir Fan-
ney Lára Guðmundsdóttir, nýkrýnd 
fegurðardrottning Reykjavíkur. 
Fanney er 19 ára Kópavogsmær og er 
að klára Verzlunarskóla Íslands. Eftir 
stúdentinn ætlar hún að taka eins árs 
pásu frá námi til að ferðast en hún 
stefnir á viðskiptafræði í framtíð-
inni í bland við ferðamálafræði. Að-
spurð segir Fanney að kvöldið hafi 
verið afar skemmtilegt en auk þess að 
hreppa fyrsta sætið var Fanney valin 
Aquolina-stelpan.

„Þetta var svo skemmtilegt að ég 
vildi að kvöldið myndi aldrei enda. 
Þegar búið var að tilkynna annað og 
þriðja sætið bjóst ég við að heyra eitt-
hvert annað nafn því ég trúði ekki að 
ég myndi sigra,“ segir Fanney Lára en 
bætir við að núna stefni hún að sjálf-
sögðu á fyrsta sætið í stóru keppninni 
sem verður haldin 25. maí. 

Fanney Lára segist ekki hafa þurft 
að breyta mikið um lífsstíl í undir-
búningi sínum fyrir keppnina. „Að 
vísu þurfti ég að byrja að hreyfa mig 
meira en ég hafði lítið gert af því áður. 

Núna veit ég hvað það er gott og ætla 
hiklaust að halda því áfram.“

Fanney Lára er á föstu með Daníel 
Frey Daníelssyni sem er námsmaður 
í Japan. Kærastinn var ekki á landinu 
þegar keppnin var haldin en hringdi 
strax í hana eftir krýninguna. „Hann 
sá úrslitin á netinu og hringdi strax 
og sagðist óska þess að hafa komið. 
Ég var í svo miklu spennufalli að ég 
gat varla talað en hringdi í hann aftur 
um kvöldið þegar ég var komin heim,“ 
segir hún hlæjandi.   





Ó
látabelgurinn Auð-
unn Blöndal seg-
ist vera alinn upp 
að miklu leyti hjá 
dómkirkjupresti.
Hann er af Krókn-

um, elskar íþróttir og viðurkenn-
ir að hafa þurft að googla Ármann 
Jakobsson áður en hann mætti 
í viðtalið. En var að vísu fljótur 
að kveikja þegar hann sá mynd-
ir af Ármanni í Gettu betur en 
Auðunn er mikill aðdáandi allra 
spurningakeppna. Ármann er hins 
vegar borgarbarn, alinn upp í Álf-
heimum og vill helst sverja af sér 
Gettu betur-tvíburastimpilinn. 

Að hvaða leyti haldið þið að það 
hafi mótað ykkur að vera utan af 
landi annars vegar og hins vegar 
úr úthverfi?
Auðunn: Þegar ég ólst upp á Sauð-
árkróki stundaði ég mikið íþróttir, 
það var einfaldlega ekkert annað 
að gera. Nú bý ég í bænum, hef 
gert í sjö ár, en mér finnst ennþá 
jafngaman að fara í bíó og keilu, 
þetta er lúxus fyrir mér. Hefði 
ég verið að þessu síðan ég var 11 
ára væri ég örugglega orðinn leið-
ur. Ég er sérstaklega hress í diskó-
keilu á föstudagskvöldum. 
Ármann: Ég ólst upp í einu af 
hinum þrjátíu úthverfum Reykja-
víkur. Þau eru öll svipuð og Sauð-
árkrókur nema það er styttra í 
bæinn. Fólk sem býr í úthverfum 
er bara þar og sjálfur fór ég eigin-
lega aldrei niður í bæ. Ég held að 
það sem geri aðstæður okkar Auð-
uns ólíkar séu frekar aldursmun-
ur en búseta í æsku. Tölvur voru 
til dæmis varla til þegar ég var 
lítill. Í Reykjavík voru þrjár tölv-
ur og þær voru allar í bönkum og 
menn í hvítum sloppum sem um-
gengust þær. 
Auðunn: Tölvur voru að vísu ekki 
heldur margar í minni æsku. 
Börn voru úti í fótbolta og í fall-
inni spýtu. Menn voru ekki að slíta 
hausinn af hver öðrum í einhverj-
um tölvuleik. Unglingar í dag fara 
ekkert í kyss-kyss-og-útaf heldur 
er slummast á webcam.
Ármann: Ég missti alveg af tölvu-
leikjunum. Ég horfi stundum á 
GameTíví og ég skil bara ekki 
neitt.

Að málefnum líðandi stundar. 
Bandarískur hagfræðiprófessor 
skrifaði pistil þar sem hann stakk 
upp á því að Bandaríkjamenn 
myndu frekar ráðast á Ísland í 
staðinn fyrir Íran. Af hverju haldið 
þið að þessi háðsádeila hafi vakið 
svona mikla athygli meðal Íslend-
inga?
Ármann: Íslendingar eru oft svo-
lítið uppteknir af því að Ísland 
skuli vera nefnt einhvers staðar 
í heiminum. Annars finnst mér að 
fólk mætti fá að segja sína skoðun 
meira án þess að þurfa sífellt að 
biðjast afsökunar á orðum sínum. 
Seinustu mánuði líður varla sá 
dagur að einhver heimti ekki af-
sökunarbeiðni út af einhverju sem 
var sagt.
Auðunn: Gott dæmi um þetta er til 
dæmis Smáralindarbæklingurinn. 
En ég þekki þetta. Við erum oft 
skammaðir í þættinum. Einhverjir 

misskilja grínið og vilja afsök-
unarbeiðni. Og sum efni er við-
kvæmara að nefna en önnur. Og 
það má segja að oft séu hlutirnir 
litaðir svartir án tilefnis. Fólki er 
oft ætlað það versta.
Ármann: Ég held að það sé ekki 
gott, að fólk geti ekki leyft sér að 
láta ýmislegt flakka. Oft eru þetta 
réttlætanlegar athugasemdir, en 
samt sem áður – er ekki lífið mjög 
leiðinlegt ef enginn má segja neitt? 

En málfarskvartanir, Auðunn? 
Er enginn sem fettir fingur út í 
tungutak ykkar? Og hvað finnst 
þér, Ármann, um málfar fjölmiðla-
manna?
Auðunn: Það er mikið af krökkum 
og unglingum sem horfa á þátt-
inn og því reynir maður að vera til 
fyrirmyndar en ég fékk einu sinni 
tölvupóst frá Davíð Þór Jónssyni 
þar hann sagðist vera svo ánægð-
ur með að ég segði alltaf „Ég 
hlakka til“. Svo spurði hann mig 
hvort ég gæti þá ekki líka farið að 
segja „Hann hlakkar til“ og „hún 
hlakkar til“. Mér fannst gott að fá 
þessa ábendingu og ég æfði mig, 

mér var sko alls ekki sama.
Ármann: Málfarið í 70 mínútum 
stuðaði mig aldrei. Aftur á móti 
er málfarið í Kastljósinu ekki 
upp á það besta og mér finnst 
það kannski aðalmálið að mál-
far sé fjölbreytt. Ég hef svolitlar 
áhyggjur af Ríkissjónvarpinu, til 
dæmis í Kastljósinu. Mér finnst 
mikilvægt að málfar sé fjölbreytt 
og Ríkissjónvarpið þarf að vera 
með öðruvísi málfar en 70 mínút-
ur. Ég slekk á Kastljósinu um leið 
og ég heyri fyrstu amböguna, það 
er oft snemma.
Auðunn: Djöfull er ég að fíla þig, 
maður. Þú horfir á 70 mínútur og 
Kastljósið stuðar þig. 
Ármann: 70 mínútur voru það sem 
þær voru og voru ekkert að þykj-
ast vera neitt annað. Kastljósið á 
að vera allt í senn og þá er stund-
um hætta á að málfarið sígi niður 
úr ríkissjónvarpsstaðlinum. Fólk 
á Íslandi hefur áhuga á málfari og 
það er það skemmtilega, að þetta er 
rætt. Persónulega leiðist mér þessi 
eilífðarnotkun á nafnhætti. Allar 
setningar byrja á „Við erum að 
horfa á …“ og svo framvegis, í stað-
inn fyrir að persónubeygja sagn-
irnar. Ég þoli það ekki, sérstaklega 
hjá ráðherrum og fyrirfólki. 
Auðunn: Ég er frekar líbó hvað 
þessi mál snertir en í þættin-
um reyndum við oftast að passa 
okkur. Það var kannski helst að við 
værum gagnrýndir fyrir slettur. 
Pabbi Sveppa er íslenskufræðing-
ur þannig að við gerðum í því að 
tala eins og við „áttum“ að gera. 
Ármann: Það var mjög fynd-
ið hvernig þið tókuð ykkur til og 
pössuðuð sletturnar. 

Enn og aftur skýtur upp kollinum 
umræðan um ríkidæmi Íslend-
inga og nú er það sjálfur Björgólf-
ur Thor, ríkasti Íslendingurinn, en 
afmælisveisla hans er sögð hafa 
kostað yfir 200 milljónir. Hvað 
hafið þið um það að segja?

Auðunn: Að fá 50 Cent að spila er 
auðvitað eitursvalt. Björgólfur er 
orðinn fertugur og aðalskemmti-
krafturinn er 50 Cent – ekkert 
skallapopp. Ef hann hefur efni 
á þessu þá er það líka bara allt í 
lagi. Þegar ég var 16 ára var ég 
með pulsur í afmælinu mínu og nú 
nokkrum árum síðar á ég aðeins 
meiri pening og býð kannski upp 
á pitsur og frían bjór. Gaurinn er 
bara snillingur og hann á allt gott 
skilið að mínu mati, ég vona bara 
að Björgólfur lesi þetta því þá 
getur hann kannski splæst á mig 
drykk næst þegar við hittumst. 
Jafnvel keypt skemmtikrafta í af-
mælisveisluna. Ég drekk ógeðs-

drykk og svo kemur 50 Cent og 
tekur lagið. 
Ármann: Ég fer strax að hugsa um 
minnimáttarkenndina á Íslandi. 
Að fá 50 Cent er eins konar yfir-
lýsing um hvað við erum stór og 
getum allt. 
Auðunn: En væri ekki það sama 
uppi á teningnum ef Björgólfur 
væri danskur eða sænskur – er 
þetta eitthvað séríslenskt? 
Ármann: Íslensk afmælisveisla 
með heimsfrægum skemmtikrafti 
hlýtur samt að koma því rækilega 
á framfæri að nú sé Ísland orðið 
stórt. Íslendingum finnst tilhugs-
unin um að enginn viti hvað Ísland 
sé mjög erfið. Og þetta er hluti 
af aldagamalli baráttu þjóðarinn-
ar að koma því á framfæri að Ís-
land sé víst merkilegt. Þegar ég 
var að alast upp var ekkert alvöru 
ríkt fólk til á landinu, núna er það 
til, og auðvitað breytir það samfé-
laginu og bilið milli þeirra ríku og 
fátæku eykst sífellt. En auðvitað 
hafa flestir líka orið ríkari. Ég er 

ríkari núna en ég átti von á. 
Auðunn: Ég er líka ríkari í dag en 
ég var þegar ég var 17 ára og tók 
Hyundai á 100 prósent láni. Það er 
í raun furða að ég eigi einhvern 
pening eftir þá reynslu. 

Jafnréttismálin hafa náð nýjum 
hæðum undanfarið í umræðunni 
og nú virðist vera að einhverj-
ir ætli að kæra auglýsingar Coke 
Zero? Hafið þið smakkað drykk-
inn og hvað finnst ykkur um slag-
orð eins og Af hverju ekki kær-
ustur án ZERO … við þurfum að 
tala saman? Eru jafnréttismálin í 
góðum farvegi? 

Auðunn: Ég er pepsí max-maður 
sjálfur en ég mun örugglega 
smakka drykkinn. Ég drekk svona 
þrjá lítra af gosi á dag. Mér per-
sónulega er alveg sama um þessi 
slagorð, ég fer ekki svona rosa-
lega djúpt inn í hlutina, þetta er 
bara grín. 
Ármann: Ég drekk gos kannski 
þrisvar á ári. Ég er örugglega ekki 
markhópurinn fyrir þessa aug-
lýsingu og hún hefur ekki stuðað 
mig neitt sérstaklega en að vísu 
er mjög fátt sem stuðar mig. Á 
hinn bóginn er talsvert um kven-
fyrirlitningu í samfélaginu og það 
er sjálfsagt að bregðast við því. 
Ég veit ekki hvort kæra sé endi-
lega besta leiðin til þess. Ég held 
að jafnréttismálin gangi vel ef 
fólk hugsar mikið um þau. Ójafn-
vægi myndast ef fólk gleymir að 
hugleiða hlutina. Jafnréttismál-
in eru eilífðarmál, það verður 
aldrei fullkomið jafnvægi og það 
er að mörgu leyti gott – að fólk 
haldi þessum málefnaflokki sífellt 

opnum með lifandi umræðu. 
Auðunn: Mér finnst þetta mjög 
gott svar og ég vil gjarnan að þú 
skrifir í sviga að við höfum sagt 
þetta sem Ármann sagði – báðir 
tveir í kór. 

Að lokum. Slúðurblaðamennska. 
Hvað finnst ykkur um þá tegund 
blaðamennsku?
Auðunn: Ef ég mæti á einhvern 
viðburð þá er auðvitað allt í lagi 
þótt smellt sé af manni mynd, 
hvort fólk hafi svo áhuga á að sjá 
það er svo annað mál. En ég hef 
hins vegar ekkert gaman af því að 
sjá Ásdísi Rán og vinkonur henn-
ar sitja á Caruso að panta sér 
pitsu og vera að flippa en þannig 
er bara slúðurblaðamennska á Ís-
landi í dag því það gerist svo fátt. 
Þetta er lítið land og ég held það 
myndi duga að gefa út mánaðar-
blað en ekki vikublað hvað þessi 
efni varðar. 
Ármann: Ég les þessi blöð ekki en 
systir mín hefur lent í svona blaði. 
Var á forsíðunni eins og hún væri 
í viðtali en í raun var ekkert við-
tal í blaðinu. Og það er dæmigert 
fyrir þessi blöð af þessari tegund, 
hér heima og í öllum hinum lönd-
unum, að það er látið eins og það 
sé eitthvað inni í blaðinu sem er 
það svo ekki. 
Auðunn: Já, það er alltaf lélegt. En 
maður er ekkert á móti þeim. 
Ármann: Auðvitað hlaut þetta að 
koma til Íslands. En ég veit ekki 
hver Ásdís Rán er. Fjölnir Þor-
geirs? Jú, ég man eftir Fjölni Þor-
geirs. Hann er af minni kynslóð. 
Annars finnst mér fólk oft óþarf-
lega vont við fólk sem er frægt án 
þess að hafa afrekað neitt. Eins og 
París Hilton, hvað hefur hún gert 
okkur? Verst hún á ekki bróður 
sem heitir Amsterdam.
Auðunn: Já, það gæti verið 
skemmtileg fjölskylda. Í rauninni 
held ég að það sé skárra að vera 
París Hilton, gerandi eitthvað af 
sér, heldur en Íslendingur tuðandi 
hér heima yfir því – sjálfur fullur 
allar helgar. 

Stöndum 
með París 
Hilton
Auðunni Blöndal finnst fátt skemmtilegra en 
diskókeila. Ármann Jakobsson veit ekki hvað 
diskókeila er. Auðunn drekkur einn lítra af gosi á 
dag. Ármann drekkur gos þrisvar á ári. Júlía Mar-
grét Alexandersdóttir dró svart-hvítt par á rökstóla. 

Ármann: Málfarið í 70 mínút-
um stuðaði mig aldrei. Aftur á 
móti er málfarið í Kastljósinu 
ekki upp á það besta.



barnaskautar
Rollerblade

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

Jamis Fester 2.0
20”, 6-9 ára, álstell, 6 gíra

Verð 22.990 kr.

út í vorið
Hjólaðu
Það er hvergi slegið af gæðunum í Jamis barnahjólum
Öll hönnunin miðar að því að öryggi barnanna okkar sé sem mest.
Stellin eru t.d. sérstaflega lág við sætið til að auðvelda barninu að 
ná tökum á hjólinu. Og svo spillir ekki fyrir hvað hjólin eru flott.

Útilíf er með línuskautana fyrir alla fjölskylduna!
Rollerblade er eitt þekktasta merki heims í línuskautum, þar 
gengur þú að gæðunum vísum á góðu verði.

Jamis Lady Bug
12”, 2-5 ára

Verð 12.990 kr.

Jamis Hot Rod
12”, 2-5 ára

Verð 12.990 kr.

Jamis Laser 1.6
16”, 3-6 ára

Verð 14.990 kr.

Jamis Miss Daisy
16”, 3-6 ára

Verð 14.990 kr.

Jamis Laser 2.0
20”, 5-9 ára álstell, fótbremsa

Verð 16.990 kr.

Mikið úrval af hjálmum
og hlífum

Barnahjálmar frá 2.490kr.

Fullorðinshjálmar frá 2.990kr.

Barnahlífasett (Hné-, olnboga- og

úlnliðshlífar) frá 1.490kr.

Fullorðinshlífasett (Hné-, olnboga- og 

úlnliðshlífar) frá 1.990kr.

Rollerblade Micro TFS
Stækkanlegir barnaskautar
Einfalt og töff reimakerfi
Rammi: Trefjaplast
Hjól: 72 mm/80A
Legur: ABEC 3
Stærðir: 29-34, 34-37 og 36-40

Verð 9.990kr.

Rollerblade
Micro Combo
Stækkanlegir barnaskautar
Rammi: Trefjaplast
Hjól: 72 mm/80A
Legur: ABEC 3
Ein stærð: 29-34

Verð 9.990kr.

Hlífasett
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Jamis Capri 2.0
20”, 6-9 ára, álstell, 6 gíra

Verð 19.990 kr.

Jamis Capri 2.4
24”, 7-12 ára, álstell, 7 gíra

Verð 22.990 kr.



S
tærstu utanríkismálin hjá stjórn-
málaflokkunum í komandi kosn-
ingum virðast annars vegar vera 
Evrópumál og hins vegar hvert 
umfang utanríkisþjónustunnar 
eigi raunverulega að vera. Hér 

að neðan verður samband Íslands við Evr-
ópusambandið (ESB) í gegnum samninginn 
um Evrópska efnahagssvæðið skoðað auk 
þess sem farið verður yfir vöxt og umfang 
sendiráða og skyldra kostnaðarliða. 

Íslenska utanríkisþjónustan rekur alls 
sautján sendiráð, fjórar fastanefndir gagn-
vart alþjóðastofnunum auk tveggja sendi-
ræðisskrifstofa. Auk þess starfa sex sendi-
herrar á vegum utanríkisráðuneytisins hér 
á landi. 

Samkvæmt fjárlagafrumvarpi ársins 
2007 er kostnaður ríkissjóðs vegna þessa 
reksturs alls 1.773 milljónir króna. Þegar 
núverandi stjórnarflokkar tóku við árið 
1995 var sá kostnaður 625 milljónir, eða 
um 970 milljónir á núvirði. Kostnaðurinn 
hefur því aukist um tæplega 83 prósent frá 
því að núverandi stjórnarmeirihluti tók við 
árið 1995, en bæði Framsóknarflokkur og 
Sjálfstæðisflokkur hafa farið með utanrík-
isráðuneytið á þeim tíma. 

Dýrust í rekstri er fastanefnd Íslands 
hjá Sameinuðu þjóðunum í New York sem 
kostar landann 134 milljónir króna á þessu 
ári. Átta manns starfa hjá henni sem þýðir 
að kostnaður vegna hvers starfsmanns er 
tæplega sautján milljónir króna. 

Alls starfa 147 manns hjá sendiráðum, 
fastanefndum og sendiræðisskrifstofum 
erlendis auk hinna sex sendiherra sem 
staðsettir eru hér á landi. Flestir þessara 
starfsmanna starfa hjá sendiráðinu í 
Brussel og Evrópusambandinu (sameigin-
legt sendiráð), eða 21 alls. Auk hinna föstu 
starfsmanna eru fjórir starfsnemar í jafn-
mörgum sendiráðum erlendis. Þá eru nán-
ast öll sendiráð með bílstjóra á sínum 
snærum.

Grunnlaun sendiherranna, hvort sem þeir 
starfa hérlendis eða á erlendri grundu, eru 
nú 565.357 krónur. Þeir sem eru staðsett-
ir á Íslandi fá auk þess greiddar sérstakar 
einingar samkvæmt ákvörðun kjararáðs, 
en einingarfjöldinn ræðst af verksviði og 
verkefnum  hvers sendiherra. 

Erlendis fá sendiherrarnir greiddar sér-
staka staðaruppbót, sem er kostnaðar-

greiðsla vegna búsetu erlendis. Ekki fékkst 
uppgefið hver hún væri að öðru leyti en að 
upphæð hennar væri „ákveðin með hlið-
sjón af alþjóðlegum verðsvæðaútreikning-
um og verðlagsþróun í hverju ríki“. Þó má 
ætla að staðaruppbótin hækki heildarlaun 
sendiherranna töluvert. 

Allir flokkarnir koma inn á samband Ís-
lands við Evrópusambandið (ESB) í stefnu-
skrám sínum þótt nálgun þeirra sé æði 
misjöfn. Það samband er í dag rammað 
inn í samninginn um Evrópska efnahags-
svæðið (EES) sem gekk í gildi 1. janúar 
1994. Í grófum  dráttum snýst samningur-
inn um að hið svokallaða fjórfrelsi (frjálst 
flæði vöru, þjónustu, fólks og fjármagns) 
hefur verið framlengt til þriggja ríkja utan 
ESB: Íslands, Noregs og Liecthenstein. 
Ríkin þrjú fá því frjálsan og tolllausan að-
gang að innri markaði ESB á öllum sviðum 
utan landbúnaðar, náttúruauðlinda og „ann-
arra mála er varða þjóðarhag aðildarríkja 
samningsins“.

Í staðinn skuldbinda ríkin sig til þess 
að innleiða allar þær reglur, reglugerðir 
og staðla sem ESB ákveður og snerta fleti 
EES-samningsins án þess að þau fái að 
koma að mótun þeirra eða ákvörðunar-
tökuferli. Þetta þýðir á mannamáli að um 
80 prósent allrar ESB-löggjafar verður að 
lögum á Íslandi án þess að við höfum nokk-
uð um það að segja. Þær framkvæmdir og 
reglugerðir eru yfir fjögur þúsund frá því 
að samningurinn gekk í gildi. 

Þessi skortur á aðkomu að ákvörðunar-
ferlinu hefur oft á tíðum verið kallaður 
lýðræðishalli, enda er verið að innleiða lög-
gjöf hjá sjálfstæðu ríki sem ákveðin er hjá 
alþjóðastofnun sem ríkið er ekki aðili að. 
Öllum ætti því að vera ljóst hversu gífur-
lega víðtæk áhrif EES-samningurinn hefur 
haft á íslenskt samfélag á síðastliðnum 
þrettán árum. 

Samningurinn er Íslendingum gífurlega 
mikilvægur. Árið 2005 fór um 60 prósent 
alls útflutnings frá Íslandi til aðildarríkja 
ESB og það hlutfall hækkar upp í um 66 
prósent ef Noregur og Liecthenstein eru 
tekin með í dæmið. Þá er um 58 prósent 
alls innflutnings til Íslands frá ESB-lönd-
um og sú tala hækkar í 70 prósent ef hinum 
löndum EES-samningsins er bætt inn. 

En það eru fleiri gallar á gjöf Njarðar 
en hinn svokallaði lýðræðishalli. Aðgengið 

að innri markaðinum er nokkuð kostnaðar-
samt líka. Ísland, Noregur og Liecthenstein 
hafa nefnilega alltaf greitt ákveðnar fjár-
hæðir í hinn svokallaða þróunarsjóð ESB 
sem er hluti af EES-samningnum. 

Í aðdraganda þess að tíu ný ríki gengu inn í 
ESB 1. maí 2005 þurftu ríkin að semja á ný 
um aukin framlög til þróunarsjóðsins. 

Eftir langvarandi samningsviðræður 
varð niðurstaðan sú að ríkin greiddu 600 
milljónir evra (um 53,4 milljarðar á nú-
virði) á fimm ára fresti í sjóðinn sem yrði 
skipt upp milli Spánar, Portúgals, Grikk-
lands og nýju aðildarríkjanna tíu. Norð-
menn greiða 95 prósent þessarar upphæð-
ar en Íslendingar um fimm prósent. Auk 
þess greiða Norðmenn svipaða upphæð 

aukalega til frekari þróunar innan sam-
bandsins. Kostnaður ríkjanna þriggja við 
EES-samninginn er því rúmlega 100 millj-
arðar á fimm ára fresti, eða um 20 millj-
arðar á ári. 

Kostnaður Íslands vegna EES-samningsins 
er samkvæmt þessum tölum rúmur millj-
arður á ári. Sú upphæð sem Norðmenn 
greiða undirstrikar að mörgu leyti hversu 
mikilvægt það er fyrir Íslendinga, og líf-
tíma EES-samningsins, að missa Norðmenn 
ekki út úr samningnum. Það yrði Íslending-
um og Liectensteinum líklega afar erfitt að 
halda honum á lífi án þeirra.

