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AÐALSTEINN STEFÁNSSON

Dodge-inn var draumur 
sem varð að veruleika
• Bílar • Ferðir • Tíska

Í MIÐJU BLAÐSINS
Smáauglýsingasími

Þegar Aðalsteinn Stefánsson var lítill drengur átti hann sér þann draum heit-astan að eignast amerískan sportbíl. Í dag er Dodge Dart árgerð 1969 loksins orðinn að veruleika. Allt sökum prent-villu í Belgíu. 

„Það komu um 15 bíl

„Þetta eru kraftmiklir bílar og án efa ein-
hverjir sem hafa lent í tjóni útaf hraðakstri, 
en í dag rúntum við bara í rólegheitum og 
látum bara aðeins heyra í okkur,“ segir 
Aðalsteinn sem er meðlimur í Fornbíla-
klúbbi Íslands og Krúserum sem eru sam-
tök sportbílaeigenda. Dóttir Aðalstei

Dodge-inn bara spari

N‡r sjúkrafljálfari

DÓMSMÁL Aron Pálmi Ágústsson, 
sem sætt hefur refsivist í Texas í 
nær tíu ár, snýr heim til Íslands í 
ágúst, að sögn 
talsmanns RJF-
hópsins, Einars S. 
Einarssonar, en 
hópurinn hefur 
lagt Aroni lið um 
langt skeið. 
Afplánun hans 
lýkur 17. ágúst og 
á hann bókað far 
heim 25. ágúst.

Aron Pálmi, 
sem er fæddur 1983, fékk tíu ára 
dóm árið 1997 fyrir refsiverða 
kynferðislega tilburði. „Hann má 
ekki lenda í neinu núna þessa 
síðustu mánuði,“ segir Einar. 
Feilspor gæti þýtt að hann þyrfti 
að taka út frekari refsingu.  
 - jbg/ sjá síðu 50

RJF-hópurinn nær árangri:

Aron Pálmi 
heim í ágúst

ARON PÁLMI

KYNFERÐISBROT  Kolbrún Völku-
dóttir var um árabil fórnarlamb 
kynferðislegrar misnotkunar af 
hendi starfsmanns Heyrnleys-
ingjaskólans. 

Kolbrún 
var í  meðferð 
á geðdeildum 
hér á landi og 
í Svíþjóð í 
kjölfar 
misnotkunar-
innar  sem 
stóð í fimm 
ára. „Maður-
inn hafði 
sjálfur verið í Heyrnleysingja-
skólanum og misnotaði þá 
skólasystur sínar. Skólayfirvöld 
vissu af því en gerðu aldrei neitt 
í málinu. Hann fór að vinna á 
skóladagheimilinu um það leyti 
sem ég byrjaði þar og þá hélt 
hann þessu áfram án þess að 
skólayfirvöld grunaði neitt.“ 

Í dag hefur Kolbrún náð sér á 
strik og lifir hamingjuríku lífi  
með tveggja ára dóttur sinni.  
 - sig/ sjá síðu 28

Misnotkun á heyrnarlausum:

Sætti misnotk-
un í fimm ár

KOLBRÚN  
VÖLKUDÓTTIR

HESTAR „Hann hafði verið lélegur 
síðustu árin enda lítið notaður þar 
sem ég er orðinn gamall og hef 
ekkert farið í göngur,“ segir Jón 
Stefánsson, bóndi í Höfðabrekku í 
Kelduhverfi við Öxarfjörð, en 
hesturinn hans, Blakkur, kvaddi 
þennan heim í byrjun nýs árs. 

Blakkur var þrjátíu og átta 
vetra og var orðinn ansi hrumur. 
Jón bóndi segir að hann hafi ein-
faldlega verið orðinn saddur líf-
daga. „Hann var daufur í fyrradag 
og lélegur að borða og í gær datt 
hann bara út af,“ segir Jón og 
bætir við að það sé alltaf erfitt að 
horfa á eftir dýrunum. 

„Ég er nú bara einn hérna en 

fékk heimsókn í gær svo sorgin 
var minni. Það eru helst barna-
börnin sem eru sorgmædd en þau 

vissu svo sem að hann færi að 
deyja. Blakkur var barngóður 
hestur og afskaplega rólegur nú í 
seinni tíð. Þegar ég fékk hann var 
þetta framúrskarandi gangnahest-
ur og alveg einstakur í móunum,“ 
segir Jón. 

Lísa Bjarnadóttir, dýralæknir á 
Dýraspítalanum í Víðidal, segir að 
það sé afar óalgengt að hestar nái 
svona háum aldri. 

„Þetta hlýtur að hafa verið einn 
elsti hestur landsins, að minnsta 
kosti man ég ekki eftir svona 
gömlum hesti,“ segir Lísa og bætir 
við að hestar á útigangi til sveita 
lifi oft lengur en hestar í borginni. 
  - iáh

Hesturinn Blakkur frá Höfðabrekku í Kelduhverfi varð þrjátíu og átta vetra:

Einn elsti hestur landsins allur

BLAKKUR Eigandi hestsins, Jón Stefáns-
son bóndi í Höfðabrekku, segir alltaf erf-
itt að horfa á eftir dýrunum en Blakkur 
hafi verið orðinn hrumur.

VIÐSKIPTI Rabobank í Hollandi 
hefur gefið út jöklabréf fyrir 40 
milljarða íslenskra króna til eins 
árs. Útgáfan er sú langstærsta til 
þessa, en útgáfur hafa gjarnan 
verið í kringum þrjá milljarða 
hver. 

Töluvert líf er í útgáfunni og 
búið að gefa út í þessum mánuði 
einum fyrir 60 milljarða króna. 
Heildarútgáfa jöklabréfa nemur 
núna 370 milljörðum, en af því eru 
útistandandi 290 milljarðar.

Jökla- eða krónubréf er heiti á 
erlendri skuldabréfaútgáfu í 
íslenskum krónum þar sem skuld-
ararnir eru íslenskir. Talið er að 
kaupendur skuldabréfanna að 
þessu sinni séu fjárfestar í Banda-
ríkjunum, en samkvæmt heimild-

um blaðsins hafa erlendir bankar 
verið að leita fyrir sér á nýjum 
mörkuðum með jöklabréf, bæði í 
Bandaríkjunum og Japan. Talið 
hefur verið að Evrópumarkaður 
væri að verða mettur.

Meiri óvissa er um framboðið á 
þeim sem vilja skulda. Þorvarður 
Tjörvi Ólafsson, hagfræðingur í 
Seðlabanka Íslands, segir útgáf-
una vísbendingu um að enn sé tölu-
verð eftirspurn í hagkerfinu. 
„‚Íslensku bankarnir þurfa jú ein-
hvern veginn að koma þessum 
krónum áfram,“ segir hann, en 
með krónubréfaútgáfunni fá bank-
arnir aðgang að krónum á betri 
kjörum en ef þeir þyrftu að sækja 
þær á innlenda markaði. 

Þorvarður Tjörvi segir erfitt að 

spá um áhrifin af því þegar útgáf-
an kemur á gjalddaga að ári, en 
það ráðist að miklu leyti af því 
hvernig gengur á þessu ári þegar 
um 50 milljarðar séu á gjalddaga á 
fyrri hluta ársins og 150 milljarðar 
á þeim seinni. „Ég tel það mjög háð 
því hvernig gengur að koma á jafn-
vægi í hagkerfinu og er það trú-
lega mikilvægasta verkefnið sem 
snýr að hagstjórninni núna.“ 

Takist að koma á góðum horfum 
um jafnvægi í hagkerfinu segir 
Þorvarður Tjörvi að það dragi úr 
gjaldeyristitringi þegar stærstur 
hluti jöklabréfanna kemur á gjald-
daga í haust.

3,2 prósenta styrking krónunn-
ar síðustu tvo daga er rakin til 
útgáfu Rabobank.  - óká

Rabobank slær met 
í útgáfu krónubréfa
Krónubréf útgefin í útlöndum eru á betri kjörum en Seðlabanki Íslands býður. 
Tilkynnt var um 40 milljarða útgáfu Rabobank í gær sem miðlað er áfram til 
íslenskra skuldara. Heildarútgáfa krónubréfa er nú komin í 370 milljarða.

Drottningin 
aðsópsmikil
Tilnefningar til Bafta-
verðlaunanna voru 

tilkynntar í gær.
FÓLK 44

RAGNHILDUR STEINUNN

Ekki smeyk við Eurovision
Nýtir sér fróðleik Gísla Marteins

FÓLK 50

Jonathan Dayton og 
Valerie Faris
Slá í gegn með krúttlegu fjöl-
skyldusögunni Little Miss Sunshine 
þar sem deilt er 
á sam-
keppnina 
sem lífsvið-
horf.

VIÐTAL 

34

Gullpenslar í Gerðarsafni
Tíu myndlistarmenn sýna verk 
sem öll vísa til litarins Indigo. Þar 
á meðal eru Kristín Gunnlaugs-
dóttir, Eggert Pétursson og Daði 
Guðbjörnsson.

MENNING 48

FYRSTA STEYPAN Í MÓT Nú styttist í að það fari að móta fyrir nýrri tónlistar- og ráðstefnuhöll á austurbakka Reykjavíkurhafnar því 
fyrstu rúmmetrunum af steypu var dælt í mót í gærdag. Björgólfur Guðmundsson athafnamaður og Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 
borgarstjóri báru sig fagmannlega að við steypuvinnuna enda nutu þeir leiðsagnar Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur mennta-
málaráðherra og Sturlu Böðvarssonar samgönguráðherra.  FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Ólafur til Svíþjóðar
Ólafur Ingi Skúlason 

heldur á morgun til 
Svíþjóðar þar sem 

hann mun æfa með 
Helsingborg.

ÍÞRÓTTIR 46

ÉLJAGANGUR Í dag verðyr yfirleitt 
suðvestan eða vestan 8-13 m/s. 
Víða él, síst þó allra austast. Frost 
0-12 stig, kaldast til landsins fyrir 
austan.

BANDARÍKIN, AP Sjötugur maður 
skaut vin sinn eftir rifrildi um 
hæð söngvarans nýlátna, James 
Brown, seinasta mánudag.

Samkvæmt lögreglu voru 
félagarnir heima hjá öðrum vini 
þegar rifrildi um það hversu hár 
James Brown hafi verið fór 
gjörsamlega úr böndunum. Það 
endaði með því að Dan Gulley Jr. 
skaut vin sinn David James 
Brooks Jr. tvisvar í kviðinn. 

Brooks fór þá út í bíl sinn, náði 
í byssu og skaut á Gulley en hitti 
ekki. Hann var síðan fluttur á 
spítala en engar upplýsingar hafa 
verið gefnar um líðan hans.

James Brown lést síðastliðinn 
jóladag, 73 ára að aldri. Hann var 
168 sentimetrar á hæð.   - sþs

Umdeild hæð söngvarans:

Blóðugt rifrildi 
um hæð Browns



 Vísindamenn í einka-
reknum háskólum eru margir 
ósáttir við að stóraukin framlög 
ríkisins til rannsókna skuli öll 
renna til Háskóla Íslands (HÍ) í 
stað þess að renna í sjóði sem 
allir vísindamenn geti sótt um úr 
á jafnréttisgrundvelli. Á fimmtu-
dag var samþykkt að veita 640 
milljónum króna til rannsókna 
innan HÍ á ári næstu árin.

Í samtali við fjóra doktora við 
tækni- og verkfræðideild Háskól-
ans í Reykjavík (HR) kemur fram 
að full þörf hafi verið á því að 
stórauka framlög til rannsókna á 
háskólastigi, en þeir telja að 
aðferðafræðin sé einkennileg.

„Við teljum að það eigi að keppa 
um peningana, og þeir hæfustu 
eigi að keppa um að fá peninga í 
sínar rannsóknir. Þannig nýtist 
peningarnir best,“ segir Anna Ing-
ólfsdóttir, prófessor við HR. „Við 
erum alls ekki að biðja um svona 
summu fyrir hina háskólana, við 
viljum að allir keppi á sama 
grundvelli um fjármagnið.“ 

Björn Þór Jónsson, dósent við 
Háskólann í Reykjavík, segir að 
besta vísindafólkið innan HÍ sé 
einnig hlynnt því að láta féð 
renna í samkeppnissjóði. Góðir 
vísindamenn græði meira á því 
að sækja um styrki í stað þess að 
fé sem rennur til HÍ sé dreift 
jafnt niður, eins og líklegt sé að 
verði gert.

Eini stóri íslenski rannsókna-
sjóðurinn er Rannís-sjóðurinn, 
sem veitir um 600 milljónum 
króna í styrki á ári. Til saman-
burðar á að auka framlög ríkisins 
til rannsókna um 640 milljónir á 

ári á næstu árum. Björn segir að 
Rannís krefjist ávallt mótfram-
lags þegar styrkir eru veittir úr 
sjóðnum, oft í formi launa og 
aðstöðu til rannsókna. Ef því fé 
sem veitt er til rannsókna HÍ 
væri veitt til Rannís í staðinn 
væri hægt að losna við mótfram-
lagið.

Eins og staðan sé eftir auka-
fjárveitinguna eigi vísindamenn 
innan HÍ mun meiri möguleikja á 
styrkjum úr Rannís en aðrir vís-
indamenn, þar sem þeir fái mót-
framlagið tryggt frá ríkinu.

Ármann Gylfason, lektor við 
HR, segir að þegar sú upphæð 
sem Rannís hefur úr að spila sé 
svo lág sem raun ber vitni reyni 
sjóðurinn að styrkja sem flesta, 

sem kalli á sem hæst mótfram-
lag. „Því hærra mótframlag sem 
vísindamenn hafa með sér, því 
samkeppnishæfari eru þeir.“

Karl Ægir Karlsson, lektor við 
HR, bendir á að sú upphæð sem 
nú sé veitt til rannsókna innan HÍ 
sé svo há að reikna megi með því 
að erfitt verði fyrir Rannís að 
sækja fé til þess að auka sam-
keppnisstyrki til vísindamanna. 

„Þarna er líka verið að gera 
skattgreiðendum óleik,“ segir 
Karl. Þegar upphæðin sé orðin 
svona há eigi skattgreiðendur 
kröfu til þess að féð sé notað sem 
best, og til þess þurfi að láta vís-
indamenn keppa um það með því 
að láta það renna í samkeppnis-
sjóði.

Gagnrýna að rann-
sóknarfé fari til HÍ
Vísindamenn í einkareknum skólum segja að betra hefði verið að veita fé til 
rannsókna í rannsóknarsjóði frekar en að eyrnamerkja það Háskóla Íslands. 
Hæfustu vísindamennirnir eigi að keppa um fé á jafnréttisgrundvelli.

Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.
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 Ekki er búið að 
taka ákvörðun um hvernig 
þremur milljörðum króna sem 
Háskóli Íslands fær í viðbótar-
framlög til rannsókna verður 
varið. Kristín Ingólfsdóttir, 
rektor Háskóla Íslands, segir 

að það verði 
vandasamt.
„Við þurfum 
að finna leið 
til að 
umbuna
þeim sem 
standa sig 
vel en líka til 
að styrkja 
þær
einingar
sem í dag 

eru ekki nægilega öflugar.“ 
Tæplega 50 rannsóknastofnan-
ir eru starfræktar innan 
vébanda Háskóla Íslands. 
Háskólinn fær 640 milljónir 
króna árlega á árunum 2008 til 
2011 til rannsókna.

Óljóst hver fær 
fé til rannsókna

 Frumvarpið um Ríkis-
útvarpið ohf. var afgreitt út úr 
menntamálanefnd í gær, að 
ákvörðun meirihluta nefndarinn-
ar, gegn vilja minnihlutans. Verð-
ur það tekið til þriðju umræðu 
þingsins á mánudag. 

Sú breyting varð á frumvarp-
inu að gildistaka laganna er áætluð 
1. apríl í stað 1. febrúar áður.

Sigurður Kári Kristjánsson, 
formaður menntamálanefndar, 
segir tíma til kominn að nefndin 
ljúki umfjöllun sinni. Frumvarpið 
hafi verið rætt á sextán fundum 
frá því það var lagt fram í haust og 
á alls 40 fundum síðan fyrsta frum-
varpið um RÚV kom fram fyrir 

þremur árum. Á þessa fundi hafi 
komið 150 gestir. Sigurður getur 
þess líka að 74 klukkustundum 
hafi verið varið í þingumræður um 
RÚV á síðustu þremur árum.

„Ég fullyrði að fá ef nokkurt 
mál hafi fengið jafnmikla og ítar-

lega umfjöllun og þetta og vísa 
staðhæfingum um annað á bug,“ 
segir Sigurður Kári.

Mörður Árnason mælir því ekki 
í mót að margir fundir hafi verið 
haldnir og segir nefndarstarfið 
hafa gengið vel. „En það eru atriði 
sem eru ekki útrædd,“ segir Mörð-
ur og á þar við skjöl sem nefndar-
mönnum bárust fyrr í vikunni um 
samskipti ráðuneyti fjármála og 
menntamála við Eftirlitsstofnun 
EFTA. „Við þurfum að kynna 
okkur efni þeirra betur og bera 
undir álit manna sem við treystum 
en það fengum við ekki. Þess vegna 
greiddum við atkvæði gegn því að 
málið færi úr nefndinni.“

RÚV-lögin taki gildi 1. apríl

 Tony Blair, forsætis-
ráðherra Breta, segir að Bretar 
megi ekki hika við að berjast gegn 
hryðjuverkamönnum þótt það geti 
kostað fórnir.

Í ræðu sem hann flutti fyrir 
breska hermenn um borð í her-
skipinu Albion, sem lá bundið við 
bryggju í Plymouth, sagði Blair að 
útilokað væri að sigrast á hryðju-
verkamönnum án þess að beita 
hervaldi, þótt það gæti kostað 
stjórnmálamenn vinsældir meðal 
almennings.

Hættan er sú „að stjórnmála-
menn komist að þeirri niðurstöðu 
að það sé alltof erfitt,“ sagði Blair. 
„Að gera hið rétta snúist nánast 
ómeðvitað yfir í að gera hið auð-
velda.“

Stríðið í Írak hefur frá upphafi 
mætt andstöðu almennings í Bret-
landi og valdið forsætisráðherr-

anum verulegum pólitískum 
vandræðum. Hann sagðist þó enn 
þeirrar skoðunar að almenningur 
í Bretlandi yrði að átta sig á því 
að hernaðaraðgerðir á stöðum 
eins og Írak og Afganistan séu 
nauðsynlegar til þess að vernda 
öryggi Breta og styrkja stöðu 
þeirra í heiminum.

Breska þjóðin þarf að vera 
„viljug að berjast gegn hryðju-
verkum og gjalda kostnaðinn af 
þeim bardaga hvar svo sem hann 
er, rétt eins og við erum stolt af því 
að berjast fyrir friði í Mið-Austur-
löndum, grípa til aðgerða gegn 
fátækt eða berjast fyrir að stöðva 
mengun umhverfisins.“

Nauðsynlegt að beita hervaldi

 Flutningabíll og jeppi skullu 
saman við Grafarkot, rétt norðan 
við Munaðarnes, laust fyrir 
klukkan fjögur í gær. Ökumaður 
jeppans, sem var einn í bílnum, 
var fluttur með þyrlu Landhelgis-
gæslunnar á gjörgæsludeild 
Landspítalans.  Að sögn svæf-
ingalæknis er maðurinn alvarlega 
slasaður og fór hann í aðgerð í 
gærkvöldi.

Ökumann og farþega flutn-
ingabílsins sakaði ekki. Bílarnir 
eru báðir ónýtir og þurfti að 
flytja þá í burtu með kranabíl. 

Að sögn lögreglunnar í 
Borgarnesi var færð slæm og 
mikil hálka á veginum.

Einn slasaðist al-
varlega í árekstri 

„Það er útlit fyrir að verði 
nokkuð kalt áfram og mér sýnist á 
öllu að litlar breytingar verði á 
veðri næstu dagana,“ segir 
Sigurður Ragnarsson veðurfræð-
ingur. 

„Á Norðausturlandi verður 
einna best, en nokkuð frost. Á 
suðvesturhorninu verður nokkur 
éljagangur og víðar um land.“

Sigurður vonast til að færð 
verði þolanleg. 

„Það mun myndast púðursnjór 
sem þarf lítið til að hreyfist, nánast 
ekki neitt, og því gæti orðið nokkuð 
blind færð. Um helgina verða þó 
engin læti í veðrinu og sjaldan 
hvasst. Þetta er ekkert annað en 
harðavetur,“ segir Sigurður. 

Éljagangur víða 
um landið

 Kínverjinn sem grunað-
ur er um að hafa stungið ítalskan 
starfsmann Impregilo með hnífi á 
Kárahnjúkum á nýársdag verður í 
farbanni allt til 30. janúar. Þetta 
staðfesti Hæstiréttur í gær.

Í gæsluvarðhaldsúrskurði 
Héraðsdóms Austurlands segir að 
líkamsárásin hafi verið mjög 
hrottaleg og að því er virðist 
tilefnislaus. Ítalski starfsmaður-
inn hlaut tveggja sentimetra 
breiðan og þriggja sentimetra 
djúpan skurð á nýrnastæði á 
hægri síðu.

Kínverjinn hefur verið rekinn 
úr starfi, en honum er gert að 
dvelja áfram hér á landi vegna 
rannsóknarhagsmuna.

Kínverjinn er 
enn í farbanni

Magni, ertu nokkuð gamall 
kommúnisti?

Stríðsherrar ættbálk-
anna í Sómalíu hafa samþykkt að 
ganga til liðs við nýjan þjóðar-
her. 

Aðgerðum Bandaríkjahers í 
Sómalíu er annars hvergi nærri 
lokið, að sögn háttsetts banda-
rísks embættismanns sem tók 
fram að aðgerðir beindust ein-
ungis að því að hafa uppi á grun-
uðum hryðjuverkamönnum.

Talsmenn Bandaríkjastjórnar 
hafa borið til baka fregnir um að 
eftirlýstur al-Kaídaliði, grunaður 
um sprengjutilræði í bandarísk-
um sendiráðum í Austur-Afríku, 
hafi fallið í loftárás sem gerð var 
í Sómalíu á miðvikudag. 

Ættbálkar ætla 
að afvopnast





Þess eru dæmi að 
heyrnarlausir einstaklingar hér á 
landi hafi verið sendir til útlanda 
til að veita þeim sérhæfða aðstoð. 
Hluti þeirra hefur átt við mikinn 
vanda að etja eftir að hafa orðið 
fyrir kynferðislegri misnotkun, 
samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins.

Niðurstöður
könnunar sem 
Greining og ráð-
gjöf vann fyrir 
Félag heyrnar-
lausra sýna að 
þriðjungur
svarenda, 30 
manns, höfðu 
orðið fyrir kyn-
ferðisofbeldi á 
unga aldri. Svip-

aður fjöldi karla og kvenna hafði 
verið misnotaður með þessum 
hætti.

Helgi Garðar Garðarsson, geð-
læknir sem er í þverfaglegu geð-
teymi við Félag heyrnarlausra, 
segir að alvarlegir álagsþættir, 
svo sem kynferðisleg misnotkun, 
hafi mjög umfangsmikil áhrif á 
sálarlíf einstaklingsins. Hjá börn-
um séu áhrifin enn meiri því þau 
eigi eftir að taka út sálrænt þroska-
ferli, sem atvik af þessu tagi geti 
sett út af sporinu.

„Börn sem lenda í þessu fá sekt-
arkennd og kenna sjálfum sér um 
það sem aðrir gera þeim,“ segir 
hann. „Þau reyna að fela reynsluna 
fyrir umheiminum því þau skamm-
ast sín fyrir hana. Úrvinnsla vand-
ans getur ekki orðið með öðrum 
hætti en að þolandi geti tjáð sig 
með einhverjum hætti um áfallið. 

Þegar barnið getur ekki einu sinni 
tjáð sig til þess að mæta skilningi 
annarra þá er það læst í sínum 
reynsluheimi og getur ekki unnið 
úr málunum.“

Helgi Garðar segir að þótt 
minningin um áfallið sé ekki 
stöðugt í meðvitundinni þá skjóti 
hún upp kollinum óbeint í endur-
upplifunum eða draumum. Það 
valdi miklum kvíða sem aftur valdi 
mikilli árvekni og jafnvel ótta 

gagnvart umhverfinu eins og mikil 
hætta sé á ferð.

„Þetta er langvarandi vanlíðan, 
sem hefur áhrif á samskipti við 
annað fólk sem bætist þá ofan á 
samskiptaerfiðleika vegna heyrn-
arleysisins. Í þessum hópi eru ein-
staklingar sem hafa þurft að tak-
ast á við alvarlegar afleiðingar 
vegna þeirrar reynslu sem þeir 
hafa gengið í gegnum, svo sem 
kvíða, þunglyndi og þar af alvar-

legri vandamál, eins og geðrof eða 
ofnotkun áfengis.“

Helgi Garðar segir skorta sér-
hæfð meðferðarúrræði fyrir 
heyrnarlaus fórnarlömb kynferð-
islegrar misnotkunar hér á landi. Í 
velferðarsamfélagi eigi að vera 
kostur á að veita þeim sálfélags-
lega aðstoð og starfsendurhæf-
ingu, sem geti tekið allt að fimm 
árum eftir erfiðleikum einstakl-
ings.

Heyrnarlausir fá aðstoð í 
útlöndum eftir misnotkun 
Heyrnarlausir einstaklingar hafa verið sendir til útlanda til að veita þeim sérhæfða aðstoð, meðal annars 
eftir að þeir höfðu verið beittir kynferðislegu ofbeldi. Hluti þeirra hefur átt við langvarandi vanda að etja. 
Geðlæknir kallar eftir sérhæfðum meðferðarúrræðum fyrir heyrnarlaus fórnarlömb hér á landi. 

 Hálka á vegum gerði öku-
mönnum á suðvesturhorninu erf-
itt fyrir í gær, meðal annars urðu 
átta árekstrar um hádegisbilið.
Bíll keyrði á ljósastaur á Álftanes-
vegi á hádegi og var ökumaður 
einn í bílnum. Sjúkrabíll var send-
ur á staðinn, en ökumaðurinn var 
ekki illa slasaður. Óskað var eftir 
snjómokstri á veginum í kjölfar 
árekstursins.

Fjöldi fólks hefur skipt yfir í 
vetrardekk á undanförnum 
dögum. „Það er allt brjálað að 
gera og það byrjaði um leið og 
snjóaði,“ segir Sturla Pétursson, 
eigandi Gúmmívinnustofunnar SP 
dekk í Skipholti. „Tíu mínútum 

eftir að byrjaði að snjóa fylltist 
allt.“ Sturla segir einnig nokkuð 
um að fólk hafi komið inn með 
ónýta rafgeyma. „Þegar frostið 
kom hafa rafgeymar skemmst hjá 
þeim sem keyra lítið eða eru á 
eldri bílum,“ segir Sturla.

Þrír árekstrar urðu á Hellis-
heiði í gær og mátti rekja þá alla 
til slæmrar færðar. Einnig var 
tilkynnt um nokkra bíla sem 
runnið höfðu út af Reykjanes-
brautinni í hálkunni. 

Að sögn lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu urðu 44 
umferðaróhöpp í gær. Flest 
óhöppin voru smávægileg og ekki 
slys á fólki svo vitað sé. 

Allt brjálað á dekkjaverkstæðum
Olíufélögin hækkuðu 

meðalálagningu á bensín um 8,6 
prósent á árinu 2006 samanborið 
við álagninguna árið 2005 og 
borguðu íslenskir neytendur að 
meðaltali rúmlega tveimur 
krónum meira fyrir lítrann af 
bensíni að því er kemur fram á vef 
Félags íslenskra bifreiðaeigenda, 
FÍB.

Eru olíufyrirtækin gagnrýnd 
fyrir að hafa, á tímum hækkandi 
verðbólgu og óróa á olíumörkuð-
um, hækkað álagningu sína til 
íslenskra neytenda.

Olíufélögin lækkuðu verð í gær 
vegna lækkandi heimsmarkaðs-
verðs.

Meðalálagning 
jókst á milli ára

Sjómannafélag Íslands 
samþykkti í kosningu í gær að 
ganga úr Sjómannasambandi 
Íslands – heildarsamtökum 
sjómannafélaga. 63 félagar 
Sjómannafélagsins greiddu 
atkvæði með úrsögninni en einn 
var á móti.

Ástæða fyrir úrsögninni er 
óánægja með starfshætti forystu 
Alþýðusambands Íslands sem Sjó-
mannasambandið á aðild að. Ein-
stök stéttarfélög geta ekki sagt sig 
úr ASÍ og starfað áfram innan 
aðildarfélaga þess.

Sjómenn sam-
þykktu úrsögn

 Ástæður þess að um 20 
tonn af þorski drápust í eldis-
kvíum Þorskeldis Guðmundar 
Runólfssonar í Grundarfirði í 
vikunni eru enn ókunnar. 
Sérfræðingar Hafrannsókna-
stofnunarinnar þurftu frá að 
hverfa í gær vegna veðurs en 
þeir hugðust mæla sjóinn með 
tilliti til súrefnismagns og gera 
aðrar mælingar sem varpað gætu 
ljósi á fiskdauðann. 

Líkleg skýring er gríðarlega 
mikil síldargengd í firðinum sem 
gæti orsakað mengun eða 
súrefnisskort í sjónum. Síldar-
gengdin nú er óvenjuleg og 
samkvæmt upplýsingum frá 
Hafrannsóknastofnun hefur ekki 
verið síld í þessu magni inni á 
fjörðum á Vesturlandi í 60 til 70 
ár.

Fiskdauði enn 
óútskýrður
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Hefur þú borðað hvalkjöt?

Ert þú með háskólamenntun?

 Árni Mathiesen 
fjármálaráðherra hefur brugðist 
við gagnrýni sem sett hefur verið 
fram á þjóðlendukröfur ríkisins. 
Hann segir að ríkisstjórnin ætli að 
endurskoða þá aðferðafræði sem 
beitt er þegar gerðar eru kröfur 
um að landsvæði verði gerð að 
þjóðlendum. Fjármálaráðherra 
lagði fram tillögu þess efnis á 
fundi ríkisstjórnarinnar í gær. 

Fram að setningu þjóðlendu-
laganna árið 1998 voru landsvæði 
á Íslandi sem enginn taldist eiga. 
Tilgangur laganna er að  lýsa ríkið 
sem eiganda þessara svæða. Þær 
þjóðlendukröfur sem ríkið gerir á 
hverju svæði eru fyrsti liðurinn í 
ferli sem miðar að því að skorið 
verði úr um eignarrétt landsins 
innan þess. Kröfurnar hafa valdið 
deilum því þær þykja stundum of 
miklar, nú síðast kröfurnar á aust-
anverðu Norðurlandi. 

Að sögn Árna mun ríkið ekki 
lýsa sínum endanlegu kröfum á 
svæði fyrr en óbyggðanefnd hefur 
hafið rannsókn á því. „Þegar ríkis-
valdið undirbýr kröfugerð, eftir 
að óbyggðanefnd hefur sagst ætla 
að taka svæði til meðferðar, mun 

það fara þess á leit við nefndina að 
hún hefji rannsókn á svæðinu,“ 
segir Árni. 

Með þessu munu kröfur ríkis-
stjórnarinnar verða byggðar á 
rannsókn óbyggðanefndar. „Mark-
miðið með þessu er að kröfurnar 
verði byggðar á betri upplýsing-
um og verði raunhæfari. Með 
þessu verður meira samræmi á 
milli krafnanna og endanlegs 
úrskurðar um hvaða landsvæði 
verða að þjóðlendum,“ segir Árni. 
Hann segir að ráðherrar ríkis-
stjórnarinnar hafi almennt verið 
sammála um breytingarnar. 

Fjármálaráðherra segir að með 
þessum breytingum muni þær þjóð-
lendukröfur sem gerðar hafa verið 
ekki breytast. „Með þessum breyt-
ingum má ætla að þinglýstar kröf-
ur á jarðir landeigenda verði ekki 
eins miklar, og að þær muni ekki 
hvíla á jörðunum eins lengi þar til 
endanlegur úrskurður fæst.“

Guðni Ágústsson landbúnaðar-
ráðherra segir að þjóðlendukröf-

urnar hafi frá upphafi verið alltof 
harðar og því fagni hann fyrirhug-
uðum breytingum. Hann segir rík-
isstjórnina sammála um að setjast 
niður með Landssamtökum land-
eigenda og fara yfir þessi mál því 
tilgangur laganna var ekki að 
vinna land af bændum heldur að 
treysta eignarrétt jarðeigenda. 

Guðný Sverrisdóttir, sveitar-
stjóri í Grýtubakkahreppi og einn 
af stofnendum Landssamtaka 
landeigenda, segir aðgerðir ríkis-
stjórnarinnar vera byrjunina á því 
að „þessi vitleysa verði stöðvuð“. 
Að hennar mati eru breytingar á 
kröfulýsingunum hænuskref í 
rétta átt. 

„Ég mun hins vegar ekki sætta 
mig við það að gerðar séu kröfur í 
eignarlönd fólks sem eru með 
þinglýstum athugasemdalausum 
landabréfamerkjum, þó að reikna 
megi með að það verði nú gert í 
minna mæli ef af þessum breyt-
ingum verður,“ segir Guðný. ingi

Bregst við gagnrýni 
á þjóðlendukröfur 
Aðferðafræðin í kröfugerðum verður endurskoðuð. Ríkið mun ekki lýsa kröfum 
á tilteknu svæði fyrr en óbyggðanefnd hefur hafið rannsókn á því. Landbúnað-
arráðherra fagnar breytingunum. Talsmaður landeigenda segir skrefið gott.  

Ég mun hins vegar ekki 
sætta mig við það að 

gerðar séu kröfur í eignalönd 
fólks sem eru með þinglýstum 
athugasemdalausum landabréfa-
merkjum...“

Tæplega þrítugur 
síbrotamaður var síðdegis í gær 
úrskurðaður í gæsluvarðhald til 
23. febrúar. Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu handtók þrjá menn 
í Kópavogi í fyrrinótt. Í bíl þeirra 
fannst þýfi úr innbroti í fyrirtæki í 
Kópavogi. 

Mennirnir voru færðir til 
yfirheyrslu, þar sem þeir játuðu 
innbrotið. Tveim þeirra var sleppt, 
en farið var fram á gæsluvarð-
haldsúrskurð yfir hinum þriðja 
þar sem hann hefur verið iðinn við 
kolann að brjótast inn að undan-
förnu. Þrír menn til viðbótar sitja 
í gæsluvarðhaldi vegna innbrota.

Fjórir í gæslu 
vegna innbrota

 Mótmælafundir 
gegn Íraksstefnu George W. Bush 
Bandaríkjaforseta voru haldnir 
víða í stórborgum Bandaríkjanna á 
fimmtudagskvöldið. Samkvæmt 
nýrri skoðanakönnun, sem AP 
fréttastofan lét gera, náðu vinsæld-
ir Bush enn nýju lágmarki meðal 
bandarísku þjóðarinnar, nú þegar 
hann hefur kynnt áherslubreyting-
ar sínar í Íraksstríðinu. 

Um 32 prósent þjóðarinnar eru 
ánægð með störf hans. Jafnmargir, 
eða um 32 prósent, eru síðan 
ánægðir með störf Bandaríkja-
þings, sem hefur lýst andstöðu við 
áform forsetans um að fjölga her-
mönnum í Írak.

Þau Condoleezza Rice utanríkis-
ráðherra og Robert Gates varnar-
málaráðherra máttu sitja undir 
harðri gagnrýni af hálfu bæði 
demókrata og repúblikana þegar 
þau mættu á fund þingnefnda bæði 
í öldungadeild og fulltrúadeild til 
að ræða Íraksstefnuna.

Demókratar á þingi ætla að bera 
nýju Íraksstefnuna undir atkvæði 
þingsins innan fárra vikna.

Rice hélt í gær af stað til Mið-
Austurlanda þar sem hún ætlar að 
kynna nýju Íraksstefnuna fyrir 
ráðamönnum, og byrjar á Palest-

ínumönnum. Þá er Hillary Clinton, 
öldungadeildarþingmaður og lík-
legur forsetaframbjóðandi Demó-
krataflokksins, á leið til Íraks 
ásamt tveimur öðrum bandarísk-
um þingmönnum. 

Vinsældir Bush aldrei minni

Stúlka á Vopnafirði var 
í gær dæmd í níu mánaða fangelsi 
í Héraðsdómi Austurlands fyrir 
að hafa sakað karlmann ranglega 
um nauðgun og reynt að koma því 
til leiðar að hann yrði sakaður um 
kynferðisbrot. Sjö mánuðir voru 
skilorðsbundnir.

Stúlkan bar við yfirheyrslu hjá 
lögreglu að maðurinn hefði nauðg-
að sér. Hún hefði verið að skemmta 
sér á Veðurbarnum á Vopnafirði, 
hitt manninn og farið með honum 
og félaga hans um borð í skip sem 
maðurinn var skipverji á. Þar 
hefði hann haft samfarir við hana 
án vilja hennar. 

