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Kaupir á Gullströndinni
Jón Ásgeir Jóhannesson keypti jörð í
Skagafirði af Pétri
Péturssyni Álftagerðisbróður.
FÓLK 54

Sænsku leiðina?
„Íslendingar hafa farið íslensku
leiðina, hvorki hina bandarísku né
hina sænsku. Íslendingum finnast
Bandaríkjamenn of tómlátir um
þá, sem lítils mega sín, en Svíar of
rausnarlegir við þá, sem geta unnið, en vilja það ekki,“ segir Hannes
Hólmsteinn Gissurarson.
Í DAG 28

Erfðafræði, ástir
og eilífðarmál
María Ellingsen leikstýrir Sælueyjunni í
Þjóðleikhúsinu.
MENNING 38
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Milljarðamæringuri
nn
heldur upp á
fimmtugsafmæli sitt um
helgina.
Boðið verður
upp á
enska sushi-kok
ka og
fokdýra erlenda
leynihljómsveit.
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Syndaaflausn leysir
ekki fíkniefnavanda

Yfirlæknir SÁÁ gagnrýnir skilningsleysi stjórnvalda á málefnum fíkla. Með því að
senda þá til ofsatrúarhópa í stað lækna sé litið á þá sem syndara en ekki sjúklinga.
Málefni Byrgisins voru rædd á fundi ríkisendurskoðanda og fjárlaganefndar í gær.
FÉLAGSMÁL Þórarinn Tyrfingsson,

yfirlæknir SÁÁ, segir skilningsleysi stjórnvalda, einkum framsóknarmanna, á málefnum vímuefnaneytenda og drykkjusjúklinga,
átakanlegt.
Með því að vísa fyrrverandi
skjólstæðingum Byrgisins til Samhjálpar, sem Þórarinn kallar ofsatrúarhóp, hafi Magnús Stefánsson
félagsmálaráðherra opinberað það
viðhorf ráðamanna að fíkn sé synd
en ekki sjúkdómur.
Hann segir furðulegt að yfirvöld hafi ekki séð ástæðu til að
leita ráða hjá SÁÁ og fagfólki sem
fengist hefur við sjúkdóminn. „Það
hefur ekki nokkur einasti embættis-

maður eða stjórnmálamaður haft
samband við mig sem forstöðumann þessarar stofnunar út af
þessu máli,“ segir hann.
„Það er litið á þetta fólk sem
syndugt og að besta meðferðin við
fíknsjúkdómum sé kristniboð og
syndaaflausn innan um það sem ég
kalla ofsatrúarsamtök.“
Málefni Byrgisins voru rædd á
fundi ríkisendurskoðanda, fjárlaganefndar og félagsmálanefndar
í gær. Birkir Jón Jónsson, formaður fjárlaganefndar, segir pólitíska
ábyrgð vegna Byrgismálsins liggja
að hluta til hjá sér.
Hann segist hefði getað fylgst
betur með því að yfirlýsing um

greiðslu á styrk frá félagsmálaráðuneytinu til Byrgisins, sem
gerð var árið 2003, skilaði sér inn
sem þjónustusamningur á milli
þessara aðila.
Aðeins ráðuneytið skrifaði undir
yfirlýsinguna. Birkir var aðstoðarmaður félagsmálaráðherra þegar
yfirlýsingin var gerð en fór inn á
þing stuttu síðar.
Byrgið verður tekið fyrir í utandagskrárumræðu á Alþingi í dag.
Málshefjandi er Lúðvík Bergvinsson, þingmaður Samfylkingarinnar.
Til andsvara er Jón Sigurðsson, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, í fjarveru Magnúsar Stefánssonar félagsmálaráðherra. -sþs/þþ sjá síður 6 og 20

Halla stígur
fram

Tugir tonna af
súrmat í búðir

MATUR Árleg þorraveisla landans
hefst í dag. Talið er að um sextíu
tonn af súrmeti renni niður í
soltna matgæðinga á næstu
vikum. Þá er ferskur og reyktur
þorramatur ótalinn.
Ólafur Ragnarsson, verslunarstjóri í Nóatúni, segir að veislan
hafi farið af stað fyrir nokkrum
dögum og færst í aukana í gær.
„Veislan er að byrja og stendur
frá morgni til kvölds næstu daga.
Það sem helst fer eru pungarnir,
sultan súra og nýja, hvalurinn er
líka vinsæll. Lundabagginn aftur á
móti situr eftir og er að hverfa.
Síðan kaupir fólk auðvitað flatkökur og mikið magn af hangikjöti og
harðfiski,“ segir hann.
- shá

Mega nota sæði
látins sonar síns
JERÚSALEM, AP Ísraelskur dómstóll

hefur úrskurðað að foreldrar
látins hermanns megi nota sæði
úr honum til að eignast barnabarn.
Hermaðurinn var einhleypur
og skildi ekki eftir sig neina
erfðaskrá. Hann féll fyrir hendi
palestínskrar leyniskyttu á Gazasvæðinu árið 2002.
Foreldrarnir kröfðust þess að
mega nota sæði, sem tekið var úr
honum, til að frjóvga egg konu.
Sjúkrahúsið hafnaði þeirri beiðni,
en nú hefur dómstóll úrskurðað
foreldrunum í vil.
- gb

ÍÞRÓTTIR 48

VEÐRIÐ Í DAG
-5
-5
-7

Þorraveisla landans hefst í dag:

Foreldrar fallins hermanns:

Halla Gunnarsdóttir
blaðamaður hefur
tilkynnt framboð sitt
til embættis
formanns
KSÍ.

-6

VEISLAN GETUR HAFIST Kjötiðnaðarmenn í Nóatúni eru klárir í slaginn.

-7

SVIPAÐ Í dag verða norðaustan

5-13 m/s, hvassast með ströndum
en hægastur norðaustan til. Éljagangur norðan og austan en yfirleitt
bjart veður á landinu sunnan- og
vestanverðu. Frost 0-12 stig, hlýjast
til landsins.
VEÐUR 4

LANDSLIÐIÐ KOMIÐ TIL ÞÝSKALANDS Íslenska karlalandsliðið hélt til Þýskalands snemma í gærmorgun og kom til Magdeburg
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EINS EINFALT
OG AÐ SNÚA
VIÐ BLAÐINU

Fréttablaðið slóst í för með götuhóp fíkniefnadeildar lögreglunnar:

Skutlaði sér inn um glugga
LÖGREGLUMÁL Flatskjáir, fíkniefni

og stolinn bíll var hluti uppskerunnar hjá götuhópi fíkniefnadeildar lögreglunnar þegar
blaðamaður Fréttablaðsins fylgdi
hópnum síðastliðinn miðvikudag.
Götuhópurinn gerði húsleit í
tveimur húsum þetta kvöld.
Uppi í Mosfellsbæ var hurðinni
skellt á lögreglumennina. Einn
þeirra náði að skutla sér inn um
glugga á eftir húsráðandanum

sem var í óðaönn að sturta einhverju efni niður í salerni. Fíkniefni og reiðufé fannst í húsinu.
Í Hafnarfirði fannst flatskjár
og myndvarpi sem saknað var af
bæjarskrifstofunum.
Fimm ungmenni í bíl voru
stöðvuð í austurhluta Reykjavíkur. Á þeim fundust fíkniefni og
bíllinn var stolinn. Tveir piltanna
höfðu losnað út af Litla-Hrauni
daginn áður.

OKKAR ALBESTA

OPIÐ LAUGARDAG 10-16

Eiturlyfjaneytendur í fíkniefnabæli reyndust nánast óviðræðuhæfir af neyslu.
Lögreglumennirnir í götuhópnum vita aldrei hvað bíður bak við
næsta þil, þar gæti verið vopnaður
glæpamaður í annarlegu ástandi.
En hópurinn vinnur verk sitt fumlaust og skipulega og af tillitssemi
og virðingu fyrir því fólki sem við
er að eiga. Því kynntist Fréttablaðið á miðvikudaginn. - jss / sjá síðu 24
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um kvöldmatarleytið. Hér er liðið við komuna á flugvöllinn í Frankfurt og var mikil stemning í hópnum þegar ljósmyndari Fréttablaðsins smellti mynd af honum. Fyrsti leikur liðsins er á morgun þegar strákarnir mæta Áströlum.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Mikið úrval af stórum og smáum heimilistækjum með miklum afslætti. Líttu við!
SUÐURLANDSBRAUT 16 108 REYKJAVÍK SÍMI 5880500 www.rafha.is
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3TARFSMENN 2²6 SEM MISSA VINNUNA VEGNA SKIPULAGSBREYTINGA NJËTA BIÈLAUNA

Biðlaun greidd til ársloka 2009
34*«2.-, Starfsmenn Ríkisútvarpsins ohf. sem kunna að missa
vinnuna vegna skipulagsbreytinga fá greidd biðlaun til loka árs
2009. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra upplýsti um það á Alþingi í gær.
Þorgerður segir að í þeim
efnum sé einkum horft til starfsmanna afnotadeildar Ríkisútvarpsins en samkvæmt frumvarpinu um Ríkisútvarpið ohf.
verða afnotagjöld aflögð í lok árs
2008 en skattar innheimtir í staðinn. Við þá breytingu verður starfræksla afnotadeildar óþörf. Segir
Þorgerður að á milli tíu og fimmtán manns starfi á deildinni.

Katrín, hefði ekki verið nær að
lækna strákinn?
b(ANN KOM ALDREI ¹ BIÈSTOFUNA MÅNA
SVO ÁG FËR BARA Å STOFUNA HANSm
+ATRÅN &JELDSTED L¾KNIR HEFUR SEST Å S¾TI
'UÈLAUGS ¶ËRS ¶ËRÈARSONAR ¹ !LÖINGI
MEÈAN HANN JAFNAR SIG EFTIR SLYS

"ROTIST INN Å FJÎGUR HÒS

Áframhaldandi
innbrotahrina
).."2/4 Brotist var inn í hús á
fjórum stöðum á höfuðborgarsvæðinu aðfaranótt fimmtudags.
Við Hlíðarsmára í Kópavogi
var brotist inn í fataverslun og
fatnaði stolið ásamt sjóðsvél.
Peningum var stolið úr
heimahúsi í Garðabæ, fartölva
var tekin úr húsi á Þórsgötu og
verkfærum var stolið úr geymslu
fjölbýlishúss í Breiðholti.
Einnig var brotist inn í þrjá
bíla á höfuðborgarsvæðinu sömu
nótt. Ekki er vitað hverjir voru að
verki í þessum innbrotum.
SÖS

TÎK Å "¾JARALANDI

Stoiber boðar
afsögn í haust
"%2,¥. !0 Edmund Stoiber skýrði

frá því í gær að
hann myndi
segja af sér 30.
september
næstkomandi,
bæði sem
forsætisráðherra Bæjaralands og leiðtogi
íhaldsmanna í
CSU, sem ásamt
systurflokki
sínum CDU
stendur að
samsteypu%$-5.$ 34/)"%2 stjórn með
Sósíaldemókrataflokknum í Þýskalandi.
Enn hefur ekki verið útkljáð
hver verður arftaki hans, en þrír
áhrifamenn í flokknum, þeir
Günther Beckstein innanríkisráðherra, Erwin Huber viðskiptaráðherra og Horst
Seehofer neytendaráðherra
takast á um stöðurnar tvær, sem
Stoiber hefur gegnt, það er að
segja flokksleiðtogastarfið og
forsætisráðherraembættið.
GB

¶/2'%2¨52
+!42¥.
'5..!23$«44)2

®'-5.$52
*«.!33/.

Í ræðu sinni um frumvarpið í
þinginu í gær fjallaði menntamálaráðherra einnig um lífeyr-

isréttindi starfsmanna og sagði
hið nýja opinbera hlutafélag
myndu greiða mótframlag í Adeild Lífeyrissjóðs starfsmanna
ríkisins. Fyrir því lægi yfirlýsing útvarpsstjóra, Páls Magnússonar.
Ögmundur Jónasson VG hefur
dregið í efa – og raunar mótmælt
– fullyrðingum um að réttindi og
skyldur starfsmanna Ríkisútvarpsins séu tryggð eftir að
stofnuninni hefur verið breytt í
opinbert hlutafélag. Hefur hann
sagt að ekki dugi fögur orð til,
binda þurfi ákvæði þar að lútandi
í lög. Um slíkt sé ekki fjallað í
frumvarpinu.
BÖS

$ËMUR VEGNA LÅKAMS¹R¹SAR

Níu milljónir
í skaðabætur

$«-3-, Karlmaður var í gær í
Hæstarétti dæmdur til að greiða
öðrum manni rúmar níu milljónir
króna í skaðabætur vegna
líkamsárásar. Hún átti sér stað í
miðbæ Reykjavíkur í september
árið 1998.
Til átaka kom milli mannanna í
miðbænum og sló sá sem dæmdur
var hinn í andlitið þannig að hann
féll og skall með höfuðið í
jörðina. Varanleg örorka hans var
metin 75 prósent og varanlegur
miski 60 prósent eftir atvikið.
Fórnarlambið var þó látið bera
þriðjung tjóns síns þar sem talið
var að það hefði átt upptökin að
slagsmálunum.
SÖS

Krefjast bóta vegna
sölu ríkisins á ÍAV

Aðalmeðferð vegna sölu á hlut ríkisins í ÍAV hófst í gær. Alvarlegar athugasemdir gerðar við framkvæmdina. Stefnendur segja kynningu á félaginu hafa
verið verulega ábótavant og matsgerð tilboða mjög hroðvirknislega unna.

.%&,%.'$ &2!-²2 +JÎTKVEÈJUH¹TÅÈAR

$«-3-, Aðalmeðferð í máli Tré-

Sarkozy með
forskot á Royal

smiðju Snorra Hjaltasonar hf. og
JB byggingarverktaka á hendur
íslenska ríkinu vegna framkvæmdar á einkavæðingu hlutar
þess í Íslenskum aðalverktökum
(ÍAV) vorið 2003 fór fram í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær.
Stefnendur gerðu mýmargar
athugasemdir við framkvæmdinafyrir dómi. Þeir telja að stjórnendur ÍAV, sem stóðu að eignarhaldsfélaginu AV (EAV), sem keyptu
félagið að lokum hafi til að mynda
haft mun betra aðgengi að upplýsingum en aðrir bjóðendur, að Jón
Sveinsson hafi verið vanhæfur til
að koma að sölunni vegna stöðu
sinnar sem stjórnarformaður ÍAV
og meðlimur í einkavæðingarnefnd og að kynningarfundir á
félaginu hafi dregið vísvitandi
upp dökka mynd af rekstri þess.
Auk þess segja þeir að Landsbanki Íslands hafi verið vanhæfur
til að hafa umsjón með útboðinu
vegna tengsla bankans við tvo
bjóðendur og að matsgerð nýs
umsjónaraðila á síðari stigum söluferlisins hafi verið afar hroðvirknislega unnin.
Lögmaður ríkisins lagði mikla
áherslu á að um staðlaða kynningarfundi um fyrirtækið hefði verið
að ræða. Við aðalmeðferð málsins
kom hins vegar í ljós að einungis
tveim af þeim átta mögulegu bjóðendum sem sóttu þessa fundi hafi
eftir þá þótt aðlaðandi að bjóða í
hlut ríkisins. EAV, félag stjórnendanna, og Joco ehf, sem var í
eigu Jóns Ólafssonar, þáverandi
stjórnarmanns í ÍAV, hafi ekki
einu sinni séð ástæðu til þess að

BRÒÈUR MEÈ ANDLITUM KEPPINAUTANNA
3ARKOZYS OG 2OYAL
-9.$!0

!ÈDRAGANDI FORSETAKOSNINGA

&2!++,!.$ !0 Nicolas Sarkozy,
sem um helgina var útnefndur
forsetaefni íhaldssinnaða stjórnarflokksins UMP með pompi og
pragt, mælist í nýjustu skoðanakönnuninni með örlítið forskot á
aðalkeppinautinn, sósíalistann
Segolene Royal. Fylgi þeirra hefur
hingað til mælst nær hnífjafnt.
Í könnun CSA-stofnunarinnar
fyrir dagblaðið Le Parisien mælist
fylgi Sarkozys 30 prósent, en
Royal 29 prósent. Næstur þeim
kemst þjóðernissinninn JeanMarie Le Pen með fimmtán
prósent, en það er sama fylgi og
hann fékk þegar hann komst í
úrslitaumferð síðustu forsetakosninga árið 2002.
AA
*«. 36%).33/. /' "!,$52 '5¨,!5'33/. 3¹TU B¹ÈIR Å EINKAV¾ÈINGARNEFND ÖEGAR
SALAN FËR FRAM *ËN VÅSAÈI ¹SÎKUNUM UM ËEÈLILEGA AÈKOMU SÅNA AÈ SÎLUFERLINU ¹ BUG
FYRIR DËMI
&2¡44!",!¨)¨'6!

sækjast eftir slíkum fundi. Taldi
lögmaður stefnenda það staðfesta
að þau hefðu betri upplýsingar en
aðrir bjóðendur um félagið til að
ákvarða tilboð sitt.
Stefnendurnir héldu því einnig
fram að öll önnur tilboð í hlutinn en
þeirra hefðu verið ógild þar sem
fyrirvarar voru í þeim en í útboðslýsingu hefði komið skýrt fram að
engir slíkir ættu að vera. Því hafi
verið mjög óeðlilegt að taka tilboði
EAV og gefa þeim síðan tækifæri
til að ákvarða tilboð sitt upp á nýtt
eftir að því hefði verið tekið.
Þá gera þeir miklar athuga-

semdir við matsgerð Verðbréfastofunnar á tilboðunum. Hún fékk
umboð til að gera slíka miðvikudaginn 16. apríl, sem var dagurinn
fyrir skírdag. Hún skilaði matsgerðinni viku síðar, en þá höfðu einungis tveir virkir dagar liðið auk
páskahelgarinnar frá því að vinna
stofunnar við matgerðina hófst.
Því krefjast stefnendur skaðabóta frá ríkinu vegna kostnaðar við
framkvæmd tilboðsins og vegna
tapaðs hagnaðar, enda hafi duldar
eignir félagsins verið verulega
vanmetnar í kynningargögnum.
THORDUR FRETTABLADIDIS

(ÒSLEIT Å HEIMAHÒSI

Farbann fyrir
amfetamín
$«-3-, Karlmaður á þrítugsaldri hefur verið úrskurðaður í
farbann til 22. febrúar eftir að
120 grömm af amfetamíni
fundust við húsleit heima hjá
honum í austurhluta Reykjavíkur
í síðustu viku.
Maðurinn er af erlendu bergi
brotinn en á lögheimili hér á
landi. Fíkniefnadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu fer með
rannsókn málsins, sem miðað
hefur vel en er enn í gangi.
JSS

,EYND LÁTT AF VIÈAUKUM VIÈ VARNARSAMNINGINN VIÈ "ANDARÅKIN

BÍLL DAGSINS

HONDA CR-V EXE
Nýskr. 06.05 - Sjálfskiptur - Ekinn 25 þús. km. - Allt að 100% lán.
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Verð

NOTAÐIR BÍLAR
Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

«SKULDBUNDNIR TIL HREINSUNAR
6!2.!2-, Í viðaukum við varnarsamninginn við Bandaríkin frá
árinu 1951, sem utanríkisráðuneytið létti leynd af í gærkvöld
eftir að Valgerður Sverrisdóttir
utanríkisráðherra boðaði birtinguna í ræðu fyrr um daginn, kemur
fram að Bandaríkjamönnum sé
ekki skylt að skila varnarsvæðunum í því ástandi sem þeir tóku við
þeim. Eina skuldbindingin sem á
þá er lögð hvað þetta varðar er að
þeir skuli „eftir því sem við verður komið, flytja burtu úrgangsefni, eyða þeim eða á annan hátt
ganga frá þeim.“
Þetta kemur fram í 8. grein
almenns viðauka við varnarsamninginn, undirrituðum 8. maí 1951,
þremur dögum eftir að varnarsamningurinn sjálfur var undirritaður. Undir hann rita Bjarni
Benediktsson, þáverandi forsætisráðherra, og Edward B. Lawson

(%2-%.. 6!2.!2,)¨3).3 %INA SKULDBINDING "ANDARÅKJAMANNA UM HREINSUN ER AÈ
ÖEIR SKULI GANGA FR¹ ÒRGANGSEFNUM EFTIR ÖVÅ SEM VIÈ VERÈI KOMIÈ

fyrir hönd bandarískra hermálayfirvalda.
Í viðaukunum er annars kveðið
á um yfirráðaréttindi yfir landi,
lögsögu, réttarstöðu hermanna og

fleira sem varðar daglega starfsemi varnarliðsins á Íslandi. Einnig er þar kveðið á um þjálfun
Íslendinga í flugþjónustu.
AA
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&RUMVARPIÈ UM 2²6 OHF

Enn fjölmargir
á mælendaskrá
34*«2.-, Umræður um frum-

varpið um Ríkisútvarpið ohf.
héldu áfram á Alþingi í gær eftir
hefðbunda gagnrýni stjórnarandstæðinga á fundarstjórn forseta í
upphafi þingfundar.
Fjórir þingmenn höfðu flutt
ræður þegar Fréttablaðið fór í
prentun í gærkvöldi og biðu
þrettán þess að komast að.
Til stóð að Ríkisútvarpið yrði
eitt mála á dagskrá í dag en út af
þeirri ætlan var breytt og ákveðið
að láta utandagskrárumræðu um
Byrgið fara fram. Hefst hún
klukkan hálf ellefu.
BÖS

"REYTINGAR ¹ DAGVISTUN

Dagforeldrar
lækka gjöldin
2%9+*!6¥+ Mikill meirihluti

dagforeldra í Reykjavík ætlar að
lækka gjaldskrá sína í kjölfar
aukinna niðurgreiðslna frá
borginni. Þetta kemur fram í
könnun sem þjónustumiðstöðvar í
Reykjavík gerðu meðal dagforeldra í janúarbyrjun og kynnt
hefur verið í leikskólaráði
Reykjavíkurborgar.
Niðurgreiðslur til dagforeldra
hækkuðu um þrjátíu og tvö
prósent um síðustu áramót
GHS

,%)¨2¡44).'
2ANGT VAR MEÈ FARIÈ Å BLAÈINU Å G¾R
AÈ UPPF¾RSLA ¶JËÈLEIKHÒSSINS ¹ 0ÁTRI
'AUT Å ,ONDON V¾RI ¹ VEGUM 6ESTUR
PORTS ,EIÈRÁTTIST ÖAÈ HÁR MEÈ

Svara um svör að vænta í dag
®29'')3-, Þess er að vænta að
utanríkisráðuneytið svari í dag
fyrirspurn nefndar sem gert var
að fjalla um aðgang fræðimanna
að skjölum um öryggi íslenska
ríkisins á kaldastríðsárunum.
Nefndin óskaði upplýsinga úr
utanríkisráðuneytinu um meðferð
gagna sem þar eru geymd og
varða meðal annars Atlantshafsbandalagið. Staðið hefur á svörum
þar sem umfang er mikið og málið
flókið.
Pétur Ásgeirsson, skrifstofustjóri í utanríkisráðuneytinu,
sagðist í samtali við Fréttablaðið í
gær vonast til að geta svarað
nefndinni í dag. „Vinnan hér hefur

0¡452
3'%)233/.

3KRIFSTOFU
STJËRI Å
UTANRÅKIS
R¹ÈUNEYTINU

snúist um að meta umfang og
kanna hvar í skjalasafni ráðuneytisins gögn kunni að liggja. Svarið
sem við sendum nefndinni er því
greining á umfangi þess að svara
upprunalegri beiðni um aðgang.“

Pétur segir að í framhaldinu
verði svo að taka ákvörðun um
frekari skref enda umfangsmikið
og kostnaðarsamt að verða við
beiðninni um aðgang að gögnunum.
Forsætisráðherra
skipaði
nefndina á grundvelli ályktunar
Alþingis síðastliðið sumar og var
henni ætla að skoða gögn í vörslu
stjórnvalda um innra og ytra
öryggi landsins á kaldastríðsárunum og gera tillögu um aðgang
fræðimanna að þeim. Fram kom í
Fréttablaðinu í desember að í
drögum að frumvarpi nefndarinnar væri gert ráð fyrir að sá aðgangur yrði rúmur.
BÖS

Segja tollalækkanir
ekki lækka vöruverð

Íslenskir neytendur græða lítið á tollalækkunum á kjöti og mjólkurvörum þar
sem tollar á þessar vörur eru háir fyrir segir forstjóri Haga. Brýnir hagsmunir
heimilanna að lækka tolla enn meira segir formaður Samfylkingarinnar.
34*«2.-, Talsmenn stóru versl-

anakeðjanna eru sammála um að
tollalækkanir sem samið var um
við Evrópusambandið og taka gildi
1. mars næstkomandi hafi lítil sem
engin áhrif á vöruverð hér á landi.
Undir það tekur formaður Samfylkingarinnar.
Finnur Árnason, forstjóri Haga,
segir að þessi
lækkun á tollum
skili ekki verðlækkun
fyrir
íslenska neytendur þar sem tollarnir séu svo háir
fyrir. Sú lækkun
sem verði á mat%934%)..
arverði 1. mars
(%,'!3/.
verði fyrst og
fremst
vegna
lækkunar á virðisaukaskatti
og
niðurfellingu
á
vörugjöldum.
Í samningum
sem náðst hafa við
ESB er kveðið á
&)..52
um að boðinn
2.!3/.
verði út tollfrjáls
innflutningur
á
ýmsum
landbúnaðarvörum, til
dæmis bætist við
100 tonn af nautakjöti, 200 tonn af
svínakjöti og 200
tonn af alifugla).')"*®2'
kjöti.
3«,2².
„Þetta virðast
'¥3,!$«44)2
vera um tvö prósent af heildarkjötmagni sem framleidd eru hér. Við fögnum því auðvitað að þetta magn aukist, en þetta

helmingi
léttari!
Sykurskerta Kókómjólkin
inniheldur helmingi minni
viðbættan sykur og fitu en
hefðbundin Kókómjólk og
orkuinnihaldið er
fjórðungi lægra.
Yfir 80% af mjólkursykrinum hafa verið klofin og
hentar drykkurinn því
flestum þeim sem hafa
mjólkursykursóþol.

,'2) 4/,,!2 4OLLAR ¹ INNFLUTTAR KJÎTVÎRUR L¾KKA UM ALLT AÈ  PRËSENT EN EKKI ER
VÅST AÈ L¾KKUNIN SKILI SÁR Å VASA NEYTENDA
&2¡44!",!¨)¨(!2)

er engan veginn nóg til að hafa einhver áhrif sem skipta máli,“ segir
Finnur.
Hann bendir á að það þurfi að
borga fyrir tollfrjálsa innflutninginn, enda hafi eftirspurnin verið
mikil. Samkvæmt upplýsingum frá
landbúnaðarráðuneytinu eru tollkvótarnir eingöngu boðnir út þegar
eftirspurn er meiri en framboð,
annars eru þeir látnir þeim í té sem
sækjast eftir þeim án endurgjalds.
Finnur segir að kostnaður við tollkvótakaup hafi verið að aukast
undanfarið.
„Við fyrstu skoðun sýnist mér
að þetta breyti ekki miklu. Þetta
eru svo háir tollar fyrir, að þó að
þeir lækki um 40% þá er það ekki
nóg,“ segir Eysteinn Helgason,
framkvæmdastjóri Kaupáss. „Öll
lækkun er til góða, en þetta er lítið
skref sem mun ekki hafa afgerandi

áhrif á vöruverð.“
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir,
formaður
Samfylkingarinnar,
segir að í sjálfu sér sé gott að gera
samninga um tollalækkun. „En
mér sýnist að þetta breyti ekki
miklu fyrir innanlandsmarkað, og
hafi sáralítil áhrif á vöruverð. Hér
er bara verið að klóra í bakkann.“
Hún segir það brýna hagsmuni íslenskra heimila að lækka
tolla, og það þurfi ekki endilega
að gera með tvíhliða samningum.
Vissulega sé innanlandsmarkaðurinn viðkvæmur, og ljóst að það
þurfi að grípa til mótvægisaðgerða eftir viðræður við íslenska
bændur.
„Við verðum að fara að feta þá
slóð, því þetta er eitthvað sem fólk
finnur fyrir á hverjum einasta
degi,“ segir Ingibjörg Sólrún.
BRJANN FRETTABLADIDIS

&LUGH¹LT ¹ 3UÈURLANDI

Slasaðist þegar
bíllinn fór út af
5-&%2¨!23,93 Einn slasaðist

þegar bíll fór út af Biskupstungnabraut um hádegisbil í
gær. Maðurinn, sem var einn í
bílnum, var fluttur á sjúkrahús í
Reykjavík. Að sögn lögreglunnar á Selfossi eru meiðsli hans
ekki talin alvarleg.
Upphaflega var talið að um
alvarlegt slys væri að ræða og
því var þyrla Landhelgisgæslunnar sett í viðbragðsstöðu. Ekki
þurfti á henni að halda og var
maðurinn sendur með sjúkrabíl.
Nokkrir minni háttar árekstrar voru innanbæjar á Selfossi í
gær vegna hálku.
SÖS

,ANDBÒNAÈUR
VIÈKV¾MUR
b¶AÈ ER ¹G¾TT
AÈ MENN ERU
BÒNIR AÈ N¹
LENDINGU Å
M¹LINU EN ÖAÈ
ER AUÈVITAÈ
LJËST AÈ ÖETTA
ER VIÈKV¾MT
M¹L ¥SLENSKUR
LANDBÒNAÈUR ER
34%).'2¥-52 *
AUÈVITAÈ ¹KAF
3)'&²33/.
LEGA VIÈKV¾MUR
ÁG HELD ÖAÈ ÖURFI EKKI MIKIÈ ÒT
AF AÈ BERA TIL ÖESS AÈ JAFNV¾GIÈ ¹
KJÎTMARKAÈINUM GETI RASKAST AFTUR m
SEGIR 3TEINGRÅMUR * 3IGFÒSSON
FORMAÈUR 6INSTRIHREYFINGARINNAR
GR¾NS FRAMBOÈS
b¥ SJ¹LFU SÁR ER TOLLAL¾KKUNIN AUÈ
VITAÈ FAGNAÈAREFNI OG EINHVER LIÈUR Å
¹TT AÈ L¾KKUN MATV¾LAVERÈS ¶AÈ ER
AUÈVITAÈ J¹KV¾TT TAKIST MÎNNUM AÈ
NÕTA MÎGULEIKANA Å SAMNINGNUM ¹
MËTI SVO ÒTKOMAN ÒR HONUM VERÈI Å
S¾MILEGU JAFNV¾GI m SEGIR HANN BJ

4OLLABREYTINGAR
SKREF Å RÁTTA ¹TT
'UÈJËN !RNAR
+RISTJ¹NSSON
ÖINGMAÈUR
&RJ¹LSLYNDA
FLOKKSINS SEGIR
NÕLEGAR BREYT
INGAR ¹ BÒVÎRU
TOLLUM SKREF Å
RÁTTA ¹TT ¶Ë EIGI
EFTIR AÈ KOMA Å '5¨*«. !
LJËS HVERSU MIKIL +2)34*.33/.
¹HRIF TOLLAL¾KKUNIN HAFI RAUNVERU
LEGA ¹ ÅSLENSKAN ALMENNING
b¶ETTA ER ¹FANGI ¹ RÁTTRI LEIÈ ÖAÈ ER
LJËST m SEGIR HANN b(INS VEGAR SJ¹UM
VIÈ EKKI ALMENNILEGA HVAÈ BREYT
INGARNAR ÖÕÈA FYRR EN Ö¾R KOMA TIL
FRAMKV¾MDAm
3AMNINGAR TËKUST NÕLEGA UM
VIÈSKIPTI MEÈ LANDBÒNAÈARAFURÈIR
MILLI ¥SLANDS OG %VRËPULANDA (ELSTA
NÕM¾LI Å SAMNINGNUM ER AÈ ¥SLAND
L¾KKAR TOLLA ¹ KJÎTI OG KJÎTAFURÈUM
UM ALLT AÈ FJÎRUTÅU PRËSENT
SÖS
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&ORMAÈUR FJ¹RLAGANEFNDAR SEGIR MISBREST HAFA ORÈIÈ Å EFTIRLITI MEÈ "YRGINU

"YRGISM¹LIÈ Å BORGARR¹ÈI

Vilja gagngera
endurskoðun

(EFÈI GETAÈ FYLGT M¹LINU BETUR EFTIR
Birkir Jón Jónsson,
formaður fjárlaganefndar, segir
pólitíska ábyrgð vegna Byrgismálsins liggja að hluta til hjá sér.
Málefni Byrgisins voru rædd á
fundi ríkisendurskoðanda, fjárlaganefndar og félagsmálanefndar í gærmorgun.
Birkir segir að hann hefði
getað fylgt betur eftir yfirlýsingu um greiðslu á styrk frá
félagsmálaráðuneytinu til Byrgisins. Yfirlýsingin, sem gerð var
árið 2003, var aðeins undirrituð
af ráðuneytinu en ekki styrkþegunum sjálfum.
Birkir
var
aðstoðarmaður
félagsmálaráðherra þegar yfirlýs&¡,!'3-,
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Rætt verður áfram um Byrgið
í fjárlaganefnd í dag.
SÖS

Valgerður segir karlapukri stríð á hendur
Meðal þess sem utanríkisráðherra boðaði í stefnuræðu um varnarmál í gær var að
aflétta þeirri „leyndarhyggju“ sem lengi hefði einkennt meðhöndlun varnarmála
og ráðherrann rekur ekki síst til þess að karlar hafi nær einokað málaflokkinn.
6!2.!2-, Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra vill opna
umræðuna um öryggis- og
varnarmál Íslands við breyttar
aðstæður eftir brottför Bandaríkjahers. Þetta var meðal þess
sem Valgerður boðaði í stefnuræðu um öryggis- og varnarmál
sem hún hélt á opnum málfundi í
Háskóla Íslands í gær.
„Það andrúmsloft leyndarhyggju, sem áður var ríkjandi
gagnvart þjóð, Alþingi og utanríkismálanefnd þegar að varnarmálum kom, er ekki það vinnulag sem
ég vil viðhafa,“ sagði Valgerður og
bætti við: „Raunar verð ég að játa
að mér hefur oft fundist pukur af
þessu tagi frekar einkenna karlana, sem hafa tilhneigingu til að
leiða málin til lykta í reykfylltum
bakherbergjum. ... Umræðan um
öryggis- og varnarmál þolir það
alveg að hún sé dregin fram í
dagsljósið og aðeins sé loftað um.“
Hún leggi því ríka áherslu á samráð og gegnsæi á sviði öryggis- og
varnarmála, „ásamt því að málefni fortíðarinnar verði gerð upp
og leynd aflétt.“
Þessu til staðfestingar tilkynnti
Valgerður að ákveðið hefði verið
að birta leynilega viðauka við
varnarsamninginn frá 1951.
Valgerður sagði þá grundvallarbreytingu hafa orðið við brottför bandaríska herliðsins, að
varnarsamstarf Íslands við aðrar
þjóðir „mun fara fram á grundvelli gagnkvæms stuðnings og
framlaga til sameiginlegs öryggis, fremur en að við séum einvörðungu þiggjendur varna eins
og verið hefur.“ Hún tók þó skýrt
fram að hún sæi enga ástæðu til

(²3&9,,)2 (ÒSFYLLIR VAR Å (¹TÅÈARSAL (¥ ER 6ALGERÈUR FLUTTI R¾ÈU SÅNA Å H¹DEGINU Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨'6!

að stefna að myndun íslensks
hers. Vörnum landsins mætti vel
sinna með öðrum úrræðum en
innlendum vígbúnaði.
Þær viðræður sem nú væru
hafnar við Norðmenn, Dani og
Breta og hefjast bráðlega einnig
við Kanadamenn um eflt samstarf
á sviði öryggismála á NorðurAtlantshafi, miði að því að tryggja
þessar varnir á friðartímum. Viðbúnaðurinn sem kveðið sé á um í
nýja samkomulaginu við Bandaríkjamenn tryggi varnir landsins
á hættutímum.
Spurningu Fréttablaðsins um
það hvort horfið hafi verið frá því
mati á varnarþörf Íslands, að hér
þurfi að vera orrustuþotur til að
tryggja sýnilegar varnir, svaraði
Valgerður á þá lund að tímarnir

hefðu breyst frá því ríkisstjórnin
hélt þessari kröfu fram í samningaviðræðunum við Bandaríkjamenn.
„Við trúum því að þær varnir sem
við erum að horfa á í dag, fyrst og
fremst endurnýjaðan samninginn
við Bandaríkjamenn, séu fullnægjandi varnir á ófriðartímum,“ sagði
Valgerður, en bætti við: „Það sem
við erum fyrst og fremst að byggja
upp með grannþjóðum okkar eru
varnir á friðartímum. Það þarf að
fylgjast með þótt það séu friðartímar í okkar heimshluta.“ Af þessari ástæðu legði ríkisstjórnin mikla
áherslu á að rekstur íslenska loftvarnakerfisins, ratsjárstöðvanna,
verði tryggður áfram eftir að
Bandaríkjamenn hætta að bera
kostnaðinn af honum í ágúst.
AUDUNN FRETTABLADIDIS

Tíu manns létust í veðurofsanum
!-34%2$!- !0 Að minnsta kosti tíu manns fórust í
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 ,%)¨ 4), &5.$!2 2ÅKISENDURSKOÈANDI
SEGIR AÈ ÖAÈ HEFÈI M¹TT SPYRJA SIG AÈ ÖVÅ
Å UPPHAFI HVORT YFIRLEITT ¾TTI AÈ SEMJA
UM STYRKVEITINGAR TIL "YRGISINS

&¡,!'3-, Fulltrúar vinstri
grænna og Samfylkingar í
borgarráði vilja gagngera
endurskoðun á málum þar sem
borgin felur utanaðkomandi
aðilum að sinna þjónustu sem er
lögboðið verkefni sveitarfélaga.
Þetta kom fram á fundi borgarráðs
í gær þar sem meðal annars var
fjallað um Byrgismálið. Afgreiðslu
tillögunnar var frestað.
Fulltrúar Framsóknarflokks og
Sjálfstæðisflokks sögðu sannarlega mikilvægt að opinberir aðilar
fylgistt vel með og geri skýrar
kröfur um nýtingu fjármuna sem
fara frá skattgreiðendum til
þjónustuaðila sem njóta.
SÖS

&¹RVIÈRI GEKK YFIR NORÈANVERÈA %VRËPU Å G¾R
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ingin var gerð en fór inn á þing
stuttu síðar.
„Það er ljóst að misbrestur
hefur orðið í framkvæmd og eftirliti hvað þetta varðar,“ segir
hann. „Fjárlaganefnd, og ég sem
formaður hennar, mun beita sér
fyrir því að bæta þessi vinnubrögð.“
„Það hefði mátt spyrja sig að
því í upphafi hvort ætti yfirleitt að
semja við þessa aðila,“ segir Sigurður Þórðarson ríkisendurskoðandi. „Það var hlutverk ráðuneytisins sem fékk þetta mál að sjá til
þess að þessir hlutir gengju fram
eins og til var ætlast, en það gerðist ekki,“ segir hann.

gær í einu versta óveðri sem gengið hefur yfir
norðanverða Evrópu. Miklar tafir urðu á samgöngum, einkum vegna þess að fjölda flugferða og
lestarferða var frestað.
Flestir þeirra sem létust urðu fyrir trjám sem
fuku upp með rótum, ýmist í Englandi, Hollandi eða
Þýskalandi. Í Hollandi dó vélhjólamaður sem ók á
fallið tré og í Utrecht í Hollandi hlutu sex manns
meiðsli þegar byggingarkrani féll á háskólabyggingu.
Í Hollandi sást einnig til hjólreiðafólks sem hafði
hætt sér út þrátt fyrir viðvaranir veðurfræðinga,
þar sem það feyktist um koll og sumir fuku hreinlega afturábak á hjólinu.
Út af Írlandsströnd er talið að sjö sjómenn hafi
farist og í Lettlandi strandaði grískt flutningaskip
og úr því lak töluvert af olíu. Þá slitnaði skip upp úr
höfn í Rotterdam og eyðilagði olíuleiðslu með þeim
afleiðingum að um 1.600 rúmmetrar af olíu láku út.
Veðurofsinn var gífurlegur víðast hvar í norðanverðri álfunni, allt frá Norðurlöndunum suður til
Alpafjallanna, en sunnan þeirra var sólríkt og hlýtt.
Veðrið hafði meðal annars áhrif á ferðir

6%¨52/&3) 2ISASTËRAR ÎLDUR GENGU YFIR HÒSIN Å HAFNARB¾NUM

7IMEREUX Å NORÈANVERÈU &RAKKLANDI

&2¡44!",!¨)¨!&0

Condoleezzu Rice, utanríkisráðherra Bandaríkjanna,
sem flýtti ferð sinni frá Þýskalandi til Bretlands í
gær til þess að forðast versta veðurhaminn.
GB
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3TEFNUYFIRLÕSING RÅKISSTJËRNAR UM ¹KV¾ÈI Å STJËRNARSKR¹

«LÅK TÒLKUN ¹ ¹KV¾ÈI
34*«2.-,
Í stefnuyfirlýsingu
ríkisstjórnar Framsóknarflokks
og Sjálfstæðisflokks frá 2003 segir
að binda eigi í stjórnarskrá ákvæði
um að auðlindir sjávar séu sameign íslensku þjóðarinnar.
Að auki hafa stjórnarandstöðuflokkarnir lýst sig fylgjandi slíku
ákvæði í stjórnarskrá.
Ljóst er að sú ætlun nær ekki
fram að ganga enda leggur stjórnarskrárnefnd aðeins til að einni
grein stjórnarskrárinnar verði
breytt, það er 79. grein hennar, en
hún fjallar um framkvæmd breytinga á stjórnarskránni, líkt og sagt
var frá í Fréttablaðinu í gær.
Birgir Ármannsson alþingis-

maður, sem var einn fulltrúa
Sjálfstæðisflokksins í stjórnarskrárnefnd, segir að rætt hafi
verið um að stjórnarskrárbinda
sameign auðlinda sjávar en ekki
hafi fengist niðurstaða. „Menn
leggja mismunandi skilning í slíkt
ákvæði og eru ósammála um hvort
það viðhaldi núverandi réttarástandi eða kollvarpi því.“
Hann segir mikilvægt að þegar
svona regla er sett ríki samstaða
um orðalag og inntak ákvæðis svo
það valdi ekki óvissu. „Að auki var
verkefni nefndarinnar að vinna að
heildarendurskoðun á stjórnarskránni og því ekki hægt að taka
út einstök ákvæði.“
BÖS

Léttur ab-drykkur í dós – næstum of góður!

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

',!¨(%)-!2 /' (./¨2!(/,4 "¾JARAYFIRVÎLD Å 'ARÈAB¾ SEGJA FYRIRHUGUÈ MISL¾G

GATNAMËT ¹ MËTUM !RNARNESVEGAR OG 2EYKJANESBRAUTAR VERA SPRUNGIN ¹ÈUR EN ÖAU
ERU BYGGÈ VEGNA ¹FORMA +ËPAVOGSB¾JAR UM UPPBYGGINGU ÖAR SEM NÒ ER HESTHÒSA
HVERFI 'USTS Å 'LAÈHEIMUM
&2¡44!",!¨)¨2«3!

Vegakerfi sögð
springa undan
Kópavogsbæ
Fyrirhuguð uppbygging í Glaðheimalandi í Kópavogi mun sprengja vegakerfið segja bæjaryfirvöld í
Garðabæ. Byggingarmagn verður nú aukið úr 150
þúsund í 180 þúsund fermetra.
3+)05,!'3-, „Við teljum að sú

uppbygging sem Kópavogsbær er
að fara í á þessu Glaðheimasvæði
hafi mjög alvarleg áhrif á mislæg
gatnamót og umferð um Reykjanesbrautina og Arnarnesveginn,“
segir Stefán Konráðsson, formaður skipulagsnefndar Garðabæjar.
Bæjaryfirvöld í Garðabæ eru
ósátt við áform Kópavogsbæjar
um að skipuleggja mikla byggð af
verslunar- og skrifstofuhúsnæði á
um tíu hekturum lands í Glaðheimum þar sem hestamannafélagið Gustur hefur haft aðstöðu.
„Ljóst er að nýir útreikningar
út frá gildandi skipulagi Garðabæjar munu gera ástand umferðar enn verra, eða færa það úr öskunni í eldinn. Búast megi við að
ástandið á Arnarnesvegi við
Reykjanesbraut yrði óásættanlegt
með öllu ... á öllum helstu gatnamótum á öllum annatímum,“ sagði
skipulagsnefnd Garðabæjar þegar
skipulag Glaðheima var kynnt í
október. Þá var reiknað með að
byggingarmagnið yrði um 150
þúsund fermetrar.
Sú breyting hefur nú orðið að
Kópavogsbær hefur selt Glaðheima
í tveimur hlutum til Smáratorgs
ehf. og Kaupangurs ehf. Að auki
bætti bærinn við rúmum einum
hektara þar sem áhaldahús bæjarins stendur. Í kaupsamningi er
heimild til að byggingarmagnið

verði allt að 180 þúsund fermetrar,
eða verulega umfram það magn
sem Garðbæingar telja ásættanlegt.
„Þetta er einfaldlega alltof
mikið byggingarmagn sem mun
sprengja allar þær breytingar sem
á að gera á vegakerfinu,“ segir
Stefán Konráðsson og bætir við að
auk umferðarmála lúti athugasemdir Garðbæinga einnig að
áhrifunum sem háreist byggðin í
Glaðheimum muni hafa á þeirra
eigin áform um blandaða byggð
fyrir allt að 2.500 manns í Hnoðraholti, sem er ofan Glaðheima. „Ég
vænti þess að menn reyni að sýna
hver öðrum skilning.“ segir Stefán.
Einar Kr. Jónsson, formaður
skipulagsnefndar Kópavogs, segir
að tekið verði tillit til athugasemda. „Við ætlum ekki í neinn
slag við Garðbæinga,“ segir Einar
sem telur skipulag Glaðheimasvæðisins í raun komið aftur á
byrjunarreit eftir sölu landsins.
Nýir eigendur eigi eftir að setja
fram sínar hugmyndir um nýtingu
þess.
„Þegar endanleg hönnun liggur
fyrir þá sjá menn hvort gatnakerfið þolir þetta eða ekki og hvaða
breytingar þarf þá að gera til þess
að mæta því, hvort sem þær felast
í minna byggingarmagni eða lagfæringum á götum,“ segir Einar.
GAR FRETTABLADIDIS

SPRON innlánsreikningar

janúar 2007

ARGUS

Morgunblaðið 18.

Frábær ávöxtun
innlánsreikninga SPRON 2006
Á meðfylgjandi samanburðartöflu, sem birtist í Morgunblaðinu 18. janúar 2007,
má sjá að ávöxtun innlánsreikninga SPRON árið 2006 var hreint út sagt frábær
enn eitt árið í samanburði við ávöxtun annarra banka og sparisjóða.