Stefna Baráttusamtakanna í utanríkis-
málum liggur ekki fyrir og því er hún ekki 
tekin með í þessari umfjöllun.

Utanríkisþjónusta Íslands er dýr í rekstri. 
Ríkisendurskoðun hefur gert alvarlegar 
athugasemdir við að ítrekað hafi verið 
farið fram úr fjárheimildum og krafðist 
nýlega aðgerða til þessa að sporna við 
framúrkeyrslunni. Utanríkismál og stefna 
flokkanna í þeim málaflokki er eitt þeirra 
mála sem kosið verður um í vor. Í fjórðu 
kosningagreininni af átta skoðuðu blaða-
mennirnir Magnús Halldórsson og Þórður 
Snær Júlíusson umsvif íslensku utanríkis-
þjónustunnar, stefnur flokkanna og 
margþætt áhrif íslenskrar utanríkistefnu. 
Hver eru viðhorf flokkanna til aðildar að 
Evrópusambandinu? Hvaða sendiráð er 
dýrast í rekstri? Leitast var við að skýra 
málin og setja þau fram á einfaldan hátt.  

EES og útþanin utanríkisþjónusta



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Óttar M. Norðfjörð rithöfundur 
er mikill Polo-maður. Ásamt 
Polo-namminu og Polo-íþróttinni 
er blái Wolkswagen Polo-bíllinn í 
mestu uppáhaldi.

„Mamma keypti bílinn nýjan árið 
2002. Hún notar hann mjög lítið svo 
ég er nánast alltaf á honum,“ segir 
Óttar M. Norðfjörð rithöfundur.

Poloinn er mest uppi í Grafar-
vogi með Óttari þar sem hann leggur 
lokahönd á teiknimyndasöguna Jón 
Ásgeir og afmælisveislan. 

„Sagan fjallar um Jón Ásgeir 
Jóhannesson sem býður Davíð Odds-
syni í afmælið sitt í Perluna. Þar 
reynir Jón Ásgeir að útkljá Baugs-
málið í eitt skipti fyrir öll á ansi 
farsakenndan hátt,“ segir Óttar 
hlæjandi.

Hann segir bílinn koma að góðum 
notum þegar hann leitar að nýjum 
hugmyndum þrátt fyrir að hann 
skrifi ekki undir stýri.

„Ég rúnta gjarnan í Vesturbænum 
og út á Granda til að skoða mannlíf 
og fá innblástur. Utanbæjar er Suð-
urlandið í mestu uppáhaldi,“ segir 
Óttar. Hann hefur margsinnis farið 
í ferðalög með Polo og segir bílinn 
virkilega hafa komið á óvart. 

„Þegar ég og kærastan mín fórum 
hringinn fórum við að Snæfellsjökli. 
Bíllinn fór langleiðina upp á jökul-
inn þar sem aðeins jeppar fara. Ég 
var dauðhræddur um að brjóta öxul 
á leiðinni niður en þetta fór allt vel. 
Síðan þá hef ég borið miklar tilfinn-
ingar til bílsins,“ segir Óttar bros-
andi.

Þrátt fyrir fjallaferðir er Óttar 
ekkert hrifin af jeppum og finnst 
Poloinn bera af öðrum bílum. „Jepp-
ar eru oft svo léttir og þess vegna 
meiri hætta á að missa sig út í vit-
leysu í umferðinni. Poloinn er þyngri 
og þess vegna líka ágætis líkams-
rækt að keyra hann,“ segir Óttar.

Líkamsrækt og skáld-
skapur undir stýri



Saga Volkswagen Golf GTI 
spannar nú 30 ár. Af því tilefni 
hefur bíllinn fengið 30 hestöfl í 
afmælisgjöf.

Lengi getur gott batnað. Volks-
wagen hefur sent frá sér sérstaka 
afmælisútgáfu af Golf GTI sem 
fengið hefur smá andlitslyftingu 
og sterasprautu. 

Það sem aðgreinir afmælisút-
gáfuna frá venjulegum GTI er 
sætisáklæðið, en það er orðið að 
vel heppnuðum kokkteil af leðri 
og taui, smáatriði í innréttingu, 
þar sem búið er að koma rauða af-
mælislitnum fyrir á ýmsum stöð-
um auk burstaðs stáls, og ýmis 
mismikilvæg atriði eins og sam-
lituðu spoilerkitt og sérstakar 
svartar felgur.

Stærsti munurinn á afmælis-

barninu og venjulegum GTI er að 
það hefur fengið eitt hestafl að 
gjöf fyrir hvert afmælisár. Hann 
er því orðinn 230 hestöfl.

Golf GTI er frábær aksturs-
bíll, vel útlítandi og með frábæra 
sjálfskiptingu. Afmælisútgáfan 
er það líka. Það er hins vegar ekki 
hægt að segja að hún sé betri. 
Hvort velja ætti hana eða venju-
legan GTI er einungis smekksat-
riði varðandi útlitið. Hestöflin 30 
skipta litlu máli upp á aksturseig-
inleikana, því þótt gaman sé að 
hafa rúmlega 200 hestöfl undir 
húddinu er í raun lítil ástæða til 
að velja heldur 230 hestöfl í stað 
200.

Golf GTI er frábær bíll í 
flesta staði. Afmælisútgáfan er 
skemmtileg viðbót við Golf-flór-
una, sérstaklega fyrir gallharða 
GTI-áhugamenn.

Til hamingju með afmælið

Vesturlandsvegur

Reykjavík

Mosfellsbær

Húsasmiðjan

Nóatún

Toppskórinn

Margt Smátt

Vínlandsleið

Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

Grafarholt



Pétur Óli Pétursson hefur búið 
í Pétursborg í Rússlandi í tíu 
ár. Hann hefur leitt margan 
Íslendinginn um menningar-
heima borgarinnar og segir 
sífellt fleiri landa sækja hana 
heim.

Upphaflega flutti Pétur Óli Pét-
ursson leiðsögumaður til Péturs-
borgar í Rússlandi til að starfa 
fyrir vestrænt fyrirtæki. Honum 
líkaði dvölin vel og býr þar enn tíu 
árum síðar.   

„Ég byrjaði sem leiðsögumað-
ur fyrir tilviljun stuttu eftir að ég 
flutti til borgarinnar. Í fyrstu voru 
þetta vinir og kunningjar sem 
komu, en síðan hefur þetta undið 
upp á sig og er mitt aðalstarf,“ 
segir Pétur. 

Hann tekur á móti fjölda hópa 
ár hvert sem bæði koma á eigin 
vegum og í gegnum skipulagðar 
ferðir. Til dæmis með Icelandair 
og Bændaferðum. 

„Þetta er mikið af kórum og öðru 
listelsku fólki sem hefur áhuga á 
menningunni.

Hér er mikil hefð fyrir sígildri 
tónlist og mörg falleg óperu- og 
leikhús. Það er af miklu að taka,“ 
segir Pétur. 

Borgin er sú fjórða stærsta í 
Evrópu og er að sögn Péturs aðal-
menningarborg Rússlands. Meðal 
þess sem Pétur  býður upp á er 
saga borgarinnar og Rómanovætt-
arinnar. Skoðunarferð að Vetrar-
höllinni og Hermites-safninu frá 
tímum Katrínar miklu og ferð á 
fornar víkingaslóðir.  

Leiðsögnin er sniðin að óskum 
og dvalarlengd hópanna sem flest-
ir koma á vorin eða haustin.

„Þetta er kannski ekki borg-
in fyrir fólk í verslunarferð eða 
þá sem vilja fara á strönd. Þess 
vegna er ágætt að koma meðan 
veðrið er milt því sumrin geta 
verið mjög heit og veturnir kald-
ir,“ segir Pétur. 

Ferðaþjónustan er í miklum 
blóma í Rússlandi og Pétur segir 
borgina mjög örugga fyrir ferða-
menn. „Ferðamenn þurfa að sjálf-
sögðu að fara varlega eins og í 
öllum stórborgum, en við höfum 
aldrei lent í neinum óþægindum 
og hér eru Íslendingar alltaf mjög 
vel liðnir,“ segir Pétur.

Áhugasamir geta haft samband 
við Pétur Óla Pétursson með tölvu-
pósti. peturo@online.ru

Menningin í 
Pétursborg

Ferðafélag Íslands 
www.fi.is  s. 568-2533

sferðir FÍ 
Jónsmessa og jóga 

á Hornströndum

Sæludagar í Hlöðuvík

Látrabjarg og Rauðisandur

Kjalvegur hinn forni

Með eilífðinni á 
Arnarvatnsheiði.

Gönguferðir í Skotlandi
Býð upp á  4 - 7 daga gönguferðir fyrir hressar konur

á öllum aldri um hina frægu West Highland Way.
Gengið er með fram hinu rómaða Loch Lomond vatni og

upp í hálöndin. Tilvalin ferð fyrir vinkonur, mæðgur,
vinnu og gönguhópa.

Allar nánari upplýsingar eru að finna á vefsíðunni minni 
www.skotganga.co.uk og hjá Ingu fararstjóra

í síma 897-8841.

F
í

t
o

n
/

S
Í

A



Ég vil þakka lesendum Fréttablaðsins fyrir frábærar móttökur á þessum pistlaskrifum mínum,
en ekki munu verða fleiri pistlar frá mér að sinni.

Sitkalús er af víðilúsarætt og er önnur af tveimur 
tegundum hér á landi sem lifir á greni. Hin lúsin er 
grenisprotalús. Talið er að hún hafi borist hingað til 
lands í kringum 1960 frá Evrópu.

Sitkalúsin er græn með rauð augu og er 1,5-1,8 
mm að lengd. Hér á landi hafa eingöngu fundist 
kvendýr þannig að um svo kallaða meyfæðingu er 
að ræða. Sitkalúsin fæðir lifandi afkvæmi og eign-
ast hver lús um 15 afkvæmi á ævinni. 

Sitkalúsin veldur miklum skaða í grenitrjám, sér-
staklega á sitkagreni og blágreni, en þessar amer-
ísku grenitegundir hafa ekki náð að aðlagast lúsinni 
og verða því ansi hart úti þegar lúsafaraldur geisar. 
Eini möguleikinn til að drepa lúsina er að úða skor-
dýralyfi á trén að hausti eða eftir árferði í febrúar 
og mars. Skordýralyf sem notað er, og hefur reynst 
vel, myndar vaxkennda filmu á sprotana og fælir 
lúsina frá.

Til þess að lúsin drepist af sjálfsdáðum þarf að 
gera verulegt frost, allt að 15 stigum, um tíma eða 
frost og vindkælingu en þá frostspringa egg lús-
arinnar. Hún leggst ekki í dvala yfir veturinn og 
skemmir trén meðan frostlaust er.

Þegar fólk þarf að fá til sín meindýraeyði eða garð-
úðara þá skal alltaf óska eftir að fá að sjá starfsskír-
teini útgefið af Umhverfisstofnun og eiturefnaleyfi 

gefið út af lögreglustjóra/sýslumanni og það mikil-
vægasta er að viðkomandi hafi starfsleyfi frá við-
komandi sveitarfélagi. Ein og sér hafa starfsréttindi 
meindýraeyða og garðúðara ekkert gildi. Athugaðu 
hvort öll skírteini séu í gildi. Félagar í Félagi mein-
dýraeyða eru með félagsskírteini á sér, í ár eru skír-
teinin gul. Fáðu alltaf nótu vegna viðskiptanna.

Réttindi meindýraeyða og garðúðara frá erlend-
um ríkjum og félagasamtökum gilda ekki á Íslandi.

Lesendum Fréttablaðsins er velkomið að að senda 
fyrirspurn á netfangið: gudmunduroli@simnet.is

Upplýsingar og fróðleikur um meindýr og varnir 
2004, Guðmundur Óli Scheving.

Meindýr í húsum og gróðri 1944, Geir Gígja.

Bannað!
Er orð sem við 
þekkjum ekki.

Upptökur úr þættinum
er að finna á FM957.is

Zúúber – morgunþáttur 
alla virka morgna frá 
kl. 7.00–10.00.



BÍLAR &
FARARTÆKI
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SPURÐU FASTEIGNASALANN...
...HVORT ÞAÐ SÉU
   GLUGGAR Í DRAUMAÍBÚÐINNI

Því það skiptir máli.

SÝNING

Húsgagnaarkitekt Íslands
HÖNNUN

Leikmyndin í Legi
GARÐURINN

Garðhola fyrir grænmetið
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1. Stór blaðakarfa með góðu 
haldi. Það er lítið mál að safna 
stórum blaðabunkum í þessa 
körfu sem getur reyndar nýst 
undir margt annað eins og visku-
stykki eða dúka. Fæst í Hús-
gagnahöllinni á 4.980 kr. 

2. Viðarbox úr 
Húsgagna-

höllinni. Lokið er mjúkt og fast 
á boxinu. Þá má rúlla lokinu upp. 
990 krónur.

3. Bastkarfa með höldum.
Höldurnar gera þessa körfu mjög 
hentuga þar sem auðvelt er að 
bera hana á milli staða. Hún er 
vel stór og fóðruð að innan svo 
í henni er hægt að geyma hluti 

sem ekki mega við miklu hnjaski. 
Bo Concept, 2.900 kr.

4. Fléttuð með loki. Þessi pass-
ar vel í hillur og rúmar vel. Hún 
fæst í Unika á 1.890 kr.

5. Stór og opin karfa. Hentar 
vel fyrir dagblöðin. Ketang karfa 
frá Habitat á 4.200 kr.

Komdu og skoðaðu í 
körfuna mína

 Körfur eru til margra hluta nytsamlegar. Þær setja svip á heimilið og eiga vel við í öllum 
herbergjum, allt frá baðherbergi til stofu og svefnherbergja. Svo er ótvíræður kostur að í 
þeim má geyma alla þá smáhluti sem alls staðar og hvergi eiga heima. 
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 ÞESSI SKEMMTILEGU LOFT-
LJÓS eru frá danska fyrirtækinu Louis 
Poulsen Lighting, sem hefur verið framsæk-
ið á sviði lampa- og ljósahönnunar síðan hönn-
uðurinn Poul Henningsen gekk til liðs við það árið 1924. Henn-
ingsen hannaði marga skemmtilega lampa þegar hann starfaði 
hjá fyrirtækinu, þar á meðal PH (þriggja skerma) lampann sem 
er nánast orðinn að goðsögn og er mjög eftirsóttur enn í dag. 
Framangreind loftljós veita ágætis innsýn í þá hágæða hönnun-
arvöru sem Louis Poulsen Lighting hefur sent frá sér í gegnum 
tíðina. Þeir ganga undir nafninu Flower Pot og eru meðal annars 
þekktir fyrir að hafa verið notaðir í innanhússhönnun annars og 
ekki síður athyglisverðs dansks hönnuðar, að nafni Verners Pant-
ons. Þeir sómdu sér vel í hönnun Pantons, sem er þekktur fyrir 
að hafa skapað litrík, framtíðarleg og síðast en ekki síst svolítið 
geggjuð húsakynni.

hönnun

GAMALT OG 
GOTT Leitið ekki langt 
yfir skammt. Gamlir og 
skemmtilegir munir úr 
fortíðinni sóma sem vel 
sem skraut í hillum og 
gluggasyllum. Gamli 
sparibaukurinn eða upp-
hálds Barbiedúkkan eru ekki síðra hilluskraut en nýjustu hönnun-
armunirnir. Einn dagur í geymslunnir þar sem rótað er í kössum 
getur skilað af sér ýmsum gersemum, eins og þessum stórskost-
lega sparibauk frá gamal Útvegsbankanum. 

www.cargobilar.is

Sendibílar til leigu

Krefst ekki meiraprófs réttinda
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Auður Ottesen er kona með 
græna fingur og meðal þess 
sem hún hefur yndi af að rækta 
eru matjurtir. „Það er líka svo 
gaman að borða eigið grænmeti 
og maður ímyndar sér að það sé 
miklu hollara en það sem keypt 
er í búðinni,“ segir hún brosandi. 
„Margir halda að það þurfi stórt 
garðpláss fyrir grænmetisrækt 
en það er mesti misskilningur. 
Smá hola nægir til dæmis alveg 
fyrir nokkrar salatplöntur því 
ný blöð spretta jafnóðum í stað 
þeirra sem tekin eru í matinn.“ 

Auður gerir margt fleira með 
sínum fingrum en að róta í mold. 
Eins og margir vita reka hún og 
maður hennar Páll Pétursson 
fyrirtækið Sumarhúsið og garð-
urinn sem auk þess að vera öfl-
ugt útgáfufyrirtæki hefur und-
anfarin ár staðið að stórum vöru-
sýningum í byrjun sumars og 
keppnum í sambandi við hana. 
Ein slík sýning er á döfinni um 
næstu helgi í Fífunni í Kópavogi 
í samfloti með ferðaþjónustunni 
og golfurum, Sumar 2007. 

Það var því með herkjum að 
hægt væri að kyrrsetja Auði 
núna til að fá við hana viðtal um 
handbók sem hún er að leggja 
lokahönd á. Sú bók er í ritröðinni 
Við ræktum og fjallar einmitt 
um matjurtarækt. Auður kveðst 
hafa fræðst heilmikið sjálf við 
gerð þessarar bókar svo auðvit-
að var hún beðin um hollráð og 
leiðbeiningar. 

„Eitt af því sem ég komst að 
er hversu mismunandi græn-
metið er að efnainnihaldi. Það 
er gaman að spá í lækninga-
mátt hverrar tegundar og hvern-
ig þær vinna saman. Allt kemur 
það fram í bókinni. Þar er ekki 
bara um ræktunarleiðbeining-
ar að ræða heldur líka alls konar 
fróðleik um innihald og virkni.“

Hvað ber okkur þá helst að 
rækta í eigin garði? „Ég mæli 
með brokkáli númer eitt. Í því 
eru svo góð efni sem verja 
okkur fyrir sjúkdómum, jafnvel 
krabbameini. Það er líka mjög 
auðvelt í ræktun og ekki þarf 
margar plöntur handa meðalfjöl-
skyldu því knúbbarnir þjóta upp 
á meðan fólk sefur. Stjáni blái 
gerði spínatið víðfrægt og það 
er vissulega ríkt af járni og vít-
amínunum A og C. Grænkálið er 
það líka og hentar vel íslensk-
um aðstæðum því það þolir svo 
vel haustkuldann. Svo er kletta-
salatið mikið tískukál og auðvelt 
í ræktun. Blaðsalat er ekki ýkja 
bætiefnaríkt en fallegt og gerir 
allan mat lystugan á diskinum.“

Auður kveðst forsá flestum 
tegundum grænmetisins nema 
gulrótum og hreðkum sem hún 
sái beint út í beð í maí. 

En nú er ekki vert að tefja 
hana lengur. Hún var að vinna 
fram á nótt og kom snemma. 
Nóg að gera við að dreifa nýju 
hefti af Sumarhúsinu og garðin-
um og Gróandanum, skipuleggja 
Sumarið 2007 og koma matjurta-
bókinni í prentun. „Þetta er allt 
spennandi en seigt og útheimt-
ir mikla vinnu,“ segir hún að 
lokum. 

Garðhola fyrir grænmetið

Auður hefur komið sér upp vermireit við heimilið með góðum tegundum grænmetis 
og krydds. 

Það þarf ekki stóran blett fyrir salatið. 

Hlúð að pattaralegri plöntu.

Skólavörðustíg 21
Sími 551 4050 • Reykjavík

Ný sending af 
sængurfatnaði

Ný mynstur og nýjar gerðir

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

GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN

• FALLEGT ÚTLIT

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir
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Áhugi Íslendinga á hönnun hefur farið stór-
vaxandi undanfarin ár en þó höfum við átt 
okkar hönnuði um margra áratuga skeið. 
Meðal þeirra er Hjalti Geir Kristjánsson, 
sem með sanni má kalla einn af frumkvöðl-
unum á sviði íslenskrar húsgagnahönnunar. 

REYKJAVÍK, ZÜRICH, STOKKHÓLMUR
OG NEW YORK
Hjalti Geir, sem fæddist árið 1926, vissi það 
frá fyrstu tíð að fyrir honum lægi að starfa 
við fyrirtæki föður síns, Húsgagnaverslun 
og vinnustofu Kristjáns Siggeirssonar. Að 
loknu Verslunarskólaprófi komst hann þó 
að því, að til að fá að starfa við fagið þurfti 
hann einnig að ljúka prófi frá Iðnskólanum. 

„Ég nam húsgagnasmíði við Iðnskólann í 
fjögur ár og tók sveinspróf árið 1948. Þegar 
líða tók að námslokum fór það að krauma 
í mér að halda í hönnunarnám og úr varð 
að árið 1950 lauk ég tveggja ára námi frá 
Kunstgewerbeschule der Stadt Zürich. Í 
framhaldi af því fór ég til Stokkhólms þar 
sem ég hélt áfram að læra en starfaði jafn-
framt á teiknistofu hjá Nordíska Kompaní-
inu þar sem ég fékk mjög góðar undirstöð-
ur fyrir það sem koma skyldi,“ segir Hjalti 
Geir sem þó var ekki alveg búinn að ljúka 
námi sínu eftir Svíþjóðarferðina. 

„Ég vissi að eftir að maður væri kominn 
heim þá væri ekki svo auðvelt að taka sig 
upp og fara aftur út, svo að vorið 1951 datt 
mér í hug að fara til Ameríku. Ég skrifaði 
Kólumbíuháskóla bréf og fékk inni á kúrs 
um framleiðslustýringu, lét fólkið mitt vita 
að ég kæmi ekki fyrr en um áramót og tók 
svo skip til New York.“

GÓÐ TÍMASETNING
Hjalti sneri aftur til Íslands á tilsettum 
tíma með mikið af hugmyndum og teikning-
um í farteskinu, þá búinn að vera á fjórða 
ár erlendis án þess að koma heim. Eitt af 
hans fyrstu verkum við heimkomuna var 
að setja upp teiknistofu á verkstæði föður 

síns. Fljótlega tók við undirbúningur fyrir 
stóra iðnsýningu sem haldin var haustið 
1952, í tilefni af því að tvöhundruð ár voru 
liðin frá Innréttingum Skúla Magnússonar. 

„Tímasetningin var mjög góð og fátt 
hefði getað komið okkur betur en þessi 
sýning á þessum ákveðna tímapunkti. Hús-
gögnum okkar var mjög vel tekið og ýmsir 
vildu fá að nýta sér kunnáttuna sem ég bjó 
yfir. Ég fékk meðal annars stórt verkefni 
frá Vinnuveitendasambandi Íslands þegar 
þá vantaði ný húsgögn fyrir fundarsalinn 
þeirra. Ég smíðaði fyrir þá fundarborð og 
stóla og skemmtilegt er frá því að segja 
að þegar Samtök atvinnulífsins fluttu með 
skrifstofur sínar í Borgartún á síðasta ári, 
þá var ákveðið að láta bólstra gömlu stólana 
síðan 1953 í stað þess að kaupa nýtt, enda 
eru þetta konstrúktívir gripir og hönnunin 
í góðu lagi.“

SÝNINGAR OG GULLVERÐLAUN
Hvernig var þessi bransi fyrir tæpum 60 
árum. Voru margir að selja húsgögn og var 
eitthvað flutt inn?

„Innflutningur á húsgögnum var sáralít-
ill og þeir sem voru að framleiða húsgögn 
gerðu töluvert af því að leika eftir það sem 
var gert á Norðurlöndunum. Við lögðum 
það á hilluna og einbeittum okkur að eigin 
hönnun,“ segir Hjalti. Hann bætir því við að 
margt hafi breyst þegar húsgagnaarkitekt-
ar, eða hönnuðir eins og þeir kallast í dag, 
tóku sig saman og stofnuðu með sér félag 
árið 1955. 

„Við vorum sex í þessu félagi til að byrja 
með og þar af höfðu fæstir kost á því að láta 
framleiða fyrir sig húsgögn. Af einhverjum 
ástæðum voru framleiðendur líka seinir að 
átta sig á því að nýta sér þekkingu hönnuð-
anna. Þegar félagið var fimm ára ákváðum við 
að halda sýningu á verkum okkar og hana sett-
um við upp í nýbyggingu við Pósthússtræti. 

Sýningin vakti mikla lukku og við komumst 
á flug vegna þess að einstaka verkstæði fór að 

leita til húsgagnaarkitekta í kjölfarið. Ári síðar 
vorum við orðnir aðeins fleiri og þar sem fyrri 
sýning hafði tekist svo vel var ákveðið að halda 
aðra. Um fjögurþúsund manns sóttu þá sýningu 
og hún leiddi meðal annars til þess að okkur 
var boðið að taka þátt í alþjóðlegri iðnsýningu í 
München í Þýskalandi. Þar sem ég var formað-
ur félagsins og kunni tungumálið var ég feng-
inn til að fara út með sýninguna. Það sem kom 
út úr þessari ferð okkar voru gullverðlaun fyrir 
stól sem Gunnar H. Guðmundsson hafði teikn-
að. Stóll þessi var svo framleiddur af Kristjáni 
Siggeirssyni í mörg ár þar á eftir og gekk undir 
nafninu gullstóllinn,“ segir Hjalti Geir.