Þetta leiddi til þess að maður-

inn var handtekinn og hafður í 
haldi meðan yfirheyrslur stóðu 
yfir honum. Hann neitaði sök og 
var sleppt.

Stúlkan var í fyrstu staðföst 
varðandi þennan framburð við 
yfirheyrslur hjá lögreglu. Nokkru 
síðar óskaði hún eftir að gefa nýja 
skýrslu í málinu og kvaðst þá hafa 
borið manninn röngum sökum.

Maðurinn kærði stúlkuna. Í 
kæru hans kom fram að hann væri 
fjölskyldumaður og hefði ekki 
hlotið dóm fyrir refsiverðan 
verknað. Hann hefði ranglega 
verið ásakaður um að fremja 
alvarlegt ofbeldisbrot, sem þung 
refsing sé lögð við.



– íslensk sókn um allan heim



 Angela Merkel, kanslari 
Þýskalands, lýsti því yfir í vikunni 
að „umhugsunartíminn“ væri lið-
inn sem leiðtogar Evrópusam-
bandsins gáfu sér til að íhuga hvað 
gera skyldi við stjórnarskrársátt-
mála sambandsins eftir að full-
gildingu hans var hafnað í þjóðar-
atkvæðagreiðslum í Frakklandi og 
Hollandi snemmsumars 2005. 

Þýska stjórnin tók við for-
mennskunni í ESB um áramótin 
og hefur sett sér það markmið að 
koma sáttmálanum „aftur á flot“ 
eftir strandið í þjóðaratkvæða-
greiðslunum. Merkel viðurkenndi 
að það væri í mikið ráðist, þar sem 
samþykki allra aðildarþjóðanna   n 
markmiðið stæði að koma saman 
áætlun um endurlífgun sáttmál-
ans fyrir lok formennskumisseris-
ins um mitt árið. Átján af aðildar-
ríkjunum 27 hafa þegar fullgilt 
sáttmálann.

Merkel vill að samstaða hafi 
náðst um nýja uppfærslu stofn-
sáttmála sambandsins, hvort sem 
hún verður kennd við stjórnarskrá 
eða ekki, fyrir næstu kosningar til 
Evrópuþingsins árið 2009. Í sjón-
varpsviðtali sagði Merkel að hún 
vildi leggja hinn fyrirliggjandi 
sáttmála til grundvallar. „Við 
munum ráðfæra okkur við hvert 
og eitt aðildarríki og finna út úr 
því hvaða atriði það eru sem þau 

hafa athugasemdir við og hvaða 
væntingar og óskir þau hafa hvert 
fyrir sig um breytingar.  […] Við 
ætlum ekki að byrja frá grunni. 
Ég tel að það væri alrangt,“ sagði 
kanslarinn.

Í ljósi þess að forsetakosningar 
fara fram í Frakklandi í vor og 
forsætisráðherraskipti verða í 
Bretlandi á árinu væntir Merkel 
þess ekki að afgerandi ákvarðanir 
um þessi mál verði tekin fyrr en á 
formennskumisseri Frakka á 
næsta ári. En þegar þar að kæmi 

„ættum við að hafa leyst vanda-
málin þannig að Evrópa [les: Evr-
ópusambandið] geti látið verkin 
tala,“ sagði kanslarinn eftir við-
ræður í Berlín við Jose Manuel 
Barroso, forseta framkvæmda-
stjórnar ESB. Framkvæmda-
stjórnin átti samráðsfund með 
þýsku ríkisstjórninni til að fara 
yfir dagskrá ESB á formennsku-
misseri Þjóðverja, en hefð er fyrir 
slíkum samráðsfundum við upp-
haf hvers formennskumisseris. 

Umhugsunartími liðinn
Þýska stjórnin, sem tók við formennskunni í ESB um áramótin, vill leggja allt 
kapp á að ná samstöðu meðal aðildarríkjanna 27 um nýja stofnsáttmálauppfærslu.

Vagnhöfða 23 - Sími 590 2000
Seltjarnarnesi

 MUDDER
      dekkin 
        komin aftur.

Þessi einu 
         sönnu !!

38” MUDDER

 Nýr forseti tók við í Ník-
aragva á þriðjudaginn. Hvað 
heitir hann?

 Hvað heitir rithöfundurinn 
sem nýverið fékk frelsisverðlaun 
Sambands ungra sjálfstæðis-
manna?

 Til hvaða bandaríska liðs 
mun enski knattspyrnumað-
urinn David Beckham fara í 
sumar?

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

 Farsímasambandi verð-
ur komið upp á öllum hringvegin-
um eftir eitt ár. Fulltrúar Símans 
og Fjarskiptasjóðs skrifuðu í gær 
undir samning þess efnis að Sím-
inn tæki að sér verkefni við upp-
byggingu GSM-farsímanetsins. 
Samningurinn hljóðar upp á 
rúman hálfan milljarð króna.

Markmið verkefnisins er að 
ljúka GSM-væðingu hringvegar-
ins en á honum eru nokkrir mis-
langir kaflar án farsímasambands. 
Sá lengsti er um áttatíu kílómetr-
ar á Möðrudalsöræfum. Einnig 
verður farsímakerfið bætt á fimm 
fjallvegum; Fróðárheiði, Stein-
grímsfjarðarheiði, Þverárfjalli, 
Fagradal og Fjarðarheiði.

Síðari hluti verkefnisins, sem 
lýtur að bættri farsímaþjónustu á 
nærri 1.300 kílómetra vegalengd á 
stofnvegum og á nokkrum ferða-
mannasvæðum, verður boðinn út 
á næstu mánuðum.

Einnig verður uppbygging á 
háhraðanetþjónustu á þeim stöð-
um sem hún er ekki fyrir hendi 
boðin út á komandi mánuðum.

Við undirritun samningsins 
sagði Sturla Böðvarsson sam-
gönguráðherra grundvallaratriði 
fjarskiptaáætlunar að allir lands-
menn sætu við sama borð í þess-
um efnum, hvar sem þeir búa. 
Ísland ætti að vera altengt, og að 
því yrði unnið á næstu árum.

GSM-hringnum 
lokað eftir eitt ár

Innbrot og þjófnaðir 
auk eignaspjalla í Hafnarfirði 
hafa verið upplýst af rannsóknar-
lögreglumönnum svæðisstöðvar-
innar í bæjarfélaginu.

Fjögur innbrot voru framin í 
tvo söluturna á tímabilinu 25. 
desember til 10. janúar. Fjórir 
piltar, 15-17 ára, viðurkenndu við 
yfirheyrslur í fyrradag að hafa 
framið innbrotin. Þeir játuðu líka 
eignaspjöll í Flensborgarskóla 
þar sem þeir brutu rúðu. Þá hefur 
rúðubrot í Setbergsskóla verið 
upplýst. Tveir piltar, 15 og 16 ára, 
hafa viðurkennt að hafa brotið 
rúðurnar.

Unglingspiltar 
viðurkenndu

 Heildarafli 
ársins 2006 var tæplega 1.323 
þúsund tonn samkvæmt aflatöl-
um Fiskistofu. Er það 346 þúsund 
tonnum minni afli en árið á undan 
þegar heildaraflinn var tæplega 
1.669 þúsund tonn.

Samdráttur í afla milli ára 
stafar af minni loðnuafla í ár. Afli 
botnfisktegunda og samanlagður 
afli annarra uppsjávartegunda en 
loðnu var svipaður og árið 2005.

Engey RE var með mest 
aflaverðmæti íslenskra skipa að 
því er kemur fram í Fiskifréttum, 
með 1.451 milljón króna.  

Minni heildar-
afli árið 2006

Ísfirðingar greiða 
hæstu fasteignaskattana á þessu 
ári. Á Ísafirði nema þeir 72 þúsund 
krónum miðað við fasteignamat af 
íbúðarhúsnæði upp á 16 milljónir 
króna. 

Skagfirðingar greiða næst-
hæstu fasteignaskattana, rúmar 70 
þúsund krónur. Vestmannaeyingar 
eru líka í hópi þeirra sem greiða 
einna hæstu fasteignaskattana í ár, 
rúmar 67 þúsund krónur.

Hagstæðast er að greiða fast-
eignaskatta í Reykjavík og Mos-
fellsbæ því þar eru þeir lægstir, 36 
þúsund krónur miðað við 16 millj-
óna króna fasteignamat.  Í Garða-
bæ og á Seltjarnarnesi eru fast-

eignaskattarnir 
ríflega 38 þúsund 
krónur. 

Þetta gefur þó 
ekki alveg rétta 
mynd því fast-
eignamatið er að 
meðaltali mun 
hærra en 16 millj-

ónir á höfuðborgar-
svæðinu. 

Útreikningarnir byggjast á 
úttekt ASÍ á gjaldskrárhækkunum 
um áramótin. Holræsagjald og 
sorphirðugjald eru ekki talin með.

Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri á Ísafirði, segir að sveitarfé-
lög úti á landi hafi haft meiri tekj-

ur áður en lagabreyting  var gerð 
fyrir nokkrum árum. Eftir hana er 
miðað við fasteignamat á hverjum 
stað og tekjur verði minni af fast-
eignasköttum. 

 Sveitarfélög úti á landi séu 
almennt með hærri álagningarpró-
sentu en sveitarfélögin á höfuð-
borgarsvæðinu til að nýta tekju-
stofninn. Þrátt fyrir það hafi 
Ísafjarðarbær haft minni tekjur af 
fasteignaskatti á íbúa en Reykja-
vík í fyrra. Á árinu 2007 megi 
reikna með að það vanti 700 millj-
ónir á tekjutapið sem ríkið hafi 
lofað með sérstöku framlagi úr 
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga.





Samkvæmt tillögu fram-
kvæmdasviðs Reykjavíkurborgar 
veltur ekki eingöngu á peningum 
sem boðnir eru hver fær að kaupa 
húsið á Fríkirkjuvegi 11.

Við mat á 
kauptilboðum 
verður einnig 
tekið tillit til 
sögu hússins og 
áætlaðrar fram-
tíðarnotkunar 
þess. Tilboð sem 
berast verða 
trúnaðarmál.

Unnið er að 
því að afmarka 
903 fermetra lóð 

fyrir húsið þar sem það stendur í 
Hallargarðinum. Ætlunin er að lóðin 
sem fylgir nái um það bil sjö og 
hálfan metra til vesturs og austurs 
út frá húsinu og fimm metra í norð-
ur og suður. Sjálft húsið er tvær 
hæðir og ris og alls 1.048 fermetr-
ar.

Aðkoma verður að húsinu frá 
Laufásvegi með kvöð um að almenn-
ingur geti einnig nýtt þá leið sem 
göngustíg. Þá verður kvöð um for-
kaupsrétt borgarinnar ef eignin 
verður seld aftur.

Giskað er á að húsið seljist fyrir 
upphæð sem verður nálægt einum 
milljarði króna.

Tillagan um sölufyrirkomulagið 
var samþykkt í borgarráði á 
fimmtudag. Minnihlutinn í borgar-
ráði segir sölu hússins vera í þágu 
stóreignamanna og andvíga hags-
munum almennings. Meirihlutinn 
segir mestu skipta að húsinu verði 
sýndur fullur sómi áfram.

Athygli vekur að borgin hyggst 
líta til sögu hússins við mat á kaup-
tilboðum.

Athafnamaðurinn Thor Jensen 
reisti húsið yfir fjölskyldu sína árið 
1908. Laust fyrir seinni heimsstyrj-
öldina eignaðist templararegla 

bindindismanna í Reykjavík húsið 
sem í kjölfarið gekk undir nafninu 
Bindindishöllin.

Reykjavíkurborg keypti húsið af 
templurum árið 1963 og hefur 
íþrótta- og tómstundaráð borgar-
innar og forverar þess haft þar 
aðsetur. Reyndar fórst það fyrir í 43 
ár að gefa út afsal fyrir eigninni 
eftir þá sölu og var það loks gert í 
október síðastliðnum.

Skömmu fyrir 1970 stóð til að 
byggja hús fyrir Seðlabankann á 
þessum stað. Áskoranir bárust um 
að hlífa Thors-húsinu og var það 
síðan friðað með svokallaðri B-frið-
un árið 1978.

Auðmaðurinn Björgólfur Thor 
Björgólfsson hefur lýst áhuga á 
kaupum á Fríkirkjuvegi 11. Sækist 

Björgólfur eftir eigninni má búast 
við því, í ljósi útboðsskilmálanna, 

að hann vísi til þess að húsið er 
byggt af langafa hans og var aðset-
ur Thors-fjölskyldunnar í um 30 ár. 

Sagan skiptir máli 
við sölu Thors-húss
Það verður ekki aðeins peningaupphæðin sem boðin er fyrir Fríkirkjuveg 11 
sem ræður því hver fær húsið keypt af Reykjavíkurborg heldur verður einnig 
litið til sögu hússins og fyrirætlana kaupandans. Tilboð verða trúnaðarmál.

– Vel lesið

Vertu inní 
Fréttablaðinu

með þitt
kynningarefni

Áhugasamir auglýsendur vinsamlegast hafið samband
í síma 5505844 | orn.geirsson@365.is

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

Vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni

Notaðu mest lesna* blað landsins til að 
dreifa kynningarefni til þinna viðskiptavina

*Gallup maí 2006

 Alcan hyggst ekki 
leita sátta um starfslok við aðra 
starfsmenn en þá þrjá sem samið 
var við í vikunni. Aðrir fyrrver-
andi starfsmenn sitja eftir, sem 
einnig telja sig hafa borið skarðan 
hlut frá borði.

„Engan starfslokasamning hef 
ég fengið og ég var búinn að vinna 
þarna í 32 og hálft ár. Mér var hent 
út svona alveg eins og þeim,“ segir 
Markús Kristjánsson, fyrrum 
starfsmaður. Hann telur að með 
starfslokasamningi þeirra hafi 
verið viðurkennd ákveðin mistök 
af hendi Alcan, „og þá hlýtur það 
sama að ganga yfir alla“. Markús 
segir uppsögn sína sambærilega 

við uppsagnir 
hinna þriggja, 
sérstaklega að 
því leytinu að 
Alcan hafi ekki 
gefið skýringar 
á þeim. Hann 
telur að verka-
lýðsfélög ann-
arra fyrrum 
starfsmanna
ættu að fylgja 

fordæmi verkalýðsfélaga mann-
anna þriggja í þessu máli.

Kolbeinn Gunnarsson, formað-
ur Verkalýðsfélagsins Hlífar, seg-
ist vera með þessi mál til athugun-
ar, en vill ekki lýsa neinu yfir að 

svo stöddu. Málið sé um margt 
sérstakt sökum aðkomu ASÍ. 

Hjá Alcan er einnig litið á   
starfslokasamning mannanna 
þriggja sem nokkuð sérstakan. 
„Þetta mál er óskylt öllum öðrum, 
þannig að við skoðum það eitt og 

sér,“ segir Hrannar Pétursson,  
upplýsingafulltrúi Alcan. Spurður 
um hvað aðgreini mál þessara 
þriggja frá hinum segir hann að 
Alcan hafi staðið fyrir því að fara 
sáttaleiðina eða í málaferli og því 
var ákveðið að ljúka málinu. 

Alcan semur ekki við aðra starfsmenn

 Alfred Gusenbauer, 
leiðtogi austurríska Sósíaldemó-
krataflokksins, kynnti á þriðju-
daginn ráðherralista nýju 
samsteypustjórnarinnar sem 
hann leiðir með þátttöku Þjóðar-
flokksins.

Varakanslari Gusenbauers 
verður Wilhelm Molterer, sem 
jafnframt verður fjármálaráð-
herra og tekur einnig við 
leiðtogaembætti Þjóðarflokksins 
af Wolfgang Schüssel, fráfarandi 
kanslara. Schüssel ætlar að láta 
sér nægja að vera formaður 
þingflokks Þjóðarflokksins.

Ursula Plassnik úr Þjóðar-
flokknum verður áfram utanríkis-
ráðherra.

Schüssel verður 
ekki ráðherra

Alls hefur 43,5 millj-
ónum verið veitt úr dánarbúi 
Ásúnar Einarsdóttur, ekkju 
Arons Guðbrandssonar, til góð-
gerðarfélaga og rannsóknar-
starfa. Háskóli Íslands og 
Krabbameinsdeild Landspítal-
ans fá hæstu erfðagjafirnar: 8,7 
milljónir hvort. Háskólinn fær 
féð til rannsókna á hvítblæði en 
Krabbameinsdeildin til eflingar 
krabbameinslækningum.

Krabbameinsfélag Íslands, 
Styrktarfélag vangefinna í 
Reykjavík, Blindravinafélag 
Íslands og Styrktarfélag lamaðra 
og fatlaðra fá rúmar 6,5 milljónir 
hvert.

Ásrún Ein-
arsdóttir lést 
2. október 
árið 2005 en 
Aron eigin-
maður henn-
ar, sem jafn-
an er kenndur 
við Kauphöll-
ina, lést árið 
1981. Þau 
gengu í hjóna-
band árið 

1943 en varð ekki barna auðið. Í 
erfðaskrá sinni gengu þau frá 
því þannig að eigur þeirra skyldu 
renna til góðgerðarfélaga og 
rannsóknastarfa.

Guðrún Agnarsdóttir, for-
stjóri Krabbameinsfélags 
Íslands, er afskaplega þakklát 
fyrir gjöfina úr dánarbúinu. „Það 
skiptir okkur miklu máli þegar 
fólk hugsar til okkar á þennan 
hátt og vill aðstoða okkur í þeirri 
baráttu sem við eigum í gegn 
krabbameini,“ segir Guðrún og 
bætir því við að það sé nokkuð 
algengt að félagið fái slíkar gjaf-
ir. „Krabbameinsfélagið er að 
miklu leyti rekið fyrir velvild 
fólksins í landinu, sem styrkir 
okkur bæði með stórum gjöfum 
og smáum og við erum afar þakk-
lát fyrir þær allar.“ 

43,5 milljónir í erfðagjafir

 Atvinnuleysi var 
að jafnaði 1,2 prósent í desember. 
Atvinnuleysi hefur því aukist um 
0,1 prósentustig frá því í nóvem-
ber þegar það mældist 1,1 
prósent. Í desember 2005 var 
atvinnuleysið nokkru hærra eða 
1,5 prósent. Þetta kemur fram á 
vef Vinnumálastofnunar. 

Atvinnuleysi hefur aukist 
heldur meira á landsbyggðinni. 
Það var 1,5 prósent í desember en 
1,3 prósent í nóvember. Á 
höfuðborgarsvæðinu fór atvinnu-
leysið úr 0,9 prósentum í 1,0 
prósent. Atvinnuleysi breytist 
með líkum hætti meðal karla og 
kvenna. Atvinnuleysi var 1,3% að 
jafnaði árið 2006.  

Aukist lítillega 
frá nóvember



Á morgun, sunnudag: 

Leiðsögn í boði 
kl. 14:00, 15:00 og 16:00
Eggert Þór Bernharðsson, sagnfræðingur,
og Sveinbjörn Guðbjarnarson fara með 
hópa um sýninguna, deila sérfræðikunnáttu 
sinni á sýningargripum og gefa aukna 
innsýn í sögu banka og þjóðar.

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

Gestum er boðið upp á sögulegan fróðleik í máli
og myndum. Leikmyndir og munir frá mis-
munandi tímum vitna um ólíkan tíðaranda auk
þess sem hljóðsetning, myndbönd, líkön o.fl. setja
svip sinn á sýninguna.

Á sýningunni má m.a. sjá skrifstofuherbergi frá
árinu 1886, nýtt líkan sem sýnir miðbæinn eftir
brunann mikla 1915, tækniþróunina allt frá
pennastöng til samskiptatækja nútímans og líkan
af framtíðarskipulagi miðborgarinnar.

Sögusýningin er til húsa í Aðalstræti 6 og spannar 120 ára sögu bankans 
og þjóðarinnar. Skemmtileg upplifun fyrir alla fjölskylduna.

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

Landsbankinn
120 ára

SÖGUSÝNING

Opið í dag
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greinar@frettabladid.is

Ekkert blað?

550 5600

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja ef blaðið berst ekki.

- mest lesið

Rektor Háskóla Íslands og mennta-
málaráðherra hafa undirritað samn-

ing um kennslu og rannsóknir við skólann 
sem nær til 5 ára. Markmið samningsins 
er að tryggja gæði kennslu og rannsókna 
við háskólann og stuðla að metnaðarfullri 
framþróun í starfsemi skólans. Eins og 
kunnugt er kynnti rektor Háskóla Íslands 
það markmið skólans á síðasta ári að 
koma háskólanum í raðir bestu háskóla heims. Það 
er vissulega metnaðarfullt markmið en það að setja 
það fram hefur skapað mikilvæga umræðu um 
stöðu skólans og háskólanna almennt hér á landi.

Í ályktun háskólaráðs þar sem samningnum er 
fagnað segir: ,,Samningurinn markar tímamót fyrir 
Háskóla Íslands og rennir traustum stoðum undir 
framkvæmd þeirrar metnaðarfullu framtíðarstefnu 
sem skólinn hefur markað. Með því er náð mikil-
vægum áfanga að því langtímamarkmiði Háskóla 
Íslands að komast í hóp fremstu háskóla í heiminum 
og þar með að styrkja samkeppnishæfni íslensks 
samfélags til framtíðar.“

Á fjárlögum þessa árs voru framlög til Háskóla 
Íslands hækkuð um 300 milljónir króna og var það 

gert í tengslum við samninginn sem undir-
ritaður var á dögunum. Framlög til Háskól-
ans á Akureyri voru einnig hækkuð. 
Athygli mína vakti við afgreiðslu fjárlaga 
þessa árs að stjórnarandstaðan sat hjá í 
mörgum mikilvægum málum og þar með 
talið í þessum. Málefni háskólanna og þar 
með talið HÍ hafa verið stjórnarandstöð-
unni tilefni til umræðna utan dagskrár 
marg oft, tilefni til að leggja fram tugi fyr-
irspurna og tilefni til umræðna við upphaf 
þingfunda. Þegar kom svo að því að standa 
við stóru orðin og styðja við áframhald-

andi þróun Háskóla Íslands þá sat stjórnarandstað-
an hjá. 

Ég fagna þessu skrefi sem stigið hefur verið við 
áframhaldandi uppbyggingu háskólastigsins. Þar 
hefur orðið bylting á undanförnum árum ef við 
skoðum framboð náms, fjölda háskóla, fjölgun nem-
enda og framlög hins opinbera til háskólastigsins. 
Við erum að fjárfesta í framtíð okkar með stórauk-
inni fjárfestingu í háskólastiginu og menntakerfinu 
öllu og þar með í nýsköpun atvinnulífsins. Það er 
lykillinn að áframhaldandi velmegun og uppbygg-
ingu þess velferðarsamfélags sem við viljum búa í.

Höfundur er þingmaður Framsóknarflokksins og 
situr í menntamálanefnd Alþingis.

Án hjálpar stjórnarandstöðu

Mikill kosningaskjálfti virðist 
kominn í íslenska stjórn-

málaflokka og ýmsum brögðum 
beitt til að marka sér sérstöðu. 
Allt er þetta brölt óskaplega klass-
ískt og fyrirsjáanlegt sem er 
miður því að ýmis tíðindi gætu 
gerst í pólitíkinni á árinu 2007. 
Þar á ég ekki við stjórnmálatíð-
indi sem eru vissulega merkileg í 
sjálfu sér – eins og þau að nokkur 
von er til þess að kjósendur nái 
beinlínis að fella sitjandi ríkis-
stjórn í fyrsta sinn frá 1971. Það 
væru stórtíðindi en þó ekki 
merkari en hin sem blasa nú 
þegar við, að í fyrsta sinn frá 
lokum heimsstyrjaldarinnar 
síðari hafa kjósendur möguleika á 
að hafa áhrif á mótun nýrrar 
stefnu í utanríkismálum þjóðar-
innar.

Það er ekki hægt að deila um 
að sú utanríkisstefna sem fylgt 
hefur verið undanfarna áratugi er 
úr sér gengin. Hún hvíldi á nánu 
samstarfi við Bandaríkin á sviði 
utanríkismála sem hnitaðist um 
herstöðina á Miðnesheiði. 
Andstæðingum hersetunnar 
fannst fylgifiskur hennar vera 
ósjálfstæði í utanríkismálum en 
stuðningsflokkar hennar litu á 
hana sem „hornstein“ í utanríkis-
stefnu Íslendinga – eins og var 
margítrekað í stjórnmálaályktun-
um þeirra flokka. Núna er þessi 
hornsteinn horfinn og virðast 
margir eiga erfitt með að fóta sig 
við nýjar aðstæður.

Ein skýrasta birtingarmynd 
hernaðarsamstarfsins á síðari 
árum fólst í stuðningi Íslendinga 
við árásir Bandaríkjanna og 
margvíslegra bandamanna á ýmis 
ríki – Júgóslavíu, Afganistan og 
Írak – í öllum tilvikum án nokkurs 
umboðs frá Sameinuðu þjóðunum. 
Hún birtist hins vegar í ýmsu 
öðru, til dæmis tregðu Íslendinga 
til að styðja tillögur um kjarn-
orkuafvopnun á vettvangi 
Sameinuðu þjóðanna. Þar hafa 

Íslendingar tilheyrt þeim mikla 
minnihluta ríkja sem styður 
eindregið við bakið á tilraunum 
núverandi kjarnorkuvelda til að 
einoka gereyðingarvopn – þvert á 
ákvæði Sáttmála um takmörkun 
kjarnorkuvopna frá 1968.

Þessi stefna nýtur lítilla 
vinsælda meðal almennings á 
Íslandi ef marka má skoðana-
kannanir. Á hinn bóginn hafa 
utanríkismál aldrei verið 
kosningamál undanfarna áratugi 
og þeirri skoðun hefur markvisst 
verið haldið að fólkinu í landinu 
að enginn möguleiki sé á að knýja 
fram breytingar. Þessi deyfð náði 
líklega hámarki þegar hin nýja 
árásarstefna Bandaríkjanna hófst 
fyrir alvöru með loftárásum á 
Júgóslavíu 1999. Á því méli 
ákváðu einu flokkarnir sem höfðu 
haldið uppi andófi gegn ríkjandi 
utanríkisstefnu, Alþýðubandalag-
ið og Kvennalistinn, að falla frá 
sinni fyrri stefnu og taka upp 
stuðning við NATO undir 
merkjum Samfylkingarinnar. Á 
þeim tíma var mikið rætt um 
„breytt eðli“ hernaðarbandalags-
ins og reyndust það áhrínisorð, en 
breytingarnar gengu hins vegar 
þvert á væntingar þeirra 
bjartsýnismanna sem bundu 
vonir við þær. Sannast sagna 
hefur aldrei verið meiri þörf á 
andófi við bandaríska heims-
valdastefnu heldur en frá þeim 
tíma – eftir að hin pólitíska 
andstaða á Íslandi veiktist með 
afgerandi hætti.

Andstaða við bandaríska 
heimsvaldastefnu, og fylgisspekt 
íslenskra stjórnvalda við hana, er 
alls ekki úr sögunni á Íslandi. Hún 
hefur þvert á móti skerpst – og 
það meðal fylgismanna allra 
flokka. Brotthvarf Bandaríkja-
hers frá Miðnesheiði kallar þar að 
auki sjálfkrafa á endurmat 
utanríkisstefnunnar. Mikilvæg-
asta forsenda hennar er horfin án 
þess að íslensk stjórnvöld næðu 
að hafa nein áhrif á þá þróun. 

Ég geri mér hins vegar litlar 
vonir um að núverandi stjórnar-
flokkar læri af reynslunni. Í 
röðum þeirra finnst varla nokkur 
maður sem áttar sig ekki á því að 
stuðningsyfirlýsingin við árásina 
á Írak 2003 var röng ákvörðun. Á 
hinn bóginn virðast þeir heldur 
ekki viljugir til að læra af 
mistökunum. Málflutningur 
stjórnarliða um að innrásin hafi 
verið „rétt miðað við forsendur 
þess tíma“ er ekki einungis 
villandi heldur bendir hann 
beinlínis til þess að þeir ætli sér 
ekki að læra af mistökunum. Þá er 
hætt við að þeir muni endurtaka 
þau næst þegar tilefni gefst til. 
Ætlum við Íslendingar þá að láta 
sömu menn fleyta okkur aftur 
sofandi að sama feigðarósinum?

Þess vegna er mikilvægt að 
stjórnarandstöðuflokkarnir taki 
sig nú saman og bjóði upp á 
skýran valkost við þessa stefnu. 
Það kallar vissulega á endurskoð-
un stefnumála hjá sumum þeirra. 
En það er ljóst að bera þarf í 
brestina ef stjórnarandstaðan vill 
verða trúverðugur valkostur við 
stjórnarflokkana og ein leið til 
þess er að bjóða upp á sameigin-
legan valkost í utanríkismálum – 
nýja stefnu sem tekur mið af 
breyttum aðstæðum á Íslandi, en 
ekki síður í alþjóðamálum. 
Fangabúðirnar í Guantanamo hafa 
nú starfað í fimm ár. Einhvern 
tíma hlýtur mælirinn að verða 
fullur hjá Íslendingum.

Utanríkismál á dagskráÁ
síðasta ári komu fjórir að meðaltali dag hvern á slysa- 
og bráðamóttöku Landspítala - háskólasjúkrahúss 
vegna áverka sem þeir höfðu hlotið af völdum ofbeldis. 
Og á gamlárskvöld var met slegið á slysadeild þegar 64 
komu þangað vegna ofbeldisáverka eða vegna einhvers 

konar ofneyslu. 
Um þriðjungur þessara ofbeldisverka á sér stað í miðbæ Reykja-

víkur um helgar sem þýðir að hver helgi skilar nálægt tíu fórnar-
lömbum ofbeldis úr miðbænum á slysadeild. Þetta er mikill fjöldi 
af ungu fólki og jafnvel börnum, allt niður í tólf ára aldur, eins og 
yngstu fórnarlömb ofbeldisáverka í miðbænum eru. Þar ríkir sem 
sagt skálmöld um helgar.

Ófeigur Þorgeirsson, yfirlæknir á slysadeild, segir að drykkju-
tengdu áverkarnir séu „hömlulausir og andstyggilegir, nær ein-
ungis mjög slæmir höfuðáverkar, tannlos, nefbrot og höfuðkúpu-
brot“. Þetta er ófögur lýsing. Fórnarlömbin eru í mörgum tilvikum 
blásaklaust fólk sem einungis er statt á vitlausum stað á vitlaus-
um tíma. Hins vegar bendir yfirlæknirinn á að bæði gerendur og 
þolendur ofbeldisins séu að stærstum hluta sami hópur drengja á 
aldrinum 15 til 24 ára. 

Nýr lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins hefur boðað aukinn 
sýnileika lögreglunnar og vissulega má binda vonir við að aukin 
löggæsla geti dregið úr ofbeldi í miðbæ Reykjavíkur.

Sjálf meinsemdin er hins vegar flóknari en svo að hún verði 
læknuð með aukinni löggæslu. Meinsemdin er fólgin í því að í sam-
félaginu elst upp fólk við aðstæður sem eru til þess fallnar að leiða 
til þeirrar sjálfsmyndar og líðanar sem brýst fram í ofbeldi, upp-
eldisaðstæður sem enginn ætti að búa við.

Bragi Guðbrandsson sagði í samtali við Fréttablaðið í vikunni 
að nokkrir grundvallarþættir í uppeldi yrðu að vera í lagi. Í fyrsta 
lagi nefnir hann aga, þá umhyggju og ástúð, í þriðja lagi virðingu 
og í fjórða lagi samræðu. Ólíklegt verður að teljast að þessi hópur 
drengja sem læknirinn nefnir búi við þessa grundvallarþætti. 
Þessum ungu mönnum verður að koma til hjálpar og rjúfa þann 
vítahring sem þeir eru komnir í og það tafarlaust. Skaðinn er 
þegar allt of stór. 

Sömuleiðis verður að takast á við það agaleysi sem virðist smám 
saman vera að verða inngróið í íslenska menningu. Þetta agaleysi 
sem birtist í skólum og í umferðinni svo dæmi séu tekin en á upp-
tök sín í uppeldismenningunni. 

Ofbeldi verður stöðugt grimmara og fjögur fórnarlömb á dag 
er mikill tollur. Hafa ber í huga að fórnarlamb ofbeldis er ekki 
einungis skrámað á skrokknum heldur einnig á sálinni og þau sár 
standa iðulega opin löngu eftir að hin sjáanlegu mein eru gróin.

Skálmöld í miðbæ 
Reykjavíkur

Um þriðjungur þessara ofbeldisverka á sér stað í 
miðbæ Reykjavíkur um helgar sem þýðir að hver helgi 
skilar nálægt tíu fórnarlömbum ofbeldis úr miðbæn-
um á slysadeild.



Ífréttaskýringu Inga Freys Vil-
hjálmssonar í Fréttablaðinu 

þann 3 janúar er fjallað um sam-
skipti Alcan við hafnfirskt samfé-
lag undir fyrirsögninni samfélags-
leg ábyrgð eða mútur, og 
spurningamerki hnýtt aftan við 
fyrirsögn. Í þessari grein langar 
mig að fjalla um þann part frétta-
skýringarinnar sem lýtur að sam-
skiptum Alcan og íþróttafélaga í 
bænum. Eins og fram kemur í 
fréttaskýringu Inga Freys er í 
gildi styrktarsamningur á milli 
Alcan og íþróttafélaganna í Hafn-
arfirði og var hann gerður árið 
2002 og gildir til ársins 2007. 
Sterklega er gefið í skyn að samn-
ingurinn sé gerður af annarlegum 
hvötum eða þeim að hafa bein eða 
óbein áhrif á skoðanir bæjarbúa á 
fyrirtækinu og þá ekki síst kvenna, 
að mati Péturs Óskarssonar, for-
svarsmanns Sólar í Straumi.

Í samningnum kemur að vísu 
ekkert annað fram en að fyrirtæk-
ið vilji sinna samfélagslegum 
verkefnum þannig að hér er ein-
ungis um að ræða skoðun Péturs 
en ekki einhvern sannleik. Mikil 
má framsýni Alcan manna vera ef 
þeir hafa byrjað að stunda kosn-
ingabaráttu sína árið 2002. Til-
gangur Alcan er vafalaust að 
styrkja sína ímynd og orðspor 
meðal bæjarbúa og er þessi leið 
fyrirtækja alþekkt og má nefna 
dæmi um Actavis og FH, Shell og 
KR, Vodafone og Manchester 
United og svona mætti lengi telja.

Ingi Freyr vitnar einnig til Sig-
urðar P Sigmundssonar sem segir 
að „samningurinn sé kynntur sem 
styrktarsamningur en sé í raun-
inni íþyngjandi auglýsingasamn-
ingur“. Ekki veit ég hvað Sigurður 
er að fara með þessari umsögn, 
hann hefði þá átt að afþakka styrk-
inn heldur en að þakka fyrir hann 
á þennan hátt. Þessi styrkur Alcan 
hefur ekki verið íþyngjandi okkur 
í barna- og unglingaráði knatt-
spyrnudeildar FH heldur höfum 
við talið hann mjög sanngjarnan. 
Það að fyrirtækis sé getið í leik-
skrám á heimasíðu eða á búning-
um þar sem við á er alþekkt enda 
er það hvorki markmið fyrirtækja 
sem styrkja íþróttafélög eða 
íþróttafélaganna að því sé haldið 
leyndu, þvert á móti og þetta veit 

Sigurður. Ef hann vill ekki taka 
við fé frá Alcan af siðferðislegum 
ástæðum á hann einfaldlega að 
afþakka það fyrir hönd sinnar 
deildar en ekki nota það sem átyllu 
í pólitískri umræðu.

Þegar ég flutti í bæinn þá dáð-
ist ég að því hvað þetta „skrímsli“ 
út við ströndina var duglegt að 
styrkja íþróttafélögin í Hafnar-
firði og þá sérstaklega barna- og 
unglingastarf. Hefur undirritaður 
starfað í íþróttahreyfingu síðast-
liðin 30 ár og hefur mér fundist 
styrkur Alcan inn í starfið gera 
okkur kleift að starfa á sómasam-
legan hátt. Síðastliðin 3 ár hef ég 
verið formaður barna- og ungl-
ingaráðs knattspyrnudeildar FH. 
Þar hefur Alcan komið vel að 
starfinu með fjárstyrk sem hefur 

gert félaginu kleift að mennta 
þjálfara enn betur og gert gæfu-
muninn í öllu starfinu. Aldrei í því 
samstarfi hafa komið fram neinar 
óeðlilegar kröfur um auglýsingar, 
umfjöllun eða annað sem hefur 
verið félaginu íþyngjandi á nokk-
urn hátt. Þess skal einnig getið að 
það var FH sem leitaði til Alcan 
eins og svo margra annarra hafn-
firskra fyrirtækja eftir fjárstuðn-
ingi en ekki öfugt.