Kynntu þér innlánsreikninga SPRON í næsta útibúi SPRON,
í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is
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6INNA STARFSNEFNDAR UM DEILISKIPULAG Å UPPN¹MI Å (AFNARFIRÈI

(¾STIRÁTTUR ÖYNGIR DËM

Litháar dæmdir
í fíkniefnamáli

LVERIÈ HAFNAR VOTHREINSUN

-%¨ 5002¡44!. (!.$,%'' ¶ESSI
HELGI MAÈUR ¹ )NDLANDI ER SAGÈUR
HAFA GENGIÈ UM MEÈ UPPRÁTTAN
H¾GRI HANDLEGG Å N¾RRI TUTTUGU ¹R
(ANN ER NÒ STADDUR VIÈ BAKKA 'ANG
ESFLJËTSINS ¹SAMT MILLJËNUM ANNARRA
HINDÒA Å TILEFNI AF EINNI MESTU TRÒAR
H¹TÅÈ ¹RSINS
&2¡44!",!¨)¨!0

&ORS¾TISR¹ÈHERRA 3P¹NAR

Þykir sýna of
mikla linkind
-!$2)$ !0 Jose Luis Rodriguez

Zapatero, forsætisráðherra
Spánar, situr nú undir harðri
gagnrýni fyrir að hafa, að því er
mörgum finnst, gert lítið úr alvöru
hryðjuverkaárásar sem liðsmenn
úr aðskilnaðarsamtökum Baska,
ETA, stóðu að stuttu fyrir áramót.
Zapatero sagði fyrst eftir
árásina að viðræðunum yrði
aðeins frestað, hann lét ekki sjá
sig á staðnum fyrr en fimm
dögum eftir sprenginguna og svo
hefur hann kallað árásina „hörmulegt slys“.
Zapatero hafði áður sætt
gagnrýni íhaldsmanna fyrir að
hafa sest að samningaborði með
leiðtogum ETA. Upp úr þeim
viðræðum slitnaði þó strax eftir að
liðsmenn ETA sprengdu bílasprengjuna við Barajas-flugvöllinn sem kostaði tvo menn lífið. GB

(!&.!2&*®2¨52 Fundi til að kynna bæjarfulltrúum í
Hafnarfirði tillögu starfsnefndar um breytt deiliskipulag fyrir stækkun álvers í Hafnarfirði, sem átti að vera
í gær, hefur verið frestað. Jón Ólafsson, fulltrúi Vinstri
grænna í nefndinni, sagði á opnum fundi VG á miðvikudagskvöld að deiliskipulagið væri í uppnámi.
Krafa hefði verið gerð til álversins um að mengun
yrði mæld á fjórum stöðum í Hafnarfirði í stað eins eins
og nú er og að ítrustu hreinsunarkröfum yrði fullnægt
með því að taka upp vothreinsun eftir þurrhreinsun.
Þetta sagði Jón að fulltrúar álversins hefðu verið búnir
að samþykkja en svo hefði komið babb í bátinn og í
fyrradag hefðu þeir hafnað þessu.
Á fundinum kom fram tortryggni í garð álversins í
Straumsvík og talið að fulltrúar álversins gæfu móðurfélaginu ekki fullkomlega raunsanna mynd af andstöðu
í Hafnarfirði. Þær upplýsingar hefðu borist að Alcan í
Kanada hefði boðist að reisa nýtt álver sem fengi orkustundina á fimm sent í stað þeirra tuttugu senta á orku-

500.- 6%'.! $%),)3+)05,!'3 &UNDI TIL AÈ KYNNA B¾JARFULL

TRÒUM Å (AFNARFIRÈI TILLÎGU UM BREYTT DEILISKIPULAG VAR FRESTAÈ Å
VIKUNNI ÖAR SEM FULLTRÒAR ¹LVERSINS Å STARFSNEFND UM DEILISKIPU
LAGIÈ H¾TTU VIÈ AÈ SAMÖYKKJA VOTHREINSUN EFTIR ÖURRHREINSUN
&2¡44!",!¨)¨2«3!

stundina sem álverið þyrfti að greiða hjá Landsvirkjun.
„Ég hef farið fram á það við Sól í Straumi að við
komum fjölpósti á móðurfélagið í Kanada, látum það
vita hve mikil stækkun er fyrirhuguð í bæjarfélaginu
og upplýsum þá um þessa miklu andstöðu í bænum,“
segir Jón.
GHS

$EMËKRATAR ¹ "ANDARÅKJAÖINGI Å KLEMMU VEGNA ¥RAKSTRÅÈSINS

!LÖÕÈUSAMBANDIÈ

Táknræn mótmæli látin duga
7!3().'4/. !0 Flest bendir til
þess að demókratar á Bandaríkjaþingi ætli að láta duga að fá öldungadeild þingsins til þess að samþykkja ályktun, þar sem ótvíræðri
andstöðu deildarinnar er lýst við
hernaðinn í Írak.
Demókratar hika við að ganga
lengra til að koma í veg fyrir að
áform George W. Bush forseta um
hernaðinn í Írak nái fram að ganga
af ótta við að stöðugt verði hamrað
á því fyrir næstu kosningar að
flokkurinn hafi ekki reynst nógu
þjóðhollur.
Með ályktuninni er hvorki hafnað fjárveitingum til hernaðarframkvæmda né heldur er þess krafist
að hermenn verði kallaðir heim,
heldur lýsir þingið einungis andstöðu sinni við að bandarískum
hermönnum verði fjölgað í Írak.
Tveir repúblikanar, þau Chuck

$«-3-, Tveir Litháar, Arvydas
Macuilskis og Saulinus Prusinskas, voru í gær dæmdir í
fjögurra og þriggja ára fangelsi í
Hæstarétti fyrir tilraun til
fíkniefnasmygls.
Mennirnir höfðu, í félagi með
óþekktum vitorðsmanni í
Litháen, reynt að smygla tæpum
tveimur lítrum af vökva með
amfetamínbasa til landins í
febrúar í fyrra. Vökvann hefði
verið hægt að nota til að framleiða yfir þrettán kíló af amfetamíni hér á landi.
Héraðsdómur hafði áður
dæmt mennina í tveggja og hálfs
árs fangelsi hvorn.
SÖS

Segir ekkert
um jöfnuð eða
ójöfnuð
4%+*53+)04).' Alþýðusamband

®,$5.!2$%),$!2¶).'-%.. '%'. ¥2!+3342¥¨) $EMËKRATARNIR #ARL ,EVIN OG *OE
"IDEN HAFA ¹SAMT REPÒBLIKANANUM #HUCK (AGEL SAMIÈ ¹LYKTUN GEGN FJÎLGUN BANDA
RÅSKRA HERMANNA Å ¥RAK
&2¡44!",!¨)¨!0

Hagel og Olympia Snowe, hafa nú
þegar lýst stuðningi sínum við
þessa ályktun, og þeir gætu orðið
fleiri áður en yfir lýkur, enda er
Repúblikanaflokkurinn engan veginn óskiptur að baki Bush í þessu
máli, hvorki hvað varðar stríðið í
Írak almennt né heldur hvað varð-

ar ákvörðun Bush um að senda
meira en 20 þúsund hermenn þangað í viðbót við þá sem fyrir eru.
Sumir repúblikanar segja ályktunina hins vegar eingöngu til þess
gerða að koma forsetanum í vandræði og spá því að hún verði felld.
GB

Íslands telur að bráðabirgðaniðurstöður Ragnars Árnasonar,
prófessors við Háskóla Íslands,
og samstarfsmanna hans segi
ekki neina sögu um jöfnuð eða
ójöfnuð á Íslandi heldur aðeins
um þróun heildartekna. Þörf sé á
umræðu um mismun á skattlagningu stjórnvalda á tekjum eftir
eðli þeirra.
ASÍ telur að sú aðferð Ragnars að
sleppa tekjuhæsta hópnum í
samanburði á tekjum sé fráleit
enda hljóti tekjuskiptingarrannsókn að ná til allra tekjuhópa.
Sérstaklega beri að líta til þess að
fólkið í eins prósents tekjuhópnum sé með tíu prósent af heildartekjum landsmanna.
GHS
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5PPLÕSINGAGREINING SEM SÕSLUMANNSEMB¾TTIÈ ¹ +EFLAVÅKURFLUGVELLI HEFUR SINNT

Verkefnið fært inn í ráðuneyti
®29'')3-, Í tilefni af breyttri

skipan lögreglumála, sem færir
embætti sýslumannsins á Keflavíkurflugvelli úr umsýslu utanríkisráðuneytisins til dómsmálaráðuneytisins, stendur til að sú
greiningarþjónusta á öryggismálatengdum upplýsingum, sem
sýslumannsembættið sinnti fyrir
hönd utanríkisráðuneytisins, verði
færð í hendur starfsmanna ráðuneytisins sjálfs.
Þetta tilkynnti Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra í ræðu í
Háskóla Íslands á fimmtudag.
Um er að ræða greiningu á upplýsingum um öryggisástand okkar
heimshluta, samskipti við hernað-

6!,'%2¨52 36%22)3$«44)2 3EGIR UM

AÈ R¾ÈA UPPLÕSINGAR ER VARÈA YTRA ÎRYGGI
RÅKISINS
&2¡44!",!¨)¨'6!

arupplýsingakerfi
Atlantshafsbandalagsins, áhættumat vegna
verkefna Íslensku friðargæslunn-

ar á erlendri grundu og fleira.
„Hér er um að ræða upplýsingar er varða ytra öryggi ríkisins, ...
en ekki um innlend málefni,“ sagði
Valgerður, og því muni utanríkisráðuneytið annast þetta verkefni
áfram.
Valgerður lét þess getið að
nokkurs misskilnings hefði gætt
um þessa starfsemi; því hafi verið
haldið fram að þar væri rekin
leyniþjónustu- og njósnastarfsemi. „Því fer fjarri,“ sagði ráðherrann. „Mikill munur er á
njósnastarfsemi annars vegar og
greiningu á ástandi og horfum í
einstökum löndum og heimshlutum hins vegar.“
AA

Samningurinn kemur í veg fyrir ofveiði

Ísland fær 14,51 prósent af 1.280.000 tonna heildarkvóta og fær að veiða innan
norskrar fiskveiðilögsögu. Norsk stjórnvöld slógu gríðarlega af sínum ýtrustu
kröfum. Íslenska samninganefndin fagnar því að stjórn hafi náðst á veiðunum.
Samningur um
veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum árið 2007 var undirritaður af formönnum sendinefnda
Íslands, Noregs, Færeyja, Rússlands og Evrópusambandsins í
Osló
aðfaranótt
fimmtudags.
Ísland fær í sinn hlut 185.728 tonn
eða 14,51 prósent af 1.280.000
heildarkvóta, sem er rúmu prósenti minna en kom í hlut Íslands
samkvæmt samningnum frá 1996.
Noregur eykur hlutdeild sína frá
fyrri samningi úr 57 prósentum í
61 prósent og veiða Norðmenn því
780.000 tonn.
Stjórn veiða úr stofninum
hefur verið í uppnámi frá árinu
2003 þegar Norðmenn höfnuðu
því að endurnýja samninginn
sem náðist 1996. Á síðasta ári
settu Norðmenn sér einhliða aflaheimildir sem námu rúmum 35
prósentum umfram það sem aflaheimildir þeirra hefðu verið samkvæmt þeirri skiptingu og viðmiði um heildaraflamark, sem
ríkti á meðan samningar voru í
gildi um stjórn veiða úr stofninum. Þeir hafa gert kröfu um allt
að áttatíu prósent kvótans sem
Íslendingar og Færeyingar hafa
alfarið hafnað. Norðmenn hafa
svarað með því að leyfa ekki
veiðar innan norskrar fiskveiðilögsögu og torvelda veiðar við
Svalbarða. Íslensk stjórnvöld
undirbúa málssókn á hendur
Norðmönnum vegna þess.
Ísland og aðrar þjóðir fá aukinn aðgang að veiðum í norskri
efnahagslögsögu gegn því að
Norðmenn fái aukinn hlut. Þannig
fær Ísland heimild til að veiða
25.600 tonnum meira í norskri
efnahagslögsögu en það sem
samningurinn frá 1996 kvað á

3*6!2²46%'52

6)¨ 3¥,$6%)¨!2 6EIÈI Å UPPSJ¹VARTEGUNDUM VERÈUR LÅFLEG ¹ N¾STU MISSERUM ,OÈNA

ER FUNDIN FYRIR NORÈAN OG AUSTAN OG VIÈ B¾TIST KVËTI Å NORSK ÅSLENSKU SÅLDINNI SEM
HEFUR AUKIST FR¹ FYRRI ¹RUM
-9.$¶/234%)..

um. Veiði íslensk skip minna en
25.600 tonn í norskri efnahagslögsögu á árinu munu Norðmenn
láta Íslendinga hafa 1.280 tonn af
sínum hluta aflaheimilda á árinu
2008. Norðmenn fá heimild til að
veiða 7,03 prósent í íslensku efnahagslögsögunni en höfðu heimild
til að veiða 11,47 prósent samkvæmt fyrri samningi.
Friðrik J. Arngrímsson, framkvæmdastjóri Landssambands
íslenskra útvegsmanna, sem var
í sendinefnd Íslands segir afar
mikilvægt að samningar skyldu
takast. „Það ástand sem skapaðist þegar Norðmenn neituðu að
endurnýja samninginn frá 1996
var algjörlega óviðunandi. Þótt
það sé hart að gefa eftir af hlut
Íslands til Norðmanna, sem hafa
hagað sér með afar óábyrgum

3IGUR SKYNSEMINNAR
UNNT AÈ N¹ MEIRI ARÈSEMI
%INAR + 'UÈFINNSSON SJ¹V
ARÒTVEGSR¹ÈHERRA SEGIST
ÒR NÕTINGU SÅLDARINNAR
VERA MJÎG ¹N¾GÈUR MEÈ
)NNTUR EFTIR MIKILV¾GI
ÖESS AÈ F¹ VEIÈIHEIMILDIR
AÈ SAMKOMULAG N¹ÈIST
INNAN NORSKRAR FISKVEIÈI
UM VEIÈAR ÒR NORSK
LÎGSÎGU SEGIR %INAR b6IÈ
ÅSLENSKA SÅLDARSTOFNINUM
HÎFUM N¹È AÈ VEIÈA
Å FYRRAKVÎLD (ANN SEGIR
VIÈR¾ÈURNAR HAFA VERIÈ
OKKAR KVËTA UTAN NORSKRAR
LÎGSÎGU AÈ UNDANFÎRNU
AFAR ERFIÈAR OG LJËST HAFI
EN ÖAÈ GETUR SKIPT M¹LI
VERIÈ AÈ ALLAR ÖJËÈIRNAR
FYRIR OKKUR AÈ GETA VEITT
HAFI ORÈIÈ AÈ GEFA EFTIR
%).!2 +
AF KRÎFUM SÅNUM TIL AÈ
SÅLDINA INNAN LÎGSÎGU
'5¨&)..33/.
¹RANGUR N¾ÈIST (ANN
ÖEIRRAm %INAR METUR
TELUR ÅSLENSKU SAMNINGANEFNDINA
VIÈBRÎGÈ NORSKRA ÒTGERÈARMANNA
VIÈ SAMNINGNUM EN ÖEIR TELJA AÈ
HAFA N¹È MJÎG GËÈUM ¹RANGRI
ÖARLEND STJËRNVÎLD HAFI SAMIÈ AF
b¡G TEL AÈ HEILBRIGÈ SKYNSEMI
HAFI SIGRAÈ .¹ÈST HEFUR SAMNINGUR
SÁR ËSANNGJÎRN b/KKUR FANNST
SEM N¾R UTAN UM VEIÈAR ¹ MJÎG
NORSK STJËRNVÎLD HALDA MJÎG FAST ¹
SÅNUM M¹LUM OG AÈALATRIÈIÈ ER AÈ
VERÈM¾TUM STOFNI SEM VIÈ VERÈUM
AÈ G¾TA AÈ SÁ EKKI OFVEIDDURm
ÖJËÈIRNAR ERU AÈ SÕNA UMHEIMINUM
SEGIR %INAR (ANN SEGIR AÈ MEÈ
AÈ OKKUR ER TREYSTANDI FYRIR ÖESSARI
ÖVÅ SKIPULAGI SEM KOMIÈ ER ¹ MEÈ
MIKLU AUÈLINDm
GAGNKV¾MUM VEIÈIHEIMILDUM SÁ
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3AMKV¾MT VERÈI ¹ MÎRKUÈUM UM
MIÈJAN JANÒAR  ER HLUTDEILD ¥SLANDS
UM   MILLJARÈA KRËNA VIRÈI 6ERÈ ¹ SÅLD
ER HELMINGI L¾GRA EN ÖAÈ VAR Å FYRRA ¹
SAMA TÅMA "ÒIST ER VIÈ AÈ VERÈ L¾KKI
ENN ¹ N¾STU VIKUM

hætti, tel ég það réttlætanlegt til
að koma í veg fyrir að stofninn
verði ofveiddur.“
SVAVAR FRETTABLADIDIS

3ÅLDARSAMNINGURINN

Norskir útvegsmenn ósáttir
3*6!2²46%'52 Norskir hagsmuna-

aðilar í sjávarútvegi eru æfir yfir
samningi um veiðar úr norskíslenska síldarstofninum sem
skrifað var undir í fyrrinótt. Þeir
telja að norsk stjórnvöld hafi sætt
sig við of lítinn síldarkvóta og eru
ósáttir við að veiðar innan
norskrar fiskveiðilögsögu hafi
verið leyfðar. Þeir telja að
stjórnvöld hafi gefið eftir hagsmuni upp á milljarða og vildu sigla
samningum í strand á þriðjudag.
Öll samtök í norskum sjávarútvegi lögðust gegn því að gefið yrði
eftir í viðræðunum og óskuðu eftir
að ýtrustu kröfum um kvóta yrði
haldið til streitu. Forsvarsmenn
samtakanna telja að stjórnvöld
hafi brugðist og samningurinn sé
Norðmönnum mjög óhagstæður.
SH¹
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Ósamræmi er í gjaldskránni
3!-'®.'52 Bilun í bókunarvél
Icelandair veldur því að verð fyrir
flugmiða frá Halifax í Kanada til
Keflavíkur er auglýst rúmlega
helmingi hærra en verð frá Boston
í Bandaríkjunum, að sögn Guðjóns
Arngrímssonar, fjölmiðlafulltrúa
Icelandair.
Þetta gaf tilefni til blaðaskrifa í
Kanada þann 9. janúar, því milli
borganna eru einungis 413 flugmílur, eða 665 kílómetrar.
Í greininni, sem birtist í Chronicle Herald, var einnig kvartað
undan þjónustu Icelandair. Sagði
blaðamaðurinn að hvorki skeytum
né hringingum hefði verið svarað.
Á heimasíðu Icelandair stendur

að kosti rúmar 65.000 krónur að
fljúga til Íslands frá Halifax, en
rúmlega 31.000 krónur frá Boston.
Guðjón
Arngrímsson
hjá
Icelandair sagði í viðtali við
Fréttablaðið þann 10. janúar að
fréttin væri byggð á misskilningi:
„Við erum og verðum að sjálfsögðu með hagstæð fargjöld frá
Halifax og sambærileg eða lægri
en frá Boston.“ Guðjón sagði einnig að blaðamaðurinn kanadíski
hefði ekki gert fullnægjandi tilraun til að hafa uppi á talsmönnum fyrirtækisins.
Í gærdag var enn uppi sama
verð á heimasíðu félagsins, icelandair.com, en þess skal getið að

)#%,!.$!)2 ¶/4! +ANADAMÎNNUM

VIRÈIST HAGST¾ÈARA AÈ FLJÒGA TIL "ANDA
RÅKJANNA OG ÖAÈAN TIL ¥SLANDS ÖR¹TT FYRIR
AÈ BEINT FLUG SÁ FR¹ +ANADA TIL +EFLAVÅKUR
&2¡44!",!¨)¨4%)452

samkvæmt íslenskri heimasíðu
Icelandair er ódýrara að fljúga til
Halifax en til Boston.
KËÖ

Tvísýn barátta á milli
Guðna og Hjálmars
Framsóknarþingmennirnir Guðni Ágústsson og Hjálmar Árnason keppa um
fyrsta sætið á lista flokksins í Suðurkjördæmi. Þrír gefa kost á sér í annað sætið
og tveir í þriðja. Prófkjör fer fram á morgun.
34*«2.-, Framan af vetri var
reiknað með að Guðni sæti einn að
fyrsta sæti á lista Framsóknarflokksins í Suðurkjördæmi og kom
yfirlýsing Hjálmars um að hann
sæktist eftir sætinu mörgum á
óvart. Ekki var Guðna síst brugðið
og gaf hann lítið fyrir heilindi
Hjálmars sem áður hafði lýst
stuðningi við Guðna og um leið
sagst sækjast eftir öðru sætinu. En
mönnum er frjálst að skipta um
skoðun og það gerði Hjálmar.
Viðmælendum Fréttablaðsins
ber saman um að barátta tvímenninganna sé tvísýn þó staða Guðna
sé metin heldur sterkari. Helgast
það mat helst af því að Guðni nýtur
talsverðra persónuvinsælda í kjördæminu, ekki síst á Suðurlandi.
Þeir fyrirvarar eru þó gerðir að
óvissa ríkir um þátttöku Suðurnesjamanna en Hjálmar er sagður
sækja þorra fylgis síns til þeirra.
Það sætir athygli að ekki er
nauðsynlegt að kjósendur í prófkjörinu hafi lögheimili í Suðurkjördæmi. Eina skilyrðið er að þeir séu
skráðir í flokksfélag í kjördæminu.
Er þetta líklega einsdæmi en þess
er jafnan krafist að fólk eigi lögheimili þar sem það tekur þátt í
kosningum, af hvaða tagi sem þær
eru.
Samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins hefur prófkjörsbaráttan
farið fram í bróðerni. Frambjóðendur hafa helst viðrað skoðanir
sínar og hugsjónir á sameiginlegum framboðsfundum vítt og breitt
um kjördæmið, auk þess að auglýsa í héraðsfréttablöðum. Byggðaþróun og atvinnumál hvíla hvað
þyngst á Sunnlendingum, ekki síst
þeim sem búa utan stóru þéttbýliskjarnanna á Reykjanesi og í
Árborg. Hafa þau mál, auk samgöngumála, verið helst til umræðu
á framboðsfundunum.
Guðni Ágústsson hefur setið á
þingi síðan 1987, verið ráðherra frá
1999 og varaformaður Framsóknarflokksins frá 2003. Hjálmar var
fyrst kjörinn á þing 1995 og hefur
verið þingflokksformaður síðan
2003. Báðir eru því í forystusveit
flokksins og hafa sem slíkir haft
mikil áhrif á ákvarðanir ríkisstjórnarinnar og þingmeirihlutans
á umliðnum árum.
Alls bjóða tólf sig fram í prófkjörinu. Þrír sækjast eftir öðru

 '«¨2) 345.$5 'UÈNI OG (J¹LMAR BROSA Å KAMPINN Å ÖINGHÒSINU ¶EIR KEPPA NÒ
UM FORYSTUS¾TI FRAMSËKNARMANNA Å 3UÈURKJÎRD¾MI
&2¡44!",!¨)¨'6!

sæti, tveir eftir þriðja sæti og
fimm stefna á fjórða til sjötta
sæti.
Framsóknarflokkurinn á tvo
þingmenn
í
Suðurkjördæmi;
Guðna og Hjálmar. Flokkurinn
hlaut tæp sex þúsund atkvæði í
kosningunum fyrir fjórum árum;
tæpan fjórðung allra atkvæða í
kjördæminu. Í nýjustu könnun
Capacent-Gallup mælist fylgið
hins vegar sextán prósent.
Þau þrjú sem vilja annað sætið
eru Selfyssingarnir Bjarni Harðarson, blaðamaður og bóksali, og
Björn Bjarndal Jónsson, skógverkfræðingur og formaður UMFÍ, og
Eygló Harðardóttir, framkvæmdastjóri
þorskeldisfyrirtækisins
Þorskur á þurru landi í Vestmannaeyjum. Bjarni hefur lengi verið
áberandi í þjóðmálaumræðunni
með skrifum og þátttöku í sjónvarps- og útvarpsumræðum. Björn
hefur verið formaður UMFÍ frá
2001 en tekið þátt í starfi ungmennahreyfingarinnar um árabil.
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'UÈNI GÒSTSSON LANDBÒNAÈARR¹ÈHERRA
(J¹LMAR RNASON ALÖINGISMAÈUR
"JARNI (ARÈARSON BLAÈAMAÈUR
"JÎRN "JARNDAL *ËNSSON SKËGVERKFR¾ÈINGUR
%YGLË (ARÈARDËTTIR FRAMKV¾MDASTJËRI
%LSA )NGJALDSDËTTIR FRAMKV¾MDASTJËRI
+JARTAN ,¹RUSSON SAUÈFJ¹RBËNDI
'UÈNI 3IGHVATSSON NEMI
"RYNJA ,IND 3¾VARSDËTTIR FLUGÎRYGGISMAÈUR
'ISSUR *ËNSSON GRUNNSKËLAKENNARI
,ILJA (RUND (ARÈARDËTTIR FRAMKV¾MDASTJËRI OG NUDDARI
«LAFUR %LVAR *ÒLÅUSSON BYGGINGAT¾KNIFR¾ÈINGUR
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0RËFKJÎRIÈ FER FRAM ¹ MORGUN OG
ER KOSIÈ ¹  STÎÈUM VÅÈS VEGAR
Å KJÎRD¾MINU  ST¾RSTU STÎÈUM
STENDUR KJÎRFUNDUR FR¹ KLUKKAN 
 EN SKEMUR ¹ F¹MENNARI STÎÈUM
¶¹TTTAKA ER HEIMIL ÎLLUM FÁLAGS
MÎNNUM Å FRAMSËKNARFÁLÎGUNUM Å
3UÈURKJÎRD¾MI SEM OG ÖEIM SEM
UNDIRRITA INNTÎKUBEIÈNI Å FLOKKINN
FYRIR LOK KJÎRFUNDAR +OSNING Å SEX
EFSTU S¾TIN ER BINDANDI
!TKV¾ÈI VERÈA TALIN ¹ SUNNUDAG
OG ER ¹¾TLAÈ AÈ FYRSTU TÎLUR LIGGI
FYRIR SÅÈDEGIS

Eygló hefur gegnt trúnaðarstörfum
fyrir Framsóknarflokkinn og er
meðal annars varaþingmaður.
Elsa
Ingjaldsdóttir,
framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits
Suðurlands, og Kjartan Lárusson
sauðfjárbóndi sækjast svo efir
þriðja sætinu.
Svo virðist sem frambjóðendur
hafi gætt hófs í kostnaði við prófkjörsbaráttuna en auk sameiginlegra framboðsfunda og í kynningarbæklingi hefur fólk helst kynnt
sig með auglýsingum í héraðsfréttablöðum og á vefnum. Bjarni, Björn
og Eygló eru öll með heimasíður
sem og Hjálmar Árnason. Hann
hefur þó ekki stungið niður penna
síðan á aðventu. Guðni Ágústsson
er svo í hópi fárra stjórnmálamanna sem ekki bloggar, hvorki
fyrir prófkjör og kosningar né
þess á milli.
BJORN FRETTABLADIDIS
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Kosið í skugga Kosovodeilu
Serbar ganga að kjörborðinu á sunnudaginn. Deilur um Kosovo hafa sett svip á kosningabaráttuna, sem
annars er á milli umbótasinna og þjóðernissinna.
Kosovo-Albana um framtíð héraðsins, ákvað í nóvember síðastliðnum að greina ekki frá tillögum
sínum fyrr en að loknum kosningunum nú í janúar. Talið er að hann
hafi ákveðið að bíða fram yfir
kosningar til þess að koma í veg
fyrir að Serbneski róttæki flokkurinn gæti aflað sér fylgis fyrir
kosningarnar með því að úthrópa
tillögurnar.
Þeir Kostunica og Tadic eru
báðir í hópi umbótasinna. Þróun
efnahagsmála hefur verið hagstæð allt frá því að Kostunica tók
við völdum fyrir tveimur árum.
Hagvöxtur á síðasta ári nam sex
prósentum og verðbólgan hefur
minnkað úr tuttugu prósentum
niður í sjö prósent. Fjárfestingar
erlendra fyrirtækja námu 350
milljörðum króna á síðasta ári.
Sterkasta afl þjóðernissinna er
Róttæki flokkurinn, sem um skeið
sat í stjórn landsins með Sósíalistaflokki Slobodans Milosevic.
Leiðtogi
Róttæka
flokksins,
Vojislav Seselj, gaf sig sjálfvilj-

"%,'2!$ !0 Kosningar fara fram í
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¶ÕSKALANDI ERU VERKAMENN BYRJAÈIR AÈ
REISA RAMMGERÈA GIRÈINGU UMHVERFIS
HËTEL SEM VERÈUR VETTVANGUR LEIÈTOGA
FUNDAR ' HËPSINS Å JÒNÅ N¾STKOM
ANDI
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'EYMIR SKR¹IR SIG
5NNIÈ ER AÈ ÖVÅ AÈ SKR¹ 'EYMI EHF
SEM STARFSMANNALEIGU HJ¹ 6INNU
M¹LASTOFNUN OG HEFUR STOFNUNIN
VEITT FYRIRT¾KINU FREST TIL AÈ GANGA FR¹
SÅNUM M¹LUM 6INNUM¹LASTOFNUN
TELUR SIG HAFA VISSU FYRIR ÖVÅ AÈ FYRIR
T¾KIÈ STARFI SEM STARFSMANNALEIGA

Gönguskór

Serbíu um helgina þar sem
umbótasinnar hlynntir nánum
tengslum við önnur Evrópuríki
takast á við harða þjóðernissinna
sem vilja draga Serbíu inn í skel
sína frekar en að láta undan utanaðkomandi kröfum.
Þau átök, þótt harkaleg séu,
hafa samt að verulegu leyti horfið í
skuggann af enn harðvítugri deilum um Kosovo-hérað. Sameinuðu
þjóðirnar eru að leggja lokahönd á
tillögur um framtíðarstöðu héraðsins, sem er að mestu byggt íbúum
af albönskum uppruna þótt Serbar
hafi áður verið þar í meirihluta.
Þeir Vojislav Kostunica forsætisráðherra og Boris Tadic forseti
eru á einu máli um Kosovo. Þeir
hafna alfarið aðskilnaði héraðsins
frá Serbíu en bjóða þess í stað víðtæka sjálfstjórn fyrir Kosovo án
þess að landamærum verði
breytt.
Martti Ahtisaari, fyrrverandi
forseti Finnlands, sem hefur haft
umsjón með viðræðum Serba og

Kuldaskór með
mannbroddum

Gönguskór

Devold Active
buxur og bolur
dömu og herra

"2).. +,/+/4 3ERBNESKIR ÅBÒAR +OSOVO HÁRAÈS GANGA FRAMHJ¹ BANDARÅSKUM HER
MÎNNUM Å B¾NUM +LOKOT
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ugur fram við stríðsglæpadómstól Sameinuðu þjóðanna í Haag
þar sem hann bíður enn réttarhalda.
Úrslit kosninganna munu ráða
nokkru um það hversu viljug
stjórnvöld verða til þess að leita

Toread-dömuúlpur

uppi herforingjann Ratko Mladic
og afhenda hann dómstólnum í
Haag. Hvort Serbía fær kost á
nánari tengslum við Evrópusambandið og NATO fer síðan mikið
til eftir því hvernig því máli lyktar.

Toread-herraúlpur

GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

Toread-útivistarbuxur

35%
4.995 kr.
Barnakuldaskór

afsláttur

3.499 kr.

3.995 kr.

Kvenkuldastígvél

Barnakuldaskór

12.390 kr.
1.970 kr.
Vinnuskyrtur

12.875 kr.

3.355 kr.

4.494 kr.

1.970 kr.

Campingaz-ferðasalerni

Devold-húfur

Didriksons-úlpur

40%
2 stk. 1.250 kr.
Nielsen-fluguhjól

990 kr.

Powerhunter-felubirgi

16.730 kr.

1.737 kr.

afsláttur

6.900 kr.
Ameristep-rúllubaggi

8.950 kr.

Frá
Mad Dog Max4 veiðijakki

Mad Dog Max4 veiðibuxur

2.950 kr.

Loop-veiðivörur

13.425 kr.

Mad Dog-vöðlur 3,5 mm Neoprene

Loop-stangasett

Nielsen-veiðistangir

5.950 kr.

5.720 kr.

Cass Creek-æfingakalltæki

a
s
i
25–40%
afsláttur

19.900 kr.
Pathfinder-bakpoki

3.495 kr.

H im i n n og h a f / SÍ A

Birt með fyrirvara um texta- og myndabrengl.

2.872 kr.
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Forstöðumaður
listasafns ráðinn

Ekki skyldumæting í kirkjuferð

,)34)2 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra hefur
skipað dr. Halldór Björn Runólfsson í embætti forstöðumanns
Listasafns Íslands frá 1. mars
næstkomandi. Ráðningin er til
fimm ára. Alls sóttu átta um
embættið hjá menntamálaráðuneytinu.
Halldór Björn starfar sem
lektor og yfirmaður listfræða við
Listaháskóla Íslands. Hann var
myndlistarýnir við Morgunblaðið
um árabil og fulltrúi Íslands í
ritstjórnum erlendra myndlistartímarita. Hann lauk doktorsprófi
frá sjónlista- og fagurfræðideild
við Sorbonne-háskólann í París í
mars á seinasta ári.
SÖS

-%..45. Skólastjóri Valhúsaskóla
hefur ákveðið að endurskoða og
bæta verklagsreglur skólans, eftir
að nokkrar stúlkur mótmæltu
kirkjuferð á skólatíma fyrir jólin.
Stúlkurnar fengu bágt fyrir
þetta frá kennara, enda höfðu þær
ekki gefið annað til kynna en að
þær ætluðu með í kirkjuna. Stúlkurnar söfnuðu því undirskriftum
frá stórum hópi nemenda sér til
stuðnings. Þær fóru síðan alla leið
fyrir framkvæmdastjóra fræðsluog menningarsviðs Seltjarnarness
til að vekja athygli á málstaðnum.
Framkvæmdastjórinn tók ekki
afstöðu til málsins, en skólastjórinn, Sigfús Grétarsson, greip til
sinna ráða og boðaði til kennarafundar. Á þeim fundi var ákveðið
að setja skýrari verklagsreglur
innan skólans. Héðan í frá láti foreldrar vita með fyrirvara hvort
börnin ætli með í ferðirnar eða
ekki. Þeim sem ekki vilja fara með
verður boðið upp á aðra uppfræðslu á meðan. Málinu lauk því
í mestu sátt.
Faðir einnar stúlkunnar, Ólafur
Darri Andrason, segir þetta
jákvæða lausn og er stoltur af

"!.$!2¥+).
4ËKU BARSMÅÈARNAR UPP
¶RJ¹R T¹NINGSSTÒLKUR TV¾R  ¹RA
OG EIN  ¹RA VORU HANDTEKNAR OG
¹K¾RÈAR FYRIR AÈ R¹ÈAST ¹  ¹RA STÒLKU
MEÈ BARSMÅÈUM MEÈAN Ö¾R TËKU
ATH¾FIÈ UPP ¹ MYNDBAND 3ETTU Ö¾R
SÅÈAN MYNDBANDIÈ ¹ TV¾R VEFSÅÈUR

Primus-ferðagasgrill
með slöngu og
þrístijafnara

Campingaz-hitari

6!,(²3!3+«,) 6ERKLAGSREGLUR VEGNA

KIRKJUFERÈA VERÈA ENDURSKOÈAÈAR
,%+).. -)+,) 6ATNIÈ SPÕTTIST ÒT UM
LOFTR¾STIKERFIÈ Å KJALLARANUM

&LËÈIÈ Å -OSFELLSB¾

Tryggingafélag
annast viðgerð

«,!&52 $!22)
!.$2!3/.

dótturinni. „Þær voru þarna
nokkrar valkyrjur sem voru ósáttar við að kirkjuferðin væri skylda
en ekki valkostur. En þetta gekk
alls ekki út á neina herferð gegn

Campingaz-hitari
með ljósi

Daxara 147 kerra

59.900 kr.

3)'&²3
'2¡4!233/.
3+«,!34*«2)

kristinni trú. Þetta gekk út á að
börnin hefðu leyfi til að vera öðruvísi. Í fjölmenningarsamfélagi
þarf jú að taka tillit til allra.“
KËÖ

6!4.34*«. Tryggingafélagið Vörður
stendur nú fyrir viðgerðum á
miklum skemmdum sem urðu í
desember á fjölbýlishúsinu í
Klapparhlíð 1 í Mosfellsbæ. Að sögn
Varðar Levís Traustasonar, formanns húsfélagsins, hafa Íslenskir
aðalverktakar, sem byggðu húsið,
ákveðið að hækka þá útblásturstúðu
sem vatn streymdi inn um eftir að
dæla í brunni á nálægu hringtorgi
gaf sig í miklu rigningarveðri svo
flæddi að húsinu.
Vörður segir tjónið á sameigninni hlaupa á mörgum milljónum
króna. Það sé nú í höndum
tryggingafélagsins að finna út hvar
ábyrgðin á tjóninu liggi.
GAR

Arinkubbar
6x3 lbs. í kassa

Mótórhjólakerra

1.190 kr.

67.900 kr.

4.500 kr.
Primus-ferðalugt

a
l
a
s
t
ú
a
4.500 kr.

29.900 kr.

24.900 kr.

Campingazgasgrill 30689

Campingazgasgrill 30690

Grillvörur

Chair-broilgasgrill CB 6000

9.900 kr.

9.900 kr.

30%

afsláttur

9.900 kr.

19.–28. janúar
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3VONA ERUM VIÈ
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Kvalir og munúð um aldaraðir

 &JÎLDI FËLKSBÅLA ¹ ¥SLANDI



(UGTAKIÈ "$3- HEFUR VERIÈ NOKKUÈ Å
UMR¾ÈUNNI SÅÈUSTU VIKUR EÈA ALLT FR¹ ÖVÅ AÈ
Ö¹TTURINN +OMP¹S GREINDI FYRST FR¹ MÎRGU
MISJÎFNU SEM ¹TTI SÁR STAÈ ¹ MEÈFERÈAR
HEIMILINU "YRGINU




(VAÈ ER "$3-















(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

fréttir og fróðleikur

30524  36!2!¨
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!LÖINGISMAÈUR OG FORMAÈUR MENNTA
M¹LANEFNDAR

Hlynntur því
að styrkja HÍ
-ENNTAM¹LAR¹ÈHERRA OG REKT
OR (¹SKËLA ¥SLANDS UNDIRRITUÈU
SAMNING Å VIKU LIÈINNI UM STËRAUKIÈ
FÁ TIL KENNSLU OG RANNSËKNA 5M
TÅMAMËTASAMNING ER AÈ R¾ÈA SEM
TALINN ER GERA SKËLANUM KLEIFT AÈ N¹
LANGTÅMAMARKMIÈUM SÅNUM UM AÈ
VERÈA EINN AF  BESTU H¹SKËLUM
HEIMS
'ETUR (¥ ORÈIÈ TOPP  H¹SKËLI
*¹ HANN GETUR ÖAÈ EF RÁTT ER ¹
M¹LUM HALDIÈ HVAÈ VARÈAR FJ¹RFRAM
LÎG FR¹ RÅKINU TENGSL VIÈ ATVINNULÅFIÈ
UPPTÎKU SKËLAGJALDA OG STJËRNSKIPU
LAG SKËLANS
(EFÈI FREKAR ¹TT AÈ SETJA FÁÈ Å
SAMKEPPNISSJËÈ
¡G ER HLYNNTUR ÖESSARI EFLINGU
RANNSËKNA INNAN (¹SKËLA ¥SLANDS
EN ALMENNT HEF ÁG VERIÈ HLYNNTASTUR
SAMKEPPNISSJËÈUNUM
(VAÈA RANNSËKNIR ¹ HELST AÈ
STYRKJA
¡G MYNDI TELJA AÈ ÖAÈ ¾TTI FYRST OG
FREMST AÈ LEGGJA ¹HERSLU ¹ AÈ VEITA
ÖESSU RANNSËKNAFÁ TIL ÖEIRRA SVIÈA
ÖAR SEM H¹SKËLINN VILL HELST BYGGJA
SIG UPP 3KËLINN VERÈUR SJ¹LFUR AÈ
HAFA STEFNUMÎRKUN UM ÖAÈ

"$3- ER UPPRUNALEGA ENSK SKAMMSTÎFUN ¹
ORÈUNUM BONDAGE DISCIPLINE DOMINANCE
SUBMISSION SADISM OG MASOCHISM ¥SLENSKA
"$3- FÁLAGIÈ HEFUR ÖÕTT HUGTAKIÈ SEM
BINDI DROTTNUNAR SADË OG MASËKISTALEIKIR
OG MUNALOSTI ¶AÈ SEM ¹HUGAFËLK UM "$3¹ SAMEIGINLEGT ER ¹HUGI ¹ KYNFERÈISLEGUM
VALDALEIKJUM 3¹ SEM STÕRIR LEIKNUM ER KALL
AÈUR DROTTNARI SEM ER ÖÕÈING ¹ DOMINANCE
(INN UNDIRGEFNI ER KALLAÈUR ÖR¾LL EN ÖAÈ ER
ÖÕÈING ¹ SUBMISSION

(VER ER SAGA "$3-
5PPHAF "$3- ER ËLJËST 4IL ERU HEIMILDIR
FR¹  ÎLD UM FËLK SEM LÁT BINDA SIG
OG HÕÈA AÈ EIGIN ËSK ¹ÈUR EN ÖAÈ HAFÈI
SAMFARIR -ÎRG RIT MIÈALDA UM HIRÈLEGAR
¹STIR ÖYKJA BERA ÖESS MERKI AÈ ÖAR HAFI
VERIÈ STUNDAÈIR BINDI OG DROTTNUNARLEIK
IR !LÖJËÈLEGA HEITIÈ SADISMI ER DREGIÈ AF
NAFNI FRANSKA RITHÎFUNDARINS -ARQUIS DE
3ADE SEM VAR ÖEKKTUR FYRIR SK¹LDSÎGUR
SEM LÕSTU ¹ OPINSK¹AN H¹TT ÖEIRRI KYN
FERÈISLEGU NAUTN SEM FELST Å KVALALOSTA

UM UM ¹RABIL "$3- SAMTÎKIN ¹ ¥SLANDI VILJI
LEIÈRÁTTA ÅMYND SADËMASË
KISMA Å AUGUM ALMENNINGS
OG GERA GREIN FYRIR ÖVÅ AÈ
SADËMASËKISMI SÁ EKKI KVÎL
OG PÅNA -IKILL MUNUR SÁ ¹
OFBELDI OG ÎRUGGUM MEÈ
VITUÈUM OG SAMÖYKKTUM
SADËMASË LEIK

%RU "$3- SAMTÎK ¹ ¥SLANDI
¥SLENSKU "$3- SAMTÎKIN HALDA ÒTI VEFSÅÈ
UNNI BDSMIS  SÅÈUNNI STENDUR AÈ SADËMA
SËKISMALANGANIR HAFI VERIÈ MJÎG MISSKILDAR Å
FJÎLMIÈLAUMR¾ÈU OG AF ÕMSUM SÁRFR¾ÈING

(VE MARGIR
'EIR 'UÈMUNDSSON FORMAÈ
UR ÅSLENSKU "$3- SAMTAK
ANNA HEFUR SAGT AÈ REIKNA
MEGI MEÈ ÖVÅ AÈ UM ÖAÈ BIL
 PRËSENT ÖJËÈARINNAR AÈHYLLIST
"$3- AÈ EINHVERJU LEYTI
(EIMILD BDSMIS

Fíklum kastað milli ofsatrúarhópa
Þórarinn Tyrfingsson,
yfirlæknir SÁÁ, segir
skilningsleysi stjórnvalda,
einkum framsóknarmanna,
á málefnum drykkjusjúkra
og vímuefnaneytenda,
átakanlegt. Með því að vísa
fyrri skjólstæðingum Byrgisins til Samhjálpar, sem
Þórarinn kallar ofsatrúarhóp, hafi Magnús Stefánsson, félagsmálaráðherra,
opinberað það viðhorf
ráðamanna að fíkn sé synd
en ekki sjúkdómur.
„Framsóknarflokkurinn
hefur
ráðið þessum málaflokki og bæði
þingmenn og ráðherrar flokksins
hafa mótað þessa stefnu sem nú
er augljós og sýnileg öllum,“
segir Þórarinn og bætir því við
að hingað til hafi verið litið á fíkn
sem sjúkdóm og það veki því
furðu að yfirvöld hafi ekki séð
ástæðu til að leita ráða hjá SÁÁ
og fagfólki sem fengist hefur við
sjúkdóminn.
„Það hefur ekki nokkur einasti
embættismaður eða stjórnmálamaður haft samband við mig sem
forstöðumann þessarar stofnunar
eða borið formlega upp erindi við
okkur út af þessu máli. Enginn.“
Þórarinn sendi heilbrigðisráðherra þó, sumarið 2004, greinargerð um málefni endurkomufólks
og kom með tillögur til úrbóta.
Við þetta tækifæri varaði Þórarinn einnig við hættunni sem fælist
í því að fela trúarhópum ummönnun þessara einstaklinga.“

3YNDAAFLAUSN ER EKKI L¾KNING
„Ég segi nú ekki að okkur finnist
við sniðgengin en ég er harmi
sleginn yfir þessu þar sem þarna
kemur svo berlega í ljós hvaða
stefnu og hugmyndafræði Framsóknarflokkurinn hefur í málefnum vímuefnasjúks fólks. Það er
litið á þetta fólk sem syndugt og

Morgunverður frá
kl. mánudaga
9:00- laugardaga
- 11:00
verslun opnar kl. 10:00

195,Þú átt allt gott skilið!
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b¶AÈ ER ËTRÒLEGUM FJ¹RMUNUM VEITT Å ÖESSAR RANNSËKNIR OG ÖAÈ SKÕTUR ÖVÅ SKÎKKU VIÈ AÈ ÖAÈ EIGI AÈ MEÈHÎNDLA ÖETTA EINS OG
ENGA SÁRÖEKKINGU ÖURFI TIL ¶AÈ ER ALVEG UNDARLEGTm

að besta meðferðin við fíknisjúkdómum sé kristniboð og syndaaflausn innan um það sem ég myndi
hiklaust kalla ofsatrúarsamtök.
Það er ekki hægt að lýsa því öðruvísi þegar fólk má ekki hugsa eða
bera fram eðlilegar spurningar
og er bara vísað á Biblíuna og
öllum spurningum er svarað með
orðréttum tilvitnunum í hana.
Þetta er ofsatrú sem kemur í veg
fyrir eðlilega hugsun og að menn
nýti sér þá nútímaþekkingu sem
er fyrir hendi í þessu þjóðfélagi.“

4ÅMASKEKKJA &RAMSËKNAR
Þórarinn leggur áherslu á að fíkn
sé sjúkdómur og ætti því að vera
meðhöndluð sem slík en stjórnvöld virðist hafa misst sjónar á
þeim skilningi. Málið er einfaldlega það að svo lengi sem ég man
hefur íslenska þjóðin og heilbrigðisyfirvöld litið svo á að
áfengis- og vímuefnafíkn væri
sjúkdómur og meðhöndlað hann
með lögum og fjárveitingum á
þann hátt. Það skýtur því skökku
við að nú, árið 2007 skuli forystumenn og allir innan Framsóknarflokksins meðhöndla málið með
þessum hætti. Það er líka enn
undarlegra að þeir sem talað hafa
fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins
virðast vera sömu skoðunar en
mér þykir furðulegt að þeir skuli
ekki þvo hendur sínar af þessari
stefnu frekar en að halda fram að
hún hafi borið góðan árangur.”
SÁÁ beinir skjólstæðingum
sínum til AA-samtakana og mælir
með 12 spora kerfi þeirra í baráttu
fólks við fíknina. Annað spor AA
er svohljóðandi: „Við fórum að
trúa að máttur, okkur æðri, gæti
gert okkur heil að nýju.“ AA-leiðin
gerir því ráð fyrir því að meinið sé
að einhverju leyti andlegt og
lausnin hljóti því að þurfa að vera
það líka. „Þarna er kynnt leið sem
hefur virkað fyrir marga en það
er þó tekið fram að hún virkar
ekki fyrir alla,“ segir Þórarinn og
bætir við að hvorki AA-bókin né
AA-kerfið eitt og sér dugi til meðferðar við áfengis- og vímuefnafíkn einstaklina. „Það lesmál hefur
ekki verið endurnýjað í áratugi.