GOTT AÐ LEITAÐ SÉ TIL HÖNNUÐA
Árið 1970 tók Hjalti Geir við rekstri fyrirtæk-
is föður síns og við tóku margvíslegar breyt-
ingar. Áherslur breyttust, fyrirtækið sam-
einaðist öðrum sambærilegum og að lokum 
endaði sá samruni í Pennanum sem í dag 

framleiðir skrifstofuhúsgögn, en smátt og 
smátt hafði framleiðsla þeirra feðga færst 
yfir á það svið. Í dag skemmtir Hjalti Geir 
sér einna helst við að hanna muni fyrir börn-
in sín en er jafnframt áhugasamur um það 
sem er að gerast í málum Íslenskra hönn-
uða og fylgist vel með. Spurður að því hvaða 
álit hann hafi á auknum áhuga Íslendinga á 
almennri hönnun segir hann það leggjast 
óhemju vel í sig. „Fólk hefur það orðið betra 
og getur hugsað meira um hluti eins og hvað 
það borðar, hvernig fötum það klæðist og 
hvernig híbýlum það býr í. Fólk hefur líka 
meiri fjárráð og þannig er almenningur far-
inn að leita meira til hönnuða til að njóta góðs 
af reynslu þeirra og þekkingu og það finnst 
mér góðs viti,“ segir Hjalti Geir að lokum.

Sýningin á verkum Hjalta Geirs stend-
ur til 21. apríl í Galleríi 101 við Hverfisgötu 
18a og er opin frá þriðjudegi til sunnudags 
milli kl. 14 og 18. mhg@frettabladid.is

Húsgagna-
arkitekt
Íslands

 Hjalti Geir Kristjánsson húsgagnahönnuður sýnir stóla í Galleríi 101.

Hjalti Geir Kristjánsson: „Fólk hefur það orðið betra og getur hugsað meira um hluti eins og hvað það 
borðar, hvernig fötum það klæðist og hvernig híbýlum það býr í. Fólk hefur líka meiri fjárráð og þannig er 
almenningur farinn að leita meira til hönnuða til að njóta góðs af reynslu þeirra og þekkingu og það finnst 
mér góðs viti.“

Þegar Hjalti Geir 
sýndi þessar 
hansahillur á fimmta 
áratugnum varð 
einhverjum að orði 
að þessar hillur 
héldu engu. Hjalti 
afsannaði það með 
því að vippa sér upp 
á eina og fá sér sæti. 
Efasemdamaðurinn 
sagði ekki mikið 
eftir það.

Stóll hannaður 
fyrir Verslunar-
ráð Íslands eftir 
byggingu Húss 
verslunar árið 
1978. Nýjung er að 
fundarstóllinn er á 
snúningsfæti.

Þegar Samtök atvinnu-
lífsins skiptu um húsnæði 
á síðasta ári var ákveðið 
að halda í fundarstóla þá 
sem Hjalti Geir hannaði 
árið 1953, en þeir voru 
yfirfarnir og bólstraðir 
upp á nýtt.
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„Persónur sýningarinnar eru á 
fullri ferð í lífsgæðakapphlaupinu 
og mig langaði til að fara alla leið 
til að sýna það,“ útskýrir Ilmur 
Stefánsdóttir myndlistarkona, 
sem annaðist sviðsmynd söng-
leiksins Leg, sem sýnt er í Þjóð-
leikhúsinu. „Þess vegna ákvað ég 
að nota eins verðmæta og fallega 
hluti og völ er á. Í mínum huga lá 
því beinast við að fá Eyjólf Páls-
son hjá Epal til að lána okkur hús-
gögn í sýninguna og hann reyndist 
ótrúlega hjálpsamur.“

Ilmur segist aldrei hafa verið í 
neinum vafa um að hún vildi raun-
veruleg húsgögn til að endur-
spegla þann munað sem persón-
urnar búa við. Það hvarflaði aldrei 
að henni að nota eftirmyndir fyrir 
sýninguna, þar sem hún telur að 
þær hefðu ekki náð tilætluðum 
áhrifum. „Mér fannst ákveðin yf-
irlýsing fólgin í því að nota raun-
verulega hönnunarhluti. Þeir sýna 
svo ekki verður um villst óhóflega 
neyslu sögupersónanna og endur-
spegla tilvistarkreppu þeirra.“

Ilmur vill þó ekki meina að leik-
munirnir séu sýndir í neikvæðu 
ljósi, ekki fremur en persónurn-
ar sjálfar. „Þvert á móti,“ segir 
hún. „Það er með umhverfið eins 
og fólkið sem fjallað er um í verk-
inu, að því er hvorki hampað né er 
það lítilsvirt. Gert er grín að því 
um leið og samúð er vakin með 
því. Þessi fína lína er ávallt farin 
í verkinu. Sömu sögu má segja 
um húsgögnin. Athygli er vakin 
á hönnunarmunum en spurning 
vakin hvort við þurfum virkilega 
á þeim að halda.“

Ilmur segir markmiðið með 

þessu að endurspegla íslensku 
þjóðina og fá áhorfendur til að 
hugleiða hver við séum og hvert 
verið sé að stefna. „Einn gagnrýn-
andi hitti naglann á höfuðið þegar 
hann sagði sýninguna vera mjög 

fyndna, en velti því fyrir sér hvað 
við ætluðum að gera þegar hlátra-
sköllunum linnti,“ segir hún. 
„Ætlum við að velta stöðunni fyrir 
okkur, endurskoða hana eða láta 
okkur fátt um finnast?“  roald@fretta-

Hönnun sem vekur 
fólk til umhugsunar

 Ilmur Stefánsdóttir myndlistarkona fékk muni úr Epal lánaða í söngleikinn Leg.

Stund milli stríða. Ilmur Stefánsdóttur vildi komast sem næst íslensku ríkidæmi með 
leikmyndinni og fékk því lánaða hluti úr versluninni Epal. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA 

Atli Rafn Sigurðarson, sem Hjörtur, í FORMULA-stól frá Eero Aarenio. Tilvísanir í 
vísindaskáldskap eru alls staðar að finna í verkinu. MYND/EDDI

Elma Lísa Gunnarsdóttir sem Ditte, úti í 
garði við gervikofa eftir Michael Young 
og gervihundinn Puppet eftir Eero 
Aarenio. MYND/EDDI

„Enginn hlustar á mig.“ Friðrik Friðriks-
son sem strákurinn Kalli á mottu heima 
hjá mömmu sinni. MYND/EDDI

Kjartan Guðjónsson sem Ari, í köldu 
skrifstofuumhverfi. MYND/EDDI

Edda Björg Eyjólfsdóttir, sem Ingunn, 
teygir makindalega úr sér á borðinu 
Parabel eftir Eero Aarenio. MYND/EDDI
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VILTU STÆKKA
húsið eða sumarbústaðinn
eða ertu að byggja nýtt?

Sólstofur, svalalokanir, glerbyggingar

Four Seasons glerbyggingar
eru f rábær lausn sem hefur
ver ið  mik ið  notuð á  Ís landi .

Gler ið  er  háeinangrandi ,
með mjög góðr i  sólar vörn
og ör yggisgler  sem er
sk ylda að nota  í  þök.

Gler ið  ger i r  húsin  að 100%
hei lsárshúsum.

Sem dæmi um notkun hér á landi er:

Fyrir einkaheimili: Stofur, sólstofur, borðstofur,
eldhús, svalalokanir, sumarbústaðir og margt fleira.

Fyrir atvinnuhúsnæði: Veitingahús, hótel, verslunar-
hús, söluskálar, barnaheimili og margt fleira.

Verkhönnun
Kirkjulundi 13, 210 Garðabæ
Sími 565 6900
Netfang verkhonnun@simnet.is

Úr áli eða timbri. 
Timbur klætt að utanverðu með állistum. 

Viðhaldsfrítt.



hús&heimili

Steypan þykir ekki sérlega hlýleg 
eða heimilisleg. Hún hefur þó sótt í 
sig veðrið upp á síðkastið og er vin-
sælt að flota gólfin eða hafa ómálaða 
steypta veggi í eldhúsinu. Sjaldgæf-
ara er að láta steypuna vera allsráð-
andi í allri hönnun á húsinu. Steypan 
er þeim skemmtilegu eiginleikum 
gædd að hægt er að móta úr henni 

nánast hvað sem er. Ekkert er því til 
fyrirstöðu að móta með henni rúm, 
bekki, hillur eða önnur húsgögn. 

Málning er oftast notuð til að 
loka á kaldan gráan lit steypunnar 
en það getur verið fallegt að láta 
steypuna njóta sín. Til að spyrna 
gegn köldu útliti er gott að nota 
með steypunni hlýja liti og við.

Hlýlegt úr 
köldum efnivið

Borðplata og vaskur mynda eina heild 
og kallast á við grátt loftið.

Appelsínuguli 
liturinn á sófan-
um gerir rýmið 
hlýlegt, ásamt 
viðargólfinu.

Rúm og hilla eru 
steypt en mjúk 
rúmdýna lögð 
ofaná.

Steypan og parket-
ið eiga vistaskipti 
og heimilið verður 
hlýlega nútíma-
legt.
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● hús&heimili

Þessir skemmtilegu postulínstaukar eru 
frá Alberto Mantilla.

Saltkvörn 
frá Chef´s.

Hvernig væri að koma elskunni 
á óvart með skemmtilegum salt- 
og piparstaukum sem leggjast 
saman eins og tveir skrípó-
kallar í faðmlögum?

Þá eru salt- og pipar-
staukarnir frá Alberto 
Mantilla málið. Postulín-
staukarnir, sem ganga ein-
faldlega undir heitinu The 
Hug salt-and-pepper-sha-
ker set, njóta mikilla vin-
sælda og eru dæmi um þær 
nýstárlegu leiðir sem hönnuð-
ir fara til að hressa upp á eldhús-
áhöld.

Kímnigáfan er heldur ekki 
langt undan hjá David Holcomb 
og hönnuðum hans hjá fyrirtæk-
inu Chef´s sem hafa sett á markað-
inn salt- og piparkvarnir sem eru 
í laginu eins og hálfgagnsæ 
kanínuhöfuð. Eða hönnuðun-
um hjá Zan´s, sem hafa búið 
til salt- og piparstauka úr 
litríku plastköllunum sem 
fyrirtækið hefur getið sér 
góðan orðstír fyrir.

 - rve

Smá salt og pipar í tilveruna

Gefðu mér fimm! Dæmi um 
hugmyndaauðgi Alberto 

Mantilla.

Salt- og pipar-
staukar frá Zan´s.

● FERSKAN SAFA Á SVIP-
STUNDU  er hægt að útbúa með 
þessari sítrusávaxtapressu úr Hús-
gagnahöllinni. Hún kemur í mörgum 
litum, er lítil og handhæg. 1.980 kr.
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Ísraelski hönnuðurinn Ayala S. Serfaty (f. 1962) 
hefur öðlast heimsfrægð á síðastliðnum áratug 
með óviðjafnanlegri húsgagna- og listmunahönn-
un, sem minnir oft á lífríki sjávar í öllum sínum 
margbreytileika.

Serfaty hefur frá upphafi einsett sér að skapa 
þægilegt og afslappað umhverfi með hönnun sinni 
og oftar en ekki haft sjávarlífið að fyrirmynd til 

að ná settu marki. Tilgangurinn er að vekja með 
mönnum öryggiskennd í því áreiti sem einkennir 
líf nútímamannsins.

Ímyndunarafl Serfaty virðast engin takmörk 
sett og sem dæmi má nefna skelja-, kuðungs- og 
krossfisklaga stóla og kolla, sem eru oftar en ekki 
hannaðir með fullkomin þægindi í fyrirrúmi.

Þá eru óupptalin ljós og lampar Serfaty, sem frá 
stafar litrík birta og 
minna helst á sæfífla, 
kórala og marglyttur 
og aðrar litskrúðugar 
sjávarlífverur, sem er 
stundum engu líkara 
en svífi í lausu lofti. 
Meðfylgjandi mynd-
ir sýna sjálfsagt best 
þau kynngimögnuðu 
áhrif sem hönnuður-
inn framkallar með 
ljósum sínum, lömp-
um og listaverkum.

Þeir sem vilja 
kynna sér betur verk 
Serfaty er bent á að 
fara inn á heimasíð-
una www.aquagall-
ery.com. 

- rve

Töfraveröld undirdjúpanna
 Hönnuðurinn Ayala S. Serfaty leitar fanga í lífríki sjávar í húsgagnahönnun sinni.

Loftljós í Valencia.

Horn, listaverk í New York. MYND/ALBI SERFATY

Morning Glory, eða Morgundýrð.
Morning Glory, eða Morgun-
dýrð. MYND/ALBI SERFATY

Ayala S. Serfaty finnst fátt 
eins skemmtilegt og að kafa 
og því kemur varla á óvart að 
hönnun hennar skuli endur-
spegla lífríki sjávar. 

Einkaheimili í Tel Aviv.

Heitir pottar

Úrval aukahluta
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MMC Pajero Sport – 2,5 dísel
01/2006 ek 12 þ. km. Verð 3.190.000.

Nissan Patrol Elegance  35 “ – 3,0 dísel.
04/2006 ek 17 þ. km. Verð 5.090.000.

Toyota Land Cruiser LX 37” – dísel
03/2006 ek. 30 þ. km. Verð 5.000.000.

Toyota Land Cruiser LX – dísel 
02/2005 ek. 92 þ. km. Tilboð 3.500.000.

MMC Pajero DID 35” – dísel
06/2000 ek. 140 þ. km. Verð 2.600.000

Ford Excursion LTD – 6,0 dísel
04/2004 ek. 67 þ. km. Verð 4.900.000.



KEYPT
& SELT



ÞJÓNUSTA

HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ



TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA

TILKYNNINGAR



Eggert Sk. Jóhannesson. Jóhannes Eggertsson.  Ólafur Thoroddsen hdl.
Bjarki Fr. Jóhannesson  Löggilt skipasala.  Síðumúli 13, Sími: 5 888 111

Skipamiðlunin ehf, Bátar & Kvóti. 
Sími: 5 888 111.  www.skipasala.com
Síðumúla 13.  108 Reykjavík.

Efstaleiti 14 „BrEfstaleiti 14 „Breiðablik“eiðablik“
Glæsileg 4ra - 5 herb. endaíbúð. - Opið hús í dag frá kl. 14-16

Fr
u

m

Glæsileg 4ra -5 herb. 145 fm endaíbúð á jarðhæð með
gluggum í þrjár áttir í þessu eftirsótta lyftuhúsi auk sér
stæðis í bílgeymslu og sér geymslu í kj. Íbúðin skiptist í
forstofu með fataherb. innaf, hol, stórar og bjartar sam-
liggjandi stofur með útgangi á verönd til suðurs og vest-
urs, húsbóndaherbergi innaf stofum, rúmgott eldhús
með góðri borðaðstöðu, 2 herbergi og bað-
herbergi sem er nýlega endurnýjað að hluta.
Útgangur á verönd úr hjónaherbergi. Hlutdeild
í mikilli sameign m.a. sundlaug, gufubaði og
líkamsræktarsal. Verðtilboð.

Íbúðin verður til sýnis í dag, laugardag, 
frá kl. 14-16. Bjalla nr. 314. 

Innsti stigagangur. Verið velkomin.

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

ÓÐINSGÖTU 4 - SÍMI 570 4500 - OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

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

Stórhöfði 27 // 110 Reykjavík
akkurat@akkurat.is // www.akkurat.is

Halla Unnur Helgadóttir, löggiltur fasteignasali

594 5000

Fr
u

m

48,2 fm bústaður ásamt ca 22,5 fm óskráðu svefn-
lofti og 5-6 fm bíslagi, samtals ca 76 fm. 0,5 ha leigu-
lóð úr landi Gunnarsholts. Tvö herb. Stór grasflöt,
leiktæki og leikkofi. Stutt í golf og á sögustaði. Af-
hending gæti orðið við kaupsamning. 

Hanna og Pálmi taka á móti ykkur með heitt á könnunni. 
Hanna sími 695 4512, Pálmi sími 848 2771

NÚ ER RÉTTI TÍMINN TIL AÐ HUGA AÐ SUMRINU!
OPIÐ HÚS Í  DAG KL.  13-16

KETILHÚSHAGI LÓÐ 34 – V/ GUNNARSHOLT 



Suðurlandsbraut 20 – Sími 533 6050 – Fax 533 – 6055 Bæjarhrauni 22 – Sími 565 8000 – Fax 565 8013

Fr
um

Rauðamýri 2-17 og Hamratún 1-13, Mosfellsbær

Söluaðili:
Traustur Byggingaraðili:

Sölumenn Höfða verða á staðnum 
með teikningar og allar nánari upplýsingar.

Heitt kaffi á könnunni.

Sölusýning laugarSölusýning laugardag og sunnudag frá kl 14:00 til 16:00dag og sunnudag frá kl 14:00 til 16:00
Raðhús á einni og tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsin eru flest til afhendingar strax, fullbúin að utan og með frágenginni lóð. 

Að innan eru húsin afhent fokheld eða tilbúin til innréttinga. Húsin eru frá 163-206 fm, 3-4 svefnherbergi. Mikil lofthæð og frábært skipulag. 

Verð frá 27,9-31,9 millj. fokheld. Tilbúin til innréttinga frá 34,9-38,9 millj.

Sérlega vandaður frágangur. Álklæddir gluggar og húsin eru sölluð og klædd og því sem næst viðhaldsfrí. 

Snjóbræðsla er í innkeyrslum og grill suð-vestur verandir í garði. 

Stutt í margvíslega þjónustu og ósnortna náttúru. 

Nú er rétti tíminn til að tryggja sér hús á hagstæðu verði ! 
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Atli Snær

Sigvarðsson

sölumaður

Anna Dóra 

Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir 

Sigurjónsson hrl.

Óskar 

Sigurðsson hrl.

Sigríður

Sigurbjartardóttir

ritari

Fr
um
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Erum að hefja sölu á glæsilegum íbúðum í nýju, vönduðu
fjölbýli á Selfossi. Íbúðirnar eru 2-4ra herbergja og verður
skilað fullbúnum með vönduðum innréttingum án gólfefna.
Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar í júní 2007.

Nánari upplýsingar hjá sölufulltrúum. 
Atli S Sigvarðsson

sími 899 1178
Þorsteinn Magnússon

sími 894 2045



Samningarnir veita íslenskum útflytjendum tollfrjálsan aðgang að 
mörkuðum í fjölmörgum löndum. Löndin eru Búlgaría, Chile, Ísrael, 
Jórdanía, Króatía, Líbanon, Makedónía, Marokkó, Mexíkó, Palestína, 
Rúmenía, Singapúr, Túnis, Tyrkland og Suður-Kórea.

 Ríkisendurskoðun gagnrýndi fjárhagsstöðu utanríkisráðuneytisins 
harðlega í ársskýrslu sinni fyrir árið 2005. Hækkun á fjárheimildum 
ráðuneytisins frá 2002 til 2005 nam samtals 211 milljónum króna. Fjár-
heimildirnar komu til vegna viðbótarfjárheimilda í fjáraukalögum. Í 
frumvarpi til fjárlaga fyrir árin 2003 og 2004 var gert ráð fyrir að að-
alskrifstofan næði fram um 23 milljóna króna hagræðingu. Á sama 
tíma var þróunin hins vegar þveröfug, en fjárheimildir skrifstofunn-
ar hækkuðu um 211 milljónir króna alls á árunum 2002 til 2005. Ráðu-
neytið gaf þau svör á fjárhagsvandanum að aðalskrifstofu ráðuneytis-
ins hefði ekki tekist að ná fram hagræðingarkröfunni sem gert var ráð 
fyrir, meðal annars vegna kostnaðar við ráðherraskipti á árinu 2005. 
„Þessar skýringar taka samt ekki nema til lítils hluta af kostnaðinum 
umfram fjárlög en frekari skýringar hafa ekki enn fengist frá ráðu-
neytinu,“ segir orðrétt í skýrslu Ríkisendurskoðunar.

Fjárhagsvandi ráðuneytisins hefur því verið viðvarandi undanfarin 
ár, án þess það hafi verið gripið til aðgerða. Utanríkisráðuneytið hefur 
fengið aukafjárveitingar til þess að rétta fjárhagshallann af en þær 
hafa ekki skilað þeim árangri sem að var stefnt. 

Sendiráðin hafa sérstaklega verið dýr í rekstri. Ríkisendurskoðun 
segir ráðuneytið ekki hafa brugðist nægilega vel við tilmælum um 
að draga úr rekstrarkostnaði við þau og krefst aðgerða. „Ekki hefur 
verið gripið til raunhæfra aðgerða til að draga úr kostnaði við sendi-
ráðin og má ljóst vera að draga þarf verulega úr starfsemi þeirra, 
segja upp starfsfólki og jafnvel loka einstökum sendiráðum ef halda 
á rekstri þeirra innan heimilda,“ segir meðal annars í skýrslu Ríkis-
endurskoðunar. 

 Frá 25. mars 2001 hefur Ísland verið þátttakandi í samstarfi með 
fjórtán öðrum Evrópuríkjum sem kennt er við Schengen. Samvinn-
an byggist á samningi sem var undirritaður í bænum Schengen í Lúx-
emborg 14. júní 1985. Meginmarkmið samningsins í upphafi var að 
fella niður eftirlit með ferðum manna yfir sameiginleg landamæri 
Belgíu, Frakklands, Hollands, Lúxemborgar og Þýskalands. Eftirlit-
ið var á sama tíma styrkt gagnvart öðrum ríkjum. Samstarfið hefur 
frá þessum tíma þróast nokkuð. Kjarninn í samstarfinu núna er ann-
ars vegar að tryggja frjálsa för einstaklinga um innri landamæri sam-
starfsríkjanna og hins vegar að styrkja baráttuna gegn alþjóðlegri af-
brotastarfsemi. Fjórtán ríki eru fullir þátttakendur í Schengen-sam-
starfinu auk Íslands. Það eru Finnland, Svíþjóð, Danmörk, Noregur, 
Þýskaland Belgía, Frakkland, Lúxemborg, Holland, Ítalía, Austurríki, 
Portúgal, Spánn og Grikkland. Önnur ríki Evrópusambandsins ásamt 
Sviss taka ekki fullan þátt í Schengen-samstarfinu. 

Lögregla í öllum Schengen-ríkjunum hefur aðgang að gagnabanka 
og getur með því samþætt starfsemi sína á öllu svæðinu. Þá hefur 
Útlendingastofnun einnig aðgang að bankanum til að leita upplýsinga 
varðandi útlendinga sem bannað hefur verið að koma inn á Schengen-
svæðið.

Fjölþætt alþjóða-
starf stjórnvalda

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
Ríkulegur staðalbúnaður, svo sem 
sjónvarp, DVD, geislaspilari, gólfhiti, 
örbylgjuofn og ísskápur með frysti.

Breiðustu og best einangruðu húsin 
á markaðnum. Sérhönnuð fyrir 
norðlægar slóðir.

Sterkbyggðu fellihýsin sem 
reynst hafa frábærlega á Íslandi.

Rockwood Ríkulegur staðalbúnaður, svo sem 
Swing eldhús, ísskápur, útisturta, 
geislaspilari, rafmagns-lyftibúnaður, 
upphitaðar dýnur og hljóðlát 
miðstöð.

Fortjöld

Fylgihlutir
Stútfull búð af frábærum 
fylgihlutum fyrir ferðalagið.

PDQ fortjöldin pakkast í poka í 
rennu utan á vagninum.
Fljótlegt að tjalda

Verð frá 1.299.000 kr.