Þakka ber það sem vel er gert, 
en ekki vanvirða, hvort sem það er 
fjárstuðningur, sjálfboðavinna eða 
annar stuðningur við barna- og 
unglingastarf, sama með hvaða 
hætti það er. Minn skilningur er 
ekki sá að börnin okkar séu að 
þiggja mútur frá Alcan. Minn 
skilningur er sá að fyrirtækið sé 

að sinna sinni samfélagslegu 
ábyrgð af virðingu við sitt samfé-
lag.

Alcan framleiðir ál og stækkun 
verksmiðju þess er umdeild í 
Hafnarfirði. Þá umræðu skulum 
við taka á málefnalegum nótum 
byggða á rökum um kosti og galla 
stækkunar, ekki á rógburði eða 
með því að gera eðlilega hluti tor-
tryggilega. Það er ekkert tor-
tryggilegt við stuðning Alcan við 
barna- og unglingastarf í Hafnar-
firði, það er þakkarvert. Í saman-
burði við annað stórfyrirtæki sem 
styrkir íþróttirnar, Actavis, ekki 
get ég ímyndað mér að lyfjainn-
taka hafi eitthvað aukist hjá Hafn-
firðingum.

Gísli Björgvinsson, formaður 
unglingaráðs FH. 

Enn um Alcan – samfélagsleg ábyrgð eða mútur?



KOMA SVO STRÁKAR, ÁFRAM!

RÚM FYRIR MEIRA!

Škoda Roomster
Snarpur, klókur og kemur á óvart!

Sýning í dag kl. 11–16, Laugavegi 172–174

Það skiptir ekki mestu máli að vera stærstur heldur hvernig þú nýtir það 
sem þú hefur. Með því að vera snarpur, klókur og útsjónarsamur getur 
þú komið andstæðingnum á óvart og haft betur. Skoda Roomster er 
gott dæmi um þetta. Notagildið, rýmið, flott hönnunin, aðgengið og 
frábært útsýnið er í heimsklassa.

Skoda Roomster mun koma íslensku þjóðinni skemmtilega á óvart.



SIMPLY CLEVER

LANGAR ÞIG Á HM Í HANDBOLTA?
Komdu þá og reynsluaktu Skoda og þú gætir unnið miða 
fyrir tvo á úrslitaleikinn á HM í handbolta í Þýskalandi 
4. febrúar, flug með Icelandair og gistingu á glæsihóteli.

HEKLA er stuðningsaðili HSÍ – ÁFRAM ÍSLAND!
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Ólafur Garðarsson, hæstaréttar-
lögmaður, FIFA-umboðsmaður 
knattspyrnumanna og fjárfestir, 
er maður vikunnar að þessu sinni.

Ólafur komst í fréttirnar þegar 
fjárfestingafélagið Lindberg, sem 
er í eigu hans og nokkurra ann-
arra fjárfesta, keypti fasteignir í 
Örfirisey fyrir þrjá milljarða.

Ólafur er fæddur 
13. nóvember 1959 og 
er sonur hjónanna 
Garðars Ólafssonar 
úrsmiðs og Guðlaugar 
Jónu Ingólfsdóttur, 
dóttur stjórnmálaskör-
ungsins Ingólfs frá 
Hellu. Hann á þrjú 
systkini, Ingólf, Evu og 
Birnu. Ólafur er giftur 
Laufeyju Johannessen 
og eiga þau tvö börn, 
Jóhannes, sem er átta 
ára og Önnu, sem er 
fimm ára. Frá fyrra 
sambandi á Ólafur son-
inn Garðar Stein, sem 
er 23 ára laganemi og 
vinnur með föður 
sínum á Lögfræðistofu 
Reykjavíkur, og 
Rebekku, sem er 21 árs 
nemi í hagfræði við 
Háskóla Íslands,.

Ólafur hefur búið á 
Seltjarnarnesi frá 
tveggja ára aldri og 
segir æskuvinur hans, 
Gunnar Páll Þórisson, 
að Ólafur hafi verið 
uppátækjasamur sem 
krakki. „Það sem var 
brallað á Nesinu í 
okkar æsku er varla 
prenthæft en Óli hafði 
alltaf mörg járn í eld-
inum. Hann sýndi 
snemma að hann er 
dugnaðarforkur og 
snjall að gera mikið úr 
peningum. Hann var 
og er traustur og góður 
vinur sem hefur svo 
sannarlega byggt upp sitt af eigin 
rammleik,“ segir Gunnar Páll.

Ólafur gekk hefðbundinn 
menntaveg Seltirninga, í Mýrar-
húsaskóla og Valhúsaskóla, og 
útskrifaðist síðan sem stúdent frá 
Verslunarskólanum árið 1979. 
Þaðan lá leiðin í lögfræði í háskól-
anum sem hann kláraði árið 1984. 
Fljótlega eftir það stofnaði hann 
stofuna Lögmenn Seltjarnarnesi 
með hinum þjóðþekkta lögmanni 
Jóhanni Pétri Sveinssyni, sem var 
afburðalögfræðingur. Jóhann 

Pétur glímdi við mikla fötlun og 
lést árið 1994 og gerðist þá Jóhann-
es Albert Sævarsson meðeigandi 
Ólafs. Lögmenn Seltjarnarnesi 
sameinuðust síðan Lögfræðistofu 
Reykjavíkur árið 2003.

Ólafur er kannski þekktari fyrir 
störf sín sem umboðsmaður knatt-
spyrnumanna heldur en lögfræði-

störfin. Hann varð fyrsti maður-
inn á Íslandi sem fékk FIFA-réttindi 
umboðsmanna haustið 1997 og 
seldi sinn fyrsta leikmann erlendis 
snemma árs 1998 þegar Keflvík-
ingurinn Jóhann B. Guðmundsson 
fór til Watford. Síðan þá hafa fjöl-
margir íslenskir leikmenn farið á 
vegum Ólafs til erlendra liða. 
Meðal núverandi skjólstæðinga 
hans eru til að mynda Hermann 
Hreiðarsson hjá Charlton, Ívar 
Ingimarsson og Brynjar Björn 
Gunnarsson hjá Reading og Gunn-

ar Heiðar Þorvaldsson hjá þýska 
liðinu Hannover.

Umboðsmenn hafa ekki haft 
gott orð á sér í gegnum tíðina en 
Hjörtur Níelsen, vinur Ólafs frá 
því á menntaskólaárunum segir 
hann vera undantekninguna sem 
sannar regluna. „Óli er afar heið-
arlegur maður og það eru fáar til-

viljanir í hans lífi. Hann 
er ótrúlega vel skipu-
lagður og veit alltaf 
hvert hann ætlar,“ segir 
Hjörtur sem kynntist 
Ólafi í Verslunarskólan-
um.

Þar var Ólafur for-
seti Nemendafélagsins 
og í ræðuliði skólans. 
Hann þótti mikill ræðu-
skörungur og hefur það 
nýst honum vel við að 
flytja mál á vettvangi 
lögmennskunnar.

Hjörtur segir að þótt 
Ólafur hafi gaman af 
því að skemmta sér þá 
sé hann afar agaður. 
„Hann er ekki maður 
sem þú færð til að 
skemmta sér fram 
undir morgun. Við skul-
um frekar segja að hann 
sé gleðimaður til svona 
eitt. Þá fer hann heim,“ 
segir Hjörtur og hlær.

„Óli er mikill pen-
ingakarl, flinkur fjár-
málamaður og hefur 
alltaf verið vel settur 
fjárhagslega. Hann 
hefði til að mynda 
aldrei getað verið 
umboðsmaður í byrjun 
ef hann hefði ekki átt 
peninga. Hann hafði 
ekkert upp úr umboðs-
mennskunni fyrstu 
árin. Þá var þetta bara 
kostnaður,“ segir Hjört-
ur.

Þeir sem þekkja Ólaf 
eða mæta honum á götu 

taka eftir því að hann er ávallt 
afar snyrtilegur í klæðaburði. 
„Hann er sjentilmaður í klæða-
burði og varð snemma þannig. 
Alltaf óaðfinnanlega klæddur. 
Hann er reyndar allt að því pjatt-
aður. Gott dæmi um snyrti-
mennskuna sem einkennir Óla er 
að hann var eitt sinn að mála þak-
kantinn á húsinu sínu. Hann datt 
úr stiga og brákaðist. Hann fór þó 
ekki upp á slysavarðsstofu fyrr 
en hann hafði skipt um föt,“ segir 
Hjörtur og hlær dátt.

Snyrtipinni með peningavit

Framkvæmdastjórn
Evrópusambandsins

(ESB) hefur sett sér 
markmið um að árið 
2020 verði 20% orku-
notkunar innan sam-
bandsins fengin frá end-
urnýjanlegum
orkugjöfum. Árið 1997 
setti ESB sér markmið 
um að árið 2010 yrði þetta hlutfall 
12%, en nú mun ljóst að það mark-
mið muni ekki nást. Á Íslandi er 
þetta sama hlutfall hins vegar rúm 
70% og fer vaxandi með tilkomu 
nýrra gufu- og vatnsaflsvirkjana.

Ljóst er að orkumálin eru nú meðal 
helstu forgangsmálaflokka for-
ystuafla ESB, sem raunar víða 
annars staðar. Þýskaland fer nú 
með formennsku í ráðherraráði 
sambandsins og í formennsku-
áherslum þýsku ríkisstjórnarinn-
ar eru orkumálin meðal helstu 
skilgreindra forgangsmála. Meðal 
annars er lögð áhersla á nauðsyn 
aukins öryggis í aðgengi að orku-

gjöfum innan ESB, og 
á aukinn hlut endur-
nýjanlegra orkugjafa í 
orkuneyslu innan sam-
bandsins.

Framkvæmda-
stjórn ESB hefur nú 
jafnframt sett fram 
fyrrnefnt markmið um 
20% hlutfall endurnýj-
anlegrar orku árið 
2020. Óhætt er að segja 
að markmið þetta sé 
metnaðarfullt, í ljósi 

þess að ekki virðist ætla að takast 
að ná fyrra markmiði um 12% árið 
2010. Hins vegar er mikið ánægju-
efni að framkvæmdastjórn ESB 
hafi sett sér þessi metnaðarfullu 
markmið, en hvatarnir eru jú m.a. 
þeir að ná að draga úr losun koltví-
sýrings sem stafar af brennslu 
jarðefnaeldsneyta annars vegar, 
og að auka öryggi í aðgengi að 
orkugjöfum fyrir almenning og 
atvinnulíf í löndum ESB hins 
vegar. 

Staðan er hins vegar talsvert 
önnur á Íslandi. Hér eru rúm 70% 
orkunotkunar fengin frá endur-
nýjanlegum orkulindum og fer 

hlutfallið raunar vaxandi með til-
komu nýrra gufu- og vatnsafls-
virkjana (hérlendis eru innfluttir 
orkugjafar einkum notaðir við 
fiskveiðar og samgöngur). Þetta 
háa hlutfall hreinnar orku vekur 
sífellt meiri athygli annarra þjóða 
enda Ísland í einstakri stöðu að 
þessu leyti. Íslensk orkufyrirtæki, 
verkfræðistofur og fjármálafyrir-

tæki sinna nú fjölþættum verk-
efnum víða um heim í krafti þeirr-
ar miklu þekkingar sem hér hefur 
verið þróuð á þessu sviði. Hrein 
orka og endurnýjanlegir orkugjaf-
ar eru þess vegna meðal mikil-
vægustu eiginleika í „vörumerk-
inu Íslandi“ og ljóst að Íslendingar 
eiga gríðarleg tækifæri á sviði 
orkumála, sem færast sífellt fram-
ar á forgangslista stjórnvalda um 
veröld alla.

Höfundur er aðstoðarfram-
kvæmdastjóri Samorku, samtaka 

orku- og veitufyrirtækja.

Hrein orka á Íslandi

Hrein orka og endurnýjanleg-
ir orkugjafar eru þess vegna 
meðal mikilvægustu eiginleika 
í „vörumerkinu Íslandi“

Stórútsala í fullum gangi. Útsala hefst lau. 13.01.07
Wielka wyprzedaż na całego.

Obniżka od 10% do 50%
Zaczynamy w sobotę 13.01.07

Czyścimy magazyny!!!

Konserwy„ Jaroslaw”
Kjöt í dósum „Jaroslaw”                       

W dół 20%
Afsláttur 20%

Zupy „Winiary”
Súpur „Winiary”       

W dół 20%
Afsláttur 20%                                           

                 

Delicje,
Pieguski „E.Wedel”

Kex „E.Wedel” 

W dół 20%
Afsláttur 20%

Konserwy„ Pamapol”
Kjöt í dósum „Pamapol”

W dół 20%
Afsláttur 20%

Papryka „Motyl”
Paprika „Motyl” 

W dół 30%
Afsláttur 30%

Biszkopty „San”
Biscuits „San”             

W dół 50%
Afsláttur 50%

Margar fleiri vörur á útsölu. Oraz dużo więcej towarów
na wyprzedaży. Kíktu á okkur, allir velkomnir!

Warto zobaczyć, serdecznie zapraszamy!
„Mini Market” er í Eddufelli 2, 111 Reykjavik

„Mini Market” znajduje się na ulicy Eddufell 2, 111 Reykjavik.
Dajazd autobusem numer: 4, 12, 17. Sími/Tel: 5170107, 

netföng/mail: minimarket@internet.is
Opnunartímar:

Mán. – Fim. 11:00 – 21:00 • Föstudagur     11:00 – 22:00
Laugardagur  11:00 – 20:00 • Sunnudagur   11:00 – 19:00

Godziny otwarcia:
Pon.   – Czwa. 11:00 – 21:00 • Piątek              11:00 – 22:00
Sobota             11:00 – 20:00 • Niedziela         11:00 – 19:00

Mini Market
10-50%afsláttur

Útsala stendur út janúar.
Obniżka trwa do końca stycznia.
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[Hlutabréf]

Viðskipti með stofnfé Sparisjóðs-
ins í Keflavík hófust á skipulögð-
um stofnfjármarkaði sparisjóðs-
ins í gær. „Með tilboðsmarkaði og 
skýrum reglum um framkvæmd 
viðskipta með stofnfjárhluti, hæfi 
til kaupa og upplýsingagjöf til 
stofnfjáreigenda vill stjórn SpKef 
leitast við að gera viðskipti með 
stofnfé gagnsæ og tryggari fyrir 
stofnfjáreigendur,“ segir í tilkynn-
ingu á heimasíðu sparisjóðsins.

Þetta er annar markaður sinn-
ar tegundar á Íslandi, en SPRON 
hefur starfrækt eigin stofnfjár-
markað frá haustinu 2004.

Mikil viðskipti hafa verið með 
stofnfé í SpKef á gráa markaðn-
um að undanförnu og hefur gengi 
stofnfjárbréfanna hækkað um 
þriðjung á skömmum tíma. Þenn-
an mikla áhuga má meðal annars 
rekja til skráningar Existu í Kaup-
höll Íslands á haustdögum. SpKef, 
sem átti þá þriggja prósenta hlut í 
Existu, bókfærði 3.840 milljónir 
króna í hagnað við skráninguna. 
Til samanburðar var eigið fé 
sparisjóðsins 4.662 milljónir 
króna um mitt síðasta ár.

Stofnfé SpKef á 
tilboðsmarkaði

Úrval ljósa á frábæru verði!

-30%

-50%

-30% -30% -50%

-30%

-50%

ÚTSALA
Allt að 70afsláttur

%

-70%

-30%

Opið virka daga frá kl. 9-18 og laugardaga frá kl.11-16

Næturljós, 3 í pk.

Glitnir gekk í gær frá samningi um 
skuldabréfaútgáfu fyrir 1,25 millj-
arða Bandaríkjadali eða um 89 
milljarða króna til fimm ára. 

Kjörin eru 47 punktum yfir 
millibankavöxtum eða 10 punktum 
yfir tryggingaálagi skuldabréfa 
bankans og þykir endurspegla betri 
stöðu frá síðasta ári, að því er fram 
kemur í tilkynningu frá Glitni.

Skuldabréfaútgáfan, sem er svo-
kölluð alheimsútgáfa, var seld til 
fagfjárfesta í Bandaríkjunum, Evr-
ópu og í Asíu. Mikil umframeftir-
spurn var eftir skuldabréfunum og 
óskuðu fjárfestar eftir að kaupa 
fyrir sem svarar 240 milljörðum 
íslenskra króna.

Skuldabréfaút-
gáfa hjá Glitni

Vísitala neysluverðs hækkaði um 
0,26 prósent á milli mánaða, sam-
kvæmt útreikningum Hagstofunn-
ar. Þetta jafngildir því að verð-
bólgan hafi lækkað úr 7,0 
prósentum í 6,9 prósent síðast-
liðna 12 mánuði. 

Þetta er nokkuð meiri hækkun  
en greiningardeildir bankanna 
reiknuðu með en þær horfðu fram 
á verðbólgutölur allt niður í 6,6 
prósent á ársgrundvelli.

Í útreikningum Hagstofunnar 
segir að vetrarútsölur séu í fullum 
gangi og hafi verð á fötum og 
skóm lækkað um 12,1 prósent milli 
mánaða, sem þó er minna en grein-
ingardeild Landsbankans horfði 

til. Á móti hækkuðu gjöld tengd 
húsnæði um 13,3 prósent á milli 
mánaða auk þess sem verð á mat-
vöru og bílum hækkaði sömuleið-

is, Þar af hækkaði kjötvöruverð 
um 3,0 prósent. Greiningardeild-
irnar höfðu gert ráð fyrir hækkun 
matvöruverðs en greiningardeild 
Landsbankans bendir að hækkun 
á verði kjötvara komi ekki á óvart 
þar sem jólahátíðin sé nýafstaðin. 

Deildirnar áréttuðu fyrri verð-
bólguspár sínar í gær og voru 
sammála um að verðbólga lækki 
skarpt eftir að aðgerðir ríkis-
stjórnarinnar til lækkunar mat-
vælaverðs komi inn í verðbólguút-
reikningana í vor. Muni verðbólga 
fara niður í allt að 4 prósent eftir 
tvo mánuði og geti farið undir 
verðbólgumarkmið Seðlabankans 
um mitt ár.

Verðbólga umfram væntingar
Greiningardeildir segja verðbólgumarkmiðum Seðlabankans náð á vordögum.

Actavis kemst nærri því að vera 
hið fullkomna fyrirtæki. Svo segir 
í nýrri greiningu fjárfestingar-
bankans Merrill Lynch, sem kom 
út í gær. Í greiningunni kemur 
fram að Actavis sé tíu prósentum 
undir meðalverði sambærilegra 
félaga í Evrópu og Bandaríkjun-
um. Bankinn metur gengi félags-
ins á 67 krónur á hlut sem er í sam-
ræmi við núverandi gengi Actavis 
á markaði. Þó kemur fram að 
gangi bjartsýnisspár eftir eigi 
félagið allt að tuttugu prósenta 
verðhækkun inni á bréfum sínum. 

Áður hafa Credit Suisse og 
ABN Amro gefið út greiningar á 
félaginu. Halldór Kristmannsson, 
framkvæmdastjóri innri og ytri 
samskipta hjá Actavis, segir sterkt 
að geta vísað í greiningar erlendra 
banka. „Við erum þeirrar skoðun-
ar að erlendar greiningar á íslensk 
félög í kauphöllinni skipti bæði 
fjárfesta hér heima og erlendis 
miklu máli.“ 

Actavis nálægt 
fullkomnun



UNGNAUTAHAKK
ÚR KJÖTBORÐI

798kr.
kg

600
kr. kg

Þú sparar GOÐA
SÚPUKJÖT

399kr.
kg

25%
afsláttur

EKTA PIZZA
AÐ HÆTTI BÖRSUNGA

998kr.
stk.

KEILA
Í TÓMAT OG BASIL kr.

kg998
LAXASTEIK
MEÐ TERIYAKI OG BRANDY kr.

kg1.698

þú sparar
400 kr. kg

þú sparar
300 kr. kg

þú sparar
300 kr. kg

Erewhone 
morgunkorn

Organic 
hafragrautur 15%

afsláttur

FISKIBOLLUR 3 TEGUNDIR
SMÁAR BOLLUR 798 kr. kg. – FYLLTAR BOLLUR 898 kr. kg

Asian gourmet lína
fyrir öll tækifæri

25%
afsláttur

Frí sýnishorn
á meðan birgðir endast



KONFEKT EPLI
199 kr. pk.

BLAÐLAUKUR
169 kr. kg.

GREIP, RAUTT
99 kr. kg

ICEBERG
299 kr. kg. 

FLORETTE CATALAN SALAT
289 kr. pk. =

Nú er þorrinn framundan!

MÓA 1/1 
KJÚKLINGUR

449kr.
kg

40% 44afsláttur

Kjúklingur
Tilboð!

Egils gos 0,5l
fylgir öllum réttum!

Pönnuréttir dagsins!Pönnuréttir dagsins!

Mundu eftir
Gourmet barnum

í Smáralind!

Verði ykkur að góðu!



Það er nú ekki oft 
sem íslenskum 
stjórnmálamönnum
tekst að ganga fram 
af mér, en þó kemur 
það fyrir. Tilkynnt hefur verið að 
olíudrottningin okkar Sólveig Pét-
ursdóttir ásamt kvennanefnd frá 
þinginu sé að fara til Sádi-Arabíu! 

Hvernig dettur Alþingi Íslend-
inga í hug að stofna til vináttu-
tengsla við þann óaldarflokk sem 
ræður ríkjum í Arabíu – að ég tali 
nú ekki um að senda þeim kven-
fólk?

Eina jafnréttið sem konur þar í 
landi búa við er að það þykir jafn 
sjálfsagt að hálshöggva þær eins 
og karlmenn. Þær fá ekki að aka 
bíl né vera einar á ferli. Og leyfi 
til að ganga í hjónaband fá þær 
aðeins ef einhver karlmaður í 
þeirra skylduliði gefur sitt sam-
þykki.

Núna nýlega fengu arabískar 
konur loks leyfi til að stunda 
háskólanám – en þær þurfa þá að 
sitja í sérstökum afkimum og góna 
á fyrirlestra á sjónvarpsskjám til 
að trufla ekki strákana í kennslu-
stundinni eða setja prófessorana 
út af laginu með lítilmótlegu kyn-
ferði sínu. 

Þetta er land sem tíuþúsund-
auðnuleysingja-fjölskylda stýrir 
með aðkeyptri aðstoð klerkastétt-

arinnar og hervaldi; 
þessir bandamenn 
eiga þá sameigin-
legu hagsmuni að 
sitja að olíuauðæf-
um landsins. Hinir 

sílspikuðu úlfalda-
smalar af Sád-
ættinni kalla 
sig núna 
kónga, prinsa 
og fursta og 
halda uppi 
dýrustu
hóruhús-
um og 
spilavítum

í Evrópu.
Þarna

þykir
þræla-

hald jafn sjálfsagt og sú föstudags-
afþreying að fara niður á torg og 
horfa á fólk hálshöggvið.

Ég bjó í þessu skelfilega landi í 
heilt ár af því að ég var að vinna 
hjá íslensku fyrirtæki sem starf-
aði þar. Hvort íslensk fyrirtæki 
ættu að starfa þarna er auðvitað 
álitamál en fráleitt ætti Alþingi 
Íslendinga að leggja blessun sína 
yfir þá skrípasamkomu sem kallar 
sig ráðgjafaþing í þessu svarta 
einræðishelvíti.

Ef tilgangurinn er sá að suða út 
stuðning við framboð Íslands til 
öryggisráðsins þá sýnir það að 
þeir sem ráða íslenskum utanrík-
ismálum láta sér smáatriði eins og 
lýðræði eða mannréttindi í léttu 
rúmi liggja.

Ja-svei!
Ég hélt reyndar að íslenskar 

konur væru skynsamari en þetta.

Mig dreymdi skrýt-
inn draum. 

Mér fannst ég 
væri staddur í Lond-
on fyrir utan hótel 
sem heitir Hampton 
Court Palace. Þaðan 
heyrðist mikill veisluglaumur. Ég 
stóð og virti fyrir mér upplýsta 
bygginguna og þá heyrði ég óhugn-
anlegt væl fyrir aftan mig. 

Ég sneri mér við og sá þá reifa-
stranga liggja í göturæsinu. Ég 
fer að aðgæta þetta betur og sé þá 
að þetta er útburður, heldur ófrýni-
legur, hann glottir út að eyrum og 
minnir mig helst á breska gaman-
leikarann John Cleese.

Allt í einu hvessir útburðurinn 
á mig augun og tekur að emja. Ég 
heyri að hann er að reyna að segja 
eitthvað og eftir því sem ég gat 
greint orðaskil heyrðist mér hann 
væla eitthvað á þessa leið:

Faðir minn í Kaupþing,
gullið malar kling, kling,
Djömmum dátt með Duran 

Duran, dúllan mín í Kaupþing.
Það þarf ekki að orðlengja það 

að ég hrökk upp með andfælum – 
sennilega út af ofstuðlun í síðasta 
vísuorðinu – og flýtti mér á fætur 
til að fá mér kaffibolla og jafna 
mig.

Hugsanlega stendur þessi 

draumur í sambandi við fréttir af 
skemmtanahaldi í boði Kaupþings 
í Lundúnum. En þar á bæ virðast 
menn staðráðnir í að leysa olíufur-
stana af hólmi sem methafar í 
plebbagangi nýríkra. Í fyrra var 
hlegið að Kaupþingsmönnum í 
öllum klúbbum fína fólksins fyrir 
að panta ellismellinn Tom Jones til 
að mæta í einkasamkvæmi og taka 
lagið. Núna var það víst Duran 
Duran.

Þetta finnst Bretum álíka kúlt-
íverað og að sjá einhvern klóra sér 
í höfðinu með gafflinum sínum 
eða snýta sér í borðdúkinn. Maður 
heyrir hlátrasköllin alla leið frá 
Lundúnum yfir molbúahætti ný-
ríku plebbanna frá Íslandi.

Reyndar hélt ég að bankar 
vildu hafa þá ímynd að þeir séu 
traustir og vandaðir. Sú ímynd 
fæst ekki með því að bruðla og 
berast á og hegða sér eins og 
nýríkur bavían, samanber hina 
ámátlegu auglýsingaherferð með 
John Cleese í aðalhlutverki þar 
sem vesalings maðurinn er látinn 
guggna á því að bera fram orðið 
„Kaupþing“.  Glætan.

Aðrir bankar gera ekki svona. 
Ekki vegna þess að þeir hafi ekki 
efni á því heldur vegna þess að 
þeir kunna sig. Mér finnst að minn 
viðskiptabanki eigi að halda uppi  
einhverjum lágmarks standard. 
Það væri velkomið að segja þeim 
til í almennum mannasiðum, þeir 
geta þá sagt mér til í fjármálum í 
staðinn.

Burtséð frá erfiðum draumför-
um var þetta ágætur dagur. 

Með kvöldkaffinu las ég svo 

frétt um að Íslendingar haldi 
áfram að skara fram úr öðrum 
þjóðum.

Árið 2005 var verðlag hæst á 
Íslandi af öllum ríkjum evrópska 
efnahagssvæðisins. Verð á mat-
vælum og óáfengum drykkjarvör-
um var 62% yfir meðalverði í Evr-
ópusambandinu.

Frekar þann versta en þann 
næstbesta, sagði Snæfríður 
Íslandssól. Við erum soldið spes 
hérna á eyjunni.

Hrafn Þráinsson 
varð tvítugur í dag 
og er ekki lengur 
táningur. Við gerð-
um okkur dagamun 
hér heima, en 
afmælisbarnið
afþakkaði öll meiriháttar veislu-
höld.

Ég varð tvítugur á því herr-
ans ári 1964 og man því 
miður ekki neitt 
eftir þeim degi. Á 
þeim árum 
fannst mér tím-
inn líða lötur-
hægt og fram-
tíðin ætlaði 
aldrei að koma. 
Nú er hún búin 
að vitja mín en 
Krummi bíður 
enn átekta.

Í fréttum er það 
helst að heildsalar hafa 
hækkað verð á innfluttum 
matvælum um 3 til 5% að undan-
förnu og vísa til gengisþróunar og 

hækkunar á erlendum mörkuð-
um.

Það er merkilegt á þessu landi 
okkar að fyrirhugaðar verðlækk-
anir skuli leiða til verðhækkana. 
Hagfræðin á Íslandi hefur löngum 
verið kenjóttari en veðurfræðin.

Í dag hélt hann 
Andri minn upp á 
níu ára afmælið sitt 
og bauð strákunum í 
bekknum að koma 
og samgleðjast sér. 
Þetta eru fjörugir 
náungar og þetta var hin besta 
skemmtun.

Mér fannst mjög merkilegt að 
sjá hóp átta og níu ára gamalla 
drengja fá sykursjokk og komast í 
sykurvímu.

Þetta atvikaðist þannig að 
meðan afmælisbarnið og 
boðsgestir voru að bíða 
eftir pitsunum sem boðið 

var upp á nörtuðu 
þeir í sælgætis-
mola sem komið 
hafði verið fyrir í 
nokkrum skálum 
víðsvegar um 
húsið. 

Um leið og síð-
asta skálin hafði 
verið tæmd sá ég 

með eigin augum að 
það var farið að svífa 

á mannskapinn, sam-
kvæmiskliðurinn breyttist í 

hávaða, köll í öskur og skræki, 
allar hreyfingar urðu örar og 
ýktar og það var engum blöðum 
um það að fletta að sykurinn 
hafði svifið illilega á samkvæm-
ið.

Ég var kominn á fremsta hlunn 
með að hringja í 112 og biðja nýja 
lögreglustjórann okkar um að ger-
ast sýnilegur en þá tók Sólveig til 
við að útdeila flatbökunum. Með 
einhverjum efnaskiptum sem ég 
kann ekki skil á tókst pitsunum að 
eyða sykuráhrifunum á skammri 
stund og ég hætti við að hringja í 
112. Drengirnir urðu aftur eins og 
þeir eiga að sér að vera, bláedrú 
og fínir. 

Ég mun ekki í framtíðinni van-
meta sykur sem vímuefni.

Kæra 
  Dagbók
Þráinn Bertelsson skrifar

Í Dagbók Þráins Bertelssonar er fjall-

að um einkennilegan draum og útburð-

arvæl í Lundúnum. Einnig er minnst 

á ferðalag íslenskra þingkvenna á vit 

arabískra olíufursta, afmælisdaga, 

verðlag og sykur sem vímuefni.

„Faðir minn í Kaupþing,
gullið malar, kling, kling ...“









Fiðluleikarinn góðkunni Sigrún 
Eðvaldsdóttir heldur upp á fertugs-
afmæli sitt í kvöld á veitingastaðnum 
Angelo á Laugaveginum.

Veislan stendur yfir frá klukkan 19 
til 21 og verður um „smart kokteilboð“ 
að ræða, eins og Sigrún orðar það. Sig-
rún, sem hefur starfað sem kon-sert-
meistari Sinfóníuhljómsveitar Íslands 
undanfarin níu ár, spilar á tónleikum 
fyrr um daginn og kemur síðan nánast 
beint í veisluna. Hún segist þó ekki 
ætla að taka fiðluna með sér og spila 
fyrir gestina, sem verða hátt í níutíu 
talsins. Engin önnur tónlistaratriði séu 
heldur plönuð. „Vonandi koma bara 
allir í góðu skapi og hafa það kósí. Ég 

hef aldrei gert svona áður og vonandi 
verður maður ekki stressaður,“ segir 
Sigrún, eldhress að vanda. Vonast hún 
að sjálfsögðu til að þessi fyrsta stóra 
afmælisveisla sín gangi snurðulaust 
fyrir sig. Hún segist ekki hafa óskað 
eftir neinni sérstakri afmælisjgöf. 
„Það er allt saman aukaatriði. Það er 
bara gaman þegar allir eru saman og 
léttir á því. Mér finnst það svo 
skemmtilegt,“ segir hún og bætir við: 
„Mér finnst voða gott að vera að nálg-
ast þennan aldur. Ég finn rosamun á 
mér og finn fyrir meiri orku og sjálfs-
öryggi. Það er eins og ég sé orðin lítil 
stelpa aftur og þegar ég lít til baka þá 
er ég líka nokkuð sátt.“ 

Aðspurð hvort hún hafi sett sér ein-
hver markmið í lífinu, nú þegar þess-
um merka áfanga sé náð, vill Sigrún 
lítið sem ekkert gefa upp og segir það 
„algjört leyndó“.

Vinur Sigrúnar, klarinettuleikarinn 
Sigurður Ingvi Snorrason, er „gourmet 
listakokkur“ að hennar sögn og hefur 
hann veitt henni dygga hjálp við skipu-
lagningu veislunnar í kvöld. 

„Við ætlum að hafa æðislega munn-
bita og búa til ýmislegt saman. Svo er 
mamma, systir mín og frænka að 
hjálpa, en það er gott að hafa einhvern 
sem skipuleggur þetta með manni,“ 
segir Sigrún.

Sovétmenn snupra öryggisráðið

80 ára
Petrea Guðný 

Pálsdóttir
frá Grundarfirði verður 80 ára 

14. janúar 2007.

Hún tekur á móti ætting jum og vinum 
í Góðtemplarahúsinu við Suðurgötu 7,

Hafnarfirði, kl. 14.00 til 17.00
sunnudaginn 14. janúar.

Eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Haraldur Leó Hálfdánarson
Hábæ 33,

andaðist að heimili sínu miðvikudaginn 10. janúar.
Jarðarförin auglýst síðar.

Ragnhildur Oddný Guðbjörnsdóttir
Jónína Haraldsdóttir
Stefanía Halldóra Haraldsdóttir
Sigurður Már Haraldsson
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

22 nýir ökukennarar voru 
brautskráðir við hátíðlega 
athöfn frá Kennaraháskóla 
Íslands hinn 9. desember. 
Flestir eru þeir af suðvest-
urhorninu en 6 úr hópnum 
eru búsettir á Norður-
landi.

Símenntunarstofnun
KHÍ hefur haft menntun 
ökukennara á sinni könn-
um frá árinu 1993 og hafa 
nú alls verið brautskráðir 
124 ökukennarar frá skól-
anum. Þann tíma hefur 
nám ökukennara þróast og 
eflst og nú telst námið vera 
30 einingar á háskólastigi, 
sem samsvarar fullu náms-
ári en til inngöngu í námið 
er meðal annars krafist 
stúdentsprófs eða sam-
bærilegrar menntunar.

Sólrún B. Kristinsdóttir, 
forstöðumaður Símenntun-

arstofnunar KHÍ, stjórnaði 
athöfninni en Arnaldur 
Árnason, verkefnastjóri 

ökukennaranáms, flutti 
ræðu þar sem hann gerði 
grein fyrir námi hinna 

nýju ökukennara og afhenti 
þeim síðan prófskírteini 
sín.

Ökukennarar útskrifaðir

AFMÆLI
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Alþingismenn hafa farið 
í samtals 57 ferðalög til 
útlanda á vegum þingsins 
á þessu kjörtímabili. Hall-
dór Blöndal er ferðakóngur 
Alþingis, hann hefur farið í 
tuttugu ferðir á þess vegum 
síðan vorið 2003. 

Upplýsingar um þær ferðir sem 
hér er greint frá er að finna á 
heimasíðu Alþingis. Ferðalögin 
eru ýmist farin í nafni sjálfs 
Alþingis eða ráða og nefnda sem 
starfa á þess vegum. Þingforseti 
Alþingis ferðast mest enda tals-
vert um alþjóðlega samráðsfundi 
forseta þjóðþinga. 

Verkefnin fram undan

„Ég hef mikla trú á að 
framsóknarmenn í 
Norðausturkjördæmi
stilli upp sigurstrangleg-
um lista á kjördæmis-
þingi nú um helgina.“

„Enginn þarf að velkjast 
í vafa um að hlutafélaga-
væðing opinberra 
stofnana er fyrst og 
fremst til þess að skerða 
réttindi starfsfólksins.“

Ballið er byrjað 



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Þegar Aðalsteinn Stefánsson var lítill 
drengur átti hann sér þann draum heit-
astan að eignast amerískan sportbíl. 
Draumurinn varð að veruleika þegar 
hann eignaðist Dodge Dart af árgerð 
1969 sem hann notar þó aðeins á tylli-
dögum.

„Það komu um fimmtán bílar til landsins 
vegna mistaka í lok sjöunda áratugarins og 
það þótti ekki borga sig að senda þá til baka,“ 
segir Aðalsteinn Stefánsson stoltur eigandi 
Dodge Dart 1969. 

Hann eignaðist bílinn fyrir tíu árum 
þegar börnin voru vaxin úr grasi og hefur 
eytt dágóðum tíma í að gera upp þennan 
kraftmikla kagga. Af þessari óvæntu send-

ingu eru sjö bílar eftir en fáir á götunni. 
„Þetta eru kraftmiklir bílar og án efa ein-
hverjir sem hafa lent í tjóni út af hraðakstri, 
en í dag rúntum við bara í rólegheitum og 
látum aðeins heyra í okkur,“ segir Aðal-
steinn sem er meðlimur í Fornbílaklúbbi 
Íslands og Krúserum, samtökum sportbíla-
eigenda.