Biblían er miklu eldri og því enn
síður tæk þó menn geti byggt upp
slíkt prógramm þá myndum við
nú ekki gera það með núverandi
þekkingu.“

... þarna kemur svo berlega í ljós hvaða stefnu
og hugmyndafræði Framsóknarflokkurinn hefur í málefnum
vímuefnasjúks fólks. Það er litið
á þetta fólk sem syndugt og að
besta meðferðin við fíknisjúkdómum sé kristniboð og syndaaflausn innan um það sem ég
myndi hiklaust kalla ofsatrúarsamtök.
¶«2!2).. 492&).'33/.
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+OSNINGAM¹L
Þórarinn bætir því við að valdhafar verði að gera það upp við
sig hvað fíknsjúkdómar eru í
þeirra huga. „Haldi þeir að þetta
sé synd þá skulu þeir bara koma
fram með það og þá er það þeirra
pólitíska stefna sem verður lögð í
dóm kjósenda í næstu kosningum
en þetta er greinilega stefna
Framsóknarflokksins og hluta
Sjálfstæðisflokksins eins og staðan er í dag.“
Þó þessi staða sé komin upp nú
segist Þórarinn þó ekki líta svo á
að um skyndilega stefnubreytingu í málaflokknum sé að ræða.
„Þetta hefur legið fyrir framan
mann og fyrir augum mínum í
nokkurn tíma. Ég hef haft vísbendingar um það hvernig farið
er með skjólstæðinga okkar á
þessum trúarheimilum en einhvern veginn hef ég ekki viljað
trúa því að svona væri farið með
fólk. Það er ekki fyrr en allt í
einu, á síðustu dögum, að hakan
dettur niður á manni og maður
gerir sér allt í einu ljóst hvernig
þjóðfélagi við lifum í þó ég trúi
þessu varla enn ef ég á að segja
alveg eins og er.“
,ITIÈ NIÈUR ¹ FÅKLA
Þórarinn segir

stjórnvalda einnig kristallast í
ákvörðun ríkisstjórnarinnar um
að fela lögreglustjóra höfuðborgarsvæðisins formennsku í nefnd
sem ætlað er að fjalla um málefni
langt leiddra vímuefnasjúklinga.
Aftur skíni í gegn skilningsleysi
á eðli sjúkdómsins.
„Ég skrifaði greinar í Morgunblaðið fyrir nokkrum árum um að
það þyrfti að leiðrétta stefnuna í
vímuefnamálum því hún væri
komin í þann farveg að það bæri
að meðhöndla það fólk sem er að
nota ólögleg vímuefni sem
afbrotamenn. Ég hef heldur viljað halda hinum áherslupunktinum á lofti, að þetta væri fyrst og
fremst sjúkt fólk og það ætti að
meðhöndla það með betri heilbrigðisþjónustu en ekki auknum
refsingum. Með þessari nefndarskipan, þar sem lögreglustjóri er
í forsvari, sýnist mér enn meiri
áhersla lögð á það að fólk sem er
heimilislaust og er í vanda vegna
geðsjúkdóma og fíkniefnaneyslu
sé viðfang lögreglu og dómskerfis og það er yfirleitt litið svo á að
það sé afbrotafólk.”

6ANHUGSUÈ NEYÈARÒRR¾ÈI
Þórarinn segist með gagnrýni
sinni ekki vera að setja út á það
þótt yfirvöld þurfi í vandræðum
sínum að grípa til ýmissa neyðarúrræða. „Ég skil það vel að þegar
jafn viðamiklar breytingar hafa
orðið í heilbrigðiskerfinu og raun
ber vitni þá komi það niður einhvers staðar og getur birst með
ýmsu móti sem við kærum okkur
ekki um. Ég er ekki að setja út á
það. Heldur að hugmyndafræðin
sé sú að ekki sé leitað til fagfólks
og láta þá þekkignu sem við
höfum yfir að ráða í geðlækningum, fíknlækningum og félagsvísindum ráða því til hvaða úrræða
við grípum þegar við erum í slíkum vanda sem við erum í nú.“

&2¡44!6)¨4!,
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THORARINN FRETTABLADIDIS

skilningsleysi
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Matarást á
bóndadaginn

Tóku fíkniefni og þýfi
Nokkrar tegundir fíkniefna, stolin bifreið og
þýfi. Þetta var uppskera
götuhóps fíkniefnadeildar
lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu eftir hefðbundna
eftirlitsferð í fyrrakvöld.
Dágóð uppskera eftir eina
vakt og það í miðri viku.
Blaðamaður Fréttablaðsins átti
þess kost að slást í för með götuhóp fíkniefnadeildar lögreglunnar á vakt í fyrrakvöld. Þar opnaðist
nýr heimur sem hinn almenni borgari þekkir ekki og á ekki möguleika
á að kynnast nema með því að
ganga þar sjálfur inn og skella
hurðinni á eftir sér. Afturkoman er
ekki auðveld og flestum tekst aldrei
að losna. Þessi heimur er veruleikafirrtur, spenntur og ógnvekjandi,
samfélag í samfélaginu, sem lýtur
allt öðrum lögmálum heldur en viðtekin eru í daglegu lífi. Og ógæfan
er endalaus.
Í þessari eftirlitsferð lá leiðin
fyrst á tvær spilakassabúllur, þar
sem smásalar fíkniefna stunda oft
iðju sína. Að þessu sinni var ekki
margt um manninn þar inni. Þrátt
fyrir það tikkuðu spilakassarnir og
fólk sat að drykkju. Ástæða þótti til
að athuga tvo náunga sem voru á
öðrum staðnum og viðbrögðin létu
ekki á sér standa:
„Hvers vegna eruð þið alltaf að
elta okkur?“
„Hvað höfum við gert ykkur?“
„Ég er ekki með neitt, þið getið
bara látið mig í friði!“
„Þið vitið vel að ég stend ekkert
í þessu lengur. Þetta er ekkert
annað en einelti.“
Ofsafengin viðbrögð komu ekki
í veg fyrir að leitað væri á þessum
góðkunningjum götuhópsins og fór
sú leit friðsamlega fram. Þeir voru
sáttir þegar þeir kvöddu rannsóknarlögreglumennina eftir stutt spjall.

Allir sem versla hjá okkur
fá rós í tilefni dagsins

Í NAUTI ERUM VIÐ BESTIR

GRENSÁSVEGI 48 • SÍMI 553 1600

&IMM TEKNIR
Nú var ekið af stað aftur og lá leiðin
í austurhluta borgarinnar. Ekki leið
langur tími þar til lögreglumennirnir komu auga á tvo menn hoppa
inn í bíl sem síðan var ekið af stað.
Bílnum var þegar veitt eftirför og
hann stöðvaður skömmu síðar. Í
honum reyndust vera fimm manns,
flest ungmenni. Fíkniefni fundust á
þeim fyrsta sem lögreglan leitaði á.
Á þeim næsta fundust einnig fíkniefni. Þeir voru báðir settir í járn.
Nú var ljóst að kalla þyrfti til lögreglu úr almennu deildinni til að
flytja þessa tvo til skýrslutöku á
lögreglustöðina við Hverfisgötu.
En ballið var ekki búið enn.
Þegar verið var að setja mennina í
lögreglubílinn áttaði árvökul
lögreglukona sig á því að lýst hefði
verið eftir sams konar bíl. Þegar
var kallað eftir upplýsingum um
númer þess bíls og það stóð heima.
Þar að auki reyndist bíllinn sem
ungmennin voru á vera stolinn.
Fimm ungmenni, í stað tveggja,
voru því flutt í járnum á lögreglustöðina. Eftir komuna þangað
fundust fíkniefni á einu þeirra til
viðbótar.
Það sýnir vel þá eilífu hringrás
sem á sér stað þegar ógæfuhjólið
hefur einu sinni farið af stað, að
tveir piltanna sem teknir voru
þarna höfðu losnað út af LitlaHrauni skömmu áður. Sem sagt,
eins sólarhrings frelsi, síðan
handtaka, fangaklefi, yfirheyrslur
og viðbót við sakaskrána.
4VÎ FÅKNIEFNAB¾LI
Fíkniefnabæli, þar sem fólk liggur
og dópar, á milli þess sem það fer út
til að harka sér efni með einhverjum hætti, eru á nokkrum stöðum í
borginni. Götuhópurinn hafði viðkomu á tveimur slíkum í eftirlitsferðinni.
Í fyrra bælinu bar ýmislegt
fyrir augu. Þar á bæ voru menn
ekkert að fara í felur með neysluna.
Sprautur lágu eins og hráviði út um
allt, tómir skammtapokar, álpappír,
íblöndunarefni og önnur tæki og tól
til að gera fíkniefni sprautuhæf.
Viðtökurnar voru svipaðar og á
spilakassabúllunum. Uppi varð
fótur og fit og spenna fyllti loftið.
Fólk sór og sárt við lagði að það

5003+%2! %&4)2,)43).3 (LUTI FÅKNIEFNANNA SEM GÎTUHËPUR FÅKNIEFNADEILDAR LÎGREGL
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INNI Å FYRRAKVÎLD

hefði hreinan skjöld og ekkert að
fela. Það leyndi sér þó ekki að það
hafði í öllu falli verulegt magn
fíkniefna í líkamanum. Einn íbúanna var svo báglega farinn að
hann gat ekki komist hjálparlaust
upp úr fletinu sem hann lá í og enn
síður hangið á fótunum. Hann var
málvana og virtist ekki hafa skímu
um að fíkniefnalögreglan væri á
staðnum. Engin efni fundust í bælinu að þessu sinni, en innlitið sagði
sína sögu.

&ÅKNIEFNI OG ÖÕFI
Næst lá leiðin í Mosfellsbæ. Rökstuddur grunur lék á að í tilteknu
húsi færi fram sala á fíkniefnum.
Lögreglumennirnir fóru í hóp og
bönkuðu á útidyrnar. Annar húsráðenda kom til dyra, en um leið og
hann sá hverjir voru komnir skellti
hann aftur í lás og rauk inn. Einn
lögreglumannanna þaut þá að
glugga, náði að opna hann og
smeygja sér inn. Hann skutlaði sér
á eftir húsráðanda sem hafði ætt
inn á klósett og var að sturta einhverju niður. Á meðan þurftu hinir
lögreglumennirnir að brjóta rúðu
til að komast inn um dyrnar. Allt
gerðist þetta með einu samstilltu
átaki og hraðar en auga á festi.
Þegar inn var komið reyndust
fjögur ungmenni vera í húsinu.
Strax við fyrstu leit fannst magn af
hassbútum og síðan fleiri efni, sem
lögreglumennirnir lögðu hald á.
Einnig fannst umtalsverð fjárhæð í
reiðufé. Lögreglubíll var kallaður á
staðinn og húsráðendur fluttir á
lögreglustöð til skýrslutöku.
Að þessu búnu var ekið í Hafnarfjörð. Þar voru grunsemdir um þýfi
í tilteknu húsi. Lögreglumennirnir
bönkuðu upp á sem fyrr og litu í
kringum sig þegar inn var komið.
Og sjá, þarna var dýrindis flatskjár
og myndvarpi sem reyndist hafa
verið stolið af bæjarskrifstofunum
í Hafnarfirði þegar númer á gripunum höfðu verið skoðuð. Sá íbúanna sem geymdi þýfið inni hjá sér
var ekki heima, en haft var samband við hann símleiðis og hann
beðinn um að haska sér heim. Hann
lofaði því, en lét ekki sjá sig.
Kannski full ástæða til, því auk
stolnu munanna voru greinileg
merki um fíkniefnaneyslu í
herberginu hans. Lögreglan tók
þýfið með sér á stöðina.
%INSTAKUR HËPUR VIÈ
ERFIÈAR AÈST¾ÈUR
Það sem upp úr stendur eftir þessa
kynnisferð með götuhópnum við
störf eru ekki illa lyktandi
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%FTIRFARANDI ERU TÅMASETNINGAR
ATBURÈA Å FÅKNIEFNAEFTIRLITI GÎTUHËPS
FÅKNIEFNADEILDARINNAR Å FYRRAKVÎLD

 &ÅKNIEFNAEFTIRLIT Å (AFNARFIRÈI
OG +ËPAVOGI
 &ÅKNIEFNAEFTIRLIT ¹ ,AUGAVEGI
 &IMM HANDTEKNIR MEÈ FÅKNI
EFNI ¹ STOLNUM BÅL Å 3KIPHOLTI
 &IMMMENNINGARNIR F¾RÈIR ¹
LÎGREGLUSTÎÈ TIL SKÕRSLUTÎKU

 5NDIRBÒNINGUR HÒSLEITAR
SEM GERÈ VERÈUR SÅÈAR
 (ÒSLEIT Å -OSFELLSB¾ FÅKNI
EFNI FUNDUST FIMM HANDTEKNIR
TVEIR F¾RÈIR ¹ LÎGREGLUSTÎÈ TIL
SKÕRSLUTÎKU
 (ÒSLEIT Å (AFNARFIRÈI ÖÕFI
GERT UPPT¾KT SAKBORNINGUR BOÈ
AÈUR ¹ LÎGREGLUSTÎÈ

 &ARIÈ ¹ TVÎ SKËLABÎLL OG
NOKKRA SKEMMTISTAÈI

fíkniefnaneytendur með þanin sjáöldur, yfirspenntir fíklar að reyna
að ljúga sig út úr aðstæðunum né
drulluskítug, brömluð og útkrotuð
híbýli. Nei, það er hópurinn sjálfur
og vinnubrögð hans.
Einhver gæti séð fyrir sér
æðandi stormsveit með reiddar
kylfur. En reyndin var öll önnur. Í
húsleitum var gætt fyllstu tillitssemi við íbúa. Þær gengu hratt
fyrir sig og lögreglumennirnir voru
ótrúlega fljótir að finna efnin. Þeir
unnu skipulega og eins og einn
maður. Þeir töluðu ekki niður til
fíkniefnaneytendanna
heldur
ræddu við þá eins og maður við
mann. Hins vegar létu þeir ekki
vaða yfir sig ef einhver var með tilburði í þá veru, eins og kom fyrir.
Með einni góðri setningu var
viðkomandi þá rekinn á stampinn
og var þar uns yfir lauk.
Þessi hópur lögreglumanna
vinnur mikið verk við erfiðar
aðstæður. Þeir vita aldrei hvað er
fyrir innan dyrnar þegar farið er í
húsleitir. Þeir eru alltaf að fást við
fólk í annarlegu ástandi, stundum
hættulegt fólk, stundum vopnað.
Þeirra hlutverk er að koma í veg
fyrir að fíkniefnin komist á götuna
og séu í umferð og það hafa þeir
rækt með góðum árangri.
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25%

afsláttur

682 kr/kg. áður 909 kr/kg.
Borgarnes saltkjöt blandað

30%

Þú sparar 310 kr/kg

afsláttur

2.064 kr/kg. áður 2.949 kr/kg.
KEA hangiframpartur soðinn

2.232 kr/kg. áður 3.189 kr/kg.
KEA hangilæri soðið

Þú sparar 465 kr/kg

25%

afsláttur

310 kr/kg. áður 619 kr/kg.
Goða lambasvið

Þú sparar 938 kr/kg

afsláttur

1.394 kr/kg. áður 1.858 kr/kg.
Grand Or. helgarsteik

50%

35%

afsláttur

1.741 kr/kg. áður 2.679 kr/kg.
Matfugl kjúklingabringur

Frábært verð

50%

afsláttur

2 fyrir 1
Chicago Town pizza

49 kr/kg. áður 99 kr/kg.
Pripps léttöl 0.5 ltr. í dós

allt í matinn á einum stað
!&%#"!#"
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Peningaskápur...
&INNAIR FLÕGUR ¹ SKÕRSLU
Hlutabréf í Finnair hækkuðu um fjögur
prósent á miðvikudaginn eftir að ABN
Amro sendi frá sér skýrslu um evrópsk
flugfélög þar sem mælt var með kaupum á
bréfum finnska flugfélagsins.
„Við teljum að smærri evrópsk flugfélög
skili bestri ávöxtun á þessu ári, þökk sé
lækkun á olíuverði og Bandaríkjadal,“ segja
skýrsluhöfundar.
FL Group er annar stærsti hluthafinn í hinu
83 ára gamla flugfélagi með 23 prósenta
hlut. Finnska ríkið hefur töglin og hagldirnar í Finnair, enda á það rúman meirihluta hlutafjár.
Jafnframt mælti ABN Amro með kaupum á
bréfum í SAS og Air Berlin, þriðja stærsta
lággjaldaflugfélagi Evrópu, en ráðlagði
fjárfestum að selja í Ryanair Holding.

)PODINN MALLAR
Bandaríski tölvurisinn Apple
skilaði eins milljarðs Bandaríkjadala hagnaði á síðasta
fjórðungi liðins árs. Þetta
jafngildir rúmum 70 milljarða dala hagnaði á tímabilinu, sem er 78 prósenta aukning
á
milli
ára.
Til
samanburðar nam hagnaður
fyrirtækisins „einungis“ 565
milljónum dala, eða um 39,5
milljörðum króna, á sama
tíma árið á undan.
Helsta ástæðan er helmingi
meiri sala á iPod-spilurum
en árið á undan og meiri
sala á fartölvum en gert
var ráð fyrir um jólin.

N¹NAR ¹ VISIRIS

'REININGARDEILD ,ANDSBANKANS GERIR R¹È
FYRIR AÈ STÕRIVÎXTUM VERÈI HALDIÈ ËBREYTT
UM Å   PRËSENTUM ¹ N¾STU TVEIMUR
VAXTA¹KVÎRÈUNARFUNDUM 3EÈLABANKANS
(INN  JÒLÅ ER GERT R¹È FYRIR   PRË
SENTA L¾KKUN
"IRTINGU ¹ UPPGJÎRI %IMSKIPAFÁLAGSINS
SEM ¹TTI AÈ BIRTA Å G¾R VAR FRESTAÈ TIL
DAGSINS Å DAG 'REININGARDEILD ,ANDS
BANKANS GERIR R¹È FYRIR AÈ HAGNAÈUR
FÁLAGSINS VERÈI  MILLJËNIR DALA ¹
FJËRÈA ¹RSFJËRÈUNGI UM   MILLJARÈAR
ÅSLENSKRA KRËNA

6ÅSITALA NEYSLUVERÈS H¾KKAÈI UM H¹LFT
PRËSENT Å "ANDARÅKJUNUM Å DESEMBER
¶ETTA JAFNGILDIR ÖVÅ AÈ VERÈBËLGA STANDI
Å   PRËSENTUM &¹TT BENDIR TIL ÖESS AÈ
BANDARÅSKI SEÈLABANKINN L¾KKI STÕRIVEXTI
¹ N¾STUNNI

-¹L 3TORK ENN Å BIÈSTÎÈU
www.icelandair.is
besti íslenski vefurinn
Vefurinn www.icelandair.is, var valinn besti íslenski vefurinn úr hópi
allra innsendra tilnefninga, í öllum
flokkum, til íslensku vefverðlaunanna. Að auki var hann valinn besti
fyrirtækisvefurinn.
Forsætisráðherra,
Geir
H.
Haarde, afhenti verðlaunin í gær
við hátíðlega athöfn í Iðnó. Þátttakendur tilnefndu vefi í fimm flokkum
og voru veitt verðlaun fyrir framúr-

skarandi árangur í hverjum flokki.
Vefurinn www.midi.is hlaut
tvenn verðlaun, fyrir bestu útlitsog viðmótshönnunina og besta þjónustuvefinn. Þá þótti www.baggalutur.is besti afþreyingarvefurinn og
www.icomefromreykjavik.is besti
einstaklingsvefurinn.
Aðstandendur íslensku vefverðlaunanna eru Samtök vefiðnaðarins
(SVEF) og ÍMARK.
HHS

GRAND PARMA
ÞURRVERKAÐ GRÍSAKJÖT

Úrskurði fyrirtækjadómstóls í Amsterdam
í Hollandi var fagnað
á hluthafafundi Stork
fyrirtækjasamstæðunnar síðdegis í gær. Naprir
vindar blésu fyrir utan
meðan hiti var í fundargestum innandyra. Enn
dregst að niðurstaða
fáist í deilur um framtíð
Stork. Marel hefur hug
á að kaupa matvælavinnsluvélahluta samstæðunnar.
Nokkrir smærri hluthafar í Stork
fyrirtækjasamstæðunni hollensku
deildu hart á stærstu hluthafana,
bandarísku
fjárfestingasjóðina
Centaurus og Paulson, á hluthafafundi sem sjóðirnir fóru fram á að
yrði haldinn.
Kalsaveður var í Hollandi í gær
og almenningssamgöngur teknar
að raskast þegar fundi var slitið
seinni partinn. Á fundinum var
hins vegar hiti í mönnum, en til
hafði staðið að leiða til lykta deilu
milli hluthafa Stork og stjórnar
með því að kjósa um hvort víkja
ætti stjórninni frá. Deilan snýst
um hvort skipta eigi félaginu upp.
Meðal annars vilja sjóðirnir selja
matvælavinnsluhluta Stork, en
Marel hefur haft hug á að eignast
hann og hefur átt í óformlegum
viðræðum við Stork um það.
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Deginum áður hafði hins vegar
fyrirtækjadómstóll í Amsterdam
úrskurðað að á fundinum mætti
ekki nota 30 milljónir nýútgefinna
hlutabréfa sem nota átti til að
verja stjórnina. Eins var úrskurðað að ekki mætti greiða atkvæði
um þær tillögur sem fyrir fundinum lágu. Þá verða samkvæmt
úrskurðinum skipaðir þrír nýir
stjórnarmenn til eftirlits, en þeir
fá meiri völd en aðrir í því að þeir
geta knúið í gegn stefnumarkandi
ákvarðanir. Þá hefur fyrirtækjadómstóllinn ákveðið að rannsaka
skuli aðdraganda deilnanna.
Deiluaðilar lýstu hins vegar
allir ánægju með úrskurðinn á
hluthafafundinum og það gerðu
sömuleiðis fleiri hluthafar, auk
Samtaka hollenskra fjárfesta.
Töldu menn að nú myndi verða til
grundvöllur til viðræðna og von

væri um hagfellda úrlausn mála.
Allir kváðust jú vilja veg fyrirtækisins sem mestan.
Hluti hluthafa hefur hins vegar
áhyggjur af því að í viðræðum
bandarísku sjóðanna og stjórnar
Stork kunni að koma fram verðmyndandi upplýsingar sem skekki
stöðu manna innan hluthafahópsins. Fulltrúar Stork töldu hins
vegar að gengið yrði úr skugga
um að svo yrði ekki. Þá er mikil
óvissa um aðkomu stjórnarmannanna þriggja sem eftir á að skipa
samkvæmt úrskurði dómstólsins.
Stjórnarformaður Stork sagðist
hins vegar hlakka til að starfa
með þeim, en taldi tvær til þrjá
vikur yrði að setja þá inn í stjórnina. Innsetningin sem bundin er
lögum fengi hins vegar flýtimeðferð.
OLIKR FRETTABLADIDIS

²RVALSVÅSITALAN Å ¹TTA
ÖÒSUND STIGUM VIÈ ¹RSLOK
Þróun markaðarins ræðst af gengi bankanna sem að öllum líkindum fara í yfirtökur. Spáð er 45 prósenta hagnaðaraukningu milli ára fyrir fjórða ársfjórðung.
Sérfræðingar Greiningardeildar
Kaupþings taka í sama streng og
kollegar þeirra í hinum viðskiptabönkunum að líkur eru fyrir góðu
ári á innlendum hlutabréfamarkaði.
Kaupþing sér Úrvalsvísitöluna
fara upp í átta þúsund stig fyrir
árslok sem væri um 24,8 prósenta
árshækkun. Greinendur hjá Glitni
og Landsbankanum gera einnig
ráð fyrir að markaðurinn hækki
um 20-25 prósent á árinu. Kaupþing segir að þróunin ráðist að
miklu leyti af gengi viðskiptabankanna þriggja sem vega um 64 prósent í Úrvalsvísitölunni. Yfirgnæfandi líkur eru fyrir því að
bankarnir og önnur fyrirtæki ráðist í yfirtökur á árinu sem styður
við hækkun vísitölunnar.
Bankinn á von á töluverðum
sveiflum á hlutabréfamarkaði
vegna hás vaxtastigs og óstöðugleika krónunnar. „Þrátt fyrir það

teljum við möguleika til hækkunar
Úrvalsvísitölunnar nokkuð góða
en mikil umsvifaaukning og væntingar okkar um áframhaldandi
ytri vöxt félaga ættu að styðja við
frekari hækkanir.“
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Greiningardeildin spáir að þau
fimmtán félög, sem hún hefur til
skoðunar, auki hagnað fyrir fjórða
ársfjórðung um 45 prósent á milli
ára og skili alls sextíu milljörðum
króna í hús. Af einstökum félögum
mun FL Group skila yfir 32,6 milljarða króna hagnaði á fjórða ársfjórðungi, Glitnir verður með 8,3

milljarða, Straumur-Burðarás með
7,8 milljarða og Landsbankinn
tæpum 6,9 milljörðum.
Reiknað er með að hagnaður
Kauphallarfélaga fyrir árið 2007
dragist saman um sextán prósent
á milli ára þrátt fyrir 59 prósenta
aukningu hagnaðar rekstrarfélaganna. Minni gengis- og söluhagnaður hjá fjármálafyrirtækjum
veldur þessum samdrætti.
Nokkrar breytingar eru gerðar
á vogunarráðgjöf bankans, það er
hvernig einstök félög þróast til
skamms tíma í samanburði við
markaðinn. Actavis og StraumurBurðarás fara úr markaðsvogun í
yfirvogun, Össur fer úr undirvogun í yfirvogun og Alfesca og Marel
eru færð úr undirvogun í markaðsvogun. Þá fara Hf. Eimskipafélagið og Glitnir í undirvogun og
Mosaic fellur úr yfirvogun í markaðsvogun.
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'RUNDVALLARGILDI OG VARNIR LANDSINS

Rétt samhengi

L
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angt er nú um liðið síðan rætt hefur verið um varnir landsins í samhengi við pólitísk grundvallargildi og hugsjónir.
Þegar Berlínarmúrinn féll var eins og ólík hugmyndafræði
kæmi pólitískri umræðu tæpast við lengur. Af þessu hefur
leitt að umfjöllun um varnarmál hefur frá þeim atburðum
snúist mest um tækni.
Í þessu ljósi hlýtur ræða utanríkisráðherra í Háskólanum í
gær að vekja nokkra athygli. Þar setti ráðherrann stefnu Íslands
í öryggis- og varnarmálum í mjög skýrt hugmyndafræðilegt ljós
með skírskotun til þess að grunnforsenda varnarsamstarfs Atlantshafsbandalagsríkjanna er sameiginlegt gildismat þegar kemur að
lýðræði og mannréttindum.
Hér verður því ekki haldið fram að slokknað hafi á þessu ljósi,
hvorki hér heima fyrir né á fjölþjóðlega vísu. Hitt blasir við að það
hefur ekki skinið skært í almennri umræðu, sennilega vegna þess
að yfir höfuð hefur ekki verið talin sama þörf og áður á að kasta
því á umræður um þessi efni.
En tímarnir breytast stöðugt. Á allra síðustu árum hefur hugmyndafræðileg togstreita milli þjóða vaxið á ný. Utanríkisráðherra
segir réttilega að atlögur hryðjuverkamanna að Vesturlöndum
miði að því að grafa undan þeirri sameiginlegu grundvallarstoð
þeirra er felst í lýðræði og mannréttindum.
Með öðrum orðum er ráðherrann að draga fram að Vesturlönd
standa frammi fyrir ögrun gegn grundvallargildum og siðareglum. Það eru verðmæti sem við viljum verja bæði á heimavelli og í
alþjóðlegu félagi bandamanna. Til þess duga hins vegar ekki orðin
tóm. Virkar ráðstafanir eru nauðsynlegar.
Engum getur dulist að gild rök eru nú fyrir því að draga fram
hugmyndafræðilegar forsendur fyrir stefnumótun og ráðstöfunum sem gerðar eru á sviði varnar- og öryggismála. Full ástæða er
því til þess að meta maklega framlag utanríkisráðherra til þeirrar
umræðu.
Að vísu stöndum við og bandalagsþjóðir okkar ekki frammi fyrir
beinni ógn af því tagi sem við reyndum á tímum kalda stríðsins. En
sú ögrun gegn lýðræði og mannréttindum sem felst í hryðjuverkunum er ekki fyrirbæri sem unnt er að loka augunum fyrir. Þau
mál snúast ekki bara um tækni heldur grundvallargildi.
Á þessum forsendum ítrekaði utanríkisráðherra í gær að
brottför varnarliðsins hefði í engu hnikað þeirri staðreynd að
varnarsamningurinn við Bandaríkin væri áfram hornsteinn varna
landsins. Á bak við þær skuldbindingar Bandaríkjanna er nú
hreyfanlegur herstyrkur en ekki föst viðvera herliðs. Það er eðlileg afleiðing nýrra aðstæðna.
Brottför varnarliðsins og nýjar aðstæður hafa hins vegar leitt
til margvíslegra breytinga. Á okkar herðum hvíla til að mynda
fleiri verkefni og meira krefjandi en nokkru sinni fyrr varðandi
innra öryggi og björgunarmál. Fast og örugglega hefur verið tekið
á þeim viðfangsefnum. En samskipti okkar og virk samvinna með
bandalagsþjóðunum er einnig að breytast. Sá tími er réttilega
liðinn að við séum einungis frumkvæðislausir þiggjendur í þeim
efnum.
Það sem helst skorti í ræðu ráðherrans var að gera grein fyrir
þeim fjárhagslegu takmörkunum sem varnarviðfangsefnin hljóta
að lúta. Á þessu stigi umræðunnar skipti þó máli að setja stefnumörkun landsins á þessu sviði í rétt hugmyndafræðilegt samhengi.
Það gerði ráðherrann skilmerkilega.
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FR¹ ÖINGBYRJUN
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KARLAPUKUR 3ANNARLEGA K¾R
KOMINN TËNN ÒR ÖESSARI ¹TT
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Sænsku leiðina?
K

osningar nálgast, og kosningaskjálfti er hlaupinn í
Stefán Ólafsson prófessor. Hann
hefur í ótal viðtölum látið í ljós
þá skoðun, að Íslendingar séu á
rangri leið. Þeir fari bandarísku
leiðina og minnki velferðaraðstoð, en ættu þess í stað að fara
sænsku leiðina og auka slíka
aðstoð. Margt sé athugavert við
bandarísku leiðina. Bandaríkjamenn vinni of mikið, og þar sé
tekjuskipting ekki nógu jöfn.
Hinir verst settu séu betur settir
í Svíþjóð.
Skoðun Stefáns er því miður
sett fram þrjátíu árum of seint.
Sænska leiðin þótti fullfær fram
á sjöunda áratug síðustu aldar.
Svíar höfðu árin 1870-1950 búið
við mesta hagvöxt í heimi.
Jafnaðarmenn tóku völdin 1932
og héldu þeim samfleytt til 1976.
Þeir gættu þess að hrófla ekki við
öflugum einkafyrirtækjum, sem
kepptu á alþjóðamarkaði, heldur
einbeittu sér að því að dreifa
hinum miklu skatttekjum, sem
einstaklingar og atvinnulíf gátu
borið. Sænska velferðarríkið var
öfundarefni um heim allan. Svo
virtist sem sameina mætti
vaxandi atvinnulíf og víðtæka
velferðarþjónustu. Þjóðin var
samstæð og vinnufriður góður.
Smám saman komu brestir í
þetta kerfi, aðallega upp úr 1970.
Sænskt atvinnulíf hætti að vaxa.
Það dróst aftur úr hinu bandaríska. Árið 1964 voru lífskjör í
Svíþjóð, eins og þau mælast í
vergri landsframleiðslu á mann,
89% af því, sem þau voru í
Bandaríkjunum. Árið 2004 eru
þau komin niður í 75%. Svíar
njóta að jafnaði aðeins ¾ þeirra
lífskjara, sem Bandaríkjamenn
njóta. Sænska þjóðin var hin
ríkasta á Norðurlöndum fyrir
þrjátíu árum. Nú er hún hin
fimmta og síðasta í röðinni.
Atvinnulíf í Svíþjóð er
staðnað. Þar hafa nánast öll ný
störf frá 1950 orðið til í opinbera
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geiranum. Sérstaklega hefur
smáfyrirtækjum verið gert erfitt
fyrir með margvíslegri skriffinnsku. Atvinnuleysi er verulegt
í Svíþjóð, 15-17%, þótt reynt sé
að fela það með námskeiðshaldi
og öðru slíku. Skattheimta er
komin upp úr öllu hófi. Skatttekjur ríkisins á mann í Svíþjóð eru
svipaðar og í Sviss, um eitt
þúsund Bandaríkjadalir, en
skattheimtan er um 60% af VLF í
Svíþjóð og um 30% í Sviss. Svíar
eru bersýnilega að ganga á
skattstofna sína með ofsköttun,
eins og við gengum forðum á
fiskistofna okkar með ofveiði.

Íslendingar hafa farið íslensku leiðina, hvorki hina
bandarísku né hina sænsku.
Íslendingum finnast Bandaríkjamenn of tómlátir um þá,
sem lítils mega sín, en Svíar of
rausnarlegir við þá, sem geta
unnið, en vilja það ekki.
Fróðlegt er að bera saman
fátækt í Bandaríkjunum og
Svíþjóð. Bandaríkjamenn reyna
að fjölga tækifærum fólks til að
komast út úr fátækt, en Svíar að
gera fátæktina sem bærilegasta.
Afleiðingarnar blasa við. Árið
1959 voru 22% bandarískra
heimila innan fátæktarmarka,
eins og þau voru þá skilgreind.

Árið 2004 voru 12% bandarískra
heimila hins vegar innan
fátæktarmarka, eins og þau voru
þá skilgreind. Það ár voru 25%
bandarískra heimila með innan
við 25 þúsund dala árstekjur, en
um 40% sænskra heimila. Í
stórfróðlegri bók eftir sænsku
hagfræðingana Fredrik Bergström og Robert Gidehag, EU
versus USA, er sýnt, að almenn
lífskjör eru talsvert betri í
Bandaríkjunum en löndum
Evrópusambandsins. Væri
Svíþjóð eitt Bandaríkjanna, þá
væri það eitt fátækasta ríkið,
ásamt Arkansas og Mississippi.
Svíum er vandi sinn ljós, og
þeir hafa skipað fjölda spakvitringa í nefndir til að leggja á ráðin
um úrbætur. Var Þorvaldur
Gylfason prófessor í einni þeirri,
og tillögur hans voru að lækka
skatta, auka atvinnufrelsi, mynda
sveigjanlegri vinnumarkað og
gæta hófs í velferðaraðstoð.
Hann talar ekki þar úti eins á
Íslandi. En Svíar eiga úr vöndu
að ráða, því að meiri hluti
kjósenda er ýmist í starfi hjá
hinu opinbera eða styrkþegar
þess, en þessir hópar vilja
auðvitað ekki minnka umsvif
ríkisins. Svíar eru því í sjálfheldu
sérhagsmunanna.
Íslendingar hafa farið íslensku
leiðina, hvorki hina bandarísku
né hina sænsku. Íslendingum
finnast Bandaríkjamenn of
tómlátir um þá, sem lítils mega
sín, en Svíar of rausnarlegir við
þá, sem geta unnið, en vilja það
ekki. Við höfum aukið atvinnufrelsi stórlega síðustu fimmtán
árin. Afleiðingin hefur orðið sú,
sem Adam Smith sagði fyrir um,
að atvinnulífið hefur eflst og
skatttekjur aukist. Íslenska leiðin
er meðalvegur milli hinnar
bandarísku og hinnar sænsku.
Þar er meiru skipt en í Bandaríkjunum og meira til skiptanna
en í Svíþjóð, af því að meira er
skapað.

Líttu þér nær – Takið til hendinni
Það er því ekki að undra að flokksfélagar ráðherranna vilji ekkert um það skrifa,
heldur reyna að finna aðra sökudólga,
jafnvel saka bæjarstjórann um iðjuleysi.
Það er kominn tími til að þeir líti sér nær
að er ánægjulegt að bæjarfulltrúog taki þessi mál upp við sína eigin flokksar Sjálfstæðisflokksins í Hafnarráðherra. Er það kannski svo að Sjálfstæðfirði skuli nú loksins í aðdraganda
isflokkurinn í Hafnarfirði hafi ekkert að
íbúakosninga um stækkun álversins í
segja um störf flokksins, ekki einu sinni í
Straumsvík, vera búnir að átta sig á
þeim málum sem snerta hagsmuni þeirra
því hvaða undirbúningsverkum er
heimabyggðar.
ólokið til að þær kosningar geti farið
Það væri ráð að bæjarfulltrúar Sjálffram. Ekki síður að þeir séu farnir að
stæðisflokksins nýttu krafta sína í það að
sýna því áhuga að bæjarbúar fái að
ýta við þessum félögum sínum og kenndu
kjósa um málið. Hingað til hafa
'5..!2 36!6!233/.
þeim að spýta í lófana. Ekki er vanþörf á
fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í bæjarað um það sé skrifað. Allur annar undirbúningur
stjórn verið á móti íbúakosningum, líkt og kollegar
væntanlegra íbúakosninga hér í bænum er í góðum
þeirra í flokknum víða um land.
og vönduðum farvegi. Deiliskipulagsvinna og yfirHitt er sínu verra að einstaka bæjarfulltrúar
ferð á málmeðferðarreglum vegna íbúakosninga.
hafi ekki ennþá áttað sig á því hvar vandamálin eru
Prívatpólítík bæjarfulltrúa Rósu Guðbjartsdóttur
til að allar nauðsynlegar upplýsingar liggi fyrir, en
er ekki til neins annars fallin en að draga fram
þessi mál hafa verið til umræðu í stjórnkerfi bæjarins um langa hríð. En skýringin er að sjálfsögðu sundurlyndið í Sjálfstæðisflokknum í Hafnarfirði.
Hér er aðför hennar að oddvita Sjálfstæðisflokksnærtæk. Þeir sem eiga eftir að klára sína heimains sem hefur unnið, undanfarin 5 ár, í samráði
vinnu og þeir sem hafa sent út þau skilaboð að
innan bæjarstjórnar að þessum málum af heilum
Hafnfirðingar fái engin skýr svör fyrr en eftir
hug.
væntanlegar íbúakosningar eru ráðamenn SjálfHöfundur er forseti bæjarstjórnar í Hafnarfirði.
stæðisflokksins í ríkisstjórn.
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Er jeppinn tilbúinn
fyrir veturinn?
All Terrain
31” 13.950,- stgr.
33“ 16.980,- stgr.
35” 16.990,- stgr.
Gerið
verðsamanburð
margar stærðir

Seltjarnarnesi

Vagnhöfða 23 - Sími 590 2000
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Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

Döllurnar fagna þorra með stæl
Konurnar sjö sem mynda dalvíska saumaklúbbinn í Reykjavík borða alltaf saman þorramat um bóndadagshelgina.
Nokkrar þeirra voru í Nóatúni
að viða að sér veisluföngum í
gamalt trog.

blótið heima hjá sér að þessu
sinni og hefur steikt laufabrauð
sérstaklega af þessu tilefni. Allar
klúbb-systur leggja svo peninga í
púkk til innkaupanna. Inntar eftir
uppáhaldinu í þorramatardeildinni nefna þær hákarl og magál.
„En okkur þykir þetta allt nokkuð
gott,“ segja þær og lýsa yfir
ánægju með að súri hvalurinn
skuli vera fáanlegur aftur enda
séu þær aldar upp við hann. Ellen
telur Nóatún standa sig vel í verkun súrmatarins og því kveðst hún
yfirleitt kaupa hann þar.
„En laufabrauðið verður að

„Hákarlinn verður að vera vel
kæstur og súrmaturinn vel súr.
Annars er ekkert varið í þetta,“
segir Ellen Sigurðardóttir þar
sem hún er að velja þorramat í
trog. Hún ætlar að halda þorra-

vera að norðan,“ segir Sigurlaug
ákveðin. „Já, frá Stebba bakara á
Dalvík,“ tekur Ásdís undir. „Flatkökurnar verða að vera frá
honum líka. Þær fást í Nettó svo
þar getum við Norðlendingar
komist í þær,“ segir Edda og
bætir við: „Það er svosem ágætlega séð fyrir þörfum okkar sem
höfum flutt hingað suður yfir
heiðar.“
Þær kalla sig Döllurnar. Það er
stytt útgáfa af nafni dalvíska
saumaklúbbsins sem hefur verið
við lýði í tólf ár. Við eftirgrennslan kemur í ljós að þetta er ekta

ÖIH6A6C

saumaklúbbur. „Við sitjum aldrei
auðum höndum heldur saumum,
prjónum eða föndrum,“ segja þær
sannfærandi. Þorrablótið er líka
fastur liður og þær hlakka greinilega til helgarinnar. Að lokum
upplýsa þær eina hefðina enn.
„Einn eiginmaðurinn klæðir
alltaf brennivínsflösku í þorskhaus og skellir á þorramatarborðið, beint úr frosti.“
Þegar þær sjá undrunarsvipinn á blaðamanni segja þær hlæjandi: „Við skulum bara taka mynd
af henni handa Fréttablaðinu.“
GUN FRETTABLADIDIS
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%NGIFERRËT ER GËÈ Å ÕMSA RÁTTI SÁRSTAKLEGA MEÈ KJÒKLINGI
EN GAGNAST LÅKA VEL SOÈIN MEÈ SÅTRËNU OG HUNANGI VIÈ H¹LS
BËLGU OG KVEFI

Eldað á franskíslenska vísu
Kokkarnir á Vox halda dýrindis veislu í kvöld og elda úr
svipuðum hráefnum og notuð
eru á heimsmeistarakeppninni
Bocuse d´Or 2007 sem fram fer í
Lyon í Frakklandi í næstu viku.
„Við köllum þetta Bocuse mat og
matargerðin er svo flókin að það
fer enginn heilvita maður að elda
hann. Mikið lagt í hvern rétt og
skreytingar og fjöldi smáatriða
skipta máli. Því gef ég engar uppskriftir heldur lýsi bara hugmyndafræðinni,“ segir Sigurður Gíslason,
yfirmatreiðslumaður á Vox, þegar
hann er spurður út í veisluhöldin í
kvöld. Hann segir alla þátttakendur á Bocuse d´Or 2007 í Lyon vinna
úr sama hráefninu í keppninni.
Réttirnir á Vox verði úr því hráefni
í grunninn þótt það verði með
norrænum blæ. „Keppnin úti er
mjög frönsk en við íslenskum þetta
upp. Notum til dæmis íslensk söl til
að selta lúðuna og sjóðum hana í

mysu. Við reykjum skraut og meðlæti, notum hvannarót sem krydd í
kjúklinginn og gerum sósu á grunni
gömlu góðu lúðusúpunnar sem
eldra fólk kannast við.“
Sigurður segir komna hefð á
svona Bocuse mat á Vox. „Við
höfum haft veislur til heiðurs
Bocuse d´Or keppninni síðan við
opnuðum staðinn og eldum þá úr
sama grunnhráefninu. Við erum
bara að byggja upp stemningu og
byrjum til dæmis veisluna á að
bjóða upp á franskt kampavín.
Gestirnir eru mataráhugamenn og
á sunnudaginn fljúga margir þeirra
til Frakklands að fylgjast með
hinni einu sönnu Bocuse d´Or 2007
í Lyon.“
Sigurður segir mikið lagt í
allan undirbúning veislunnar og
af frásögn hans að dæma er ekki
síður fjör í eldhúsinu en salnum.
„Það er alltaf rosa stemning. Allir
kokkarnir og allir nemarnir að
vinna þennan dag, hvort sem þeir
eiga frí eða ekki. Það er öðruvísi
en dags daglega.“

Nú er Sigurður beðinn um að
lýsa matseðli kvöldsins.
„Forrétturinn er hægelduð
smálúða, fyllt með kóngakrabba
og humri og borin fram með
gulrótarköku, lárviðarlaufsflanni,
kryddjurtakartöflum og reyktum
tómötum sem við eldum í heilan
dag. Svo er létt lúðusósa með, búin
til úr lúðuhausum og döðlum.
Aðalrétturinn er kjúklingur.
Það er bringa fyllt með sveppum,
kryddjurtum og gæsalifur og
elduð í loftþéttum poka með
kryddjurtum og hvannarót.
Hún er borin fram með
fáfnisgraskrydduðum kartöflum,
sveppaköku og maíssósu.
Í eftirrétt ætlum við að bera
fram fáfnisgraskryddaða súkkulaðimús með súkkulaði- og karamellusósu. Smá bombu.
Við notum Valrona-súkkulaði
sem framleitt er í Lyon og er það
besta sem hægt er að fá. Þannig að
súkkulaðið er að minnsta kosti
ekta franskt.“
GUN FRETTABLADIDIS
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!ÈALRÁTTURINN ER FYLLT KJÒKLINGABRINGA MEÈ F¹FNISGRASKRYDDUÈUM KARTÎFLUM SVEPPUM OG MAÅSSËSU

&ORRÁTTURINN ER FYLLT SM¹LÒÈA MEÈ L¹RVIÈARLAUFSFLANNI KRYDDJURTAKARTÎFLUM OG
REYKTUM TËMÎTUM
&2¡44!",!¨)¨2«3!

%FTIRRÁTTURINN ER F¹FNISGRASKRYDDUÈ SÒKKULAÈIMÒS MEÈ SÒKKULAÈI OG KARAMELLU
SËSU

Unaðslegar stundir
með spennandi fjögurra
rétta kvöldverði á aðeins
3.900.- allar helgar
í janúar, febrúar og mars
Leyfðu okkur að koma þér og
elskunni þinni á óvart þegar
við leikum okkur í eldhúsinu
og töfrum fram ferska og
framandi fiski- fuglaog kjötrétti með
unaðslegum
eftirréttum.

Rauða Húsið

483 3330

Búðarstíg 4 · 820 Eyrarbakkka

www.raudahusid.is · Aðeins 45 mín frá Reykjavík
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Vigtað í hvern og einn
Grænmeti í áskrift allt árið
er nýjung í rekstri Græna
hlekksins. Áður hefur fólk notið
þeirrar þjónustu yfir íslenska
uppskerutímann.
„Við erum farin að kaupa grænmeti og ávexti frá dreifingarfyrirtæki í Hollandi yfir vetrarmánuðina og flytja það viðkvæmasta inn
með flugi til að halda ferskleikanum,” segir Þórður Halldórsson,
framkvæmdastjóri Græna hlekksins, er hann lýsir bættri þjónustu.
„Áður seldum við eigin afurðir frá

Tjáðu þig!

Stæsta
bloggsamfélagið!
Yfir 150.000
notendur!