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

Verð frá: 3.099.000 kr.



stæðir. Það er rosahörð samkeppni frá 
ríkisreknum leikhúsum, alveg eins og á 
Íslandi.“

Hvernig finnst þér svo að búa í Berl-
ín?
„Berlín er dásamleg borg með marga 
jákvæða punkta. Það er mikill vöxtur 
og uppbygging þarna og sköpunargleði. 
Mikið frumkvæði og rosamikill kúlt-
úr. Það er líka minna stress þarna en í 
stórborgum yfirleitt og meira að segja 
miklu minna stress en hér. Það er ótrú-
legt hvað er hægt að tjúna stressið upp 
í jafn lítilli borg og Reykjavík. Í Berl-
ín finnurðu allt sem þig langar til að 
finna, músik, klúbba eða mat – það er 
allt þarna og meira að segja Knútur í 
dýragarðinum!“

Fannst þér kominn tími til að yfirgefa 
Ísland?
„Ævintýrin heilla og það er aldeilis 
ævintýri að vera staddur í miðpunkti 
menningarlífs Evrópu. En ekki það að 
ég hafi ákveðið að tími væri kominn til 
að fara í burtu. Eitt leiddi bara af öðru 
eins og gengur.“

En nú ertu hér og að fara að spila á tón-
leikum með … ja, er það Síðan skein sól 
eða SSSól?
„Síðan skein sól höfum við notað til að 
minna á að við ætlum að rifja upp feril-
inn á þessum tónleikum.“

Þið hafið aldrei hætt?
„Nei nei, við höfum að lágmarki spil-
að eitt til tvö gigg á hverju ári þótt það 
hafi kannski ekki farið hátt.“

En þið hafið nú ekki gefið mikið út 
síðasta áratuginn eða svo?
„Blóð var síðasta breiðskífan og hún 
kom 1994 og við höfum ekki gefið út 
nýtt lag síðan 2002. En þarna á milli 
– 1994 og 2002 – gáfum við út heil 18 
safnplötulög sem er næstum því tvær 
breiðskífur. En samt, of lítið á of löng-
um tíma, finnst mér.“

Er þá ekki pælingin að gera nýja 
plötu?
„Jú, það er búið að standa til í sex ár. 
Við erum búnir að taka upp demó og 
það er til hellingur af lögum, en það 
er bara aldrei tími til að hrinda þessu í 
framkvæmd.“

Er langt síðan bandið var fúll tæm 
djobb?
„Það hefur ekki verið það síðan 1996. Þá 

fóru menn að leita sér að salti í graut-
inn annars staðar. Við vorum búnir að 
keyra svakalega stíft í heil sjö ár, spila 
allan ársins hring oft í viku og aldrei frí 
nema þrjár vikur eftir áramót og tvær 
eftir verslunarmannahelgi. Þarna um 
áramótin 95/96 var ég orðinn útkeyrð-
ur á þessu og vildi fara að gera eitt-
hvað annað. Þá opnaði ég og fór að reka 
Astro og bandið fór að spila færri en 
stærri gigg.“

Er ekki söknuður af rokkkeyrslunni?   
„Það er gaman að horfa til baka. Ég við-
urkenni að það var mjög skemmtilegt að 
vera með sólgleraugun og vindinn í hár-
inu af því að maður var að sörfa á þak-
inu á rútunni. Það var smá útlagafíling-
ur í þessu. En hvort maður sé að sækjast 
eftir þessu í dag … ég veit það nú ekki.“

Það er enginn Keith Richards í þér?
„Nei, ég held ekki. Maður þroskast upp 
úr töffaraskapnum, þótt maður vilji nú 
alltaf líta á sig sem töffara. Hvað svo 
sem það annars þýðir.“

Er þetta fyrirsögnin á viðtalinu: „Hef 
þroskast upp úr töffaraskapnum“?
„Neeeiiii! Það er svo leim!“

En nú ætlið þið að spila í Borgarleik-
húsinu á miðvikudaginn, síðasta vetr-
ardag. Tvennir tónleikar sama kvöldið 
og þegar orðið uppselt á annað giggið. 
Hvað fáum við að heyra?
„Við ætlum að gera þetta dálítið akk-
ústískt og verðum með aukamenn með 
okkur. Í upphafi ferilsins gerðum við 
dálítið af þessu og fórum það sem við 
kölluðum kassatúr um landið. Þetta var 

áður en þetta komst í tísku með MTV un-
plugged og því dóti. Þarna eru ákveðn-
ar rætur hjá okkur sem við ákváðum að 
snúa til í staðinn fyrir að sækja sinfón-
ína eða guðspjallakór. Við verðum með 
gömul lög sem lítið hafa heyrst en hittar-
ana líka þótt þeir komist ekki allir að.“

Og svo ert þú bara floginn til Berlínar 
og engin Síðan skein sól meira í bili?
„Einmitt, en næsta plata er alltaf í píp-
unum. Ætli ég reyni ekki bara að draga 
strákana út til Berlínar í Hansa stúdíó-
ið.“

Það má kannski segja að þú sért orð-
inn hálfgerður skrifstofukarl í Berlín. 
Saknarðu þess ekki að vera að leika og 
syngja?
„Jú mikil ósköp, en ég hef fengið útrás 
í kvikmyndaleik á Íslandi. Maður fær 
aðeins að danglast með. Svo var ég 
reyndar að taka upp plötu með þýsku 
bigbandi um daginn, einmitt í Hansa-
stúdíóinu. Þetta eru gamlir standardar, 
Cole Porter, Frankie og svona, og það er 
áhugi í Þýskalandi að gefa þetta út.“

Nú, hvað segirðu?! Og þarftu þá ekki 
að taka upp þýskt listamannanafn?
„Nei, Helgi Björns bara. Þeir eru nátt-
úrlega með ö-ið. Það er ekkert slæmt að 
vera með ö-i í Þýskalandi. En svo er auð-
vitað ákveðin listræn útrás sem maður 
fær í rekstrinum á leikhúsinu. Að búa 
til ný verkefni og þróa nýjar hugmynd-
ir með leikstjórum og framleiðendum. 
Eftir alla uppbygginguna er þetta núna 
komið í það form sem ég sá fyrir mér 
þegar ég ákvað að demba mér út í þetta 
verkefni. Þetta er allt saman rosalega 
spennandi.“

H
elga Björns langar 
í brúnköku þar sem 
við sitjum eins og 
fínir menn innan um 
Kjarvalana á Hótel 
Holti. Hann var hjá 

mömmu sinni á Ísafirði um páskana 
og fékk brúnköku. Segist alltaf kom-
ast í létta nostalgíu þegar hann fær 
brúnköku. „Brúnkökur og randalín-
ur minna mann alltaf á gamla daga,“ 
segir hann.

„Þú færð náttúrlega ekkert svoleið-
is í Berlín,“ segi ég. 
„Nei, en ég fæ Berlínarbollur,“ segir 
Helgi.

„Já auðvitað,“ segi ég, „eru þær 
betri en í Bernhöftsbakaríi?“
„Já og meira að segja betri en í Gamla 
bakaríinu á Ísafirði og þá er nú mikið 
sagt,“ segir Helgi Björns.

Berlín segirðu, þú ert alltaf þar. Ertu 
fluttur?
„Tja, hvað er að vera fluttur? Ég er þar 
með mína íbúð og mína vinnu. Mæti 
á skrifstofuna á hverjum morgni og 
svo framvegis. Ég hef verið þar fast-
ur síðan um áramót, en fram að því 
var ég á flakkinu.“

Og þú ert að reka öll leikhúsin í 
Berlín eða hvað?
„Nei, ekki öll! Ég rek nú bara eitt, 
Admirals palats, ásamt þýskum fé-
laga mínum. En þetta er heilmikið 
komplex í 25 þúsund fermetra húsi. 
Fjórir salir, þar af einn 1.700 sæta; 
matsölustaður, klúbbur og lúxus bað-
hús. Svo eru þarna tvær skrifstofu-
hæðir og jassklúbbur verður opnað-
ur bráðlega.“

Þetta er væntanlega sögufræg 
bygging?
„Heldur betur! Það er rosalega mikil 
saga í þessu húsi. Upphaflega var 
þetta byggt sem skautasvell og böð 
fyrir aristókrata sem helgast af því 
að undir húsinu er ölkeldubrunnur. 
Á millistríðsárunum, þegar dekad-
ensinn með öllum revíunum og söng-
leikjunum var allsráðandi í Berlín, 
var þetta aðalhúsið. Þegar nasistarn-
ir komu gerðu þeir húsið að sínu og 
það var byggð stúka fyrir Foringjann. 
Eftir stríð var austur-þýski kommún-
istaflokkurinn stofnaður þarna á svið-
inu en svo smám saman sofnaði þessi 
menningarhöll og dó endanlega 1997. 
Það stóð til að rífa húsið og leikhóp-
um og almenningi var hleypt á stað-
inn til að láta greipar sópa. Þegar við 
komum að húsinu árið 2003 var þetta 
tóm skel sem við þurftum að endur-
byggja frá grunni. Það tók þrjú ár og 
við opnuðum í ágúst síðastliðnum.“

Hvað hafið þið svo verið að bjóða 
upp á þarna?
„Við opnuðum með Túskildingsóperu 
Brechts í stóra salnum með Campino 
úr Die Toten Hosen í aðalhlutverki. 
Síðan höfum við fengið alls konar 
stöff þarna inn: Buena Vista Soci-
al Club, Óperudrauginn, Stomp og 
Grease og hvað eina. Við bæði leigj-
um út salina og setjum upp okkar 
eigin sýningar.“

Ertu að taka íslenskt stöff þarna 
inn?
„Benni Hemm Hemm spilaði á opn-
uninni og við fáum kannski einhverj-
ar íslenskar hljómsveitir inn í sumar. 
Svo erum við að spá í að fá Vesturport 
til að setja upp Hamskiptin hjá okkur 
næsta vor. Þetta verður allt að meika 
fjárhagslegan sens því við erum sjálf-

Það er gaman að horfa til baka

Helgi Björns er á landinu 
til að taka þátt í tuttugu 
ára afmælistónleikum 
Síðan skein sól. Hann 
hitti mig og við ræddum 
meðal annars um menn-
ingarstúss hans í Berlín og 
hljómsveitina sem er að 
skríða af táningsaldrinum.

Maður 
þroskast 
upp úr 
töffara-
skapnum, 
þótt mað-
ur vilji nú 
alltaf líta 
á sig sem 
töffara. 
Hvað svo 
sem það 
annars 
þýðir.

Dr. Gunni
tekur viðtal
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Spurning: Telurðu ekki að þú 
hafir gert mistök með því að 
sundra austurblokk sósíalísku 
ríkjanna í staðinn fyrir að bæta 
úr vanköntum hennar og styrkja 
þar með kosti hennar? Gerðirðu 
ekki vonir milljóna manna að 
engu sem þurftu á öðrum valkost-
um að halda við þann veruleika 
sem þeir bjuggu við? Hugsan-
lega væri heimurinn þá ekki jafn 
einskauta?

- Aníbal Pérez Sorolla, Spáni.

Svar: Þegar spurt er af einlægni 
þarf að svara af einlægni. 

Óbeint er þessi spurning gagn-
rýni á perestroiku, kerfisumbæt-
urnar, og allt sem við gerðum í 
landi okkar og um heim allan á 
þeim tíma. Ég er ósammála þeirri 
gagnrýni.

Ég hóf að hvetja til perestroiku 
á miðjum níunda áratugnum til 
þess að endurskipuleggja og end-
urbæta efnahagskerfi, stjórnkerfi 
og þjóðfélagskerfi Sovétríkjanna. 
Í Sovétríkjunum var stefnubreyt-
ingar af því tagi einkum og sér í 
lagi þörf af innri ástæðum. Í land-
inu ríkti kerfi sem Jósef Stalín 
byggði upp að grunni til. Skort-
ur á lýðræði og frelsi hélt framtíð 
landsins í spennitreyju.

Þíða Nikita Krústsjovs eftir 
tuttugasta flokksþingið árið 1956 
og efnahagsumbætur arftaka 
hans Alexei Kosygin, sem lagð-
ar voru til árið 1965 og miðuðu að 
því að skapa hvata fyrir fólk til að 
sýna frumkvæði, voru tilraunir 
til að bregðast við þörfinni fyrir 
raunverulegar breytingar.

En báðar þessar tilraunir voru 
brotnar á bak aftur.

Ráðandi stétt Sovétríkjanna ótt-
aðist nýjungar og steig á brems-
urnar, kom í veg fyrir allar um-
bætur undir því yfirskini að verja 
þyrfti árangur sósíalismans.

Um miðjan níunda áratuginn var 
hins vegar orðið ljóst að ef áfram 
væri haldið að ýta sovésku sam-
félagi áfram eftir brautum Stal-
íns myndi það enda í blindgötu. 
Alls staðar gerðu menn sér grein 
fyrir því að „við getum ekki leng-
ur lifað svona“.

Ég man eftir að hafa í mars 
árið 1985, daginn eftir að ég var 
kosinn aðalritari flokksins, talað 
við Andrei Gromyko, sem var ut-
anríkisráðherra og sat í fram-
kvæmdastjórn Kommúnista-
flokksins. Ég spurði hvort hann 
teldi nauðsynlegt að hrinda af 
stað víðtækum breytingum í 
Sovétríkjunum. Hann svaraði 
því til að breytingum „væri ekki 
hægt að fresta lengur“ og að þær 
væru brýnar fyrir bæði sovéskt 
samfélag og austurblokkina alla.

Ég sagði honum að öll skild-
um við mæta vel hve erfitt þetta 
myndi verða. En við yrðum að 
láta til skarar skríða. Breytingar 
mættu ekki bíða. Gromyko sagð-
ist vera algerlega sammála mér.

Spyrjandi telur að við hefðum 
átt að verja og styrkja kosti sov-
étkerfisins og bæta úr ágöllum 
þess. Þetta er það sem við reynd-
um að gera í upphafi með því að 
leggja það til að framfarir í vís-
indum og tækni yrðu notaðar til 
þess að hraða þróun þjóðfélags-
ins.

En fyrstu tvö árin af perest-
roiku sýndu fram á að efnahags- 
og stjórnmálahjól Stalínkerfis-
ins væru orðin svo stirð og ryð-
guð að umtalsverðar framfarir 
væru ekki mögulegar nema gera 
á þeim breytingar. Íhaldsöflin í 
innstu valdaklíkunni, flokknum 
og stjórnsýsluskrifræðinu töfðu 
fyrir umbótum og litu á perest-
roikuna sem tímabundið fyrir-

bæri sem líða myndi hjá. Þeir 
virtust hugsa sem svo: „Við lifð-
um af bæði Krústsjov og Kosygin 
og við munum lifa lengur en Gor-
batsjov líka.“

Eina aflið sem gat brotið þessa 
mótspyrnu á bak aftur var alþýð-
an. Við urðum að gefa henni tæki-
færi til að taka þátt í breytinga-
ferlinu. Þess vegna tókum við það 
róttæka skref að hrinda í fram-
kvæmd allsherjar umbótum í 
stjórnmálum og koma á lýðræði 
alls staðar.

Í raun og veru var perestroika 
áætlun um félagslegt lýðræði.

Okkur tókst ekki alveg að 
koma hugmyndum okkar 
í framkvæmd. Það var 
erfitt verk að gera um-
bætur á Sovétríkjunum, 
með sínu risavaxna her-
vædda hagkerfi og fjöl-
þjóðlega íbúafjölda. Við 
gerðum mistök - stund-
um með því að vera of seinir til 
verka, stundum með því að reyna 
að hraða málum um of. Afdrifa-
ríkt verðfall á olíu úr 25 dollurum 
á tunnu niður í 10 dollara á tunnu 
árið 1986 kom sér mjög illa fyrir 
efnahagsleg og félagsleg áform 

okkar með perestroikunni.
Í ágúst árið 1991 settu aftur-

haldssamir andstæðingar perest-
roiku á svið valdarán. Þeir sendu 
hermenn út á göturnar og settu 
mig í einangrun á Krímskaga. 
Þeir reyndu að færa hjól tím-
ans aftur til þess sem var áður 
en perestroika kom til sögunn-
ar. Þeir voru að flýta sér vegna 
þess að fáum dögum síðar átti að 
undirrita nýjan samning um nýtt 
bandalag Sovétlýðveldanna.

Þótt gömlu Sovétríkin hafi að nafn-
inu til verið sambandsríki voru 

þau í raun og veru niðurnjörvað 
miðstjórnarríki. Nýi bandalags-
samningurinn hefði veitt lýðveld-
unum tækifæri til þess að þróast 
í æ meiri mæli með sjálfstæðum 
hætti sem hluti af lýðræðislegu 
sambandsríki. Valddreifing var 

sú leið sem fara þurfti til að forð-
ast upplausn, byggja á árangri 
fortíðarinnar og þróast áfram til 
framtíðar.

Valdaránið fór út um þúfur. Að-
standendur þess voru handteknir. 
Samt sem áður var það alvarlegt 
áfall fyrir perestroiku. Banda-
lagssamningurinn var aldrei 
undirritaður og grafið hafði verið 
undan trúverðugleika og áhrifa-
valdi bæði mínu og hinna nýju 
lýðræðisstofnana.

Þetta opnaði smugu fyrir annan 
hóp af andstæðingum perest-
roiku - róttæka gervilýðræðis-
sinna undir forystu Boris Jelts-

ín Rússlandsforseta. Með því 
að eyðileggja bandalagið okkar 
steyptu þeir milljónum borgara 
þess í miklar þrengingar eftir að 
þeir voru skyndilega orðnir borg-
arar í mismunandi ríkjum.

Tímabil Jeltsíns var afneitun 
perestroiku, ekki áframhald henn-
ar. Þetta tímabil leiddi af sér tví-
þætta hnignun í framleiðslunni og 
olli djúpum klofningi í samfélaginu 
milli hinna fáu auðmanna og hinna 
fjölmörgu sem voru fátækir.

Sá lærdómur sem við  ættum að 
geta dregið af 20. öldinni er að fólk 
hefur hafnað bæði „sósíalisma“ 
Stalíns, sem var án lýðræðis, og 
einnig frelsinu og hinum „villta 
kapítalisma“ Jeltsínáranna. Samt 
sem áður hefur mikilvægasti af-
rakstur perestroiku - lýðræðislegt 
frelsi ásamt pólitísku og efnahags-
legu fjölræði - varðveist. Í Rúss-
landi leita menn nú að leið Rúss-
lands til samfélags frelsis og rétt-
lætis.

Ekki má heldur gleyma því að 
það var perestroika sem opnaði 
leið til þess að ljúka Kalda stríð-

inu. Margar þjóðir fengu frelsi til 
að kjósa sér framtíð sína sjálfar. 
Hættuna á kjarnorkuhelför, sem 
hefði gert allt tal um aðra þróun 
samfélagsins marklausar, fólum 
við fortíðinni á vit.

Ég er sammála spyrjanda um að 
hafna heimi sem er einskauta. En 
ég finn ekki til neinnar eftirsjár 
gagnvart átakaheimi fortíðarinnar 
og enn síður eftir veröld sem skipt-
ist í andstæðar óvinafylkingar. Ef 
við skoðum grannt þann heim sem 
blasir við okkur í dag þá sjáum við 
strax að hann er ekki - og getur 
ekki verið - einskauta. Tilraunir til 
að stofna ný heimsveldi hafa farið 

út um þúfur. Jafnvel Banda-
ríkin þurfa að viðurkenna, 
þótt þau séu treg til þess, að 
einhliða valdbeiting hefur 
ekki virkað.

Ég er sannfærður um að 
stjórnmálastefnur sem 
byggðar eru á þeirri nýju 

hugsun sem leiddi af sér endalok 
Kalda stríðsins munu á endanum 
bera sigur úr býtum. Bæði hægri 
íhaldsöflin og vinstri sósíalist-
ar ættu að skoða hvaða lærdóm 
draga má af 20. öldinni. Hægri-
menn munu á endanum átta sig á 
því að sú stefna sem eykur bilið 
milli ríkra og fátækra er upp-
skrift að þjóðfélagssprengingu 
sem hefur skelfilegar afleiðingar 
í för með sér, og viðvörunarljósin 
má nú þegar sjá blikka í ýmsum 
heimshlutum.

Hvað varðar vinstriöflin þurfa 
þau að læra að standast freisting-
ar valdhrokans, sem dregur úr 
trúverðugleika sósíalískra hug-
mynda, og losa sig við þá blekk-
ingu að ríkisvaldið sé almáttugt. 
Valkosturinn sem þau bjóða upp á 
verður að vera lýðræðislegur.

Ég vona að 21. öldin verði öld 
lýðræðislegrar keppni milli 
ólíkra leiða til að nálgast þróun 
þjóðfélagsins. Perestroika, sem 
stefndi að auknu frelsi, réttlæti 
og virðingarverðu lífi fyrir alla, 
var raunhæfur valkostur. Ég er 
sannfærður um að framtíðin mun 
staðfesta það.

Perestroika var nauðsynleg 
Í þriðju grein sinni um heimsmálin segir Mikhaíl Gorbatsjov ekki hægt að byggja sósíalisma á öðru en lýðræði og ver tilraunir 
sínar til að koma kerfisumbótum í Sovétríkjunum á sínum tíma.

Þeir virtust hugsa sem svo: „Við lifðum af 
bæði Krústsjov og Kosygin og við munum 
lifa lengur en Gorbatsjov líka.“





H
ver segir að það 
sé ekkert að ger-
ast úti á lands-
byggðinni? Í hug-
um listafólks er 
þar gósenland en 

eitt af aðalmarkmiðum verkefn-
isins Díónýsía er að efla tengsl 
við landsbyggðina og þá ekki að-
eins hjá nemendum í Listaháskól-
anum heldur öllum þeim sem vilja 
taka þátt í að rífa niður múrana. 
Undirbúningshópur, sem skipað-
ur er nemendum úr öllum deild-
um Listaháskólans, vinnur nú að 
því að safna saman áhugasömu 
fólki með frjóar hugmyndir til að 
sækja heim  mismunandi sveitar-
félög og vinna með íbúum á staðn-
um að fjölbreyttri listsköpun.

„Það er svo mikil útrás á Íslandi 
– nú stefna allir til útlanda og 
mikið er um það að fólk sé bara að 
sýna eða spila erlendis. Það hefur 
kannski aldrei komið út á lands-
byggðina í þeim tilgangi, né unnið 
með neinum þar. Það er eiginlega 
orðið styttra til Berlínar en Dal-
víkur,“ segir Páll Ragnar Pálsson 
sem er einn af skipuleggjendum 
verkefnisins. „Það er stór partur 
af hugmyndafræði okkar að fólk 
rækti garðinn sinn og skoði hvaða 
blóm spretta þar.“

Áherslan er á samstarf og munu 
þátttakendur koma úr ólíkum 
áttum og vinna með alla miðla,  
þar verður til dæmis tónlistarfólk, 
myndlistarmenn, rithöfundar, 
leikhúsfólk og fræðimenn. Búið 
er að merkja dagsetninguna inn á 
dagatalið, tímabilið frá 9.-19. júní 
verður líflegt á landsbyggðinni. 
Verið er að huga að endanlegum 
staðarákvörðunum en bæir á borð 
við Bolungarvík, Hofsós, Djúpa-
vík á Ströndum, Stöðvarfjörður 
og Borgarfjöður eystri eru á korti 
hópsins. Einnig er stefnt að því að 
skrásetja viðburði og vinnuferla á 
hverjum stað, setja upp sýningu í 
höfuðborginni í vetur og gefa út 
bók um verkefnið. 

Hulda Rós Guðnadóttir er í þess-
um hugsjónahópi og hún rekur 
hugmyndina til ferðar sem nem-
endur í myndlistar- og hönnun-
ardeild skólans fóru árið 2000. 
Sú ferð heppnaðist afar vel en 
þá heimsóttu nemendur bæi við 
hringveginn. Nú er hins vegar 
markmiðið að sækja heim staði 
sem ekki eru í þeirri alfaraleið 
og bjóða fleirum að taka þátt. 
„Fyrst vildum við gera þetta að 
samstarfi milli nemenda í öllum 
deildum skólans. Listaháskólinn 
er mjög dreifður skóli og marg-
ir nemendanna væru til í að vinna 
meira saman. Síðan óx hugmynd-
in og við ákváðum að stækka 
þetta enn og takmarka okkur ekki 
við skólann,“ segir Hulda. Hún 
áréttar að verkefnið muni einnig 
brjóta niður hvers konar huglæga 
múra hvort heldur milli þátttak-
enda, listafólks eða íbúanna á 
hverjum stað.

Hugmyndin er að hópar muni 
dvelja á hverjum stað í tíu daga en 
í hverjum hóp verði listafólk með 
ólíkan bakgrunn. „Við hvetjum 
þátttakendur til þess að kynna sér 
staðhætti og setja sig í samband 
við fólk á staðnum,“ segir Frið-
rik Svanur Sigurðarson. „Ef það 
eru kórar eða leikfélög á staðnum, 
einhver sem spilar á hljóðfæri eða 
framleiðslufyrirtæki sem geta 
gefið efni þá er hægt að nýta allt 
slíkt. Mikilvægast er að fá fólk til 
þess að vinna saman og nýta það 
sem hvert bæjarfélag hefur upp á 
að bjóða.“ 

Hulda áréttar að markmiðið sé 
ekki að listafólkið komi á stað-
inn með tilbúið verk til þess að 
skemmta heimamönnum heldur 
séu þarna einstaklingar að hittast 
– fólk af öllu landinu sem kynnist 
í gegnum vinnu sína og geti síðan 
byggt á þeirri reynslu sinni til 

framtíðar. „Þetta er ekki miðstýrt 
verkefni heldur erum við að búa 
til vettvang. Ef fólk er með hug-
myndir þá hjálpum við til við að 
koma henni í framkvæmd,“ segir 
hún. „Til dæmis ef tónskáld vill 
láta frumflytja nýtt verk í sumar 
þá getum við kannski hjálpað,“ 
bætir Friðrik við. 