Dóttir Aðalsteins er ekki komin með öku-
réttindi en finnst gaman að rúnta með pabba 
á meðan sonurinn fær að aka undir ströngu 
eftirliti enda nýkominn með bílpróf. 

Þrátt fyrir að hafa eytt bæði tíma og pen-
ing í Dodge-inn segir Aðalsteinn reksturinn 
vera ódýran. „Það eru hvorki bifreiðagjöld 
né tryggingar, auk þess sem hann eyðir um 
80 lítrum á ári, svo hann er sennilega ódýr-
ari í rekstri en hestur,“ segir Aðalsteinn 
brosandi.

Dodge-inn bara spari

Höf›abakka 9     Sími: 511-1575     www.hreyfigreining.is
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N‡r sjúkrafljálfari

Hólmfrí›ur B. fiorsteinsdóttir var a› ljúka
mastersnámi (MT) í sjúkrafljálfun í Ástralíu
og hefur hafi› störf hjá okkur.



Jeppar eru mun hættulegri í 
umferðinni en fólksbílar. Þetta 
á bæði við í tilfellum útafakst-
urs og árekstra.

Dr. Guðmundur Freyr Úlfarsson 
sviðsstjóri við Washington-háskóla 
hélt erindi í Háskóla Íslands um 
muninn á öryggi jeppa og fólks-
bíla í umferðinni hér á landi. 
Margt forvitnilegt kom fram í 
erindinu en Guðmundur segir að 
jeppar virðist hættulegri farar-
tæki en önnur er kemur að alvar-
legum slysum. Niðurstöður sínar 
byggir hann á tölum Umferðar-
stofu á árunum 1991 til 2001.

Ökumönnum jeppa sem lenda 
utan vega er hættara við að hljóta 
alvarleg meiðsli eða láta lífið en 
ökumönnum fólksbíla í sambæri-
legum aðstæðum. Þarna er átt við 
ef bifreiðin lendir í árekstri við 
harðan hlut, eins og vegg eða 
staur. Ekki er átt við veltur.

Svipaðar líkur eru á meiðslum 
ef tveir jeppar lenda saman í 
árekstri og ef um tvo fólksbíla 
væri að ræða. Hins vegar aukast 
líkurnar á alvarlegum slysum til 
muna á ökumanni fólksbíls lendi 
hann í árekstri við jeppa. Að sama 
skapi er ökumaður jeppans örugg-
ari.

Árekstrar jeppa og fólksbíla 
eru sérstaklega hættulegir öku-
mönnum fólksbíla ef um hliðará-

rekstur er að ræða þar sem jeppi 
keyrir inn í hlið fólksbíls. „Svo 
virðist sem stuðarar jeppabifreiða 
lendi fyrir ofan styrktar hurðir og 
fari í gegnum rúður og karma 
fólksbifreiðar þar sem vörnin er 
lítil,“ sagði Guðmundur meðal 
annars í erindinu.

Athygli vekur að sögnin um að 
breyttir jeppar séu hættulegri en 
óbreyttir virðist ekki eiga við rök 
að styðjast. Þeir lenda ekki í fleiri 
óhöppum hlutfallslega og meiðslin 
sem þeir valda eru ekki alvarlegri 
en ef um óbreyttan jeppa væri að 
ræða. Hingað til hefur verið talið 

að breyttir jeppar væru óstöðugri 
og líklegri til að velta og valda slys-
um en Guðmundur segir að við 
fyrstu sýn virðist ekki svo vera. 

„Það er vitað að þegar stuttir 
jeppar eru hækkaðir verða þeir 
valtari en flestir þeir bílar sem 
eru hækkaðir eru mjög langir og 
kemur hækkunin því ekki að sök. 
Margir þeirra eru líka breikkaðir 
og það gerir bílana jafnvel stöðugri 
en áður,“ sagði Guðmundur en 
ítrekaði að hann hefði ekki töl-
fræði í höndunum til að sanna eitt 
né neitt í þessum efnum.

Breyttir jeppar ekki 
hættulegri en óbreyttir

Árið sem er að líða var gott ár 
fyrir íslensk bílaumboð. Bíla-
framleiðendur eru hins vegar 
ekki allir jafn ánægðir.

Árið var afar misgott hjá bílafram-
leiðendum. Þeim sem gekk hvað 
best voru Volkswagen sem átti 
metár, Toyota sem stefnir hraðbyri 
að því að velta GM úr sessi sem 
stærsti bílaframleiðandi heims, KIA 
sem á árinu opnaði eina fullkomn-
ustu bílaverksmiðju heims í Slóven-
íu, og Lamborghini sem átti sitt 
besta ár hingað til.

Ekki gekk öllum framleiðendum 
jafn vel og ofangreindum fyrirtækj-
um. Ford átti afar erfitt ár sem 
markaðist af minnkandi sölu, niður-
skurði, fyrirhuguðum uppsögnum 
og lokun verksmiðja. Skipt var um 
stjórnarformann en allt kom fyrir 
ekki. Skipið heldur áfram niður 

öldudalinn og virðist ekki skipta 
máli hver stendur í brúnni. Fundur 
stjórnarformanna Ford og Toyota í 
desember síðastliðnum ýtti undir 
sögusagnir þess eðlis að fyrirtækin 
myndu sameinast en bæði fyrirtæk-
in neita að slíkur samruni sé í burð-
arliðnum.

Annað er uppi á teningnum á 
Ísalndi. Ford-umboðinu hérlendis 
gekk mjög vel og var síðasta ár 
metár hjá Brimborg. Liggur munur-
inn líklegast í þeim tegundum sem 
seldar eru. Fyrirtækið hefur veðjað 
á stærri jeppa og pallbíla á heima-
markaði en eftirspurnin eftir slík-
um bifreiðum hefur minnkað mjög í 
Bandaríkjunum. Hér á landi er það 
hins vegar jepplingurinn Escape og 
fólksbíllinn Focus sem seljast best.

Sem fyrr ber Toyota höfuð og 
herðar yfir aðra framleiðendur í 
sölu nýrra bíla á Íslandi. Ford, Skoda 
og Volkswagen seljast einnig vel 
sem og Honda, Mitsubishi og 
Huyndai.

Toyota stækkar en 
Ford tapar

OPIÐ LAUGARDAG KL. 12-16 OG SUNNUDAG KL. 13-17. 
VERIÐ VELKOMIN!

LMC     FENDT     KNAUS     BÜRSTNER
ÁRGERÐIR 2007

GLÆSILEGT ÚRVAL! 
ALLAR GERÐIR AF HJÓLHÝSUM FRÁ:



HJÓLHÝSASÝNING
UM  HELGINA100.000 KR.

AUKAHLUTAPAKKI

FYLGIR HVERJU HJÓLHÝSI

WWW.VIKURVERK.IS         TANGARHÖFÐA 1     SÍMI 557 7720

Auto Union D-Type kappakst-
ursbíll af árgerðinni 1939, sem 
sérpantaður var af Adolf Hitl-
er, verður boðinn upp í febrúar.

Kappakstursbíllinn er einn af 
tveimur sem til eru af þessari gerð 
í heiminum. Hann er talinn einn 
mikilvægasti bíllinn í sögu kapp-
aksturs og verður að öllum líkind-
um dýrasti bíllinn sem seldur 
hefur verið á uppboði.

Auto Union kappakstursbílarn-
ir voru hannaðir af Ferdinand 
Porsche en hann byggði vélina 
lauslega á vél hins fræga Benz 
Tropfenwagen 1923. Vélin í bíln-
um er fyrir aftan bílstjórann og 
þótti sú hönnun nokkuð óvenjuleg. 
Það tók um tuttugu ár þar til þessi 
hugmynd náði fótfestu í kappakst-
ursheiminum. Ástæðan var að 
hluta til sú að sumum ökumönnum 
fannst erfitt að ná tökum á bíln-
um.

Notaðar voru vélar með for-
þjöppu sem leiddu að lokum til 
þess að bílarnir skiluðu 550 hest-

öflum sem gerði bílana enn vand-
meðfarnari. Vélin var fyrst V16 
vél sem Porsche hafði byrjað að 
hanna áður. Með nýjum reglum í 
Grand Prix kappakstrinum árið 
1938 var henni breytt í V12-vél.

Bensíntankurinn var í miðju 
bílsins beint fyrir aftan bílstjór-
ann til þess að þyngdin dreifðist 
jafnt á bílinn þótt gengi á bensín-
ið. Opnir kappakstursbílar í dag 
eru eins að þessu leyti.

Auto Union D-Type frá 1939 
verður boðinn upp hjá Retromobil 
í París 12. febrúar næstkomandi.

Bíllinn var í eigu Adolfs Hitler 
sem sérpantaði hann.

Uppboð á merkum 
kappakstursbíl

Í dag verður nýjasti meðlimur 
Skoda-fjölskyldunnar frum-
sýndur, Skoda Roomster.

Samfara frumsýningunni verður 
HM leikur fyrir alla þá sem 
reynsluaka Roomster. Nöfn 
þeirra fara í pott og í boði fyrir 
vinningshafa er ferð fyrir tvo á 
úrslitaleikinn í HM sem fram fer 
í Köln í Þýskalandi, sunnudaginn 
4. febrúar. Flogið verður með 
Icelandair og gist á glæsilegu 
hóteli.

Í fréttatilkynningu frá Heklu 
segir að Roomster sé „rúmgóður 
fjölskyldubíll, hlaðinn staðalbún-
aði, og kosti frá 1.790.000 krón-
um. Skoda Roomster á eftir að 

koma íslensku þjóðinni skemmti-
lega á óvart en bíllinn var valinn 
bíll ársins 2007 í Finnlandi fyrir 
skemmstu.“

Roomster frumsýndur
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HEILDARLAUSNIR
Í DRIFSKÖFTUM

Landsins mesta úrval
af hjöruliðum og
drifskaftsvörum

Jafnvægisstillingar
Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000



Bílasýningin í Detroit er nú í fullum gangi. Á sýn-
ingunni eru fjölmargir hugmyndabílar.

Bílasýningin í Detroit er einn af stærstu árlegu við-
burðum bílunnenda. Hún vekur óskipta athygli fjöl-
miðla sem og flestra sem hafa eitthvað um bíla að 
segja. Enn fremur koma hundruð þúsunda gesta 
til að berja dýrðina augum og láta sig dreyma um 
bíla sem aldrei verða framleiddir eða eru allt of 
dýrir fyrir meðaljóninn.

Allir stærri bílaframleiðendur eru að vanda mættir með 
nýjar árgerðir, útgáfur, og hugmyndabíla. Hérna eru sýnis-
horn af hinu besta og hinu versta. 

Góðar hugmyndir 
og slæmar



&
Sími 564 0400
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Birna Ásgeirsdóttir opnaði nýverið tískuvöru-
verslun á Húsavík en Birna rekur einnig hár-
greiðslu-, snyrti- og nuddstofu í bænum.

„Við opnuðum tískuvöruverslunina 9. nóvember og 
það gengur alveg rosalega vel,“ segir Birna Ásgeirs-
dóttir eigandi tískuvöruverslunarinnar Metró á Húsa-
vík. Birna rekur einnig hárgreiðslustofu, snyrtistofu 
og nuddstofu á sama stað en hún er lærð hárgreiðslu-
dama.

Birna segir þrjár tískuvöruverslanir á Húsavík, 
sem er 2.500 manna bæjarfélag, en Birna segir nægan 
markað fyrir þessar verslanir. „Húsvíkingar hafa 
tekið okkur mjög vel en við tókum húsnæðið mikið í 
gegn. Margar konur nota tímann þegar þær koma í 

klippingu og litun og fara í styttri snyrtingu á meðan 
þær bíða með litinn í hárinu,“ segir Birna sem hefur 
búið næstum alla sína ævi á Húsavík nema þegar hún 
fór suður í nám og hún er ekkert á leiðinni í burtu. 
„Hér er ég fædd og uppalin og finnst frábært að búa 
hérna. Hérna er allt til alls og miðað við hvað bæjar-
félagið er lítið er öll aðstaða hér til fyrirmyndar. Síð-
ustu ár virðist sem fólk sé að koma heim aftur eftir 
nám sitt sem er alltaf mjög ánægjulegt. Okkur vantar 
samt fleiri atvinnutækifæri en það eru vonandi bjart-
ir tímar framundan,“ segir Birna sem á tvö börn.

Birna segist alltaf hafa haft mikinn áhuga á öllu 
sem viðkemur tísku og útliti. „Alveg síðan ég var lítil 
hef ég haft áhuga á tísku og að mínu mati eru Húsvík-
ingar mjög meðvitaðir um það sem er í gangi, hvort 
sem það snýst um hár eða tísku.“ 

Húsvíkingar vel 
meðvitaðir um tískuna

Opið í dag laugardag 10-18

Mörkinni 6, 108 Reykjavík, sími 588 5518

Opið laugardag og sunnudag

Útsala
50%

Áður Nú
Ullarkápur 29.900 15.000
Mokkakápur 25.900   13.500
Ullarjakkar 12.900      5.900
Úlpur         12.900    5.900
Dúnkápur    22.900    11.500
Rússkinsjakkar16.900 8.500
Pelsar 26.900 13.500

Mörg góð tilboð



Handprjónaður fatnaður er há-
tískuvara, hvort sem um ræðir 
peysur, grifflur, trefla eða sjöl. 

Afgreiðslufólki í garnbúðum ber 
saman um að íslenskar konur séu 
duglegar að prjóna og að þeim fari 
fjölgandi sem finnist það spenn-
andi að kaupa sér garn og skapa úr 
henni fallega flík. „Það eru konur 
á öllum aldri sem stunda prjóna-
skap og mér finnst það hafa færst 
í vöxt að ungar stúlkur prjóni. Það 
er greinilega í tísku. Svo kemur 
einstaka karlmaður og kaupir sér 
garn. Það er frekar lítið um það en 
það er til,“ segir Ragnhildur Karls-
dóttir í Moly-hannyrðaverslun í 

Hamraborginni. Þar 
selur hún norskt prjón-
agarn af bestu gerð 

svo sem Per Gynt, 
Smart og Dalag-
arn að ógleymd-
um íslenska 
lopanum.

Á sama báti 
er Halldóra 
Arnórsdóttir í 
Kvenlegum
listum í Hlíða-
smáranum.
Hún er með 
danskt
gæðagarn
sem heitir 
Isaga og 
skiptist svo 
í nokkra 
undirflokka
svo sem 
Merino,
Moher og 
fleiri. Það 
er ullargarn 
en lunga-
mjúkt og 
laust við að 
stinga. „Ég 
finn fyrir 
miklum
áhuga á 
prjóni og 
hekli og fal-
legt garn 
fellur því í 
frjóan jarð-
veg,“ segir 
hún.

Fallegt garn fellur 
í frjóan jarðveg 

Opið mánudaga - sunnudaga 10-21   ·   Ármúla 42 · Sími 895 8966

ATH! Þú greiðir aðeins fyrir dýrari hlutinn

• Vasar
• Diskar
• Lampar
• Pottar
• Myndir
   o.m.fl .

Allt það fína frá Kína

Tilboð
á kínverskum 

listmunum.
Aðeins í 

takmarkaðan tíma

2 fyrir 1

Kalk er mikilvægt fyrir: 
• Hjarta, taugaboð og vöðva. 
• Gefur værð, bætir svefn og 
   lagar sinadrátt. 
• Styrkir tennur, tannhold og bein. 
• Minnkar húðþurrk.
• Hylki, auðveld inntaka, 

takist inn að kvöldi.

F Æ S T  Í  A P Ó T E K U M  
O G  H E I L S U B Ú Ð U M

Lífrænt kalk 
og steinefni 
rannsóknir sýna betri upptöku

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Inga Geirsdóttir býr í Glasgow 
í Skotlandi þar sem hún vinnur 
sem ráðgjafi á hóteli á veturna. 
Á sumrin fer hún hins vegar 
með íslenskar konur í skipu-
lagðar gönguferðir um skosku 
hálöndin.

Inga hefur búið í Glasgow í þrjú ár 
og það var bara fyrir tilviljun sem 
hún fór að skipuleggja gönguferð-
irnar. „Ég byrjaði fyrir tveimur 
árum á að fara með vinkonur 
mínar þessa leið sem heitir West 
Highland Way og er frægasta 
gönguleið í Skotlandi. Ég varð svo 
rosalega heilluð og þeim fannst 
þetta náttúrlega alveg frábært 
þannig að ég fór að vinna í því að 
fá hópa,“ segir Inga.

West Highland Way er 153 kíló-
metra löng leið sem byrjar í Glas-
gow og endar í Fort William. „Leið-
in tekur sjö daga í göngu og það 
má segja að við göngum svona tut-
tugu kílómetra á dag. Dagleiðirnar 
eru því langar en ég er með gott 
plan og við hvílum alltaf í fimm 
mínútur á klukkutíma fresti. Við 
erum bara með lítinn bakpoka með 
okkur með því helsta sem við þurf-
um yfir daginn en farangurinn 
okkar er ferjaður á milli gististaða 
svo það er ekki mikill burður.“

Mikið úrval gistimöguleika er á 
svæðinu og er hægt að velja um 
fjölda hótela, gistiheimila og „bed 
and breakfast“ gistingu. „Við gist-
um á fínum stöðum, en það eru 
fimmtíu þúsund manns sem ganga 
þarna árlega svo það þarf alltaf að 
vera búið að bóka gistingu fyrir 
sumarið í febrúar. Þegar það er 
svona rosaleg traffík þarf að vera 
búið að plana allt með góðum fyr-
irvara en konur vilja líka hafa 
plan. Um leið og þær eru búnar að 
bóka fer eitthvað ferli í gang og 
þær fara að ganga meira og hugsa 
um að koma sér í form.“

Inga segir að konurnar þurfi þó 
ekki að vera í neinu rosalegu formi 
til þess að geta gengið þessa leið. 
„Það er gott ef konur eru búnar að 
byggja upp smá þol en gangan 
sjálf er ekki erfið svo nánast hver 
sem er getur gengið þetta ef hann 

hefur orku. Margar konur kjósa 
samt að ganga bara í fjóra daga og 
eyða sex dögum í ferðina í allt því 
heil ferð er alveg níu dagar með 
þeim tíma sem tekur að komast til 
og frá Glasgow. “

Yfirleitt fer Inga af stað með 
hópana sína klukkan níu á morgn-
ana. „Dagleiðirnar eru mislangar 
og fyrsta daginn erum við ekki 
nema fimm og hálfan tíma en 
annan daginn átta og hálfan tíma. 
Við byrjum samt alltaf á sama 
tíma á morgnana og þá er það bara 
plús ef við erum fyrr á ferðinni. 
Ég er líka alltaf að segja konunum 
að okkur liggi ekkert á. Ég vil 
frekar að þær njóti útsýnisins og 
þess að vera til í staðinn fyrir að 
vera í einhverju kapphlaupi. Kon-
urnar ganga náttúrlega mishratt 
og þess vegna er gott að vera með 

tvo fararstjóra, þannig að Mar-
grét dóttir mín verður fararstjóri 
með mér í sumar.“

Segja má að Inga sé sjálf á 
göngu nánast allt sumarið. „Ég er 
með ferðir frá miðjum maí og 
fram í lok september. Oft er vin-
sælasti tíminn á vorin og haustin. 
Mér finnst þetta mjög skemmti-
legt og eiginlega bara eins og að 
vera alltaf í fríi. Það er náttúrlega 
alveg gríðarlega skemmtilegt 
fyrir konur að vera svona saman 
og alveg einstök stemning sem 
myndast,“ segir hún.

Þær konur sem hafa áhuga á að 
fá nánari upplýsingar um ferðirn-
ar geta haft samband við Ingu í 
síma 897-8841 eða sent henni 
tölvupóst á netfangið ingageirs@
hotmail.com

Eins og að vera alltaf í fríi

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!

Kúba
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Heimilið
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Hjónin Ásgeir Jón Ásgeirsson og 
Berglind Björg Harðardóttir hafa 
ásamt sonum sínum tveimur komið 
sér upp fallegu og hlýlegu heimili 
í Kópavogi og ljóst við fyrstu sýn 
að heimilisfókið er tónelskt. Til 
marks um það er að fjöldann allan 
af hljóðfærum er að finna þar á 
bæ, bæði gítara og tambúrín, sem 
heimilisfaðirinn hefur verið dug-
legur að safna síðan hann hóf tón-
listarferil fyrir tuttugu árum.

Rauðleitur gítar tekur sig vel 
út í stofunni en Ásgeir komst 
yfir hann í New York fyrir tveim-
ur árum. „Þetta er djassgítar og 
jafnframt mitt helsta hljóðfæri,“ 
útskýrir hann. „Farið var eftir gít-
arsmíðum hins heimsþekkta hljóð-
færasmiðs D´Angelico við gerð 
hans, en gítarar hans nutu mikilla 
vinsælda á sjötta áratugnum og 
voru rándýrir þar sem þeir fengust 
í mjög takmörkuðu upplagi. Þegar 
framleiðsla hófst á sams konar 
gítörum í Japan, fengust þeir loks 
á viðráðanlegu verði og er þessi 
einn slíkra,“ segir hann um gítar-
inn rauða.

Ásgeir á einnig tvær tambúrur í 

safninu, sem hann lýsir sem búlg-
verskri útgáfu af gítar, sem er upp-
runnin í Pirin, og mikið notaðar í 
Balkanlöndunum. „Aðra þeirra, þá 
ljósbrúnu, keypti ég af búlgörskum 
tambúruspilara, sem kom hingað 
til lands síðasta sumar og er afar 
ánægður með þau viðskipti. Tam-
búran hefur komið víða við og á 
þar af leiðandi sína sögu eins og 
flest hljóðfærin á heimilinu.“

Hjónin virðast deila ástríðunni 
fyrir gömlum hlutum, sem sést af 
því hvernig erfðagripum, til að 
mynda fallegum tveggja manna 
sófa, hefur verið blandað saman 
við hlýleg viðarhúsgögn. „Eina 
undantekningin þar á er eldhúsið 
sem við gerðum upp fyrir tveimur 
árum og er tiltölulega nýtískulegt 
eftir breytinguna,“ útskýrir Ásgeir. 
„Allt annað er í fyrrnefndum stíl 
með það fyrir augum að skapa 
hlýlega og ef til vill svolítið gam-
aldags stemningu. Við reyndum að 
velja húsgögnin með það í huga. 
Ætli hljóðfærin hjálpi síðan bara 
ekki til við að fullkomna ætlunar-
verkið.“

- rve

2

Tónelsk með tambúrur
Litið í heimsókn til fjölskyldu með ástríðu fyrir hljóðfærum og gömlum munum.

 {  heimilið } 





4

Heimilið í heild í Síðu-
múla 35 selur tékkneskar 
innréttingar og veitir 
ráðgjöf um allt sem lýtur 
að hönnun heimilis. Pétur 
Pétursson er framkvæmda-
stjórinn.

„Við vorum að fá splunkunýja týpu 
af fataskápum. Þeir eru framleidd-
ir úr öðrum efnum og með öðrum 

aðferðum en maður hefur séð áður,“ 
segir Pétur þegar hann er spurður 
um nýjasta nýtt hjá fyrirtækinu. 
Lýsir síðan skápunun nánar. „Hurð-
ir, hillur og hliðar eru fisléttar en þó 
mun þykkri en flest það sem fyrir 
er á markaðinum. Svo eru brautirn-
ar fyrir rennihurðirnar hannaðar á 
sérstakan hátt sem gerir opnun og 
lokun mjög þægilega.“

Pétur nefnir líka nýjar viðarteg-
undir í innréttingum, zebra, wenge 
og american nut. „Zebra er í ætt við 
zebrahestinn – miklar andstæður og 

vengið er svarbrúnt með fallegum 
viðarbylgjum,“ útskýrir hann.

  Þótt mest sé að gera í sölu inn-
réttinga bæði í heimahús og fyrir-
tæki segir Pétur það alltaf að aukast 
að fólk komi með hönnunarverk-
efni til fyrirtækisins. „Við getum 
látið smíða allt fyrir okkur og erum 
með tvo innanhússhönnuði á okkar 
snærum, Ástu Sigríði Ólafsdóttur 
og Sigríði Halldórsdóttur. Svo er 
allta meira og meira um að fólk 
sem er að byggja kaupi hjá okkur 
heildarpakka. Það sest hér inn og 
við hjálpum því með allt. Það eru 
valdar flísar, gólfefni og tæki. Þetta 
er svona heildarþjónusta og við 
erum með iðnaðarmenn á hinum 
kantinum.“

Innréttingar sem Heimilið í heild 
selur eru frá Tékklandi en að sögn 
Péturs er það í samstarfi við Fönix 
og Eirvík í tækjamálum, Rein og S. 
Helgason í steinefnum, gólfefnin 
eru frá Harðviðarvali og Flísabúð-
inni en einnig segir hann bent á 
fleiri aðila eftir því sem henti hverju 
sinni.

- gun

Bæði innréttingabúð og 
hönnunarstofa

 { heimilið } 

Hinar vinsælu 
dönsku bókahillur 

komnar aftur
Tekk - Kirsuberja - Hlynur

Hringið og biðjið um mynda- og verðlista

Þegar líkamsræktin er stunduð stíft 
eru næringarmálin oft 
tekin í gegn líka. Þá er 
nauðsynlegt að eiga 
réttu græjurnar. 

Þ u r r g r i l l a ð u r 
matur, hristingur og safi 
úr ekta ávöxtum er meðal 
þess sem ákjósanlegt þykir 
að innbyrða þegar holl-
ustan er höfð að leiðarljósi. 
Því þótti ekki úr vegi að 
líta í verslanir og kíkja á 
nokkur þeirra heimilis-
tækja sem auðvelda slíkt 
mataræði. Mínútugrill sem kennd 
eru við George Foreman þurrgrilla 
matinn og beina fitunni frá. Sama 

gagn gera grill frá fleiri fyrirtækjum. 
Í þeim er gott að snöggsteikja bæði 

kjöt og grænmeti. Blandar-
ar fyrir hristinginn eru til 
í fjölmörgum merkjum, 
gamaldags og nýstár-
legir og allt þar á milli. 
Sumir úr stáli, aðrir úr 
áli og enn aðrir gleri. 
Ávaxtapressurnar eru 

líka margbreytilegar í 
lögun og að gerð. Þær 
fullkomnustu skilja hrat 
og hýði frá sjálfar. Aðrar 
eru einfaldari og þær þarf 

að mata. Öll eiga tækin það þó sam-
eiginlegt að auðvelda okkur að bæta 
heilsuna.

Með hollustuna 
að leiðarljósi



.



Hönnun
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Listhúsið í Laugardal er heimur út 
af fyrir sig. Þar er snyrt og greitt, 
saumað og sötrað kaffi en þar fæst 
líka margt heimilisdjásnið.

 Þótt verslunin Skírn sé þekkt-
ust fyrir úrval sitt af yndisleg-
um skírnarfatnaði þá horfum við 
framhjá honum í þessari ferð og 
einbeitum okkur að því sem flokk-
ast undir heimilisvöru. Vöggur 
fyrir litlu manneskjurnar eru þar 
í aðalhlutverki. Þær eru til í mis-
munandi gerðum og flestar búnar 
hinum ýmsu möguleikum svo sem 
næturljósi og tækjum sem gefa frá 
sér róandi hljóð, jafnvel málróm 
móðurinnar.  

Í Svefni og heilsu eru svo öllu 
stærri rúm sem einnig hafa upp á 

mikil þægindi að bjóða. Að sögn 
Matthildar Fanneyjar Jónsdóttur 
sölufulltrúa eru rafmagnsrúm sem 
aðlagast líkamanum þau vinsæl-
ustu. Sængurnar eru líka kostum 
búnar. Ein gerðin er þeirrar náttúru 
gædd að hún hitnar upp í 37 gráð-
ur og heldur þeim hita. Önnur er 
einkar góð fyrir þá sem hafa astma 
og ofnæmi. 

Þarna fást líka rúmteppi og 
púðar í úrvali og þá stund sem 
Fréttablaðið stendur við seljast 
bæði rúmföt og heilsukoddar. 

Ragnhildur Fjeldsted í Blóma-
hönnun stendur við borð á miðju 
gólfi og keppist við að gera skreyt-
ingar. Hún er með ýmis fyrirtæki í 
blómaáskrift og þau fá nýja vendi 

reglulega. En Blómahönnun hefur 
breyst úr því að vera nær ein-
göngu vinnustofa í að vera versl-
un og vinnustofa. Þar er gjafavara 
frá Danmörku til sölu og stórir 
hlutir sem falla vel að nýmóðins 
heimilum. „Arkitektar hafa verið í 
samvinnu við okkur og við förum 
líka heim til fólks ef þess er óskað, 
gefum ráð og lánum muni heim 
til prufu,“ segir Ragnhildur. Hún 
bætir við að fyrirtækið leigi líka 
út vasa og aðra hluti, til dæmis í 
stórveislur og það sé vel nýtt bæði 
af fyrirtækjum og einstaklingum. 
„Við höldum okkur ekki bara við 
borgina heldur skreppum stundum 
í sveitina líka.“ 

 gun@frettabladid.is

Labbað um í Listhúsinu

 { heimilið } 

ÚTSALA!
30% afsáttur
af nuddstólum

Bolholti 4 – Sími  511 1001

Embryo, eða fóstur kallast þessi skemmtilegi stóll eftir hönnuðinn 
Marc Newson, sem er einn áhugaverðasti hönnuður okkar tíma. 
Hann segist hvorki sækja innblástur sinn í hönnun annarra né skoða 

tímarit eða bækur um hönnun, sem gæti skýrt 
það hvernig honum tekst að hanna hluti sem 

engum öðrum hefði dottið í hug. Hönn-
un Marcs er jafnan framúrstefnuleg með 
tæknilegum brag enda hefur hann fiktað 
við iðnhönnun og hannað bíla, flugvélar 
og flugvélasæti. Stóllinn, Embryo, fæst á 
Íslandi í versluninni Í gegnum glerið.



20-30%
afsláttur

%
afsláttur

20%
afsláttur



„Í raun var aðeins tímaspursmál 
hvenær Smeg myndi senda frá sér 
uppþvottavélar með þessu boga-
dregnu útliti sjötta áratugar síðustu 
aldar,“ segir Þröstur Erlendsson hjá 
Eirvík, sem flytur ítölsku Smeg-
heimilistækin inn til landsins.

„Fólk hefur nefnilega verið að 
kaupa sér frístandandi kæliskápa og 
önnur heimilistæki með þess konar 
útliti um nokkurt skeið, en það eina 
sem hefur vantað þar inn í eru upp-
þvottavélarnar,“ útskýrir hann. „Nú 
hefur Smeg séð við þeim vanda, 
með framleiðslu á gamaldags upp-

þvottavélum sem eru fáanlegar í 
ýmsum litum, bláu, bleiku, hvítu, 
svörtu og svo framvegis.“

Þótt Smeg-uppþvottavélarnar 
hafi yfir sér gamaldags yfirbragð 
uppfylla þær kröfur nútímaneyt-
enda að sögn Þrastar. „Þær eru 
gerðar fyrir tólf til fjórtán manna 
kaffi- og matarsett,“ segir hann. 
„Auk þess eru þær með þremur 
spöðum, sem telst nýjung. Einn 
spaði er á efri körfunni, annar á 
milli efri og neðri körfu og sá þriðji 
er staðsettur á botninum. Hann er 
tvöfaldur, með einum litlum spaða 
sem snýst rangsælis á móti þeim 
stærri, til að ná betur út í hornin.“

Þröstur segir uppþvottavélarn-
ar enn fremur búnar þeim kosti að 
vera fremur hljóðlátar. Þær henti 
því mjög vel í opin rými eins og 
nú eru töluvert í tísku. Menn geti 
þannig skrafað saman án þess að 
hávaði frá uppþvottavélinni trufli 
samræðurnar.

Um vinsældir heimilistækja 
undir áhrifum frá sjötta áratugn-
um, telur Þröstur að þær megi rekja 
til hringrásar tískunnar. „Þetta 
sýnir einfaldlega hvernig allt fer 
í hringi,“ segir hann. „Eftirsóknin 
bendir enn fremur til hvernig menn 
eru að hverfa frá minimalismanum 
um þessar mundir. Gamaldags útlit 
verður vinsælla.“ - rve
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Uppþvottavélar fortíðarinnar
Gamaldags bogadregnu uppþvottavélarnar frá Smeg njóta nú mikilla vinsælda á ný.

SÓMABAKKAR

Nánari uppl‡singar á somi.is

*Gildir a›eins ef panta› er fyrir meira en 3.000 kr.

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000 /  FRÍ HEIMSENDING*

544 8001

 { heimilið } 

Lítið mál er að margnýta eitt horn 
eða einn flöt á heimilinu. Með því að 
velja réttu húsgögnin má sameina 
nokkur herbergi í eitt horn í stofunni 
eða öðru rými.

Eins og sjá má á myndinni er hér 
fallegt afþreyingarhorn þar sem tefld 
er skák eða skeggrætt um heimsmál-
in yfir kaffi og koníaki. Hins vegar er 
ekki mikil fyrirhöfn að breyta þessu 
afþreyingarhorni í heimaskrifstofu. 
Með sérsmíðuðu borði má hanna 
skúffur eða útdregnar einingar undir 
borðið þar sem geyma má fartölvu 
og skrifstofugögn. Einnig er ekki úr 
vegi að nota fallega skápa í kring 
sem þá geta bæði geymt hluti fyrir 
skrifstofuna ásamt skákborðinu og 
koníaksglösunum. Þá er auðvelt að 
ýmist draga fram skrifstofuna eða 
ganga frá eftir því sem við á.

Einnig er sniðugt fyrir þá sem 
hafa litla stofu að búa til sérstakt 
borðstofuhorn. Þá má nota hornið 
dagsdaglega sem heimaskrifstofu, 
lestrarrými eða afþreyingarhorn en 
þegar stórfjölskyldan mætir í mat 
má breyta horninu í borðstofu. Best 
er að láta smíða borð sem fella má 
saman á fallegan máta eða þá draga 

auðveldlega út til að stækka borð-
ið. Einnig fást slík borð víða í hús-
gagnaverslunum. Nota má komm-
óður og skápa til að afmarka hornið 

sem þá um leið geyma þá muni sem 
horninu tilheyra. Gott er að sú ein-
ing sé færanleg svo allir matargest-
irnir komist örugglega fyrir.

Nýttu plássið betur
Ekki eiga allir mörg hundruð fermetra húsnæði og því gott að kunna að nýta vel plássið.



Þú upplifir sönn nútímaþægindi með NEW CONCEPTS línunni frá Acerbis.

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

notalega stemningu auk þess að fela allar tilheyrandi snúrur.
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Húsgögn eru almennt ekki 
hönnuð með þarfir allra 
stærða og gerða mannfólks-
ins í huga. Flestir stólar af 
hefðbundinni stærð eru til 
að mynda ekki ætlaðir fyrir 
minnsta fólkið sem þá þarf 
annaðhvort að láta tásurnar 
dingla óralangt frá gólfinu 
eða sitja í barnastólum sem 
eru svo hátt uppi að þau 
þurfa að vera bundin alls 
kyns öryggisbúnaði. Þá 
er frábært að eiga svos-
em eins og einn stól 
sem passar nákvæm-
lega fyrir þá sem 
e r u undir metra á 

hæð. Sitjandi í slíkum stól 
er barn maður með mönn-
um og getur að auki stað-
ið á fætur hvenær 
sem einhverju 
s k e m m t i l e g u 

þarf að sinna, 
eins og til 
dæmis að 
hlaupa á eftir 
bolta eða 

hnoðast á 
gólfinu.

Sýndu af þér kæti
Það er réttur barna að fá stundum að sitja í stól við 
hæfi.

Handklæði og dúkar með 
holtasóleyjum og svört 
rúmföt með bróderingum 
er meðal þess fjölmarga 
sem ber vörumerkið LínDe-
sign er finna má í Eggi á 
Smáratorgi.  
Það er Helga María Bragadóttir sem 
stendur á bak við LínDesign. „Mér 
fannst vanta heildarlausn í vefn-
aðarvöru fyrir heimili. Þá meina ég 
til dæmis að allt geti verið í stíl í 
svefnherberginu og baðherberginu 
og mig langaði að sameina íslenska 
hönnun og gæðalín á góðu verði,“ 
segir hún um hugmyndina bak við 
fyrirtækið sem hún stofnaði fyrir 
ári. Til að fá bæði gæði og gott verð 
segir hún ekkert framleiðsluland 
hafa komið til greina nema Kína, 
því þar sé árþúsunda hefð í vefnaði 
fyrir hendi. 

Helga kveðst hafa fengið Frey-
dísi Kristjánsdóttur textílhönnuð 
til að teikna blómamynstur í línið, 
holtasóleyju, fífu og gleym-mér-
ei, enda hafi Freydís sérhæft sig 
í íslensku blómaflórunni. Nú er 
blóðbergið væntanlegt líka. „Þessi 
fjögur blóm voru í efstu sætum í 
atkvæðagreiðslunni um þjóðar-
blómið og fólk hefur tekið þessari 
séríslensku hönnun afar vel. Það 
var allt vitlaust að gera fyrir jólin 
í þjóðarblómabúskapnum,“ segir 
Helga og hlær. 