!LLIR F¹ Ö¹ EITTHVAÈ FALLEGT

byrjun júní og út október en svo lá
salan niðri frá nóvember og út
maí.“
Þórður er frumkvöðull þess að
selja grænmeti í áskrift hér á
landi, ásamt konu sinni Karólínu
Gunnarsdóttur. Þau eiga garðyrkjustöðina Akur í Laugarási í
Biskupstungum. „Þegar við byrjuðum fyrir átta árum að selja
vinum og vandamönnum grænmeti vorum við bara með eigin
afurðir; tómata, gúrkur og paprikur. Svo vatt þetta upp á sig og fleiri
framleiðendur bættust við; garðyrkjustöðin Engi með salat og
krydd, garðyrkjustöðin Kvistholt
með gulrætur sem komu snemma
á markaðinn og garðyrkjustöðin
Hæðarendi í Grímsnesinu með
útigrænmeti eins og kartöflur, kál,
gulrætur og fleira. Þá var þetta
orðið fýsilegt fyrir fólk sem vildi
vera áskrifendur. Eftir að dreifingarfyrirtækið Græni hlekkurinn var stofnað hafa mjólkurvörur
frá Bio bú og bygg frá Móður jörð
bæst við.“
Nú eru lífræn matvæli komin í
flesta stórmarkaði og allar heilsubúðir, meðal annars frá Græna
hlekknum. Öðruvísi var um að litast þegar Þórður og Karólína voru
að byrja að koma sínum lífrænu
vörum á markað 1991. „Við vorum
svo bjartsýn að halda að við
gætum selt í gegnum dreifingarfyrirtæki sem þá voru starfandi.
Ágæti fékk sér meira að segja
vottun til að vera löglegur söluaðili. En við fengum ekkert hærra
verð fyrir vöruna en þeir sem
ræktuðu með hefðbundnum og
fljótvirkari aðferðum og Ágæti
bjó ekki til neina nýja markaði
fyrir okkur svo það endaði með

¶¾R TEGUNDIR SEM MINNST GEYMSLUÖOL
HAFA ERU FLUTTAR TIL LANDSINS MEÈ FLUGVÁL
UM TIL AÈ TRYGGJA FERSKLEIKANN

því að við fórum að sjá sjálf um
söluna. Það var náttúrlega fullt af
fólki sem vissi af okkur og vildi
vörurnar og þá kom til þessi leið,
grænmeti í áskrift.“
Þegar forvitnast er um fyrirkomulagið svarar Þórður: „Við
erum með heimasíðuna www.link.
is þar sem er póstlisti sem fólk
getur skráð sig á og við sendum
svo út pöntunarlista vikulega og
fólk getur pantað þegar það vill.
Sumir vilja fá sendingu vikulega,
aðrir hálfsmánaðarlega og enn
aðrir endrum og sinnum. Þeir
velja af vörulistanum og það er
vigtað ofan í hvern og einn. Við
byrjuðum á að vera með ákveðna
pakka eins og tíðkast víða erlendis
en uppgötvuðum að Íslendingar
voru ekki tilbúnir í það. Þetta er
að sjálfsögðu meiri vinna en fólk
er miklu ánægðara. Enn ein lukkan í okkar rekstri var svo sú að við
komumst með dreifinguna inn í
Uppgripsverslanir Olís og þar er
opið til hálf tólf þannig að fólk
getur haft sína hentisemi en vörur
út á land fara með flutningabílum.”
GUN FRETTABLADIDIS

Brunarústir á pönnunni
Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Langflestir hafa lent í því að þurfa að skrúbba
brunabletti úr pönnum eftir illa lukkaða eldamennsku.
Það er fátt eins
leiðinlegt í eldhúsverkunum og þegar maturinn
festist á pönnunni. Þá fer kannski hluti af
góðu hráefni förgörðum, fallegt heilt stykki dettur í sundur og verður að kássu. Svo má ekki
gleyma þrifunum eftir slíkar aðfarir sem eru
tímafrek, subbuleg og óttalega leiðinleg. Hér eru
nokkrar aðferðir til að koma í veg fyrir þessi leiðindi:
1. Einfaldasta ráðið er auðvitað að kaupa potta og
pönnur sem ekki festist í. Margir alvöru kokkar kjósa
að nota ekki svoleiðis potta og pönnur því þeir segja
að maturinn brúnist ekki eins vel, en þeir þurfa líka
sjaldnast að þvo upp eftir sig sjálfir.
2. Ef þú ert sammála kokkunum í ráði eitt skaltu
kaupa þunga og stæðilega potta og pönnur og líttu á

kaupin sem ævilanga fjárfestingu. Því meiri gæði,
því auðveldara að þrífa græjurnar og viðhalda þeim.
3. Hreinsaðu potta og
pönnur vel! Virðist
einfalt ráð en það er
auðvelt
að
skola
mestu fituna bara af
og stinga svo áhöldunum inn í skáp. Ekki
nota stálull heldur
frekar eitthvað sem
leysir upp fitu á ljúfan máta. Láttu heitt
sápuvatn
hiklaust
standa yfir nótt ef einstaklega andstyggilegur blettur neitar að fara.
4. Ekki setja kaldan mat á heita pönnu heldur láttu
matinn ná herbergishita fyrst. Þegar elda á þurrmat
er nauðsynlegt að setja smá olíu á pönnuna og leyfa
henni að hitna áður en matnum er skellt á pönnuna.
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Gómsætur framandi réttur
með lítilli fyrirhöfn
Sigríður Heiða Kristjánsdóttir gefur Fréttablaðinu
sérlega girnilega uppskrift
að kjúklingarétti.

&INNSKI 0ITOKOKKI POTTURINN NOTAR MUN MINNI ORKU EN HEFÈBUNDIN MATREIÈSLA KREFST
(¾GT ER AÈ STILLA AÈ MORGNI HVEN¾R SUÈA ¹ AÈ HEFJAST ÖANNIG AÈ KVÎLDMATURINN SÁ
TILBÒINN ÖEGAR FËLK KEMUR HEIM

Hægt og hljótt
Pitokokki hægsuðupottur einfaldar matreiðsluna auk þess
sem hann varðveitir bragð
matarins og næringarefni.

með. Svo segir hann óþarft að
vakta það sem verið er að sjóða.
„Hráefnið er bara sett í pottinn og
Pitokokki sér um afganginn.“

Undanfarin ár hafa Íslendingar
orðið opnari fyrir erlendum áhrifum í matargerð sinni og nú er svo
komið að það sem við köllum
heimilismat er um það bil að
hverfa af borðum landsmanna.
Fæstir koma heim til sín og sjóða
kjötbollur í hvítkálsbögglum eða
brasa kótelettur í smjörlíki. Nú er
öldin önnur. Maturinn okkar er
ættaður frá Ameríku, Taílandi,
Japan og Ítalíu og sífellt fleiri
leggja það fyrir sig að læra að
matreiða slíka rétti. Ein þeirra
sem hefur tekist vel til í slíkri
matargerð er Sigríður Heiða
Kristjánsdóttir, starfsmaður hjá
Tryggingamiðstöðinni sem nú
dvelur heima við í fæðingarorlofi.
„Yfirleitt leita ég bara að einföldum lausnum í vikunni en reyni
svo að hafa eitthvað fínna um
helgar,“ segir Sigríður Heiða.
„Mest hef ég gaman af því að
útbúa erlenda rétti, til dæmis frá
Mexíkó eða Indlandi. Fyrsti alvöru
rétturinn sem ég matreiddi var til
dæmis mexíkósk tortilla. Held að
ég hafi verið svona sextán ára með
vinkonur mínar í mat. Þar áður
hafði ég aðallega bara soðið pylsur.

3IGRÅÈUR (EIÈA Å VEL ÒTBÒNU ELDHÒSI VOPNUÈ DËSAUPPTAKARA OG KRYDDI FR¹ 0OTTAGÎLDRUM
%NDA UM ÖAÈ BIL AÈ FARA AÈ FREMJA SLÅKAN GALDUR
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Mamma mín er líka svo góður
kokkur að mér datt ekki í hug að
reyna að elda neitt fyrr.“
Spurð að því hver hafi verið
stærsta áskorun hennar í matargerð segir Sigríður það hafa verið
kálfasteik sem hún eldaði fyrir
skömmu. „Þetta var voða flott
kálfasteik með einhverri sítrónuolíu. Ég var mikið stressuð yfir
þessu og fannst þetta hrikalega

0ITOKOKKI KJÎTSÒPA

„Þú bara stingur pottinum í samband við rafmagn, stillir hann á
tíma og maturinn er tilbúinn þegar
þú kemur heim. Maturinn sýður
við vægan hita í eigin safa og heldur vel bragði og næringu.“ Þannig
lýsir
Tyrfingur
Tyrfingsson
verslunarmaður notkun Pitokokkipottsins sem hann hefur flutt inn.
Potturinn er finnskur að uppruna
eins og nafnið bendir til og að sögn
Tyrfings er hann að slá í gegn,
einkum þó í Ameríku. „Kaninn er
mjög hrifinn af þessari eldamennsku og konur sem hafa búið í
Bandaríkjunum hafa komið til mín
í búðina og fagnað því mjög að sjá
pottana hér. Segjast hafa leitað að
þeim lengi,“ segir Tyrfingur, sem
nýlega opnaði verslunina Icefin
með finnskar vörur í Nóatúni 17.
Einnig hefur hann opnað netverslun á síðunni www.icefin.is.
Pitokokki potturinn er tvöfaldur. Maturinn er settur í leirpott
sem er ofan í stálpotti. Hann er til
í tveimur stærðum í Icefin, 3.8
lítra og sex lítra. Sá minni kostar
9.500 krónur í netversluninni.
Tyrfingur segir pottinn henta
einkar vel til eldunar á kjötsúpu,
villibráð, gúllasi, grænmetisréttum, hangikjöti og hrísgrjónagraut
svo eitthvað sé nefnt. Sjálfur er
hann matreiðslumaður og gefur
hér uppskriftir sem hann mælir

¶AÈ HENTAR VEL AÈ SJËÈA KJÎTSÒPU Å 0ITO
KOKKI POTTINUM

3ÒPUKJÎT SIRKA  G MEÈ BEINI ¹ MANN
+ARTÎFLUR
,AUKUR
"LAÈLAUKUR
'ULR¾TUR
2ËFUR
3ÒPUJURTIR AÈ VILD
3ALT OG PIPAR   MATSKEIÈ AF HVORU
6ATN

Kjötið er sett í botninn á pottinum,
kryddað með saltinu og piparnum.
Grænmetið er sett ofan á og vatnið er látið fljóta yfir grænmetið.
Stillt á suðu í tvo tíma á mesta
hita, (high) og sirka þrjá tíma á
minni hitanum (low). Potturinn
fer sjálfkrafa að halda matnum
heitum eftir að suðutíma er lokið.
Súpunni er ausið beint upp úr pottinum á diskana og helst hún þannig
heit alla máltíðina.

flókið en svo var þetta ekkert svo
svakalega erfitt. Eftir að maður er
búinn að elda eitthvað einu sinni
þá verður það alltaf auðveldara
næst,“ segir Sigríður að lokum.
Uppskriftin sem Sigríður gefur
Fréttablaðinu er girnileg en um
leið ákaflega einföld matreiðsla.
Það er sannarlega eitthvað sem
margir leita eftir þegar komið er
heim úr vinnu. Að njóta góðs
matar sem krefst ekki mikillar
fyrirhafnar.
 KJÒKLINGABRINGUR
+JÒKLINGAKRYDD FR¹ 0OTTAGÎLDRUM
  KRUKKA MANGË CHUTNEY
 MSK KARRÅ
 TSK TANDOORI KRYDD
 L MATREIÈSLURJËMI
 BANANAR

"RINGURNAR ERU LÁTTSTEIKTAR OG KRYDDAÈAR ¹ÈUR EN Ö¾R ERU SETTAR Å ELDFAST MËT MEÈ
DÕRLEGRI SËSUNNI

Léttsteikið bringurnar og kryddið
með
kjúklingakryddi.
Setjið
mangó chutney, rjóma, karrí og
tandoori-krydd í pott og hitið
saman svo það blandist. Kjúklingurinn settur í eldfast mót, bananar
brytjaðir yfir og sósunni að lokum
hellt yfir allt. Mótið sett inn í ofn
og hitað á 180 í 30-40 mín.
Borið fram með naan-brauði,
hrísgrjónum og fallegu salati.
MHG FRETTABLADIDIS

.AUTASTEIK
FYRIR  
 KG INNANL¾RISVÎÈVI KJÎTIÈ ER SKORIÈ Å
SKAMMTAST¾RÈIR   G
 BOLLI HVEITI
  SKR¾LDAR KARTÎFLUR
 STËRAR GULR¾TUR
 SKORNIR LAUKAR
 TSK SALT
 TSK PIPAR
 G DËS NIÈURSOÈNIR TËMATAR SKORNIR
EÈA MAUKAÈIR
 G DËS TËMATSËSA
+RYDDJURTIR TD TIMJAN

Hitið olíu á pönnu, veltið kjötinu
upp úr hveitinu og brúnið, takið
það upp og látið olíuna renna vel
af. Setjið kartöflurnar, gulræturnar og laukinn í botninn á leirpottinum. Setjið kjötið ofan á grænmetið
og stráið salti og pipar yfir. Hellið
tómötunum og tómatsósunni yfir
og setjið ferska timjangrein ofan á
ef hún er til. Lokið og stillið á tvær
klukkustundir á lægsta straum eða
einn tíma á hæsta.

PANTAÐU Í SÍMA

554 6999
WWW.JUMBO.IS

Nýtt og ferskt
Ferskar kjötvörur hafa sett ný
salöt og niðurskorna ávexti
á markað undir vörumerkinu
Ferskt.
Þrjár tegundir af blönduðu
fersku salati og fjórar tegundir
af ferskum skornum ávöxtum
eru í boði með merkinu Ferskt.
Salatið er pakkað í loftskiptar
umbúðir og aðskilið frá öðru sem
fylgir með í pakkanum sem er til
dæmis soðið egg, maís, sólþurrkaðir tómatar, kryddleginn fetaostur og brauðteningar. Gaffall
og sósa fylgja. Þrjár tegundir

eru í boði; blandað salat með
hunangsskinku, túnfiski eða
kjúklingi.
Ávextirnir eru líka pakkaðir í
loftskiptar umbúðir, sem heldur
þeim lengur ferskum en ella.
Ferkst er selt í Bónus, Hagkaupum og 10-11.

SAMLOKUBAKKI | TORTILLABAKKI | BLANDAÐUR BAKKI
ÞÚ GETUR PANTAÐ GIRNILEGA VEISLUBAKKA FRÁ OKKUR MEÐ LITLUM FYRIRVARA

; 
6ÎRUTEGUND
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SalinaGel®
Veitir raka og vellíðan í nefholi.
SalinaGel sem byggir á jafngildri saltvatnslausn
verkar gegn þurrki og ertingu í nefholi, slíkt gerist oft með:
• hækkandi aldri.
• vegna aukaverkana lyfja.
• í kulda.
• við meðferð á unglingabólum.
• er fylgikvilli ofnæmis.

/STAFYLLT LAMBAL¾RI ÒR KJÎTBORÈI
.AUTAFILLE ÒR KJÎTBORÈI
'RÅSAHELGARSTEIK MEÈ SËSU
¥SLANDSGRÅS REYKTAR KËTELETTUR
(UMAR  G STËR
*ARÈARBER  G
"L¹BER
"LANDAÈUR BLËMVÎNDUR STËR
"LANDAÈUR BLËMVÎNDUR

6ÎRUTEGUND

Opið frá kl. 13 00 allar helgar
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"ËNUS FERSKIR KJÒKLINGABITAR
(OLTA KJÒKLINGAV¾NGIR FULLELDAÈIR
+3 FOSIN LAMBASVIÈ
+3 FROSINN LAMBABËGUR
.& ÅSLENSKIR LAXABITAR BEINLAUSIR
0OLARBRAUÈ  STK
%GILS PILSNER  ML
*UMBO HAMBORGARI M BRAUÈI
+ATTAMATUR  G Å ¹LI
%3 HUNDAMATUR  G DËS

6ÎRUTEGUND
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(AGKAUP OG +RËNAN SL¹ST UM TOPPS¾TIÈ ¹ TÎFLUNNI ¥ (AGKAUP ER ÖAÈ STËR
HUMAR SEM L¾KKAR ÒR  KR PUNDIÈ Å  KRËNUR OG Å +RËNUNNI ERU
ÖAÈ KJÒKLINGAV¾NGIR SEM L¾KKA ÒR  KR KÅLËIÈ Å 

3ÒPUKJÎT FR¹ &JALLALAMBI
3VIÈ FR¹ &JALLALAMBI
3VÅNALUNDIR ÒR KJÎTBORÈI
3VÅNAHNAKKI ÒRB ÒR KJÎTBORÈI
&+ JURTAKRYDDAÈ LAMBAL¾RI
"ERJABLANDA FROSIN  KG
*ARÈABER FROSIN  KG
+JÒKLINGABRINGUR FR¹ -ATFUGLI

%ININGA KÅLË OG LÅTRAVERÈ
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SalinaGel er hefur þrennskonar virkni:
• Eykur raka í nefholi og mýkir upp hart slím.
• Kemur í veg fyrir ofþornun og ertingu.
• Eykur virkni þekjufruma við að hreinsa innandað loft.

6ÎRUTEGUND

SalinaGel tryggir eðlilega virkni
og vellíðan í nefholi.
Ýmus ehf. Sími: 564 3607
www.ymus.is ymus@islandia.is
4ILBOÈIN GILDA TIL  JAN

-ËA L¾RILEGGIR MAGNKAUP
-ËA KJÒKLINGAV¾NGIR MAGNKAUP
'RÅSALUNDIR MS¾LKERAFYLLINGU
,ASAGNE
,AXAFLÎK BEINHREINSUÈ
'OURMET UNGNAUTAGÒLLAS
'OÈA SVIÈ SOÈIN
'OÈA DÒETT SÒRIR PUNGARSVIÈAS
$ANPO KJÒKLINGABRINGUR  G
'RAND )T TORTELINI  TEGUNDIR  G

6ÎRUTEGUND
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5NGNAUTAHAKK
,AMBA FRAMHRYGGJASNEIÈAR
'RÅSAHNAKKI ÒRB SNEIÈAR
'OÈA FOLALDAKJÎT REYKT MBEINI
'OÈA FOLALDAKJÎT SALTAÈ MBEINI
.ËATÒNS SALTKJÎT BLANDAÈIR PAKKAR
+ARTÎFLUR .ËATÒNS  KG POKAR  GERÈIR
®MMU RÒGBRAUÈ  G
®MMU FLATKÎKUR  G
4OPPUR  L  TEGUNDIR

6ÎRUTEGUND
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3ALTKJÎT BLANDAÈ VAC
(ËTEL LIFRARK¾FA  G
&RÎNSK SVEITA SKINKA  PÎKKUÈ
"ARILLA SPAGHETTI  G
#ELEST /RGANIC 4E  STK
7ASA3ESAM X G
7ASA 3PORT X G
7ASA 2AGI X G
7ASA &IBER PLUS X G
4ILDA "ASMATI Å SUÈUPOKA  G
4ILDA "ROWN "ASMATI POKI  G
4ILDA 2OYAL +ORMA SËSA  G
4ILDA 4IKKA -ASALA -AKH SËSA  G

 

























Hljóðfæri á útsölu
Í Hljóðfærahúsinu er hægt að
gera góð kaup á hljóðfærum.
Útsalan í Hljóðfærahúsinu stendur til 1. febrúar og er hægt að fá
fjölda skemmtilegra hljóðfæra á
góðu verði. Nýjar vörur eru seldar þessa dagana með tíu til
tuttugu prósenta afslætti og eldri
vörur með þrjátíu til sjötíu prósenta afslætti.
EÎ

-IKILL AFSL¹TTUR ER AF ELDRI VÎRUM

Allt í þorrabakkann
Þorramaturinn er kominn í
Krónuna.
Í Krónunni er tuttugu prósenta
afsláttur af öllum þorramat frá
Goða. Einnig er tuttugu og fimm
prósenta afsláttur af Goða saltkjöti og kartöflusalat og rófustappa frá Stjörnusalati er á
góðu verði. Þeir sem ætla að
halda upp á að þorrinn er genginn í garð ættu því að geta gert
góð kaup í Krónunni.
EÎ
¶ORRAMATURINN ER ¹ GËÈU VERÈI Å +RËN
UNNI

'OTT VERÈ ER ¹ LÅTIÈ ÒTLITSGÎLLUÈUM
RÒMUM

Lítið gallað
á góðu verði
Í Betra baki er verið að
rýma til fyrir nýjum vörum.
Hægt er að fá ýmsar vörur með
miklum afslætti í verslunum
Betra baks og má þar nefna
sængurver með fimmtán til
þrjátíu prósenta afslætti, gafla
og náttborð með fimmtán til
fimmtíu prósenta afslætti og
svefnsófa með fimmtán til þrjátíu prósenta afslætti. Einnig
eru lítið útlitsgölluð rúm seld
með miklum afslætti í verslununum þessa dagana.
EÎ
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'ERÈU VEL VIÈ
KROPPINN
!&3,4452 !& 6®25- ¥ "/$9 3(/0

4HE "ODY 3HOP ¹ ¥SLANDI VEITIR VIÈ
SKIPTAVINUM  PRËSENTA AFSL¹TT AF
ALLRI VÎRU Å VERSLUNINNI DAGANA 
 JANÒAR ¥ "ODY 3HOP ER H¾GT AÈ
F¹ ALLT SEM SNÕR AÈ SNYRTINGU HÒÈ
VÎRUR SNYRTIVÎRUR ILMVÎTN OG OLÅUR
"ODY 3HOP BÒÈIR ERU Å +RINGLUNNI
3M¹RALIND OG ¹ !KUREYRI

Gott verð á
gjafavöru

(- TILBOÈ
$/-)./l3 0)::!

$OMINOlS PIZZA BÕÈUR SVÎNGUM
AÈD¹ENDUM HANDBOLTA UPP ¹
PIZZUTILBOÈ FR¹  JANÒAR TIL 
FEBRÒAR 4ILBOÈIÈ HLJËÈAR UPP ¹ 
TOMMU PIZZU MEÈ TVEIMUR ¹LEGGS
TEGUNDUM STËRAN SKAMMT AF
BRAUÈSTÎNGUM MEÈ STËSU TVEGGJA
LÅTRA #OKE OG HVÅTLAUKSOLÅU ¹ 
KRËNUR 4ILBOÈIÈ ¹ EINGÎNGU VIÈ
UM SËTTAR PANTANIR
6EITINGASTAÈIR $OMINOlS ERU ¹
TÅU STÎÈUM ¹ HÎFUÈBORGARSV¾È
INU EINN ¹ 2EYKJANESI OG EINN ¹
!KUREYRI

Lagerútsala stendur yfir í
Svefni og heilsu að Kletthálsi.
Á útsölunni er hægt að fá tuttugu
til sjötíu prósenta afslátt af sófasettum, gjafavöru, kertum, kertastjökum, dúkum, púðum og fleiru.
Einnig er afsláttur af útlitsgölluðum eldri gerðum af heilsudýnum,
stillanlegum rúmum, náttborðum,
göflum og fylgihlutum auk þess
sem hægt er að fá sófasett á mjög
góðu verði.
EÎ

Blóm á góðu verði
Í Blómavali stendur yfir útsala á pottaplöntum.
Tuttugu og fimm til sjötíu prósenta afsláttur er af öllum pottaplöntum í Blómavali þessa dagana. Heilsudagar standa einnig
yfir í Blómavali og er því tuttugu
til þrjátíu prósenta afsláttur af
heilsuvörum. Auk þess er þrjátíu
prósenta afsláttur af allri gjafavöru, glervöru og Soldis-vörum.
EÎ

(¾GT ER AÈ F¹ BLËM ¹ EINSTAKLEGA GËÈU
VERÈI Å "LËMAVALI ÖESSA DAGANA

Fínt verð í Flexor
Skóútsala stendur yfir í
Flexor.
Allt að 50 prósenta afsláttur er
í boði af skóm frá Ecco, Scarpa,
Teva og Asics í versluninni
Flexor, að Suðurlandsbraut 34.
Hjá Flexor fást íþrótta-, gönguog barnaskór. Einnig innlegg,
hita- og stuðningshlífar og
armstafir. Þá er hægt að fá
greiningu og ráðgjöf sérfræðinga. Útsala stendur til janúarloka. Hægt
er að afla sér frekari upplýsinga á heimasíðunni www.flexor.is eða
með því að hafa samband í síma 517-3900.

Stórútsala hjá Agli
Útsöludagar eru í verslun Egils Árnasonar.
Allt að sjötíu prósenta afsláttur er á stórútsölunni hjá Agli Árnasyni sem
nú stendur yfir. Allar hurðir eru seldar með tuttugu prósenta afslætti,
plankaparkett er á fimmtán til þrjátíu prósenta afslætti, tuttugu prósenta afsláttur er í baðdeildinni og allt að sjötíu prósenta afsláttur er af
flísum.
EÎ

4UTTUGU PRËSENTA AFSL¹TT
UR ER Å BAÈDEILDINNI HJ¹
!GLI RNASYNI

Útsalan
er hafin
Sia • Laugavegi 86-94 • Sími: 511-6606
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Meðgögnufatnaður // Barnafatnaður
STHILDUR (ELGADËTTIR KANN DOLLARANUM LITLAR ÖAKKIR

Holtasmári 1• sími 571 8500 • www.tvolif.is
Opið 11-18 alla virka daga og 11-16 á laugardögum

Mazda árgerð ‘82 sem
var aðeins of góð
iPod er nauðsynlegur þegar ferðast er mikið, að sögn
Ásthildar Helgadóttur knattspyrnukonu.

www.visir.is

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Ásthildur ferðast mikið bæði
vegna vinnu sinnar og svo auðvitað íslenska kvennalandsliðsins í
knattspyrnu. Fátt er leiðinlegra
en að sitja tímunum saman í flugvél og hafa ekkert að gera nema
láta sér leiðast. „Þá hefur iPodinn
oft bjargað mér og er hann í raun
nauðsynlegur á öllum þessum
ferðalögum,“ segir Ásthildur.
Önnur góð kaup sem Ásthildur

Líkamsrækt fyrir konur
Betri heilsa á 30 mínútum
Meira fjör, styttri
tími og skemmtilegur félagsskapur.
Hjá okkur færðu,
aðhald og stuðning
hvort sem þú þarft
að grennast eða
styrkjast. Reglulegar líkamsmælingar
svo þú getir fylgst
með árangrinum.

llar
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konur

nefnir eru eini bíllinn sem hún
hefur átt. Bílinn keypti hún í slagtogi með systur sinni og var um
Mazda-bíl frá árinu 1982 að ræða.
„Við fengum hann fyrir slikk, 80
þúsund held ég, og hann svínvirkaði,“ segir Ásthildur. „Svo vel að
ég var meira að segja tekin fyrir
of hraðan akstur á honum,“ bætir
hún við hlæjandi.
Ásthildur er lítið fyrir að missa
svefn yfir slæmum kaupum. „Ég
græt það ekki þó svo að ég kaupi
hlut sem ég get ekki notað. Ég er
alltaf að lenda í því og lenda ekki
allir í því?“ spyr Ásthildur, sem
augljóslega er lítið fyrir að passa

budduna fram úr hófi. „Þetta eru
bara peningar og ég er ekkert
voðalega að passa upp á þá. Ekki
það að ég eigi nóg af þeim, síður en
svo.“
Þegar velja þarf misheppnuðustu kaupin úr öllum þeim sem illa
hafa farið velur Ásthildur viðskipti sín með dollara. „Ég keypti
fullt af dollurum vegna þess að
einhver í vinnunni hafði sagt að
það væri sniðugt. Svo hrundi
dollarinn og ég tapaði fúlgu í ekki
neitt,“ segir Ástildur og lofar um
leið að halda sig frá öllu gjaldeyrisbraski í framtíðinni.
TRYGGVI FRETTABLADIDIS

«DÕRT Å /UTLET 
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¥ VERSLUNINNI /UTLET  AÈ &AXAFENI
 F¹ST FÎT ¹ GËÈU VERÈI Å MIKLU ÒRVALI
$ÎMU HERRA OG BARNAFATNAÈUR
"UXUR PEYSUR SKYRTUR BOLIR BLÒSSUR
DRAGTIR JAKKAFÎT PILS N¾RFÎT OG SOKKAR
FR¹  KRËNUM OG UPP ÒR 6ÎNDUÈ
VÎRUMERKI ¹ BORÈ VIÈ ,EVIkS $AY OG
SVO FRAMVEGIS (¾GT ER AÈ KYNNA SÁR
TILBOÈIN BETUR MEÈ ÖVÅ AÈ HAFA SAM
BAND Å SÅMA  

!ÈEINS FIMM VERÈ
²43!,! 34%.$52 9&)2 ¥ .%84 ¥
+2).',5..)

"ARNAFÎT ERU ¹ GËÈU VERÈI Å .EXT ÖESSA
DAGANA

 ÒTSÎLUNNI Å .EXT ER H¾GT AÈ
GERA GËÈ KAUP ¹ ALLA Å FJÎLSKYLD
UNNI ÖVÅ AÈEINS FIMM VERÈ ERU
Å BOÈI 6ERÈIN ERU  KRËNUR
 KRËNUR  KRËNUR
 KRËNUR OG  KRËNUR

&RÅTT RÒÈUPISS OG ÖORRATILBOÈ
/,¥3 "µ¨52 2²¨50)33 -%¨ "%.3¥.).5

Hringdu og pantaðu
prufutíma og líkamsmælingu

50% afsláttur af þjónustugjaldi

-EÈ ÖVÅ AÈ L¹TA FYLLA ¹ BÅLINN ¹ N¾STU /LÅS
STÎÈ F¹ VIÈSKIPTAVINIR RÒÈUPISS Å KAUPB¾TI
-EÈAN FYLLT ER ¹ ER SVO H¾GT AÈ F¹ SÁR PYLSU
OG KËK ¹ SÁRSTÎKU ÖORRATILBOÈI ENDA RÁTTURINN
ORÈINN NOKKURS KONAR ÖJËÈARRÁTTUR ¥SLENDINGA

Curves, Bæjarlind 12 - Sími 566 6161 - curves@simnet.is
#URVES 3TILLHOLT  !KRANESI o 3ÅMI   o CURVES SIMNETIS

3PRENGIVIKA
AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

  *!.²!2 34%.$52 9&)2
302%.')6)+! ¥ (²3!3-)¨*5..)

 SPRENGIVIKU (ÒSASMIÈJUNNAR
ER H¾GT AÈ F¹ ÎLL HREINL¾TIST¾KI
MEÈ ÖRJ¹TÅU TIL SJÎTÅU PRËSENTA
AFSL¾TTI 3AMA VERÈ ER ¹ T¾KJUN
UM Å VERSLUNUM (ÒSASMIÈJUNNAR
UM ALLT LAND
EÎ "LÎNDUNART¾KI ERU ¹ GËÈU VERÈI Å (ÒSA
SMIÈJUNNI

EÎ

sirkus
19. janúar 2007

Ólafur Ólafsson
Milljarðamæringurinn
heldur upp á fimmtugsafmæli sitt um helgina.
Boðið verður upp á
enska sushi-kokka og
fokdýra erlenda leyniBLS. 2
hljómsveit.

VIÐTAL BLS. 8 | LEIKKONAN ELVA ÓSK ÓLAFSDÓTTIR

Á rauða dreglinum
Stjörnurnar glitruðu í
galaveislu Glitnis í
Laugardalshöllinni um
BLS. 5
síðustu helgi.

BRYNJA TOPPAR MIG
Í TÖFFARASKAPNUM
SIRKUSMYND/ANTON BRINK

Sjónmælingar
linsumælingar
3ÅMI  

BLS. 2 | sirkus | 19. JANÚAR 2007

N Heyrst hefur

Spesferð frá Köben í
Glitnisveislu
Það var augljóslega eftirsótt að mæta í
galaveislu Glitnis í Laugardalshöllinni á
laugardaginn. Feðgarnir og kvikmyndamógularnir Sigurjón Sighvatsson og
Þórir Snær Sigurjónsson flugu frá
Kaupmannahöfn til að mæta í hina
glæsilegu veislu þar sem færri komust
að en vildu.

Allt brjálað í útibúunum
Og meira af Glitnisveislunni því það var
ekki tekið út með sældinni að vera
útibússtjóri hjá bankanum í síðustu viku.
Nær enginn útibússtjóranna kom neinu í
verk því að allur þeirra tími fór í að svara
brjáluðum viðskiptavinum sem var ekki
boðið í veisluna fínu.

BOÐSKORTIÐ Eins og sjá má var boðskortið flott.

MILLJÓN KRÓNA
70
LEYNIHLJÓMSVEIT Í
MILLJARÐAMÆRINGURINN ÓLAFUR ÓLAFSSON:

FIMMTUGSAFMÆLINU

Solla græna á bensínhák
Solla á Grænum kosti hefur löngum
predikað mikilvægi þess að borða holla
fæðu og umgangast líkama sinn með
virðingu. Það var því óneitanlega
skrýtið að sjá þessa manneskju sem
óneitanlega er annt um grænmetið og
umhverfi sitt aka umá risastórum
Porsche-jeppa sem er annálaður
bensínhákur. Það hefði verið eðlilegra
að sjá hana á hinum vistvæna Toyota
Prius.

A

thafnamaðurinn
Ólafur Ólafsson,
sem er oft
kenndur við
Samskip, heldur
upp á fimmtugsafmæli sitt á morgun,
laugardag. Ólafur
fyllir fimm tugi
næstkomandi
þriðjudag og hyggst
bjóða samstarfsmönnum sínum og
vinum til stórglæsilegrar veislu í
Ísheimum, sem er
frystivörumiðstöð
Samskipa við Vogabakka.
Öllum starfsmönnum
Samskipa sem unnið hafa hjá
fyrirtækinu í fimm ár eða
meira er boðið í afmælið og
má búast við að mörg
hundruð manns verði
samankomin í

veislunni annað kvöld. Starfsmenn
Samskipa hafa ekki talið það eftir sér
að vinna fram á kvöld undanfarið við
undirbúning veislunnar enda Ólafur
með eindæmum vinsæll á meðal
þeirra. Frystivörumiðstöðin verður
samkvæmt heimildum Sirkus inréttuð
sem veiðikofi með tilheyrandi
kostnaði.
Ólafur er einn af ríkustu mönnum
landsins en hans helsta eign er
tæplega 10% hlutur í Kaupþingi sem
metinn er á rúma 65 milljarða. Ekki
verður heldur neinn svikinn af því að
mæta í afmælisveisluna á morgun því
hún verður stórglæsileg samkvæmt
heimildum Sirkus. Ólafur mun fljúga
inn kokkum frá hinu virta sushiveitingahúsi Nobu í London til að
matreiða fiskinn ofan í veislugesti. Þar
fyrir utan munu öll helstu veitngahús
landsins koma að veislunni á einn eða
annan hátt.
Til að toppa allt hyggst Ólafur síðan
bjóða upp á óvænta uppákomu.

VETTVANGUR VEISLUNNAR Ólafur
heldur veisluna í Ísheimum, hinni
glæsilega fjölnota frystivörumiðstöð
Samskipa við Kjalarvog.

Heimildir Sirkus herma að þar sé á
ferðinni afar fræg erlend hljómsveit
sem muni mæta á svæðið í sérpantaðri
16 manna einkaþotu og taka milljón
dollara, um 70 milljónir íslenskra
króna, fyrir að troða upp. Þrátt fyrir
ítrekaðar tilraunir tókst Sirkus ekki að
komast að nafni hljómsveitarinnar.
Það er hernaðarleyndarmál sem
aðeins Ólafur og hans nánustu vita.
Í boðskorti sem veislugestir fengu er
skýrt tekið fram að ræðuhöld séu
bönnuð, aðalmáli skipti að fólk
skemmti sér vel. Þá er þess einnig getið
að gjafir eru afþakkaðar en fólki er
bent á að fara inn á vefsvæði Ólafs þar
sem það getur látið fé af hendi rakna
til Unicef eða Rauða krossins. Þetta
eru málefni sem Ólafur og eiginkona
hans, Ingibjörg Kristjánsdóttir, hafa
látið sig mikið varða. Þau styrktu til að
mynda menntaverkefni Unicef í hinu
fátæka og stríðshrjáða Afríkulandi
Síerra Leóne um 36 milljónir í apríl á
síðasta ári.

Ólafur Ólafsson Athafnamaðurinn sem oft er kenndur við Samskip heldur upp á
fimmtugsafmæli sitt með pompi og prakt á morgun, laugardag.

Ætlar að toppa í vor
með nýja toppinn
g er bara hæstánægð með þessa
nýju greiðslu,“ segir Siv FriðleifsÉ
dóttir heilbrigðisráðherra aðspurð

REYKJAVIK STORE
LAUGAVEGI 86-94, S: 511-2007

ÚTSALAN
ER HAFIN
Útsalan
áfram.
NÝJAR
OGheldur
SPENNANDI
VÖRUR
FYRIR
JÓLIN.
30-50%
AFSLÁTTUR
Nú 50%-70%.

um hárgreiðsluna sem hún skartar
þessa dagana. Siv er komin með topp
eftir að hafa leyft slegnu hárinu að
njóta sín í mörg ár á undan.
Hún breytti um hárgreiðslu þegar
hún var hluti af tískuteymi Samtaka
iðnaðarins á sýningunni Konur í lok
október á síðasta ári.
„Þetta minnir mig á gömlu góðu
dagana því ég var með topp sem barn
og unglingur. Maðurinn tók nú varla
eftir þessu en strákarnir mínir sáu
þetta strax,“ segir Siv, sem ætlar að
halda toppnum á þessum mikilvægu
mánuðum sem nú fara í hönd áður en
kosið verður til þings í vor.
„Ég ætla að toppa í kosningunum
með nýju hárgreiðsluna,“ segir Siv og
hlær.

MEÐ TOPPINN Óhætt er að segja Siv sé
einn allra glæsilegasti ráðherrann með
nýju hárgreiðsluna.

FLAKSANDI HÁR
Svona höfum við
séð Siv mörg
undanfarin ár.
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fréttir
sem gætu keypt gulu
limmuna hans Geira

Á BYRJUNARREIT Kári er ekki enn byrjaður að byggja glæsihöll sína í Kópavoginum.
SIRKUSMYND/GVA

1. Logi og
Svanhildur

Þegar börnin eru orðin
sex veitir ekki af plássinu sem Hummerinn býður upp á.

2. Katrín Anna Guðmundsdóttir Talsmaður feminista ætti að
grípa gæsina, kaupa bílinn og mála hann
bleikan.

KÁRI STEFÁNSSON STÓRHUGA Í
HÚSBYGGINGUNUM

Byggir 550 fermetra
höll með bíósal
E

3. Arnar og Bjarki Gunnlaugssynir Svona limma er það eina
sem vantar upp á hjá þeim til að
fullkomna ímyndina. Fegurðardrottningarnar, penthouse-íbúðirnar, pelsarnir og
peningarnir eru þegar til staðar.

4. Ásgeir
Kolbeins Það
er mál manna að
gulur litur fari afar
vel við appelsínugula húð
fjölmiðlamannsins
geðþekka.

r þetta nýja tónlistarhúsið?,“
spurði einn ljósmyndara Sirkus
þegar hann fékk það verkefni
að skanna inn teikningu af nýrri glæsivillu Kára Stefánssonar, forstjóra
Íslenskrar erfðagreiningar, sem rísa á í
Fagraþingi í Kópavogi. Húsið er stórt
og glæsilegt svo ekki sé fastar að orði
kveðið.
Kári er ekki enn byrjaður að byggja
tæplega 550 fermetra glæsihöll í
Fagraþinginu. Fæðing þessarar hallar
hans Kára hefur gengið nokkuð
erfiðlega en minnstu munaði að hann
missti af lóðinni þar sem hann var of
lengi að skila endanlegum teikningum. Því var þó reddað fyrir horn og
Kári gat byrjað að byggja þessa
glæsivillu, sem samkvæmt heimildum
Sirkus kostar ekki undir 150 milljónum.
Sirkus hefur séð teikningarnar af

glæsivillu Kára og þar er gert ráð fyrir
glæsilegu 60 fermetra hringlaga
bókasafni með bókahillum á brautum.
Auk þess verður 40 fermetra bíósalur í
villunni, svo ekki sé minnst á 45
fermetra hjónasvítu. Bílskúrinn er
tæplega 50 fermetrar en húsið sjálft
499 fermetrar á tveimur hæðum. Það
er arkitektinn Hlédís Sveinsdóttir sem
teiknar húsið fyrir Kára.
Í dag búa Kári og eiginkona hans,
Valgerður Ólafsdóttir, í fallegu
einbýlishúsi á Hávallagötunni í
vesturbæ Reykjavíkur. Þaðan er stutt
fyrir Kára að fara til vinnu sinnar í
Vatnsmýrinni. Óhætt er að segja að sá
spotti lengist töluvert fyrir Kára en á
móti kemur að húsið er sniðið að
þörfum hans og fjölskyldunnar. Auk
þess á Valgerður glæsilega 180
fermetra penthouse-íbúð í Þingholtsstrætinu.

KÁRI OG VALGERÐUR Voru glæsileg í galaveislu Glitnis um helgina. SIRKUSMYND/
DANÍEL

5. Guðjón Þórðarson Það er kominn tími
á nýja liðsrútu hjá
Skagaliðinu í fótbolta.
Guðjón væri góður undir
stýri og liturinn passar
fullkomlega.

6ETRARÒTSALAN
¹ FULLU SKRIÈI
0EYSUR MEÈ ALLT AÈ
 AFSL¾TTI
"ÒTASAUMSEFNI ¹ KRM
MIKIÈ ÒRVAL
"ÒTASAUMSB¾KUR
¹  AFSL¾TTI
"ËMULLAR SILKI
OG ULLARBOLIR
¹  AFSL¾TTI

GLÆSIHÖLL Eins og sjá má á þessari
samþykktu teikningu byggingafulltrúa
Kópavogsbæjar þá er húsið sem Hlédís
Sveinsdóttir teiknaði fyrir Kára
Stefánsson stórglæsilegt og risastórt.

Á HÁVALLAGÖTUNNI Kári og fjölskylda hafa búið á Hávallagötunni í vesturbænum
undanfarin ár.

SYLVÍA NÓTT FRUMFLYTUR LAG Á FM-HÁTÍÐ
lustendaverðlaun FM957 verða afhent við hátíðlega athöfn í Borgarleikhúsinu næstkomandi
H
þriðjudagskvöld. Skemmtikrafturinn og sjónvarpsmaðurinn Auðunn Blöndal verður kynnir á hátíðinni
og lofar hann miklu fjöri. „Þetta verður allt í léttari
kantinum. Mitt hlutverk verður bara að láta þetta
rúlla. Það er það mikið af góðum atriðum að ég verð
nú bara í aukahlutverki,“ segir Auðunn hógvær en
meðal listamanna sem troða upp eru Ampop,
stúlknasveitin Nylon og síðan Sylvía Nótt sem mun
frumflytja nýtt lag.
Því hefur verið fleygt að Auðunn hyggist opna
hátíðina á eftirminnilegan hátt en hann vill sem
minnst gera úr því. „Það er verið að skoða þetta. Ég
vil nú segja sem minnst þannig að fólk verði ekki
fyrir vonbrigðum. Ég kem þó alla vega ekki fljúgandi
inn,“ segir Auðunn og hlær.
Óhætt er að segja að hljómsveitin Jeff Who? hafi
stolið senunni í tilnefningunum því sveitin er
tilnefnd í sjö flokkum af átta.

Sylvía Nótt Dívan frumflytur nýtt lag á Hlustendaverðlaununum.
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JAMES BOND ÍSLANDS Þórður Birgir
Bogason, forstjóri Mest, var flottur og
ekki ólíkur sjálfum James Bond þegar
hann gekk rauða dregilinn inn í
Laugardalshöll á laugardagskvöldið.
Þórður Birgir var með tvær glæsilegar
konur upp á arminn, eiginkonu sína
Tinnu Björk Baldvinsdóttur (til vinstri), og
frænku hennar Birnu Rún Gísladóttur,
unnustu tónlistarmannsins Jakobs
Frímanns Magnússonar. Tinna Björk er í
kjól frá Filippu K sem keyptur var í
Hollandi og kostar um 100 þúsund.
SIRKUSMYND/DANÍEL

N Hverjir voru hvar

É

g held svei mér þá að drengurinn sé bara svar Íslands við
James Bond. Sérstaklega þegar
hann er búinn að setja upp þverslaufuna
og með þessar laglegu konur upp á
arminn,“ sagði Stuðmaðurinn Jakob
Frímann Magnússon þegar hann horfði
á eftir vini sínum Þórði Birgi Bogasyni,
forstjóra Mest, ganga rauða dregilinn
fyrir utan Laugardalshöllina á laugardagskvöld þar sem Glitnir stóð fyrir
galaveislunni Stefnumót við stjörnurnar.
Þar var Þórður Birgir með unnustu
Jakobs sjálfs, Birnu Rún Gísladóttur, upp
á arminn sem og eiginkonu sína Tinnu
Björk Baldvinsdóttur.
Um 600 gestir auk starfsmanna
Glitnis og maka þeirra voru mættir í
galaveisluna á Laugardalshöll sem var
hin glæsilegasta. Fjöldi fyrirmenna
mætti í veisluna, jafnt stjórnmálamenn sem og mektarmenn úr
viðskiptalífinu.
Íslenska kokkalandsliðið matreiddi
gómsæta rétti og Stórsveit Reykjavíkur ásamt látúnsbörkunum Kristjönu
Stefánsdóttur og Páli Óskari
Hjálmtýssyni lék fyrir dansi.
Allir kvenkyns veislugestir fengu
afhenda silfurgrímu fyrir veisluna og
glæsilegt sérsmíðað armband frá
Guðbjörgu Kr. Ingvarsdóttur í Aurum.

STEFNUMÓT VIÐ
STJÖRNURNAR
MÆTTU Í JÓLAGJÖFUNUM Jóhannes
Jónsson oft kenndur við Bónus og kona
hans Guðrún Þórsdóttir voru glæsileg á
dreglinum á laugardagskvöldið.
Jóhannes bar forláta silkitrefil sem hann
fékk frá börnum Guðrúnar í jólagjöf. „Ég
hlýddi bara konunni sem setti þennan
trefil á mig. En flottur er hann,“ sagði
Jóhannes í samtal við Sirkus. Guðrún var
líka stórglæsileg í pelsi úr fiskimarðarskinni. „Ég fékk hann í jólagjöf frá
Jóhannesi í fyrra. Ég veit ekkert um
pelsa en Eggert feldskeri þræddi þennan
pels af stakri snilld. Og hann er hlýr.“

Í ÞVOTTABIRNI Á DREGLINUM Örn
Svavarsson, oft kenndur við Heilsuhúsið,
vakti mikla athygli á dreglinum ásamt
eiginkonu sinni Kristínu Ólafsdóttur. Örn
bindur bagga sína greinilega ekki sömu
hnútum og samferðamenn hans, því
hann mætti í forláta pels af þvottabirni.
Aðspurður um pelsinn sagði Örn að hann
hefði dregið hann fram í kuldanum á
laugardaginn. „Hann hefur ekki verið
mikið notaður í seinni tíð en góðvinur
minn Eggert feldskeri þræddi hann
saman fyrir einhverjum fimmtán árum,“
sagði Örn.