Hópurinn útskýrir að engin leið 
sé að lýsa því hvernig verkefninu 
verður háttað á hverjum stað. Það 
mótist af þátttakendum hverju 
sinni og þeim aðstæðum sem 
heimamenn hafa upp á að bjóða. 
Þau hafa líka forðast að skilgreina 
verkefnið um of. „Við viljum held-
ur ekki ýta of mikið á að það komi 
einhver afurð eða verk út úr starf-
inu á hverjum stað,“ segir Guð-
mundur Hallgrímsson og áréttar 
að þrátt fyrir að þátttakendurnir 
muni hafa einhverjar hugmynd-
ir þegar þeir leggja upp í ferðina 
geti allt gerst og hið ófyrirsjáan-

lega sé kannski það mest spenn-
andi við framtak sem þetta. 

Hulda bendir á að tækifæri sem 
þetta sé ótrúlega gott fyrir ungt 
listafólk sem sé vanara ákveðnu 
andrúmslofti í höfuðborginni. „Það 
er líka allt öðruvísi að heimsækja 
einhvern stað sem ferðamaður. Í 
gegnum svona verkefni kynnist 
maður betur því sem er að ger-
ast á hverjum stað.“ „Það er líka 
allt annar hópur sem kemur að sjá 
og upplifa listina. Hér í bænum 
er það mikið til sama fólkið sem 
mætir og það er ákveðin viðtek-
in „hegðun“ eða kunnugleiki, til 
dæmis á myndlistarsýningum. 
Ég hef trú á því að fólk sem ekki 
er vant að mæta á myndlistar-
sýningar eða uppákomur muni 
ekki liggja á skoðunum sínum 
og það sé mjög gott fyrir okkur,“ 
segir Guðmundur og Friðrik tekur 

undir að það sé mjög krefjandi og 
skemmtilegt fyrir listafólkið að 
takast á við nýja áhorfendur. „Það 
er meira frelsi í því, þátttakendur 
verða ekki að gera eitthvað bara 
fyrir sig og sína heldur eitthvað 
allt annað,“ segir Arna Sigrún 
Haraldsdóttir.

Hulda segir að erlendir listamenn 
sem sæki hingað séu ekki endilega 
bara að koma til Reykjavíkur til 
þess að vinna. „Það er líka sífellt 
verið að tala um að fólk vilji flytja 
af landsbyggðinni, til dæmis frá 
Vestfjörðum. Ég finn fyrir mikl-
um áhuga hjá listafólki í kringum 
mig sem vill flytja þangað. Hjá 
þessum hópi er mikill áhugi fyrir 
landsbyggðinni – þar eru staðir 
sem hafa upp á margt að bjóða.“ 
Páll Ragnar tekur undir þetta: „Ég 
myndi segja að það væri draum-
ur allra listaspíra núna að búa 
úti á landi.“ Arna bendir einnig 
á að tíðarandinn nú einkennist 

af mikilli rómantík. „Mér finnst 
þetta verkefni passa mjög vel við 
það andrúmsloft. Það er eitthvað 
svo rómantískt að leita rótanna og 
stefna út í sveit.“

Í þessum hóp eru bæði miðbæj-
arrottur, Reykvíkingar og aðrir 
sem eru ættaðir utan af landi. 
„Mér finnst ég hafa meiri tengsl 
við Berlín heldur en landsbyggð-
ina,“ segir Hulda íbyggin og sumir 
í hópnum taka undir það. „Ég 
myndi segja að ég hafi mjög sterk 
tengsl við landsbyggðina þó að ég 
sé miðbæjarrotta í húð og hár,“ 
bætir Páll Ragnar við.

Friðrik segir að viðtökurnar hjá 
sveitarfélögunum hafi verið mjög 
góðar. „Við höfum fengið mjög 
jákvæð viðbrögð hjá fólki úti á 
landi. Það eru allir ofsahressir 
og vilja endilega fá okkur í heim-
sókn.“ Vandinn sé því ekki áhuga-

leysi heldur hafi stærsta ljónið á 
veginum verið dýr ferðakostnað-
ur. „Það vantar alveg svona lág-
gjaldarútufélag á Íslandi,“ segir 
Guðmundur. Sveitarfélögin eru í 
raun stærstu styrktaraðilar verk-
efnisins en þau munu sjá þátt-
takendum fyrir sýningaraðstöðu 
og gistirými á meðan á verkefn-
inu stendur. „Við gætum ekki gert 
þetta án aðstoðar frá þeim,“ segir 
Hulda en allir skipuleggjendurnir 
vinna sitt í sjálfboðastarfi í eigin 
frítíma. Hluti vinnunnar er að 
afla styrkja fyrir verkefnið. „Það 
er greinilegur vaxandi áhugi hjá 
fyrirtækjum og stofnunum sem sjá 
verðmætin í menningu og hverju 
hún skilar,“ útskýrir Friðrik. „Við 
bendum þeim á að ef þau styrkja 
okkur er ekki verið að styrkja ein-
hvern einn listamann heldur fjár-
festa í framtíðinni,“ segir hann 
og bætir við: „Allir sem eru eitt-
hvað verða með í þessu verkefni!“ 
Hópurinn skellihlær að skensinu 
en svo áréttar Hulda að vissulega 
sé þarna að verða til ný hugsun í 
menningarstarfinu og að þátttak-
endurnir muni án efa verða áber-
andi í listalífi komandi ára.

Verkefnið á borð við Díónýs-
íu hefur endalausa vaxtarmögu-
leika og segist hópurinn vonast 
til þess að framtakið verði fyrir-
mynd fyrir svipaðar uppákomur í 
framtíðinni og þurfi þá ekki endi-
lega að tengjast Listaháskólanum. 
Svo opni þessar heimsóknir fyrir 
möguleikann á frekari samstarfi 
milli einstaklinga og bæjarfélaga, 
til dæmis varðandi vinnustof-
ur eða sýningarhald. „Svo verða 
kannski til svona pör, jafnvel börn 
líka,“ segir Friðrik og vísar til 
þess að þátttakendur geti þannig 
reynt að stuðla að fólksfjölgun á 
landsbyggðinni.

„Það væri að minnsta kosti 
magnað að geta snúið aftur á ein-
hverra þessara staða,“ segir Páll 
og hópurinn tekur undir að tengsl-
in séu ef til vill mikilvægari held-
ur en að koma á hefð fyrir árlegr-
um uppákomum. „Já, það væri 
náttúrulega best ef þetta gerðist 
af sjálfu sér og fólk færi út á land 
til að gera eitthvað af viti,“ segir 
Guðmundur að lokum. 

Að rækta garðinn sinn
Sú mýta hefur viljað loðað við íslenska listamenn að þeir fái innblástur til sinna fjölbreyttu og framúrskarandi verka úr frum-
krafti íslenskrar náttúru þó að sumir þeirra hafi vart komið út fyrir Kjalarnesið árum saman. Nemendur í Listaháskóla Íslands 
ætla að snúa þessi goðsögn á haus, brjóta niður mörkin milli borgar og sveitar í sumar og skipuleggja „sjálfssprottnar“ listahátíð-
ir í afskekktari bæjum úti á landi.

Ég myndi segja að það væri 
draumur allra listaspíra núna að 
búa úti á landi.





G
runnurinn er ekki 
alltaf jafn fagur 
í raun og hann 
birtist í blöð-
um og tímaritum 
enda  heilu her-

sveitirnar af fagfólki sem standa 
að baki hverri myndatöku, svo 
ekki sé minnst á alla tölvuvinn-
una sem unnin er eftir á,“ segir 
Karl Berndsen hárgreiðslumeist-
ari, sem búsettur hefur verið í 
London síðastliðin tíu ár þar sem 
hann hefur unnið með mörgum 
af skærustu tónlistarstjörnum 
og fyrirsætum samtímans. Karl 
hefur bæði starfað við förðun og 
hárgreiðslu en hann vinnur með 
umboðsmanni sem selur hann í 
hin ýmsu verkefni. „Fyrstu árin 
einbeitti ég mér meira að förðun-
inni en síðustu fimm árin hef ég 
verið með meiri áherslu á hárið 
þótt förðunin fylgi enn með. Mest 
hef ég unnið við myndatökur 
fyrir blöð og tímarit, stórar sýn-
ingar fyrir alla helstu tískuhönn-
uði heims, tónlistarmyndbönd 
fyrir poppstjörnur og hljómsveit-
ir, unnið með kvikmyndastjörnum 
og módelum,“ segir Karl og bætir 
við að starfinu fylgi mikil ferða-
lög og því megi segja sem svo að 
hann hafi búið í ferðatösku síð-
asta áratuginn. 

Karl er fæddur og uppalinn á 
Skagaströnd. Áhugi hans á förðun 
og hárgreiðslu vaknaði snemma 
en hann reyndi fyrst fyrir sér í 
Hótel- og veitingaskólanum. „Á 
þessum tíma fóru allir strákar í 
rakarann en ég hafði engan áhuga 
á því. Ég var eini karlmaðurinn af 
48 nemendum í hárgreiðslu og ég 
fann strax hvað ég átti vel heima í 
þessu fagi og öllu sem því fylgdi,“ 
segir Karl sem komst að sem nemi 
hjá Elsu Haraldsdóttur. „Hjá Elsu 
lærði ég óstjórnlega þolinmæði 
sem nauðsynleg er í þessu starfi. 
Elsa breytti mér sem persónu og 
fann í mér listamanninn. Fljót-
lega langaði mig að skoða í kring-
um mig og flutti til Brussel og 
var þar í nokkra mánuði og eftir 
að hafa komið til Íslands í milli-
tíðinni skellti ég mér til Los Ang-
eles þar sem ég starfaði á Sunset 

Boulevard í tæpt ár sem var ótrú-
leg lífsreynsla. Þótt sólin og glam-
úrinn heillaði hefði ég orðið að 
vera kyrr í fimm ár til að fá græna 
kortið og það var ég ekki tilbúinn 
til að gera. Þess vegna kom ég 
heim og opnaði Kompaníið með fé-
laga mínum. Með opnun stofunn-
ar settum við ímynd hárgreiðslu-
stofa upp á annað plan,“ segir Karl 
og bætir við að á þeim tíma hafi 
heimsmaðurinn í honum verið 
vaknaður. Fimm árum seinna 
seldi hann sinn hlut, stokkaði upp 
og flaug á vit ævintýranna og lenti 
í London. 

Karl segir tískubransann harðan 
og að árangur byggist á úthaldi og 
þrautseigju. „Þegar öllu er á botn-
inn hvolt veltur þetta á þínum per-
sónuleika og hæfileikum til að að-
lagast öðru fólki og auðvitað list-
rænum hæfileikum þínum og 
framsýni. Íslendingum finnst oft 
sjálfsagt að aðrir Íslendingar nái 
langt en það kemur hins vegar 
ekkert af sjálfu sér. Það er ekki 
nóg að eiga blátt vegabréf með ís-
lenska skjaldarmerkinu. Ég varð 
fyrir miklu áfalli þegar ég kom út 
því þarna ertu ekki að keppa við 
tíu eða tuttugu manns heldur tíu 
þúsund manns. Metnaðurinn rak 
mig hins vegar áfram. Mig langaði 
að skilja eitthvað eftir mig,“ segir 
hann og bætir við að hann hafi 
smám saman lært á bransann.

Aðspurður hvort heppni hafi ekki 
átt sinn hlut í velgengninni segir 
hann svo vera, rétt eins og í líf-
inu yfir höfuð. „Þetta snýst um að 
vera á réttum stað á réttum tíma 
og ná að kynnast fólki sem er að 
gera góða hluti og er á hraðferð 
inn í framtíðina,“ segir hann og 
bætir við að þeir sem ætli sér að 
stíga inn í þennan heim verði að 
eiga tíu ár af þolinmæði áður en 
þeir geti ætlast til þess að hjól-
in fari að snúast. „Þetta snýst um 
að lifa af. Það kemst enginn inn í 
bransann á einni nóttu, liðið verð-
ur að fá að lykta af þér. Þetta snýst 
um metnað, orku, hugsjón og þol-
inmæði til að sitja og bíða.“ 

Karl hefur undanfarið haft annan 
fótinn á Íslandi þar sem hann 
á verslunina Næs Connection í 
Hæðasmára ásamt systur sinni og 
mági. Þannig hefur hann náð að 
fylgjast með lífinu hér og er með 
sínar skoðanir á hlutunum. „Ég 
hef fylgst með hvað hefur verið 
að gerast og finnst frábært hversu 
mikið er af ungu og hæfileikaríku 
fólki með sínar draumahallir líkt 
og ég. Við þá segi ég: byggiði hall-
irnar nógu stórar, því þótt aðeins 
náist að reisa helminginn í raun-
veruleikanum þá sitjiði samt eftir 
með dágóðan slatta. Ég iða í skinn-
inu að hafa meiri áhrif á ýmislegt 
hér hvað snertir fegurð og tísku og 
nýta þekkingu mína og reynslu af 
tískuheiminum. Námskeið koma 
þar sterklega til greina. Íslend-
ingar eru sannarlega með þeim 
myndarlegustu í heiminum. Mér 
virðist þó vera of mikil einstefna 
hér í tísku og íslenskar konur sér-
staklega helst til mikið steyptar 
í sama mótið. Mín hugsjón er að 
laða fram það fegursta í hverri 
konu. Þetta er ekki bara spurning 
um útlit, þetta er líka spurning um 
líðan og sjálfsmynd. Mér finnst ég 
fyrst hafa fengið almennilega til-
finningu fyrir þessu þegar ég fór 
út í förðunina, þá sá ég konuna 
frá nýju sjónarhorni og áhersl-
ur mínar breyttust. Mitt mark-
mið er að ná fram persónutöfrum 
og kvenleika konunnar þannig að 
hún upplifi sig sem kvenlegasta 
og glæsilegasta og óháð duttlung-
um tískunnar, þótt hún sé auðvitað 
alltaf til viðmiðunar. Þar hugsa ég 
líka út frá andlitsbyggingu, per-
sónuleika, litarhafti og líkams-
burði. Það sama á við í förðuninni, 
þar verður rauði þráðurinn allt-
af að vera hvað undirstrikar feg-
urð og kvenleika konunnar. Mín 
helsta „mission“ í augnablikinu 
er að hafa áhrif á gjörning þann 
sem á sér hér stað á augabrún-
um íslenskra kvenna, þar er fátt 
eftir sem minnir á náttúrufegurð. 
Einnig að fá konur til að slaka á 
púðurdósinni og púðra ekki niður 
allt lífsmark úr andlitinu svo eitt-
hvað sé nefnt. Ég vildi óska að 
hér yrðu gerðar meiri kröfur til 
menntunar og þjálfunar förðun-

arfræðinga og svokallaðra stíl-
ista sem spretta hér upp unnvörp-
um sem fífill í túni á góðum degi. 
Einnig eru of margir sjálfskipað-
ir tískugúrúar hér á veikum for-
sendum að mínu mati.“

Karl hefur komið sér upp góðum 
samböndum í tískuheiminum og 
getur valið þar úr þeim verkefn-
um sem vekja áhuga hans. „Eftir 
öll árin úti hefur hugurinn leitað 
meira heim og ég er kominn að 
þeim tímapunkti í lífinu að tengsl-
in við vini og ættingja og íslenska 
náttúru hafa orðið dýrmætari með 
hverjum deginum. Þótt lífið geti 
verið glamúr og gleði í stórborg-
inni þá er þar oft einmanalegt. Ég 
er aðeins að leysa landfestar úti 
og hef nú aðsetur bæði í London 
og Reykjavík.“ Karl hefur farðað 
og greitt mörgum stórstjörnum og 
kippir sér vanalega ekki upp við 
það þótt hann fari höndum um hár 
fræga og ríka fólksins. Hann segir 
mikilvægt að vera trúr sínum við-
skiptavinum því þótt stjörnurnar 
borgi stórar fúlgur sé það ekki að-
eins fyrir reynsluna heldur einnig 
fyrir þögnina. „Þú sérð á bak við 
grímuna og öll leyndarmálin og til 
að komast áfram þarftu að hafa 
vit til að halda þér saman á rétt-
um stöðum,“ segir hann og viður-
kennir að Ísland sé líklega of lítið 
fyrir hann en þó elski hann að geta 
gengið út og fengið ferskan vind-

inn í andlitið. „Ég ætla að vera 
klofvega yfir Atlantshafið,“ segir 
hann hlæjandi. 

„Eftir allan hasarinn er góð til-
hugsun að ganga inn á hár-
greiðslustofu og hafa tíma til að 
sinna áhugamálum mínum eins 
og t.d. ljósmyndun og stílíseringu 
í kringum þær. Ég get samt ekki 
snúið baki við bransanum enda 
væri það fáránlegt að vera búinn 
að berjast í áratug fyrir því sem 
ég hef barist fyrir og henda því 
svo frá sér þegar maður er loksins 
farinn að sleikja rjómann. Stóru 
verkefnin koma hins vegar ekki 
daglega og í dag get ég valið úr 
og sleppt minna  spennandi verk-
efnum. Það sem mér þótti spenn-
andi og eftirsóknarvert þegar ég 
var að byrja í þessu heillar mig 
ekki lengur. Enn ein vinnuferð-
in og enn eitt flugið heillar ekki 
alltaf eins mikið. Þetta var gaman 
til að byrja með en maður verð-
ur ekki yngri. Í dag er vináttan 
og fjölskyldan dýrmætari. Ætli 
það megi ekki segja að hjartað 
sé farið að taka völdin af egóinu. 
Í farteskinu hef ég nú troðfulla 
tösku af minningum og reynslu 
og þessi tími hefur verið allrar 
þeirrar steinsteypu virði sem ég 
hefði eignast hefði ég verið kyrr 
á Íslandi. Þú ferð ekki með stein-
steypuna með þér í gröfina heldur 
minningarnar.“

Metnaðurinn 
rekur mig áfram
Karl Berndsen hárgreiðslumeistari hefur verið búsettur í London síðustu 
tíu árin þar sem hann hefur farðað og greitt mörgum af stærstu stjörnum 
samtímans. Karl segir tískubransann harðan og þegar öllu sé á botninn 
hvolft velti velgengnin á hæfileikum til að aðlagast öðru fólki sem og list-
rænum hæfileikum. Indíana Ása Hreinsdóttir ræddi við Karl um baráttuna 
um velgengnina í hringiðu tískunnar.





Hvert er takmarkið? Núna er 
það að komast til útlanda í sumar.

Hvar ertu hamingjusömust? 
Úti á landi eða á leiksviðinu.

Hvað þolir þú ekki í fari ann-
ara? Hroka og hleypidóma.

Dýrmætasta eignin? Vinir og 
fjölskylda.

Hvar myndir þú búa ef þú hefð-
ir algerlega frjálst val? Á Íslandi 
og New York.

Uppáhaldsplatan þín? Thrill-
er með Michael Jackson. Fyrsta 
platan sem ég eignaðist.

Þú ert að fara á grímuball og 
mátt fara í hvaða búning sem er. 
Í hverju ferðu? Fósturbúningn-
um úr Legi, hann er svo fyndinn 
og flottur.

Hvaða lifandi persónu berðu 
mesta virðingu fyrir? Mömmu 
minni.

Hvaða frasa ofnotar þú? „ókey
bæ!“

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

Til framtíðar, af því ég er svo 
forvitin.

Hvað gerir þig þunglynda? Að-
gerðarleysi.

Hvernig slappar þú af? Fer í 
gufuna í Vesturbæjarlauginni.

Áttu þér neyðarlega nautn?
Ég fer vandræðalega oft í 

„bubble-shooter“.
Ef þú hefðir ofurafl, hvert 

myndi þitt vera ?
Ég væri þá svona ofur-leikkona 

sem gæti þannig brugðið sér í 
allra kvikinda líki og leikið alla út 
í horn.

Hvað er uppáhaldsorðið þitt?
Get ekki valið á milli „hæ“ og 

„bæ“. Hvoru tveggja alveg frá-

Fer vandræðalega oft 
í Bubble-shooter

bær orð, ef orð má kalla.
Ef einhver myndi gera kvik-

mynd um líf þitt, hver ætti að 
leika þig?

 Dóra Jóhannsdóttir leikkona 
myndi eflaust skila óaðfinnan-
legri túlkun. 

Hvaða lag myndir þú vilja láta 
spila í jarðarförinni þinni? 

Mér er nokk sama sosum, þar 
sem ég verð ekki einu sinni við-
stödd eðli málsins samkvæmt.

Hvernig viltu að fólk minn-
ist þín?  Með bros á vör og sól í 
hjarta.

Hvað er mikilvægasta lexían 
sem þú hefur lært í lífinu?

Hver er sinnar gæfu smiður.
Segðu okkur leyndarmál.
Ha ha, ég segi ekki frá leyndar-

málum, sorrý. Ókey bæ!

Laugaveg 116 við Hlemm

Vorum að fá flott úrval tréleikfanga frá Þýskalandi

Náttúruleg gæði

“HEROS TRÉLEIKFÖNG”

MARKAÐURINN

Hafliði Helgason
í hádegisfréttum
Stöðvar 2 kl. 12:
alla virka daga





Mennirnir lifa eins og þeir væru 
dauðir og útskúfaðir, umluktir rag-
mennsku sjálfra sín og illu auga ná-
ungans. Sá einn, sem á skjól móður-
ástarinnar, blindni barnshugans og 
mild örlög, getur um stundarsakir 
lifað í þeirri blekkingu, að helvítið, 
sem mennirnir hafa gert úr heim-
inum, sé sælustaður.

Gunnar Gunnarsson: Fjallkirkj-
an (þýðing Halldórs Laxness).

Er það ekki ný tíska hjá stjórn-
málamönnum að þrástagast á 
þessu aulalega orðalagi að eitt-
hvað gerist „korter fyrir kosning-
ar“? Einhvern veginn finnst mér 
þetta ósköp barnalegt og óvand-
að málfar. Þykir háttvirtum þing-
mönnum það fínna eða frum-
legra en „rétt fyrir“ eða „á síðustu 
dögum fyrir“ kosningar?

Í leiðara Fréttablaðsins 18. mars er 
laglega komist að orði: „Stélfjaðr-
ir stjórnmálamanna eru vel sperrt-
ar um þessar mundir.“ En fram-
haldið er öllu lakara: „Fengitíminn 
er hafinn og öllum ráðum beitt við 
atkvæðaveiðar.“ Höfundur virð-
ist ekki skilja orðið fengitími sem 
merkir sá tími árs þegar dýr eru 
reiðubúin til mökunar. Þótt ýmis-
legt misjafnt sé sagt um þingmenn, 
þá er þeim ekki hleypt til. Og tæp-
ast tengjast veiðar fengitíma.

Í grein í Mbl. 18. mars er rætt um 
fyrirtæki sem vilja styrkja við-
skiptatengsl við framleiðendur í fá-
tækum löndum og stuðla þannig að 
„þróun og takmörkun fátæktar“.

Hvernig er hægt að gera það 
samtímis? Vilja þessi fyrirtæki 
virkilega stuðla að þróun fátækt-
ar? Þróun merkir efling, framför, 
framgangur, framrás, framvinda, 
gróska. Hér virðist skorta eitt-
hvað í hugsun höfundar.

„Hún er tágrönn …“ skrifar Vík-
verji í Mbl. 19. mars. Þetta sést 
því miður oft, en er misskilning-
ur. Þetta samsetta orð er ekki 
dregið af tá heldur tág. Hún er 
tággrönn, grönn eins og tág sem 
merkir löng rótartaug, sbr. tága-
karfa.

„Góðum erlendum osti er sýnd 
veiðin en ekki gefin …“ segir í 
myndatexta í Fréttablaðinu 20. 
mars, – og er alveg hrein maka-
laust! Það er ekki á þágufallið 
logið! Til hvers ætti nú að sýna 
osti veiði? Orðtakið segir eitthvað 
er sýnd veiði, þ.e. ekki eins auð-
fengið og sýnist. 

Frá því er sagt í undirfyrirsögn 
í Fréttablaðinu 20. mars að pilt-
ur sakaður um nauðgun hafi 
sagt stúlkuna „hafa samþykkt að 
stunda kynlíf inni á salerninu“. 
So. stunda merkir að fást við eitt-
hvað, svo sem nám eða fiskveið-
ar, en er ekki haft um eitt skipti. 
Þetta er því furðulegur áburður á 
vesalings stúlkuna.

70 ár: þau sýnast ekki sein 
         að líða.
Því er eftir engu að bíða
og engu mun ég framar kvíða.

Lausn krossgátunnar er birt að viku liðinni á vefnum, www.gatur.net

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
Little Miss Sunshine

á DVD!

Ég átti ekki von á því að geta hald-
ið páskana hátíðlega í íslamska 
lýðveldinu Íran. En eins og um 
flest annað sem ég hafði gert mér 
í hugarlund áður um þetta land þá 
hafði ég rangt fyrir mér. Í Teheran 
býr stór hópur fólks af armensku 
bergi brotnu og þetta fólk er krist-
ið. Það vill svo skemmtilega til að 
ein gömul nágrannakona mín er 
frá Armeníu. Hún er eins konar 
amma mín hér í Teheran, bakar 
kökur, gefur mér tyrkneskt kaffi 
og spáir í bolla fyrir mér. Hún 
talar auðvitað enga ensku en það 
er allt í lagi. Dótturdóttur henn-
ar er oft hjá henni og túlkar. Ég 
hef hálfpartinn verið ættleidd af 
hennar armensku stórfjölskyldu 
og að sjálfsögðu var ég með í 
öllum páskahátíðarhöldum. 