Svarta tískan hefur heldur ekki 
farið framhjá Helgu. „Þeir voru ófáir 
landarnir sem sváfu við svört rúm-
föt frá okkur um jólin og voru með 
svarta dúka á borðum með bróder-
ingum í rokkokóstíl,” segir hún og 
bætir við. „Svona eru Íslendingar 
allra þjóða fljótastir að taka við sér 
í tískunni og þá er gaman að vera 
snöggur og bregðast fljótt við þörf-
inni. En þetta er lína sem verður 
bara í ákveðinn tíma. Blómin munu 
hins vegar lifa lengi.“ 

Um 440 vörutegundir eru með 
merki LínDesign í versluninni Eggi. 
Rúmfatnaðurinn með blómunum er 
fyrir alla aldurshópa, allt frá vöggu-
settum upp í ver á hjónasængur. 
Einnig fást sængur úr 100% anda-
dún í sömu stærðum. Eldhúslugga-
tjöld eru til í úrvali og svuntur og 
pottaleppar á næsta leiti úr grófu 
efni í svörtu, hvítu og beis. Ýmislegt 
er líka fyrir sumarhús og garðskála. 
En LínDesign er ekki bara bundið við 
mjúkt lín heldur líka postulín og að 
sögn Helgu stefnir hún að því í fram-
tíðinni að vera með sömu mynstur í 
postulíni og vefnaðarvörunni. 

Nú hillir undir útrás. „Það var 
strax í upphafi inni í myndinni að 
LínDesign vörulínan yrði líka til sölu 
á Norðurlöndunum og Útflutnings-
ráð hefur unnið að undirbúningi þess 
í samráði við mig,“ segir Helga.

Þess má geta í lokin að ný 
heimasíða fyrirtækisins var form-
lega opnuð í dag og þar getur meðal 
annars að líta myndir af öllum vör-
unum. Veffangið er einfaldlega 
www.lindesign.is

Fullt að gera í þjóðarblómabúskapnum

ÚTSALA

10- 60%
AFSLÁTTUR

 { heimilið } 



Þök, svalir, svalagarðar og sundlaugar
Við sérhæfum okkur í lagningu
á þakdúk fyrir stór og smá hús
þar sem fólki líður vel.
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Nýlega var opnað nýtt hótel í Þing-
holtsstrætinu, Hótel Þingholt, þar 
sem gamla Ísafoldarprentsmiðjan 
var áður til húsa. Þetta er glæsi-
legt hótel að utan og innviðirnir 
eru ekki síðri enda um hótel í háum 
gæðaflokki að ræða. Eitt ákveðið 
efni ræður ríkjum í hönnun staðar-
ins, efni sem flestir tengja sjaldnast 
við gólf og veggi þó það þekkist á 
húsgögnum.

„Leður er á gólfum á herbergjum 
og í anddyri og húsgögnin eru líka 
mikið úr leðri,“ segir Kristófer Oli-
versson hótelstjóri. „Á einum vegg í 
móttökunni er sútað laxaroð og svo 
er fiskiroð í einhverjum húsgögnum 
á herbergjunum þannig það er vel 
í lagt í alla þessa þætti.“ En gólfið 
vekur þó mesta athygli. „Á gólfinu 

eru leðurflísar úr nautsleðri með 
áferð eins og strútsleður en það er 
ekki raunverulegur strútur.“ Í loft-
inu má líka sjá ljósakrónu úr leðri. 
En af hverju allt þetta leður? „Eig-
inlega var það arkitektinn sem réði 
því,“ segir Kristófer. 

Arkitektinn heitir Guðlaug Jóns-
dóttir og starfar í Los Angeles hjá 
arkitektastofu sem heitir Dodd Mit-
chell Designs. „Guðlaug hefur hann-
að mörg hótel í Ameríku og víðar,“ 
segir Kristófer og bætir við:  „Hún 
fékk þarna frjálsar hendur til að gera 
þetta svolítið smart og þetta var nið-
urstaðan.“ Kristófer segir að mark-
hópur hótelsins séu helst viðskipta-
ferðamenn. „Við erum með þarna 
allt sem viðskiptaferðamenn þurfa 
á að halda, netið, hátengingar, flott 

sjónvarpsefni og alla aðstöðu góða 
að öllu leyti. Staðsetningin hjálp-
ar okkur líka því það er oft þægi-
legra fyrir fyrirtækin að setja menn 
í miðbæinn þaðan sem þeir geta svo 
mikið til bjargað sér sjálfir,“ segir 
Kristófer.“ Svo erum við með mikið 
af góðum kúnnum, ferðaskrifstofum 
og fyrirtækjum og erum mjög ánægð 
með að geta boðið hærri standard en 
er á öðrum hótelum í okkar eigu.“ 
Fyrirtækið Centerhotels rekur að 
auki hótelin Skjaldbreið, Klöpp og 
Arnarhvol. „Með þessu hóteli erum 
við komin við hliðina á helstu hótel-
um á landinu.“ 

Ljósmyndari Fréttablaðsins fékk 
að kíkja inn á Hótel Þingholt og 
mynda leðrið sem þekur hólf og 
gólf. - bb

Leður í hólf og gólf
Í Þingholtsstrætinu var nýlega opnað nýtt fimmtíu og fjögurra herbergja lúxushótel, 
Hótel Þingholt, þar sem leður ræður ríkjum í hönnun staðarins.

 { heimilið } 



ÆTTI
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„Fjölbreytileiki hausa skiptir einna 
mestu máli í vali á gaseldavélum,“ 
segir Þór Austmar hjá fyrirtækinu 
Gasco, sem sérhæfir sig í uppsetn-
ingu og viðgerðum á gaseldavélum. 
„Með öðrum orðum verður vélin að 
hafa tvær miðlungsstórar hellur, eina 
litla og aðra stóra, öfluga, eða svo-
kallaða vókhellu, sem er mestmegnis 
notuð til steikinga. Síðan er hægt að 
velja um fleiri hellur, eða allt eftir 
smekk hvers og eins.“

Þór varar menn við því að halda 
að hátt verð á gaseldavélum jafngildi 
gæðastimpli. „Í raun er lítill merkj-
anlegur munur á vélunum þótt verð-
ið kunni að gefa annað til kynna. 
Það er kannski helst að dýrari gerð-
irnar séu með hreinni og betri loga 
og úr sterkara efni heldur en þær 
ódýru. Það skiptir þó raunverulega 
litlu máli nema fyrir fagmenn eins 
og mig. Staðreyndin er sú að menn 
geta gert alveg jafn góð kaup með 
því að fjárfesta í ódýrari gerðum gas-
eldavéla. Svo er öryggiskerfið svipað 
í flestum vélum.“

Eftir að gaseldavél hefur verið 
valin segir Þór mikilvægt að kalla 
í fagmann til að setja hana upp. 
„Mælst er til þess að fólk láti gas-
mönnum eftir uppsetningu á 
gastækjum og  -búnaði. Fagmennirn-
ir kunna náttúrlega best til verka. Til 
dæmis er algengt að fólk gangi ekki 
vel frá útigaskútnum í þar til gerðri 
forðageymslu, sem hlífir kútnum og 
þrýstibúnaðinum fyrir veðri og vind-
um. Stór hætta getur nefnilega skap-
ast sé frágangurinn slæmur.“

Þór segir fagmenn jafnframt 
aðstoða við að koma gasskynjara 
fyrir á réttum stað. „Skynjarinn 
hefur svipaða virkni og dæmigerður 
reykskynjari,“ útskýrir hann. „Hann 
er hafður niðri við gólf, þar sem gas 
leitar alltaf niður á lægsta punktinn. 
Þeir sem eru með öryggiskerfi heima 

hjá sér ættu að fá eftirlitsaðilann sem 
setti það upp til að ganga frá gas-
skynjaranum í leiðinni. Innbyggðu 
skynjararnir í nýju vélunum er ann-

ars orðnir svo góðir að lítil hætta er á 
að þeir bili og gas fari að leka út. Bili 
þeir hins vegar lokar öryggislokinn 
fyrir gasið.“ -rve

Verð enginn gæðastimpill
Þór Austmar hjá Gasco segir verð gaseldavéla ekki haldast í hendur við gæði og öryggi. 

Eftirfarandi eru nokkur góð ráð um 
þrif á eldhústækjum og fleiru í eld-
húsinu, úr smiðju fyrirmyndarhús-
freyjunnar Mörthu Stewart:

ELDAVÉLIN: Þurrkaðu af eldavél-
inni um leið og þú ert búinn að elda. 
Það verður erfiðara að ná blettum af 
eftir að þeir harðna í hitanum. 

Taktu stillihnappana reglulega af 
eldavélinni og þrífðu í volgu sápu-
vatni. Láttu þá svo þorna vel áður 
en þú setur þá aftur á.

OFNINN: Láttu ofngrindur og skúff-
ur liggja í volgu sápuvatni í nokkra 
tíma (t.d. í baðkari). Skrúbbaðu vel 
með grófum svampi, skolaðu og 
láttu þorna.

Hreinsaðu ofninn líka að innan 
á eins mánaðar fresti, eða ef það 
myndast reykur inni í honum þegar 
þú notar hann.

ÍSSKÁPURINN: Hreinsaðu ísskápinn 
að innan einu sinni í mánuði. Þá 
tæmirðu hann og þrífur með blöndu 
af tveimur msk. af matarsóda á móti 
einum fjórða lítra af vatni. Þurrkaðu 
ísskápinn að innan með litlu hand-
klæði og þrífðu svo glerplötur og 
grindur í heitu vatni en láttu þetta 
ná herbergishita áður en það er sett 
aftur í ísskápinn til að koma í veg 
fyrir sprungur. 

S K Á P A R : 
S t r j ú k t u 
reglulega af 
höldum og 
skápahurðum 
til að koma í 
veg fyrir að 
b a k t e r í u r 

nái að setjast þar að. Skipuleggðu 
skápa og skúffur þannig að það sem 
er minnst notað sé innst í skápnum 
og það sem er mest notað sé yst. 

VASKUR: Vaska og blöndunartæki 
ber að þrífa á hverju kvöldi með 
borðtusku, vættri með svolitlu sápu-
vatni. Gott er að setja uppþvotta-
bursta og svampa í uppþvottavélina 
annað slagið. Til að forðast að stífla 
myndist í vaskinum má hella í hann 
einum lítra af sjóðandi vatni viku-
lega. Aldrei setja olíur eða dýrafitu í 
vaskinn þar sem fita er mjög stíflu-
myndandi.

RAFTÆKI: Brauðristina á að tæma 
af brauðmylsnu vikulega. Taktu 
hana úr sambandi og strjúktu líka 
reglulega af henni með sápuvættum 
klút, en sé hún með krómáferð á að 
nota glerhreinsiúða á það. 

Örbylgjuofna má hreinsa að 
innan með því að nota blöndu af 
tveimur matskeiðum matarsóda á 
móti einum fjórða lítra af vatni. Til 
að ná erfiðum blettum er gott að 
sjóða skál með heitu vatni í ofn-
inum og láta hana standa svolitla 
stund. Þegar móða myndast í ofn-
inum losnar um bletti og það verður 
auðveldara að strjúka þá af.

Kaffikvörn er gott að hreinsa 
að innan með því að mala ósoðin 

hrísgrjón í kvörninni. 
Þetta losar um olíur, 
krydd og annað sem 
hefur áður verið malað 
í kvörninni.

Gangi þér vel.
mhg@frettabladid.is

Hreint og fallegt 
Eldhús og eldhústæki er gott að þrífa reglulega 
á markvissan hátt.

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

 { heimilið } 

Í versluninni Art Form á Skóla-
vörðustíg má fá fallegar vörur 
fyrir heimilið. Verslunin selur 
meðal annars vörur frá ítalska 
merkinu Iittala sem er þekkt 
fyrir klassíska hönnun, falleg 
form og fágun. Einnig má finna 
þar vörur frá ítalska fyrirtækinu 
Egizea sem stendur framarlega í 
hönnun, vinnslu og tækni ásamt 
vörum frá Senta og Kartio. 
Margir kjósa þessi merki umfram 
önnur sökum vandaðrar hönn-
unar, fegurðar og umfram allt 
að öll þessi hönnunarfyrirtæki 
framleiða muni sem standast 
tímans tönn og falla seint eða 
aldrei úr tísku.

Klassísk
hönnun
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Guðrún hóf að aðstoða fólk við að 
skipuleggja heimili sín eða vinnu-
staði eftir að hún komst að því að 
hæfileikar hennar eru sterkir á þessu 
sviði. 

„Mér fannst það ágæt hugmynd 
að deila þessu með öðrum og í kjöl-
farið sendi ég tölvupóst á alla sem 
ég þekkti þar sem ég bauð fram 
þjónustu mína. Þetta spurðist út 
hægt og rólega og er enn að gera 
það. Það er alltaf nýtt fólk að hafa 
samband við mig sem hefur þá frétt 
af mér í gegnum aðra sem hafa nýtt 
sér aðstoð mína.“

Guðrún er ekki hefðbundin heim-
ilishjálp sem kemur og hjálpar fólki 
að taka til. Þvert á móti aðstoðar hún 
fólk við að koma upp eigin kerfi, eða 
rútínu sem leiðir til þess að heimilið 
verður vel skipulagt og snyrtilegt. 
Þannig mætti kalla Guðrúnu einka-
þjálfara í tiltektum og skipulagi.

„Þetta gengur þannig fyrir sig að 
fólk hringir í mig og ég hlusta eftir 
því hvað þarf að laga á heimilinu eða 
vinnustaðnum. Í kjölfarið mæti ég á 
staðinn og met hvaða aðstoð ég get 
boðið upp á. Ég er með þrjú tilboð í 
gangi en eitt þeirra felst til dæmis í 
því að ég kem tvisvar á staðinn og 
tek tvö símaviðtöl. Í símaviðtölum 
er farið yfir hvað viðkomandi hefur 
náð að framkvæma af því sem var 
ákveðið að gera, en til þess að ein-
falda verkið notar viðkomandi sér-
stakan framkvæmdalista. Stundum 
tek ég meiri tíma í úttektina eða tek 
verkið að mér sjálf, það á þá helst 
við um bókhald og svoleiðis. Ég met 
þó í raun hvert skipti fyrir sig, enda 
erum við að tala um manneskjur og 
heimili þeirra sem eru jafn fjölbreytt 
og fólkið sjálft.“

Guðrún segir eitt helsta vanda-
mál fólks vera það að eiga of mikið 
af öllu. Til dæmis tvær ausur, tvö 
myndbandstæki og svo framvegis. 

„Margir glíma líka við tímaskort 
og þess vegna eru þessi mál aldrei 
sett í forgang,“ segir hún. „Málið er 

bara það að draslið fer ekki neitt ef 
það er ekkert gert í því. Ég held að 
óreiða á heimilinu sé oft merki um 
óreiðu í sálarlífinu. Þannig upplifa 
margir létti þegar þeir losa sig við 
hluti sem þeir eiga of mikið af, lang-
ar ekki til að eiga eða að hlutirnir 
eru þarna fyrir slysni,“ segir hún og 
bætir því við að fólk hafi líka gott af 
því að velta því fyrir sér hvers vegna 
það sé svo oft að endurnýja eitthvað 
sem engin ástæða er til að endur-
nýja. „Fólk þarf að gera sér raunsæj-
ar hugmyndir um hverju það hefur 
efni á og hvað það raunverulega 
vantar.“

Í starfi sínu segist Guðrún hafa 
tekið eftir einum samnefnara hjá 
öllum sem hún hefur heimsótt til 
þessa og telur þetta mjög algengt í 
eðli Íslendinga. „Fólk á yfirleitt mjög 
erfitt með að henda hlutum og þar 
kemur gamla íslenska kreppunýtnin 
inn í myndina; Það gæti verið hægt 
að hafa not fyrir þetta einhvern tíma 
seinna, allt á að nýta endalaust og 
á sama tíma erum við stöðugt að 
bæta við og kaupa nýja hluti. Þetta 
má berlega sjá í því lögmáli að hér á 
landi er nánast hvergi hægt að kom-
ast inn í geymslu eða bílskúr - sem 
ég held ekki að sé tilgangurinn með 
bílskúrum.“

Auk þess að aðstoða fólk við 
að koma skipulagi á heimilið hefur 
Guðrún hjálpað viðskiptavinum 
sínum að flokka bókhaldið og koma 
skipulagi á það. 

„Margir eru hreinlega með bók-
haldið sitt í plastpoka og reikning-
ana úti um allt. Ég hef tekið það að 
mér að flokka bókhaldið og raða því 
áður en það fer til endurskoðanda, 
en þeir eru sjaldnast hrifnir af því að 

þurfa að flokka bókhald fyrir fólk.“ 
segir hún og minnist í leiðinni á það 
að fólk virðist oft eiga í vandræðum 
með að finna hlutunum rétta staði. 
Þetta á bæði við um reikninga sem 
annað. „Einfaldir hlutir eins og serv-
íettur og kerti eru kannski á þremur 

stöðum í íbúðinni en að sjálfssögðu 
er miklu einfaldara að hafa þetta 
bara allt á einum stað,“ segir þessi 
röggsama kona að lokum. 

Til að hafa samband við Guðrúnu 
má hringja í síma 8692708.

margret.hugrun@frettabladid.is

Einkaþjálfun í tiltekt
Guðrún Brynjólfsdóttir hjálpar fólki að koma heimilinu í röð og reglu.

iPod er í hvers manns eyrum þessa 
dagana. Lítið lát virðist vera á vin-
sældum hans og svo lengi sem 
geymslugeta hans stækkar, tækið 
sjálft minnkar og verðið lækkar 
er ekki fyrirséð að veldi Apple líði 
undir lok. Nú nýlega kynnti Apple 
innreið sína á farsímamarkað með 
iPhone og eru margir sem bíða 
spenntir eftir að sjá hvort fyrirtækið 
nái sömu yfirburðum þar og á sviði 
mp3-spilara.

Helsti kostur iPod er augljóslega 
að hægt er að hlusta á tónlist nær 
hvar sem er. Heyrnartólin í eyrun, 
iPod í vasann og fólk er fært í flest-
an sjó. Heima fyrir getur hins vegar 
verið leiðinlegt til lengdar að hafa 
eitthvað í eyrunum. Bæði getur það 
verið hættulegt heyrninni og svo 
er maður útilokaður frá umhverf-
inu að miklu leyti (sem getur verið 
jafn mikill kostur og ókostur).

Auðvelt er að leysa 
þetta vandamál. Auk 
hátalara sem hægt 
er að tengja við 
flestar gerðir 

mp3-spilara er hægt er að fá fjöld-
ann allan af hljómflutningstækj-
um sérhönnuðum fyrir iPod. Tækin 
eru flest lítil og nett með furðulega 
góðan hljóm miðað við umfang og 
hafa þar vinninginn fram yfir staka 
hátalara. Tækin eru eðlilega misgóð 
og misdýr eftir því.

Flestir framleið-
endur bjóða upp 
á einhvers konar 
lausnir fyrir iPod 
og því um að gera 
að athuga hjá sem 
flestum ef áhugi er 
fyrir hendi. - tg

iPod í heimahúsum
Hægt er að fá fjölmörg tæki sem breyta iPod í hljómflutningstæki.

 { heimilið } 

Tilboð á völdum fjarstýrðum 
bílum dagana 12. og 13. janúar. 



SÖNGNÁMSKEIÐ
VORÖNNIN ER AÐ HEFJAST

Skráning og upplýsingar:
Sími: 588 1111, 696 0771 & 897 7922
poppskolinn@poppskolinn.is

MARÍU BJARKAR

Á vorönn verður boðið upp á:
5 ára og eldri: Byrjenda- og framhaldsnámskeið
Unglingar: Byrjenda- og framhaldsnámskeið
Fullorðnir: Byrjenda- og framhaldsnámskeið.

Aldursskiptir hópar. Haldnir verða tónleikar á 
námskeiðinu og nemendur fá upptöku með söng 
sínum á geisladiski í lok námskeiðs.

Markmið söngkennslunnar er að þjálfa nemendur í 
túlkun, raddbeitingu, sjálfsstyrkingu og framkomu.
Skólinn leitast við að veita nemendum sínum tækifæri 
til að koma fram opinberlega, svo sem við hljóðritanir,
framkomur í sjónvarpi og á öðrum vettvangi. Skólinn 
leitast við að hafa sérþjálfað starfslið sem eru 
atvinnumenn hver á sínu sviði.

LEIKLIST!
Núna bjóðum við einnig upp á leiklistarkennslu.

María Björk
Skólastjóri/Söngkona

Regína Ósk
Yfirkennari/Söngkona

Þóra
Söngkona/Kennari

Hera Björk
Söngkona/Kennari

Jónsi
Söngvari/Kennari

Erna Hrönn
Söngkona/Kennari

Sessý
Söngkona/Kennari

Sara Dís
Söngkona/Kennari

Guðrún Árný
Söngkona/Kennari

Bryndís
Leikari/Kennari

Tinna
Leikari/Kennari
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Fullorðins- og unglinganámskeiðin

hefjast í byrjun febrúar

Magni og

Sigga Beinteins

GESTIR Á
NÁMSKEIÐI

Söngskólinn er
alltaf í leit að

hæfileikaríku fólki

Síðustu forvöð að skrá sig!

ÖRFÁ PLÁSS LAUS!

ERUM VIÐ SÍMANN NÚNA!
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Eskimos Ævintýrasmiðja hefur 
tekið upp Murder Mistery-
þema-partíin á nýjan leik.

Eskimos Ævintýrasmiðja hefur 
lengi boðið upp á skemmtanir og 
ævintýraferðir fyrir hópa stóra 
sem smáa. Nú hefur Eskimos tekið 
upp að nýju það sem kallast Murd-
er Mistery kvöldverðir. Um er að 
ræða þema og hlutverkapartí sem 
gerist í hringiðu morðmáls. Þessir 
kvöldverðir hafa þótt skemmtileg 
leið til að halda góða veislu.

Nokkuð fyrir veisluna fá gestir 
boðskort þar sem þeim er boðið að 
taka þátt í að leysa morðið. Jafn-
framt fá þeir send sín hlutverk og 
hvað þau eigi að gera í veislunni. 
Leikurinn fer þannig fram að 
hópnum er tilkynnt um að framið 
hafi verið „morð“ og einn úr hópn-
um er sá seki. Leikurinn gengur 
svo út á að finna út hver morðing-
inn er. 

Í upphafi veislunnar eru gest-
irnir kynntir, farið yfir hlutverk 
þeirra og hvernig viðkomandi 
tengist „fórnarlambinu“. Við for-
drykkinn fara gestir af stað og 
byrja á að „plotta“, bindast samn-
ingum og skiptast á upplýsingum 
og varningi. Þegar líða tekur á 
kvöldið fara gestir betur í sín hlut-
verk og smám saman kemur betur 
í ljós hvernig gestirnir tengjast 
fórnarlambinu sem og öðrum.

Í lokin er gestunum skipt upp í 
nokkur lið, liðin eiga síðan að 
koma með lausn á morðgátunni. 
Það lið sem er næst lausninni eða 
finnur út hver morðinginn er vinn-
ur en það er lögregluforinginn 
sem les upp lausnina og útnefnir 
sigurlið.

Hægt er að halda Murder Mist-
ery-veislu fyrir allt frá tólf til 42 
manns. Einnig er hægt að sérsníða 

veisluna að hópnum ef óskað er 
eftir því.

Hægt er að halda þessar veislur 
í Reykjavík en einnig á stöðum 

eins og að Grímsá, Kríunesi við 
Elliðavatn og víðar.

Nánari upplýsingar má finna á 
www.eskimos.is

Morð í góðra vina hópi

Icelandair er með til sölu miða 
á HM í handbolta sem fram fer 
í Þýskalandi síðar í mánuðin-
um.

Eftir nokkra daga hefst heims-
meistaramótið í handknattleik í 
Þýskalandi þar sem Ísland mun 
keppa í undanriðli ásamt Ástral-
íu, Úkraínu og Frakklandi. Leik-
irnir fara fram dagana 20. til 22. 
janúar. Icelandair er með til sölu 
nokkra miða á leikina sem með 
flugi kosta 44.410 krónur. Er 
þetta viðbót við sérstaka ferða-
pakka á mótið sem seldust upp 
um jólin. 

Leikir í riðli Íslands fara fram 
í Magdeburg. Icelandair hefur 
sett upp aukavél sem flýgur til 
Frankfurt 23. janúar sem mun þá 
fljúga heim með íslensku hand-
boltaaðdáendurna. Einnig geta 
stuðningsmenn íslenska hand-
boltaliðsins nýtt þá vél til að kom-
ast út og hvetja strákana okkar 
áfram í milliriðlum komist þeir 

upp úr undanriðli. Flogið er til 
Frankfurt en þaðan eru tíðar lest-
arferðir til Magdeburgar, sem og 
rútuferðir. Finna má hótelgist-

ingu í gegnum hótelbókunarvél 
Icelandair á netinu.

Sjá nánari upplýsingar á www.
icelandair.is.

Ferðir á HM í handbolta

– ERU BETRI EN AÐRAR!www.kreditkort.is

Mundu eftir 
MasterCard
ferðaávísuninni
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m.v. 2 í 
herbergi á 
lúxushótelinu Gran 
Tacande. Innifalið: Flug, skattar, gisting með morgunverði, 
námskeið og námskeiðsgögn. 

Verð: 84.650,-
19.–26. apríl 2007

m.v. 2 í herbergi á lúxushótelinu Gran Tacande. Innifalið: 
Flug, skattar, gisting með morgunverði, námskeið og 
námskeiðsgögn.

Bjargey Aðalsteinsdóttir

Verð: 99.411,-
1.–8. febrúar 2007

Hin geysivinsælu námskeið fyrir konur í umsjón Bjargeyjar Aðalsteinsdóttur í 

samvinnu við Dale Carnegie á Íslandi. Námskeiðið er haldið á Hotel Gran Tacande 

á Tenerife.

Ný og betri námskeið Sumarferða hafa 

fengið frábærar viðtökur enda tilvalið að 

tengja sólríkar utanlandsferðir við 

gefandi lærdóm. Þaulvanir leiðbein- 

endur sjá til þess að ferðalangarnir fái 

sem allra mest út dvölinni. 

Námskeið fyrir konur sem vilja 

skemmta sér á yndislegum stað. Sóley Jóhannsdóttir og Bjargey Aðalsteinsdóttir 

eru með fjölbreytta dagskrá, m.a. ýmsa leikfimi, göngu og fræðandi fyrirlestra.

Ef þú vilt læra um holla lifnaðarhætti og léttara líf, þá er þetta námskeið fyrir þig!

Nýr
og betri
lífsstíll!

Ný og betri kona

1.–8. febrúar

á Tenerife

Ný og betri kona
í samvinnu við Dale Carnegie á Íslandi

www.sumarferdir.is

Sími 575 1515

Nýr og betri lífsstíll
19. – 26. apríl – Tenerife

Ný og betri
á Hotel Gran Tacande

Sóley Jóhannsdóttir

Spennandi
námskeið

framundan
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Breski afbrotafræðing-
urinn Roger Hood er víð-
kunnur fyrir rannsóknir 
sínar á dauðarefsingum í 
alþjóðlegu ljósi. Sam-
kvæmt bók hans, The 
Death Penalty: A World-
Wide Perspective, heim-
ila alls um 90 ríki dauða-
refsingar og hafa flest 
þeirra beitt þeim á síð-
ustu árum. Til viðbótar 
nefnir hann 30 ríki sem 
heimila dauðarefsingar 
en hafa ekki nýtt sér 
þessa heimild í að 
minnsta kosti 10 ár þar á 
undan.

Fjölmörg ríki beita enn dauða-
refsingum
Afar fá ríki Vesturlanda eru á 
meðal þeirra ríkja sem heimila 
dauðarefsingar; aðeins Bandarík-
in eru í fyrrnefnda hópnum og 
Belgía í þeim síðarnefnda. Fjöl-
mörg ríki í Asíu, eins og Kína og 
Japan, beita dauðarefsingum, svo 
og mörg ríki Mið-Austurlanda 
eins og Sádi-Arabía, Kúvæt, Túnis 
og Írak. Einnig má nefna ríki í 
Afríku eins og Nígeríu, Súdan og 
Úganda, svo og fjölmörg ríki í 
Austur-Evrópu, til dæmis Rúss-
land og Búlgaríu , sem bæði heim-
ila dauðarefsingar og beita þeim.

Gjaldastefna helstu rök fyrir 
dauðarefsingum
Ýmis rök hafa verið færð fyrir 
beitingu dauðarefsinga. Svoköll-
uð gjaldastefna felur í sér að 
refsingar eigi að vera í samræmi 
við alvarleika afbrotsins. Í því 
ljósi kann dauðarefsing að telj-
ast réttlætanleg fyrir til dæmis 
morð eða manndráp af ásetningi. 
Önnur rök eru að heimild til 
dauðarefsinga fæli borgarana 
frá því að fremja alvarlega glæpi 
og að þær gegni því mikilvægu 
hlutverki í að draga úr alvarleg-
um afbrotum. Fjölmargir fræði-
menn hafa einmitt rannsakað  
þennan tilgang dauðarefsinga á 
síðustu áratugum.

Dauðarefsingar draga ekki úr 
morðtíðni
Rannsóknir sýna yfirleitt ekki 

marktækt samband 
milli dauðarefsinga 
og morðtíðni; upptaka 
eða afnám dauðarefs-
inga virðist ekki hafa 
marktæk áhrif á tíðni 
morða í tilteknu landi, 
hvorki til fækkunar 
né fjölgunar. Þó er til 
ein fræg undantekn-
ing sem stuðnings-
menn dauðarefsinga 
vitna jafnan í. Banda-
ríski hagfræðingur-
inn Isaac Ehrlich 
taldi sig komast að 
því árið 1975, á grund-

velli gagna um tíðni morða og 
beitingu dauða-refsinga, að sér-
hver aftaka bjargi að minnsta 
kosti 7 til 8 mönnum frá því að 
verða fórnarlamb morðingja. 

Ehrlich tók þó ekki nægilegt til-
lit til lýðfræðilegra breytinga í 
bandarísku samfélagi og nýrri 
rannsóknir virðast hrekja niður-
stöður hans og styðja fyrri rann-
sóknir. Dauðarefsing virðist með 
öðrum orðum ekki virka betur en 
lífstíðarfangelsi sem aðferð sam-
félagsins til að draga úr morðtíðni.

Afnám dauðarefsinga
Sameinuðu þjóðirnar hafa lengi 
haft það á stefnuskrá sinni að 
afnema dauðarefsingar í aðildar-
ríkjum sínum og sömuleiðis hafa 
mannréttindasamtökin Amnesty 
International barist fyrir afnámi 
þeirra. Heldur hefur dregið úr 
fjölda þeirra ríkja sem beita 
dauðarefsingum á síðustu árum, 
en fjöldi aftaka í heiminum hefur 
þó ekki minnkað að sama skapi. 
Árið 1998 voru aftökur í heimin-
um um tvö þúsund og áttu um 70 
prósent þeirra sér stað í Kína.

Síðasta aftakan á Íslandi
Síðasta aftakan á Íslandi fór 
fram árið 1830 þegar Agnes 
Magnúsdóttir og Friðrik Sigurðs-
son voru tekin af lífi fyrir morð-
ið á Natani Ketilssyni bónda og 
Pétri Jónssyni. Heimild til dauða-
refsingar var afnumin úr lögum 
um öld síðar eða árið 1928.

Helgi Gunnlaugsson, 
prófessor í félagsfræði við HÍ.

Hvar er dauðarefsing leyfð og 
hvers vegna er henni beitt?

Hver er stefna íslenskra stjórn-
valda í afbrotamálum?
Í grundvallaratriðum fylgir rétt-
arkerfi okkar á Íslandi þeim 
almennu réttarfarshugmyndum 
sem mótast hafa síðustu tvær 
aldir á Vesturlöndum. Gengið er 
út frá því að einstaklingar búi 
yfir frjálsum vilja og að afbrota-
menn séu ábyrgir gerða sinna 
með örfáum undantekningum, 
sem felast einna helst í ósakhæfi 
vegna ungs aldurs eða sjúkleika. 
Það er því talið fyllilega rétt-
mætt og líklegt til árangurs gegn 
brotum í samfélaginu, að refsa 
þeim einstaklingi sem brýtur 
hegningarlögin. Refsiþyngdin 
skal svo endurspegla alvarleika 
afbrotsins.

Gerðir refsinga
Tegundir refsinga eru ýmsar og 
er stundum steypt saman í sama 
dómsmáli. Óskilorðsbundin refsi-
vist felur í sér afplánun í fang-
elsi. Skilorðsbundin refsivist er 
háð ákveðnum skilyrðum og ef 
þeim er fullnægt þarf viðkom-

andi ekki að fara í fangelsi. Þriðja 
gerð refsinga er svo sektir.

Afplánun dóma
Á síðustu árum hafa dómþolar 
sem hlotið hafa óskilorðsbundna 
fangelsisdóma allt að 6 mánuð-
um, getað sótt um að ljúka dómi 
með samfélagsþjónustu án þess 
að fara í fangelsi. Einnig hefur 
dómþolum gefist kostur á afplán-
un hjá félagasamtökunum Vernd 
í Reykjavík, svo og að ljúka 
afplánun í vímuefnameðferð hjá 
SÁÁ. Þar að auki má nefna að 
hægt er að fá reynslulausn ef 
fullnægt er tilteknum skilyrðum, 
sem meðal annars felast í því að 
alla vega helmingi afplánunar í 
fangelsi sé lokið. Að síðustu má 
nefna skilorðsbundna frestun 
ákæru frá ríkissaksóknara, en 
það er einkum notað gagnvart 
ungum afbrotamönnum.

Helgi Gunnlaugsson, 
prófessor í félagsfræði við HÍ.

Skráning hefst kl. 8.30.

FYRIR HÁDEGI

9.00 Jónína Bjartmarz
umhverfisráðherra
Ávarp

9.15 Jón Kristinsson
arkitekt, Hollandi
Horft til framtíðar í 
hönnun íbúðarhúsnæðis 

10.00 Bjarni Reynarsson
skipulagsfræðingur
Hvernig vilja
Reykvíkingar búa?

10.20 Kaffihlé

10.40 Salvör Jónsdóttir 
skipulagsfræðingur, Alta
Hverjir stjórna 
uppbyggingunni?

11.00 Steindór Guðmundsson 
verkfræðingur
Góð hjóðvist – meiri lífsgæði

11.20 Magnús Jónsson 
veðurfræðingur
Hönnun húsa og veðurfarsáhrif

11.40 Sigurður Helgi Guðjónsson 
hrl. formaður Húseigendafélagsins
Þak eins er annars gólf

12.00 Matarhlé

EFTIR HÁDEGI

13.00 Ola Nylander 
arkitekt, Svíþjóð
Huglæg gæði í 
hönnun íbúða

13.40 Pétur H. Ármannsson 
arkitekt
Blokkin – 
barn síns tíma?

14.00 Hermann Georg 
Gunnlaugsson
landslagsarkitekt
Fjölbýlishúsalóðin – 
einskis manns land?

14.20 Hugleiðing
Andri Snær Magnason 
rithöfundur

14.40 Kaffihlé

15.00 Pallborðsumræður
Umræðustjóri:
Jóhannes Þórðarson

Arkitektafélags Íslands, 

Byggingafræðingafélags Íslands, 

Félags íslenskra landslagsarkitekta, 

Skipulagsfræðingafélags Íslands, 

Tæknifræðingafélags íslands og 

Verkfræðingafélag Íslands 

í samvinnu við Skipulags- og byggingarsvið 

Reykjavíkurborgar og Umhverfisráðuneytið.

FIMMTUDAGINN 18. JANÚAR 2007

Stjórnandi málþings: 
Hákon Ólafsson 
forstjóri
Rannsóknastofnunar
byggingariðnaðarins.

Stjórnandi pallborðs: 
Jóhannes Þórðarson
deildarforseti
Hönnunar- og 
arkitektúrdeildar LHÍ.

Hanna Birna Kristjánsdóttir 
formaður skipulagsráðs 
Reykjavíkur
Guðmundur Oddur Víðisson 
framkvæmdastjóri Þyrpingar
Brynjar Harðarson 
viðskiptafræðingur,
verkefnastjóri Hanza hópsins
Árni Ólafsson 
arkitekt, Teiknistofa arkitekta, 
Gylfi Guðjónsson og félagar ehf
Magnús Sædal Svavarsson
byggingafulltrúi Reykjavíkur
Ásgeir Jónsson
hagfræðingur,
forstöðumaður
greiningardeildar Kaupþings 

MÁLÞING Á GRAND HÓTEL REYKJAVÍK

HÖNNUN ÍBÚÐA OG SKIPULAG BYGGÐAR MEÐ TILLITI TIL LÍFSGÆÐA

FJÖLBÝLI TIL FRAMTÍÐAR

Þátttökugjald: 5.000 fyrir félagsmenn, 7000 fyrir aðra. 
Kaffiveitingar og hádegisverður eru innifalin.