FLOTT FEÐGIN Árni Sigfússon, bæjarstjóri
í Reykjanesbæ, tók sig vel út á rauða
dreglinum með hinni söngelsku dóttur
sinni Védísi Hervöru. Aðspurður sagði
Árni að Bryndís eiginkona hans hefði
verið erlendis og því hefði hann fengið
þennan fína staðgengil í dóttur sinni. „Ég
passaði mig þó á því að kynna hana sem
dóttur mína fyrir öllum þannig að fólk
fengi ekki á tilfinninguna að ég væri að
yngja upp. Það er alltof mikið af slíku í
dag,“ sagði Árni. SIRKUSMYND/DANÍEL

RAUTT HÁR OG RAUTT DRESS Söngkonan Diddú mætti brosmild að vanda ásamt
eiginmanni sínum Þorkeli Jóelssyni. Takið
eftir því hvað rauður kjólinn fer vel við
rautt hár söngdívunnar. Þetta var þó ekki
aðaldress dívunnar síkátu því ef grannt er
skoðað má sjá að hún heldur á hvítum
poka. „Ég geymdi aðaldressið í pokanum.
Það var fjólublár kjól úr flauelssilki sem
ég keypti í Kína. Sigurbjörg kjólameistari
saumaði hann á mig og þetta er alveg
einstök flík. Sá rauði fór vel við dregilinn
og hárið og auðvitað verður maður alltaf
að vera í stíl,“ sagði Diddú og hló.
SIRKUSMYND/DANÍEL

förðunarskólanum Complexions
International í Toronto í Kanada í
desember. Sigríður Þóra hafði tekið
þriggja mánaða nám í förðunarskóla
No Name hér heima en námið úti tók
átta mánuði. „Þetta er lengsta nám
sem er í boði í förðun og ég fékk mjög
víðtæka þekkingu svo ég er komin
með ágætis reynslu,“ segir Sigríður
Þóra, sem byrjar að kenna í Förðunarskóla Snyrtiakademíunnar á mánu-

daginn. Þar hittir hún
meðal annars fyrir fyrsta
og eina karlkyns snyrtifræðinema Íslands, Jóhann
Daníelsson, en ranghermt
var í Sirkus fyrir tveimur
vikum að Jóhann hefði
lokið námi frá skólanum.
Hið rétta er að Jóhann
byrjaði í náminu í
nóvember og er á sinni
fyrstu önn við Snyrtiskólann.
Aðspurð segir Sigríður

ELEGANT FORSTJÓRI Ásdís Halla
Bragadóttir, forstjóri Byko, og eiginmaður
hennar Aðalsteinn Jónsson, lögfræðingur
og nánasti samstarfsmaður Þórðar Más
Jóhannessonar hjá fjárfestingarfélaginu
Gnúpi, voru glæsileg á dreglinum. Ásdís
Halla tók sig vel út í gotneskum/
miðaldalegum kjól úr svörtu flaueli og
dimmgrænu silki. Takið eftir að hún er
ekki hrædd við að vera berfætt í skónum
í kuldanum. SIRKUSMYND/DANÍEL

að förðun og tíska hafi
alltaf verið í sérstöku
uppáhaldi hjá henni.
„Þetta fag hefur alltaf
verið draumur hjá mér.
Ég fann mig um leið og ég
prófaði þetta og svoleiðis
er það þegar maður veit
hvað maður vill gera í
framtíðinni.“
Sigríður Þóra Ívarsdóttir
Lokaverkefni Sigríðar
förðunarfræðingur „Mér
Þóru vöktu mikla athygli
finnst tískuförðun líka
spennandi en kvikmynda- kennara og annarra
nemenda skólans enda
förðun heillar mest.“

Fullt var út að
dyrum á Boston á
föstudaginn.
Leikarar hertóku
eitt horn staðarins
og þar mátti meðal
annars finna Ólaf Darra
Ólafsson og eiginkonu
hans, leikaraparið
Álfrúnu Örnólfsdóttur og
Friðrik Friðriksson,
leikstjórann Agnar Jón
Birgisson sem og Rakel
Garðarsdóttur,
framkvæmdastýru Vesturports og
unnustu Björns
Hlyns Haraldssonar
sem var þó hvergi
sjáanlegur.
Listakonan
Gabríela
Friðriksdóttir naut
lífsins við eitt borðið
og Henrik Björnsson
og félagar hans úr
Singapore Sling voru ferskir sem og
ljósmyndarinn Silja Magg.
Tónlistarmaðurinn Þorvaldur Bjarni
Þorvaldsson fékk sér einn kaldan á
Ölstofunni á föstudagskvöldið með
eiginkonu sinni Þórunni Geirsdóttur og þar
mátti einnig sjá rauðhærðan kollinn á
Sveini Guðmarssyni,
fréttamanni á Stöð 2.
Sjónvarpskonan og
flugfreyjan Nadía
Banine fór mikinn á
Oliver á laugardagskvöldið en hún fagnaði
þar fertugsafmælinu
sínu af miklum móð
ásamt Sigga Kristjáns
flugþjóni. Þar mátti
einnig sjá Ásgeir
Kolbeins ásamt
ónafngreindri dömu, Herra Ísland Kristin
Darra Röðulsson, handboltalandsliðskappann Sigfús
Sigurðsson,
eignasalann
Andrés Pétur
Rúnarsson og
Svölu Björgvins.

Breytti módeli í jarðarber í Kanada
raumurinn er að komast inn í
bíómyndir,“ segir Sigríður Þóra
D
Ívarsdóttir, sem útskrifaðist úr

Starfsfólk
tímaritaútgáfunnar
Birtíngs gengur
glatt um götur
borgarinnar þessa
daganna og á
föstudaginn sáust
þrír ritstjórar útgáfunnar skála í
kampavíni á 101 Hótel. Þar voru á
ferðinni Elín Arnar, ritstýra Vikunnar,
Guðmundur Arnarsson, ritstjóri á
Bleiku og bláu, og Halldór Tinni
Sveinsson, sem ræður ríkjum á Húsum
og híbýlum.

frumleg og skemmtileg. „Ég breytti
bæði módeli í jarðarber og vélmenni
og fékk rosa góð viðbrögð og hæstu
einkunn og jarðarberið fór upp á vegg
í skólanum,“ segir hún ánægð og bætir
við að draumurinn sé að að farða fyrir
kvikmyndir. „Það er svo skemmtilegt
að búa til mar og skurði á módelin.
Mér finnst tískuförðun líka spennandi
en kvikmyndaförðun heillar mest.“
indiana@frettabladid.is
LOKAVERKEFNI Sigríður bjó til jarðarber
á andlit módels. Einnig bjó hún til litlu
jarðaberin í kring og körfuna.
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SUNGIÐ AF INNLIFUN Hljómsveitin Jet Black Joe hefur nokkrum sinnum haldið uppi
fjörinu á Gauki á Stöng. Þessi mynd er tekin 2001.

SKEMMTISTAÐNUM GAUK Á STÖNG HEFUR VERIÐ LOKAÐ EFTIR
RÚMLEGA TUTTUGU ÁR Á TOPPI ÍSLENSKRAR SKEMMTANAMENNINGAR. MARGAR ÍSLENSKAR HLJÓMSVEITIR STIGU SÍN
FYRSTU SPOR Á GAUKNUM AUK ÞESS SEM ÞAR VORU HALDIN
FYRSTU ALVÖRU SVEITABÖLLIN Á MÖLINNI.

GAUKUR Á STÖNG Í

20 ÁR

GAUKSMENN Guðvarður Gíslason ásamt þeim Úlfari Þórðarsyni og Elíasi Gunnarssyni
fyrir framan Gauk á Stöng í nóvember 1998.

S

kemmtistaðurinn Gaukur á
Stöng hefur verið fastur
punktur í skemmtanalífi Íslendinga í meira en tvo áratugi en nú er
víst með framtíð þessa eins frægasta
og elsta skemmtistaðs landsins.
Gaukur á Stöng hefur verið einhvers
konar gróðrarstöð íslenskra bílskúrsbanda og miðstöð íslenskrar
tónlistarmenningar. Tónleikahald
hefur einkennt Gauk á Stöng og
hljómsveitir eins og Loðin rotta með
Richard Scobie í fararbroddi,
Bítlavinafélagið sem til varð vegna
Lennon-kvölda sem stofnað var til,
Djassgaukarnir, Rokkabillibandið og
Kentárar spiluðu allar á fyrstu árum
Gauksins. Danski tónlistarmaðurinn
Kim Larsen var einn fyrsti erlendi
listamaðurinn sem hélt tónleika á
Gauknum en hins vegar létu erlendir
listamenn sig ekki vanta í fjörið á
Gauknum. Allir vissu hvar mesta
fjörið væri og mættu á Gaukinn eftir
að hafa spilað á öðrum skemmtistöðum borgarinnar.

Eigendur kenndir við Gaukinn
Gaukur á Stöng var opnaður árið
1983 þegar nokkrir vinir fengu
hugmynd að veitinga- og skemmtistað. Páll Kr. Pálsson, Elías Gunnarsson, Sveinn Úlfarsson, Árni Vilhjálmsson og Sigurður Skagfjörð opnuðu
staðinn og nokkru síðar gekk
Guðvarður Gíslason til liðs við þá
félaga. Guðvarður, eða Guffi eins og
hann er kallaður, og eiginkona hans
Guðlaug Halldórsdóttir keyptu
staðinn árið 1985 og ráku hann til
ársins 1989 þegar þau völdu fjóra
drengi úr starfsliði sínu til að kaupa
staðinn af sér. Í þeim hópi var Úlfar
Þórðarson aðalsprautan og var oftast
kallaður Úlli á Gauknum. Félagarnir
ráku staðinn í nokkur ár en seldu
hann síðan en Úlli virtist ekki geta
slitið sig frá Gauknum og keypti
staðinn aftur og rak hann áfram þar til
hann seldi hann aftur.
Björk ekki hleypt inn
Þegar hjónin Guffi og Gulla ráku
staðinn var boðið upp á stærstu og
frægustu böndin í bænum. Fyrsta
alvöru bandið sem spilaði á Gauknum

BJÓRINN TEYGAÐUR Tónlistarmaðurinn
Jón Ólafsson teygar hér bjórinn úr
forláta stígvéli á sjálfan Bjórdaginn.

SÆT SAMAN Hjónin Guffi og Gulla ráku staðinn á einu blómaskeiðanna frá 1985 til 1989.

STUÐ Á GAUKNUM Stuðmennirnir Jakob
Frímann Magnússon og Ragnhildur
Gísladóttir mættu oft á Gaukinn á sínum
tíma enda mikið tónlistaráhugafólk.
VEITINGASTAÐUR OG KAFFIHÚS Fólk að spjalla saman og njóta veitinga á Gauki á
Stöng árið 1983.

SKÍTAMÓRALL Hljómveitin Skítamórall með alvöru sveitaball á mölinni árið 1996.

á þeim tíma var hljómsveitin Hálft í
hvoru. Á þessum tíma var ákveðið að
halda tónleika eitt til tvö kvöld í viku
sem fljótlega magnaðist upp í fjögur
til fimm kvöld. Alls kyns þekkt andlit
urðu fljótt fastakúnnar á Gauknum
svo sem Richard Scobie, Dóra
Takefúsa, þingmennirnir Mörður
Árnason og Össur Skarphéðinsson,
myndlistamennirnir Biggi Andrésar
og Bjarni sjónlistamaður auk
Sykurmolanna þótt Björk Guðmundsdóttur hafi ekki verið hleypt inn vegna
aldurs. Fyrirtækin í kringum Gaukinn
mættu í hádeginu enda var staðurinn
skyndibitastaður, kaffihús, flott
veitingahús, pöbb, skemmtistaður og
tónleikahús allt í einum pakka.

HRAFNINN Á GAUKNUM Kvikmyndaleikstjórinn góðkunni Hrafn Gunnlaugsson
var einn þeirra sem heiðruðu Gauk á
Stöng með nærveru sinni.

Gaukurinn stækkaður
Gaukur á Stöng gekkst undir miklar
breytingar undir stjórn Úlfars
Þórðarsonar sem stækkaði staðinn
heldur betur árið 1999. Eftir breytingarnar varð staðurinn vinsæll til
veisluhalda og hægt var að halda þrjú
risa partý á sitthvorri hæðinni sem svo
sameinuðust í eitt risa partý undir
tónlist frægrar hljómsveitar eftir
miðnætti.
Þekktar hljómsveitir í bland við
óþekkt bönd hafa spilað á Gauknum
og margar sveitir hafa tekið sín fyrstu
skref þar á sviði. Um tíma spilaði
Guðmundur Ingólfsson djassari á
píanó og svokölluð „djömm“ voru
vinsæl. Tónlistarmennirnir Rúnni Júll,
KK, Maggi Eiríks og Pálmi Gunnarsson eru einnig dæmi um menn sem
kunnu að halda uppi fjörinu á
Gauknum. Alls kyns tónlistarstefnur
fengu því að njóta sín á Gauknum svo
kúnnahópurinn var breiður og
fjölbreyttur.
Sveitaböll á mölinni
Fyrstu alvöru sveitaböllin á mölinni
voru haldin á Gauk á Stöng. Sveitaböllin voru ekki aðeins haldin á
föstudags- og laugardagskvöldum
heldur var dansað uppi á borðum á
sunnudags- og mánudagskvöldum
þegar þekktu sveitirnar komu aftur í
bæinn eftir sveitaballahald úti á landsbyggðinni.
Eftir rúmlega tuttugu ára feril
Gauks á Stöng á toppnum í skemmtanalífi Reykjavíkurborgar mun stórt
skarð myndast ef honum verður lokað.
Hitt er víst að minningarnar og
sögurnar munu lifa áfram.
indiana@frettabladid.is
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NÁKVÆMLEGA EINS Að sögn Elvu
Óskar rugluðust margir á þeim þegar
búið var að dúða Brynju í búning Elvu
en stór hluti myndarinnar var tekinn
við erfiðar aðstæður uppi á hálendi
landins. Förðun: Elín Reynisdóttir

„ÉG ER ÁGÆTIS TÖFFARI
EN BRYNJA TOPPAR MIG“
Þ

Brynja Gunnarsdóttir
lék áhættuatriðin
fyrir Elvu Ósk Ólafsdóttur leikkonu í
kvikmyndinni Kaldri
slóð. Elva Ósk er
ánægð með frammistöðu Brynju, sem er
sannkallaður töffari.
Brynja þeyttist um á
hestbaki og snjósleðum við erfiðar
og hættulegar
aðstæður en segir
að lífsreynslan hafi
ekki kveikt í henni
leiklistarbakteríuna.

að var frábært að fá Brynju í
þetta og hún leysti verkefnið
glæsilega enda algjör töffari,”
segir Elva Ósk Ólafsdóttir leikkona en
Brynja Gunnarsdóttir lék áhættuatriðin fyrir Elvu Ósk í kvikmyndinni Kaldri
slóð. Elva Ósk fer með hlutverk Freyju
í myndinni, sem nú er sýnd í kvikmyndahúsum landsins.
Brynja og Elva Ósk eru glettilega
líkar þegar að er gáð, báðar ljóshærðar, hávaxnar og glæsilegar konur og að
sögn Elvu Óskar rugluðust margir á
þeim þegar búið var að dúða Brynju í
búning Elvu en stór hluti myndarinnar
var tekinn við erfiðar aðstæður uppi á
hálendi landins.

Gerði meira en ég gat
Brynja segist ekki hafa spáð mikið í
það hverju hún væri að játast þegar
hún tók verkefnið að sér. Gamall
skólafélagi, Gunnar Árnason
hljóðmaður í myndinni, hafi hringt í
hana og beðið hana um að taka að sér
að vera áhættuleikari fyrir Elvu. „Ég
var í rauninni að gera miklu meira en
ég gat því ég hafði ekki farið á
snjósleða í 16 ár og þótt ég hafi
stundað hestamennsku reglulega
þegar ég var yngri geri ég það ekki
lengur þótt ég reyni að fara í eina góða
hestaferð á ári. Tökurnar með
hestunum áttu samt betur við mig en
fæstar þeirra rötuðu inn í myndina. Ég
hafði samt voðalega gaman af þessu,“
segir Brynja og bætir við að fyllsta
öryggis hafi verið gætt. „Ég held að
flestir hafi samt orðið hræddir alla
vega einu sinni nema þá kannski ég,“
segir Brynja hlæjandi og bætir við að í
einu atriðinu hafi hún þurft að keyra
snjósleða á mikillri ferð undir hurð
sem hafi verið í þann mund að lokast.
„Ég kom á þeysireið þarna inn og rétt
slapp undir hurðina en við höfðum
ekkert spáð í hvernig ég ætti að stoppa
þegar inn var komið. Ég lenti á
girðingu sem hélt sem betur fer því
fallið handan hennar var um tíu metra

Brynja Gunnarsdóttir og Elva Ósk
Ólafsdóttir eru glettilega líkar þegar að
er gáð, báðar ljóshærðar, hávaxnar og
glæsilegar konur. SIRKUSMYND/ANTON
BRINK

var hugmyndinni vel tekið. „Það er
erfitt að finna konu sem kann bæði á
hesta og sleða. Stundum var færið mjög
slæmt þannig að það kom fyrir að hún
þurfti að dröslast á sleðanum yfir urð
og grjót en hún gerði þetta með
glæsibrag,“ segir Elva Ósk um stöllu
sína og viðurkennir að hana hafi
dauðlangað að taka sem flest atriðin
sjálf. Skynsemin hafi hins vegar sagt
henni að það væri ekki gáfulegt þótt
björgunarsveitin hefði verið á staðnum
og líflínur og önnur öryggistæki til
staðar enda aðstæður erfiðar og
hættulegar. „Ef ég hefði verið tíu árum
yngri hefði ég barist fyrir að fá að gera
þetta og hefði örugglega viljað bæta
fallhlífarstökki inn í söguþráðinn. Ég er
nefnilega talin ágætis töffari en ég held
að Brynja toppi mig þarna í töffaraskapnum,“ segir Elva Ósk hlæjandi og

áhuga á frekari leiklist. „Það sást aldrei
í andlit mitt og ég þurfti ekkert að segja
og var því alveg laus við að óttast
myndavélarnar. Þetta var gaman en
mig langar hins vegar ekkert að gerast
kvikmyndaleikkona. Það freistar mín
ekki enda yrði ég örugglega ekki svona
afslöppuð ef ég yrði að segja eitthvað
og leika. Ég er þegar búin að fá tilboð
um nýtt hlutverk en gat ekki annað en
hlegið að því. Maður verður að kunna
að stoppa og þar sem ég slapp við
meiriháttar meiðsl í þetta skipti ætla ég
að láta það duga,“ segir Brynja og bætir
við að Elva Ósk hafi staðið sig vel í
hlutverki Freyju.

Ótrúlega líkar
„Ég er búin að sjá myndina og finnst
hún mjög góð og mér finnst Elva alveg
æðisleg,“ segir Brynja og Elva tekur

„ÉG ER VOÐALEGA MIKIÐ FYRIR ALLSKYNS SPORT, ÁTTI
SNJÓSLEÐA UM TÍMA OG ER MEÐ SKELLINÖÐRUPRÓF
OG HELD AÐ ÉG GETI FLEST ALLT.“

ÞARFASTI ÞJÓNNINN Brynja hafði ekki
setið að neinu ráði á hesti frá unga aldri
þegar hún mætti í tökur myndarinnar.

niður á túrbínu. Í næstu tökum var
búið að setja upp mottur svo þetta
reddaðist,“ segir hún og bætir við að
aðstoðarleikstjórinn hafi líklega verið
hræddastur þegar hann hafði gert sér
grein fyrir hvernig hefði getað farið.

Skynsemin hafði yfirhöndina
Í fyrstu hafði karlmaður verið
fenginn til að leika fyrir Elvu í hættulegustu áhættuatriðunum en þegar
Gunnar hljóðmaður stakk upp á Brynju

bætir við að hún sé frekar óvön
vélsleðum og því hefði tekið langan
tíma að æfa þau atriði ef hún hefði
ætlað að leika þau sjálf. „Hestar eru
mér ekki heldur ókunnir en það var
fljótlegra og sniðugra að fá vana
manneskju í þetta.”

Með skellinöðru- og kafarapróf
Brynja játar að vera líklega svolítil
ævintýramanneskja í sér. Fyrir utan
hestamennskuna og snjósleðana er
hún lærður kafari og stundar einnig
skíðamennsku. „Ég er voðalega mikið
fyrir allskyns sport, átti snjósleða um
tíma og er með skellinöðrupróf og
held að ég geti flest allt. Það eina sem
ég myndi ekki gera er að fara í
fallhlífarstökk. Þar dreg ég mörkin.“
Brynja hefur aldrei áður komið að
kvikmyndagerð. Hún segist hafa
skemmt sér vel en að hún hafi ekki

undir að myndin sé frábær. „Mér líst
alveg rosalega vel á þetta og held að
fólk átti sig ekki á því að þarna er ég
með „stuntara“. Við erum ótrúlega
líkar,“ segir hún en bætir aðspurð við
að þótt þær hafi verið ágætis
kunningjakonur í langan tíma hafi
hún aldrei gert sér grein fyrir hversu
líkar þær væru. „Allavega hafði ég
aldrei spáð í að við gætum leikið sömu
manneskjuna svo þetta kom skemmtilega á óvart. Brynja er líka svo
skemmtileg kona svo það var aldrei
leiðinlegt hjá okkur. Hún gekk í
hlutina og miklaði þá ekkert fyrir sér
og hún tók að sér þau verkefni sem
leikstjórinn, Björn Brynjólfur, bað
hana um. Maður verður að hugsa vel
hættulegar senur því það er ekkert
grín ef aðalleikararnir slasast því þá
stoppar allt ferlið og hver dagur telur.“
indiana@frettabladid.is

ÓÐUR TIL ÞORRANS
Maturinn framreiddur á
nýjan hátt

ÞÓTTI EKKI FÍNN
MATUR Á HÁTÍÐIR
Saga þorrans SJÁ BLS. 7
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Þorramatur
fyrir börn

&LEST BÎRN
BORÈA SL¹TUR
MEÈ BESTU
LYST OG Ö¹
SÁRSTAKLEGA
LIFRARPYLSU

Mörgum af yngri kynslóðinni
þykir þorramatur frekar sérstakur
og jafnvel lítið spennandi. Innan
um hrútspunga og sviðasultur
leynist þó ýmislegt sem flest börn
ættu að geta borðað og því ekkert
því til fyrirstöðu að fjölskyldan
haldi upp á þorrann saman.
¥SLENDINGAR BORÈA
HANGIKJÎT SAMA ¹ HVAÈA
ALDRI ÖEIR ERU (ANGIKJÎTIÈ
ER LÅKA FÅNT OFAN ¹
FLATBRAUÈ FYRIR
MINNSTU
BÎRNIN

®LL BÎRN ERU VITLAUS Å HARÈFISK %INS
FURÈULEGT OG ÖAÈ ER AÈ NÒTÅMABÎRN SKULI
VILJA BORÈA ÖURRKAÈAN FISK Ö¹ ER ÖAÈ
EINFALDLEGA STAÈREYND

&¾STUM BÎRNUM FINNST ALLT Å ÖORRA
BAKKANUM GIRNILEGT EN INNAN UM
ER ÕMISLEGT SEM ÖEIM FINNST
FLESTUM GOTT

,IFNAÈARH¾TTIR ¥SLENDINGA HAFA BREYST MIKIÈ OG FYRIR NÒTÅMAFËLK ER T¾PAST ¾SKILEGT AÈ HAFA ÖENNAN MAT ¹ BORÈUM OFTAR EN EINU SINNI ¹ ¹RI

Þorramatur í lagi einu
sinni á ári
Næringarfræðingur ráðleggur hjartasjúkum að forðast þorramat en aðrir mega njóta
hans í hóflegu magni.
„Það er vitanlega mikilvægt að
halda í hefðirnar og mörgum finnst
þetta gífurlega góður matur. Sumir
leggja til dæmis mikið upp úr því
að fara á þorrablót og kaupa sér
þorrabakka. En næringarlega séð
er þorramatur engin hollusta þó að
sumt sé vissulega í lagi,“ segir Fríða
Rún Þórðardóttir næringarfræðingur, sem starfar meðal annars sem
næringarráðgjafi eldhúss Landspítala - háskólasjúkrahúss og í World
Class Laugum.
Hún segir að fyrir suma sjúklinga
sé ekki heppilegt að borða þorramat.
„Flestir geta reyndar borðað þennan
mat en eins og með allt annað þá er
það magnið sem skiptir máli. Fólki
með hjartasjúkdóma er ráðlagt að
sneiða hjá þessum mat og til dæmis
fá sjúklingar á hjartadeild spítalans
ekki þorramat sendan til sín. Hann er
mjög saltur og hangikjötið er reykt
og fólk sem er með hjartasjúkdóma

ætti að sneiða hjá reyktum og mjög
söltum mat. Langflestur þorramatur er líka í feitari kantinum. Hjarta
NÆRINGARGILDI Í ÞORRABAKKA MEÐ EFTIRFARANDI
MAGNI:
Hangikjöt 60 g
Hákarl 10 g
Lifrarpylsa 50 g
Blóðmör 50 g
Sviðasulta 50 g
Hrútspungar 40 g
Flatkaka 1/2 stk.
Smjör 2 stk.
Harðfiskur 10 g
880 hitaeiningar
50 g prótein
60 g fita
30 g kolvetni

og æðakerfið þolir slíkt illa í miklu
magni en að sjálfsögðu þarf þó hver
og einn að meta þetta út frá sér og
sinni heilsu.“
Spurð að því hvort þorramatur
mætti vera á borðum landsmanna
þrisvar í viku (eins og kannski var
hér á öldum áður) svarar Fríða
að slíkt sé ekki æskilegt. „Það er
bæði vegna fituinnihaldsins og alls
saltsins sem í honum leynist. Lifnaðarhættir okkar hafa líka breyst
og orkuþörfin er mun minni en hér
áður fyrr. En að borða eina slíka
máltíð og hafa aðrar máltíðir dagsins í hollari kantinum, það kemur
vissulega ekki að sök. Þetta kemst
fyrir á matseðli okkar einu sinni á ári
og það sleppur,“ segir hún og bætir
því við að inni á milli leynist samt
hollusta í þorramat. „Rófustappan er
náttúrlega grænmeti, flatkökur fínar
og harðfiskur er meinhollur.“
mhg@frettabladid.is

SÚR HVALUR
SÚRT RENGI
HARÐFISKUR
Gnoðavogi 44, s. 588 8686. Opið alla laugardaga 11-14.

Hið víðfræga

þorrahlaðborð
Múlakaffis
Það er ekkert ofsagt þótt gestir okkar til fjölmargra
ára haldi því fram að við séum sjálfkjörnir kóngar
þorrans enda koma hinir sömu ár eftir ár og halda
þorrann hátíðlegan í Múlakaffi.
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föstudaginn 19. eða 26. jan.
laugardaginn 20. eða 27. jan.
sunnudaginn 21. eða 28. jan.

0 kr.

Ekki bara þorramatur
• Allur hefðbundinn súrmatur
• Hefðbundnir kaldir þorraréttir
• Heitir réttir, s.s. hreindýraragú með eplasalati,
glóðarsteikt lambalæri með tilheyrandi og
saltkjöt og uppstúf
• Eldreiktur lax með graslaukssósu á klettasalati
auk alls annars sem er ómissandi í eðalþorraveislum

Himinn og haf / SÍA

Tryggðu þér sæti í tíma

ginu

ldin

Múlakaffi
– kóngar þorrans
Sími 553 7737
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Ekta harðfiskur og súrir
pungar á heimsvísu
Þorrinn er hafinn og Íslendingar erlendis standa nú í ströngu við að skipuleggja blót
sem fara fram með ýmsum hætti víða um heim.
Íslendingafélög víða um heim hafa fyrir sið að skipuleggja þorrabló og eru þau oft meðal stærstu samkoma
Íslendinga erlendis.
Blótin eru flest í byrjun febrúar og margir fá hljómsveitir að heiman til að halda uppi stuðinu á meðan
aðrir nýta sér iPod og góða söngmenn.
Í London spilar Skítamórall fyrir dansi 3. febrúar,
Ízafold heldur uppi stemmingu með súrmetinu í Osló
sama kvöld en Páll Óskar og Skari skrípó verða í forsvari
fyrir hátíð Íslendinga í Stokkholmi 10. febrúar. „Við
ákváðum að bregða útaf hefðinni og halda dúndrandi
árshátíð með þriggja rétta hátíðarmáltíð miðsvæðis í
Stokkhólmi í stað þorrablóts til að prófa eitthvað nýtt,“
segir Ragnheiður Eiríksdóttir, sem er í forsvari fyrir
undirbúning hátíðarinnar í Stokkhólmi.
Í Bandaríkjunum eru fjöldinn allur af Íslendingafélögum þar sem þorranum er fagnað, til að mynda í
Norfolk, Chicago, Seattle og Los Angeles.
„Þetta er stærsti samkoma klúbbsins á árinu. Við
flytjum inn mat frá Íslandi ásamt hljómsveit og höfum
söngbækur á borðum eins og tíðkast heima,“ segir Margrét Sölvadóttir hjá Íslendingaklúbbnum í Seattle í og
bætir við að staup af brennivíni ásamt hákarli sé alltaf
á boðstólum fyrir þá sem þori.
Í Chicago fer hátíðin fram á ensku, til að VesturÍslendingar geti notið hátíðarinnar, en allir fá þó að
spreyta sig á íslensku í hópsöngnum að sögn Einars
Steinssonar, formanns Íslendingafélagsins í Chicago.
Þorrakræsingarnar eru að mestu leyti fluttar frá Íslandi
en þó er meðlæti eins og kartöflur og rófur keypt í
hverju landi fyrir sig eins og Egill Antonsson gerir í
Berlín í Þýskalandi þar sem þorra verður fagnað í
febrúar. Samkvæmt Umhverfisstofu er öllum frjálst
að senda þorramatinn úr landi í pósti eða taka með

Þorramatur
veisla að þínu skapi
Pöntunarsími
567 2770

Bíldshöfða 18 • 110 Reykjavík
Sími: 567 2770 • Fax: 567 2760
matbordid@isl.is

'LATT VAR ¹ HJALLA ¹ ÖORRABLËTI ¥SLENDINGA Å .ORFOLK Å "ANDARÅKJUNUM
ÖAR SEM VEL VAR TEKIÈ UNDIR HËPSÎNG

sér í flugi. Síðan gilda lög viðtökulands og dæmi eru
um að þorramaturinn hafi verið fastur í tollinum og
ekki komist í trogin í tæka tíð. Sendiráð aðstoða mörg
Íslendingafélög við innflutning á þorramat eins og til
dæmis í Svíþjóð, en einnig eru dæmi um að hljómsveitir sem koma frá Íslandi taki með sér rúllu og harðfisk í
gítartöskur. Víða er minni karla og kvenna lesið, ásamt
skemmtiatriðum þar sem happdrætti með flugferð heim
er oft einn af hápunktum kvöldsins.
- rh
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Brennivín í brúsann
Sala á brennivíni eykst ár frá ári.
Sérstaklega er þessi árstími vínbúðum gjöfull.
Brennivín er sannkallaður þjóðardrykkur og eins og vant er um slíka
drykki finnst flestum það þrælvont.
Brennivín höfðar helst til ferðamanna sem trúa því að Íslendingar
drekki snafsinn helst í öll mál og sé
því einkennandi fyrir land og þjóð.
Sannleikurinn er þó líklega sá að
brennivín er sjaldan dregið fram
nema til að pína það ofan í ferðamenn ásamt öðru dýrlegu hráefni,
hákarlinum.
Á þessu eru þó undantekningar.
Á þorrablótum skella Íslendingar
í sig hverju staupinu á fætur öðru
þótt líklega sé tilgangurinn helst sá
að deyfa bragðið af hákarlinum.
Brennivín var fyrst framleitt 1.
febrúar árið 1935 þegar Áfengisverslun ríkisins aflétti banni á sölu
á sterku áfengi. Ríkið taldi þó nauðsynlegt að hafa miðann á flöskunni eins óaðlaðandi og mögulegt
var og svarti liturinn hafður til að
fæla fólk frá drykkju. Þessi
áætlun virkaði þó ekki sem
skyldi þar sem útlitið hafði
áhrif á vinsældir drykkjarins
og varð hann þekktur undir
nafninu „Svarti dauði“ sem
hefur fylgt drykknum alla
tíð síðan.
Áfengismagn í íslensku
brennivíni er 37,5 prósent
og er það því rótsterkt.
Því svipar að mörgu leyti
til hins danska ákavítis.
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins sá fyrst um
framleiðslu á því. Nú er
það blandað í Ölgerð
Egils
Skallagrímssonar, sem tók við
framleiðslunni árið
2002.
Miðanum
á flöskunni var
breytt fyrir nokkru.
Inni í hvítum hring
á svörtum fleti stóð
ÁTVR en í dag eru
þar útlínur Íslands.
Uppskriftin hefur
hins vegar verið
sú sama frá upphafi. Ölgerðin hefur
stundum breytt út af
vananum og boðið
upp á brennivín með
öðrum keimi, eins
og
jólabrennivín.
Brennivínsblandan
er hernaðarleyndarmál en spírinn
er keyptur að utan
og honum blandað saman við ýmis
bragðefni
héðan,
eins og kúmen.

Kúmen hefur verið notað öldum
saman á Íslandi til að bragðbæta
brennivín, kaffi og brauð og nú
á seinni árum líka í hina ýmsu
grænmetis- og kjötrétti. Kúmen
er ein þeirra kryddjurta sem þrífast hér á landi þótt vaxtarstöðum
hennar hafi fækkað eftir að notkun
tilbúins áburðar hófst. Vísi-Gísli
Magnússon, bóndi á Hlíðarenda í
Fljótshlíð, flutti plöntuna hingað
til lands á 17. öld og síðan breiddist hún út um landið. Kúmen var
meðal annars ræktað í jurtagarði
Skálholts fyrr á öldum. Kúmen
er talið vera upprunnið við botn
Miðjarðarhafs en jurtin vex villt
víða í Evrópu og til dæmis lagði
framleiðsla kúmenlíkjörs grunninn að Bols-verksmiðjunum á 16.
öld sem enn eru í fullum gangi.
Jurtin verður 20-50 cm á hæð en
fræin mynda kryddið sem notað
er í matargerð, bakstur, osta og
áfengi.
Samkvæmt
upplýsingum frá Ölgerðinni seldust
um nítján þúsund lítrar af
brennivíni á síðasta ári. Salan
eykst stöðugt, sérstaklega í
fríhöfninni. Þó eru um áttatíu
prósent brennivínsins seld í
íslensku vínbúðunum og eru
þar plastpelarnir vinsælastir.
Að lokum kemur hér
þjóðleg uppskrift að krónukaffi:
1 króna
lögg af kaffi
töluvert af brennivíni
Krónan er sett í
botn bolla, kaffi hellt
yfir eftir þörfum og
brennivíninu
bætt
við þar til krónan
sést á botninum.
SOLVEIG FRETTABLADIDIS

"RENNIVÅNSBLANDAN ER
HERNAÈARLEYNDARM¹L

Þorrablót Ásatrúarfélagins
Þorrablót Ásatrúarfélagsins er líklega einn þjóðlegasti viðburður

sem hægt er að fara á. Þar helgar
allsherjargoði, Hilmar Örn Hilmarsson, blótið með orðunum: Lýsi ég
staðarhelgi, lýsi ég mannhelgi, lýsi
ég blóthelgi. Lýsi ég véböndum, lýsi
ég griðum, lýsi ég sáttum.
Þá drekkur goðinn til landvætta
áður en gestir matast. Rímnakveðskapur er ómissandi á þorrablótum
og verða þær að sjálfsögðu kveðnar
á þorrablóti Ásatrúarfélagsins sem
haldið verður föstudaginn 19. janúar í Mörkinni 6. Fjöldasöngur er
einnig fastur liður en dans verður
stiginn fram að miðnætti. Þorrablótin eru fjölskylduvæn og fá til
dæmis börn yngri en 12 ára frítt
inn.
Ekki er nauðsynlegt að vera ásatrúar enda félagsmenn hvattir til að
taka með sér utanfélagsgesti.
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Óður til þorrans
Þorraveisla að hætti matreiðslumanna Sigga Hall á
Óðinsvéum.
Matreiðslumenn á veitingastað
Sigga Hall á Óðinsvéum hafa lagt
sterka áherslu á þjóðlega matseld
alveg frá því að staðurinn var opnaður árið 2000. Viðbrögðin létu því
ekki á sér standa þegar Fréttablaðið bað yfirkokk staðarins, Eyþór
Rúnarsson, um að matreiða eina af
helstu menningararfleiðum Íslendinga, það er að segja þorramatinn
góða.
„Ég tók saman þrjá rétti af þessu
tilefni, það er að segja síld, harðfiskssalat og saltkjöt,“ segir Eyþór.
„Alla jafna bjóðum við ekki upp
á dæmigerðan þorramat, nema þá
helst síldina og útgáfu af harðfiskssalatinu, sem hafa hvorutveggja
verið á matseðlinum. Saltkjötið er
réttur sem menn tengja yfirleitt við
sprengidaginn en mér finnst tilvalið að hafa það með til að blása
nýju lífi í þetta gamla hugtak. Enda
hugmyndin sú að nýta hráefnin
á nýstárslegan og skemmtilegan
hátt.“
Þótt þorramatur sé ekki á meðal

þess sem er á matseðli Óðinsvéa eru
þjóðlegir réttir þar hafðir í fyrirrúmi.
Til marks um það er áhersla lögð á
fisk og íslensk hráefni í matseldinni. „Saltfiskur er aðalsmerki staðarins og eitt helsta aðdráttaraflið,“
útskýrir Eyþór. „Fólk hvaðanæva
úr heimininum kemur hingað til að
bragða á fisknum og nýtur saltfiskurinn ómældra vinsælda.“
Að sögn Eyþórs eru þorskur,
lúða, skötuselur og humar einnig á
meðal eftirsóttra rétta, en framboð
þeirra er háð árstíma. „Matseðillinn okkar er árstíðaskiptur. Af því
sem gestum stendur nú til boða má
nefna þorsk, þorskhnakka, lúðu og
saltfiskinn. Hægt er að velja á milli
tvenns konar saltfisksrétta. Annars
vegar steiktan saltfisk, borinn fram
með smjörsteiktum rófum, gulrótum og rauðrófusósu og hins vegar
saltfisk á þrjá vegu. Hugsunin er sú
að hafa þetta í þjóðlegri kantinum
með nýstárlegri nálgun. Ekki ósvipað þorraréttunum,“ bætir hann við.
roald@frettabladid.is

1. SÍLD MEÐ SOÐNUM
EGGJUM, SÚRUM GÚRKUM
OG PIKKLUÐUM LAUK Á
RÚGBRAUÐI MEÐ RAUÐRÓFUMAJONES.

2. KALT SALTKJÖT Í PIPARRÓTARDRESSINGU MEÐ
RÓFUMAUKI OG FLATBRAUÐI.

3. HARÐFISKSLAT MEÐ
SMJÖRVINAIGRETTE,
RAUÐLAUKSHRINGJUM OG
RÚGBRAUÐSTENINGUM.

Uppskrift fyrir 4

Uppskrift fyrir 4

PIPARRÓTARDRESSING
Innihald:
3 msk. majones
2 msk. sýrður rjómi
1 tsk. hlynsíróp
1 msk. fínt rifin piparrót
1 msk. fínt skorin graslaukur
500 g soðið saltkjöt
svartur pipar úr kvörn

RÚGBRAUÐSTENINGAR
Innihald:
2 sneiðar af seiddu rúgbrauði.

Uppskrift fyrir 4
PIKLAÐUR SKALOTLAUKUR
Innihald:
2 stk. skalotlaukur
1 dl vatn
1 dl borðedik
3 msk. sykur
Aðferð:
Sjóðið upp á vökvanum og
sykrinum og kælið. Skerið
laukinn í örþunnar sneiðar og
leggið í vökvann í 1 klst.
RAUÐRÓFUMAJÓNES
Innihald
4 msk. majónes
1 tsk. sherry edik
1 msk. fínt skorin graslaukur
1 msk. maukaðar rauðrófur
Salt
Aðferð:
Sláið majónesið í sundur og
bætið hinu innihaldinu saman
við. Smakkið til með saltinu.
ANNAÐ HRÁEFNI:
Marineruð síld
Soðin egg
Súrar gúrkur
Fínt skorinn graslaukur

Síld með soðnum eggjum,
súrum gúrkum og pikkluðum lauk á rúgbrauði með
rauðrófumajones.

Aðferð:
Hrærið majónesið, sýrða rjómanum og hlynsírópinu saman.
Blandið svo saltkjötinu,
graslauknum og piparrótinni
saman við. Smakkið til með
piparnum.
RÓFUMAUK
Innihald:
1 stk. lítil rófa
½ l mjólk
¼ l rjómi
2 msk. smjör
salt
Aðferð:
Flysjið og skerið rófuna í litla
bita, setjið í pott og hellið
mjólkinni og rjómanum yfir.
Sjóðið þar til rófan er orðin
mjúk undir tönn. Hellið
vökvanum af og setjið rófuna
í blandara könnu ásamt
smjörinu. Maukið þar til allt er
orðið silkimjúkt. Smakkið til
með salti.

Aðferð:
Skerið rúgbrauðið í litla teninga. Setjið þá inn í 100 gráðu
heitan ofn og þurrkið í ca 1
klst. eða þar til teningarnir eru
stökkir.
SMJÖRVINAGRETTE
Innihald:
100 g saltað smjör skorið í
litla bita
1 msk. sérrí-edik
1 msk. fínt skorin steinselja
Salt og hvítur pipar úr kvörn
Aðferð:
Setjið vatn í botninn á litlum
botti svo að rétt fljóti yfir.
Látið vatnið sjóða þar til um
það bil helmingurinn er farinn
af því. Setjið smjörteningana
smátt og smátt út í og þéttið
af fullum krafti á meðan.
Bætið edikinu og steinseljunni
út í og smakkið til með saltinu
og piparnum.
ANNAÐ HRÁEFNI:
1 rauðlaukur skorinn í þunna
hringi
1 poki blandað salat
Harðfiskbitar eftir smekk

ANNAÐ HRÁEFNI
Flatkökur

+ALT SALTKJÎT Å PIPARRËT
ARDRESSINGU MEÈ RËFU
MAUKI OG FLATBRAUÈI

%YÖËR 2ÒNARSSON YFIRKOKKUR LÁT EKKI
SITT EFTIR LIGGJA ÖEGAR &RÁTTABLAÈIÈ
FËR ÖESS ¹ LEIT VIÈ HANN AÈ MAT
REIÈA ÖORRAVEISLU

(ARÈFISKSALAT MEÈ SMJÎRVINAI
GRETTE RAUÈLAUKSHRINGJUM OG
RÒGBRAUÈSTENINGUM

Veislusalurinn Rúgbrauðsgerðin ehf
Borgartúni 6 • 105 Reykjavík •Sími 517-6545
www.rugbraudsgerdin.is

Salurinn hentar fyrir alls konar veislur
brúðkaup • fermingar • skírnir • erfidrykkjur • afmæli • árshátíðir • þorrablót • jólahlaðborð
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Saga þorrans og þorrablóta
Þótt þjóðin hafi borðað þorramat öldum saman er aðeins hálf öld síðan farið var að
tengja súrmat þessum árstíma öðrum fremur. Litlar sem engar heimildir eru til um
þorrablót til forna.
Lítið er til af rituðum heimildum
um mat frá miðöldum, helst var
skrifað um hann í tengslum við
bardaga eins og til dæmis ef menn
voru að berja hverjir aðra með
bjúgum eða drekkja hvor öðrum í
soðkötlum. Nánast engar heimildir
eru um að þorrablót hafi yfirleitt
verið haldin á miðöldum og því
ekkert vitað um matarvenjur á
slíkum samkomum.
Með þjóðfrelsisbaráttu 19. aldar
hefst þorrablótahald á þorranum
og þar var hangikjöt, hákarl, bjór
og brennivín á borðum. Súrmatur var hins vegar ekki í boði enda
var hann nánast daglega á borðum
landsmanna langt fram á tuttugustu öldina og hefur því tæpast
þótt nógu fínn fyrir blótandi fólk.
Um miðja síðustu öld fara menn
svo að tala um þorramat og hefur
veitingamönnum á Naustinu gjarnan verið eignaður heiðurinn af því
orði. Upp úr því bætist svo súrmaturinn við þorratrogin, svo og ýmsar
aðrar matartegundir sem ekki eru
beinlínis þjóðlegar eins og svonefnt ítalskt salat, síld og jafnvel
kótilettur í raspi en dæmi eru um
slíkt á sumum stöðum á landinu.
Þótt lítið sé af beinum heimildum um miðaldamat Íslendinga hafa
fræðimenn verið lunknir við að
geta í eyðurnar. Þar sem sýrukeröld
hafa fundist við fornleifauppgröft
má einfaldlega draga þá ályktun
að menn hafi lagt mat í sýru. Líklegt er að þessi geymsluaðferð hafi
tíðkast hér frá ómunatíð. Sennilega
hafa landnámsmennirnir komið
með þessa þekkingu frá Noregi þar

5M MIÈJA SÅÈUSTU ÎLD FËRU MENN AÈ TALA UM ÖORRAMAT OG HEFUR .AUSTINU VERIÈ EIGNAÈUR
HEIÈURINN AF ÖVÅ ORÈI

sem þetta tíðkaðist. Síðan verður
þetta almenn geymsluaðferð hér

vegna þess að hér var svo lítið salt
fyrr á öldum.

• þorrablót • sælkerahelgi
• árshátíðir • leikhúspakki

1. Þorrapakki:

Vetrartilboð

Gisting og fordrykkur með þorrahlaðborði
í Fjörugarðinum.
Í tveggja manna herbergi kr. 7.900 á mann.
* Gildir á Þorra 2007
Morgunmatur innifalinn.

3. Sælkerapakki:
Gisting og kvöldverður með þriggja rétta sælkeraveislu í Fjörunni.
Í tveggja manna herbergi kr. 7.900 á mann.
Morgunmatur innifalinn.

*Gildir til 15. apríl 2007

2. Árshátíðarpakki:

4. Leikhúspakki:

Gisting með fordrykk og þriggja rétta
hátíðarkvöldverði í Fjörugarðinum.
Í tveggja manna herbergi kr. 8.900 á mann.
* Gildir til 15. apríl 2007.
Morgunmatur innifalinn.

- sem henta jafnt fyrirtækjum,
einstaklingum og smærri hópum

Í tengslum við sýningar Hafnarfjarðarleikhússins.
Gisting með kvöldverði (súpa, kjöt eða fiskur, kaffi) fyrir
sýningu, í Fjörunni eða Fjörugarðinum og leikhúsmiði.
Tveggja manna herbergi kr. 8.800 á mann.
Morgunmatur innifalinn.

- ATH. Aukanótt kostar kr. 3.500 á mann fyrir herbergið.

www.fjorkrain.is - pöntunarsími 565 1213

Strandgötu 55
220 Hafnarfirði
Sími 565-1213
Fax 565-1891
vikings@fjorukrain.is
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Hollywood
Hanna

Stjörnurnar lifa alltof hátt
Það er svo furðulegt í Hollywood
hvað flestallir eru fljótir að jafna sig
eftir skilnað. Ungstirnið Hilary Duff var
lengi vel með „rokkaranum“ Joel
Madden. Þau hættu saman fyrir aðeins
nokkrum vikum og strax er hann
byrjaður með mjónunni Nicole Richie.
Samband þeirra er orðið svo alvarlegt
að þau eru búin að fara í frí saman. Það
sama má segja um Claire Danes. Hún
hætti með æskuástinni sinni til þess að
vera með leikaranum Billy Crudup – sem

BYRJAÐI EKKI VEL Billy Crudup fór frá
eiginkonu sinni kasóléttri til að vera með
meðleikkonu sinni Claire Danes. Nú
hefur hún farið frá honum.

ENGIN ILLINDI ÞARNA
Mikið er talað um
rifrildi milli aðþrengdu
eiginkvennanna. Ekki
er hægt að sjá annað á
þessari mynd en að
þeim þyki mjög vænt
um hverja aðra. Mjög
sætt móment.
SJALDSÉÐ ALÚÐ Brad
Pitt og Angelina Jolie
voru án efa par
kvöldsins. Í eftirpartíi
náðist mynd af þessu
ofurfræga pari að
kyssast.