Fyrir páskamáltíðina var drukk-
ið sérrí með oblátu útí og farið 
með bæn. Páskaeggin voru máluð 
og páskaskraut hengt á greinar. 
Á páskadag fór ég í kirkju og tal-
aði við Guð. Armenar eiga nokkr-
ar kirkjur í Teheran og aðalkirkj-
an var eins félagsmiðstöð, þar var 
troðið útúr dyrum og unga fólkið 
aðallega komið til að hitta hvort 
annað. Fyrir innan hliðið á kirkj-
unni eru engar slæður nauðsyn-
legar og þar getur þessi þjóðfé-
lagshópur haldið sínum hefðum í 
friði. Armenar eiga líka „social“ 
klúbb í Teheran sem er undanskil-
inn íslamska „dresskódinu“. Það 
er ýmislegt sem 
fer fram fyrir 
luktum dyrum í 
Íran.

Þannig eru 
það mismun-
andi hópar sem 
skapa mismun-
andi senur í 
þessari borg. Og 
bilið milli þess-
ara hópa getur 
verið ansi breitt. 

Þannig er ég orðin vön 
því að sjá löggur og her-
menn úti um alla borg. 
Komandi frá friðsæla Ís-
landi fannst mér það 
hálf skrítið í fyrstu. Sér-
staklega ungu strákana í 
græna hermannagallan-
um, klossunum og með 
rifflana í fanginu. Í Teher-
an standa hermenn vörð-
inn allan sólarhringinn. 
Úti um allar götur eru litl-
ir klefar eins og lokaðir símaklef-
ar þar sem þessir strákar sitja dag 
og nótt.

Ég hef nokkrum sinnum þurft 
að fara á lögreglustöðina hér til 
að framlengja pappírana mína. Þá 
þarf ég að fara í gegnum hóp af 
þessum hermönnum, það er leit-
að á mér og eldri kona í chador 
lagar til höfuðklútinn á mér svo 
hann samræmist íslömsku regl-
unum og svo brosir hún blíðlega 
til mín. Skriffinnskan er ógurleg 
og þessir menn eru ekki allir jafn 
hressir með vinnuna sína. En fyrir 
hvern einstakling sem hreytir ein-
hverju í mig á persnesku og nenn-
ir ekki að aðstoða mig eru nokkr-
ir englar sem birtast til að hjálpa 
mér. Þannig á ég núna tvo vini á 
lögreglustöðinni, fyrir utan gömlu 
konuna í chadornum, sem brosa 
alltaf þegar þeir sjá mig og benda 
mér á að koma til þeirra fram 
fyrir röðina og bjóða mér svo app-

elsínu meðan þeir 
stimpla pappír-
ana mína. 

Í gærkvöldi 
fór ég í partí 
hjá starfsfólki 
franska sendi-
ráðsins í Teher-
an. Þar var aftur 
ein önnur sena í 
gangi. Sendiráð-
ið er vandlega af-
girt með háum 

steinvegg og inngangur-
inn vígalegt málmhlið með 
tilheyrandi hlerum. Fyrir 
utan hliðið standa her-
menn vörðinn allan sólar-
hringinn.

Fyrir innan hliðið mátti 
heyra evrópsk ungmenni 
tala frönsku, þýsku, ensku 
og persnesku meðal Írana. 
Sendiráðsfólk heldur víst 
hópinn. Þessi partísena 
hefði getað átt sér stað 

hvar sem er í Evrópu, sami fatn-
aður, tónlist, veitingar og að sjálf-
sögðu áfengi þó það sé stranglega 
bannað í íslamska lýðveldinu. 

Þegar við biðum um miðja nótt 
fyrir innan hliðið eftir leigubíln-
um til að keyra okkur heim kíkti 
ég út um lítið gægjugat. Gatan 
var algjörlega auð og allt með 
kyrrum kjörum. Nema þarna 
voru hermennirnir tveir. Skyndi-
lega vorkenndi ég þeim að þurfa 
að halda sér vakandi um miðja 
nótt og allt í einu varð mér hugs-
að til þess hvaðan þessir strákar 
kæmu. Hugsanlega úr litlu fjalla-
þorpi einhvers staðar í afdölum 
Íran og hafa áður aldrei séð lífið 
í stórborginni, hvað þá evrópsk 
ungmenni skemmta sér með til-
heyrandi partílátum sem ómuðu 
um sendiráðsgarðinn sem þeir 
stóðu vörð um. 

Annar þeirra sá mig gægj-
ast í gegnum lúguna og byrjaði 
að syngja. Vinur hans tók undir. 
Þarna stóðu þeir tveir hermenn 
útí nóttinni og sungu persneska 
söngva með undurfögrum rödd-
um. Eitt það fallegasta sem ég 
hef upplifað á ævinni. Stundum 
gleymir maður manneskjunni á 
bak við búninginn. Þar er mann-
eskja sem á sér líf, væntingar og 
vonir, fjölskyldu, fortíð og fram-
tíð. Rétt eins og við öll hin. 

hannabjork@gmail.com
hannabjork.blogspot.com

Nætursöngur hermanna





Ég þarf að játa 
svolítið fyrir al-
þjóð. Ég vann eitt 
sinn í bandaríska 
sendiráðinu. Já, 
ég veit. Ég er ekki 
stoltur af því en 
fortíðinni verður 
ekki breytt.

Ég var ráð-
inn öryggisvörður í kjölfar 11. 
september-árásanna en þá var 
gríðarlega mikið lagt upp úr 
því að vera á varðbergi gagn-
vart öllum íslensku hryðjuverka-
mönnunum. Ég fékk hnausþykk-
an bækling þar sem þjálfunar- og 
árásaraðferðum Al-Kaída var lýst 
og farið var í þankagang hryðju-
verkamannsins.

Ég veit enn þann dag í dag ekki 
hvað ég átti að gera við þennan 
bækling. Þótt ég hefði þekkt huga 
hryðjuverkamannsins út og inn 
var takmarkað hvað ég gat gert 
til að hindra árás. Kannski að ég 
hefði getað vafið bæklingnum 
upp og lamið hryðjuverkamenn-
ina með honum.

Mér var reyndar kennt að slást 
með kaffibolla. Eða liðþjálfinn í 
sendiráðinu reyndi öllu heldur 
að kenna mér það. Ég horfði bara 
framan í hann með mínum ís-
lensku smaladrengsaugum, drap 
tittlinga og sagði svo: „Minn góði 
herra. Ef hér kemur jeppi með 
hryðjuverkamönnum, vélbyss-
um og basúkum, þá ýti ég á stóra 
rauða viðvörunartakkann, stíg til 

hliðar og fylgist með flugeldun-
um.“

Svipað var uppi á teningnum 
er við verðirnir fórum í gegnum 
sprengjuleitarnámskeið. Þar var 
okkur meðal annars kennt hvern-
ig best væri að nálgast sprengju. 
Við áttum að ganga að henni með 
þar til gert blýteppi og leggja það 
varlega yfir sprengjuna. Ég horfði 
með mínum saklausu mosagrænu 
augum á liðþjálfann og gat ekkert 
annað en skellt upp úr. „Af hverju 
að breiða bara yfir hana? Á ég 
ekki líka að syngja vögguvísu?“

Ég þurfti aldrei að beita bollan-
um eða vefja um mig teppið. En 
mikið hefði það verið dýrlegur 
dauðdagi. Ég sönglandi með kaffi-
bolla í hendi á fljúgandi teppi. 
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DJ vissi alltaf að eitthvað væri 
athugavert við gamla húsið 
handan götunnar. Þegar ljóst er 
að húsið er lifandi ófreskja fær 
DJ vini sína, Chowder og Jenny, 
til að hjálpa sér að komast að því 
hvað heldur lífinu í húsinu. Það 
líður ekki á löngu þar til þau eru 
farin að kljást við stórhættu-
legan anda sem getur lagt allt 
hverfið í rúst takist þeim ekki að 
stöðva hann.

Grábjörninn Búi er algerlega 
ófær um að bjarga sér á eigin 
spýtur og þegar hann hittir 
málglaða múldýrið Ella verða 
endaskipti á tilveru hans. Þeir 
ákveða að sameina öll 
skógardýrin í því að ná aftur 
tökum á skóginum og koma 
honum í upprunalegt horf.
Frábær skemmtun fyrir alla 
fjölskylduna, bráðsmellin saga 
með skemmtilegum persónum.
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Skoppa og Skrítla2
eru komnar á DVD í BT

Fræðandi og skemmtilegt 
leikið efni fyrir yngstu 
kynslóðina

vSkoppa og Skrítla er 
eitthvað sem allir 
krakkar verða að eiga!

NýttNýtt

2.299

ég mæli

með Skoppu 

og Skrítlu
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MENNTAMÁLARÁÐUNEYTIÐ

Með miklum húmor og skemmtilegu 
innsæi ... ...tekst þessari sýningu að 
hlæja  bæði að þeim sem eru með og 
þeim sem mótmæla stóriðjuvæðingu 
Íslands... notið tækifærið segi ég.

Martin Regal Mbl.

Má vel ráðleggja þeim sérstaklega að sjá
þessa sýningu sem ekki hafa lesið 
bókina, þeim mun verða dillað. 
Umgerðin er mögnuð og tónlistin 

áhrifarík.
Silja Aðalsteinsdóttir TMM.

Sýningin er allt í senn stórskemmtileg, 
háalvarleg og hárbeitt. Ef þú ætlar bara 
einu sinni í leikhús á þessu ári sjáðu þá

Þröstur Sverrisson

Ómar Ragnarsson

… býsna áhrifamikil… á köflum dásam
-leg… einhver heillandi blær yfir þessari

leikmynd. Smellpassar inní tíðarandann.
Þorgerður E. Sigurðardóttir Víðsjá

Draumalandið – Tær snilld.
Sara Dögg Jónsdóttir

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

Hálsfestin hennar Helenu 
er meira en skartgripur; 
hún er kannski myllusteinn, 
jafnvel lausnargjald. Harm-
urinn er þó að hálsfestin er 
týnd og eigandinn næstum 
týndari í framandi borg 
sem er full af sársauka.

Leikrit Carole Fréchette, Háls-
festi Helenu, hefur hlotið frábær-
ar viðtökur úti um allan heim. Höf-
undurinn, sem er margverðlaun-
að leikskáld frá Kanada, er stödd 
hér á landi í tilefni frumsýningar 
Þjóðleikhússins á verkinu í kvöld.  

Verkið skrifaði Fréchette eftir 
dvöl sína í Líbanon árið 2000 en 
þangað bauðst henni að fara ásamt 
átta kollegum sínum með það að 
augnamiði að skrifa leikverk um þá 
reynslu sína. „Þessi ferð hafði mjög 
djúpstæð áhrif á mig,“ útskýrir 
Fréchette en þetta var í fyrsta sinn 
sem hún ferðaðist til Mið-Austur-
landa eða til stríðshrjáðrar borgar. 
„Hugmyndin var að við kynntum 
okkur land og þjóð en við ferðuð-
umst mikið um, heimsóttum meðal 
annars palestínskar flóttamanna-
búðir. Fólkið sem við hittum átti 
ólíka reynslu að baki og fyrir mig 
var þessi heimsókn ákveðið áfall.“  
Átöki ólíkra menningarheima, þess 
vestræna og arabíska, eru bakland 
leikritsins, sem er bæði hádramat-
ísk og spaugilegt.

Aðalpersónan Helena kemur til 
framandi borgar og verður fyrir 
því að týna hálsfestinni sinni 
en það sama henti Fréchette. „Í 
fyrstu hvarflaði að mér að fara 
og leita að henni en það var nátt-
úrlega alveg absúrd hugmynd - 
að leita að svo litlum hlut í þess-
ari óreiðukenndu borg.“ Í verk-
inu ferðast Helena um borgina 
og hittir fyrir alls konar fólk og 
þegar á líður verður sífellt óljós-
ara að hverju hún leitar og skiln-
ingur hennar á aðstæðum og sárs-

auka fólksins í borginni eykst. 
„Áhorfendur verða síðan sjálfir 
að ákveða hvað hálsfestin þýðir,“ 
segir leikskáldið lúmskt. 

Fréchette ákvað strax að skrifa 
verkið frá sjónarhóli gestsins en 
Hálsfesti Helenu verður að telj-
ast mjög persónulegt verk. „Það 
var eina sanngjarna sjónarhornið 
því ég vissi ekki mikið um landið. 
Ég vildi ekki aðeins ræða um sárs-
auka fólksins heldur einnig sárs-
auka einstaklingins. Ég fann mjög 
sterkt fyrir minni eigin nostalgíu 

og sársauka og mér fannst mikil-
vægt að koma því fram af hrein-
skilni. Fyrir mér er það spennan í 
verkinu - þessar andstæður milli 
einstaklingsins og aðstæðnanna í 
borginni.“

Fréchette útskýrir að hún hafi 
ekki viljað gleyma því hver hún 
er. „Ég er frá Kanada, frá frið-
sælli borg og ríku landi, og get því 
ekki talað fyrir hönd fólksins sem 
lifir við allt aðrar aðstæður. Þetta 
er ekki pólitískt verk í venjuleg-
um skilningi því ég horfi meira á 
dramatíkina út frá fólkinu og lífi 
þess. Samhengið er vissulega pól-
itískt því þarna geisaði stríð og 
þarna eru flóttamenn. Mín spurn-
ing er hins vegar hvort við getum 
deilt sársauka annarra. Það besta 
sem ég get gert sem listamaður 
er að tjá það af hreinskilni sem ég 
upplifði.“

Þjóðleikhúsið frumsýnir verkið 
á Smíðaverkstæðinu í kvöld. Leik-
stjóri þess er María Sigurðardótt-
ir, sem nú leikstýrir í fyrsta sinn 
í Þjóðleikhúsinu en hún hefur sett 
upp tugi leiksýninga, þar á meðal 
í Borgarleikhúsinu.  Með aðahlut-
verkið fer Edda Arnljótsdóttir en 
en með önnur hlutverk fara Arnar 
Jónsson og Guðrún Snæfríður 
Gísladóttir. Leikmynd og bún-
inga gerir Helga I. Stefánsdótt-
ir, lýsingu annast Lárus Björns-
son og Ester Ásgeirsdóttir hannar 
hljóðmynd. Þýðandi leikritsins er 
Hrafnhildur Hagalín.

Kl. 14.00
Árni Rúnar Sverrisson opnar mál-
verkasýningu í gallerí Art-Iceland.
com á Skólavörðustíg 1a. Verk lista-
mannsins eru undir sterkum áhrifum 
frá litbrigðum og formum frumgróð-
urs jarðar.
Sýningin stendur til 28. apríl. 

Dreymir um stóra vinninginn

Kammertónleikaröð Sinfóníu-
hljómsveitar Íslands, Kristall, 
heldur áfram göngu sinni í Lista-
safni Íslands í dag. Þá munu þau 
Sif Tulinius fiðluleikari, Þórunn 
Ósk Marinósdóttir víóluleikari 
og Sigurður Bjarki Gunnarsson 
sellóleikari flytja verk eftir Moz-
art og Brahms ásamt sérstökum 
gesti, píanóleikaranum Steinunni 
Birnu Ragnarsdóttur. 

Flytjendurnir koma úr röðum 
færustu tónlistarmanna landsins 
og er mikill fengur af þessu fram-
taki Sinfóníunnar. Gerður hefur 

verið góður rómur að kammer-
tónleikaröðinni en tónlistin þykir 
njóta sín vel í fallegu umhverfi 
Listasafnsins við Fríkirkjuveg.

Snillingar þessir, sem allir 
koma úr röðum færustu hljóð-
færaleikara landsins, flytja á tón-
leikunum undurfagran kvartett 
í Es-dúr eftir Mozart og Píanó-
kvartett í c-moll op. 60 eftir Jo-
hannes Brahms  sem er háróm-
antískt verk enda samið á miklum 
átakatímum í lífi tónskáldsins. 

Tónleikarnir hefjast kl. 17 og er 
miðasala við innganginn.

Kristallinn hljómar

Hinn geðþekki óperusöngv-
ari Kristinn Sigmundsson æfir 
nú hlutverk Mefistós fyrir upp-
færslu Semperóperunnar í Dres-
den í Þýskalandi á óperunni For-
dæmingu Fásts eftir Hector 
Berlioz. Verkið byggir á sorgar-
leik Goethes um eitt þekktasta 
fall bókmenntasögunnar þar sem 
Kristinn leikur hinn illa en óum-
ræðanlega heillandi Mefistó sem 
verður örlagavaldur Fásts.

Óperuhús þetta er með þeim 
frægustu í heimi og er iðulega upp-
selt á sýningar þar. Fyrirhyggju-
samir Þýskalandsfarar geta hins 
vegar reynt á heppni sína á heima-
síðunni www.semperoper.de.

Verkið verður frumsýnt á 
morgun.

Ekki springa!
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Kvikmyndaperla ársins
Little Miss Sunshine er
komin á DVD í BT

Þessi yndislega gamanmynd 
er sannkölluð skyldueign!

Besta handrit
Besti leikari í aukahlutverki



         
                     

                     

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

                      

                      

   
      

       
            

   

                

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is

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

Rithöfundarnir Margaret Atwood, 
Ian McEwan og Philip Roth eru 
meðal þeirra sem hlutu náð fyrir 
valnefnd Alþjóðlegu Booker-bók-
menntaverðlaunanna og komust á 
lista yfir þá fimmtán höfunda sem 
tilnefndir eru í ár. 

Verðlaunum þessum var komið 
á fót árið 2005 en ólíkt hinum eig-
inlegu Booker-verðlaunum, sem 
ætluð eru breskum skáldsagna-
höfundum og kollegum þeirra á 
Írlandi, Suður-Afríku eða í ríkj-
um sem tilheyrðu breska heims-
veldinu, eru alþjóðlegu verðlaun-
in ekki veitt fyrir stök höfundar-
verk heldur fyrir feril og framlag 
höfunda til bókmenntanna í heild. 

Man Booker-verðlaunin voru 
fyrst afhent árið 1969 og teljast 
með virtari bókmenntaverðlaun-
um og nú er til að mynda einnig 

farið að veita rússnesk Booker-
verðlaun. Þessi alþjóðlegu verð-
laun voru fyrst afhent árið 2005 en 
þau hlaut þá albanski rithöfundur-
inn Ismail Kadaré. 

Verðlaunaféð er nemur um 7,8 
milljónum króna en verðlaunin 
eru afhent annað hvert ár. 

Dómnefnd verðlaunanna er ein-
ráð og tekur því ekki við ábend-
ingum frá bókaútgefendum. Dóm-
nefndina skipa fræðikonan Elaine 
Showalter og rithöfundarnir Nad-
ine Gordimer og Colm Tóbín en 
þátttökurétt eiga höfundar sem 
skrifa á ensku eða hvers verk eru 
aðgengileg í enskum þýðingum. 
Fleiri kunnugleg nöfn má finna á 
listanum, þar á meðal nöfn Alice 
Munro, Salmans Rushdie, Doris 
Lessing, Carlos Fuentes og Amos 
Oz en tilkynnt verður um verð-
launahafann í júníbyrjun. 

Aukinheldur eru veitt verð-
laun fyrir þýðingar og ef svo á 
við getur verðlaunahafinn valið 
þýðanda að verkum sínum sem 
þá hlýtur einnig dágóða summu 
fyrir sitt starf.

Framlag verðlaunað
11 12 13 14 15 16 17
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Hnitbjörg, hús, vinnustofa og fyrr-
um heimili Einars Jónssonar mynd-
höggvara á Skólavörðuholti, er 
merkileg bygging, hannað af lista-
manninum sjálfum. Þangað leggja 
margir leið sína. Bæði garðurinn 
við húsið og allar innréttingar eru 
sérstakar. 

Áskell Másson tónskáld efnir á 
morgun til hljómleika í húsinu og 
sætir það nokkrum tíðindum. Hljóð-
færaskipun þeirra verka sem Ás-
kell hefur valið til flutningsins er 
óvenjuleg: harpa, flauta og slag-
verk. Fimm verk verða þar flutt og 
kallar tónskáldið dagskrána Úr hul-
iðsheimum.

Verkin fjögur eru úr ýmsum 
áttum og frá ólíkum tímum í lífi 
tónskáldsins: Lament var samið 
eftir lestur sögunnar Itys úr grískri 

goðafræði. Sorgin flæðir úr brjósti 
móður sem misst hefur barn sitt. 
Það var samið fyrir Manuelu Wiesl-
er á árinu 1978. Mirage var samið 
fyrir Elísabetu Waage hörpu-
leikara á síðasta ári og flytur 
hún það á morgun. Um það 
segir tónskáldið: „Eins og 
úr undirdjúpum koma gárur 
sem mynda hillingar. Heim-
ur hörpunnar er engum 
líkur og hefur heillað mig 
alla tíð.“ Verkið var samið 
fyrir Elísabetu Waage 
snemma á síðasta ári. Tvö 
lög eru á dagskránni, Canz-
ona frá 1984 og Bercuse frá 

1980. Fyrra lagið var samið í tilefni 
fæðingar dóttur tónskáldsins. Það 
síðara er vöggulag. Þessi lög hafa 

verið leikin á flest 
hljóðfæri, en harp-

an ljáir þeim ein-
stakan blæ, 
segir Áskell. 

Um fjórða 
verk-
ið segir 
hann: „Á
meðal ís-
lenskra
þjóðsagna
má finna 

sögu sem 
ber heitið 

Íma álfastúlka. Hér stígur hún fram 
úr steininum. Verkið var samið 
fyrir japanska slagverksleikarann 
Madoku Ogasawara sem frumflutti 
það í Kaupmannahöfn í „Den sorte 
diamant“ þann 29. nóvember á síð-
asta ári. Hljóðheimurinn er sér-
stæðir litir málmhljóðfæranna og 
ber það nafn álfkonunnar, Íma.

Síðasta verkið er melódía tekin 
úr fiðlukonsert Áskels sem frum-
fluttur var í byrjun maí á síðasta ári 
af Sigrúnu Eðvaldsdóttur og Sinfón-
íuhljómsveit Íslands undir stjórn 
Rumons Gamba. Þetta verk, Cant-
ilena, fyrir þau Martial Nardeau 
flautuleikara, Elísabetu og Frank 
Aarnik slagverksmeistara, var sér-
staklega gert fyrir þessa tónleika.

Tónleikarnir í Hnitbjörgum hefj-
ast kl. 15.

Tónleikar  Áskels í Hnitbjörgum



Nú þegar sólin fer vonandi að 
hækka á lofti er kominn tími 
til þess að kíkja á helstu tísku-
strauma komandi sumars. Það er 
óneitanlega hægt að segja að árs-
tíðin verði með afbrigðum lita-
glöð og framúrstefnuleg. Hönn-
uðir eins og Hussein Chalayan og 
Nicolas Ghésquiere hafa boðað 
endurkomu geimaldar með málmi, 
plasti og glans. Níundi áratugur-
inn og „new rave“ lúkkið koma 
sterkt inn og áhrifin hafa meira 
að segja teygt sig til Bjarkar Guð-
mundsóttir og plötu hennar Volta, 
þar sem neon-litir eru í fyrirrúmi. 
Svart-hvítar rendur halda áfram 
velli og sáust meðal annars hjá 
Giles Deacon, Ungaro og Sonia 
Rykiel. Mynstur eru reyndar afar 
áberandi, hvort sem það eru dopp-
ur og dílar, rómantísk blóma-
mynstur eða villt frumskógarmót-
íf. Hvítt er góður kostur fyrir þær 
sem kjósa að halda sig frá lita-

gleðinni og margir hönnuðir voru 
með dásamlegar útgáfur af litla 
hvíta kjólnum í sumar. Draum-
kennt chiffon-efni og 18. aldar 
rómantík sveif eftir tískupöll-
um Louis Vuitton og húðlitur er 
annar fágaður litakostur í sumar. 
Með hækkandi sól kemur svo auð-
vitað aukin útivera og sport-stíll-
inn tröllreið sumar-og vorlínum 
margra hönnuða, þar á meðal Jean 
Paul Gaultier og DKNY. Hvað 
varðar fylgihluti eru veski og 
töskur úr lakki eða málmi áfram 
í tísku ásamt himinháum fylltum 
hælaskóm. Höfuðfatnaður eins og 
klútar, breið sixtís-bönd og jafnvel 
túrbanar eins og hjá Prada verða 
það alheitasta. Munum bara að 
það er ekkert eins hallærislegt og 
að skjálfa úr kulda í hinu íslenska 
sumri og því vert að halda fast í 
svörtu sokkabuxurnar og hlýj-
ar kápur.. að minnsta kosti fram 
i júlí !