K
olbrún er heima 
með veika dóttur 
sína þegar blaða-
maður bankar upp 
á. Viktoría Björt 
fær að horfa á Lata-

bæ meðan viðtalið fer fram en 
kemur fljótlega og kvartar yfir að 
hljóðið vanti á sjónvarpið. Kol-
brún hækkar fyrir dóttur sína og 
fylgist með viðbrögðum hennar til 
að vita hversu mikið hún eigi að 
hækka. Viktoría gefur merki um 
að hún heyri nægilega vel og sest 
ánægð í sófann. 

„Ég fæddist með fulla heyrn,“ 
segir Kolbrún um leið og hún sest 
niður til spjalls við blaðamann. 
„Þegar ég var tveggja ára fékk ég 
heilahimnubólgu og missti heyrn-
ina í kjölfarið,“ bætir hún við. 
Fjögurra ára gömul fór hún til 
Ameríku í kuðungsígræðslu. „Þá 
var grætt í mig eitt rástæki og 
eftir það gat ég heyrt eina tónteg-
und. Ég fór svo aftur í sams konar 
ígræðslu þegar ég var þrettán ára 
og fékk þá tuttugu rása tæki sem 
var grætt í kuðunginn þannig að 
núna heyri ég 22 tóna. Þeir sem 
eru með eðlilega heyrn geta aftur 
á móti heyrt milljónir eða millj-
arða ólíkra tóna,“ segir Kolbrún 
en eftir aðgerðina getur hún heyrt 
að litlum hluta en það fer eftir því 
í hvaða tóni hljóðið er þannig að 
táknmál er enn sem fyrr móður-
mál Kolbrúnar. Það er lítið mál að 
spjalla við Kolbrúnu því hún heyr-
ir sumt sem sagt er en annað les 
hún af vörum fólks.

Kolbrún fór í leikskóla fyrir 
heyrnarlausa þegar hún var fjög-
urra ára en þaðan í Heyrnleys-
ingjaskólann þegar hún var sex 
ára. „Eftir skóla var ég á skóla-
dagheimili til klukkan fimm. Þar 
varð ég fyrir misnotkun af hendi 
eins starfsmannsins og það varði í 
raun frá því ég byrjaði og þangað 
til ég var tíu ára gömul,“ segir 
Kolbrún. „Þessi maður var að 
vinna þar og það voru fleiri börn 
sem lentu í þessu sama. Hann 
hafði sjálfur verið í Heyrnleys-
ingjaskólanum og misnotaði þá 
skólasystur sínar. Skólinn vissi af 
því en gerði aldrei neitt í því. Síðan 
fór hann að vinna á skóladagheim-

ilinu um það leyti sem ég byrjaði 
þar og þá hélt hann þessu áfram 
án þess að skólayfirvöld grunaði 
neitt.“

Kolbrún segir manninn hafa 
misnotað hana frá því að hún man 
eftir sér á skóladagheimilinu. „Á 
þessum tíma var ég svo lítil að ég 
vissi ekki að þetta væri rangt. Það 
var ekki fyrr en ég var tólf ára að 
ég fór í kynfræðslu og fór þá að 
sjá að þetta væri ekki rétt,“ segir 
Kolbrún, en hún sagði engum frá 
þessu á þeim tíma. „Maðurinn var 
líka svo skemmtilegur og vinsæll. 
Allir elskuðu hann og dáðu. Við 
vorum öll svo ofsalega hrifin af 
honum að ég áttaði mig ekki á því 
að það sem hann gerði var rangt.“

Að lokum fór það svo að ein 
stelpnanna á skóladagheimilinu 
sagði frá misnotkuninni en þá 
voru þær komnar á táningsaldur. 
„Þá fór ég að hugsa að þó hann 
væri rosalega skemmtilegur þá 
væri þetta samt ekki rétt sem 
hann gerði. Þá var ég komin í átt-
unda bekk og ákvað að kæra hann 
líka,“ segir Kolbrún og rifjar upp 
hversu mikið uppnám varð í skól-
anum. „Ég þoldi loks ekki meira 
og flutti mig yfir í Háteigsskóla 
eftir páskana þegar ég var í átt-
unda bekk og lauk grunnskólanum 
þar.“

„Við vorum fyrst tvær sem kærð-
um en síðan bættust við þrjár 
aðrar. Ég veit um eina í viðbót sem 
lenti í honum en hún vildi ekki 
kæra, þannig að það er líklegt að 
við höfum verið enn fleiri sem 
urðum fyrir ofbeldi frá honum,“ 
segir Kolbrún og bætir því við að 
dómurinn sem maðurinn fékk hafi 
verið heldur stuttur. „Hann var í 
fangelsi í örfáa mánuði og var á 
skilorði í einhvern tíma en hann 
var bara dæmdur á framburði 
þriggja okkar. Tvær þóttu ekki 
nægilega trúverðugar.“ Kolbrún 
segist ekki vita hvort hann hafi 
fengið óvenju stuttan dóm vegna 
þess að hann er heyrnarlaus, en 
sjálfri finnst henni dómurinn hafa 
verið í léttara lagi. 

Þar sem samfélag heyrnar-
lausra er ekki mjög fjölmennt hér 
á landi kemst Kolbrún ekki hjá því 

að sjá manninn stöku sinnum. 
„Hann hefur stundum komið á við-
burði hjá heyrnarlausum eins og 
árshátíðir, bjórkvöld eða annað. 
Við tölum þá ekki við hann og mér 
finnst mjög óþægilegt að sjá hann. 
Það er bara ekki í boði fyrir okkur 
að hugsa um það og við verðum 
bara að lifa með þessu það sem 
eftir er. Ég er ekki sátt en verð að 
lifa með þessu og hugsa ekki mikið 
um þetta í dag. Þetta er bara búið 
og gert þannig að það er ekkert 
annað að gera en að halda áfram.“

Meðan Kolbrún var í Heyrnleys-
ingjaskólanum þjáðist hún af gríð-
arlegri kvíðaröskun án þess að 
nokkur gerði sér grein fyrir af 
hverju. „Ég var á sterkum kvíða-
stillandi lyfjum en var samt illa 
haldin af kvíða. Ég kveið sérstak-
lega fyrir því að fara í skólann en 
vissi ekki einu sinni sjálf af hverju 
ég var svona kvíðin,“ segir Kol-
brún sem síðar áttaði sig á því 
hvers vegna  henni hafði liðið 
svona illa. „Þegar ég var komin á 
táningsaldur þjáðist ég af miklum 
kvíða, þunglyndi og fleiru. Á tíma-
bili var ég meira að segja svo 
slæm að ég gat ekki borðað þó ég 
væri ekki beinlínis með átröskun-
arvandamál. Þetta skapaðist allt 
af vanlíðan.“

Smám saman tók sig upp mikil 
félagsfælni hjá Kolbrúnu og hún 
lokaði sig algjörlega af. „Ég reyndi 
oft að fyrirfara mér og skaða 
sjálfa mig á þessum tíma. Ég 
kveikti í mér, reyndi að hengja 
mig, tók of stóra skammta af lyfj-
um og gerði svo margt sem mig 
langar ekki til að muna eftir í dag. 
Það er búið og gert en mér bara 

leið svo rosalega illa og langaði til 
að finna fyrir einhverju. Ég hafði 
svo lengi verið tilfinningalega 
dofin og man eiginlega ekkert 
eftir þessum tveimur árum sem 
ég var veik,“ segir Kolbrún og 
bætir því við að vinirnir hafi 
margir horfið á þessum tíma þó að 
einhverjir hafi þó staðið við bakið 
á henni. „Fjölskyldan mín stóð 
alltaf á með mér í gegnum veik-
indin en ég lokaði á alla og var 
bara vond við fólkið mitt. Ég vildi 
bara fá að vera ein.“

Kolbrún var lögð inn á Barna- og 
unglingageðdeild Landspítalans 
þegar hún var sautján ára og 
dvaldi þar í eitt ár. „Ég var útskrif-
uð þegar ég var átján ára enda var 
ég þá ekki lengur barn. Ég fór að 
vinna á Sólheimum um sumarið og 
gekk alveg frábærlega. Síðan fór 
ég í ferðalag til Finnlands og eftir 
það fór allt í sama farið aftur,“ 
segir Kolbrún en hún var í kjölfar-
ið lögð inn á geðdeild 32-C á Land-
spítalanum. „Þar var ég lengi með 
annan fótinn. Ég var inni kannski í 
þrjá mánuði í einu og svo útskrif-
uð en alltaf lögð inn aftur. Svona 
gekk þetta í ár og þá var ég endan-
lega útskrifuð þaðan.“ 

Eftir útskriftina af geðdeild 
Landspítalans tók við endurhæf-
ing á deild 13 á Kleppsspítala, sem 
er opin deild. „Ég hafði verið lokuð 
inni meira og minna í tvö ár og 
þurfti að læra að taka þátt í lífinu 
aftur því ég kunni ekki lengur að 
lifa,” segir Kolbrún og bætir því 
við að hún viti ekki hvert þessi tvö 
ár hafi farið því hún muni nánast 
ekkert eftir þeim. „Ég var haldin 
svo mikilli félagsfælni eftir alla 

inniveruna að ég þorði ekki út en á 
Kleppsspítala var mér hjálpað að 
komast aftur út á meðal fólks.“

Þegar Kolbrún var útskrifuð af 
Kleppsspítala flutti hún heim til 
ömmu sinnar í skamman tíma áður 
en hún fór á meðferðarstofnun í 
Svíþjóð en hún hafði beðið eftir 
plássi þar í tvö ár. „Þá var Viktoría 
Björt laumufarþegi,“ segir Kol-
brún og hlær. „Þannig að ég var 
bara úti í hálft ár og kom svo heim 
og fór að búa með barnsföður 
mínum.“

„Það má segja að allt frá fyrsta 
degi meðgöngunnar hafi ég farið 
að blómstra. Það hefur gengið vel 
alveg síðan,“ segir Kolbrún en hún 
hafði verið í sambandi við barns-
föður sinn um nokkurt skeið áður 
en hún fór til Svíþjóðar. „Ég komst 
ekki að því að ég var barnshafandi 
fyrr en ég var komin til Svíþjóðar 
og var þess vegna bara þar út með-
gönguna. Við bjuggum saman í 
rúmt ár eftir að ég kom heim en 
við Viktoría Björt erum búnar að 
vera einar í rúmlega ár núna.“ 

Kolbrún segist hafa upplifað 
smá bakslag eftir að hún og barns-
faðir hennar slitu samvistir en nú 
sé hún orðin svo meðvituð og eigi 
því auðveldara með að kljást við 
erfiðleika en áður. 

„Það gengur alveg rosalega vel 
hjá mér í dag. Ég vinn rétt hjá 
heimilinu mínu og Viktoría Björt 
er í leikskóla hér í grenndinni líka 
svo við getum gengið allt sem við 
þurfum að fara. Á köflum er þetta 
erfitt peningalega en það er ekk-
ert til að hafa áhyggjur af,“ segir 
Kolbrún hin brattasta og horfir 
björtum augum til framtíðar.

Verð að lifa 
með þessu
Kolbrún Völkudóttir hefur verið heyrnarlaus 
frá tveggja ára aldri. Hún gekk í gegnum ára-
langa meðferð á geðdeildum hér heima og í Sví-
þjóð eftir að hafa verið misnotuð af starfsmanni 
dagvistar Heyrnleysingjaskólans um fimm ára 
skeið. Í dag hefur hún náð sér vel á strik og lifir 
hamingjuríku lífi ásamt tveggja ára dóttur sinni, 
Viktoríu Björt. Sigríður Hjálmarsdóttir heimsótti 
mæðgurnar í Kópavog og fékk að heyra sögu Kol-
brúnar.

Ég kveikti í mér, reyndi að hengja mig, tók of stóra 
skammta af lyfjum og gerði svo margt sem mig langar 
ekki til að muna eftir í dag.





Evran er engin töfralausn

K
rónan er ekki ónýt í 
dag, langt í frá, en 
þjóðin getur tæpast 
búið við óbreytt 
ástand. Ofþenslan 
hefur verið gríðar-

leg og þjóðin er að súpa seyðið af 
því. Gríðarlegt ójafnvægi er í 
efnahagslífinu og ástandið kemur 
fram í sveiflum krónunnar. Hag-
stjórnin virðist að mörgu leyti 
hafa brugðist að mati flestra við-
mælenda Fréttablaðsins. Ekki er 
útséð með hvernig þróunin verður 
en ljóst þykir að viðsnúningur 
verður í efnahagsmálum þjóðar-
innar. Við þessar aðstæður kemur 
upp umræðan um að kasta krón-
unni og taka upp evruna eins og 
komið hefur fram í fjölmiðlum 
síðustu daga. 

Stöðugt fleiri fyrirtæki gera upp í 
evrum og margir velta fyrir sér 
hvernig þróunin verður. Ef þróun-
in á markaðnum verður í átt að 
evrunni verður óæskilegt að 
stöðva hana, að mati Eddu Rósar 
Karlsdóttur, forstöðumanns grein-
ingardeildar Landsbankans. Það 
yrði þá spurning um hvernig 
stjórnvöld tækju á þróuninni, hve-
nær þau gerðu það og hvernig 
brugðist yrði við. Samræmi í hag-
stjórn skipti mestu máli og að hag-
stjórnin og fjármálakerfið í heild 
veikist ekki við breytingar af 
þessu tagi. 

„Þó alltaf sé erfitt þegar stór 
fyrirtæki fara út úr litlum gjald-
miðli þá fara viðskipti engu að 
síður fyrst og fremst fram í krón-
um. Þetta er lengri ferill 
en svo að 
krónan

geti horfið á skömmum tíma,“ 
segir Edda Rós og bendir á að inn-
viðir samfélagsins séu þannig að 
það geti gengið hratt fyrir sig að 
taka upp evruna sé pólitískur vilji 
fyrir hendi og Evrópusambandið 
hleypi Íslendingum inn í myntsam-
starfið. Hins vegar geti tekið 
lengri tíma að semja um inngöngu 
í ESB. 

Halla Tómasdóttir, framkvæmda-
stjóri Viðskiptaráðs, telur krónuna 
gerða að sökudólgi í umræðunni 
undanfarið, eins og ofþenslan sé 
henni að kenna, ekki húsnæðisbreyt-
ingunum, ósamræmi í hagstjórn og 
framkvæmdunum á Kárahnjúkum. 
Hún telur að umræðan eigi að snú-

ast meira um aðhald hjá ríki og sveit-
arfélögum. Þegar jafnvægi sé náð í 
efnahagslífi þjóðarinnar sé hægt að 
ræða um evru og hugsanlega inn-
göngu í ESB. Ekki fyrr. 

Halla telur að Íslendingar geti 
ekki gengið í Myntbandalagið eða 
ESB án þess að hafa náð jafnvægi í 
efnahagslífinu áður. Hún býst við 
að „einhverjir hafi ekki þolinmæði 
til að bíða og taka upp sitt eigið hag-
kerfi eða tékka sig allavega út úr 
þessu íslenska. Fyrirtæki eru að 
stíga skref í þessa átt og það er ekki 
skrítið þegar stór hluti tekna þeirra 
kemur úr öðrum gjaldmiðlum og 
kostnaður þeirra er í krónum.“

Katrín Ólafsdóttir, lektor í hag-
fræði við Háskólann í Reykjavík, 
telur að stjórnvöld hljóti að taka 
ákvörðun um það að sækja um inn-
göngu að ESB því að Íslendingar 
geti ekki tekið upp evruna án inn-
göngu. Hún telur að samningur um 
inngöngu þurfi ekki að taka meira 

en eitt til tvö ár því að Íslendingar 
séu þegar komnir hálfa leiðina inn í 
gegnum EES-samninginn. „Við 
komumst hjá því að ganga í ESB ef 
við viljum en það er ekki okkur í 

hag. Við erum með minnsta 
myntsvæði í heimi, 

það er dýrt að vera 
með eigin gjald-
miðil og miklu 
hagkvæmara 
úr því sem 
komið er að 

fara í ESB,“ segir hún. 

Edda Rós telur 
mikilvægt að 
stjórnmálamennirnir 
lagi sig að þróuninni og 
reyni aldrei að stöðva hana 
á öðrum forsendum en þeim ef 
fjármálastöðugleiki virðist vera í 
hættu eða hætta virðist steðja að 
innviðum hagkerfisins að öðru leyti. 
Þess vegna sé það hlutverk stjórn-
málamannanna að tryggja að 
umgjörð varðandi eftirlit og áhættu-
stýringu sé fullnægjandi hjá 
atvinnulífinu. Það segir hún að geti 
kallað á endurskoðun á lagaumgjörð 
og þeim stofnunum sem fyrir eru en 

geti líka kallað á að hagstjórn verði 
hagað öðruvísi en verið hefur. Það 
verði menn að horfast í augu við.

„Ef okkur á að líða vel í evrunni 
þá þurfum við að stjórna okkar 
málum öðruvísi en hingað til. Stað-
reyndin er sú að evran sem gjald-
miðill verður hálfgerð spennitreyja. 
Við missum gjaldmiðil sem hefur 
séð um stóran hluta af aðlögun þjóð-
arinnar í efnahagsmálum og lagað 
sam- keppnisstöðu atvinnu-

greina. Það hefur hingað 
til verið ómetanlegt því 
að sveiflurnar hafa verið 

svo miklar,“ segir Edda 
Rós, „en eftir því 

sem við verðum 
stærri 

hluti af 

alþjóðahag-
kerfinu þá breyt-

ist þessi virkni og 
verður óútreiknanleg. 
Það getur margt gerst 
áður en gjaldmiðillinn fer 
aftur að virka með þessum 
hætti,“ segir hún.

Endurskoðun á fjármálum 
hins opinbera þarf að fara fram og 
draga verður úr sveiflum. Edda Rós 

segir að ef dragi úr 
sveiflum og endurskoð-
un á fjármálum hins 
opinbera fari fram þá 
líði Íslendingum hvort 
sem er vel með krón-
una. „Ef við lendum í 
vandræðum með 
efnahagsmálin og 
höfum ekki þessa 
aðlögun sem krón-
an hefur gefið þá 
kemur það fram í 
atvinnuleysi og 
rýrnun kaup-
máttar. Það er 
hættan. Við 
Íslendingar 
höfum aldrei 
getað sætt 
okkur við þetta 
og okkur hefur 

tek-

ist að afstýra 
því með krón-

unni.“ 

Erna Bjarnadóttir, hagfræð-
ingur Bændasamtakanna, telur 

lausnina á efnahagsvanda þjóðar-
innar ekki felast í gjaldmiðils-
skiptum því efnahagsvandinn 
verði áfram til staðar og þá verði 
ríkisfjármálin eina stjórntækið 
sem eftir verði. Hún veltir upp 
umræðunni um afnám verðtrygg-
ingar frekar en að „gefast upp, 
leggja Seðlabankann niður og fá 
evruna.“ Hún telur skipta máli að 
verðtrygging hafi verið sett á við 
allt aðrar aðstæður en eru nú á 
fjármálamarkaði. Verðtryggingin 
hljóti að breytast og vera afnum-
in, hugsanlega í áföngum, þó að 
það sé engin töfralausn. Íslending-
ar myndu aldrei teygja sig út á 
ystu nöf í lántökum ef vextir á 
langtímalánum gætu breyst, þó 
ekki væri nema innan ákveðinna 
marka.

Breytingar verða væntanlega á 
matvælaverði í byrjun mars með 
afnámi vörugjalda, tollalækkun-
um og lækkun virðisaukaskatts. 
Skoðanir eru skiptar um tímasetn-

ingu þessara aðgerða og hvaða 
áhrif þær muni hafa. Sumir telja 
aðgerðirnar lækka matvælaverð 
um tæp tíu prósent meðan aðrir 
vonast eftir allt að sextán pró-
senta lækkun. Erna telur að 
aðgerðirnar muni skila sér vel til 

neytenda en Katrín telur matar-
verð lækka en ekki nóg. 

„Ég er hrædd um að ekki sé 
nóg samkeppni á matvöru-

markaði og þensla sé of mikil 
til að þetta skili sér að fullu út 
í verðlagið,“ segir Katr-
ín og tekur undir 
áhyggjur um 
verðhækkanir 

hjá heild-
sölum og kaup-
mönnum fyrir 
breytinguna. 
Hún segir að við 
núverandi aðstæður sé einfaldara 
fyrir kaupmenn að aðgerðirnar skili 
sér ekki út í verðlagið. Hún útilokar 
ekki að matarverð hækki aftur ef 
þenslan haldist.

Katrín er sammála þeim sem telja 
tímasetninguna óheppilega og 
telur að betra hefði verið að grípa 
til þessara ráðstafana í jafnvægi 
eða slaka. Til að ná tilætluðum 
árangri þurfi mjög virkt verðlags-
eftirlit. „Ef lækkunin kemur ekki 
fram í verðlagi er lítið hægt að 
gera,“ bendir hún á. 

Fram undan er óvissa í efna-
hagsmálum. Stýrivextir eru háir. 
Verðbólga hefur lækkað lítillega 
og því merki um viðsnúning en þau 
eru ekki sterk. Lítill samdráttur 
hefur komið fram en þó er ljóst að 
þróunin hlýtur að verða í þá áttina. 
Kosningar eru í vor og á kosninga-
ári er samdráttur ekki vinsæll. 
Tímasetning á matarbreytingum 
er engin tilviljun. Viðsnúningurinn 
kemur tæpast fyrir vorið.

Halla er bjartsýn á að stjórnvöld 
átti sig á stöðunni, séu tilbúin til 
viðræðna og hlusti á viðskiptalífið. 
Hún segir að hvert fyrirtæki þurfi 
að hugsa um sína afkomu og lifa af. 
Málið sé ekki einfalt og engar ein-
faldar lausnir til. Áður hafi aðeins 
illa stödd og lítt þróuð ríki með lít-
inn trúverðugleika kastað gjald-
miðli sínum og tekið einhliða upp 
evruna. „Þannig erum við ekki. 
Okkur er nær að ná jafnvægi í hag-
kerfið, taka síðan upp umræður til 
lengri tíma litið og setja fram áætl-
un um hvernig við ætlum að skipa 
málum til framtíðar.“

Tilfinningaþrungin umræða hefur átt sér stað 
síðustu daga um efnahagsmálin og það hvort 
Íslendingar eigi að kasta krónunni og taka upp 
evruna. Er það kannski þróun sem ekki verður 
stöðvuð? Þrír hagfræðingar og einn viðskipta-
fræðingur sem Guðrún Helga Sigurðardóttir ræddi 
við eru sammála um það að umræðan mætti vera 
á yfirvegaðri nótum.

Ef við lendum í vandræðum með efnahagsmálin og höf-
um ekki þessa aðlögun sem krónan hefur gefið þá kemur 
það fram í atvinnuleysi og rýrnun kaupmáttar. Það er 

hættan. Við Íslendingar höfum aldrei getað sætt okkur við þetta og 
okkur hefur tekist að afstýra því með krónunni.“ 



Farðu strax inn á www.ibliduogstridu.is og tryggðu þér þannig ókeypis miða.

NÚ SÝNUM VIÐ HVAÐ Í OKKUR BÝR!
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VIÐ STYÐJUM HANDBOLTALANDSLIÐIÐ

FRÍTT INN Á LANDSLEIKINA GEGN
TÉKKUM Í LAUGARDALSHÖLL

VERTU VIRKUR STUÐNINGSMAÐUR STRÁKANNA OKKAR
Í ÍSLENSKA LANDSLIÐINU Í HANDKNATTLEIK

laugardaginn 13. janúar kl. 16:15 og sunnudaginn 14. janúar kl. 16:15

STUÐNINGSAÐILAR:

01 Við lítum á okkur sem „stuðningsmenn” – en ekki 
„áhangendur”.

02 Við vitum að stuðningur okkar er mikilvægur fyrir liðið og 
getur haft mikil áhrif á árangur þess.

03 Við vitum að stuðningur er ekki síst nauðsynlegur í stríðu 
– ekki bara í blíðu! 

04 Við gerum okkur raunhæfar væntingar.

05 Við teljum það ekki minnimáttarkennd að taka það með í 
reikninginn að 300 þúsund manna þjóð er að keppa við 
milljónaþjóðir. Það er bara viðurkenning á staðreyndum.

06 Við gerum þá kröfu til landsliðsins að það „haldi haus” í mótlæti 
og skuldbindum okkur til þess að gera slíkt hið sama.

07 Við heitum því að yfirgefa ekki skútuna ef miður gengur – við 
heitum því að halda út allt til enda og sýna „úr hverju við erum gerð”.

08 Jákvæður stuðningur er skemmtilegur og gefandi – ekki bara fyrir 
landsliðið heldur líka okkur stuðningsmenn og þjóðarkarakterinn.

09 Við getum ekki öll orðið landsliðsmenn – en við getum orðið 
stuðningsmenn – í blíðu og stríðu. 

10 Sama hvernig gengur og sama hvernig fer - þá lofum við 
alltaf einu: Við höfum ánægju af leiknum.

Samtök stuðningsmanna íslenska landsliðsins í handknattleik voru formlega stofnuð 12. janúar.
Félagsmenn samþykkja svohljóðandi yfirlýsingu:

STUÐNINGSBOÐORÐIN 10



Öldruð en ánægð
Að undanförnu hefur mikið verið rætt um málefni aldraðra og aðbúnað þeirra á dvalar- og hjúkrunarheimilum. Jafnan hefur 
umræðan verið neikvæð þar sem bent er á að ekki sé nægilega vel hlúð að þessum þjóðfélagshópi. Sigríður Hjálmarsdóttir heim-
sótti fjögur dvalar- og hjúkrunarheimili og ræddi við heimilisfólkið sjálft um líðan þeirra og aðbúnað á heimilunum.

Jórunn er 96 ára gömul og hefur 
búið á Dvalarheimilinu Grund í 
fimm ár. Hún segist ekki geta hugs-
að sér neitt yndislegra. „Það er svo 
gott samfélag hérna að ég myndi 
hvergi annars staðar vilja vera,“ 
segir Jórunn en hún hefur rekið 
verslunina Jórunnarbúð á Klappar-
stíg í fjórtán ár og fer til vinnu á 
hverjum morgni. Þar selur hún 
sængurver, dúka og ýmislegt fleira. 
„Ég ætla að halda áfram með búð-
ina á meðan ég lifi. Ég finn aldrei 
til í fótunum og er aldrei þreytt,“ 
segir hún en hún reiknar allt í hug-
anum og þarf ekki að nota gler-
augu. „Svo kem ég heim eftir vinnu 
og þá er kvöldverðurinn borinn á 
borð fyrir mig. Síðan fer ég alltaf 
inn á herbergið mitt eftir kvöld-
mat. Þá vil ég hafa næði til að horfa 
á sjónvarpið eða lesa enda er ég þá 
búin að fá nægan félagsskap fyrir 
daginn en hér er ekki hægt að láta 

sér leiðast í eina mínútu.“
Jórunn segir afskaplega vel 

valinn hóp starfsfólks starfa á 
Grund sem þyki vænt um allt 
heimilisfólkið. „Á því er engin 
undantekning því alls staðar er 
sama hlýja og yndislega viðmót-
ið,“ segir Jórunn og bætir því við 
að á heimilinu hafi hún allt sem 
hún þarf. „Hér fæ ég hárgreiðslu, 
fótsnyrtingu og nudd, þannig að 
þetta er bara eins og að taka fólk 
að sér þegar það er orðið fullorðið. 
Hér lifi ég mína elli með eðlileg-
um hætti.“

Jórunn varð fyrir því óhappi 
fyrr í vetur að fótbrotna. „Ég á ægi-
lega góðar dætur sem hlupu í skarð-
ið fyrir mig í búðinni fyrir jólin 
meðan ég var að jafna mig og það 
gekk ofsalega vel.“ Jórunn var þó 
ekki lengi að jafna sig eftir óhappið 
því hún vildi komast sem fyrst til 
starfa aftur í versluninni sinni.  

Sigmundur hefur verið á Sólvangi í rúm tíu ár en 
hann er 96 ára síðan í september. „Mér hefur liðið 
ágætlega eftir að ég kom á Sólvang,“ segir Sig-
mundur og bætir við: „Enda er ekkert að mér 
nema elli.“ 

Sigmundur segir það alveg ágætt að vera á 
dvalarheimili þó hann geri nú ekki mikið yfir dag-
inn. „Ég þvælist bara um hérna, hlusta dálítið á 
útvarpið og reyni líka að lesa svolítið. Það gengur 
þó ekki alveg nógu vel því ég sé dálítið illa en 
gengur alveg ef letrið er ekki mjög smátt.“

Aðstæður Sigmundar á dvalarheimilinu hafa 
heilmikið breyst á þessum tíu árum því fyrst 
þegar hann kom þangað deildi hann herbergi með 
tveimur öðrum. „Svo var tekið upp á því að fækka 
niður í tvo en ég er bara einn hérna núna því hann 
dó í ágúst sem var með mér á stofunni,“ segir Sig-
mundur og er steinhissa á að fá að vera einn í her-
bergi þó honum finnist það alveg ágætt. „Ég hélt 
að heimilið hefði ekki efni á því.“

Spurður hvort hann líti á Sólvang sem heimili 
sitt segir Sigmundur: „Já, ég verð að gera það 
enda er ég búinn að vera hér svo lengi og á hvergi 
annars staðar heima. Ég á þó ekki marga vini hér 
enda hef ég aldrei verið vinamargur. Ég er að 
mestu sjálfum mér nógur.“ 

Ólafur er á þriðja árinu sínu á Skjóli en hann er 86 
ára gamall. „Mér hefur líkað vel að vera hér og 
hef nóg við að vera,“ segir Ólafur og tekur dæmi: 
„Maður horfir á sjónvarp og hlustar á útvarp. Á 
morgnana eru æfingar þar sem ég æfi mig að 
ganga í göngugrind til að halda mér aðeins við. 
Þannig að hér er ágætt að vera.“ 

Ólafur segir ekki mikið um bein félagsstörf á 
Skjóli en nefnir þó helgistundirnar sem séra Sig-
urður Jónsson í Ásprestakalli sér um. „Síðan er 
tómstundaiðja hér niðri þar sem hægt er að mála, 
prjóna og fleira. Þar hef ég málað svolítið og les 
blöðin þar líka þannig að mér leiðist ekkert, enda 
er hægt að hafa vel ofan af fyrir sér,” segir Ólafur. 

Eiginkona Ólafs kemur reglulega í heimsókn 
til hans á Skjól en hún býr enn heima. „Hún gat 
ekki annast mig lengur og þess vegna kom ég 
hingað.“

Ólafur segist ekki geta litið á Skjól sem heimili 
sitt heldur líti hann meira á sig sem gest þar. „En 
ég sætti mig vel við að vera hér. Það eru reyndar 
mikil viðbrigði að fara að heiman og á hjúkrunar-
heimili. Sérstaklega að skilja konuna eftir heima 
en hún er sjö árum yngri en ég. Það hefur enn ekki 
komið til tals að hún komi hingað líka enda getur 
hún annast um sig sjálf ennþá. Fær bara mann-
eskju til sín til að þvo og hreinsa til,“ segir Ólafur. 

„Ég verð 92 ára í vor og er búin að 
vera hér á Hrafnistu síðan fyrir 
jólin 2005,“ segir Þórunn en sjálf 
hafði hún unnið á Hrafnistu á árum 
áður. „Mér hefur líkað ágætlega 
hér síðan ég kom enda var ég búin 
að vinna hér og vissi alveg að 
hverju ég gekk. Annars fer það 
mikið eftir því bara hvernig fólkið 
er sjálft hvort það er ánægt eða 
ekki.“

Þórunn segist ekki gera neitt 
sérstakt yfir daginn. „Ég les blöð-
in en að öðru leyti ósköp lítið. Spila 
þegar ég hef einhvern til að spila 
við og hef verið með handavinnu 
sjálf bara hér inni á herberginu 
mínu. Þá hjálpar starfsfólkið mér 

ef ég þarf á því að halda,“ segir 
hún.

„Mér dettur ekki í hug að kvarta 
undan því að vera hér, það væri nú 
bara skáldskapur,“ segir Þórunn 
og bætir því við að það sé ekkert 
vandamál að vera gamall nema að 
maður skapi sér það sjálfur. 

„Ég fann ekkert fyrir því að 
fara heiman frá mér og hingað á 
Hrafnistu. Ég bjó heima áður og 
sonur minn var með íbúð í kjallar-
anum hjá mér. Ég var oft ein í hús-
inu af því hann var að vinna og 
mér fannst það ekki vera öruggt 
lengur, auk þess sem mér leiddist 
stundum,“ segir Þórunn og er 
ánægð með nýja heimilið sitt. 

„Börnin mín heimsækja mig oft og 
ég fer í heimsóknir til þeirra eða 
með þeim. Mér þætti voðalega 
skrítið að hætta að umgangast 
fólkið mitt. Það hefur alltaf verið 
duglegt að heimsækja mig. Þannig 
að ég get alveg verið ég sjálf og 
gert það sem ég vil þó ég búi hér. 
Ég læt þá starfsfólkið bara vita af 
mér.“ 
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L
ittle Miss Sun-
shine er lítil mynd 
sem hefur slegið í 
gegn hvarvetna 
og það er óhætt að 
segja að hún hafi 

fengið draumabyrjun þegar 
hún var sýnd á Sundance 
kvikmyndahátíðinni þar sem 
áhorfendur risu úr sætum 
sínum að lokinni frumsýn-
ingu og hylltu höfunda henn-
ar með dynjandi lófaklappi. 
Sigurganga myndarinnar 
hefur verið óslitin síðan en 
þessar miklu vinsældir komu 
leikstjórunum í opna skjöldu.

„Þessar vinsældir komu 
okkur á óvart, ekki síst þar 
sem þetta er okkar fyrsta 
mynd,“ segir Jonathan en þau 
hjónin hafa unnið saman að 
kvikmyndagerð í um 20 ár og 
hafa meðal annars gert tón-
listarmyndbönd fyrir R.E.M., 
Janet Jackson og Paulu Abdul. 
„Við höfum alla tíð verið heill-
uð af kvikmyndagerð og töld-
um okkur vera með frábært 
efni í höndunum en óraði ekki 
fyrir þessu. Það eina sem við 
vissum var að sagan og inni-
hald hennar skiptu okkur 
miklu máli en það er alls ekki 
sjálfgefið að það sem maður 
heillast af höfði til annarra. 
Hvað þá fólki í öðrum löndum 
þannig að þetta hefur verið 
mjög ánægjulegt og þá ekki 
síst vinsældirnar utan Banda-
ríkjanna.“

Little Miss Sunshine greinir 
frá ferðalagi fjölskyldu, hjón-
um með tvö börn, samkyn-
hneigðum og þunglyndum 
frænda og rugluðum afa sem 
hefur tekið upp fíkniefna-

neyslu á gamals aldri. Allt er 
fólkið í einhverjum andlegum 
hremmingum fyrir utan sjö 
ára dótturina en fjölskyldan 
leggur land undir fót þegar 
stúlkunni býðst að taka þátt í 
fegurðarsamkeppni barna. 
Aðstandendur hennar eru 
óttalegt minnipokafólk en 
eygir von um glæstan sigur 
og stendur þétt að baki yngsta 
fjölskyldumeðlimnum.