NÝI KAPPINN Claire Danes er
nú komin með nýjan
meðleikara upp á arminn.
Hann heitir Hugh Dancy. Billy
Crudup virðist vera algjörlega
úr sögunni.

gekk út frá konunni sinni kasóléttri til að
vera með Claire. Claire og Billy voru
saman um nokkurt skeið, en nú segja
fjölmiðlar vestanhafs að Claire og Billy
séu hætt saman og hún strax komin með
nýjan upp á arminn. Hann heitir Hugh
Dancy og leikur með henni í myndinni
The Evening. Þetta er svo furðulegt allt
saman. Það mætti halda að þetta fólk sé
ekki með neinar tilfinningar.

ALVARA Í SAMBANDINU Nicole Richie
og Joel Madden eru aðeins búin að
vera saman í nokkrar vikur og strax
búin að fara í frí saman.

KÓNGURINN Sasha Baron Cohen sló
ærlega í gegn á hátíðinni. Hann
skemmti sér fram eftir öllu ásamt
unnustu sinni Islu Fisher, sem flestir
ættu að kannast við úr kvikmyndinni
The Wedding Crashers. Ástin blómstar
greinilega hjá þessu pari. Takið eftir
því hvernig hann horfir á hana. Ó, en
sætt.

EFTIR GOLDEN GLOBE-ATHÖFNINA HÓFST FJÖRIÐ

Skemmtilegasta partí ársins!
olden Globe-verðlaunahátíðin er
án efa ein skemmtilegasta
G
verðlaunahátíðin í Hollywood. Þarna

MEÐAN ALLT LÉK Í LYNDI Hilary Duff og
Joel Madden á góðri stundu. Þau voru
saman í tvö ár. Þau hættu saman fyrir
ekki svo löngu síðan og hann byrjaði
strax með Nicole Richie.

eru allir mættir, bæði úr kvikmyndaog sjónvarpsheiminum. Athöfnin í ár
var sérstaklega lífleg og mikið var um
grín og glens. En fyndasti maður
kvöldins var án efa Sasha Baron
Cohen. Salurinn grenjaði úr hlátri er
hann tók við verðlaunum sem besti
karlleikari í grínhlutverki. Sirkus kíkti
bakvið tjöldin þegar búið var að
slökkva á sjónvarpsvélunum.

BAKVIÐ MYNDAVÉLINA Sienna Miller
greip í myndavélina í einu eftirpartíinu
og smellti af nokkrum myndum.

PAR KVÖLDINS Meistari Warren Beatty
var heiðraður á verðlaunahátíðinni með
Cecil B. DeMille-verðlaunum. Hann fór
fögrum orðum um eiginkonu sína
Annette Bening sem var tilnefnd um
kvöldið. Alltof sætt par.

XSTREAM DESIGN AN 07 01 002

HEILLAR HVAÐA MANN SEM ER Paris Hilton heillaði rithöfundinn Dominic Dunn upp
úr skónum. Kappinn mætti ásamt leikkonunni Sharon Stone á hátíðina. Eitt er víst
að herra Dunn var í flottustu jakkafötunum á hátíðinni.

LJÓTASTA HÁR KVÖLDSINS Það er
alltaf óskiljanlegt þegar leikkonur sem
eiga fáránlega mikinn pening geta ekki
eytt honum í vandaðri hárgreiðslur.
Leikkonan Vanessa Williams var með
rosalega hárlengingu sem passar
engan veginn við alvöru hár hennar.
Þetta er bara sorglegt.

BJART YFIR JESSICU
Fjörður •AZ_gZkÛk÷b• 565 7100

Árið 2006 var ekki ár Jessicu Simpson.
Það er alveg á hreinu. Platan hennar
seldist alveg hrikalega illa, hún var í
sárum eftir skilnaðinn við Nick Lachey og
í raun virtist ekkert ganga upp hjá henni.
En trúbadorinn John Meyer hefur
greinilega áhuga, þrátt fyrir ítrekaðar
neitanir í fjölmiðlum. Parið eyddi
gamlárskvöldi saman í New York og það
er ekki annað hægt að segja en að þau
skemmti sér vel saman. En svona í
alvöru, hverjum er ekki sama?

SKEMMTU SÉR VEL Jessica litla og John
áttu gott kvöld saman. Það er vonandi
að árið 2007 verði hennar ár.

SVO FLIPPUÐ Ó Jessica, Jessica. Alltaf
svo klikkuð.
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Hvað á að gera um helgina?
„Helgin er óráðin eins og er. Það eina
sem ég veit er að mig langar að sjá
þessa mynd hans Mel Gibson,
Apocalypto. Kannski ég skreppi í bíó en
annars ætla ég að taka því rólega auk
þess sem ég þarf að vinna í handriti
vegna uppsetningar hjá FG.“

N Við mælum með

Brynja Valdís Gísladóttir leikkona
„Ég verð í fríi um helgina og ætla
austur til mömmu til að taka til í
bílskúrnum. Búslóðin mín er öll í
skúrnum og ég þarf að púsla henni
betur fyrir svo mamma komi
bílnum þarna inn. Svo verða
örugglega bara rólegheit.
Kannski kíki ég í bíó og fæ
mér eitthvað gott að
borða og kíki á kaffihús
með stelpunum.“
„Ég mæli með myndinni The Count of
Monte Cristo. Þetta er besta mynd sem
ég hef séð og ég held mikið upp á hana
enda búin að sjá hana rosalega oft. Það
er svo mikil barátta í henni að maður
hrífst með.“
Guðrún Árný Karlsdóttir söngkona

„Ég er alsæl yfir að helgin skuli vera
mömmuhelgi, maður sér nógu lítið af
krílunum. Ég verð því með strákinn minn
um helgina og svo er ég að fara út að
borða með fullt af skemmtilegum
stelpum á laugardagskvöldið en stefnan
er sett á Apótekið. Þetta er því frábær
helgi sem er framundan, svona eins
og lífið sjálft.“
Marsibil Sæmundardóttir
framsóknarkona

„Ég á afmæli á sunnudaginn og ætla því
að kíkja út á lífið með vinkonum mínum á
laugardagskvöldið. Hingað til höfum við
oftast farið á á Óliver svo stefnan verður
líklega sett þangað. Á sunnudaginn ætla
ég svo að bjóða fjölskyldunni til mín í
kaffi. Þetta verður því vonandi skemmtileg helgi.“
Harpa Melsted
handboltakona

Hugrún Harðardóttir
fegurðardrottning

UNDANKEPPNI FYRIR EUROVISION HEFST
Á MORGUN, LAUGARDAG:

Heiða gat valið úr
ﬁmm lögum
Þ
„Ég mæli með að fólk andskotist í
ræktina. Janúar og febrúar eru mjög
leiðinlegir mánuðir og ekkert að gera
nema koma sér í form. Sporthúsið er
langbest, það er svo heimilislegt og
notalegt.“
Egill „Gillz“ Einarsson

„Ég mæli með að fólk fái sér hádegismat
á heilsuhlaðborðinu í World Class. Þar er
hægt að fá alls kyns meiriháttar
heilsurétti og það er svo þægilegt að
þurfa ekkert að velta fyrir sér hvað
maður ætli að fá sér því þarna eru allir
réttirnir hollir.“
Sesselja Thorberg Sigurðardóttir
hönnuður
„Ég mæli með matnum á Sólón en þar er
hægt að fá bæði hollan og góðan mat
og svo af venjulegum matseðli. Einnig
mæli ég með að fólk hreyfi sig minnst
þrisvar í viku.“
Kristín Ýr Bjarnadóttir,
knattspyrnu- og
tónlistarkona

að er um að gera að taka þátt,
þetta er svo skemmtilegt,“ segir
Aðalheiður Ólafsdóttir
söngkona, sem mun taka þátt í
undankeppni Söngvakeppni sjónvarpsstöðvanna en lagið hennar
verður spilað í Sjónvarpinu á morgun.
Heiða gat valið úr fimm lögum en
valdi lagið Engin eins og þú eftir
Roland Hartwell með texta eftir
Stefán Hilmarsson. „Mér leist strax
mjög vel á þetta lag, það er mjög
fallegt og öðruvísi lag,“ segir Heiða en
bætir við að hún geri sér enga grein
fyrir hvernig henni og laginu muni
vegna í keppninni. Aðspurð segist hún
meira en tilbúin í að fara fyrir hönd
okkar Íslendinga í stóru keppnina úti
ef hún muni standa uppi sem
sigurvegari hér heima.
„Ég myndi alla vega ekki skorast
undan ábyrgðinni,“ segir hún hlæjandi
og bætir við að auðvitað færi hún út
enda um frábært ævintýri að ræða.
Eftir frammistöðu Silvíu Nætur
segir Heiða að líklega sé besta ráðið
fyrir okkur Íslendinga að gera hlutina

af alvöru í þetta skiptið. „Ég held að
það væri allavega ekkert vitlaust,“
segir hún en bætir við að hún eigi
ekkert sérstakt uppáhalds Eurovisionlag. „Það eru nokkur sem koma upp í
hugann eins og Waterloo með Abba
og svo náttúrlega Gleðibankinn. Mér
finnst alltaf jafn skemmtilegt að
hlusta á þessi lög þótt þau séu kannski
í engu uppáhaldi hjá mér. Ég hef alltaf
fylgst með þessari keppni þrátt fyrir
að vera enginn Eurovision-nörd og get
alls ekki þulið lögin aftur í tímann.
Þetta er samt svo spennandi og
frábært fyrir íslenska tónlistarmenningu enda eru að koma þarna 24 ný
íslensk lög. Mér finnst ótrúlega gaman
að taka þátt í þessu, fólki í kringum
þetta er skemmtilegt og svo er gaman
að hitta „kollegana“. Eins held ég að
mörgum Íslendingum þyki skemmtilegt að setjast niður með fjölskyldunni
á laugardagskvöldum með popp og
kók og fylgjast með lögunum. Mér líst
vel á þau lög sem ég hef heyrt og það
verður erfitt að segja til um hvernig
þetta fer.”

Aðalheiður Ólafsdóttir Heiða segist að sjálfsögðu ekki myndu skorast undan
ábyrgðinni ef hún stæði uppi sem sigurvegari keppninnar hér heima enda væri það
mikið ævintýri að keppa fyrir Íslands hönd.

Bjórbirgjar bjóða bareigendum upp á lán
að er hörð barátta á
milli bjórbirgja um að
Þ
komast með sinn kranabjór
á barina í Reykjavík. Tveir
stærstu birgjarnir, Ölgerðin og
Vífilfell, sem ráða yfir tæplega
85% af markaðnum, bjóða meira
að segja þeim bareigendum sem
þeir bera traust til lán til að
fjármagna kaup á þeim öldurhúsum
borgarinnar sem talin eru líkleg til að
bera sig. Heimildir Sirkus herma að
það fé sem þessi tvö fyrirtæki
hafa bundið í börum
bæjarins sé á annað
hundruð milljónir.
Þessi lán bjórbirgjanna eru þannig að
bareigendur fá afslátt
sinn af kranabjór
greiddan fyrirfram, oft
tveggja til fjögurra ára
fyrirframgreiðslu. Þessi
upphæð getur verið allt frá milljón
upp í tuttugu milljónir, allt eftir stærð
og styrkleika öldurhúsanna. Í staðinn
koma bjórbirgjarnir sínum kranabjór
inn á staðina.
Friðjón Hólmbertsson, framkvæmdastjóri veitingasviðs Ölgerðar-

innar, segir í samtali við
Sirkus að samkeppnin í
kranabjórnum sé afar hörð.
„Þetta er eitthvað sem hefur
þróast svona í harðri
samkeppni. Við lánum ekki
hverjum sem er heldur skiptir
það máli hver einstaklingurinn og
hvort við höfum trú á honum. Þetta
er mikil áhætta fyrir okkur og við
gerum kröfu um að fá peningana til
baka,“ segir Friðjón en að hans sögn fá
á milli 50 til 70 viðskiptavinir
Ölgerðinnar slík lán.
Guðjón Guðmundsson,
framkvæmdastjóri
söludeildar Vífilfells,
tekur í sama streng og
Friðjón og segir það
lykilatriði að aðeins sé
lánað til manna sem
Vífilfell þekki og treysti til
að reka staðinn. „Við höfum dregið
mikið úr þessu en í sumum tilfellum
er þetta það sem þarf að gera til að
koma kranabjórnum okkar inn á staði.
Þetta eru talsverðar upphæðir en ég
get ekki farið nánar út í þær vegna
trúnaðar við viðskiptavini okkar,“
sagði Guðjón.

Friðjón Hólmbertsson Segir Ölgerðina lána vel völdum viðskiptavinum sínum enda sé
það nauðsynlegt í harðri samkeppni.

ÖIGB>C<6G

H6A6
6
A
6
H
ÖIGB>C<6G >C<6G
H6A6
B

G
I
Ö

(
YV\VgZ[i^g

6Á:>CH

)%¹A89K:<<H?ÓCK6GE
MD30202
40” Medion LCD veggsjónvarp
Upplausn: 1366x768 HD ready

)%¹

HD ready ";ng^g[gVbiÂ^cV
HDMI tengi "Ign\\^ghiV[g¨c

\¨Â^

'+#)%%#"
kZgÂ ¨``jc

8ms svartími ";ng^ghedgi^Â
1760 áhorfsvinkill
Sleep timer (tímarofi)
Barnalæsing á tökkum ";ng^ggn\\^Â

15.799

215. 988

7.102
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

LDGA9D;L6G8G6;I
7JGC>C<8GJH69:

15.799
*Vaxtalaust
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189.588
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“Svakalegur aukadiskur sem gerir
World of Warcraft enn stærri. Fleiri
hlutir, störf, landssvæði, ættbálkar og
margt fleira. Nú geta leikmenn einnig
hækkað karakteranna uppí level 70.
Vandaður leikur sem gerir heim World
of Warcraft enn meira spennandi.”
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LKN:DAN-159900-025
FSC AMILO PI CORE2
Intel Core 2 Duo T5500
15.4” WXGA Crystal View
ATI Mobility Radeon x1400 128MB
- up to 512MB Hypermemory
1024MB DDR533 Vinnsluminni
100GB SATA 5400rpm Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
WiFi LAN Intel 3945ABG
Kortalesari 4 - 1
IEEE 1394 - DV Ready
7.1 Hljóð í gegnum SPDIF
Express Card rauf
DVI, 3xUSB2, S-Video tengi

155.

988

155.

988
9.999

Vaxtalaust 12 mán.

119.988
Staðgreitt

9.999

PSPA0E-039037ED
TOSHIBA SATELLITE P100-253
Intel® Centrino® Duo T2050
17” Wide XGA+ skjár
- upplausn 1440 x 900
Intel 945GM Calistoga skjástýring
1024MB DDR Minni (Mest 4GB)
100GB SATA S.M.A.R.T Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
Þráðlaust netkort Intel ABG
Kortalesari 4 - 1
IEEE 1394 - DV Ready
DVI, 3xUSB2, S-Video tengi
Harman Kardon® hátalarar
SRS® TruSurround XT™ technology
Rafhlöðuending 3:30 (Mobile Mark™)
Aðeins 3.2 kg

155.

155.

988

988
9.999

Vaxtalaust 12 mán.

119.988
Staðgreitt

6.599
LKN:DAN-889240-049
FSC SCALEO H1
AMD64 AM2 örgjörvi
ATI X1600Pro 256MB skjákort
1024MB Vinnsluminni DDR2
250GB Harður diskur
Media Bay að framanverðu
DVD Skrifari
Innbyggt þráðlaust netkort
Lyklaborð og mús

119.

988
6.599

Vaxtalaust 12 mán.

79.188
Staðgreitt

Fiat Panda

Bíll ársins í Evrópu 2004

Lipur og spræk Panda

• Sparneytinn – eyðir undir 6 lítrum á hverja 100 km.
• Stór að innan svo það fer vel um alla í bílnum.

Verð frá 1.290 þús.

• Frábær í bæjarsnúningana – „city“-hnappurinn léttir
stýrið sem auðveldar þér að leggja í stæði o.þ.h.
• Fáanlegur 4x4.

Fiat Ducato

Fiat Dobló

Fiat Punto

Fiat Multipla

Fiat Croma

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

Opið:
virka daga frá 8–18
laugardaga frá 12–16

Malarhöfða 2a • 110 Reykjavík
Sími 570 9900 • www.fiat.is
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4IL SÎLU 0RIMERA MEÈ BILAÈA KVEIKJU ¹RG
k k VÁL %KIN  ÖÒS 4ILB ËSKAST
5PPL Å S  
3J¹LFSKIPTUR DIESEL JEPPLINGUR (YUNDAI
4USCON k EK  ÖÒS MEÈ KRËK OG
FILMUM 6ERÈ  ÖÒS HV CA  M
5PPL Å S  
--# 0AJERO k DISEL  VÁL Å GËÈU
STANDI .ÕLEG DEKK PÒST GËÈUR Å SNJË
INN 3ELST ËDÕRT 5PPL Å S   
 

«TRÒLEGT 4ILBOÈ

0ALLBÅLAR

2ENAULT -ÁGANE Å TOPPSTANDI F¾ST
¹ ËTRÒLEGU VERÈI "ÅLLINN ER ¹RG k
EKINN  Ö KM CD  DYRA ¹ GL¾
NÕJUM NAGLADEKKJUM ,ISTAVERÈ UM
 Ö &¾ST ¹  ÖÒSUNDFEITLETRAÈ 
 SAMA STAÈ ER TIL SÎLU 0EUGOT 
STATION ¹RG k EKIN  Ö KM &¾ST
GEGN YFIRTÎKU ¹ L¹NI ENGIN ÒTBORGUN
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  *ËI

  MILLJËNIR

4OPPBÅLL TIL SÎLU ,ANCR  '8 ¹RG k
SSK DIESEL mBR m EK ÖÒS
+RËKUR SPOILER GRIND OFL 5PPL Å S
 

-AZDA    ¹RG k %INN MEÈ ÎLLU
,EÈRI TOPPLÒGU "OSE HLJËÈKERFI OG FL
HV Ö 6ERÈ Ö 5PPL Å S 
 !LBERT
4OYOTA #OROLLA SILFURL ¹RG k EK
ÖÒS MKRËK Å GËÈU STANDI 6ERÈ
Ö 5PPL Å S  
&ORD &OCUS ¹RG  EK ÖÒS KM
6ERÈ  ÖÒSKR

  ÖÒS

/PEL !STRA #UPE k EK Ö BEINSK
 L MIKIÈ BREYTTUR V ÖÒS 3 


4IL SÎLU (ONDA #26 ¹RG k %KINN 
ÖÒS NÕ VIFTU OG TÅMAREIM GËÈ HEILS¹RS
DEKK 4OPP EINTAK OG LÅTUR MJÎG VEL ÒT
5PPL Å S  

4OYOTA 9ARIS 3/,  DYRA ¹RGERÈ  TIL
SÎLU 4OPPEINTAK  DYRA RAUÈUR SUMAR
OG VETRARDEKK BRYNGLJ¹I SETT VERÈ
 %KINN  KM 5PPL Å
SÅMA   )NGA EÈA  
3IGMUNDUR
6EGNA MIKILLAR SÎLU VANTAR OKKUR ALLAR
GERÈIR BÅLA OG VÁLSLEÈA ¹ SKR¹ OG ¹
STAÈINN 3TËRT ÒTIPLAN OG M INNI
SALUR %RUM EINNIG MEÈ MIKIÈ ÒRVAL AF
MËTORHJËLUM  BÅLAR EHF S  
WWWBILARIS OPIÈ VIRKA DAGA  
OG LAUGARDAGA  

'ËÈUR OG VEL MEÈ FARINN -ITSUBISHI
LANCER ¹RG k .ÕSK 3UMAR OG NÕLEG
NAGLADEKK 6ERÈ ÖÒS 3  
 (RAFNHILDUR

 MILLJËNIR
4IL SÎLU VFLUTNERL ÒRVALS -USSO mBR
 EKÖ %  BENSÅN HEST SSK
CRUISE !"3 OFL «SALTAÈUR MOLI TVEIR EIG
SK k ¹STANDSSKÕRSLA &RUMHERJA ¹N ATH
,ISTI Ö 4ILBOÈ ËSKAST ATH SKIPTI 3
  ¶EIR FINNAST EKKI BETRI

 BÅLAR EHF
&UNAHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
/PIÈ VIRKA DAGA   OG
LAUGARDAGA  
WWWBILARIS
4IL SÎLU 3USUKI 6ITARA k  DYRA SJ¹LFSK
EKIN  6ERÈ  KR 'OTT
EINTAK 5PPL Å S  

"ÅLAR TIL SÎLU
(YUNDAI 3ANTA FE k DISEL SSK EK 
ÖÒS HVÅLANDI ÖÒS AFB ÖÒS
4ILBOÈ ËSKAST 3  

4ILBÒNIR TIL AFHENDINGAR

 GËÈIR OPEL !STRA ST RG k %K Ö
6 Ö 67 0OLO k %K Ö 6Ö
3  
(UYNDAI !CCENT ¹RG k 3KOÈAÈUR k
%KINN  ÖÒS 3J¹LFSSK 2AFM Å RÒÈUM
.Õ NAGLADEKK 'OTT EINTAK 6ERÈ Ö
5PPL Å S  

4ILBOÈ  ÖÒSUND

(YUNDAI !CCENT ¹RG k EK ÖÒS
.Õ SKOÈAÈUR ,ISTAV ÖÒS 4ILBOÈ 
ÖÒS 3  

%IGUM SPLÒNKUNÕJAN $ODGE 2!- 
,!2!-)% PALLBÅL MEÈ LEÈRI OG MIKLUM
AUKABÒNAÈI TIL AFGREIÈSLU STRAX Å DAG
¹ ¥SLENSKUM NÒMERUM %IGUM EINNIG
NÕJAN *EEP #OMMANDER  MANNA LÒXU
SJEPPA MEÈ LEÈRI OG HLAÈINN AUKABÒN
AÈI (RINGDU NÒNA Å SÅMA   TIL
AÈ F¹ N¹NARI UPPLÕSINGAR 'ERÈU OKKUR
SANNGJARNT TILBOÈ OG ÖÒ F¾RÈ BÅLINN
AFHENTAN Å DAG ¶Ò FINNUR HVERGI L¾GRA
VERÈ ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ
ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ
GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR
FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU
L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGS
FYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU
BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA ¹
WWWISLANDUSCOM

,EXUS )3 3SK EKINN  ÖÒS ¹RG
k SËLLÒGA SPOILER OG -5. MEIRA
6ERÈ  5PPL GEFUR 6IKTOR Å S
 
,EXUS IS  EKINN Ö ¹RG 
&¾ST ¹ YFIRTÎKU ¹ L¹NI SEM STENDUR Å
 ÖÒS
 Å VASANN (AFIÈ
SAMBAND Å SÅMA     
(ELST E MAIL TEKKLAND SIMNETIS

"ÅLAR ËSKAST

4IL SÎLU 0AJERO DISEL  MEÈ ÎLLU EKINN
 KM 3KR  5PPL Å SÅMA
 
4OYOTA RUNNER m¹RG EK  SKOÈAÈ
UR m ¹ NÕLEGUM HEILS¹RSDEKKJUM m
4ILBOÈ ËSKAST 3   2EGÅNA

«SKA EFTIR 4OYOTU !VENSIS EÈA #OROLLU
¹RG   3TGR 3  

&ORNBÅLAR
(ONDA #26 RG  %K  ÖÒS 3SK
OG 8 ¹SETT VERÈ  ÖÒS 5PPL Å 3
 

'ËÈUR FJÎLSKBÅLL .ISSAN !LM ¹RG 
.ÕSK  3  6 DEKK 6  ÖÒS 3
 

  ÖÒS

4IL SÎLU 4OTOYA AVENSIS 3$ TERRA 
VÁL RG k EKINN  ÖÒSUND  GÅRA
OG VEL MEÈ FARIN 5PPLÕSINGAR Å SIMA 
 $ANIEL «TRÒLEGT 4ILBOÈ

*EPPAR

6OLVO F  MËDEL Å TOPPSTANDI TIL
SÎLU -IKIÈ AF VARAHLUTUM FYLGIR ÖESSI
¹ NËG EFTIR EF VEL ER HUGSAÈ UM 3 
 OG  
4ERRANO ¹RG k EK  ÖKM mDEKK
BSK TDI GOTT EINTAK 6ERÈ  ÖÒS
4ILBOÈ  ÖÒS 5PPL  

4), 3®,5

4OYOTA ,# 68 k EK ÖÒS 6 
ÖÒS 3KIPTI ¹ ËD HELST m (I,UX
3  

(RAUN "4
3ÅMI  
WWW(RAUN"4IS

4IL SÎLU &ORD 4RANSIT ¹RG k H¹ÖEKJA
EKINN  SKl BÅLL Å TOPPSTANDI
6ERÈ  ¹HVÅLANDI 

4IL SÎLU (YUNDAI 4UCSON ,58   RG
k EKINN ÖÒS "ÅLLINN ER SEM NÕR
OG HLAÈINN AUKAHLUTUM 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

,!.$ 2/6%2 $)3#/6%29 .ÕSKR
 CC  DYRA &IMMGÅRA
,JËSBRÒNN %KINN  Ö 6ERÈ


4IL SÎLU (ONDA ACCORD SPORT ¹RGl  %K
 Ö HV BÅLASAMN 6ERÈ  Ö 5PPL
Å S  
4IL SÎLU STUTTUR  L 0AJERO k EKIN 
ÖÒSUND BÅLL MEÈ REYNSLU 3ELST ËDÕRT
5PPL Å SÅMA  

4), 3®,5
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(YBRID Å STAÈ $ÅSEL

&ORSTJËRI 4OYOTA SEGIR (YBRID BÅLA bMUN
HAGHV¾MARI EN DÅSELm )SLANDUSCOM
KYNNIR (9"2)$ FËLKSBÅLA JEPPA OG PALL
BÅLA FR¹ HELSTU FRAMLEIÈENDUM ®FLUGAR
UMHVERFISV¾NAR VÁLAR SEM BRENNA
ALLT AÈ  MINNA ELDSNEYTI ¥SLENSK
STJËRNVÎLD VEITA +R  AFSL¹TT AF
TOLLUM63+ (J¹ )SLANDUSCOM F¾RÈU
HAGST¾ÈASTA INNKAUPSVERÈIÈ FR¹ 53!
OG BÅLINN HEIM Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR
,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLAND
USCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR
REYFARAKAUP 4D 4OYOTA #AMRY FR¹ +R
 .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!
OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARK
AÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA
VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI
¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TIL
BOÈ Å SÅMA   EÈA ¹ WWW
ISLANDUSCOM

(ÒSBÅLAR

4IL SÎLU -"ENS !TEGO  ¹RGERÈ 
 M KASSI  T LYFTA OPNUM ÎÈRU
MEGIN 6ERÈ  VSK  !THUGA
SKIPTI ¹ NÕRRI SENDIBÅL 5PPLÕSINGAR S
 
4IL SÎLU ER 6W #ADDY  STK RG FR¹
b m ,¹N GETUR FYLGT 5PPL I S 


6ÁLSLEÈAR

6INNUVÁLAR

,YFTARAR BRETTATJAKKAR SK¾RALYFTUR LYFTU
BORÈ TRILLUR VAGNAR HJËLABÒNAÈUR OG
ÕMIS LÁTTIT¾KI 6ANDAÈAR VÎRUR GËÈ VERÈ
ÎFLUG VIÈGERÈA OG VARAHLUTAÖJËNUSTA
,ÁTTIT¾KNI EHF 3TËRHÎFÈA  S 
 !LLAR UPPLÕSINGAR ¹ WWWLETT
ITAEKNIIS

&ORD %CONOLINE    DÅSEL EKINN
ÖÒS KM OLÅUMIÈSTÎÈ SËLARSELLA
GASELDAVÁL !LLIR RAFGEYMAR NÕJIR 'ËÈUR
FERÈABÅLL Å TOPPSTANDI 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA   OG  

6ARAHLUTIR

"ÅLAPARTASALAN S

3KÒTAHRAUN " S   (ONDA
-AZDA --# .ISSAN 4OYOTA .OTAÈIR
VARAHLUTIR Å FLESTAR GERÈIR BÅLA +AUPUM
BÅLA TIL NIÈURRIFS

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

-ËTORHJËL

"ÅLAPARTASALA SEM SÁRH¾FIR SIG Å -USSO
"ENS 67 3KODA !UDI -MC &REELANDER
OG FL /PIÈ M¹N FÎST   )ÈNDALUR 
 6OGUM 3  

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

3ÁRH¾FUM OKKUR Å 6OLKSWAGEN 3KODA
OG $AIHATSU %IGUM EINNIG VARAHLUTI
Å FLEIRI TEGUNDIR BÅLA +AUPUM BÅLA TIL
NIÈURRIFS

"ÅLAPARTAR EHF 3 

%IGUM MIKIÈ ÒRVAL AF VARAHLUTUM Å
FLESTAR GERÈIR 4OYOTA BIFREIÈA +AUPUM
4OYOTA BÅLA /PIÈ VIRKA DAGA FR¹ KL
  WWWBILAPARTARIS BILAPART
AR BILAPARTARIS

'ÎTUSKR¹È 0IT "IKE

'ÎTUSKR¹È 0IT "IKE CC SKELLINAÈRA KR
 CC KR  !UKA FELGUR
MEÈ KUBBADEKKJUM FYLGIR MEÈ -ASAI
UMBOÈIÈ +APLAHRAUNI  (AFNAFIRÈI 3
  WWWMASAIIS

+ERRUR
  L INNANB¾JAR

+ERRA MEÈ LOKI TIL SÎLU  X  M
"¹TUR  M ¹ LENGD OG  MËTORAR Å
LAGI FYLGJA MEÈ 3ANNGJARNT VERÈ 5PPL
Å S  

&ORSTJËRI 4OYOTA SEGIR (YBRID BÅLA bMUN
HAGHV¾MARI EN DÅSELm )SLANDUSCOM
KYNNIR (9"2)$ FËLKSBÅLA JEPPA OG PALL
BÅLA FR¹ HELSTU FRAMLEIÈENDUM ®FLUGAR
UMHVERFISV¾NAR VÁLAR SEM BRENNA ALLT
AÈ  MINNA ELDSNEYTI ¥SLENSK STJËRN
VÎLD VEITA +R  AFSL¹TT AF TOLLUM
63+ (J¹ )SLANDUSCOM F¾RÈU HAGST¾È
ASTA INNKAUPSVERÈIÈ FR¹ 53! OG BÅLINN
HEIM Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR ,¾KKUN
DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM
ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARA
KAUP 4D 4OYOTA (IGHLANDER LÒXUSJEPPI
 HESTÎFL FR¹ +R  .ÕJIR OG
NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ
 UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR
BARA MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

OG  

&ELLIHÕSI

0ARTAR S  

0ARTAR +APLAHRAUNI  S  
6ARAHLUTIR Å BÅLA Ö¹M &ORD /PEL
$AEWOO +AUPUM BÅLA
4IL SÎLU 4RAKTORSGRAFA +OMATSU 7"S
SKR EK VST 6ÎKVAHRAÈTENGI
AÈ FRAMAN OG AFTAN 5PPL Å S 


WWWSNJOKEDJURIS

-IKIÈ ÒRVAL FYRIR VINNUVÁLAR OG VÎRUBÅLA
WWWSNJOKEDJURIS 3KM EHF 5PPL Å S
 

   
    



,YFTARAR

# @4* 

)$//(*74%A//2*/A6,=(.,11<2..$/(*$%D,11,/%D,11AE0,5.21$45.,36,
(4=  

+ÎRFUBÅLALEIGAN

«DÕR OG GËÈ ÖJËNUSTA 6INNUH¾È 
METRAR 3ALA OG LEIGA 3  

!LLUR PAKKINN

!RCTIC #AT %XT k OG #HEETAH k Å
¹G¾TU LAGI ¹ KERRU  ÖÒS STGR 3 
   

²TSALA

²TSALA

 ! 3246

²TSALA

3TËRÒTSÎLUR BÅLAFRAMLEIÈENDA !LLT AÈ +R
  AFSL¹TTUR ¹ NÕJUM BÅLUM "ÅLINN
HEIM Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR .OKKUR
D¾MI ¹   BÅLUM *EEP 'RAND
#HEROKEE FR¹  &ORD %XPLORER FR¹
 0ORSCHE #AYENNE FR¹ 
4OYOTA 4ACOMA FR¹  &ORD & FR¹
 4OYOTA &JCRUISER TORF¾RUJEPPI FR¹
 .ÕR  "ENZ -, $ÅSEL ¶Ò
FINNUR HVERGI L¾GRA VERÈ ,¾KKUN DOLLAR
OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR
VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR
OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR
BARA MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

4), 3®,5

4IL SÎLU FR¹B¾R FERÈASLEÈI !RTIC CAT
0ANTERA ¹RG k EK  KM &ULLT
AF AUKABÒNAÈI SVO SEM '03 FESTING
BRÒSAFESTINGAR FARANGURSKASSI FJARSTART
GRËFT  TOMMU BELTI LENGD  TOMMUR
OMFL 6ERÈ KR  5PPL Å S 


E5.4@=74 
(15A1 0$11$ &&5/$*4E0, '94$ 5642..$4
-@/)5.,36,1* +(56C)/-B4+-B/$'4,) .*
    
+(0/$4>/)(/*74-$456E4=$45$0/;5,1*$4(,5/$53,/$4,
/(=5/7-$)1$4,4$=$56,//,4C)7=3D=$4$)6$1(=74@./;=,
A.1$4%(/*,4$)'4,),15;6,$)'4,)1$44D=74$0/;5,1*$4
233/D*$?68$43(/6,56E4,C.8$56E4,(4=  

4IL SÎLU ARCTICCAT THUNDERCAT  CC
¹RG EK  KM NEGLT BELTI UPPL
Å S  
9AMAHA SXR  ¹RGERÈ  EKIN
 5PPL Å S  

3ENDIBÅLAR
6ÎRUBÅLAR

4IL SÎLU 3OMMER BEISLISVAGN LENGD 
OG H¾È  ALOPNUM BEGGJA MEGIN
OG HURÈIR AÈ AFTAN -JÎG LÅTIÈ NOTAÈUR
VERÈ  VSK 5PPLÕSINGAR S
 

 !"
4IL SÎLU -!. 4'!  RG k %K
Ö 3SK -JÎG GËÈUR BÅLL 5PPL Å S
 

@4*  :%4(966745-@/)5.,3674(.,11
<D55;0,/(*74%A//8(4= 
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6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     

0ARTASALAN 3ÅMI  

0ARTASALAN 3KEMMUVEGI  SÅMI 
 %IGUM VARAHLUTI Å 6OLVO /PEL
.ISSAN 4OYOTA 2ENAULT (ONDA OG
FLEIRA
0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 

"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

3UBARU .ISSAN --# 4OYOTA &ORD
(YUNDAI 3UZUKI $AIHATSU /PEL 67
0EUGEOT 2ENO 3KODA OFL $ALSHRAUN
 3ENDUM FRÅTT ¹ FLUTNING
6ARAHLUTIR Å 3UNNY ¹RG k ,EGACY k
!CCENT k 3  

6IÈGERÈIR

'EFINS

4IL BYGGINGA

6EGNA FLUTNINGS ER ALLT INNBÒ GEFINS
HUGASAMIR HAFI SAMBAND VIÈ 'UNNAR
S  

$ULSPEKI HEILUN

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

(EILUN SJ¹LFSUPPBYGGING ¹RUTEIKN
UN HUGLEIÈSLA OG MATAR¾ÈI (ALLA
3IGURGEIRSDËTTIR ANDLEGUR L¾KNIR S 


%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3  

«SKA EFTIR ÅSSK¹P OG ÖVOTTAVÁL GEFINS M¹
VERA BILAÈ 5PPL Å S  

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

0ÅANË FLUTN OG ALLIR ALMENNIR FLUTN
!UKAMAÈUR EF ËSKAÈ ER -* FLUTNINGAR
3     

3T¾KKANL ELDHÒSBORÈ  KOLLAR  BAK
STËLAR &¾ST GEFINS GEGN ÖVÅ AÈ VERA SËTT
3  

3P¹DËMAR

(ÒSAVIÈHALD
«SKAST KEYPT
+AUPUM GAMLAR VÅNIL HLJËMPLÎTUR
GEISLADISKA TÎLVULEIKI OG FL 5PPL Å SÅMA
    

3JËNVARP
3JËNVARPSVIDEOVIÈGERÈIR !FSL TIL ELLI
ÎRYRKJA 3¾KJUM ,ITSÕN 3ÅÈUMÒLI 
3  

4ÎLVUR

0ÅPULAGNIR

0ÅPULAGNINGARMEISTARI GETUR B¾TT VIÈ SIG
STËRUM SEM SM¹UM VERKEFNUM 5PPL Å
SÅMA  

%INANGRUNARMËT

6ERÈD¾MI SÎKKLAR
ÒTHRINGUR ¹
PÒÈA MIÈAÈ VIÈ  FM  CM H¹IR
%INANGRUNARMËT  6INNA VIÈ
SÎKKLA  3AMTALS 
6ERÈD¾MI SÎKKLAR ÒTHRINGUR ¹ PÒÈA
MIÈAÈ VIÈ  FM  CM ¹ H¾È
EINANGRUNARMËT  6INNA VIÈ
SÎKKLA  SAMTALS  6ERÈ
PER FM  AF MËTUM ®LL VERÈ MEÈ
VSK 3ÅMI  

3TEYPUSÎGUN OG
+JARNABORUN *)3 EHF
3TEYPUSÎGUN KJARNABORUN FLJËT
OG GËÈ ÖJËNUSTA 'ERUM FÎST
VERÈTILBOÈ
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

 STK  FT GËÈIR G¹MAR

!LMENNAR VIÈGERÈ
IR
HJËLASTILLINGAR
BREMSUVIÈGERÈ
IR
+APLAHRAUNI
 3  

4IL SÎLU ER  STK  FT GËÈIR G¹MAR
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

(ÒSAVIÈHALD

µMISLEGT
.ÕJAR TÎLVUR Å HVERRI VIKU GËÈ VERÈ
"-3 4ÎLVULAUSNIR 3UÈURLANDSBRAUT 
3ÅMI  

¶AK OG UTANHÒSSKL¾ÈNINGAR OG ALLT
HÒSAVIÈHALD 2AGNAR 6 3IGURÈSSON EHF
3  
  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN 
 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRV
IÈG
HÒSAKL
ÎLL M¹LNINGARVINNA
H¹ÖRÕSTIÖV ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJ
ANL 

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

+EM SAMD¾GURS Å HEIMAHÒS +VÎLD OG
HELGARÖJËNUSTA -AGNÒS S  

0ARKET OG FLÅSALAGNIR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR PARKET OG FLÅSA
LÎGNUM 5PPL Å S   MILLI
 

"YGGINGAFÁLAG

4IL SÎLU

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM JAFNT
ÒTI SEM INNI 4ILBOÈ EÈA TÅMAVINNA
5PPL Å S   +RISTJ¹N

6ÁLAR OG VERKF¾RI

6ERKTAKAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM OG TRÁSMÅÈI 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA     

«3 VERK

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å
INNRÁTTINGAUPPSETNINGUM OG PARKET
LÎGNUM

4ÎLVUR
¶ARFTU AÈSTOÈ VIÈ TÎLVUNA +EM ¹
STAÈINN OG GERI VIÈ 6IÈURKENNDUR AF
-ICROSOFT  ¹RA REYNSLA 2ÅKHARÈUR 3
    ALLA DAGA

²TSKURÈARJ¹RN STÎK OG Å SETTUM SBORG
3MIÈJUVEGI  3  

²TSALA  AFSL¹TTUR

4), 3®,5

%KTA PELSAR .Ò ER RÁTTI TÅMINN %INNIG
STËRAR ST¾RÈIR ,ÁTTGREIÈSLA Å BOÈI
3IGURSTJARNAN S   &¹KAFENI
BL¹U HÒSIN  /PIÈ   VIRKA DAGA OG
  LAUGARDAGA

(REINGERNINGAR

-INKAPELSAR
4IL SÎLU MINKAPELSAR SÅÈUR OG
STUTTUR BL¹REFAPELS SKINNKRAG
AR ULLARK¹PUR OG JAKKAR TD
Å YFIRST¾RÈUM OG FL 6ERÈ FR¹
 KR
+3 $IANA S  

(¹ÖRÕSTID¾LA

.Õ !MERST BÎR 5PPL Å S  
  
,OFTPRESSA 4IL SÎLU !TLAS #OPCO LOFT
PRESSA  KW  LTR PRSEK MV  
BAR  MODEL NOTUÈ Å CA EITT ¹R -EÈ
HENNI FYLGIR  LTR TANKUR 5PPL Å SÅMA
 

4EK AÈ MÁR REGLULEG ÖRIF &YRIRT¾KI OG
HEIMILI %INNIG FLUTNINGSÖRIF 3 


2¹ÈGJÎF
6ANDAM¹L 'REIÈI ÒR FJ¹RHAGSLEGUM OG
FÁLAGSLEGUM VANDAM¹LUM ÖÅNUM *ËN
S  

4), 3®,5

 


#
"
$


(¹ÖRÕSTID¾LA

.Õ AMERST  BÎR 5PPL Å S  
  

%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  

 

 ## 
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6ERSLUN
4APAS BARINN
4APAS BARINN ËSKAR EFTIR HRESSU
OG DUGLEGU STARFSFËLKI Å SAL
5PPL ¹ WWWTAPASIS OG Å SÅMA
 

(EILSUVÎRUR

$ÕRAHALD

4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

-ORGUNÖRIF  2¾STING

-ISSTI  KG ¹  VK ¶Ò GETUR ÖAÈ
LÅKA MEÈ (ERBALIFE 2ANNVEIG  
WWWHEILSUVALTOPDIETIS
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

3IBERIAN HUSKY HVOLPUR TIL SÎLU (EF TIL
SÎLU RAKKA 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
HTTPWWWSIBERIANHUSKYIS

(UNDAR¾KTIN AÈ
$ALSMYNNI AUGLÕSIR
6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST ¶Ò GETUR ÖAÈ
MEÈ (ERBALIFE (AFÈU SAMBAND «LÎF 3
  OLSIAR HOTMAILCOM

3P¹SÅMINN   2¾È DRAUMAR OG
SP¹I Å TARROT %R VIÈ SÅMANN ALLA DAGA FR¹
  3TÅNA ,ËA

%NGLALJËS TIL ÖÅN  

%R SPENNANDI TÅMI FRAMUNDAN (VAÈ
VILTU VITA ¹ NÕJA ¹RINU !NDLEG LEIÈSÎGN
FYRIRB¾NIR TRÒNAÈUR %R VIÈ ALLA DAGA FR¹
  ,¹RA SP¹MIÈILL 6)3!%52/ S
   KR MÅN

+ÅKTU ¹ HEIMSÅÈU OKKAR WWW
DALSMYNNIIS
3ÅMI   WWWDALS
MYNNIIS

.UDD
.UDD NUDD NUDD 5PPL Å S  
6ILTU NUDD  (AFÈU SAMBAND VIÈ ,ILY Å
SÅMA  

6IÈ ERUM AÈ LEITA AÈ SÎLUFULL
TRÒAR¹ÈGJAFA INNRÁTTINGA Å (4(
3ETTU ¶AÈ 3AMAN Å 3M¹RALIND
5M ER AÈ R¾ÈA HELGARSTARF 6IÈ
LEITUM AÈ RÎSKUM STARFSMANNI
MEÈ MIKLA ÖJËNUSTULUND SEM
GETUR BYRJAÈ STRAX 'OTT EF VIÈ
KOMANDI HEFUR REYNSLU AF HÎNN
UN OGEÈA TEIKNUN OG ER FLJËTUR
AÈ SETJA SIG INN Å TÎLVUTEIKNUN
INNRÁTTINGA
HUGASAMIR HAFI SAMBAND VIÈ
VERSLUNARSTJËRA "R¾ÈURNIR
/RMSSON

3ERRANO (RINGBRAUT
!FGREIÈSLA
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSFËLK Å
AFGREIÈSLU ¹ NÕJAN 3ERRANO STAÈ
VIÈ (RINGBRAUT 5M ER AÈ R¾ÈA
FULLT STARF 3TARFIÈ FELST AÈALLEGA
Å ÖVÅ AÈ AFGREIÈA VIÈSKIPTAVINI
3ERRANO UM MAT OG SVO Å ALLS
KYNS STÎRFUM VIÈ ¹FYLLINGAR
ÖRIF OG ÎNNUR STÎRF ¹ STAÈNUM
6IÈ ERUM AÈ LEITA EFTIR J¹KV¾ÈU
OG LÅFSGLÎÈU FËLKI TIL AÈ VINNA
¹ SKEMMTILEGUM VINNUSTAÈ
"YRJUNAR M¹NAÈARLAUN ERU UM
 KR %INNIG ER H¾GT AÈ
S¾KJA UM HLUTASTÎRF Å KVÎLD OG
HELGARVINNU ¹ SAMA STAÈ
(¾GT ER AÈ S¾KJA UM ¹ WWW
SERRANOISATVINNA .¹NARI
UPPLÕSINGAR VEITIR %INAR ®RN Å
SÅMA  

3ÅMI  
"EINN SÅMI  

3NYRTING

3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹KONAN
9RSA Å BEINU SAMB 3  
3ÅMASP¹ DRAUMAR¹ÈNINGAR

6ILJUM B¾TA VIÈ OKKUR GËÈUM
STARFSMANNI Å MORGUNR¾STINGU
,EITUM AÈ VÎNU ¹REIÈANELGU OG
STUNDVÅSU FËLKI 6INNUTÅMI  
   UNNIÈ  DAGA AÈRA VIK
UNA OG  DAGA HINA
5PPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM EÈA Å
S    WWWKRINGLU
KRAINIS

3ÎLUR¹ÈGJAFI INNRÁTTINGA
HELGARSTARF

RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 

&¾ÈUBËTAREFNI

!TVINNA Å BOÈI

(ESTAMENNSKA

OSKAR ORMSSONIS

3UBWAY OPNAR NÕJAN
STAÈ

4IL SÎLU  HESTA HÒS Å 6ÅÈIDAL 5PPL Å S
 

-ÒRARAR
-ÒRVIÈGERÈIR FLÅSALAGNIR ARINHLEÈSLUR
-ÒRARAMEISTARI 5PPL Å S   
 

0ÅPULAGNIR

&AGLAGNIR EHF ËSKA EFTIR AÈ R¹ÈA VANA
PÅPULAGNINGAMENN VEGNA AUKINNA
UMSVIFA 5PPL Å SÅMA  
3TEINAR

6ANTAR FËLK Å KVÎLD OG HELGAR
VINNU ¹ NÕJAN STAÈ VIÈ UMFERÈ
ARMIÈSTÎÈINA 6AKTAVINNA
SVEIGANLEGUR VINNUTÅMI
5MSËKNIR ¹ ÎLLUM 3UBWAY STÎÈ
UNUM OG ¹ NETINU SUBWAYIS
.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA 


2AFVIRKJUN
(ELGARVINNA

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

-OSFELLSBAKARÅ ¹ (¹ALEITISBRAUT
  2VK ËSKAR EFTIR GËÈU
FËLKI TIL STARFA Å AFGREIÈSLU
6INNUTÅMINN ER FR¹  
LAUGARDAG OG SUNNUDAG
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR %LLISIF
Å SÅMA   EÈA  

«SKUM EFTIR VÎNUM BARÖJËNUM
KEYRSLU ÖJËNUM Å SAL OG GLASATÅNUM
%INNIG VANTAR VANA DYRAVERÈI %INUNGIS
REGLUSAMT OG SNYRTILEGT FËLK KEMUR
TIL GREINA ELDRI EN  ¹RA 5MSËKNIR
SENDIST ¹ REX REXIS MEÈ ÎLLUM HELSTU
UPPLÕSINGUM

2AFVIRKJAR ËSKAST

4IL SÎLU EÈA LEIGU

'L¾SILEG N¾R M FASTEIGN TIL SÎLU
EÈA LEIGU 3KIPTIST Å TV¾R M ÅBÒÈIR
ANNARRI FYLGIR M AUKAÅBÒÈVINNU
STOFA 4IL GREINA KEMUR AÈ LEIGJA ÒT AÈ
HLUTA EÈA ÎLLU LEITI MEÈ EÈA ¹N HÒS
GAGNA TIL FYRIRT¾KIS EÈA ÎÈRUM TRAUSTUM
AÈILA 3KEMMTILEGA STAÈSETT UMKRINGT
ÒTIVISTARSV¾ÈUM NEÈST Å "REIÈHOLTI
N¹L¾GT -JËDD SKËLAR KIRKJUR ÅÖRËTTA
MIÈSTÎÈ OG VERSLANIR Å GÎNGUFJARL¾GÈ
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ VEFNUM WWW
PULSINNCOMHUS SÅMI  

4RÁSMÅÈI

 HERB MEÈ HÒSGÎGNUM TIL LEIGU ¹
'RENS¹SVEGI 6ERÈ  OG  ÖÒS 3
 

! #LASS EHF
6ANTAR ÖIG SMIÈI 4ÎKUM AÈ
OKKUR FLEST VERKEFNI STËR OG
SM¹ 0ALLAR SUMARHÒSAST¾KK
UN SUMARHÒS SL¹ UPP VEGGJUM
FLÅSALAGNIR KL¾ÈNINGAR BARA ALLT
'ERUM TILBOÈ Å VINNU OG EFNI
5PPL Å S   3TEINI

4IL LEIGU  HERB KJALLARAÅB Å RAÈHÒSI
Å 3ELJAHVERFI 2EYKLAUST OG REGLUSAMT
5PPL Å S  

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
(ELGARPABBI ËSKAR EFTIR ÅB   HERB SEM
FYRST EKKI KJALLARA  2EGLUSÎMUM OG
SKILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ 'REIÈSLUG
 Ö ¹ M¹N 3  

3"$ 4RÁSMÅÈI
'LUGGAR OG LAUSAFÎG %R KOMIÈ
AÈ ENDURNÕJUN 3"$ 4RÁSMÅÈI
GETUR B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM Å
TRÁSMÅÈUM ÒTI SEM INNI 4ILBOÈ
TÅMAVINNA
3"$ &LYCASE 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA   EÈA FAX 


«SKA EFTIR  HERB ÅB Å -OSFELLSB¾
EÈA 'RAFARHOLTI &YRIRFRAMGR OG MEÈ
M¾LI EF ËSKAÈ ER 5PPL Å S  
  
«SKA EFTIR LÅTILLI STÒDÅËÅBÒÈ EÈA HERBERGI
M SÁRINNG OG BAÈHERB 5PPL Å S 

,ISTM¹LARI ËSKAR EFTIR  FM VINNU
STOFU EÈA AÈSTÎÈU ¹SAMT AÈGANG AÈ
SNYRTINGU 5PPL Å S  

(ÒSBYGGJENDUR

"YGGINGARVERKTAKI GETUR B¾TT VIÈ SIG
VERKEFNUM Å UPPSL¾TTI EÈA INNI VINNU
5PPL Å S  

«SKA EFTIR STËRRI ÅBÒÈ HELST  HERB SEM
FYRST 3  

®NNUR ÖJËNUSTA

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

3NJËMOKSTUR 4ÎKUM AÈ OKKUR SNJËM
OKSTUR ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU ALLAN
SËLARHRINGINN 3     
,ÅNUBORUN EHF
4ÎKUM AÈ OKKUR G¹MALOSUN OG G¹MA
ÖJËNUSTU ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU %RUM
EINNIG MEÈ  TONNMETRA KRANA KÎRFU
FYRIR ALMENNAR HÅFINGAR 3   
  ,ÅNUBORUN EHF

3NJËMOKSTUR

4ÎKUM AÈ OKKUR SNJËMOKSTUR FYRIR FYR
IRT¾KI HÒSFÁLÎG OG EINSTAKLINGA 5PPL
Å S  

2AFVIRKJAR ËSKAST Å VINNU SEM
FYRST
5PPL Å SÅMA  

"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

.¹MSKEIÈ
4RÁSKURÈARN¹MSKEIÈ

.¹MSKEIÈ Å TRÁSKURÈI 5PPL Å S 
 *ËN !DOLF

¶INN EIGIN GEYMSLUBÅLSKÒR   OG 
M %INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI
IÈNAÈARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3
  WWWGEYMSLAEITTIS

3TARFSFËLK ËSKAST
+ORNIÈ (JALLARBREKKU  
+ËPAVOGI ËSKAR EFTIR STARFS
FËLKI TIL AFGREIÈSLU Å BAKARÅINU
6INNUTÅMI FR¹  
(ENTAR MJÎG VEL ELDRA FËLKI
"ORGARTÒNI VANTAR HELGAR
STARFSFËLK
.¹NARI UPPL Å S  
$AGBJARTUR

(* (ÒSVERK EHF ËSKAR EFTIR TRÁSMIÈ
UM SEM FYRST OGEÈA MÎNNUM VÎNUM
SMÅÈAVINNU .¾G VERKEFNI FRAMUNDAN
5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  
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6ANTAR DUGLEGAN SMIÈVERKAMANN Å UPP
SL¹TTARVINNU 5PPL VEITIR 'UÈMUNDUR Å
3  

µMISLEGT

4ILKYNNINGAR

 AFSL¹TTUR AF ÎLLUM $6$ MYNDUM Å
TILEFNI DAGSINS

6ERSLUNARSTÎRF

(ANDKNATTLEIKSFÁLAG
+ËPAVOGS
3TARFSFËLK ËSKAST Å HLUTASTARF HJ¹
(ANDKNATTLEIKSFÁLAGI +ËPAVOGS
5PPLÕSINGAR F¹ST HJ¹ *ËHÎNNU ¹
NETFANGINU JOHANNA HKIS EÈA
Å SÅMA    

«SKUM EFTIR STARFSFËLKI Å TÅSKUVÎRUVERSL
UN Å +RINGLUNNI (EILSDAGS OG HLUTA
STÎRF 5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ STAÈNUM
!CCEORIZE-ONSOON +RINGLUNNI

,AUST STARF ¹ RANNSËKNARSTOFU
-JËLKURSAMSÎLUNNAR Å 2EYKJAVÅK 5M ER
AÈ R¾ÈA  STARF EFTIR H¹DEGI %INHVER
TÎLVUÖEKKING ¾SKILEG .¹NARI UPPLÕSING
AR GEFUR (AFSTEINN -¹R Å SÅMA  
EÈA  

!  #  $  "
'   %  &$ 
  %!$ ! #
!    ! " !  
     