Mér er boðið í brúðkaup á næstunni og eftir að skanna hratt yfir óreiðuna 
í fataskápnum sá ég ekkert nema svart að vanda. Fannst eitthvað lélegt 
við það að mæta í svörtum kjól í brúðkaup. Brúðkaup eru hamingjusamir 
viðburðir en pínu hallærislegir sem tískuviðburðir. Maður fer að ímynda 
sér „Hello“ blöð og pastellitaða chiffon kjóla og húðlitaðar sokkabux-
ur (quel horreur!) En ef ég mæti aftur í svörtu þá held ég að fólk fari að 
halda að ég sé 1. blóðsuga 2. satanisti eða 3. óheillakráka sem boði ógæfu 

hinna nývígðu hjóna. En ég á bara ekkert nema svarta kjóla! 
Þeir mega þó eiga það að þeir eru allir skemmtilega öðru-

vísi... stuttir, hnésíðir, flegnir, síðar ermar, sixtís, þröng-
ir, eða drop-dead sexý. Ég tek nefnilega hina frægu 
möntru alvarlega: „Þú klikkar aldrei í svörtum kjól“. 
Coco Chanel fann upp LSK (litla svarta kjólinn) enda 

gekk konan sú eiginlega eingöngu í svörtu. Hún, eins og 
margar framakonur vissi að:  „black means business“ 
- þ.e.a.s. að fólk taki þær alvarlega í svörtum fötum. 
Tískukonungurinn Christian Dior sagði árið 1954 að 
„Konur geta gengið í svörtu hvenær sem er dags eða 
nætur, á hvaða aldri sem er og við hvaða tækifæri 
sem er.“  Svartur kjóll gengur í vinnunni, á fínu balli, 

í kokkteil, á fyrsta stefnumót, í matarboði og við jarð-
arfarir. Hann gengur líka ef þú ert gothara-týpa, rokkari 

eða kvikmyndastjarna á rauða dreglinum. Hann myndast vel, 
og getur verið allt frá því að vera gífurlega einfaldur til þess að 

vera guðdómlega kynþokkafullur. Svo segi ég bara.. accessorise..
accessorise.. accessorise.. einfaldur kjóll getur verið poppaður upp 

eftir vinnu með flottu síðu hálsmeni eða perlufesti (núna er gyllt vintage 
skart frá um 1970 í uppáhaldi hjá mér), fallegu veski, kápu og skóm. 
Settu hárið upp eða gerðu á þig rokkabillí „quiff“ og sparaðu ekki eyelin-
erinn. Sumsé, þú getur breytt svarta kjólnum eftir vild - einn daginn litið 
út eins og Audrey Hepburn, næsta eins og Edie Sedgwick og þarnæsta 
eins og Kate Moss. Ekki slæmt. Þrátt fyrir þetta held ég að ég verði að 
bregða út frá vananum í brúðkaupi... sjáum hvað setur...

LSK: Litli svarti kjóllinn





MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR MEÐ 
SÚPERSTJÖRNUNUM HALLE BERRY

OG BRUCE WILLIS

VINKONA HENNAR ER MYRT OG EKKI 
ER ALLT SEM SÝNIST.

 HVE LANGT MYNDIR ÞÚ GANGA?
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MÖGULEIKA

ÞEIR ERU MÆTTIR AFTUR
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Gildir á allar sýningar í
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MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

SUNSHINE kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
THE SCIENCE OF SLEEP kl. 3, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 3 og 6 
TMNT         kl. 3 og 6 B.I. 7 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS     kl. 3, 5.45, 8 og 10.15
THE ILLUSIONIST     kl. 8 og 10.15

PERFECT STRANGER           kl. 3, 5.30, 8 og 10.30 B.I. 16 ÁRA
PERFECT STRANGER SÝND Í LÚXUS kl. 3, 5.30, 8 og 10.30
SUNSHINE kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
MR. BEAN´S HOLIDAY         kl. 1, 3, 5, 7, 9 og 11
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 2 og 4
TMNT           kl. 2, 4, 6, og 8 B.I. 7 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS       kl. 10

PERFECT STRANGER         kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
HOT FUZZ         kl. 10 B.I. 16 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS     kl. 8
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL     kl. 4 og 6
TMNT         kl. 4 og 6 B.I. 7 ÁRA

SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?

SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?

,,MAGNÞRUNGINN SPENNUTRYLLIR OG 
SJÓNARSPIL SEM GEFUR EKKERT EFTIR''

VJV, TOPP5.IS

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Fyrsta plata Skáta í fullri 
lengd, Ghost of the Bollocks 
to Come, er komin út á vegum 
útgáfufélagsins Grandmoth-
ers Records. Freyr Bjarna-
son ræddi við gítarleikarann 
Benedikt Reynisson. 

Ghost of the Bollocks to Come 
var að mestu leyti tekin upp á 
einni helgi í febrúar á síðasta ári 
í sumarbústað að Kiðjabergi í 
Grímsnesi af Bjarna Þórissyni. 

„Þetta er í grunninn rokktónlist. 
Þetta er samt ekki „straightfor-
ward“ rokk heldur aðallega í anda 
bandarísks nýbylgjurokks og 
pönks frá 1980,“ segir Benedikt. 
„Við fílum líka alveg nútímatón-
skáld eins og Terry Reilly eins og 
kemur fram í einu laginu.“

Skátar stefna að því að fylgja 
plötunni eftir erlendis, meðal ann-
ars í Bretlandi og Bandaríkjun-
um. Tvö ár eru liðin síðan sveitinni 
bauðst plötusamningur við Moshi 
Moshi-útgáfuna í Englandi, sem 
hefur haft á sínum snærum Hot 
Chip og Bloc Party. Samningur-
inn þótti ekki nógu góður og von-
ast Skátar til að uppskera betri 
samning eftir næstu tónleikaferð. 
„Okkur leist ekki á það sem þeir 

buðu. Við erum með lögfræðing í 
hljómsveitinni og það kom sér vel. 
Við fengum líka fyrirspurn frá 
EMI en sinntum henni ekki,“ segir 
Benedikt af einstakri rósemi.

Auk þess að hafa spilað í Eng-
landi hafa Skátar haldið tónleika í 
Belgíu, þar sem stóriðjustefnu Ís-
lendinga var mótmælt. „Við vild-
um vekja athygli á þesu málefni og 
á tónleikana mætti fólk sem hefur 
verið að mótmæla á Kárahnjúkum. 
Við erum alltaf til í að taka afstöðu 
en við erum engin mótmælenda-
hljómsveit. Við erum samt allir 
með sterkar skoðanir.“

Þrátt fyrir að ný plata sé komin 
út hefur hálfgert óvissuástand ríkt 

hjá Skátum að undanförnu. Gítar-
leikarinn Ólafur Steinsson flutti 
til Bandaríkjanna og söngvarinn 
Markús Bjarnason flutti til Fær-
eyja. Einnig missti sveitin æfinga-
húsnæði sitt og enduðu þau leið-
indi í málaferlum þar sem Skát-
ar voru á endanum sýknaðir. Hafa 
þeir nú byggt nýtt æfingahúsnæði 
á Kleppsvegi ásamt Jeff Who?, 
Ske, Jan Mayen, Ælu og Bacon. 

Titill plötunnar, Ghost of the 
Bollocks to Come, er vísun í þessi 
vandamál sem hafa gengið yfir 
sveitina, auk hins sífellt versnandi 
ástands í heiminum að þeirra mati. 
Útgáfupartí vegna nýju plötunnar 
verður haldið í kvöld á Barnum.

Sýningin byrjar klukkan 11:00 báða dagana. Einnig verður boðið upp á kynningar- og sölubásar frá fyrir-
tækjum og tegundarbásar þar sem fólk gefst kostur á að kynna sér hundategundir og aðrar upplýsingar 
varðandi hunda. Allir velkomnir aðgangseyrir er 500 krónur.

ALÞJÓÐLEG HUNDASÝNING
HUNDARÆKTUNARFÉLAGSINS
ÍSHUNDA fer fram núna um helgina í reiðhöll Fáks í Víðidalnum.

Gael García Bernal           Charlotte Gainsbourg           Alain Chabat            Miou-Miou

Film by Michel Gondry

THE SCIENCE

OF SLEEP

„Sjónræn veisla“
- Glenn Kenny, Premiere

„Bernal er sjúklega fyndinn!“
- Ethan Alter, TV Guide

„Þú verður að sjá 
  hana til að trúa!“

- Sally Foster, Film Threat

SÝND Í REGNBOGANUM

LA SCIENCE DES REVES

- Ekkert hlé á góðum myndum

Ekkert hlé Minna af auglýsingum Engin truflun321



OG ÞÚ SEM HÉLST AÐ 

ÞÍN FJÖLSKYLDA VÆRI SKRÍTIN...

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D

DIGITAL
DIGITAL

...Á STÆRÐ 
VIÐ HNETU !

DIANE KEATON MANDY MOORE   

Háskólabíó
WILD HOGS kl. 8:15 - 10:30 b.i 7

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

THE GOOD GERMAN kl. 5:30 B.i.16

THE GOOD SHEPERD kl. 6 - 9 - 10:30 B.i.12

BECAUSE I SAID SO kl. 6 - 8:15 - 10:30 Leyfð

MRS POTTER kl. 5:40 - 8 Leyfð

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA 

HEFUR
HEILA....

Ósögð saga öflugustu leyniþjónustu fyrr og síðar, CIA.

Úrvalslið leikara í magnaðri kvikmynd 
undir tryggri leikstjórn Robert DeNiro

Háspenna, lífshætta frá Pang Bræðrum. 

Börn sjá meira en 
fullorðnir gera sér grein fyrir!

stranglega bÖnnuÐ bÖrnum

SV MBL

ROBINSON F... ÍSL TAL kl. 1 - 1:30 - 3 - 3:40 - 5:50 Leyfð

WILD HOGS kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 b.i 7

300. kl. 5:30 B.i.16

MUSIC & LYRICS kl. 3:40 Leyfð

BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 1:30 Leyfð

THE GOOD SHEPERD kl. 8 - 11 B.i.12

GOOD SHEPERD  VIP kl. 2 - 5 - 8 - 11 

THE MESSENGERS kl. 6 - 8 - 10:20   B.i.16

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10   Leyfð

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

THE MESSENGERS kl. 6 - 8 - 10:30   B.i.16

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

MEET THE.. M/- ENSKU Tali kl. 8:10 ótextuð Leyfð

BECAUSE I SAID SO kl. 1:40 - 3:40 - 5:50-8-10:20 Leyfð

300. kl. 10 B.i.16

NORBIT kl. 1:50 - 3:50 Leyfð

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 4 - 6 - 8 - 10 Leyfð-

MEET THE ROBINSONS kl. 2 Leyfð

HAPPILY NEVER AFTER kl. 2 - 4 Leyfð

MEET THE ROBINSONS kl. 6 Leyfð

CHAOS kl. 8 B.i. 16

SMOKING ACES kl. 10:10 B.i. 16

MR. BEAN´S HOLIDAY kl.  2 - 4 - 6 Leyfð

THE MESSENGERS kl. 8 - 10 B.i. 16

MEET THE... M/- ÍSL TAL kl 2 - 4 Leyfð

BRIDGE TO TEREBITHIA kl   6 Leyfð

WILD HOGS kl.   8 - 10 b.i 7

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

Íslandsvinurinn Jude Law hefur 
verið valinn konungur framhjá-
haldsins í heimi ríka og fræga fólks-
ins í könnun bandarísks tíma-
rits. Jude Law hélt sem kunn-
ugt er framhjá leikkonunni 
Siennu Miller með barn-
fóstru sinni, Daisy Wright, 
og gerði þar með marga að-
dáendur sína fráhverfa sér. 

Annar í kjörinu um kon-
unga framhjáhaldanna 
var leikarinn Billy 
Crudup sem skildi 
við ólétta kær-
ustu sína til að 
taka saman við 

leikkonuna Claire Danes. Í þriðja 
sæti var Keith Urban, eiginmaður 
Nicole Kidman, fyrir framhjáhald 

með 23 ára fyrirsætu.
Rappstjarnan Puff 

Daddy komst líka inn á 
topp tíu fyrir framhjá-
hald með Jennifer Lopez. 
Það sama gerði Meg Ryan 
fyrir að halda við Russell 
Crowe.

Jude Law kóngur 
framhjáhaldsinsAnna Sigríður Eyjólfsdóttir 

föndrar af lífs og sálar 
kröftum á hverjum degi. 
Hingað til hefur ekki farið 
mikið fyrir tómstunda-
gamni hennar hér á landi, 
en á ensku kallast iðjan 
„scrap“.

„Það er ekki til neitt almenni-
legt heiti fyrir þetta á íslensku, 
annað en að skipta séinu út fyrir 
k,“ sagði Anna Sigga. „Þetta er 
svona eins og myndskreytt albúm. 
Maður notar sínar eigin mynd-
ir og myndskreytir svo eins og 
maður vill. Þetta er í rauninni dá-
lítið eins og albúm og dagbók í 
einu,“ útskýrði hún. Til verks-
ins þarf þó meira en hefðbund-
inn pappír. „Maður kaupir sér-
stök albúm, og svo þarf þetta allt 
að vera sýrufrír pappír, og „lign-
ing free“, eða laus við trjákvoðu. 
Þá étur hann ekki upp myndirn-
ar svo þær verði svona gulleitar,” 
útskýrði hún. Slíkar vörur fást til 
dæmis í Skrapp í Fjarðarkaupum, 

en annars er Anna Sigga dugleg að 
panta sér vörur af netinu.

Anna Sigga segir langa hefð 
vera fyrir slíku föndri í Banda-
ríkjunum, en að vegur skrapps-
ins fari þó vaxandi á Íslandi líka. 
„Ég byrjaði í janúar 2005, eftir að 
mamma mín fékk mig í þetta. Hún 
rakst bara á þetta á netinu. En frá 
svona miðju ári 2006 hefur þetta 
stækkað rosalega hér á landi,” 
sagði Anna Sigga. Hún kveðst 
sjálf hafa smitað nokkrar vinkon-
ur sínar af skrappveirunni, en er 
þó fyrst og fremst í sambandi við 
skrappara annars staðar frá. „Ég 
er mest á spjallrásum í Bandaríkj-
unum og Kanada, þar sem þetta er 
alveg risastórt,“ sagði hún. 

Þar að auki stundar Anna Sigga 
síðuna pencillines.com, og í síð-
ustu viku birtist þar skissa eftir 
hana. „Það eru nokkrir skrapparar 

frá Evrópu með þá síðu. Þær eru 
með áskorun í hverri viku og hafa 
samband við skrappara úti um 
allt og biðja þá um að gera skissu. 
Svo gerir maður sjálfur layout, 
eftir skissunni, og þær nota hana 
líka. Þetta er svona til að kveikja 
hugmyndir,“ sagði hún. Á síðunni 
verður fyrir vikið til skissusafn, 
sem skrapparar um heim allan 
geta notfært sér.

Anna Sigga segist tylla sér við 
skrappborðið á hverjum einasta 
degi, eða því sem næst. „Ég er í 
skóla á daginn, og mér finnst voða-
lega gott að gera þetta á kvöldin. 
Þetta er eins og að vera í þerapíu 
stundum – til að losna frá stress-
inu í skólanum og slappa af. Þetta 
er líka fínt fyrir kallinn, hann fær 
þá að horfa á fótboltann í friði,“ 
sagði hún og hló við.

Stærsta opnun á fjölskyldu-
mynd í Bandaríkjunum í Ár s.v. mbl

WILD HOGS KL. 1:30  Í ÁLFABAKKA

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

SparBíó* — 450kr
ANNAR ÞESSARA TVEGGJA 

HEFUR
HEILA....

...Á STÆRÐ VIÐ HNETU !
MR BEAN KL. 2  Í ÁLFABAKKA OG KLUKKAN 2 Á AKUREYRI

BRIDGE TO TERABITHIA KL. 1:30  Í ÁLFABAKKA OG KL. 6 Á AKUREYRI

SPARbíó

SparBíó* — 450kr

laugardag og sunnudag

MR BEAN KL. 1  Í ÁLFABAKKA OG KL. 2 Á AKUREYRI OG KL. 2 Í KEFLAVÍK



 Eins og fram kom í 
Fréttablaðinu í gær hefur stjórn 
knattspyrnudeildar FH ekki gert 
það upp við sig hvort hún hlíti úr-
skurði samninga- og félagaskipta-
nefndar KSÍ í „Róbertsmálinu“ 
svokallaða. Róbert Magnússon 
vann mál sitt gegn FH og er dóm-
urinn bindandi.

Samningur Róberts við FH árið 
2003 er því í fullu gildi en á það 
vildi FH ekki sættast og greiddi 
leikmanninum ekki laun eftir að 
hann meiddist fyrir sumarið. Það 
ber því að gera samkvæmt dómn-
um.

FH-ingar hafa út árið til að 
gera upp við Róbert. Geri Hafn-

firðingar það ekki kemur málið 
til kasta leyfiskerfis KSÍ. Þar 
stendur að félag skuli ekki vera í 
vanskilum um áramót. Að öðrum 
kosti fær það ekki þátttökuleyfi.

Það er skýrt samkvæmt dómi 
nefndarinnar að samningurinn 
er í gildi og því virðist FH ekki 
geta annað en greitt fyrirliðanum 
fyrrverandi fyrir næstu áramót. 

FH fær ekki þátttökuleyfi sumar-
ið 2008 nema það greiði Róberti

Jens verður ekki með Fylki í sumar

 Arnar Darri Pétursson 
heitir efnilegur 15 ára markvörð-
ur sem spilar með Stjörnunni.

Hann er farinn utan til Reading 
á Englandi og í dag mun hann 
spila æfingaleik með U-16 ára liði 
Reading gegn Chelsea.

Að sögn Ólafs Garðarsson-
ar, umboðsmanns Arnars, verður 
Arnar Darri í kjölfarið við æfing-
ar hjá félaginu út næstu viku.

Farinn til 
Reading

 Njarðvík tekur á móti 
KR í þriðja leik lokaúrslita Ice-
land Express-deildar karla í 
Ljónagryfjunni í Njarðvík í dag. 
Njarðvík vann fyrsta leikinn með 
21 stigi á heimavelli en KR jafnaði 
einvígið með 6 stiga sigri í öðrum 
leiknum í DHL-Höllinni. 

Það má búast troðfullu húsi og 
ótrúlegu andrúmslofti alveg eins 
og í fyrstu tveimur leikjunum. Þá 
er einnig ljóst að menn þurfa að 
mæta snemma því það komast að 
færri en vilja í húsið sem tekur 
mun færri áhorfendur en DHL-
Höllin, sem var full í síðasta leik.

Fannar Ólafsson, fyrirliði KR, 
talaði um það eftir sigur KR í 
öðrum leiknum á fimmtudags-
kvöldið að leikurinn í dag myndi 
skera úr um hvort liðið verður Ís-
landsmeistari og ef sagan er skoð-
uð þá styður hún það. Það lið sem 
hefur unnið þriðja leik úrslitaein-
vígisins hefur verið Íslandsmeist-
ari fimm síðustu ár og níu sinnum 
á síðustu tíu árum. Það er aðeins 
árið 2001 sem sker sig úr en Njarð-
vík komst þá í 2-0 gegn Tindastól 
en mistókst að tryggja sér titil-
inn á heimavelli í þriðja leiknum. 
Njarðvík vann hins vegar fjórða 
leikinn á Króknum og vann titil-
inn.

Síðasta liðið til þess að lenda 
2-1 undir og vinna titilinn var lið 
Njarðvíkur árið 1994 en Grinda-
vík komst þá í 2-1 í úrslitaeinvíg-
inu. Njarðvík vann titilinn eftir 
eins stigs útisigur í oddaleik. 

Ætli KR-ingar að vinna þriðja 
leikinn þurfa þeir að finna leiðir 
til þess að binda enda á 29 leikja og 
sextán mánaða sigurgöngu Njarð-
víkinga í Ljónagryjfunni. Njarð-
víkingar hafa unnið alla heima-
leiki sína síðan 4. desember 2005 
en þá vann Grindavík þar sigur í 
framlengingu. Þetta er jafnframt 
eina tap Njarðvíkurliðsisn síðan 
að ÍR-ingar „stálu“ fyrsta leikn-
um gegn þeim í átta liða úrslit-
unum úrslitakeppninnar í mars 
2005. Það er því ekki nóg með að 
Njarðvíkurliðið geti unnið sinn 30. 
leik í röð í dag heldur státar liðið 
af 97% sigurhlutfalli í húsinu und-
anfarin tvö tímabil.

KR-ingar þekkja það orðið eins 
og önnur lið að koma tómhentir 
heim úr Ljónagryfjunni en þeir 
hafa tapað níu leikjum í röð í hús-
inu og unnu þar síðast 13. desem-
ber 2002. 

Njarðvíkingar hafa ekki tapað á heimavelli í sextán mánuði og hafa nú unnið 
29 leiki í röð í Ljónagryfjunni. Sagan segir að KR-ingar verða að vinna þar í dag 
því síðustu þrettán ár hefur ekkert lið komið til baka úr stöðunni 1-2.

 Guðmundur Stephen-
sen varð í vikunni sænskur meist-
ari í borðtennis með liði sínu 
Eslövs AI sem vann alla þrjá úr-
slitaleikina gegn BTK Rekord. 

Guðmundur stóð sig frábærlega 
í úrslitaeinvíginu, vann alla sína 
sex leiki og enn fremur 18 af 19 
hrinum. Þetta gerir 100 prósenta 
sigurhlutfall í leikjum og 95 pró-
senta sigurhlutfall í hrinum. 

Guðmundur var líka með bestan 
árangur af öllum spilurum meist-
araliðsins. Reynsluboltinn Matti-
as Andersson vann alla fjóra leiki 
sína og 12 af 14 hrinum, Zhao Peng 
vann 4 af 6 leikjum sínum og 14 af 
22 hrinum.

Guðmundur vann 8 af 9 leikjum 

sínum í úrslitakeppninni og hækk-
aði sigurhlutfall sitt um 16 prósent 
frá því í deildarkeppninni þar sem 
hann vann 16 af 22 leikjum. Það 
má því með sanni segja að strák-
urinn hafi toppað á réttum tíma.

Vann alla 
leiki sína

 Dalvíkingurinn Björgvin 
Björgvinsson og Akureyringur-
inn Dagný Linda Kristjánsdótt-
ir urðu í gær Íslandsmeistarara 
í stórsvigi á Skíðamóti Íslands í 
Hlíðarfjalli.

Björgvin kom einni og hálfri 
sekúndu á undan gestakeppend-
anum Andre Björk frá Svíþjóð 
og rúmum fjórum sekúndum á 
undan Þorsteini Ingasyni sem 
varð annar. 

Dagný Lind kom rétt tæpum 
fjórum sekúndum á undan Sal-
ome Tómasdóttur í mark. 

Þá urðu þau Elsa Guðrún Jóns-
dóttir frá Ólafsfirði og Sigurgeir 
Svavarsson frá Akureyri Íslands-
meistarar í göngu með frjálsri að-
ferð.

Björgvin og 
Dagný unnu Jose Mourinho, stjóri 

Chelsea og markvörður liðsins, 
Tékkinn Peter Cech, fengu verð-
laun ensku úrvalsdeildarinnar 
fyrir marsmánuð. 

Þetta er í fyrsta sinn síðan í 
janúar 2005 sem Mourinho er 
kosinn stjóri mánaðarins þrátt 
fyrir að hafa í millitíðinni gert 
Chelsea tvisvar að enskum meist-
urum.

Peter Cech hefur ekki áður 
verið valinn besti leikmaður mán-
aðarins og hann er fyrsti mark-
vörðurinn sem er kosinn síðan 
að Tim Flowers vann verðlaunin 
fyrir september 2000. 

Chelsea vann alla fjóra leiki 
sína í mars og Cech fékk ekki á 
sig eitt einasta mark.

Chelsea vann 
tvöfalt í mars

 Íslands og bikarmeistar-
ar Vals hafa unnið stórsigra á KR 
(4-1) og Breiðabliki (5-0) í síðustu 
tveimur leikjum sínum í Lengju-
bikar kvenna í fótbolta. Valslið-
ið hefur unnið alla fjóra leiki sína 
með markatölunni 21-3. 

Rakel Logadóttir skoraði tvö 
mörk gegn Blikum og þær Mar-
grét Lára Viðarsdóttir og Nína 
Ósk Kristinsdóttir skoruðu eitt. 
Margrét Lára skoraði þrennu 
gegn KR og er búin að skora 9 
mörk í þessum 4 leikjum.

Stórir sigrar hjá 
Valsstúlkum



KRINGLUNNI • SMÁRALIND • LAUGAVEGI

TÓNLIST

ÚRVALIÐ ER Í SKÍFUNNI

Kings of Leon
Because of the times

1.890
Timbaland

 Shock value

1.890

Peter Björn & John
Peter Björn & John

1.790

Blonde Redhead
23

1.890

Modest Mouse
We were dead before the ship 

even sank

1.890

Writer´s Block
Peter Björn & John

1.790
Falling out

Peter Björn & John

1.790

Gus Gus
Forever

1.890

NÝ

Wulfang með sína fyrstu
plötu sem heitir Wulfgang.  Wulfgang spilar lög af 
sinni fyrstu breiðskífu í dag kl 16:00 í kjallara
Skífunnar á Laugavegi 26.