„Handritshöfundurinn sá 
Little Miss Sunshine fyrir sér 
sem nútímalega vegamynd 
sem segði þessa fjölskyldu-
sögu án allrar tilfinningasemi 
og væmni. Ég held að myndin 
höfði jafnsterkt til fólks og 
raun ber vitni vegna þess að 
við þekkjum öll þessi vanda-
mál og óöryggið sem persón-
urnar glíma við. Myndin fjall-
ar um tvenn ólík lífsviðhorf 
sem takast á. Annars vegar 
að líta á lífið sem samkeppni 
og hins vegar sem dans. Þegar 
þú dansar gerir þú það ein-
ungis vegna þess að þú nýtur 
þess og hefur ekki áhyggjur 
af því að vera dæmdur. Þegar 
upp er staðið eru það þessi 
skilaboð sem myndin hefur 
fram að færa, að það sé far-
sælast að horfa á lífið eins og 
dans og njóta reynslunnar 
frekar en að vera í stöðugri 
samkeppni og einblína á það 
hvort maður sé númer eitt.“

„Ég held að Bandaríkjamenn 
séu sérstaklega uppteknir af 
því að vera númer eitt,“ segir 
Jonathan. „Heimurinn er hins 
vegar að breytast og þetta 
viðhorf er að breiðast út um 
allan heim. Við höfum því 
miður flutt þessa sigurveg-
araþráhyggju út um víða ver-
öld. Það eru alls konar keppn-
ir í gangi úti um allt. Við erum 
til dæmis með American Idol 
í sjónvarpinu hérna en þátt-
urinn er gerður eftir bresku 
módeli. Eigið þið kannski líka 
ykkar útgáfu af American 
Idol? Þetta er fáránlegt. Það 
er alveg út í hött hvað við 
leggjum öll á okkur en það er 
notalegt að sjá að fólk nær 
þessum punkti í Little Miss 
Sunshine.“

Jonathan segist hafa rekið 
sig á það að Bandaríkjamenn 
eigi það til að misskilja mynd-
ina og sumir haldi því fram 
að hún upphefji aumingja-
skap. „Þetta er alls ekki rétt 
og punkturinn virðist því 
miður fara fram hjá þeim 
sem leggja þennan skilning í 
myndina. Við erum einfald-
lega að segja fólki að láta ekki 
samkeppnina heltaka sig. Við 
erum einfaldlega að segja 
fólki að kalla sig ekki „sigur-
vegara“ og ekki „tapara“ 
heldur. Við erum í raun öll 
þátttakendur í einhvers konar 

Lífsdans sólskinsfólksins
Hjónin Jonathan Dayton og Valerie Faris slógu óvænt í gegn með sinni fyrstu kvikmynd, Little Miss Sunshine, sem fjögur þús-
und manns hafa séð á þeirri viku sem hún hefur verið sýnd í Reykjavík. Þórarinn Þórarinsson ræddi við Jonathan um þessa litlu, 
krúttlegu mynd sem flytur þann boðskap að fólki sé farsælast að líta á lífið sem dans.

fegurðarsamkeppni út í gegnum lífið 
en við megum ekki láta þetta lita alla 
tilveru okkar.“ 

Jonathan segir góðu heilli að þó mikið 
sé um fegurðarsamkeppnir barna í 
Bandaríkjunum þá séu þær almennt 
litnar hornauga. „Þessar keppnir 
ganga yfirleitt fram af fólki og þó það 
sé hellingur af þeim í gangi þá eru 
þær samt einkennileg menningarfyr-
irbæri á jaðrinum og flestum er 
brugðið þegar þeir sjá börnin á sviði. 
Öll börnin sem koma fram í myndinni 
eru raunverulegir keppendur í feg-
urðarsamkeppnum en við ákváðum 
að það færi best á því að sýna þessi 
börn eins og þau eru í raun og veru. 
Ég hef mínar persónulegu skoðanir á 
þessum keppnum en vildi í myndinni 
horfa á heildarmyndina og það hvern-
ig við stillum okkur öll upp sem kepp-
endur. Við vildum tryggja að fegurð-
arsamkeppnin yfirskyggði ekki 
myndina og kaffærði boðskapinn. Það 
er svo óneitanlega áhugavert að fólk 
úr þessum barnafegurðarsamkeppn-
abransa hefur tekið myndinni vel og 

lítur alls ekki á hana sem fordæm-
ingu á fyrirbærinu.“

Leikararnir í myndinni þykja standa 
sig með mikilli prýði með hina ungu 
Abigail Breslin, Greg Kinnear og 
Toni Collette í broddi fylkingar en 
gamanleikarinn Steve Carell úr 
bandarísku The Office-þáttunum 
þykir einnig sýna á sér nýja og 
skemmtilega hlið í hlutverki frænd-
ans þunglynda. „Við gerðum okkur 
fulla grein fyrir því að leikhópurinn 
gæti skipt sköpum fyrir útkomuna og 
vönduðum okkur vel þegar við völd-
um í hlutverkin. Við vissum að við 
yrðum að finna leikara sem gætu 
verið sannfærandi á tilfinningasvið-
inu og verið ekta og fyndir um leið. 
Steve Carell sagðist aldrei hafa litið 
svo á að hann væri að leika í gaman-
mynd þó hann hafi verið meðvitaður 
um að þetta væri fyndið og hann var 
því aldrei að reyna að vera fyndinn. 
Þetta er eitt af því sem fékk þetta allt 
til að ganga upp, að leikararnir voru 
ekki að rembast við að vera fyndnir.“

Jonathan segir það síður en svo 
vefjast fyrir þeim hjónum að vinna 
saman og það sé ekki vandamál að 
hafa tvo leikstjóra. „Við erum gift, 
eigum þrjú börn og höfum unnið 
saman í rúm tuttugu ár þannig að 
fyrir okkur er það eðlilegasti hlutur í 
heimi að vinna náið saman. Við gerð-
um þetta allt saman og vorum alveg 
samstíga í gegnum allt ferlið. Við 
unnum bæði með leikurunum en 
þegar við tökum atriðin upp átti 
annað okkar það til að draga sig 
aðeins í hlé á meðan hitt hélt áfram að 
gefa leikurunum fyrirmæli en við 
gættum þess vandlega að lenda ekki í 
mótsögn hvort við annað. 

Jonathan segir þau hjónin undir 
áhrifum frá ýmsum leikstjórum, 
evrópskum og bandarískum. Glöggir 
áhorfendur þykjast jafnvel greina 
skandinavísk áhrif í Little Miss Sun-
shine og það er síður en svo úr lausu 
lofti gripið. „Við erum ofboðslega 
hrifin af myndunum Tilsammans og 
Fucking Åmål eftir Svíann Lukas 
Moodysson og svo höldum við mikið 
upp á Almodóvar.“

Eigið þið kannski 
líka ykkar útgáfu 
af American Idol? 
Þetta er fárán-
legt. Það er alveg 
út í hött hvað 
við leggjum öll á 
okkur en það er 
notalegt að sjá að 
fólk nær þessum 
punkti í Little 
Miss Sunshine.
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op an nitsel

Þetta er 
meðleigjandi

minn hann Jói, 
hann er frekar 
skrýtinn en ég 
bjarga mér!

Mér sýnist 
þú nú gera 

meira en bara 
að bjarga 

þér, þú lítur 
stórkostlega

út!

Jæja Jói! Hvað 
gerir þú?

Sjálf-
stæður ...

Sem
þýðir?

Þú veist, aldrei frí, 
sífellt ný verkefni, 

endalaus læti, 
vinna, vinna, 

vinna!

Atvinnulaus? Já svona
 mest!

Ansk!

Djö#&!

Kom inn! Palli minn, það 
er matur eftir 

hálftíma!

Mamma byrjar alltaf á að 
sótthreinsa herbergið þegar 

hún kemur inn.
Hvers
vegna?

Ég er 
næstur!

TROMMUSETT TROMMUSETT

Ég ligg bara hérna og 
safna skeggi!

Ég þarf að fara að hringja og 
segja mömmu að hún sé að fara 

að eignast annað barnabarn!

Já, það er víst

Um leið og hún heyrir fréttirnar 
byrjar hún að nöldra í mér. Hún 

er svo áhyggjufull fyrir mína hönd 
af því ég á engin börn né kærasta!

Ég á mér góðan frama og 
hef það gott, en ekkert er 

nógu gott fyrir hana, nema 
það að unga út endalausum 

barnabörnum!

Náðu í 
bréfþurrkur
fyrir okkur!

 Þarna kom 
það!

„Lífið kemur í tímabil-
um,“ sagði móðir mín 
við mig um daginn 
svo spekingslega að 
ég átti ekki annarra 
kosta völ en opna 
einn bjór og hugsa 
vandlega um 

merkingu þessara 
orða. Ég byrjaði á því að 

hugleiða hvort ég ætti ekki að taka 
upp þann sið að fá mér ávallt einn 
bjór þegar móðir mín segði eitt-
hvað merkilegt en taldi að það 
myndi leiða til mikillar dag-
drykkju og sneri mér því að vanga-
veltum um tímabilaskipt lífið.

Lífið kemur jú vissulega í tíma-
bilum. Sumum hrútleiðinlegum, 
öðrum hreint snilldarlegum. Þegar 

svo eitt tímabil klárast og annað 
tekur við þá getur oft komið okkur 
á óvart hversu auðvelt eða þá 
hversu erfitt er að sleppa takinu 
og halda út í óvissuna. Hugleiðing-
ar mínar héldu áfram í viðlíka 
hringavitleysu og ég dreypti á 
bjórnum meðan Bob Marley söng 
um að djamma, djamma í nafni 
guðs. Ég starði ofan í bjórdolluna í 
leit að svari og aldrei þessu vant, 
þá leyndist svar við einni af gátum 
lífsins ofan í hálffullri bjórdós.

Galdurinn er að sætta sig við að 
ekkert endist að eilífu. Í stað þess 
að hanga sífellt í því sama, koma 
sér vel fyrir í þægindablöðrunni 
þar sem ekkert hróflar tilveru 
manns, er gott að sprengja 
blöðruna öðru hvoru. Stöðnun er 

ógnvekjandi fyrirbæri. Því er 
besta leiðin til að njóta lífsins sú, 
að ná því besta úr hverju tímabili 
fyrir sig og halda svo áfram yfir í 
næsta. Í þessum skilningi er lífið 
svolítið svipað pöbbarölti. Stund-
um er gott að breyta til og færa 
sig yfir í stuðið á næsta bar. 

„Svalt“ hugsaði ég og tók stór-
an sopa af visku lífsins úr bjórdós-
inni.

Að þessu sögðu þakka ég ykkur 
fyrir samfylgd og lestur. Ég ætla 
að kasta mér út úr þægindablöðr-
unni og halda áfram pöbbaröltinu 
yfir í næsta tímabil lífsins. Stund-
um verður maður bara að láta eftir 
freistingunni, enda ekki víst að 
hún bjóðist aftur.

Lifið og njótið.
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Hallilúja og Heiðar Alelda 
Pollapönk

Skúli Sverrisson
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Beatles
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Incubus
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Sálin
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Björgvin Halldórsson 
 Björgvin og Sinfó CD+DVD

Forgotten Lores 
 Frá Heimsenda             

Ice Age 2    
DVD
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DVD
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DVD

My Super Ex Girlfriend 
DVD
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TILBOÐ
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DVD

Superman Returns 
DVD
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Þjóð sem klæðir sig árið 
um kring í bláar gallabuxur 
ætti ekki að kippa sér upp 
við að myndlistarmenn setji 
saman sýningu með yfir-
skriftinni Indigo. Á hverju 
ári er baðmullin í gallabux-
unum lituð blá með tilbún-
um indigo-lit sem hefur 
um langt árabil tekið við af 
hinum forna dimmbláa lit.

Indigo var hátt skrifaður meðal 
fornþjóða Indlandsskagans og 
Kína. Þótt litarar Kínverja og Ind-
verja hafi fundið margar leiðir til 
að skapa þennan sterkbláa lit er 
sjaldgæft að takast á við hann í 
hreinu formi: túregar á svæðinu í 
jaðri Sahara kunna það enn og þar 
táknar hann auð, þar er hann svo 
sterkur að hann smitast á húð 
manna og þeir fá á sig bláan tón.

Hópur myndlistarmanna með 
formleg sýningarsamtök – stund-
um kallaðir málarahópurinn Gull-
pensillinn – hefur sett saman sýn-
ingu sem opnar í Gerðarsafni í 
dag og þau hafa valið sér yfir-
skriftina Indigo. Verður sýningin 
uppi til 11. febrúar. Þau eru tíu 
saman að þessu sinni, en eru í los-
aralegu mengi sínu meira, raunar 

helstu málarar landsins undir 
miðjum aldri, hópurinn sem kom 
fram og reis hljóðlega gegn ríkj-
andi stefnuleysi og sundrungu og 
tók að mála á ný. 

Þetta eru þeir Daði Guðbjörns-
son, Helgi Þorgils, Eggert Péturs-
son, Ransu, Birgir Snæbjörn, 
Jóhann Lúðvík, Kristín Gunn-
laugsdóttir, Sigríður Ólafsdóttir, 
Sigtryggur Bjarni og Sigurður 
Árni. Þessi sýning er búin að vera 
tvö ár í uppsiglingu og gefur 
Gerðarsafn út myndarlega sýn-
ingarskrá með stuðningi Mile-
stone.

Verkin eru öll miðuð útfrá indi-
go-bláum. Þau eru svo ólík sem 
þau eru mörg: leiðiþemað er bara 
liturinn og hann reynist óhemju 
öflugur að halda öllu saman. 
Myndefnið er af ýmsum toga: 
fangar á Litla-Hrauni, blóma-
myndir Eggerts, leikföng fyrir 
Indigo-börnin, kunnuglegri þemu 
frá Helga Þorgils og Kristínu 
Gunnlaugsdóttur.

Í myndarlegri sýningarskránni 
gerir Auður Ólafsdóttir listfræð-
ingur litla grein fyrir litnum og 
tengslum hans hér á landi og í 
stærra samhengi vestrænnar 
myndlistarsögu og þá er ekki tæpt 
á blúsnum, bláum mánudögum, 
næturblámanum og bláum augum 
þínum.

Tríó Artis heldur árlega nýárstón-
leika sína í Mosfellskirkju í Mos-
fellsdal á morgun sunnudag. Þetta 
er í fjórða skiptið sem tónleikarn-
ir eru haldnir en á efnisskrá er 
jafnan ljúf tónlist fyrir flautu, 
víólu og hörpu.

Í ár leikur tríóið verk eftir Carl 
Philipp Emanuel Bach, Claude 
Debussy, Arnold Bax og François 
Devienne. Þess má geta að tríó-
sónata Claude Debussy er fyrsta 
verkið sem skrifað var fyrir 
flautu, víólu og hörpu. Síðar hafa 
mörg tónskáld fetað í fótspor 
Debussys og einnig samið verk 
fyrir þessa hljóðfærasamsetn-
ingu sem þykir mjög sérstök en 
jafnframt falleg. 

Tríó Artis hefur gert það að 

hefð að flytja sónötu Debussy á 
hverju ári á nýárstónleikunum í 
Mosfellskirkju enda merkilegt 
verk sem vex við hverja hlustun.

Tríó Artis var stofnað í Amster-
dam árið 2001 en það skipa þau 
Kristjana Helgadóttir, flautuleik-
ari, Þórarinn Már Baldursson, 
víóluleikari og Gunnhildur Ein-
arsdóttir hörpuleikari.

Tónleikarnir hefjast kl. 17 og 
er aðgangur að þeim ókeypis. 

Nýárstónleikar Tríó Artis
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„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR





Bling, hælaskór og loðfeldir

Ekki má gleyma þeirri 
ágætu lífsnauðsyn sem góð 
undirföt eru. 

Hvort sem um ræðir hlýtt og gerð-
arlegt föðurland og ömmubol til 
að bjóða okkar harðgera, rammís-
lenska kulda birginn eða undir-
fögur korselett með blúndunær-
buxum í stíl til að lífga svolítið 
upp á svartasta skammdegið, þá 
er þessa dagana hægt að finna 
stórkostlega fjársjóði á góðu verði 
á útsölunum sem flestar búðir í 
Reykjavík hafa hafið. Skokkum 
því af stað og nælum okkur í eitt 
til tvö sett af fallegum nærfötum. 
Svo mælum við líka með að kíkja 
á netið og lúxuskettir geta 
athugað vefinn www.
agentprovocateur.com.  
Nægt er úrvalið!  

Nú er janúar. Nú er kalt. Nú er skammdegi og kannski auðvelt að vera 
svartsýnn. Ég var að velta því fyrir mér um daginn hvernig klæða-
burður okkar breytist eftir árstíðum og þá jafnvel eftir skapi. Ég tek 
sjálf eftir því að ég kýs fremur að klæðast ljósari litum þegar hlýna 
tekur í veðri. Oftast er þó svarti eða dökki liturinn ráðandi enda 
praktíkin í fyrirrúmi hjá flestum Íslendingum. Það er hægt að klæðast 
svörtu án þess þó að hverfa inn í fjöldann og svartur litur þarf ekki að 
vera neikvæður litur. Mér þykir gaman og mikilvægt að sjá fólk 
klæðast svörtu einfaldlega af því að það ýkir karakter þess og því 
finnst það töff en ekki upp á praktíkina eða til þess að draga úr öðrum 
litum.  French chic útlitið, Johnny Cash og Velvet Underground eru góð 
dæmi. Eins sjást margar ritstýrur erlendra tískublaða aðeins í svörtu 
og talað er um að tískumafían gangi aðeins í þessum klassíska lit. 
Maður klikkar aldrei í svörtu.  Sé maður hins vegar fyrir sterka liti er 
um að gera að leyfa þeim að skína. Það gerði hann Christopher Kane 
svo sannarlega á sýningu sinni fyrir vor/sumar 2007 en nánar er fjallað 
um hann hér annars staðar á síðunni, enda heillaði hann frú Donatellu 
Versace upp úr skónum. 

Í tískuheiminum gerast hlutirnir á ofurhraða. Hafi maður einhvern 
áhuga á tískunni er skemmtilegt að fylgjast með nýjum nöfnum skjóta 
upp kollinum, sjá hvað hönnuðirnir hafa fram að færa, hverjir gera 
öðruvísi hluti, hverjir koma með eitthvað alveg nýtt, hverjir halda í 
klassíkina, en umfram allt, hvernig þróast tískan?

Við heyrum oft að „eighties“ eða „nineties“ sé alveg komið aftur eða 
að „sixties“ sé að virka þessa dagana. Hvert sem hönnuðir sækja 
áhrifin, sér maður um leið hvort þeir hafa gefið eitthvað af sjálfum sér 
í flíkina og á hvaða hátt þeir nálgast viðfangsefnið. Þessir gömlu tímar 
koma aldrei aftur. En það er æðislegt að sjá að þessi tímabil voru svo 
mikilvæg í hönnunarsögunni að áhrifa þeirra gætir enn í dag og enn 
skemmtilegra að hafa möguleikann á að blanda þessum stílum saman, 
enda allt leyfilegt í tískunni í dag.

Þetta er allt risastór blanda af gömlu og nýju og hringrásin er 
endalaus.

Eins og með svo margt annað er það mikilvægast að þora en ekki 
guggna og sjá svo bara hvað gerist...

Svartur mánuður?

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is



Þessi náungi útskrifaðist síðastlið-
ið vor úr Central St. Martins skól-
anum í London eins og 
svo margir dásamlegir 
listamenn. Meðfylgj-
andi myndir eru frá 
tískuvikunni fyrir 
vor/sumar 2007 og 
eins og sjá má er 
hin sjálflýsandi 
litagleði einstök, 
orkan flæðir hrein-
lega um allt. Næst-
um öll fötin eru 
svipuð í sniði en 
Kane tekst samt að 
gæða hvert og eitt 
lífi með skemmtileg-
um litasamsetning-
um, mismunandi 
munstri og blöndu af 
málmum og keðjum.

Augljósra áhrifa 
gætir frá Ver-
sace og Azzedine 
Alaia og Donatella 
Versace fer ekki í 
grafgötur með 
aðdáun sína á 
Kane og fyrir sýn-
inguna sendi hún honum stafla af 
skóm og blómvönd með óskum 
um gott gengi. 

Fylgstu vel 
með þessum!

Anna Wintour (fædd í Bretlandi 
1949), ritstýra hins ameríska 
Vogue, er goðsögn í lifandi lífi.

Grönn og hörkuleg sækir hún 
tískuvikurnar ávallt með sólgler-
augu, sem hún að eigin sögn ber 
til að verja augun fyrir flassljós-
um tískusýninganna.

Hún hætti í skóla 16 ára og 
hóf feril sinn í tískublaða-
mennsku árið 1970 hjá Harper’s 
& Queen í London. Hún var ráðin 
sem ritstjóri hins breska Vogue 
1986 og starfaði þar til ársins 
1988 þegar hún fluttist til New 
York, og tók við sem ritstjóri 

hins ameríska Vogue, sem hún 
ritstýrir enn.

Hún ku vera hörð í horn að 
taka. Illar tungur á vefnum 
skrifa greinar sem bera nöfn á 
borð við Is Anna Wintour Satan? 
(Er Anna Wintour kölski?) og 
hefur hún stundum verið nefnd 
kjarnorku-Anna (Nuclear Anna).

Hvað sem kann að vera til í 
sögusögnunum verður ekki af 
henni tekið að sem ritstjóri US 
Vogue hefur henni tekist að safna 
yfir 10 milljónum dala í þágu 
Alnæmissamtakanna. 

Dagleg stundaskrá Önnu 

Wintour er álíka víðfræg og 
ímynd hennar. Hún vaknar á 
hverjum morgni klukkan korter 
fyrir sex og spilar tennis áður en 
hún mætir á skrifstofu Vogue á 
Times Square. Hún er virk í 
veisluhöldum en dvelur þó aldrei 
lengur en fyrstu tíu mínúturnar í 
veislunum, hún kýs fremur að 
vera komin heim í rúmið klukkan 
10. 

Anna Wintour – hin sanna 
ofurkona tískuiðnaðarins
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APOCALYPTO     kl. 3, 6 og 9 B.I. 16 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE     kl. 3, 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 3
CASINO ROYALE     kl. 6 og 9 B.I. 14 ÁRA
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES     kl. 5.50 og 8 B.I. 12 ÁRA
ERAGON        kl. 3 B.I. 10 ÁRA
BORAT        kl. 10.15 B.I. 12 ÁRA

APOCALYPTO    kl. 5, 8 og 10.55 B.I. 16 ÁRA
SÝND Í LÚXUS      kl. 5, 8 og 10.55
THE BLACK DAHLIA    kl. 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE    kl. 3.40 og 8 B.I. 7 ÁRA
KÖLD SLÓÐ    kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 1.30 og 3.40
ERAGON     kl. 1.20, 3.30 og 5.45 B.I. 10 ÁRA
CASINO ROYALE    kl. 10.15 B.I. 14 ÁRA
SÝND Í LÚXUS      kl. 2
MÝRIN     kl. 2 og 5.50 B.I. 12 ÁRA
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL   kl. 1.30

APOCALYPTO       kl. 8 og 10.40 B.I. 16 ÁRA
KÖLD SLÓÐ        kl. 6 og 8 B.I. 12 ÁRA
TENACIOUS D        kl. 10 B.I. 12 ÁRA
ERAGON         kl. 4 og 6 B.I. 10 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 4

Ath: Ekkert hlé á myndum Græna ljóssins.

Toppmyndin á Íslandi í  dag!Toppmyndin á Íslandi í  dag!

“Stórkostlega skemmtilegur og hjartnæmur 
farsi sem sendir áhorfendur brosandi

út úr salnum” M.H.G. - Fréttablaðið

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

Gagnrýni. baggalútur.isGagnrýni. baggalútur.is

20% afsláttur fyrir alla viðskiptavini Kaupþings 
ef greitt er með korti frá Kaupþingi
20% afsláttur fyrir alla viðskiptavini Kaupþings 
ef greitt er með korti frá Kaupþingi

FRÁ LEIKSTJÓRA SCARFACE OG THE UNTOUCHABLES
BYGGÐ Á SÖGU EFTIR HÖFUND L.A.CONFIDENTIAL

BEINT Á TOPPINN Í USA!

Kvikmyndin The Queen 
fékk tíu tilnefningar til 
bresku Bafta-verðlaunanna 
sem tilkynntar voru í gær. 

Helen Mirren þykir sigurstrang-
leg fyrir túlkun sína á Elísabetu 
drottningu í kvikmyndinni The 
Queen en auk hennar var Stephen 
Frears tilnefndur sem besti leik-
stjórinn. The Queen lýsir því á 
skemmtilegan hátt hvernig Elísa-
bet tókst á við dauða Díönu og þá 
hálfgerðu múgæsingu sem bloss-
aði upp í Bretlandi vegna þessa. 
Fast á hæla The Queen kemur 
James Bond-myndin Casino Roy-
ale með níu tilnefningar en 
Daniel Craig er tilnefndur 
fyrir besta leik í aðalhlut-
verki. 

Myndin hefur farið vel 
ofan í harða aðdáendur 
leyniþjónustumannsins 
og ljóst að Craig hefur 
blásið á allar gagnrýnis-
raddir sem sögðu 
hann óhæfan í 
hlutverkið. Fátt 
kemur á óvart 
hvað tilnefning-
arnar varðar ef 
undanskilið er 
gott gengi Casino 

Royale en Bond-myndirnar 
hafa hingað til ekki þótt 
mikill verðlaunamatur. 
Flestar af þeim kvikmynd-
um sem tilnefndar 
eru sem besta 

myndin 
hafa 
verið 
orðaðar 
við 

Ósk-
ars-

verðlaunin, svo sem The Depart-
ed, Babel og United 93.

Kvikmyndarýnirinn Mark 
Kermode segir að fátt hafi komið 
sér á óvart. „Þetta er mjög fjöl-
breytt og mér finnst gaman að því 
hversu mikla viðurkenningu Little 
Miss Sunshine fær,“ sagði Kerm-
ode í samtali við fréttavef BBC. 
„Annars virðist engin mynd ætla 
að tróna á toppnum og þetta verð-
ur mjög spennandi,“ bætti hann 
við. 

Bafta-verðlaunin verða afhent í 
Konunglega óperuhúsinu í Covent 
Garden 11. febrúar. Stephen Fry 
verður ekki kynnir í fyrsta sinn 
síðan árið 2000 en enn á eftir að 
finna eftirmann breska gaman-
leikarans sem hefur haldið um 
stjórnartaumana með miklum 
glæsibrag.

„Ég hvet ykkur til að sjá þessa mynd, hafið það 
gott og notalegt og njótið þess að vera að

horfa á íslenska snilld”
Gagnrýni / Baggalútur.is

„Köld slóð er afbragðs skemmtun, góð og
spennandi sakamálasaga. Séríslensk aðstaða er
notuð á skemmtilegan og frumlegan máta til að
skapa alvöru íslenska spennumynd. Vel gert”

Davíð Örn Jónsson / Kvikmyndir.com

„Köld slóð er afbragðs sakamálasaga sem 
hægt er að mæla með”

JVJ / topp5.is

„Vel gerð kvikmynd í öruggri leikstjórn
Björns Br. Björnssonar”

Hilmar Karlsson / Frjáls verslun

„Ég mæli eindregið með þessari mynd. 
Hún er skemmtileg blanda af rómantík, 

drama, hasar og smá draugagangi”
kvikmyndir bm / hugi.is

„... og ekki gleyma kærustunni því sum atriði
í myndinni eru afskaplega "deitvæn" 

og þið ættuð að geta með lagni gert e-ð 
meira úr þessu en bara bíóferð”

Gagnrýni / Baggalútur.is

20% afsláttur fyrir alla viðskiptavini Kaupþings ef greitt er með korti frá Kaupþingi
IÐNAÐAR- OG 

VIÐSKIPTARÁÐUNEYTIÐ

Sýnd í  kvikmyndahúsum um land allt

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Þ.J. -FBL

Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

GEGGJUÐ GRÍNMYND

BS. FBL

DENZEL WASHINGTON  VAL KILMER

KVIKMYNDIR.IS

FRÁ FRAMLEIÐENDUM WEDDING CRASHERS

HUGHJACKMAN CHRISTIANBALE
SCARLETTJOHANSSON MICHAELCAINE

EKKI MISSA 
AF ÞESSARI! FRÁBÆRLEGA FYNDIN OG SNIÐUG GAMANMYND... 

A.Ó. SIRKUS

SÝND Í HÁSKÓLABÍÓI

BAGGALUTUR.IS

SÝND Í HÁSKÓLABÍÓI

FRÁ LEIKSTJÓRA BATMAN BEGINS OG MEMENTO

MÖGNUÐ OG TÖFRANDI SPENNA SEM HELDUR ÞÉR Í HELJARGREIPUM 

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI
THE PRESTIGE kl. 6 - 8:30 - 11

STRANGER THAN FICTION kl. 8:10 - 10:30

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 1:20 - 3:40 - 5:50

HAPPY FEET M/-Ensk tal kl. 3:40 - 5:50 - 8:10

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 1:30 - 3:50

DÉJÁ VU kl. 10:30

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 2 Leyfð

THE PRESTIGE  kl. 8 - 10:30 B.i. 12

HAPPY FEET m/ísl. tali kl. 2 Leyfð

HAPPY FEET m/ensku tali kl. 5:30 Leyfð

ARTHUR AND... m/ensku tali kl. 2 - 4 Leyfð

EMPLOYEE OF THE M... kl. 5:50 - 8 B.i. 12

STRANGER THAN FICTION kl. 10:10 B.i. 7

Háskólabíó
DÉJÁ VU

THE DEPARTED kl. 10:30 B.i. 16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 3 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 3 Leyfð

THE PRESTIGE kl. 3 - 6 - 9 - 10:20 B.i.12

THE CHILDREN OF MEN kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 B.i.16

THE HOLIDAY kl. 5:30 - 8 B.i. 7

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 5:30 - 8 B.i. 16

KÖLD SLÓÐ kl. 3 - 5:50 - 8 B.i. 16

SPARBÍÓSPARBÍÓ 450450krkr
á allar sýningar merktar með appelsínu-
gulu á laugardögum og sunnudögum
á allar sýningar merktar með appelsínu-
gulu á laugardögum og sunnudögum

SAMbio.is

THE PRESTIGE kl. 5:30 -  8 - 10:40 B.i.12

THE PRESTIGE  VIP kl. 3:20 - 8 - 10:40

EMPLOYEE OF THE MONTH kl. 5:40 - 8:10 - 10:40

STRANGER THAN FICTION kl. 5:40 - 8 - 10:30 Leyfð

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 8 - 10:40 B.i.16

THE CHILDREN OF MEN kl. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:30 B.i.16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl. 1 - 2:10-3:20-5:40 Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal kl. 3:20 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 1:30 - 3:20 Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl.1:30 Leyfð

ÓBYGGÐIRNAR  M/- Ísl tal. kl.1:30    Leyfð

THE PRESTIGE kl  8 - 10:20 B.i. 12 

HAPPY FEET  m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU m/ísl. tali kl. 2 Leyfð

HAPPY FEET m/ensku tali kl. 4 Leyfð

FLAGS OF OUR FATHERS kl  5:40 B.i.16

THE CHILDREN OF MEN kl  8 - 10:20 B.i.16

Hljómsveitin Sigur Rós hef-
ur undanfarna tvo mánuði 
verið upptekin í hljóðveri 
sínu, Sundlauginni, í Mos-
fellsbæ við að taka upp lög 
á nýja plötu. 

Að sögn bassaleikarans Georgs 
Holm er afar líklegt að platan klárist 
á þessu ári. Veltur það síðan á plötu-
fyrirtæki sveitarinnar erlendis 
hvort hún komi út á árinu. Georg 
segir að það muni koma í ljós hvort 
einhverjar stefnubreytingar verði á 
plötunni. „Við erum búnir að klára 
nokkur lög en það er meira eftir að 
gera. Við vitum ekkert nákvæmlega 
hvernig hún endar. Við erum bara 
að gera tilraunir eins og er. Sum af 
þessum lögum eru líka gömul lög 
sem við sömdum fyrir svolitlu síðan. 
Efni sem var aldrei klárað og hefur 
því aldrei verið gefið út. Við ákváð-
um að það væri tími til kominn að 
klára það,“ segir hann. 

Sigur Rós mun hafa í nógu að 
snúast á næstunni. Auk þess að 
vinna í plötunni og tónleikamynd 
sinni sem var tekin upp hérlendis á 
síðasta ári mun sveitin spila á fjár-
öflunartónleikum til styrktar Tíbet 
þann 26. febrúar í Carnegie Hall í 
New York. Þetta verður í fyrsta sinn 

sem hljómsveitin spilar á þessum 
þekkta tónleikastað.

Patti Smith, sem hélt tónleika hér 
á landi á síðasta ári, og tónskáldið 
heimsþekkta Philip Glass munu 
einnig koma fram. Daginn fyrir tón-
leikana mun Sigur Rós flytja tónlist 
sína við dansverk Merce Cunning-
ham, Split Sides, í Miami.

„Þetta er árlegur viðburður sem 
Glass er að sjá um. Hann hafði sam-
band við okkur og vildi fá okkur til 
að koma. Við verðum úti í Banda-
ríkjunum á þessum tíma þannig að 
við ákváðum að skella okkur,“ segir 
Georg. „Við viljum styrkja og styðja 

við bakið á þessum málstað. Okkur 
hefur áður verið boðið að koma og 
spila en aldrei séð okkur fært að 
mæta.“

Sigur Rós mun aðeins spila eitt 
lag á tónleikunum og segir Georg 
líklegast að Heysátan, lokalag síð-
ustu plötu sveitarinnar, Takk, verði 
fyrir valinu. „Við verðum ekki þarna 
úti til að spila á okkar eigin tónleik-
um og þess vegna verðum við með 
voða lítið af græjum. Það eru fá lög 
sem við getum spilað án þess að 
vera með þrjú tonn af hljóðfærum, 
þannig að það verður að vera Hey-
sátan,“ segir hann.

Leikkonan Cameron 
Diaz og popparinn 
Justin Timberlake 
hafa staðfest skiln-
að sinn eftir þriggja 
ára ástarsamband.

Í sameiginlegri 
yfirlýsingu sögðu 
þau að sambandið 
hefði endað að 
beiðni þeirra beggja 
og þau myndu 
áfram verða vinir 
sem héldu áfram að 
elska og bera virð-
ingu hvort fyrir öðru. Sögðu þau að 
fréttaflutningur undanfarinna 
daga hefði fengið þau til að gefa út 
yfirlýsinguna.

Diaz, sem er 34 ára, og hinn 25 
ára Timberlake, byrjuðu saman 
eftir að hafa hist á Kids Choice-

verðlaunahátíðinni
árið 2003. Orðrómur 
hefur verið uppi að 
undanförnu um að 
Timberlake hafi 
haldið framhjá Diaz 
með leikkonunni 
Scarlett Johansson. 
Nýlega sást til þeirra 
eyða tíma saman í 
eftirpartíi vegna 
nýrrar kvikmyndar 
Timberlake, Alpha 
Dog, auk þess sem 
Johansson leikur í 

nýju tónlistarmyndbandi poppar-
ans við lagið What Goes Around.

Bæði Diaz og Timberlake ljá 
persónum í teiknimyndinni Shrek 
the Third raddir sínar en myndin 
er væntanleg á hvíta tjaldið í 
sumar.

Staðfesta skilnað

Söngkonan Madonna hefur hvatt 
fólk til að ættleiða börn frá Afríku 
þrátt fyrir það fjaðrafok sem ætt-
leiðing hennar á malavískum dreng 
olli. Sagðist hún í spjalli við David 
Letterman hafa bjargað lífi með því 
að ættleiða drenginn, sem er eins 
árs. Hún sagðist hafa verið vöruð 
við því að ættleiðingin gæti gengið 
erfiðlega fyrir sig en átti ekki von á 
svona mikilli gagnrýni. Madonna á 
einnig níu ára dóttur og sex ára son.

Hvetur til 
ættleiðinga

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

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

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

FRÁIR FÆTUR M/- ÍSL TAL. KL. 1  Í ÁLFABAKKA KL. 2 Í KEF.  OG Á AK.

SKOLAÐ Í BURTU M/- ÍSL TAL. KL. 1:30  Í ÁLFABAKKA OG KL. 2 Á AKUREYRI

Skráðu þig á
SAMbio.is

SparBíó* — 450krSparBíó* — 450kr



Ræddi við Eyjólf Sverrisson um skiptin

6
 Stuðningsmannasam-

tökin Í blíðu og stríðu voru stofn-
uð í Laugardalshöllinni með pompi 
og prakt. Félagið er hugsað sem 
vettvangur þar sem hver sem er 
getur gerst meðlimur og stutt 
dyggilega við bakið á „strákunum 
okkar“ í handboltalandsliði karla.  
Tekið er við skráningum á vefsíðu 
félagsins, ibliduogstridu.is, og 
geta þeir sem skrá sig átt kost á 
því að fá frímiða á landsleik 
Íslands og Tékklands í Laugar-
dalshöllinni um helgina.

Valinkunnir einstaklingar eru í 
heiðursstjórn samtakanna en þeir 
eru Geir H. Haarde forsætisráð-
herra, Jón Karl Ólafsson forstjóri 
Icelandair, Magnús Skúlason geð-
læknir, Jakob Sigurðsson fram-
kvæmdastjóri, Halla Tómasdóttir 
hjá Viðskiptaráði, Árni Pétur 
Jónsson forstjóri Teymis, Elva 
Ósk Ólafsdóttir leikkona og Sig-
urður Valur Sveinsson handbolta-
þjálfari. 

Landsliðið sjálft var einnig 
statt á stofnfundi samtakanna og 
var tilkynnt að leikmennirnir 
yrðu í sambandi við stuðnings-
menn á heimasíðunni, bæði með 
því að skrifa á bloggsíðunnar og 
svara spurningum lesenda. 

Félagar verða að fara eftir 
„stuðningsboðorðunum“ tíu til að 
gerast gjaldgengir í samtökin sem 
snúast um að styðja landsliðið á 
jákvæðan máta í gegnum þykkt 
og þunnt.

Guðjón Valur Sigurðsson þekk-
ir vel hvernig það er að standa í 
ströngu með landsliðinu og hann 
segir að það sé lítill tilgangur að 
halda úti landsliði ef stuðningur-
inn er enginn.

„Eftir því sem árin líða og 

reynslan safnast lærir maður að 
meta þennan stuðning,“ sagði 
Guðjón Valur. „Það er afar gott að 
vita af þessum stuðningi og hann 
er okkur mikilvægur. Þegar við 
spilum á stórmótum erlendis 
fáum við fréttir af stemningunni 
heima en annars reynum við að 
halda okkur til hliðar og einbeita 
okkur fyllilega að verkefninu 
hverju sinni.“

Þegar íslenska landsliðið spilar 
á stórmóti fylgist meginþorri 
þjóðarinnar með og virðist sem 
flestir hafi sína skoðun á liðinu og 
gengi þess. „Við fögnum allri 
gagnrýni svo lengi sem hún á rétt 
á sér og er á málefnalegum nótum. 
Við vitum að handboltalandsliðið 
er sameiningartákn þjóðarinnar 
þegar mikið ber við og við gerum 
ávallt okkar besta.“

Íslenska landsliðið mætir því 
tékkneska tvívegis um helgina, 
klukkan 16.15 í Laugardalshöll í 
dag og á sama tíma á morgun. 
Hægt er að nálgast miða á fyrr-
nefndri síðu og eru handboltaunn-
endur hvattir til að mæta í Höllina 
og sýna stuðninginn í verki áður 
en alvaran byrjar í Þýskalandi 
eftir slétta viku.

Stofnfundur stuðningsmannasamtakanna Í blíðu og stríðu var haldinn við hátíðlega viðhöfn í Laugardals-
höll í gær. Í þeim fylkja stuðningsmenn handboltalandsliðsins sér um „strákana okkar“ sama hvað á dynur.

 Svo gæti vel farið að Ólaf-
ur Ingi Skúlason, leikmaður enska 
2. deildarfélagsins Brentford, 
verði samherji hins sænska 
Henriks Larsson næsta sumar. 
Ólafur Ingi heldur á morgun til 
Svíþjóðar þar sem hann mun 
dvelja í þrjá daga við æfingar hjá 
úrvalsdeildarliðinu Helsingborg. 
Henrik Larsson er samningsbund-
inn liðinu en var fyrir áramót lán-
aður til Manchester United eins 
og kunnugt er.

„Hann gat valið um nokkur lið 
til að heimsækja en valdi að fara 
til Helsinborg,“ sagði Ólafur Garð-
arsson, umboðsmaður Ólafs Inga. 
„Stuart Baxter er þjálfari liðsins 
og hef ég góða reynslu af honum 
frá því að hann þjálfaði Lyn en þá 
var Jóhann B. Guðmundsson 
samningsbundinn liðinu. Baxter 
hringdi í Arsene Wenger sem gaf 
Ólafi Inga sín bestu meðmæli.“

Wenger stóð fyrir því að Ólafur 
Ingi kom til Arsenal á sínum tíma 

en þar lék hann með varaliði 
félagsins þar til hann gekk til liðs 
við Brentford. Ólafur Ingi hefur 
átt við erfið meiðsli að stríða und-
anfarin tvö ár en hann er nýbúinn 
að jafna sig á krossbandaslitum í 
hné.

Ólafur til reynslu hjá Helsingborg

Evrópumeistarar
Frakka unnu öruggan sjö 
marka sigur á Dönum, 30-23, í 
seinni æfingaleik þjóðanna 
fyrir HM í handbolta. Danir 
unnu fyrri leikinn 28-25 en áttu 
nú aldrei möguleika gegn 
sterku frönsku liðið sem hafði 
sex marka forystu í hálfleik.

Líkt og í fyrri leiknum var 
íslensk ættaði hornamaður 
Dana, Hans Lindberg, marka-
hæstur með fimm mörk eins 
og Lasse Boesen. Hjá Frökkum 
skoraði Daniel Narcisse níu 
mörk og Bertrand Gille var 
með sex. Frakkland er eins og 
kunnugt er með íslenska 
landsliðinu í riðli. 

„Ég var að prófa mig áfram 
í byrjun og það gerir maður 
ekki á móti Frökkum án þess 
að vera refsað fyrir. Ég lagði 
hins vegar áherslu á að allir 
leikmenn liðsins væru búnir að 
spila fyrir HM og nú veit ég 
betur hvaða möguleika við 
höfum í hverri stöðu,“ sagði 
Ulrik Wilbek, þjálfari Dana, 
eftir leik.

Frakkar bættu 
fyrir tapið

 Guðjón Valur 
Sigurðsson sagði að of mikið 
væri gert úr þeim meiðslum 
sem hann hefur glímt við 
undanfarna daga.

„Ég fékk högg á ökklann og 
þurfti að sleppa æfingum í tvo 
daga. Ég æfi eins og venjulega 
í dag og spila svo um helgina. 
Ég er svo sem ekki búinn að 
jafna mig fyllilega en ég hef 
engar áhyggjur af þessu,“ 
sagði hann við Fréttablaðið í 
gær. 

Meiðslin smá-
vægileg



 Viðskiptamaðurinn Jafet 
S. Ólafsson, fyrrum framkvæmda-
stjóri Verðbréfastofunnar hf., til-
kynnti í gær að hann myndi bjóða 
sig fram til formanns KSÍ. Jafet 
er annar maðurinn sem tilkynnir 
un framboð en Geir Þorsteinsson, 
framkvæmdastjóri KSÍ, hafði 
áður tilkynnt um framboð.

„Ég hef mikinn áhuga á fótbolta 
og hef starfað töluvert innan 
hreyfingarinnar. Ég vil taka þátt í 
að efla knattspyrnulífið á Íslandi 
og gera það enn betra,“ sagði hinn 
55 ára gamli Jafet við Fréttablaðið 
í gær. Hann var formaður Bad-
mintonsambandsins í fjögur ár á 
sínum tíma en hefur undanfarin 
ár starfað í viðskiptalífinu þar 
sem hann var framkvæmdastjóri 
Verðbréfastofunnar síðustu tíu ár 
en lét af því starfi á dögunum. 

Hann situr eigi að síður í stjórn 
fyrirtæksins. Jafet var áður úti-
bússtjóri Íslandsbanka og fram-
kvæmdastjóri Íslenska útvarpsfé-
lagsins.

Stærsti sjáanlegi munurinn á 
framboðunum tveimur er sá að 
Geir hyggst gera formannsstarfið 
að fullu starfi en það hyggst Jafet 
ekki gera nái hann kjöri.

„Ég fer í þetta á þeim forsend-
um að starfið sé ekki fullt starf. 
Ég býð mig heldur ekki fram þar 
sem ég sé ósáttur við núverandi 
forystu því ég tel hana hafa unnið 
mjög gott starf. Í mínum augum 
þá á framkvæmdastjórinn að sjá 
um daglegan rekstur og að við 
séum líka með öflugt starfsfólk 
sem og stjórn. KSÍ er stórt fyrir-
tæki og ég horfi þannig á það. Ég 
er ekki með miklar áherslubreyt-

ingar en ég hef samt alltaf horft á 
íþróttir sem mikið forvarnarstarf 
og vil nota íþróttir meira tengt 
forvarnarstarfi,“ sagði Jafet, en 
hvað hefur hann fram að færa í 
starfið? „Ég hef reynslu úr íþrótta-
hreyfingunni og mikla reynslu úr 
viðskiptalífinu til að nefna eitt-
hvað.“

Jafet segist ekki bjóða sig fram 
nema hann telji sig geta lagt Geir 
í formannskjörinu. „Það gefur 
auga leið að ég væri ekki að bjóða 
mig fram nema ég teldi mig eiga 
góða möguleika á kosningu. Það er 
búið að kanna baklandið og ég tel 
mig eiga góða möguleika,“ sagði 
Jafet.

Tel mig eiga góða möguleika á að ná kosningu

 Heildarverðmæti fimm 
ára samnings Davids Beckham 
við LA Galaxy eru talin vera í 
kringum 250 milljónir dala, eða tíu 
milljarðar íslenskra króna. Að 
minnsta kosti 80 prósent þessarar 
upphæðar fær Beckham fyrir eitt-
hvað allt annað en að sparka 
bolta.

Beckham fær „aðeins“ 50 millj-
ónir dala fyrir að spila fótbolta 
þessi fimm ár en hvaðan kemur 
afgangurinn? „Mesta verðmætið 
kemur í gegnum styrktarsamn-
inga Davids úti um allan heim. Það 
er allt annar samningur og kemur 
MLS ekki við,“ segir Ivan Gazidis, 

forseti MLS-deildarinnar. „Koma 
hans til Bandaríkjanna mun auka 
verðmæti Beckham-vörumerkis-
ins og gróðinn mun einnig aukast. 
Það er aftur á móti ekki okkar mál 
og við komum hvergi nærri slík-
um samningum.“

50 milljóna dala leikmanna-
samningur Beckhams bliknar í 
samanburði við samning hafna-
boltamannsins Alex Rodrigues  
sem fær 252 milljónir dala á tíu 
ára tímabili fyrir að spila hafn-
bolta. Annar hafnaboltamaður, 
Derek Jeter, fær síðan 189 millj-
ónir dala fyrir tíu ára samning.

Scott Branvold, prófessor í 

íþróttamarkaðsfræðum, er ekki 
viss um að Beckham muni ná 200 
milljónum dala í gegnum styrktar-
aðila á fimm árum.

„Knattspyrnan hefur alltaf átt 
mjög erfitt uppdráttar í Banda-
ríkjunum og því verður maður að 
spyrja sig hvort þetta sé raunhæf-
ur möguleiki. Kannski mun hann 
taka þátt í raunveruleikaþætti,“ 
sagði Branvold.

Hafnaboltamenn fá betur greitt en Beckham

Stjörnustúlkur geta 
komist á topp DHL-deildar 
kvenna í handbolta með sigri á 
Haukum í Ásgarði í dag. Miklu 
var búist við af Stjörnunni í vetur 
en illa hefur gengið hjá liðinu að 
komast í toppsætið þar sem 
Grótta og nú Valur hafa verið 
stærsta hluta tímabilsins. 
Stjarnan vann góðan sex marka 
útisigur á Gróttu í vikunni og nær 
Val með sigri á Haukum en 1. 
sætið væri þeirra á hagstæðari 
markahlutfalli.

Haukaliðið vann öruggan sigur 
á Íslandsmeisturum ÍBV í vikunni 
og fær þarna eitt af sínum síðustu 
tækifærum til þess að blanda sér 
í baráttuna um Íslandsmeistara-
titilinn. Leikurinn hefst klukkan 
13.00 en klukkutíma síðar fara 
þrír aðrir leikir fram í deildinni: 
Fram-FH, Akureyri-ÍBV og 
Grótta-HK.

Langþráð topp-
sæti í boði

Blackburn tekur á móti 
Arsenal í kvöldleik ensku úrvals-
deildarinnar í dag en margt 
jákvætt hefur gerst hjá Rovers-
liðinu síðan þessi lið mættust í 
síðasta mánuði. Arsenal vann 
Blackburn 6-2 á Emirates-
vellinum á Þorláksmessu og eftir 
leikinn bjuggust flestir við 
erfiðum jólum og áramótum hjá 
lærisveinum Marks Hughes. 
Annað kom þó á daginn því 
rasskellurinn í London kveikti 
greinilega í liðinu sem síðan 
hefur unnið fjóra leiki í röð og er 
markatalan úr þeim 10-2. 

Einu mörkin sem liðið hefur 
fengið á sig í þessum leikjum 
komu úr vítaspyrnum og í þeim 
tveimur síðustu vann liðið 
stórsigra (3-0 á Wigan og 4-1 á 
Everton í bikarnum). Nú er að sjá 
hvernig Blackburn gengur þegar 
þþað mætir aftur Arsenal á 
Ewood Park í kvöld.

Rassskellurinn 
kveikti í Rovers

 Helena Sverrisdóttir, 
fyrirliði Hauka, í Iceland 
Express-deild kvenna í körfubolta 
setti nýtt met í fyrrakvöld í 96-44 
sigri Íslandsmeistara Hauka á 
bikarmeisturum ÍS.  Þriðja 
stoðsending Helenu var hennar 
hundraðasta í deildinni á tímabil-
inu og hefur engum leikmanni 
tekist að náð að gefa sína 
hundruðustu stoðsendingu svo 
snemma á tímabilinu. Helena 
bætti sitt eigið met frá því í fyrra 
um 7 daga og tvo leiki en hún er 
aðeins ein þriggja leikmanna sem 
gefið hafa 100 stoðsendingar á 
einu tímabili. 

Hinar eru Alda Leif Jónsdóttir 
og Andrea Gaines. Þetta er þriðja 
tímabilið í röð sem Helena gefur 
á annað hundrað stoðsendingar.

Helena fljótust 
í hundrað

 Steve Nash, leikmaður 
Phoenix Suns, gaf 21 stoðsendingu 
á félaga sína í 109-90 sigri á 
Cleveland Cavaliers í fyrri nótt. 
Með þessu varð hann fyrsti 
leikmaðurinn í níu ár til þess að 
eiga tvo 20 stoðsendinga leiki á 
sama tímabilinu. Nash skoraði 
aðeins 4 stig og skaut 7 skotum en 
réð engu að síður ríkjum á 
vellinum með útsjónarsemi sinni 
og yfirsýn. 

„Mér líður vel að sjá félaga 
mína ganga vel og skora. Það er 
það sem ég legg áherslu á, að 
koma félögum mínum inn í 
leikinn. Þegar við komumst í gang 
í sókninni þá eru önnur lið langt á 
eftir okkur,“ sagði Nash eftir 
leikinn. Hann gaf stoðsendingar á 
sex leikmenn í leiknum (Shawn 
Marion 5, Amare Stoudemire 4, 
Leandro Barbosa 4, Tim Thomas 
3, Boris Diaw 3 og Raja Bell 2). 

Fimm af þessum körfum voru 
troðslur, sex af þeim sniðskot og 
Nash gaf aðeins tvær stoðsend-
ingar fyrir þriggja stiga skot. 
Nash hefur gefið 353 stoðsending-
ar í 32 leikjum á tímabilinu eða 
11,0 að meðaltali í leik sem er það 
besta í NBA-deildinni.

21 stoðsending 
á félaga sína

 Íþróttasamband Íslands 
ákvað í gær hvaða íþróttafólk fær 
styrki á þessu ári. Styrkveitingar 
ÍSÍ nema að þessu sinni rúmlega 
63 milljónum króna en alls eru tut-
tugu íþróttamenn á A-, B- eða C-
styrk hjá Afrekssjóði ÍSÍ. Fimm 
frjálsíþróttamenn eru á styrk, 
fjórir sundmenn og þrír skíða-
menn en alls eiga níu íþróttagrein-
ar alls tuttugu íþróttamenn á 
afreksstyrk.

Að þessu sinni er úthlutað 
47.820 þúsund krónum úr Afreks-
sjóði ÍSÍ og 9.200 þúsund krónum 
úr sjóði ungra og efnilegra íþrótta-
manna. Fimm íþróttamenn eru 
síðan á styrk frá Ólympíusam-
hjálpinni fyrir leikana í Peking 
2008. Sá styrkur er upp á þúsund 
dollarar á mánuði eða um 828.000 
íslenskar krónur á árinu 2007.  
Auk alls þessa er A-landslið karla 
í handknattleik á styrk frá Ólymp-
íusamhjálpinni fram að næstu 
ólympíuleikum. Nemur greiðsla 
ársins 28.000 dollurum eða um 
1.950 þúsundum íslenskra króna.

Sundmaðurinn Örn Arnason, 
sem vann brons á Evrópumeist-
aramótinu í 25 metra laug, kemur 
nú aftur inn á A-styrk en hann 
fékk eingreiðslustyrk á síðasta 
ári. Örn er einn af fimm íþrótta-
mönnum sem eru á A-styrk en hin 
eru frjálsíþróttafólkið Ásdís 
Hjálmsdóttir, Þórey Edda Elís-
dóttir og Jón Oddur Halldórsson 
og fimleikamaðurinn Rúnar Alex-
andersson. Jóhann Rúnar Kristj-
ánsson, borðtennismaður úr 
röðum fatlaðra, er færður upp í B-
styrk en þar bætist einnig í hóp 
styrkþega Baldur Ævar Baldurs-
son frjálsíþróttamaður úr röðum 
fatlaðra.

Nokkrir einstaklingar sem 
hafa verið á eingreiðslustyrkjum 
undanfarin ár eru nú færðir upp í 
C-styrk en nokkrir þeirra leggja 
áherslu á að ná að tryggja sér sæti 
á næstu ólympíuleikum. 

Golfarinn Birgir Leifur Haf-
þórsson hlýtur einnig eingreiðslu-
styrk sem svarar til B-styrks 

afrekssjóðs en Birgir Leifur 
tryggði sér þátttöku á Evrópu-
mótaröðinni í ár. 

Afrekssjóður hefur enn fjár-
magn til aflögu á árinu og verður 
það fjármagn nýtt í samræmi við 
árangur og verkefni sérsamband-
anna. Kostnaðaráætlanir þeirra 
20 sérsambanda sem sóttu um 
styrk vegna íþróttamanna og 
verkefna til Afrekssjóðs ÍSÍ 2007 
nema 323 milljónum króna. 

Framlag Afrekssjóðs ÍSÍ til 
sérsambanda nemur um 15 pró-
sentum af kostnaðaráætlun 
þeirra.

Sundmaðurinn Örn Arnarson er aftur kominn á A-styrk en alls mun tuttugu 
íþróttamenn fá afreksstyrk. Auk Arnar fá fjórir íþróttamenn A-styrk frá ÍSÍ. 



Ferlega fúl föstudagskvöld við skjáinn





„Já, hann er búinn að bóka ferð 
heim, þessi gleymdi sonur 
Íslands,“ segir Einar S. Einars-
son, talsmaður RJF-hópsins sem 
barist hefur fyrir frelsun og 
heimkomu Arons Pálma Ágústs-
sonar.

Að sögn Einars lýkur Aron 
Pálmi afplánun 17. ágúst, á skráð-
an miða heim 25. ágúst næstkom-
andi og lendir að morgni þess 26. 
á Keflavíkurflugvelli.

Mál Arons Pálma hafa verið 
fréttamatur allt frá því að Krist-
inn Hrafnsson þá fréttastjóri á 
DV greindi frá aðstæðum hans og 
refsivist í Texas snemma árs 
2004. Aron Pálmi, sem fæddur er 
árið 1983, var dæmdur árið 1997 í 
tíu ára refsivist fyrir að hafa barn 
að aldri sýnt af sér refsiverða 
kynferðislega tilburði. RJF-hóp-
urinn, sem telur skákjöfra á borð 
við Einar, Guðmund G. Þórarins-
son, Garðar Sverrisson, Helga 
Ólafsson og fleiri, tók málið upp á 
sína arma. Áður hafði hópurinn 
lagt sitt af mörkum svo að Bobby 
Fischer gæti komið til landsins 
og fengið íslenskan ríkisborgara-
rétt úr fangelsi í Japan. Til þess 
vísar nafn hópsins – upphafsstafa 
Roberts James Fischer.

„Aron Pálmi er nú búinn að 
afplána tíu ár í refsivist, þar af 
fjögur ár í stofufangelsi. Hann 
hefur notið þess síðasta eina og 
hálfa árið að geta stundað nám 
við Lamor-háskóla í Texas. Þar 
eru átta þúsund nemendur,“ segir 
Einar og kveður skólavist Arons 
Pálma hafa gengið að óskum. 

Hann hefur 
meðal 

ann-
ars 

verið valinn í stúdentaráð og 
kjörinn ritstjóri árbókar skól-
ans.

Einar segir það öllu máli skipta 
að Aron hafi um eitthvað að hugsa 
í þeirri viðkvæmu stöðu sem hann 
er. Til dæmis hafi menn veist að 
honum og Aron Pálmi ekki þorað 
að svara fyrir sig af ótta við að 
borið sé á hann að Aron hafi átt 
upptökin. Það þýði að hann þurfi 
að endurtaka refsivist sína. Aron 
Pálmi er því taugaóstyrkur og 
varfærinn sökum erfiðrar stöðu.

„Hann má ekki lenda í neinu 
núna þessa síðustu mánuði,“ segir 
Einar sem heyrir reglulega frá 
Aroni Pálma. Að sögn Einars 
hefur hann einsett sér að léttast 
um 100 pund í það minnsta fyrir 

heimkomuna. „Hann er vel í hold 
kominn. Enda hefur hann örugg-
lega lifað á einhverju ruslfæði og 
hormónakjöti,“ segir Einar. 

RJF hefur stutt Aron Pálma 
dyggilega að sögn Einars og greitt 
fyrir skólagöngu hans nú vel á 
aðra milljón. „Þetta er eitthvað 
sem við höfum verið að öngla 
saman og safnað. Nei, við erum 
ekki enn farnir að undirbúa komu 
hans,“ segir Einar, enda nokkrir 
mánuðir í að Aron lendi.

Til marks um það hversu sterk-
ur karakter Aron Pálmi er nefnir 
Einar að hann hefur gengið með 
GPS-staðsetningartæki í á fjórða 
ár sem mun einsdæmi í heimin-
um, í það minnsta vestanhafs, en 
hámarkið hefur verið eitt ár. „Og 
hann er að rita bók um reynslu 
sína af refsikerfinu í Texas. Hann 
hefur sent mér kafla: „Welcome 
to the system“ heitir hann og er 
sláandi.“

Kvikmyndin Zidane: Andlit 21. 
aldarinnar sló heldur betur í gegn 
hjá Frökkum um jólin en DVD-
diskur myndarinnar seldist í yfir 
hundrað þúsund eintökum. Í 
myndinni er fylgst með öllum 
hreyfingum knattspyrnugoðsins 
Zidane í leik með spænska risa-
veldinu Real Madrid þar sem 
leikmaðurinn var meðal annars 
rekinn út af fyrir slagsmál. 
Myndin fékk óvænta athygli 
þegar Zidane stal senunni í 
úrslitaleik heimsmeistaramóts-
ins í Þýskalandi og skallaði móth-
erja sinn í brjóstkassann.

Sigurjón Sighvatsson, fram-
leiðandi myndarinnar, segir að 
þrátt fyrir þessa miklu athygli 
sem atvikið fékk hafi salan farið 

fram úr björtustu vonum. 
„Universal-dreifingarfyrir-
tækið hafði spáð 
myndinni miklum 
vinsældum en við 
tókum orð þeirra 
ekki trúanleg, 
þetta er því alveg 
frábær árangur,“ 

sagði Sigurjón þegar Fréttablað-
ið hafði upp á honum. „Þetta var 
algjör hámarkssala,“ bætti hann 
við en algengt er að stóru smell-
irnir frá draumaverksmiðjunni 
Hollywood seljist í svipuðu upp-
lagi. Sigurjón segir það hins 
vegar vonbrigði hversu lítinn 
áhuga knattspyrnumaðurinn 
sjálfur hafi sýnt myndinni þrátt 
fyrir loforð um að koma til liðs 
við þá eftir HM.

Sigurjón segir að nú takið við 
kvikmyndahátíðar-ferðalag hjá 
myndinni. „Hún verður meðal 
annars sýnd á Sundance-hátíð-
inni í Bandaríkjunum og á Rot-
terdam-hátíðinni þannig að það 
er ekkert lát á sigurgöngu Zid-
ane,“ segir Sigurjón.

Zidane vinsæl jólagjöf í Frakklandi

Ragnhildi Steinunni Jónsdóttur 
hefur verið úthlutað hið vanda-
sama verk að vera kynnir í undan-
keppni Sjónvarpsins fyrir Euro-
vision en fyrsta undankvöldið 
verður á dagskrá eftir viku. „Ég 
er enginn Gísli Marteinn eða Logi 
Bergmann,“ svarar Ragnhildur 
þegar hún er spurð hvort Euro-
vision sé mikið áhugamál hjá sér. 
„Er svona meðalmanneskja í 
þessu,“ bætir hún við. 

Ragnhildur gerði sér fyllilega 
grein fyrir því að hún mætti varla 
misstíga sig í beinni útsendingu 
því þá fengi hún öll Eurovision-

nördin á bakið. „Núna fer ég bara 
að grennslast fyrir í bókum og 
gömlum keppnum og reyni að 
finna einhverja gullmola sem 
ekki hafa verið sagðir áður þótt 
það verði vissulega erfitt,“ segir 
Ragnhildur sem á þó eftir að nýta 
sér krafta áðurnefnds Gísla Mart-
eins. „Fáir ef einhverjir eru jafn 
vel að sér í þessum fræðum og 
hann,“ bætir hún við. Ragnhildur 
verður ein á sviðinu og tekur við 
keflinu af Garðari Thór Cortes 
sem nú hefur tekið Bretland með 
trompi og leikkonunni Brynhildi 
Guðjónsdóttur en parið vakti 

mikla athygli fyrir líflega fram-
komu í fyrra. 

Ragnhildur Steinunn hefur haft 
í nógu að snúast að undanförnu 
því auk þess að vera í Kastljósinu 
er hún að útskrifast úr sjúkra-
þjálfun í Háskólanum. Þá leikur 
hún aðalhlutverkið í kvikmynd-
inni Astrópíu en Ragnhildur sagð-
ist ekki enn vera farin að stressa 
sig fyrir frumsýninguna enda fer 
myndin ekki í sýningar fyrr en í 
sumar. „Ég er ekki enn farin að 
leiða hugann að því en í júní verð 
ég örugglega komin með hnút í 
magann,“ segir Ragnhildur.  

Gísli Marteinn verður mér innan handar

… fá Daníel Pollock og félagar í 
Tónlistarþróunarmiðstöðinni 
sem berjast með kjafti og klóm 
fyrir að húsnæðið fái áfram að 
vera miðstöð ungra tónlistar-
manna, þrátt fyrir fálæti 
yfirvalda.
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Almennir notendur

Byrjendanámskeið
Vinsælt námskeið ætlað fólki á öllum aldri sem hefur enga tölvukunnáttu. Á þessu 
námskeiði er allt tekið fyrir sem byrjandinn þarf til að komast vel af stað í notkun 
tölvu.
Lengd 42 std. Verð kr. 32.900

Almennt tölvunám
Sérstaklega hagnýtt námskeið fyrir þá sem komnir eru af byrjunarstiginu og eru að 
nota tölvu í vinnu eða heima. Tilvalið námskeið fyrir þá sem vilja auka öryggi sitt í 
allri tölvuvinnslu með aukinni þekkingu, hraða og færni. Helstu kennslugreinar: 
Windows, Word, Excel, Internet og Outlook tölvupóstur. 
Lengd 63 std. Verð kr. 39.900,- 

ECDL tölvunám
Alþjóðlegt tölvunám hentar fólki á öllum aldri sem vill fá ítarlega þekkingu og 
þjálfun í öllum helstu tölvugreinum og alþjóðlega vottun því til staðfestingar. 
Helstu kennslugreinar: Windows, Word, Excel, Internet og Outlook tölvupóstur, 
PowerPoint.
Lengd 84 std. Verð kr. 65.000,-

Vefur – Grafík – Myndvinnsla

Grafísk hönnun
Vinsælt fyrir skapandi fólk sem og 
þá sem vilja forskot til frekara 
hönnunarnáms t.d. á háskólastigi. 
Hentar einnig vel þeim sem vilja 
hanna sínar eigin auglýsingar.

Kennt er á mest notuðu 
hönnunarforritin í dag, Photoshop, 
Illustrator og InDesign ásamt 
frágangi í Acrobat Distiller (PDF).
Lengd 105 std. Verð kr. 116.000,-

Vefsíðugerð – grunnur
Nám ætlað byrjendum í vefsmíði 
með sérstakri áherslu á myndvinnslu 
og myndanotkun. Tilvalið fyrir þá 
sem vilja koma sér upp einfaldri og 
þægilegri heimasíðu. Kennt á tvö 
algengustu forritin í vefsmíði og 
myndvinnslu FrontPage og 
Photoshop.
Lengd 42 std. Verð kr. 36.000,-

Dreamweaver
Afar vinsælt vefþróunarforrit enda bæði fjölbreytt og einfalt til að kóða vefsíður 
með hjálp html og css stílsniða. Áhersla lögð á praktísk verkefni og ljúka einföldum 
vef. Þátttakendur þurfa að hafa góðan tölvugrunn. 
Lengd 31 std. Verð kr. 29.000,-

Stafrænar myndavélar
Stutt og hnitmiðað nám fyrir byrjendur. Farið yfir helstu stillingar, flytja myndir í 
tölvu og skipuleggja myndasafnið. Einfaldar lagfæringar mynda og myndbygging. 
Heimaprentun/framköllun, myndir sendar í tölvupósti, brenndar á CD/DVD diska 
ofl.  Þátttakendur læra að sækja og nota Picasa forritið. 
Lengd 14 std. Verð kr. 15.000,-

Myndbandavinnsla
Námskeið fyrir fólk sem vill læra betur á myndbandstökuvélina sína og vinna/klippa 
myndefnið í tölvunni sinni.
Teknar eru fyrir helstu stillingar myndbandstökuvéla, myndbandstökutækni og 
eftirvinnsla myndbanda í tölvu. Vistun og yfirfærsla myndbanda fyrir DVD eða 
vefsíðu. Myndir settar á netið ofl. 
Lengd 31 std. Verð kr. 32.900,-

Skrifstofunám

Tölvu og skrifstofunám
Viðamikið og hagnýtt nám fyrir
fólk á öllum aldri hvort sem það 
er á leiðinni út á vinnumarkaðinn 
að nýju, sjálfstætt starfandi eða 
vill skapa sér sterkari stöðu á 
vinnumarkaði með aukinni 
menntun. Námið tekur fyrir öll 
helstu skrifstofuforritin, 
margmiðlun (t.d. stafrænar 
myndir og tónlist, CD/DVD), 
persónulega færni (tjáning, 
framkoma, sölu- og 
markaðsfræði, atvinnuumsóknir og viðtöl, gerð ferilskráa ofl.) og viðskiptagreinar 
(hand- og tölvufært bókhald, verslunarreikningur, tollskýrslur ofl). 
Lengd 260 std. Verð kr. 199.000,-

Tölvu og bókhaldsnám
Stutt og hnitmiðuð námsbraut sem hentar fólki á öllum aldri. Nám sem tekur fyrir öll 
helstu skrifstofuforritin sem fólk þarf að kunna skil á í nútímaþjóðfélagi ásamt
bókhaldi og viðskiptagreinum.
Lengd 200 std. Verð kr. 153.000,-

Bókhald 1
Sérlega hagnýtt námskeið fyrir þá sem þurfa að ná tökum á bókhaldi fyrirtækisins. 
Hentar einnig þeim sem hafa góðan tölvugrunn og vilja bæta við sig menntun fyrir 
vinnumarkaðinn.
Lengd 100 std. Verð kr. 94.000,-

Bókhald II 
Stutt framhaldsnámskeið í tölvubókhaldi. Hentar þeim þeim sem hafa bókhaldsgrunn 
eða hafa lokið Tölvu-, skrifstofu- og/eða bókhaldsnámi og vilja bæta við sig þekkingu 
og færni á þessu sviði. Lengd: 32 std.   Verð kr. 36.000,-

Tollskýrslugerð
Hagnýtt og ítarlegt námskeið í gerð tollskýrslna, og um meðferð allra helstu 
innflutningsskjala ásamt öllum helstu reglum sem varða innflutning.
Lengd. 21 std. Verð kr. 28.000,-

Atvinnuumsóknir, gerð ferilskráa og ráðningarviðtöl.
Faglega gerð atvinnuumsókn og framkoma getur skipt sköpum fyrir þig. Stutt
námskeið fyrir þá sem vilja skapa sér sterkari stöðu á vinnumarkaði. 
Lengd 12 std. Verð kr. 12.000,-

Sérfræðinám með alþjóðlegum gráðum

MCP XP
Grunnnám fyrir þá sem vilja verða hæfir til að sjá um rekstur og uppsetningu minni 
og meðalstórra tölvukerfa og fá alþjóðlega vottunþví til staðfestingar. 
Lengd 60 std. Verð kr. 88.900,- (innif. próf 70-270)

MCDST
Nám sem hentar sérstaklega þeim sem þurfa að þjónusta notendavélar í 
fyrirtækjum og heimilum. Grunngráða fyrir starfsmenn í tölvudeildum þar sem
mikið er um útstöðvaþjónustu. 
Lengd 108 std. Verð kr. 137.900,- (innif. próf 70-271 og 70-272)

MCSA
Aðalmarkmið MCSA námsins er að gera þátttakendur hæfa til að starfa sem 
sérfræðingar og umsjónarfólk Microsoft netkerfa og veita þeim jafnframt
alþjóðlega vottun því til staðfestingar. 
Lengd 240 std. Verð kr. 266.000,- með þeim fjórum prófum sem námið byggir á. 
(70-270, 70-284, 70-290 og 70-291. Sjá nánari lýsingu á heimasíðu skólans)

Word ritvinnsla
Excel grunnur
Excel framhald
Outlook

Photoshop – grunnur
Photoshop ljósmyndun 
FrontPage

Önnur námskeið á vorönn

VELKOMIN!

20. janúar kl. 13-16 á Akureyri og í Reykjavík

KOMDU OG KYNNTU ÞÉR AÐSTÖÐUNA

OPIÐ HÚS



Íhaust sem leið fóru ættingjar 
mínir í ferðalag til Tyrklands til 

þess að spóka sig í sólinni. Ferðin 
var prýðileg og strendurnar hinar 
ágætustu, sól á himni og hægt að 
spóka sig í rólegheitum á kvöldin í 
þunnum hörbuxum og panta hvít-
vínsglas á útikaffihúsum án þess 
að drepast úr kulda og/eða verða 
gjaldþrota. Allt var semsagt eins 
og það átti að vera í svona sólar-
landaferð.

vakti þó athygli ferðalang-
anna og var tilefni þónokkurrar 
umræðu eftir að heim var komið, 
og það var eftirfarandi: Þetta milli-
stéttarfólk af Íslandi fór smám 
saman að veita því þónokkra 
athygli að þegar það vafraði um 
útimarkaði þarna í Tyrklandi að 
héðan og þaðan, út úr hornum, 
heyrðist eins og hvíslað af tyrk-
neskum kaupmönnum „góðan dag-
inn“ á hinu ástkæra ylhýra. 
„Komiði inn“. 

fólk ákvað að sjálfsögðu að 
athuga hvað hér væri á seyði og 
steig inn í einn sölubásinn ekki síst 
til að athuga hvernig stæði á því að 
viðkomandi kaupmaður kynni 
íslensku. Ekki síst þótti forvitni-
legt að fá svör við því hvernig 
þessi kaupmaður hafði borið 
kennsl á þau sem Íslendinga að 
fyrra bragði og því ákveðið að 
ávarpa þau með þessum hætti. 

þótti mikil ráðgáta en 
skýringin kom fljótlega í ljós. Eftir 
að inn í básinn var komið tók hinn 
tyrkneski kaupahéðinn auðvitað 
til við það að selja Íslendingunum 
leðurjakka í gríð og erg, úr þykkri 
nautshúð eða þunnri, mittissíða 
eða síða, með boðungi eða án boð-
ungs. Nú var svissað yfir í ensku, 
en undir söluræðum náðu þó hinir 
norrænu viðskiptavinir að skjóta 
inn spurningu er varðaði hina 
athyglisverðu íslenskukunnáttu. 

ljómaði Tyrkinn og var sko 
aldeilis með svör á reiðum hönd-
um. Það borgaði sig, sagði hann, að 
kunna smá íslensku og jafnframt 
þekkja Íslendinga í sjón og reyna 
að fiska þá inn í búðina sérstak-
lega. Íslendingar væru nefnilega 
svo afskaplega góðir kúnnar. Þeir 
keyptu svo mikið af leðurjökkum 
og það sem betra væri – hvíslaði 
hann – að það væri hægt að selja 
þeim jakkana á þreföldu verði. 
Þeir væru langbestu viðskiptavin-
irnir. Hreint dásamlegir. 

því að gefa þessar upplýs-
ingar frá sér spillti kaupmaður 
auðvitað möguleikum á frekari 
viðskiptum að þessu sinni, því ekki 
var það sérstaklega á stefnuskrá 
þessara tilteknu Íslendinga að 
kaupa jakka á þreföldu verði, a.
m.k. ekki vísvitandi. 

, eftir að upplýs-
ingar bárust um að verð á matvæl-
um og drykkjum hér á landi væri 
62% yfir meðalverði í Evrópu, og 
annað eftir því, var þessi saga rifj-
uð upp. Ég held að það sé alveg 
augljóst að ein stór ástæðan – ein 
af mörgum – fyrir háu verðlagi á 
Íslandi – og sú sem þarfnast 
umræðu eins og allt annað í þessu 
máli – er sú að við Íslendingar 
erum afskaplega góðir kúnnar, 
eins og Tyrkinn sagði. Við erum í 
allt of mörgum tilvikum reiðubúin 
að borga þrefalt verð. 

Góðir kúnnar RÝMINGAR-

SALA

50-90%
afsláttur

50-90%
afsláttur

í dag, laugardag,
kl. 11-18
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