1.790

Tónleikar

            í Skífunni
Tilboð

Tilboð Tilboð



 Stuðningsmenn Manchest-
er United áttu kannski ekki von á 
frábær vika yrði enn betri eftir 7-
1 sigur á Roma á þriðjudagskvöld-
ið en fréttirnar af nýjum samningi 
Cristiano Ronaldo sáu þó til þess. 

Ronaldo, sem hefur margoft 
verið orðaður við spænska liðið 
Real Madrid, skrifaði undir nýjan 
fimm ára samning sem heldur 
honum á Old Trafford til ársins 
2012.

„Ég er mjög ánægður því það 

vissu allir að ég vildi vera hér 
áfram. Mér líður mjög vel hjá 
Manchester United, ég vil vinna 
titla og vonandi náum við því á 
þessu tímabili,“ sagði Ronaldo.

„Þetta eru frábærar fréttir og 
sýna það og sanna að Cristiano er 
ánægður hjá okkur og að hann sé 
í rétta klúbbnum,“ sagði stjórinn 
Sir Alex Ferguson. 

„Hann hefur gott samband við 
alla hjá félaginu og verður einn 
af bestu leikmönnum félagsins 
frá upphafi,“ bætti Sir Alex við. 
Ferguson telur ennfremur að Ron-
aldo eigi möguleika að komast 
í hóp með tveimur bestu knatt-
spyrnumönnum allra tíma, þeirra 
Pele og Diego Maradona.

Það kættust fleiri við fréttirn-
ar. Ryan Giggs sinnir fyrirliða-
störfum Manchester United í fjar-
veru Gary Neville og spáir Ron-
aldo miklum frama. 

„Það er enginn í heimi sem á 
möguleika á að velta honum úr 
sessi sem besta knattspyrnumann 
heims. Það er einstakt að sjá hvað 
hann hefur náð miklum stöðug-
leika þrátt fyrir ungan aldur og þá 
stöðu sem hann spilar á vellinum. 
Þetta eru frábærar fréttir,“ sagði 
Giggs en Ronaldo hefur skoraði 
20 mörk í 50 leikjum með United 
á þessu tímabili.  Ronaldo kom 17 
ára gamall til Man. Utd sumarið 
2003.

Ronaldo samdi til ársins 2012

 Hollenski þjálfarinn 
Guus Hiddink ítrekaði í viðtali í 
gær að hann væri ekki að taka við 
Chelsea í sumar. 

Orðrómur þess efnis að hann 
taki við af José Mourinho í sumar 
hefur verið þrálátur síðan talið 
var að kastast hefði í kekki á milli 
Mourinho og eiganda Chelsea, 
Roman Abramovich.

„Það kemur ekki til greina. Ég 
á enn eftir ár af samningi mínum 
við rússneska knattspyrnusam-
bandið. Ég er að vonast til að 
komast á EM 2008 með Rússum,“ 
sagði Hiddink, sem vonast til að 
gera álíka góða hluti með Rússa 
og Suður-Kóreumenn. 

Er ekki að taka 
við Chelsea

 Diego Armando Mara-
dona er kominn aftur á spítala 
með kviðverki aðeins tveim 
dögum eftir að hafa losnað úr 
tveggja vikna vist. 

Læknar á Buenos Aires-spít-
alanum segja að líf Maradona 
sé ekki í hættu. Maradona byrj-
aði aftur að drekka á dögunum 
en það þoldi lifrin ekki og því var 
hann fluttur í skyndingu á spítala. 

Aftur á spítala

 Hnefaleikakappinn Mike 
Tyson heldur áfram að koma á 
óvart en nýjasta nýtt hjá honum 
er að hann mun leika í tónlist-
armyndbandi sem er ætlað að 
kynna væntanlega kvikmynd.

Myndin er indversk og kemur 
úr framleiðslulínunni í Bolly-
wood. Tyson mun væntanlega 
fljúga til Indlands á næstu dögum 
til að taka þátt í gerð myndbands-
ins.

Leikur í tónlist-
armyndbandi

*ATH: Á meðan birgðir endast.

HVE LANGT
MYNDIR

ÞÚ GANGA?

1.499

Halle Berry Bruce Willis

VERSLAÐU INTO THE BLUE, UNDERWORLD 2, 
FUN WITH DICK AND JANE EÐA HOSTAGE
Á 1499 kr. OG BÍÓMIÐI FYLGIR Á ÞENNAN 

MAGNAÐA SPENNUTRYLLI!*
Gildir fyrir einn á meðan myndin

er í sýningu.Afhendist í miðasölu.

FYLGIR



 Óskar Örn Hauksson, 
knattspyrnumaður úr KR, fékk 
að heyra það frá stuðningsmönn-
um KR á leik liðsins gegn Njarð-
vík á fimmtudag. Ástæðan er sú 
að Óskar Örn styður Njarðvík í 
körfuboltanum og situr með stuðn-
ingsmönnum þeirra á leikjum og 
því fékk hann nokkra söngva frá 
stuðningsmönnum KR.

„Þetta voru engin leiðindi hjá 
þeim. Þetta var allt innan siðsam-
legra marka  og bara léttar „kynd-
ingar“, bara gaman að því,“ sagði 
Óskar Örn léttur en hann mætti 
í grænröndóttum bol með hvítu 
og svörtu á völlinn. Fatavalið var 
meðvitað hjá knattspyrnumann-
inum í ljósi umræðunnar. „Ég var 
samt rólegri í stúkunni nú en oft 

áður á þessum leik.“
Óskar Örn lék lengi vel með 

Njarðvík í körfuboltanum og þótti 
mjög efnilegur á sínum tíma. Hann 
er nánast alinn upp í Ljónagryfj-
unni í Njarðvík enda hefur móðir 
hans unnið þar í átján ár.

„Ég er harður Njarðvíkingur í 
körfunni og það breytist ekkert. 
Ég sit KR-megin á öllum körfu-
boltaleikjum nema gegn Njarð-
vík,“ sagði Óskar Örn. 

Félagar hans í fótboltaliðinu 
höfðu strítt honum fyrr um dag-
inn með því að líma klósettpappír 
á skápinn hans sem á stóð „Svik-
ari“. Allt í gamni gert og mikið 
hlegið þegar Óskar kom inn í bún-
ingsklefann og sá miðann. Hann 
er enn á skápnum.

„Ég mætti svo 40 mínútum fyrir 
leik og strákarnir í stúkunni byrj-
uðu fljótlega að syngja Óskar í 
Njarðvík og svona. Ég hafði bara 
gaman af þessu þar sem þetta var 
ekkert rætið,“ sagði Óskar, sem 
var aldrei í vafa um að mæta á 
völlinn.

„Ég hlakkaði bara til að mæta. 
Var ekkert stressaður. Ég vissi 
samt ekki alveg við hverju var að 
búast en átti svo sem von á ein-
hverju. Vissi að búið var að ræða 
málið á netinu til að mynda. Ég 
mun mæta í næsta leik ef ég get 
mætt og sitja Njarðvíkurmeg-
in. Þetta er bara gaman og verð-
ur það áfram,“ sagði Óskar Örn, 
sem hefur ekki spáð meir í fataval 
á næstu leikjum.

Mun sitja áfram með Njarðvíkingum

 Baráttan í einvígi 
lokaúrslitaeinvígis Iceland Ex-
press-deildar karla snýst ekki síst 
um hvort liðið er að skora meira 
inni í teig. 

KR-ingar bættu hlut sinn svo 
um munaði á þeim vígstöðum í 
öðrum leiknum eftir að hafa skor-
að helmingi færri stig úr teig í 
fyrsta leiknum (26-52). KR-ingar 
skoruðu aðeins fimm stigum 
færra úr teignum í leik tvö (25-
30), þar af skoruðu þeir 16 stig 
gegn 12 í seinni hálfleik þar sem 
þeir sneru leiknum sér í hag. 

Það lið sem hefur fengið jafn-
mörg eða fleiri stig úr teignum 
hefur unnið 7 af 8 leikhlutum úr-
slitaeinvígisins til þessa.

Í leik tvö munaði einna mest 
um framlög Igor Beljanski í liði 
Njarðvíkur en hann skoraði 17 
stig úr teignum í fyrsta leikn-
um en aðeins tvö slík stig í tapi 
Njarðvíkur í DHL-Höllinni.

Stigin úr teign-
um skipta öllu

 Lokaúrslitaeinvígi 
Iceland Express-deildar kvenna 
heldur áfram í Keflavík klukkan 
16.15 í dag þegar Haukastúlkur 
fá aðra tilraun til þess að tryggja 
sér Íslandsmeistaratitilinn. 

Haukaliðið var 2-0 yfir í ein-
víginu og 14 stigum yfir í þriðja 
leiknum þegar sex mínútur voru 
eftir. Ótrúleg endurkoma Kefla-
víkurstúlkna galopnaði hins 
vegar einvígið og sá til þess að 
það verður spilaður fjórði leik-
ur í fyrsta sinn í fimm ár. Síðustu 
fjögur ár hafði úrslitaeinvígið 
alltaf endað 3-0.

Haukaliðið hafði ekki tapað 
heimaleik í 18 mánuði þegar 
Keflavík vann á Ásvöllum. Í dag 
getur Keflavíkurliðið séð til þess 
að Haukar tapi tveimur leikjum í 
röð í fyrsta sinn síðan í mars 2005 
eða í meira en tvö ár. 

Vinni Keflavíkurliðið verður 
oddaleikur um Íslandsmeistara-
titilinn á Ásvöllum á þriðjudag-
inn.

Nær Keflavík 
að jafna metin?

• Innkaupakort VISA er ókeypis kreditkort.

• Ekkert stofngjald, árgjald eða seðilgjald.

• Kortið er ætlað í rekstrarinnkaup og kemur 
   í stað beiðna- og reikningsviðskipta.

• Lengri greiðslufrestur.

INNKAUPAKORT VISA

Nýr dagur – ný tækifæri

Hægt er að sækja um Innkaupakort VISA á www.visa.is og hjá öllum bönkum og sparisjóðum.
Nánari upplýsingar í síma 525-2280

Verkstæðið 10 ára.

Úttektartímabil Innkaupakorts er almanaksmánuður og 
gjalddagi reiknings 25. næsta mánaðar.



Rauð andlit og kona í karlafötum

Helgartilboð
Entrecote í heilu og steikum

á aðeins 2698.- kr.kg

Grensásvegi 48   Búðarkór 1   gallerikjot.isOpið virka daga frá kl 10 -18:30 Laugardaga  frá kl 11 -17



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

Lacetti

Vertu klár – engin útborgun fyrir nýjan bíl
Þú færð nýjan fjölskyldubíl úr kassanum með 100% fjármögnun og borgar aðeins 26.980 kr. á mánuði. 

Bíllinn, sem er hluti af evrópulínu Chevrolet, er með 3ja ára ábyrgð og Chevrolet gæðastimplinum.

Vertu því klár, komdu og kynntu þér málið. Við erum á Tangarhöfðanum og tökum vel á móti þér. 

Tangarhöfða 8-12 Sími 590 2000

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

Engin útborgun…
…og þú ert kominn á nýjan fjölskyldubíl!
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Nýr Chevrolet Lacetti Station
á aðeins 26.980,- á mán.*

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

Chevrolet Lacetti
frá GM stærsta bílaframleiðanda í heimi
Verð: 1.899.000,-
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Guðmundur Erlingsson

Landsfundur Sjálfstæðisflokks-
ins stendur yfir í Laugardalshöll 
þessa helgina. Og eins og lesend-
ur Fréttablaðsins hafa séð er ekk-
ert til sparað við umgjörð hans 
enda um að ræða einn stærsta 
fund ársins. Geir H. Haarde flutti 
á fimmtudaginn ræðu sína til 
flokkssystkina sinna og var eftir 
því tekið hversu glæsileg innkom-
an var hjá frambjóðendum flokks-
ins fyrir alþingiskosningarnar í 
maí. Og þá ekki síður hversu allt 
virtist vera vel skipulagt, ein-
hvern veginn allt á sínum stað.

Þetta er engin tilviljun því 
skipuleggjendur landsfundar-
ins fengu félaga sinn, leikstjór-
ann Þorleif Arnarsson, sem er 
við nám í Berlín, til liðs við sig og 
báðu hann um góð ráð fyrir setn-
ingaratriðið. Þorleifur tekur skýrt 
fram að hann hafi ekkert með eig-
inlega skipulagningu fundarins að 
gera. 

„Enda eru það mér eldri og 
reyndari menn sem hafa séð um 
þá hlið málsins,“ útskýrir hann. 
Hann viðurkenndi þó að hann 
hefði komið að uppsetningu sviðs-
ins. „Því það skiptir máli hvar 
hlutirnir og ræðumenn eru stað-
settir. Þetta er alls ekki svo ólíkt 
leikhúsinu þar sem sviðsmunir 
og leikarar þurfa að vera á rétt-
um stað,“ útskýrir hann og bætir 
að mesta framlagið hafi verið sön-
gatriðin sem hljómuðu við upphaf 
fundarins. „Leikhús gengur á hug-
hrifum. Það var til að mynda góð 
stemning fyrir því að láta fram-
bjóðendur koma saman uppi á 
sviði og láta það marka upphaf 
kosningabaráttunnar og ná um 
leið fram einhverjum hughrifum. 
Við leikgerðum í raun þessa inn-
komu með góðum og gildum leik-
húsaðferðum,“ útskýrir Þorleifur. 

Þorleifur segist aðeins hafa 
kynnt sér landsfundi bandarísku 

flokkanna tveggja, repúblík-
ana og demókrata, fyrir fundinn. 
Þeir eru frægir fyrir hvers kyns 
sýndarmennsku enda segir leik-
stjórinn þá fundi meira í ætt við 
afþreyingu heldur en pólítík þar 
sem hugmyndin sé að selja ein-
hverja pakka-ímynd. Og slíkt á 
ekki upp á pallborðið hjá Þor-
leifi. „Íslendingar krefjast þess 
sem betur fer enn að það sé inni-
hald og tenging á þessum fundum. 
Og vilja ekki sjá hvítar dúfur og 
sprengingar. Okkur langar ekkert 
í slíkt og getum í raun ekki leyft 
okkur slíka hluti,“ segir Þorleifur. 
Hann segist hafa það á tilfinning-
unni að stjórnmálaflokkar séu í sí-
fellt meira mæli farnir að nýta sér 
hæfni og krafta fagfólks í hinum 
listræna geira. „Þú færð ljósa-
meistara til að stjórna ljósunum, 
skáld til að skrifa ræðu. Af hverju 
ekki leikstjóra til aðstoða við svið-
setningu?“

„Þetta var ein skemmtilegasta áheyrnarprufa 
sem ég hef verið með,“ segir Alexía Björg Jó-
hannesdóttir hjá Reykjavík Casting en hún sá 
um að prófa leikkonur fyrir finnsk/íslensku 
hryllingsmyndina Dark Floors: Lordi Mot-
ion Picture. Eins og fram kom í 
Fréttablaðinu fyrir skömmu 
verður íslensk leikkona í að-
alhlutverkinu en meðfram-
leiðendur myndarinnar eru 
þeir Júlíus Kemp og Ingv-
ar Þórðarson hjá Kvik-
myndafélagi Íslands. 
„Þær komu hingað og 
öskruðu úr sér lung-
un og samstarfsfólk 
mitt hélt að ég væri 
hreinlega að reyna 
að drepa þær,“ 

bætir hún við. Alexía vildi ekki gefa upp hversu 
margar leikkonur kæmu til greina fyrir hlut-
verkið en samkvæmt heimildum Fréttablaðsins 

hlutu níu leikkonur 
náð fyrir augum Al-
exíu en sex þeirra 
koma hvað sterk-
ast til greina. 
Meðal þeirra eru 
þær Laufey Elías-

dóttir sem sló 

í gegn í Blóðböndum, Ingibjörg Stefánsdóttir, 
Birna Hafstein og Haldóra Malin auk Caroline 
Dalton. Samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins 
er þó helst veðjað á að Brynhildur Guðjónsdótt-
ir hreppi hnossið en hún þótti fara á kostum í 
prufunum. Þá er myndin leikin á ensku en Bryn-
hildur lærði sín fræði í Bretlandi og þykir mikil 
tungumálamanneskja.

Dark Floors verður mikil auglýsing fyrir þá 
leikkonu sem verður valin en hún verður fyrst 
kynnt á Cannes-kvikmyndahátíðinni í maí. Þá 
verður hún markaðssett eins og háttur hefur 
verið á með Hollywood-kvikmyndir en sam-
kvæmt kvikmyndavefnum imdb.com er ráðgert 
að hún verði jólamyndin í Finnlandi. Tökur fara 
fram í heimabæ finnsku skrímslasveitarinnar, 
Oulu. Íbúar bæjarins bíða spenntir eftir að fá 
þessa bestu syni bæjarins í heimsókn til sín og 
ætla að stjana við aðkomumennina.

Brynhildur líklega í Lordi-myndinni

Bók Völundar Snæs Völundarsonar, Delicious 
Iceland, hlaut nýverið hinn virtu The Gourmet 
Cookbook Awards sem veitt eru í Kína. Verð-
launin þykja með þeim stærstu í matarbókar-
heiminum. Hlaut hinn virti kokkur Jamie Oli-
ver þau fyrir nokkrum árum auk þess 

sem einkakokkur sjónvarpsdrottn-
ingarinnar Opruh Winfrey var 

sæmdur sömu nafn-
bót. Verið er að þýða 
verðlaunabókina
yfir á íslensku og 
kemur hún því Ís-

lendingum fyrir sjónir í fyrsta sinn innan tíðar.  
Völli, eins og kokkurinn er jafnan kallaður, 

er auk þess að opna glænýjan veitinga-
stað á Bahamaeyjum en hann hefur 
notið dyggrar aðstoðar konu sinn-
ar, leikkonunnar góðkunnu Þóru 
Sigurðardóttur, við að hanna hann 
að innan.  Og Völli hefur í hyggju 
að koma tveimur veitingastöðum 
til viðbótar á legg. Þau hjónin eru 
stórhuga og ekki verður séð að þau 
séu væntanleg til Íslands í nán-
ustu framtíð. Enda eru æv-
intýrin rétt handan við 
hornið hjá þeim skötu-
hjúum.

„O.J. Simpson er góð-
kunningi minn en hann 
dvelst mikið á eyjunni. 
Hann er orðinn nokkuð 

gamall og lúinn verður að segjast, en hann er 
fínn kall,“ segir Völli í forvitnilegu viðtali við 
Fréttablaðið á morgun. Í viðtalinu kemur auk 
þess fram að Völli hefur eldað fyrir Orlando 
Bloom, sem er hvað kunnastur fyrir leik sinn 
úr Pirates of the Caribbean og Hringadrótt-
inssögu, og þáverandi unnustu hans Kate Bos-
worth. Leikarar úr sjóræningjamyndinni voru 
reglu- lega í mat á veitingastað Völla meðan á 

tökunum stóð. Þá eru stórstjörnur á 
borð við Geoffrey Rush og Gene 
Hackmann reglulegir gestir hjá 
veitingastað Völla í Karíbahaf-
inu.

Eldar fyrir O.J. Simpson og Orlando Bloom



Ástríða í matargerð

www.isam.is

  Rauð og
fullþroskuð

Í Ora tómatsósu eru eingöngu
notaðir fyrsta flokks tómatar 
sem eru rauðir og fullþroskaðir.
Það skilar sér í einstökum
gæðum því betri tómatar gera
betri tómatsósu.

Hefurðu prófað?
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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

Morgunverður

IKEA Restaurant & CaféIKEA Restaurant & Café

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

Veitingastaður opnaður klukkutíma fyrr en verslun195,-

595,-595,-
SAXÅN baðhandklæði 70x140 cm
verð pr. stk.

TROLLFJORDEN 
ferðasnyrtitaska
L21xB8xH26 cm  590,-

SAXÅN sturtuhengi
L180xB180 cm ýmsir litir

GRUNDTAL snagi
L39xH11 cm  890,-

LIDAN körfur 4 stk.
L18xB29xH19 cm/L15xB25xH15 cm
L15xB11xH11 cm  1.290,-

SEMVIK baðsett
4 stk. ryðfrítt stál  1.490,-

NJUTA inniskór

GRUNDTAL glerhilla
L60xB12 cm  1.390,-

LIDAN körfur 2 stk.
Ø19 H21/Ø25 H26 cm  990,-NÄCKTEN handklæði

L130xB60 cm  180,-/stk.

KATTUDDEN 
snyrtitöskur 2 stk.  350,-

LILLHOLMEN 
borðspegill á standi
B22xH43 cm  1.390,-

SAXÅN handklæði
L100xB50 cm  295,-

ANORDNA SUPERB
hirslur 3 stk.  1.290,-

SAXÅN RUND baðmotta
Ø57 cm ýmsir litir

495,-

290,-

490,-

395,-395,-

með kúskús, steiktu grænmeti og 
BBQ jógúrtsósu

BBQ kjúklingalæri

Bjart og ferskt

Tilefni til breytinga
Dagana 8. mars - 22. apríl

Nú er hafið tímabil hinna æsi-
spennandi skoðanakannana. 

Líklega fara þær að berast núna ein 
á dag með tilheyrandi uppslætti á 
forsíðum dagblaðanna og í frétta-
tímum. Ég viðurkenni það að ég, 
sem lúmskur áhugamaður um tölu-
legar vísbendingar og hlutfalls-
legar skiptingar á öllum sköpuð-
um hlutum, tek hverri slíkri könn-
un fagnandi og rýni í þær með 
morgunkaffinu, eins og sjómenn 
áður fyrr í aflatölur, á hverjum 
morgni, haukfránum augum.

sýnist af öllu að ég sé ekki 
einn um það að hafa gaman af 
svona skoðanakönnunum og þeirri 
analýtísku hugarleikfimi sem þeim 
fylgir. Hver einasti umræðuþátt-
ur um stjórnmál, með stjórnmála-
leiðtogum, hefst nefnilega núna 
nærri undantekningalaust á nokk-
uð langri og yfirgripsmikilli sam-
ræðu, í hvert og eitt sinn, um skoð-
anakönnun dagsins. „Hvað finnst 
þér um þessar tölur?“ er spurt. „Er 
þetta ásættanlegt?“

er auðvitað æsispennandi að 
vera hluti af svona þjóðfélagi. Þjóð-
félagsmálin hafa verið kappvædd. 
Þau eru orðin eins og íþróttavið-
burður. Hverjir verða sigurvegar-
ar? Hverjir munu taka það á enda-
sprettinum? Hverjir munu gefa 
eftir?

síðustu borgarstjórnarkosn-
ingar keyrði áhuginn á skoðana-
könnunum nokkuð um þverbak að 
mínu mati. Kappræður leiðtoganna 
fóru þá fram í sjónvarpssal kvöld-
ið fyrir kjördag. Umræðan byrjaði 
á því, nema hvað, að kynnt var ný 
skoðanakönnun, ein af mörgum það 
vorið. Fyrsti hálftíminn af þættin-
um fór svo í það að ræða niðurstöðu 
könnunarinnar, sem var auðvitað 
svona og svona fyrir suma og af-
skaplega ánægjuleg fyrir aðra. En 
ég man að ég hugsaði: Bíddu við. Á 
ekki að kjósa á morgun? Hvaða til-
gangi þjónar það að ræða skoðana-
könnun daginn fyrir kjördag? Skipt-
ir hún einhverju máli? Er það ekki 
kjördagurinn sem skiptir öllu máli?

óttast dálítið að það sama ger-
ist núna. Hið sjúklega ástand gæti 
farið að myndast, að kjördagur-
inn hverfi endanlega í skuggann af 
skoðanakönnunum. Hann verður 
ekkert spennandi lengur. Kannski 
rennur upp sá tími einhvern tímann 
að þegar gengið verður að kjörborði 
á Íslandi verði þegar búið að spyrja 
alla í skoðanakönnunum hvað þeir 
ætli að kjósa og ræða þær upplýs-
ingar sundur og saman í umræðu-
þáttum áður en gengið er til kosn-
inga. Ef það myndi gerast, sem er 
ekki svo fjarri lagi, væri þjóðfélag-
ið fullkomlega farið að snúast um 
sjálft sig. Og þetta er þegar farið 
að eiga sér stað. Kosningabarátta 
flokkanna er í auknum mæli farin 
að snúast um að gefa rétt viðbrögð 
við spám fjölmiðla um það hvern-
ig kosningarnar muni á endanum 
fara.

er auðvitað algerlega til-
gangslaust. En hver ætli ástæðan 
sé? Getur verið að þjóðfélagsmálin 
séu orðin svo yfirgripsmikil og svo 
víða brýn úrlausnarefni, og stund-
um flókin, að fjölmiðlar eru farn-
ir – hugsanlega vegna tímaskorts – 
að veigra sér við að kafa ofan í þau 
og kjósa frekar að spyrja bara 800 
manns á dag af handahófi úr síma-
skrá: Hvað finnst þér?

Kannanir