 ¹RA KONA ËSKAR EFTIR DAGVINNU 'ETUR
HAFIÈ STÎRF  FEB 5PPL Å S  
+ONA ËSKAR EFTIR VINNU SEM FYRST HLUTA
ÒR DEGI ER VÎN ÕMSUM STÎRFUM TD
MATREIÈSLU OG ÖJËNUSTUSTÎRFUM HEIM
ILISHJ¹LP KEMUR VEL TIL GREINA 5PPL Å S
 

5PPSKRIFTIR

«SKUM EFTIR VÎNUM MANNI ¹ VÎRUBÅL
MEÈ KRANA TIL STARFA STRAX HJ¹ (LAÈB¾
#OLAS .¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA 


+RIYA 9OGA

6ANA SJËMENN VANTAR ¹  TONNA NETA
B¹T 5PPL Å S  
«SKA EFTIR VÎNUM VÁLAMANNI SEM ER
MEÈ MEIRAPRËF 5PPL Å S   
 
3TARFSMAÈUR ËSKAST ¹ BÅLAPARTASÎLU
MIKIL ÒTIVINNA Å PORTI SKILYRÈI KUNN¹TTA
¹ BÅLUM HEIÈARLEIKI STUNDVÅSI SAM
VISKUSEMI REYKLAUS MEÈ BÅL TIL UMR¹ÈA
5MSËKN SENDIST ¹ FALLEGASTUR VISIRIS

%INMANA MEÈ ELDRI MÎNNUM ËSKA ÖESS
AÈ SJ¹ (EIÈARLEGA HELDRI HÎNNUN HINU
KYNINU FR¹ !LDUR   5PPL Å SÅMA
 



2AFVIRKI  NEMI ËSKAST TIL STARFA ¹ HÎF
UÈBORGARSV¾ÈINU &REKARI UPPLÕSINGAR Å
SÅMA  

!TVINNA ËSKAST
²TVEGUM STARFSFËLK FR¹ 0ËLLANDI Å FLESTAR
STARFSGREINAR 5PPL Å S  

-UNIÈ EFTIR BËNDADEG
INUM

4APAÈ

&UNDIÈ

0ÒNSI ER TÕNDUR HANN ¹ HEIMA ¹ -¹NBR
 +ËPAVOGI (VÅTUR MEÈ SVÎRT EYRU OG
SVARTA RËFU (ANN ER AÈ VERÈA  ¹RA MEÈ
SVARTA ËL MEÈ  BJÎLLUM 5PPL Å S 
   

&YRIRLESTUR UM +RIYA 9OGA
HUGLEIÈSLU VERÈUR HALDINN
&ÎSTUDAGINN  JANÒAR KL
 Å SAL 2ËSARINNAR "OLHOLTI
 ¶EIR SEM HAFA ¹HUGA EIGA
KOST ¹ AÈ L¾RA +RIYA 9OGA
Å *ËGASTÎÈINNI (EILSUBËT
3ÅÈUMÒLA  ,AUGARDAGINN 
JANÒAR KL  !LLIR INNVÅGÈIR
+RIYA 9OGA IÈKENDUR VEL
KOMNIR ,EIÈBEINANDI 3WAMI
-ANGALANANDA
5PPL Å S     
WWWKRIYAYOGAIS

$EILDU UPPSKRIFTUM ÖÅNUM MEÈ VINUM
OG FJÎLSKYLDU WWWMATSELDIS

%INKAM¹L

  



!! FUNDUR KARLAR ¹ FÎSTUDAGSKVÎLDUM
KL  3ELJAVEGI  2EYKJAVÅK 3ÅMI
  WWWAAIS

-ENNTASKËLINN Å +ËPAVOGI ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA ÖJËNUSTULIÈA
TIL R¾STINGA OG UMSJËNAR MEÈ UMGENGNI Å SKËLANUM ¹
DAGVINNUTÅMA
,AUN ERU SKV SÁRSTÎKUM SAMNINGI %ÚINGAR OG
FJ¹RM¹LAR¹ÈUNEYTIS

 "!!
  !





  

&ERÈIR BÒSETA OG SAMGÎNGUKERÙ
o HRIFASVIÈ HÎFUÈBORGARSV¾ÈISINS OG HELSTU
ÖÁTTBÕLISSTAÈA +YNNING ¹ NIÈURSTÎÈUM RANNSËKNA
$R "JARNI 2EYNARSSON ,AND R¹ÈI SF
o HRIF UMBËTA ¹ SAMGÎNGUKERÙ ¹ BYGGÈ
6ÅÙLL +ARLSSON DËSENT VIÈ (¹SKËLANN ¹ "IFRÎST
o "REYTING ¹ UMFERÈ OG BÒSETU  
$R (REINN (ARALDSSON FRAMKV¾MDASTJËRI ÖRËUNARSVIÈS
6EGAGERÈARINNAR
o 5MR¾ÈUR OG FYRIRSPURNIR

3TARFSFËLK ËSKAST ¹ STARFSSTÎÈ OKKAR Å "ORGARNESI

.¾STU FUNDIR Å FUNDARÎÈINNI ®RYGGI VEGA &J¹RMÎGNUN SAMGÎNGUMANNVIRKJA

,EITAÈ ER AÈ KÎRLUM JAFNT SEM KONUM MEÈ SVEINSPRËF
EÈA REYNSLU Å ÖESSUM GREINUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
2EYNIR 'UÈMUNDSSON STARFSMANNASTJËRI Å SÅMA  
EÈA ¹ NETFANGINU REYNIR LIMTREVIRNETIS

OG 5MHVERÙSLEGA SJ¹LFB¾RAR SAMGÎNGUR

4ILLAGA AÈ BREYTT DEILISKIPULAGI
m-IÈB¾JARn VIÈ 3TRANDGÎTU 
Å (AFNARFIRÈI

3KËLAMEISTARI

!!%%  !+$&'
$& *& ( #"( +$&&  ( "* )
,!&" & +(+# !
$) *!! $&
,  &  $ + ,$( $&
 $ !"&

3AMGÎNGUR¹È EFNIR TIL FUNDARAÈAR UM SAMGÎNGUM¹L
&UNDIRNIR VERÈA HALDNIR M¹NAÈARLEGA N¾STU M¹NUÈI 
FYRSTA FUNDI VERÈUR FJALLAÈ UM EFNIÈ

"LIKKSMIÈIR VÁLVIRKJAR
J¹RNSMIÈIR OG RAFVIRKJAR

.¹NARI UPPLÕSINGAR ERU VEITTAR ¹ SKRIFSTOFU SKËLANS Å SÅMA
  HJ¹ SKRIFSTOFUSTJËRA EÈA R¾STINGASTJËRA

 !+$&
&$!+ ,

3TEFNUMËTUN Å SAMGÎNGUM

&UNDURINN VERÈUR HALDINN ÙMMTUDAGINN  JANÒAR 
KL   ¹ 'RAND (ËTEL 2EYKJAVÅK !ÈGANGUR ER ËKEYPIS
OG ÎLLUM ER HEIMILL AÈGANGUR 6¾NTANLEGIR Ö¹TTTAKENDUR
ERU VINSAMLEGAST BEÈNIR AÈ SKR¹ SIG ¹ NETFANGIÈ
POSTUR SAMSTJRIS EIGI SÅÈAR EN KLUKKAN  ÖANN
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Å -ENNTASKËLANUM Å +ËPAVOGI

3AMGÎNGUR¹È
&LUGM¹LASTJËRN ¥SLANDS
3IGLINGASTOFNUN ¥SLANDS
6EGAGERÈIN
3AMGÎNGUR¹ÈUNEYTIÈ

!ÈALFUNDUR &ÁLAGS ELDRI BORGARA Å 2EYKJAVÅK OG
N¹GRENNI VERÈUR HALDINN ¹ (ËTEL 3ÎGU 3ÒLNA
SAL LAUGARDAGINN  FEBRÒAR  KL 
$AGSKR¹
6ENJULEG AÈALFUNDARSTÎRF
®NNUR M¹L
4ILLÎGUR KJÎRNEFNDAR TIL STJËRNARKJÎRS &ÁLAGS ELDRI BORGARA
Å 2EYKJAVÅK OG N¹GRENNI ¹SAMT TILLÎGUM UM FULLTRÒA ¹
,ANDSFUND ,ANDSSAMBANDS ELDRI BORGARA LIGGJA FRAMMI ¹
SKRIFSTOFU FÁLAGSINS AÈ 3TANGARHYL 
4ILLÎGUR FÁLAGSMANNA UM EINSTAKA MENN TIL STJËRNARKJÎRS
SKULU BERAST SKRIFSTOFU EÈA KJÎRNEFND MINNST H¹LFUM
M¹NUÈI FYRIR AÈALFUND

3TJËRNIN

3KIPULAGS OG BYGGINGARR¹È (AFNARFJARÈAR SAMÖYKKTI ¹ FUNDI
SÅNUM ÖANN  JANÒAR  AÈ AUGLÕSA TIL KYNNINGAR TILLÎGU
AÈ BREYTT DEILISKIPULAGI m-IÈB¾JARn VIÈ 3TRANDGÎTU  Å
(AFNARÙRÈI Å SAMR¾MI VIÈ  MGR  GR SKIPULAGS OG BYGG
INGARLAGA NR  MSBR
"REYTINGIN FELST Å ÖVÅ AÈ VIÈBYGGING AFTAN VIÈ HÒSIÈ ¹ LËÈINNI
3TRANDGÎTU  VERÈUR RIÙN OG BYGGT TVEGGJA H¾ÈA HÒS ¹SAMT
KJALLARA
$EILISKIPULAGIÈ VERÈUR TIL SÕNIS Å ÖJËNUSTUVERI (AFNARFJARÈAR
B¾JAR 3TRANDGÎTU  FR¹  JANÒAR  p  FEBRÒAR 
.¹NARI UPPLÕSINGAR ERU VEITTAR ¹ SKIPULAGS OG BYGGINGARSVIÈI
¶EIM SEM TELJA SIG HAGSMUNA EIGA AÈ G¾TA ER GEÙNN KOSTUR
¹ AÈ GERA ATHUGASEMDIR VIÈ BREYTINGUNA OG SKAL ÖEIM SKILAÈ
SKRIÚEGA TIL SKIPULAGS OG BYGGINGARSVIÈS (AFNARFJARÈARB¾JAR
EIGI SÅÈAR EN  MARS  ¶EIR SEM EKKI GERA ATHUGASEMD
VIÈ BREYTINGUNA TELJAST SAMÖYKKIR HENNI
3KIPULAGS OG BYGGINGARSVIÈ (AFNARFJARÈAR

Yﬁr 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar
Allar húseignir á eignarlóðum
Verð frá 75.000 ¼
Mörg hundruð eignir um að velja
Nýjar og notaðar eignir
Aðstoð við rekstur
Tryggingar
Húsgögn
Leiguþjónusta
28 ára reynsla
68.000 viðskiptavinir

– Atlas fylgir þér alla leið –
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Húseignir á Spáni,
Kýpur og Grikklandi

1

Sölusýning í Perlunni
á laugardaginn og sunnudaginn
20.–21. janúar frá kl.: 11–17
Frá aðalskrifstofunni á Spáni kemur;
Björn Björnsson íslenski fulltrúinn/leiðsögumaðurinn okkar á Spáni.
Frá höfuðstöðvunum í Bretlandi kemur;
James Dearsley sölustjóri Evrópu og
Julia Norton sölustjóri Bretlands
Frá aðalskrifstofunni á Kýpur kemur; Lee Bailey sölufulltrúi Kýpur
og sérfræðingur í eignum á Kýpur og Grikklandi.

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

Þá er þessi sýning fyrir þig!
Fáðu glænýjan íslenskan bækling til að taka með heim.

Frum

Verið velkomin!

Nánari uppl. milli kl: 12 og 16 alla virka daga – Sími: 586 2880 – Gsm: 696 1960
www.atlasiceland.com – sales@atlasiceland.com
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Sjónvarp fyrir alla - alltaf en ekki bara stundum
á báðum þeim sjónvarpsstöðvum sem
flytja Íslendingum
fréttir og mætti
helst líkja við að
ndanfarið hafa málefni
bókmenntir
fyrir
heyrnarlausra
verið
blinda væru einnokkuð til umfjöllunar í
göngu gefnar út á
íslenskum
fjölmiðlum.
hljóðbókum ef þær
Fréttastofur
sjónvarpsfjölluðu á einhvern
stöðvanna hafa birt fréttir
hátt um blint fólk.
af niðurstöðum könnunar
Stutt fréttaágrip á
sem leiðir í ljós hátt hluttáknmáli
virðist
fall þolenda kynferðislegs *«(!..%3 "!,$6).
eiga að nægja.
ofbeldis meðal heyrnar- *«.33/.
Þrátt fyrir ýmsar framfarir í
lausra, auk þess sem menntamál
réttindamálum
heyrnarlausra
þeirra í fortíð og nútíð hafa verið
undanfarna áratugi, þá hefur lítið
til umfjöllunar.
miðað í þessu máli. Textun íslensks
Fjallað hefur verið um mál
sjónvarpsefnis er í skötulíki.
þessi í fréttatímum beggja sjónRíkissjónvarpið má að vísu eiga
varpsstöðva í nokkur skipti og þau
skoðuð frá nokkrum sjónarhornum. Það má hljóma undarlegt að
textun þessara frétta, sem líklega
á að þjóna heyrnarlausum og
heyrnarskertum áhorfendum, fer
verulega fyrir brjóstið á undirrituðum.
Þannig er í pottinn búið að
fyrstu fréttir Stöðvar 2 af misnotkunarmálinu voru birtar ótextaðar. Síðari fréttaflutningur var
textaður að hluta. Ríkissjónvarpið
renndi sínum frumflutningi af
málinu í gegn með meingallaðri
textun, þó svo að síðari fréttir hafi
verið betur unnar. Þarna virðast
tæknilegir örðugleikar hafa spilað
inn í hjá Ríkissjónvarpinu, en textun á Stöð 2 virðist lúta dyntum
þeirra sem hafa um málið að
segja.
En víkjum svo að því sem
brennur mest á undirrituðum.
Textun frétta sem taka fyrir málefni heyrnarlausra er góðra gjalda
verð, en í henni liggur jafnframt
tvískinnungsháttur. Hún færir
þau skilaboð að ótextaðar fréttir
um annað en málefni heyrnarlausra komi heyrnarlausum í
sjálfu sér lítið við. Þetta hefur oft
verið gert áður þegar fjallað er
um málefni þessa þjóðfélagshóps
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-ISMUNAÈ Å KRAFTI ALMANNA
FJ¹R
"RYNJAR 'UÈNASON SKRIFAR UM -/2&¥3
¶RJ¹R KEPPNIR ERU FASTIR LIÈIR Å FÁLAGSLÅFI
FRAMHALDSSKËLANEMA ¹R HVERT SPURN
INGAKEPPNIN 'ETTU "ETUR M¾LSKU OG
RÎKR¾ÈUKEPPNIN -/2&¥3 OG SÎNG
KEPPNIN 4V¾R ÖESSARA KEPPNA ERU
SÕNDAR Å 2ÅKISSJËNVARPINU p SJËNVARPI
ALLRA LANDSMANNA ¶AR ER -/2&¥3 L¹TIÈ
SITJA ÒTI Å KULDANUM ÖR¹TT FYRIR ÅTREK
AÈAR TILRAUNIR TIL ÖESS AÈ F¹ R¹ÈAMENN
2²6 TIL ÖESS AÈ SÕNA ÒRSLITAKEPPNI
-/2&¥3
¶AÈ ER EKKI SVO AÈ SKILJA AÈ EITTHVAÈ
SÁ ATHUGAVERT VIÈ SÕNINGU 'ETTU
"ETUR EÈA SÎNGKEPPNINNAR Å SJËNVARPI
EN ÖAÈ ER MEÈ ÎLLU ËSKILJANLEGT AÈ
-/2&¥3 F¹I EKKI SÎMU MEÈFERÈ OG
HINAR KEPPNIRNAR TV¾R HJ¹ SJËNVARPS
STÎÈ SEM REKIN ER FYRIR ALMANNAFÁ
¶AÈ ER HREINT OG BEINT ËTRÒLEGT TIL
ÖESS AÈ HUGSA AÈ ¹ MEÈAN ÎLLUM
UMFERÈUM 'ETTU "ETUR ER ÒTVARPAÈ
OG ÖREMUR ÖEIRRA SJËNVARPAÈ Ö¹ F¾ST
2²6 EKKI TIL AÈ SÕNA ÒRSLITAKEPPNI
-/2&¥3 SEM TEKUR EINA KVÎLDSTUND
5NDIRRITAÈUR SKORAR HÁR MEÈ ¹ 0¹L
-AGNÒSSON OG SAMSTARFSMENN TIL
ÖESS AÈ STÎÈVA MISMUNUNINA OG
HLEYPA -/2&¥3 INN Å HLÕJUNA Å BOÈI
ALLRA LANDSMANNA

3%.$)¨ /++52 ,¥.5
6IÈ HVETJUM LESENDUR TIL AÈ SENDA
OKKUR LÅNU OG LEGGJA ORÈ Å BELG UM
M¹LEFNI LÅÈANDI STUNDAR 'REINAR
OG BRÁF SKULU VERA STUTT OG GAGN
ORÈ %INGÎNGU ER TEKIÈ ¹ MËTI EFNI
SEM SENT ER FR¹ 3KOÈANASÅÈUNNI
¹ VISIRIS ¶AR ERU N¹NARI LEIÈBEIN
INGAR 2ITSTJËRN ¹KVEÈUR HVORT EFNI
BIRTIST Å &RÁTTABLAÈINU EÈA 6ÅSI EÈA
Å B¹ÈUM MIÈLUNUM AÈ HLUTA EÈA
Å HEILD SKILINN ER RÁTTUR TIL LEIÈRÁTT
INGA OG TIL AÈ STYTTA EFNI

það að hafa textað íslenska þætti
og bíómyndir, en fréttir og fréttaskýringaþættir hafa ekki verið
álitnir textaþurfi nema að þessu
litla leyti. Sú textun sem í boði er,
er jafnframt ekki af þeim gæðum
sem helst ætti að sæma nútímavæddum sjónvarpsstöðvum einnar ríkustu þjóðar heims. Textun á
sjónvarpsefni meðal nágrannaþjóða okkar inniheldur lýsingar á
umhverfishljóðum sem geta skipt
framvindu efnisins miklu máli og
oft birtast í sviga ofan hins eiginlega texta. Jafnframt er mælandi
gjarnan tilgreindur í efri hornum
skjás.
Aðrar sjónvarpsstöðvar, s.s.
Stöð 2 og Skjár einn hafa sniðgengið heyrnarlausa þegar kemur

að textun leikins íslensks efnis.
Einu skiptin sem virkilega er litið
til þarfa heyrnarlausra er í kringum kosningasjónvarp sjónvarpsstöðvanna þar sem túlkar hafa
verið fengnir til starfa. Það segir
manni að heyrnarlausir séu álitnir
mikilvægur hópur í samfélagi
atkvæðabærra, en kannski aðeins
atkvæðanna virði, eða hvað?
Það er kominn tími til að
heyrnarlausir fái að sitja við sama
borð og aðrir þjóðfélagsþegnar.
Réttindum hefur verið ábótavant
á mörgum sviðum og sú stefna
sem ríkti í kennslu þeirra mestan
part nýliðinnar aldar virðist hafa
verið gölluð á margan hátt og leitt
af sér vandamál í samfélagi þeirra
Íslendinga sem ekki heyra. Undir-

ritaður telur það lágmarkskröfu í
réttindamálum heyrnarlausra að
íslenskt sjónvarpsefni sé gert
aðgengilegt með metnaðarfullri
textun. Yfirvöld, með menntamálaráðherra í broddi fylkingar,
stjórnendur sjónvarpsstöðva og
aðrir sem málið heyrir undir ættu
að sjá sóma sinn í að koma þessum
málum í viðunandi horf. Textun
nýtist ekki aðeins heyrnarlausum,
en jafnframt fólki með heyrnarskerðingu og sá hópur er ekki
lítill. Íslenskt sjónvarpsefni á að
vera fyrir alla Íslendinga, alltaf,
ekki stundum.
Höfundur er garðyrkjufræðingur
og nemi við Landbúnaðarháskóla
Íslands.
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Opinberi meðferðarfulltrúinn Jesús
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að virðist margt hafa verið
athugavert
við
starfsemi
Byrgisins sáluga. Fjölmiðlar hafa
verið duglegir að benda á meinta
fjármálaóreiðu og kynferðislega
misnotkun, sem auðvitað er viðurstyggileg. Færri hafa hins vegar
bent á hversu óeðlilegt það er að
ríkið ausi fjármunum í trúarlega
meðferðarstarfsemi. Engum dettur í hug að leggja til að ríkið styrki
kristilega
krabbameinsmeðferð
eða tannlæknastofu Votta Jehóva,
þar sem „fagaðilar“ eru prestar og
forstöðumenn, en ekki læknar.
Hvers vegna virðist öllum þá vera
sama um að almennir skattgreiðendur séu látnir borga undir áfeng-

heimili í stórum stíl?
is- og fíkniefnameðferð
sem byggir á bókstafEf vefsíða Samhjálpstrúarlegum forsendum?
ar er skoðuð er hægt að
finna fjölmargar greinNú þegar Byrginu
ar um Guð og Jesú, en
hefur verið lokað tilnánast
ekkert
um
kynnir félagsmálaráðlæknisfræðilega nálgun
herra að kristilega meðá áfengis- og fíkniefnaferðarheimilið Samhjálp
vandanum. Hjá Sameigi að taka við skjólhjálp eru prestar og forstæðingum
Byrgisins.
3)'52¨52 («,stöðumenn
Hverjir borga? Jú að '5..!233/.
hvítasunnusafnaða
miklu leyti við, skattreglulegir gestir á meðan læknar
greiðendurnir. Hvers vegna er hið
og annað fagfólk eru sjaldséðir
opinbera að borga undir öll þessi
fuglar.
trúarlegu meðferðarheimili? Er
Það getur ekki verið í lagi að hið
skortur á sálfræðingum, læknum,
opinbera, sem á að veita þjónustu
félagsráðgjöfum, iðjuþjálfum og
fyrir alla óháð trúarskoðun, skuli
öðru menntuðu fagfólki? Skýtur
borga undir meðferðarheimili eins
það ekki skökku við að á meðan
og Samhjálp þar sem forstöðumaðyfirvöld neita að greiða niður þjónurinn segir: „Frelsið er gjöf til allra
ustu fagmanna eins og sálfræðmanna, gjöf sem við getum ekki
inga reka þau trúarleg meðferðar-

Enn um flutning
ríkisstofnana
5-2¨!.
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ýverið skrifaði ég grein um
flutning
ríkisstofnana
í
Fréttablaðið. Markmiðið var að
opna umræðu um þennan málaflokk og reyna að skoða forsendur
slíkra flutninga. Oftar en ekki
hafa ákvarðanir um slíkan flutning verið byggðar á pólitískum
forsendum þar sem ráðherra
hefur í flestum tilvikum flutt
ríkisstofnun í sitt kjördæmi. Tilgangurinn hefur verið að fjölga
tryggum störfum í kjördæmi ráðherra. Ég hef verið mikill áhugamaður um byggðamál allt frá
þeim tíma þegar ég tók að mér að
ritstýra ritinu Byggðastefna til
nýrrar aldar árið 1998 um það
leytið sem Byggðastofnun var
flutt á Sauðárkrók. Grein mín var
íhugun um þennan málaflokk en
ekki hugsuð sem fræðileg úttekt.
Aðalsteinn Þorsteinsson forstjóri Byggðastofnunar gerir mér
þann heiður að svara grein minni
í Fréttablaðinu. Ég þakka honum
fyrir að leiðrétta nokkrar misfærslur í grein minni, sérstaklega
hvenær Hvalfjarðargöngin voru
byggð. Stundum er minni manns
brigðult.
Kjarninn í grein minni var
þessi: Flestar ríkisstofnanir þurfa
sérmenntað starfsfólk, störf fyrir
maka starfsmanna, góðar samgöngur við höfuðborgina, nettengingu og öfluga grunngerð. Það
sýna athuganir erlendis frá. Ég
tel að einungis svæðin í kringum
höfuðborgina og Akureyri hafi
nægilega virkan vinnumarkað og
góða grunngerð til að sérhæfðar
ríkisstofnanir sem þarfnast sérmenntað starfsfólk geti þrifist
þar til lengdar. Aðalsteinn telur
að Sauðárkrókur sé einnig í þeim
hópi. Okkur greinir á um það. Í

þvi ljósi lagði
ég til í grein
minni að ný
Nýsköpunarmiðstöð yrði
sett á fót með
höfuðstöðvar
á
Akureyri.
Einnig gat ég
þess að mið).') 2².!2
stöðin
gæti
%¨6!2¨33/.
hentað vel á
Keflavíkurflugvelli, enda er mikið
rætt um þessar mundir um fyrirhugaða uppbyggingu á því svæði.
Fyrir mér vakti það eitt að benda
á staðsetningu sem gæti bæði eflt
frekar vinnumarkað og atvinnulíf
viðkomandi svæðis og lagt grunn
að farsælli framtíð slíkrar miðstöðvar. Í því felst glæpur minn.
Eftir að grein mín birtist frétti
ég af þingsályktunartillögu Samfylkingarinnar um störf án staðsetningar á vegum hins opinbera.
Tillagan gerir ráð fyrir að fela
ríkisstjórn Íslands það verkefni
að skilgreina öll störf á vegum
hins opinbera sem unnt er að
vinna að mestu eða öllu leyti óháð
staðsetningu. Megin tilgangurinn
er að gera landsbyggðarfólki
mögulegt að sækja um og sinna
margvíslegum störfum á vegum
hins opinbera; að gera hæfu fólki
í störfum á vegum hins opinbera
mögulegt að búa víðar en á höfuðborgarsvæðinu og að auka skilvirkni og draga úr kostnaði í opinberum rekstri. Í greinargerð með
frumvarpinu kemur fram að um
600 störf gætu losnað á ári hverju
hjá ríkinu sem væri mögulegt að
veita hæfu fólki á landsbyggðinni
forgang að. Þetta er nýjung hér á
landi sem er vel tilraunarinnar
virði.
Ég óska Aðalsteini og stofnun
hans velfarnaðar í framtíðinni.
Höfundur er prófessor.

öðlast fyrir verk, aðeins fyrir trú á
Jesúm Krist.“ Með öðrum orðum
getum við samkvæmt Samhjálp
aðeins losnað undan fíkn með því
að trúa á kristna guðinn Jesú. Það

Skýtur það ekki skökku við
að á meðan yfirvöld neita að
greiða niður þjónustu fagmanna eins og sálfræðinga
reka þau trúarleg meðferðarheimili í stórum stíl?
skiptir litlu hvað menn gera, svo
lengi sem þeir trúa á Jesú verður
allt í lagi. Enn fremur segir forstöðumaðurinn
skjólstæðingum
sínum reglulega að syndgi þeir
muni þeir deyja, ef þeir trúi á Jesú
Krist muni þeir hins vegar öðlast

eilíft líf. Um þetta er fjallað aftur
og aftur á vefsíðu Samhjálpar. Ég
mótmæli því harðlega að skattpeningar mínir séu notaði í svo augljóst trúboð.
Rökin fyrir stuðningi hins opinbera við trúarleg samtök sem þessi
eru oft þau helst að það vanti
úrræði fyrir fíkla og alkóhólista og
því eigi að styðja vel við „frjáls
félagasamtök“. Þvílík vitleysa.
Auðveldlega væri hægt að verja
peningum skattgreiðenda í fagleg
meðferðarúrræði í staðinn, en yfirvöld kjósa að gera það ekki. Er ekki
kominn tími til að taka Jesú út af
launaskrá hins opinbera og forgangsraða í þágu skjólstæðinga?
Höfundur er varaformaður
Siðmenntar og nemandi í
iðjuþjálfun við HA.

Ég skammaðist mín
fyrir Sjálfstæðisflokkinn
5-2¨!.
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ndirritaður er einn af stofnendum nýrra stjórnmálasamtaka
sem nefnast einfaldlega Flokkurinn.
Þetta er nýr jafnaðarmannaflokkur
settur saman af hópi fólks úr ýmsum
flokkum. Sjálfur hef ég kosið Sjálfstæðisflokkinn í 30 ár en get ekki
lengur vegna trúnaðarbrests. Ég vil (!5+52
.)+5,33/.
leyfa mér að skýra hvers vegna.
Síðar mun ég skýra hvers vegna aðild að öðrum flokkum kom heldur ekki til greina.
Á síðasta kjörtímabili hefur forysta Sjálfstæðisflokksins misst eiginlega alla dómgreind. Þetta eru
stór orð en því miður sönn. Ég leyfi mér að nefna
eftirfarandi atriði máli mínu til stuðnings:
Sjálfstæðisflokkurinn ákvað að styðja Bandaríkin í
árásarstríðinu á Írak. Stuðningur Íslands við Íraksstríðið er þjóðarskömm, sem þessi flokkur er enn að
verja.

Ég skammast mín fyrir að hafa látið forystu
Sjálfstæðisflokksins blekkja mig jafn lengi og
raun ber vitni.
Sjálfstæðisflokkurinn klúðraði varnarsamningnum. Samt fann núverandi formaður hvöt hjá sér að
kyssa Condoleezzu Rice fyrir þennan innihaldslausa
samning og bjóða henni aukreitis í heimsókn.
Fyrrverandi formaður sakaði Baugsmenn um
mútutilraun upp á 300 milljónir. Hann gat aldrei fært
sönnur á þetta mál. Að undirlagi hans og núverandi
dómsmálaráðherra hefur nánast öll starfsgeta ríkissaksóknara verið lögð í að knésetja þá í framhaldinu
með linnulausum málaferlum. Á sama tíma hafa játningar í verðsamráði olíufélaganna verið sofandi í kerfinu og mun það mál trúlega fyrnast rétt eftir næstu
kosningar. Hverjir skyldu hafa haft áhrif þar?
Sem enn frekari hefndaraaðgerð var lagt fram hið
dæmalausa fjölmiðlafrumvarp sem forsetinn illu heilli
afstýrði.
Hvaða dómgreind er það hjá Sjálfstæðisflokknum
að ætla að djöfla frumvarpinu um Ríkisútvarpið ohf. í
gegnum Alþingi í ósátt við næstum alla þingmenn og
mest alla þjóðina að auki?
Sjálfstæðisflokkurinn fékk samþykkt umdeilt

eftirlaunafrumvarp sem tryggir sumum margföld
eftirlaun. Leiðrétting á þeim lögum er ekki í sjónmáli.
Einkavinavæðing stjórnarflokkanna á ríkisfyrirtækjum vekur viðbjóð. Einkavinir manna í æðstu
stöðum hafa fengið þessi fyrirtæki meira og minna
gefins. Sum þeirra jafnvel án útborgunar.
Forysta Sjálfstæðisflokksins stóð fyrir því að
veita dæmdum þjófi „uppreist æru“ beinlínis í þeim
tilgangi að hann gæti boðið sig fram til þingkosninga.
Maður skammast sín þegar Sjálfstæðisflokkurinn
leiðir fram svona fyrirmynd annarra manna til
Alþingis.
Prófkjör sjálfstæðismanna var ógeðfelldur fjáraustur. Laun sumra þeirra duga ekki til að greiða auglýsingakostnaðinn á heilu kjörtímabili. Hvaðan fá þeir
peningana til þess?
Rétt fyrir síðustu jól samþykktu allir flokkar lög
um fjármál stjórnmálaflokka. Í tengslum við þau
afgreiða þeir sjálfa sig um 300 milljónir til að borga
óhóflegar kosningaauglýsingar. Þetta er siðlaust
athæfi og sóðaleg atlaga að lýðræðinu.
Í aðdraganda komandi alþingiskosninga eru stórnarflokkarnir að skuldbinda framtíðarfjárlög í milljarðavís í heimildarleysi. Þessi sýndarmennska er
sjúkt kosningaleikrit.
Listinn yfir trúnaðarbrest Sjálfstæðisflokksins er
orðinn svo langur að Fréttablaðið rúmar hann varla,
þótt stórt sé. Ég var því beðinn að stytta þessa grein og
á ótalin fjölmörg mál eins og hlerunarmálið, málefni
aldraðra, öryrkja og mörg fleiri. Það bíður síns tíma.
Ég skammast mín fyrir að hafa látið forystu Sjálfstæðisflokksins blekkja mig jafn lengi og raun ber
vitni. Ég skora á þenkjandi jafnaðarmenn í Sjálfstæðisflokknum að hugsa sinn gang. Venjulegt fólk á enga
samleið með Sjálfstæðisflokknum og ég hvet þig, lesandi góður, að hugleiða hvort þú viljir ekki sjá breytingar. Það er allt hægt með vilja.
Flokkurinn er stofnaður til að vera lýðræðislegur
vettvangur fyrir framboð jafnaðarmanna. Þar á enginn neitt framboðssæti fyrirfram og okkur vantar
frambærilega frambjóðendur og í framhaldi af því
hugsandi kjósendur.
Hafi þér tekist að lesa þessa grein til enda máttu
senda mér hugleiðingar þínar á tölvupóstfangið haukur@mtt.is. Flokkurinn verður með vefsíðuna www.
flokkurinn.net og auk þess eru hugleiðingar mínar
geymdar á www.haukurn.blog.is - kíktu á það. Takk
fyrir að veita þessu athygli.
Höfundur er formaður Flokksins – stjórnmálasamtaka.

Gómsætar
lausnir
– úrval af tilbúnum fiskréttum
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FISKISAGA Hamraborg 14a / Skipholti 70 / Höfðabakka 1 / Nesvegi 100 (Vegamótum) / Sundlaugavegi 12 / Háaleitisbraut 58–60 / fiskisaga.is
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Indira Gandhi kjörin forsætisráðherra
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„Að sjálfsögðu er okkur
mikil nauðsyn að halda fast
á málum okkar og forðast
taglhlýðni og undirgefni
ekki síður en stífni og
hroka.“
&YRRVERANDI FORS¾TISR¹ÈHERRA ¥SLANDS
F¾DDIST ÖENNAN DAG FYRIR  ¹RUM
(ANN LÁST ¹RIÈ 

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

 ÖESSUM DEGI FYRIR  ¹RI VAR
)NDIRA 'ANDHI KJÎRIN FORS¾TIS
R¹ÈHERRA )NDLANDS (ÁT HÒN
ÖVÅ AÈ SKAPA FRIÈSAMLEGT AND
RÒMSLOFT Å LANDINU RÁTT EINS
OG FAÈIR HENNAR HAFÈI REYNT
)NDIRA VAR EINKADËTTIR
FYRSTA FORS¾TISR¹ÈHERRA
)NDLANDS *AWAHARLAL .EHRU
(ÒN HAFÈI LENGI STARFAÈ Å
STJËRNM¹LUM ¹ÈUR EN HÒN TËK
VIÈ SEM FORS¾TISR¹ÈHERRA OG
STARFAÈI MEÈAL ANNARS SEM
UPPLÕSINGAR¹ÈHERRA )NDLANDS Å
TÅÈ ,AL "AHADUR 3HASTRI
)NDIRA SEM VAR 
¹RA ÖEGAR HÒN VAR KJÎR
IN FORS¾TISR¹ÈHERRA VAR
MENNTUÈ Å 6ESTUR "ENGAL OG
Å /XFORD TTI HÒN TVO SYNI

 ¶ÕSKI TOGARINN &RIEDERICH

2AJIV OG 3ANJAY (ÒN FÁKK
EKKI NAFNIÈ 'ANDHI FR¹
FRIÈARSINNANUM ÖEKKTA
-AHATMA 'ANDHI HELDUR
FR¹ EIGINMANNI SÅNUM
&EROZE 'ANDHI SEM LÁST
¹RIÈ  )NDIRA OG &EROZE
VORU B¾ÈI VIRK Å STJËRNM¹L
UNUM OG ÖURFTU MA AÈ
DÒSA Å  M¹NUÈI Å FANGELSI
FYRIR AÈ BERJAST GEGN YFIR
R¹ÈUM "RETA ¹ )NDLANDI
)NDIRA VAR MYRT AF
LÅFVÎRÈUM SÅNUM ¹RIÈ
 3ONUR HENNAR 2AJIV
SEM VARÈ FORS¾TISR¹ÈHERRA
)NDLANDS EINS OG MËÈIR
HANS VAR R¹ÈINN AF DÎGUM
¹RIÈ 









!LBERT STRANDAR ¹ 3KEIÈAR
¹RSANDI ¶RÅR MENN FËRUST
4ÅMARITIÈ 6ARIETY BIRTIR
KVIKMYNDADËMA Å FYRSTA
SKIPTI
¶JËÈVERJAR GERA SÅNA FYRSTU
LOFT¹R¹S ¹ "RETLAND Å FYRRI
HEIMSSTYRJÎLDINNI ÒR
TVEIMUR :EPPELIN LOFTFÎR
UM
(OWARD (UGHES SETUR
MET ÖEGAR HANN FLÕGUR FR¹
,OS !NGELES TIL .EW 9ORK
¹  KLUKKUSTUNDUM OG 
MÅNÒTUM
'ERALD &ORD "ANDARÅKJA
FORSETI GEFUR )VA 4OGURI
$l!QUINO BETUR ÖEKKTRI
SEM 4OKYO 2OSE UPP
SAKIR VEGNA LANDR¹ÈA
SEM HÒN FRAMDI Å SEINNI
HEIMSSTYRJÎLDINNI

Elskuleg móðir okkar og tengdamóðir,

Anna Brynjólfsdóttir
Víðilundi 6b, Akureyri,

sem andaðist laugardaginn 13. janúar, verður jarðsungin
frá Akureyrarkirkju mánudaginn 22. janúar kl. 13.30.
Erla Halls
Guðjón Þór Helgason
Brynleifur Hallsson
Emma Magnúsdóttir
Theodór Hallsson
Halla Snorradóttir
og öll ömmubörnin stór og smá.

Ástkær sambýliskona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Ólafía Einarsdóttir (Lóa)
Hjallavegi 5, Reykjanesbæ,

lést á Landspítalanum Fossvogi, fimmtudaginn
11. janúar.
Pétur Matthíasson
Einar Otti Gunnarsson
Eva Dögg Þorsteinsdóttir
Aron Sölvi Gíslason
Ægir Þorleifsson
Áslaug Fjóla Magnúsdóttir
Anna Sigríður Þorleifsdóttir
Magnús Freyr Smárason
Þórunn Berglind Þorleifsdóttir
og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
sonur, tengdasonur og bróðir,

Jóhann Pálmason
lést þann 17. janúar sl. Útförin verður auglýst síðar.
Ragnheiður Gísladóttir
Hlynur Jóhannsson
Egill Þór Jóhannsson
Askur Jóhannsson
Alfa Jóhannsdóttir
Alfa Malmquist
Sveinbjörg Pálmadóttir
Jóna Birta Óskarsdóttir

Pálmi Sveinsson
Kristrún Pálmadóttir
Gísli Jónsson

(«4%, ®2+ (ËTELIÈ VAR OPNAÈ ¹RIÈ  EN ÖAR SEM EKKI GAFST TÅMI TIL AÈ HALDA UPP ¹ ÖAÈ Å FYRRA ER GLATT ¹ HJALLA Å ¹R
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(VERFA AFTUR TIL FORTÅÈAR
Hótel Örk í Hveragerði heldur upp á
tuttugu ára afmæli sitt þessa dagana.
„Hótelið var opnað í júní 1986, svo
eiginlega áttum við afmæli síðasta
sumar. Við náðum hins vegar ekki að
halda neitt upp á það þá, svo við
gerum það núna í staðinn,“ sagði Sigurður Hrafn Tryggvason hótelstjóri
sem hefur jafnframt lengstan starfsaldur starfsmanna á Hótel Örk. Í tilefni af afmælinu var ákveðið að
hverfa aftur til ársins 1986 í verðlagningu út janúar. „Við erum með upphaflega verðlagið núna, 5.540 krónur
fyrir gistingu, morgunverðarhlaðborð, þriggja rétta kvöldverð og dansleik. Þetta er ekki neitt, neitt. Enda
tók aðsóknin svo mikinn kipp að það
fylltist allt, og við þurftum að bæta
við viku í febrúar út af biðlistanum,“
sagði Sigurður. „Það er allt hótelið
undirlagt,“ bætti hann við.
Þegar Hótel Örk var opnuð var hún
að sögn Sigurðar til skamms tíma
stærsta hótel utan Reykjavíkur. „Það
þótti mjög veglegt, og er það í dag
líka,“ sagði Sigurður, en hótelið var
tekið í gegn þegar nýir eigendur tóku
við rekstrinum árið 2004. Helsta
aðdráttaraflið, að minnsta kosti fyrir

3)'52¨52 (2!&. 429''6!3/. (ËTELSTJËR
INN SEGIR (ËTEL ®RK HENTA VEL UNDIR HVERS
KYNS SAMKUNDUR OG HELDUR 3PARIDAGA FYRIR
ELDRI BORGARA ¹ HVERJU ¹RI
&2¡44!",!¨)¨"2).+

yngri kynslóðina, var þó vatnsrennibrautin við sundlaugina. „Heldur
betur,“ sagði Sigurður hlæjandi. „Dag

eftir dag var hérna löng röð af börnum
og unglingum sem vildu komast í
rennibrautina. Hún var sú fyrsta af
þessari gerð á landinu, þó að hún sé
orðin barn síns tíma í dag,“ sagði hann.
Að afmælistilboðinu loknu taka við
Sparidagar á Hótel Örk. „Það er sérstaklega fyrir eldri borgara. Þeir koma
á sunnudögum og fara á föstudögum
viku eftir viku fram á vorið,“ sagði
Sigurður, en Hótel Örk hefur haft
Sparidaga í heiðri frá árinu 1990. „Þá
prufuðum við þetta fyrst í samvinnu
við Hermann Ragnar Stefánsson danskennara heitinn og Unni Arngríms,“
sagði Sigurður, sem sagði húsakynni
Hótel Arkar henta sérstaklega vel
undir slíkar samkundur. „Við höfum
svo mikið salarými. Við erum með
boccia, danskennslu og sýnum leikrit,
það er spiluð félagsvist, haldið bingó
og farið í dagsferðir.“
Á seinni árum hefur hótelið lagt
aukna áherslu á þá fundaraðstöðu sem
það hefur yfir að ráða og jafnframt
fært út kvíarnar. „Hótel Hlíð hérna
fyrir neðan var opnað 2003 og svo erum
við líka með sumarhús á Núpum sem
við leigjum út,“ sagði Sigurður. „Þetta
er orðin mjög víðtæk starfssemi.“

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir í smáletursdálkinn hér að ofan má senda á
netfangið timamot@frettabladid.is.
Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við fráfall og útför
ástkærs föður okkar, tengdaföður,
afa og langafa,

Þorsteins M. Árnasonar
frá Miðfjarðarnesi, Skeggjastaðahreppi.

Faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Hafþór Svavarsson
lést á Landspítalanum 25. desember síðastliðinn.
Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Kristín Þorsteinsdóttir
Hugrún Þorsteinsdóttir
barnabörn og fjölskyldur.

Kristján Jónsson
Rafn Gunnarsson
Börn hins látna.

70 ára
María
Gunnþórsdóttir
Selnesi 32, Breiðdalsvík,
verður sjötug laugardaginn 20. janúar
næstkomandi og af því tilefni verður opið
hús að Fögrubrekku 13 í Kópavogi, þar sem
tekið verður á móti gestum frá kl. 15.00.

VEGNA FRAMKVÆMDA Á SMÁRATORGI
ÞÁ VILJUM VIÐ BENDA VIÐSKIPTAVINUM Á BÍLASTÆÐI
DALVEGS MEGIN OG Í BÍLAKJALLARA
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BÍLASTÆÐI

FRAMKVÆMDUM VERÐUR LOKIÐ 1. APRÍL 2007
Framkvæmdir við bílakjallara undir Smáratorgi hefjast fyrstu vikuna í janúar 2007. Við biðjumst velvirðingar á
þeim óþægindum sem framkvæmdirnar kunna að valda viðskiptavinum okkar.
Við biðjum ökumenn og vegfarendur að sýna okkur þolimæði og tillitsemi á framkvæmdatímanum.

SMÁRATORG | Sundaborg 7 | 104 Reykjavík | Sími: 533 2880 | Fax: 533 2881
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Þegar ég var krakki
voru foreldrar mínir
frekar fátækir, eins
og ungir námsmenn
oft á tíðum. Ekki
svo fátækir að þeir
þyrftu að borða mat
úr ruslafötu og sofa á
planinu við Kringluna
(enda var hún ekki til
þá), heldur fátækir
þannig að við systkinin áttum
voðalega lítið af leikföngum og
mamma og pabbi áttu engan bíl.
Þetta kom sér ótrúlega vel því
við lærðum að virkja ímyndunaraflið. Sviðakjammar urðu byssur
(móður minni til mikillar armæðu),
pappakassar breyttust í hallir fyrir
augunum á okkur og ég veit ekki

hversu oft síðari heimsstyrjöldin
var til lykta leidd í sandkassanum
í æsispennandi baráttu milli tindáta og trjágreina. Trjágreinarnar
unnu aldrei, enda voru þær
þýskar.
Stundum náðu trjágreinarnar
þó að hrekja bandamenn á flótta
tímabundið. Þeir neyddust til að
leita skjóls í blómabeðum þar sem
sprengjum rigndi yfir þá. Þrátt
fyrir að útlitið væri svart höfðu
þeir alltaf sigur að lokum, en það
kostaði sitt. Alltaf gleymdist einhver tindáti í ómerktri gröf og ég
held að mamma hafi enn verið að
grafa þá upp átta árum síðar.
Eitt af fáum leikföngum sem ég
átti og þótti vænt um var Playmodót. Þau voru í miklu uppáhaldi en

vandamálið var að Playmo-karlarnir voru ekki nándar nógu margir til að seðja óstjórnlegan metnað
minn um fjölmenna bardaga í
villta vestrinu, á Englandi miðalda, eða á Júpíter. Þeir voru ekki
mikið fleiri en tíu svo ef slagurinn
átti að endast gátu þeir ekki gefist
upp við fyrsta skot eða högg.
Þetta vandamál var leyst á afar
kristilegan hátt. Enginn dó heldur
rotuðust menn unnvörpum. Skotið
var í byssuna í hendi þeirra og
skaust byssan í beinu og afar eðlilegu framhaldi í hausinn á þeim
og rotaði þá. Þegar fáliðað var
orðið í bardaganum rönkuðu menn
einfaldlega við sér, gripu næsta
vopn, og héldu áfram þar til þeir
voru rotaðir aftur. Hneit þar...

N 0ONDUS
Hvurslags
eiginlega hegðun
var þetta, ég hélt
að við ætluðum að
virða einkalíf hvors
annars?

ÞAÐ
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A
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E

%FTIR &RODE °VERLI
Já það
ætlum við
að gera,
gerðum
samning
um það!

60.000 LÖG
99 KR LAGIÐ

Gerðu þitt eigið tónlistarsafn

Svona
Sérstaklega
gaurum?
gaurum eins
Gaurum eins og Magga!!!
og Magga þá?

N 'ELGJAN

“Ríkur,
kurteis,
fyndinn og
myndarlegur
arkitekt”

Já,

einmitt
þannig
gaurum!

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN
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Er það þess Ég er bara passa
vegna sem þú að þú verðir þér
ert hangandi
ekki að voða!
á hurðinni og
Það þarf
hlerandi mín sérstaklega að
einkasamtöl? hafa varann á
gagnvart svona
gaurum!

Rugl í
þér ...
Hvernig
geturðu ... ?

Þetta er
pabbi

Hæ
ástin!

Hvernig geturðu
þetta?

Síminn
og ég
erum
sem eitt.

Það er ekki
hægt að vita

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

Mennirnir a
fallbrúnni eru
komnir í verkfall
aftur!

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

Er komið
vor núna?

Vor

Kæri vinur, það eina
sem ég veit er að það
er mánudagur í dag.

N "ARNAL¹N
Eruð þið tvær
líka óléttar?

Og það er sko
alveg meira en
nóg að vita!

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

Já!
Ótrúlegt,
ekki satt?

Þetta verður
frábært,
einskonar
óléttuklúbbur!

Við munum ganga í
gegnum þetta allt saman!

Og ég verð að sjálfsögðu ti
staðar fyrir ykkur tvær í hvert
sinn sem
ykkur vantar Ég hef það skítt
ráð eða
og að þessu
aðstoð ...

sinni er það ekki
morgunógleðin!

*EF MYNDIRN THE SENTINAL ER EKKI INNI ÞÁ FÆRÐU HANA FRÍA TIL ÚTLEIGU Í EINN SÓLARHRING NÆST ÞEGAR ÞÚ KEMUR GEGN FRAMVÍSUN “100%” KORTS. GILDIR Í EINN MÁNUÐ FRÁ AUGLÝSINGU OG AÐEINS Á ÞEIM SÖLUSTAÐ ÞAR SEM MYNDIN VAR EKKI INNI.

TILBOÐ 10.-3

1. JANÚA

850

NÝ MYND + E R
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+ POPP + 2L.
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TILBOÐIÐ GILDIR 10.-31. JANÚAR UM ÚTLEIGU Í EINN SÓLARHRING - MEÐ FYRIRVARA UM INNSLÁTTARVILLUR OG MYNDABRENGL.

POPP OG KÓK
OG NÝJUSTU MYNDIRNAR

100%
ÖRYGGI
EF HÚN ER EKK
INNI ÞÁ FÆRÐ I
HANA FRÍA* U
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Hið þekkta og óþekkta

!

Kl. 13.00
Myndlistarkonan Melkorka Huldudóttir sýnir á Vesturvegg menningarmiðstöðvarinnar Skaftfells á
Seyðisfirði. Sýningin Beinin mín
brotin verður opin um helgar út janúarmánuð milli kl. 13-18.

MENNING FRETTABLADIDIS

-YNDLISTARMENNIRNIR (LAÈGERÈUR ¥RIS "JÎRNSDËTTIR
OG !RON 2EYR 3VERRISSON OPNA SÕNINU ¹ VERKUM
SÅNUM Å ,ISTASAFNI 2EYKJANESB¾JAR ¹ MORGUN
KL  3ÕNINGIN BER YFIRSKRIFTINA b4VÅSÕNAm OG ER
HALDIN Å $UUSHÒSUM
(LAÈGERÈUR ¥RIS ER ÖEKKT FYRIR OFURRAUNS¾ISLEGAR
EN JAFNFRAMT RËMANTÅSKAR OLÅUMYNDIR SÅNAR
AF BÎRNUM EN !RON 2EYR SÕNIR UPPDIKTAÈAR
LANDSLAGSMYNDIR OG MYNDIR AF ÅVERUSTÎÈUM SEM
bHRISTA UPP Å VIÈTEKNU VIÈHORFI OKKAR TIL RËMANT
ÅSKRAR TJ¹NINGARm EINS OG !ÈALSTEINN )NGËLFSSON
LISTFR¾ÈINGUR NEFNIR Å INNGANGI SÅNUM Å SÕNING
ARSKR¹ (ANN NEFNIR ENNFREMUR AÈ MARGIR G¾TU
FREISTAST TIL ÖESS AÈ LÅTA ¹ VERK ÖEIRRA BEGGJA SEM
bEINSKONAR SÕNISB¾KUR GRUNDVALLARVIÈHORFA Å ALLRI
MYNDLISTm EN Å ÖEIM BÒI SVO MIKLU MEIRA EN ÖAÈ
ENDA ÖRÅFIST MYNDLIST ÖEIRRA BEGGJA Å VÅXLVERKUN
ÖESS ÖEKKTA OG ËÖEKKTA
3ÕNINGIN ER OPIN ALLA DAGA MILLI   OG
STENDUR TIL  MARS

 %KKI MISSA AF SÅÈUSTU SÕN

6)4).. 6ERK EFTIR (LAÈGERÈI ¥RISI "JÎRNSDËTTUR

INGUM ¹ LEIKRITINU !MADEUS Å "ORGAR
LEIKHÒSINU (¹DRAMATÅSKT LEIKRIT 0ETERS
3H¼FFERS Å LEIKSTJËRN 3TEF¹NS "ALDURS
SONAR SKARTAR LEIKURUNUM (ILMI 3N¾
'UÈNASYNI OG 6ÅÈI 'UÈMUNDSSYNI Å
HLUTVERKUM TËNSK¹LDANNA 3ALIERIS OG
-OZARTS SEM KEPPTU UM HYLLI TËNLEIKA
GESTA OG HEFÈARSLEKTIS Å 6ÅNARBORG

Jón Gunnar á ný
Það er ekki á hverjum degi að efnt
er til sölusýningar á verkum Jóns
Gunnars Árnasonar myndlistarmanna. Hann lést fyrir aldur fram
en hafði þá verið áberandi í
íslensku listalífi um nokkurt skeið.
Jón fæddist 1931 og lést 1989.
Hann stundaði nám í Myndlistarskólanum og var við framhaldsnám í London á árunum 19651967.
Fyrstu sýningar hans voru á
kaffihúsinu Mokka, en með stofnun SÚM listahópsins varð hann

3+²,04²2)34) !& '5¨3 .¨ *ËN 'UNNAR
RNASON MARKAÈI SÁR FLJËTT SÁRSTÎÈU MEÈ
VERKUM SÅNUM

einn drifkrafturinn í þeim merka
félagsskap þó verk hans sem þar
voru sýnd styngju almennt í stúf
við verk annarra myndlistarmanna
á þeim slóðum: minnisstæðar eru
þær allar fyrir óvenjulega skarpa
myndvísi í umbreytingu járns og
stáls en Jón var skúlptúristi af
guðs náð.
Verk Jóns eru engu öðru lík í
íslenskri myndlist og ber það að
þakka nánum kynnum hans af efninu sem hann skóp í, málminum
sem hann þekkti af annarri vinnu
sinni.
Á sýningunni sem opnar í dag í
Gallerí Turpentine í Ingólfsstræti,
eru sjö stór verk og nokkuð af
skissum. Verð þeirra er frá nokkrum tugum þúsunda í fjórar og
hálfa milljón. Vanmat hefur verið
á markaði á verkum hans. Stutt er
síðan vegg-object eftir hann seldist á uppboði Foldar fyrir fáeina
tugi þúsunda meðan raunvirði
þess er tífalt miðað við stöðu Jóns
og framboð verka hans á markaði.
Sýningin
er steinsnar frá
fyrsta sýningarstað hans, Mokka,
og gamla verkstæðinu hans við
Bergstaðastræti sem hann skreytti
á sinn hátt skúlptúr sem því miður
var numinn burt. Þeir sem ganga
framhjá Sólfari hans við Sæbraut
vita að verk hans eru máttug.
Sýningin er einstakt tækifæri
til þess að sjá verk Jóns á frumstigi í skissum og í lokagerð. Hún
verður opin til 4. febrúar.
PBB
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%RFÈAT¾KNI ¹ST OG EILÅFÈIN
Hvernig fer maðurinn með
þá þekkingu sem hann
öðlast og hversu langt er
mannfólkið til í að ganga
í leit sinni að heilbrigði,
lækningu og eilífu lífi? Í
leikritinu Sælueyjan sem
Þjóðleikhúsið frumsýnir í
kvöld er fjallað um erfðatækni og ást og stærstu
spurningar framtíðarinnar.
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Brasílisk birta
Kulsæknir tónleikagestir geta
hugsað sér gott til glóðarinnar því
í kvöld ætlar harla óvenjulegt tríó
að veita birtu og yl í íslenska
skammdeginu.
Hér á landi er staddur píanóleikarinn Sigríður Hulda Geirlaugsdóttir sem alla jafna leikur
listir sínar sunnar á hnettinum en
hefur nú fengið liðsinni Sigurðar
Flosasonar saxófónleikara og Valgerði Andrésdóttur píanóleikara
við að miðla brasilískum tónum
hérlendis.
Þess má geta að öll þrjú voru

samnemendur í Tónlistarskólanum í Reykjavík á áttunda og
níunda áratug síðustu aldar.
Yfirskrift tónleikanna sem fara
fram í sal FÍH við Rauðagerði í
kvöld er „Brasilísk birta í íslensku
skammdegi“ en þar verða flutt
verk eftir tónskáldin Mignone,
Nazareth, Gnattali og hinn franska
Milhaud sem dvaldi í Ríó de Janeiro í byrjun 20. aldarinnar og
varð fyrir tónlistarlegum innblæstri.
Tónleikarnir hefjast kl. 20 í
kvöld.

Leikstjórinn María Ellingsen fékk
upphringingu frá Þjóðleikhúsinu
skömmu eftir að hún og aðrir
aðstandendur sýningunnar Úlfhamssögu fengu sjö Grímutilnefningar. Það var fyrsta leikstjórnarverkefni Maríu en hún
vann leikgerð þess verks upp úr
fornhandritum ásamt samstarfsfólki sínu. „Ég kíkti á þetta verk,
Sælueyjuna, sem þá var enn í
vinnslu og fékk að vita að höfundurinn væri tilbúinn að vinna verkið áfram með leikstjóra. Það er
vinnuferli sem mér fellur mjög
vel og þegar ég vissi að hópurinn
sem stóð að Úlfhamssögu með
mér væri til í þetta verkefni slógum við til.“
María vinnur leikgerð verksins ásamt Grétu Maríu Bergsdóttur dramatúrg en auk þess
starfa hönnuðirnir Snorri Freyr
Hilmarsson, Björn Bergsteinn
Guðmundsson og Gideon Kiers að
sýningunni líkt og Úlfhamssögu.
Um tónlistina sér Ólafur Björn
Ólafsson.

Höfundurinn er ungur sænskur leikhúsmaður, Jacob Hirdwall,
sem starfað hefur sem dramatúrg, leikskáld, leikstjóri, fyrirlesari, þýðandi og leikari. „Hann er
mjög skemmtilegur, djúppælandi
drengur,“ segir María en Jacob
ferðaðist á sínum tíma hingað til
lands í kjölfar umræðunnar um
gagnagrunninn og starfsemi DeCode.
María segir að það mætti vel
kenna Sælueyjuna við heimildaleikhús því margt af efniviði
Hirdwalls sé tekið beint upp úr
blaðagreinum, ritgerðum og viðtölum við fólk. „Þegar við tókum
við verkinu var ákveðið að einfalda það til að hægt væri að setja
það upp með átta leikurum. Vinnan okkar Grétu fólst í því að
meitla verkið – færa það úr heimildabúningnum yfir í dramatíkina.“
María útskýrir að þeirra
áherslur hafi miðað að því að
færa umfjöllunarefni verksins
nær umræðu dagsins í dag –
Íslendingar þekki umræðuna um
gagnagrunninn að utan og innan
og því hafi þær ákveðið að horfa
lengra. „Við fórum og leituðum til
allra sem að þessu máli koma og
spurðum hvar víglínan lægi
núna?“ útskýrir María og áréttar
að eitt það athyglisverðasta við
þetta leikrit sé snerting þess við
íslenskan samtíma og þær stóru
spurningar sem við stöndum öll
frammi fyrir. „Vísindasamfélagið
stendur á krossgötum eins og það
hefur jú oft gert áður en í þetta
skipti er það Ísland sem leiðir

heiminn
að
næstu
víglínu.
Umræðan um gagnagrunninn
vekur skjálfta um allan heim sem
Jacob nemur og skrifar verk sitt
um.“
Söguþráður verksins er sá að
einn kaldan haustmorgun finnst
maður uppi á hálendi nær dauða
en lífi. Hann krefst þess að ná tali
af umdeildum forstjóra íslenska
erfðagreiningarfyrirtækisins
Genome Genetics. Maðurinn trúir
forstjóranum fyrir mikilvægu
leyndarmáli en ung og metnaðarfull vísindakona, Tekla að nafni,
er síðan ráðin til fyrirtækisins.
Brátt spinnst flókinn vefur um
þessa þremenninga og brátt er
framtíð mannkynsins alls í húfi.
María lýsir verkinu sem bæði
pólitísku og heimspekilegu leikriti en nefnir að atburðarásin sé
reyfarakennd á köflum. „Svo er
náttúrlega ástarsaga í miðju
þessa alls,“ segir hún, „já og eilífur maður“.
Leikarar sýningarinnar eru
Anna Kristín Arngrímsdóttir, Atli
Rafn Sigurðarson, Baldur Trausti
Hreinsson. Elma Lísa Gunnarsdóttir, Hjálmar Hjálmarsson,
Kristján Franklín Magnús, Sólveig Arnarsdóttir og Þórunn Erna
Clausen. María segir að vinnuferlið hafi verið einstakt. „Það er
mjög gefandi að vinna með reyndum, færum og flottum leikurum
eins og hér í Þjóðleikhúsinu. Hér
er fólk sem er vant að takast á við
óhefðbundna hluti og átti margar
bestu hugmyndinar að sýningunni.“
KRISTRUN FRETTABLADIDIS
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Vectavir krem er áhrifaríkt lyf til meðferðar á frunsu af völdum Herpes Simplex. Vectavir virkar á öllum stigum frunsunnar frá sting eða æðasláttar til blöðru. Í Vectavir er virka efnið penciklóvír sem stöðvar framgang veirunnar. Vectavir er ætlað fullorðnum og börnum
eldri en 12 ára. Berið Vectavir á frunsusvæðið á 2 klst fresti í 4 daga. Berið á rétt fyrir svefn og um leið og vaknað er. Dæmigert er að frunsa komi fram við ofreynslu, kvef eða inﬂúensu eða í mikilli sól (t.d. á skíðum). Ekki á að nota lyﬁð ef að áður hefur komið fram ofnæmi
fyrir penciklóvír, famciklóvír eða öðrum innihaldsefnum. Með Vectavir grær frunsan hraðar, verkir minnka og smittími styttist. Vectavir kremið 2 g fæst án lyfseðils. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyﬁnu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Otrivin nefúðinn og nefdroparnir innihalda xýlómetasólin sem vinnur gegn bólgu, nefstíﬂu og slímmyndun vegna kvefs og bráðrar bólgu í ennis- og kinnholum. Otrivin virkar ﬂjótt og áhriﬁn vara í 6-10 klst. Otrivin getur valdið aukaverkunum, s.s. ertingu í slímhúð og
sviðatilﬁnningu. Einnig ógleði og höfuðverk. Otrivin má nota þrisvar á dag en ekki lengur en í 10 daga í senn. Varúð: Langtímanotkun Otrivin getur leitt til þurrks í nefslímhúð. Sjúklingar með gláku eða þeir sem hafa ofnæmi fyrir xýlómetasólin ættu ekki að nota Otrivin.
Kynnið ykkur vel leiðbeiningar sem fylgja lyﬁnu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Strepsils töﬂur eru látnar renna í munni og leysast þar hægt upp. Þannig nást fram staðbundin sótthreinsandi áhrif í munni og koki. Auk þess hafa bragðefnin væg kælandi áhrif sem slá á ertingu. Venjulega er ein taﬂa látin leysast hægt upp í munni á 2-3 klst fresti. Lyﬁð
þarf venjulega að nota í 3-4 daga og stundum í allt að eina viku. Einnig má leysa upp 1-2 töﬂur í heitu vatni og drekka sem heitan drykk. Notkun lyfsins hefur engin áhrif á önnur lyf sem notuð eru samtímis. Ofnæmi eða ofnæmislík viðbrögð geta komið fyrir en eru afar
sjaldgæf. Hver pakki af Strepsils inniheldur 24 munnsogstöﬂur, sem eru í hentugum þynnupakkningum. Hverri pakkningu fylgja viðurkenndar leiðbeiningar á íslensku um notkun lyfsins, sem gott er að kynna sér vel. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Voltaren Dolo® (díklófenak kalíum) 12,5 mg töﬂur. Notaðar við vægum eða frekar vægum verkjum, svo sem höfuðverk, tannpínu og tíðaþrautum.Verkar einnig hitalækkandi. Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum, skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða hafa haft
sögu um maga- eða skeifugarnarsár eða skerta lifrarstarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyﬁð er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyﬁð ekki á meðgöngu
nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
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Á laugardag er frumsýning hjá
Leikfélagi Akureyrar á gráum
gamanleik, Svörtum ketti, eftir
írska leikskáldið Martin McDonagh. Leikritið er margverðlaunað
og hefur víða vakið verðskuldaða
athygli. Það er yngra en þau verk
Martins sem hér hafa verið flutt
bæði sunnan og norðan heiða:
Halti Billi og Fegurðardrottningin
frá Línakri, en eldra en Koddamaðurinn sem Þjóðleikhúsið flutti
fyrir tveimur árum. Um sérstaka
hátíðarfrumsýningu er að ræða í
tilefni af því að 20. janúar eru 100
ár frá fyrstu frumsýningu í samkomuhúsinu í brekkunni á Akureyri.
Svartur köttur heitir á frummálinu The Lieutenant of Inishmore og er „brjálæðislegt leikrit,
fyndið og djarft“ segir í tilkynningu LA. Sagan er kynnt svo:
„Þetta hófst allt með því að dauður
köttur fannst á veginum – besti
vinur Patreks í öllum heiminum.
Hann leitar hefnda, Mairead leitar
að ástinni, allir leita að Patreki
nema Davey sem leitar að leið út
úr klandrinu.“ Þess er ekki getið
að þegar verkið var frumflutt
fyrir fjórum árum var það talið af
flestum gagnrýnendum á Bretlandseyjum harkaleg og háðsleg
umfjöllun um ofbeldishringrás
hefnda og gagnhefnda milli aðila á
Írlandi. Mörgum ofbauð blóðið
sem rann en gamansemin fór ekki
framhjá neinum. Almennt var
Martin hrósað fyrir glæsilega
byggingu en ýmsir efuðust um að
tilgangurinn helgaði meðalið.
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Sagan er reyfarakennd og fyndin,
persónurnar vitgrannar en brjóstumkennanlegar, umfjöllunarefnið
áleitið og húmorinn flugbeittur.
Svartur köttur var frumsýnt í
Bretlandi fyrir fjórum árum og
var valið gamanleikrit ársins af
þarlendum gagnrýnendum. Nú í
vor var það svo frumsýnt á Broadway og er sýningum þar nýlega
lokið.
Martin McDonagh er í fremsta
flokki ungra leikskálda heims um
þessar mundir. Verk hans hafa
verið sett upp um allan heim en
íslenskir áhorfendur hafa barið
þrjú verka hans augum; Fegurðardrottninguna frá Línakri (Borgarleikhúsið), Halta Billa (Þjóðleikhúsið)
og
Koddamanninn
(Þjóðleikhúsið). Svartur köttur
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höfundareinkenni
McDonaghs þótt húmorinn sé
fyrirferðarmeiri en áður. Leikstjóri er Magnús Geir Þórðarson.
Filippía Elísdóttir hannar leikmynd og búninga en hún er með
reyndustu og eftirsóttustu búningahönnuðum landsins. Hún
hefur þó ekki áður hannað leikmynd fyrir leikhús. Þórður Orri
Pétursson hannar lýsingu.
Hljómsveitin SKE semur, útsetur og flytur tónlist og þýðingu
annaðist Hávar Sigurjónsson.
Ragna Fossberg hannar gervi.
Leikarar eru: Guðjón Davíð Karlsson, Þráinn Karlsson, Ívar Örn
Sverrisson, Gísli Pétur Hinriksson, Ólafur Steinn Ingunnarson,
Páll S. Pálsson og Þóra Karítas
Árnadóttir.
PBB
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GERÐUBERG

„DAUÐUR, SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

www.gerduberg.is

å
Sólin hefur enn ekki sungið sitt síðasta
Ritþing Ingibjargar Haraldsdóttur
Laugardaginn 20. janúar kl. 13:30 - 16:00
Samstarf við Eddu útgáfu
Frá Kölska til kynlífs - Málþing um þýðingar
Sunnudaginn 21. janúar kl. 13:30 - 16:00
Samstarf við Jón á Bægisá - Tímarit þýðenda
og Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur

Síðasta sýningarhelgi!!!
Guðrún Bergsdóttir - Hugarheimar
Útsaumsmyndir og tússteikningar
Þetta vilja börnin sjá!
Myndskreytingar úr barnabókum 2006
Brot af því besta
úr listsmiðjunum Gagn og gaman
Vissir þú...
...að í Gerðubergi er góð aðstaða fyrir
ráðstefnur, námskeið, fundi og móttökur
Sjá nánari upplýsingar á www.gerduberg.is
Sýningarnar eru opnar virka daga frá kl. 11 -17 og um helgar frá kl. 13 - 16
Gerðuberg • sími 575 7700
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TONLIST FRETTABLADIDIS

Skoski
leikarinn
Ewan
McGregor er talinn líklegastur til að fara með hlutverk
Kurts Cobain, fyrrverandi
söngvara Nirvana, í nýrri
mynd um ævi hans.
„Nokkrir leikarar hafa
verið nefndir í tengslum við
hlutverkið en Ewan virðist
vera fyrsti valkostur,“ sagði
heimildarmaður dagblaðsins
The Daily Express.
McGregor
hefur
áður leikið rokkara
í myndinni Velvet
Goldmine,
auk
þess sem hann
vakti athygli
fyrir sönghæfileika
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Tónlist er ódýrari á netinu
Að panta tónlist á netinu er góð skemmtun. Þó að plötubúðir hér í
Reykjavík séu furðu margar og góðar miðað við stærð markaðsins þá
verður að segjast alveg eins og er að oft getur verið mun hentugra að
panta á netinu.
Ástæðurnar fyrir því að maður pantar á netinu en skreppur ekki í
næstu plötubúð eru margar. Í fyrsta lagi er úrvalið á netinu, þar er öll
tónlist! Alveg sama hverju maður er að leita að þá er hægt að finna
tónlistina á netinu, þó stundum sé hún vandfundin en hún er þarna.
Úrvalinu er talsvert ábótavant hér á landi og þar að auki berast
nýjustu titlarnir hingað oft bæði seint og illa eða jafnvel einfaldlega
ekki.
Stærsti kostur þess að kaupa
inn plötur á netinu er hins vegar
verðið. Oftast eru plöturnar
seldar þar á innan við þúsund
krónur. Amazon selur til dæmis
sjaldnast plötur yfir fjórtán
dollurum. Hins vegar má ekki láta
glepjast af þessu verði, ekki alveg
strax. Við þetta bætist síðan
flutningskostnaður sem á sumum
stöðum getur hækkað verðið á
plötunni um allt að 100%. Við
þetta bætist svo hin óþolandi bið
eftir pakkanum. Rétt rúm vika er
venjulegur biðtími og er þá komið
með hann upp að dyrum. Ef
pakkinn hins vegar lendir í því að
eðlileg tollskoðun getur ekki farið
fram þá getur biðin verið allt að
tveimur mánuðum. Allir pakkar
mínir frá vefversluninni Insound
hafa sem dæmi tekið svo langan tíma. Ástæðan er yfirleitt sú að ekki
er kvittun framan á kassanum og því þarf að dröslast upp á Stórhöfða
og framvísa kvittun.
Og þá eru ónefnd tollgjöldin; tollur (10% samkvæmt tollur.is), hinn
fasíski 24,5% virðisaukaskattur (líka af tollinum!) og síðan meðhöndlunargjald. Þumalputtareglan er sú að um 500 krónur bætist við hvern
disk. Þrátt fyrir þetta eru diskarnir iðulega ódýrari eftir þetta ferli en
úti í næstu plötubúð. Hvers vegna er það?
Oft sleppur maður reyndar við að borga tollgjöldin. Til dæmis ef
pantað er beint af listamönnum, einstaklingum eða sumum plötufyrirtækjum þá áttar pósturinn sig ekki á því að pakkinn sé í raun og veru
tollskyldur. Ekki amalegt að fá glænýjan disk sendan heim að dyrum,
þurfa að greiða innan við þúsund krónur fyrir hann og biðin ekki nema
vika.
Að lokum vil ég þó hvetja fólk til þess að KAUPA plötur, hvort sem
það er hérlendis eða erlendis. Svo vil ég einnig enn og aftur hvetja
stjórnvöld til þess að lækka virðisaukaskatt á tónlist áður en þau ganga
af bransanum dauðum.

sína í Moulin Rouge!
Courtney Love, ekkja
Cobains, fundar um þessar
mundir með framleiðendum
í Hollywood um gerð myndarinnar. Verður hún byggð á
ævisögunni Heavier Than
Heaven eftir Charles Cross.
Ekki er talið að félagar
Cobains úr Nirvana, Dave
Grohl og Kris Novoselic,
muni koma nálægt gerð
myndarinnar, enda hafa þeir
og Love lengi eldað grátt
silfur saman.
+524 #/"!). -YND UM

ROKKARANN L¹TNA ER V¾NTAN
LEG ¹ HVÅTA TJALDIÈ

 0LATA VIKUNNAR
0ATRICK 7ATSON #LOSE TO 0ARADISE

((((

%7!. -#'2%'/2 3KOSKI LEIK

ARINN MUN HUGSANLEGA LEIKA
+URT #OBAIN Å NÕRRI KVIKMYND

b¶EGAR HANN HEIMSËTTI OKKUR ¹
!IRWAVES HAFÈI ENGINN HUGMYND UM
HVER HANN VAR EN 0ATRICK 7ATSON ER
UNDRABARN OG ÖESSI NÕJA PLATA HANS
MEISTARASTYKKIm
"®3

¶AÈ SEM $AMON GERÈI N¾ST
Damon Albarn er duglegur við að finna sköpunarþörfinni nýjan farveg. Nú
kynnir hann til sögunnar
ofursveitina The Good The
Bad & The Queen sem auk
hans er skipuð gamla Clash
bassaleikaranum Paul Simonon, afró-beat goðsögninni
Tony Allen og Verve-gítarleikaranum Simon Tong.
Trausti Júlíusson lagði við
hlustir.
Ef maður ber saman alla þá tónlist
sem Damon Albarn hefur gert á
ferlinum þá rennur það upp fyrir
manni hvað hann er í raun ofboðslega fjölbreyttur tónlistarmaður.
Ólíkt t.d. Oasis sem hefur hljómað
eins frá byrjun þá tók tónlist Blur
miklum breytingum frá plötu til
plötu og önnur verkefni Damons,
hip-hop poppsmellasmiðjan Gorillaz og samstarfsplatan sem hann
gerði með malískum tónlistarmönnum eru frekari staðfesting á
fjölbreytninni. Nýja hljómsveitin
hans, The Good The Bad & The
Queen er svo enn eitt afbrigðið.
Fyrsta plata þeirrar sveitar sem
heitir í höfuðið á henni kemur út á
mánudaginn.

4ËKU FYRST UPP PLÎTU 
Sögu The Good The Bad & The
Queen má rekja aftur til Blur lagsins Music is my Radar sem sveitin
hljóðritaði fyrir safnplötuna Best
of Blur sem kom út árið 2000. Þar
syngur Damon m.a. „Tony Allen
got me dancing“. Tony heyrði þetta
og bauð Damon að koma og hitta
sig í París. Þeir náðu vel saman og
árið 2004 tóku þeir upp plötu í
Nígeríu ásamt gítarleikaranum
Simon Tong. Þær upptökur þóttu
hins vegar ekki alveg nógu spennandi þannig að Damon datt í hug að
hringja í Paul Simonon og bæta
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honum í hópinn. Damon, Paul,
Simon og Tony byrjuðu svo upp á
nýtt og tóku upp plötu í London
undir stjórn Danger Mouse sem
einnig hafði stjórnað upptökum á
annarri plötu Gorillaz, Demon
Days.

3ÒPERGRÒPPA
The Good The Bad & The Queen er
sannkölluð súpergrúppa. Tony Allen
sem er 66 ára gamall spilaði á
trommur í hljómsveit nígerísku
afró-beat stórstjörnunnar Fela Kuti.
Hann hefur sjálfur gefið út fjölda
platna með eigin sveit bæði fyrir og
eftir dauða Fela úr alnæmi í ágúst
1997. Afró-beat er tónlist sem blandar saman bandarísku fönki í anda
James Brown og afrískri tónlist.
Margar af plötum bæði Fela og
Tony Allen eru algjör snilldarverk
sem menn ættu ekki að hika við að
tékka á.
Simon Tong var gítarleikari The
Verve eins og áður segir. Hann var
líka tónleikagítarleikari Gorillaz.
Paul Simonon var bassaleikari The
Clash. Hann hefur lítið fengist við
tónlist eftir að The Clash hætti, en
var þó í hljómsveitinni Havana

3AM snemma á tíunda áratugnum.
Hann hefur einbeitt sér að listmálun undanfarið og á m.a. myndirnar
sem prýða umslag plötunnar. Paul
er þekktur fyrir að vera reggí- og
dub-hneigður bassaleikari eins og
heyrist best á laginu Guns of
Brixton á London Calling sem hann
samdi og söng.

%NSKT FJÎLBRAGÈAPOPP
Tónlistin á The Good The Bad & The
Queen er nokkuð fjölbreytt. Inn í
hana blandast ólík áhrif. Dub-bassaleikur Pauls Simonon er áberandi.
Textarnir fjalla um London og platan hljómar mjög ensk. Að sögn
Damons var það Danger Mouse sem
átti hugmyndina að því að gefa pötunni enskan hljóm. Þetta er poppplata, en þó að það sé fullt af flottum melódíum að hætti Damons þá
er þetta tilraunkennt og fljótandi
popp, ekki einfaldir smellir. Orðið
fjölbragðapopp kemur upp í hugann. Það kemur reyndar á óvart
hvað hlutur Tonys Allen er rýr á
plötunni, en þetta er plata sem vinnur mikið á við frekari hlustun. Flott
plata og enn ein skrautfjöðurin í
hatt Damons Albarn.
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2OKKAÈ ¹ BLANDSPËLU
b¶AR SEM ÁG KANN EKKI AÈ SKRIFA DISKA
HEF ÁG ¹KVEÈIÈ AÈ GERA BLANDSPËLU EINS
OG VIÈ FÁLAGARNIR KÎLLUÈUM ÖAÈ ÖEGAR VIÈ
VORUM LITLIR 6ITASKULD ER HÒN TEKIN UPP AF
VÅNYLPLÎTUM ¹ KRËMKASSETTU ¡G MANA ALLA
TIL AÈ DUSTA RYKIÈ AF KASETTUT¾KJUNUM OG
BÒA TIL EINA SLÅKA m SEGIR *ËNBI TROMMARI
"RAIN 0OLICE

F í t o n / S Í A

,AG  3PEED +ING $EEP 0URPLE
b¶ESSI RUSLATUNNUBYRJUN ER BARA SNILLD
OG LAGÈI LÅNURNAR FYRIR ROKKIÈ SEM
KOMA SKYLDI )AN 0ACE SÕNIR HVERS
MEGNUGUR HANN ER %INN AF TVEIMUR
TROMMURUM SEM ÁG LÅT MEST UPP TILm
,AG   OR  TO  #HICAGO b¡G
HEYRÈI ÖETTA LAG FYRST HEIMA HJ¹
FÁLAGA MÅNUM EFTIR GOTT GIGG ¶AÈ
BJARGAÈI DEGINUM OG ER SÁRLEGA
HRESSANDI TIL AÈ HLUSTA ¹ NÒ Å MESTA
SKAMMDEGINUm
,AG  4OMORROW .IGHT !TOMIC
2OOSTER b-¾TTI HALDA AÈ 7OLFMOTH
ER HEFÈU HLUSTAÈ EITTHVAÈ AÈEINS ¹
ÖESSA DRENGI &R¹B¾RT BAND TROMM

UR GÅTAR OG (AMMOND ORGEL 'RÅÈAR
LEGT GRÒV OG SEIÈANDI KÒABJALLAm
,AG  4OMORROW .EVER +NOWS
4HE "EATLES b"ESTA LAG "ÅTLANNA
'EGGJAÈUR AFTUR¹BAK GÅTAR VIÈ HRIKA
LEGA GRÒVAÈAN TROMMUTAKT 2INGO Å
SÅNU BESTA FORMI MJÎG VANMETINN
SNILLINGUR ÖAR ¹ FERÈm
,AG  3HOWDOWN %,/ b&LOTTUR
HETJUFÅLINGUR Å GANGI %ITT AF ÖESSUM
LÎGUM SEM KEMUR MANNI Å GËÈAN
FÅLING OG HENTAR VEL ¹ RÒNTINUMm
,AG  'REEN -ACHINE +YUSS
b&YRST VIÈ ERUM ¹ RÒNTINUM Ö¹ ER
EKKI ÒR VEGI AÈ SKIPTA NIÈUR Å JA OG
HALDA ÒT ¹ ÖJËÈVEGINN ¡G V¾RI EKKI
HÁR Å DAG EF ÖAÈ V¾RI EKKI FYRIR ÖESSA
MENNm
,AG  'HOSTS OF 7AR 3LAYER
b$AVE ,OMBARDO ¶ARF EKKI AÈ SEGJA
MEIRAm
,AG  .OBODYS &AULT "UT -INE
,ED :EPPELIN b'UÈFAÈIR MINN GRÒVAR

*«.") 4ROMMARI "RAIN 0OLICE HEFUR

ROKKIÈ Å FYRIRRÒMI ¹ bBLANDSPËLUNNIm
SINNI
&2¡44!",!¨)¨2«3!

ÖARNA AF SÁR SPIKIÈ %IN MESTA PERLA
SEM :EPPARARNIR SKILDU EFTIR SIG Å FLËÈI
TËNSNILLDARm
,AG  0OWERSLAVE )RON -AIDEN
b¶EGAR ALLIR VORU AÈ NOTA TV¾R BASSA
TROMMUR Ö¹ KOM .ICKO -C"RAIN BARA
MEÈ EINA %ITT AF MÅNUM UPP¹HALDS
LÎGUM ÖESSA DAGANAm
,AG  "LACK $IAMOND +ISS
b%ITT BESTA ENDALAG ALLRA TÅMA ¶EGAR
ÁG VAR   ¹RA Ö¹ DRË ÁG PABBA ÒT
Å BÒÈ OG HEIMTAÈI AÈ HANN KEYPTI
$ESTROYER MEÈ +ISS OG ÖAÈ VARÈ EKKI
AFTUR SNÒIÈm
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Miklu stærri og betri

4/4/ (LJËMSVEITIN 4OTO HELDUR TËNLEIKA Å
(ÎLLINNI  JÒLÅ N¾STKOMANDI

Miðasala á
Toto í dag
Miðasala á tónleika Toto í Laugardalshöll þann 10. júlí hefst í dag.
Hljómsveitin á farsælan 30 ára
feril að baki og hefur selt yfir 25
milljónir platna.
Á meðal frægustu laga Toto eru
Hold the Line, Rosanna og Africa.
Björgvin Rúnarsson, tónleikahaldari hjá 2B Company, segir Toto
frábæra á tónleikum. „Ég get
nefnt að Vignir Snær Vigfússon sá
þá í Amsterdam og sagði tónleikana með því flottara sem hann
hefði séð,“ segir hann. „Þeir eru í
hörkuformi og við ætlum sjálfir á
tónleikana 19. mars í Amsterdam.
Miðasalan hefst klukkan 10.00
á midi.is. Miðaverð er 7.400 kr í
stúku og 5.300 í stæði.

Bandaríska
hipparokksveitin
Kings of Leon gefur út sína þriðju
plötu, Because of the Times, 2.
apríl næstkomandi.
Fyrsta smáskífulag plötunnar,
On Call, fer í spilun 26. mars.
„Lögin eru miklu stærri en áður
og þessi hljómsveit er orðin miklu
betri,“ sagði söngvarinn og gítarleikarinn Caleb Followill.
Platan var tekin upp af þeim
Ethan Johns og Angelo, sem einnig tóku upp fyrstu tvær plötur
sveitarinnar, Youth and Young
Manhood árið 2003 og Aha Shake
Heartbreak sem kom út ári síðar.
Fengu þær báðar mjög góðar
viðtökur þar sem lög á borð við
Molly´s Chambers, Red Morning
Light og The Bucket vöktu mikla
athygli. Var nýja platan tekin upp
í tveimur hljóðverum, annað er í

 ,ÎG VIKUNNAR
+AISER #HIEFS 2UBY
.ÕJA LAGIÈ GEFUR GËÈ FYRIRHEIT UM
N¾STU PLÎTU
,ADDI 4V¾R ÒR 4UNGUNUM
%IN AF PERLUNUM ¹ SAFNPLÎTU ,ADDA
*AMES -ORRISON 0IECES $ONT &IT
!NYMORE
(NAKKARNIR F¹ BARA EKKI
NËG AF ÖESSUM DRENG
-USE 3TARLIGHT
3ËLARGEISLI ¹ KÎLDUM
DEGI

+).'3 /& ,%/. "ANDARÅSKU ROKKARARNIR Å +INGS OF ,EON ERU AÈ GEFA ÒT SÅNA ÖRIÈJU

PLÎTU

Nashville og hitt í Los Angeles.
„Sumir greindu ákveðin þroskamerki á Aha Shake Heartbreak
frá Youth and Manhood en í þetta

sinn er enginn vafi um það. Ég
held að breytingarnar komi í ljós
um leið og fólk hlustar á plötuna,“
segir Followill.

$AMIEN 2ICE
#OCONUT
3KINS
2ICE KLIKKAR
SEINT

Veittu vellíðan – gefðu bónda
þínum gjafakort í NordicaSpa

42%.4 2%:./2 .¾STA PLATA .INE )NCH

.AILS ER V¾NTANLEG Å APRÅL

Year Zero
væntanleg
Næsta plata hljómsveitarinnar
Nine Inch Nails, Year Zero, er
væntanleg í apríl. Síðasta plata
sveitarinnar, With Teeth, kom út
fyrir tveimur árum og fékk góðar
viðtökur.
„Þið eigið eftir að sjá og heyra
hvernig nýja platan verður. Sum
ykkar eiga örugglega eftir að hata
hana en öðrum á eftir að finnast
hún besta plata sem ég hef gert.
Hún er öðruvísi en fyrri plötur
mínar á marga vegu og hún endurspeglar ástand mitt í dag,“ sagði
forsprakkinn Trent Reznor.

!3( 3ÎNGVARI !SH ¾TLAR AÈ GEFA ÒT LAGIÈ
'LOW ¹ SM¹SKÅFU

Gefur út
smáskífu
Tim Wheeler, söngvari hljómsveitarinnar Ash, gefur þann 20. mars
út lagið Glow á smáskífu. Lagið
var unnið í samvinnu við upptökustjórann Arthur Baker. Hann
hefur áður unnið með þekktum
nöfnum á borð við New Order og
Bob Dylan.
Ekki er langt síðan gítarleikari
Ash, Charlotte Hatherley, ákvað
að hefja sólóferil eftir níu ára veru
í sveitinni. Ash, sem vinnur nú að
sinni sjöttu plötu í New York,
ætlar á tónleikaferð um Bretland
þann 19. febrúar undir yfirskriftinni Higher Education.

Gjafakort í heilsulind NordicaSpa er tilvalin gjöf. Við bjóðum upp á fyrsta flokks
snyrtimeðferðir fyrir andlit og líkama og ýmsar tegundir af nuddi.
Hægt er að kaupa gjafakort fyrir ákveðna upphæð, í tiltekna meðferð og ýmsa
spa pakka. Einnig er hægt að kaupa gjafakort í heilsuræktina – meðlimakort,
einkaþjálfun eða námskeið. Við aðstoðum þig við að finna réttu gjöfina handa
þeim sem þú vilt gleðja.
Við leggjum áherslu á andlega og líkamlega vellíðan og er Nordica Spa heimur
út af fyrir sig.
Opnunartímar:
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Ást af öllu tagi

*¾JA Å DAG ER FIMMTI Å SKÅÈUM Å 3ELVA OG ÁG ER BAR
ASTA AÈ VERÈA ANSI SLEIP Å BREKKUNUM 6IÈ KOMUM ¹
HËTELIÈ SÅÈLA KVÎLDS EN HLUPUM AUÈVITAÈ BEINUSTU
LEIÈ ÒT AÈ KAUPA SKÅÈAPASSANN TIL AÈ GETA ÎRUGGLEGA
TEKIÈ FYRSTA DAGINN ALVEG FR¹ OPNUN SINGURINN VIÈ
AÈ KOMAST ¹ SKÅÈI VAR GÅFURLEGUR OG FËLK HREINLEGA
SLËST UM PL¹SSIN Å GONDËLUNUM OG S¾TIN Å STËLUN
UM
¶EGAR VIÈ G¹TUM N¹È RË OKKAR ¹ NÕ SKOÈUÈUM VIÈ
HËTELIÈ SEM KOM Å LJËS AÈ ER LÒXUS ÒT Å GEGN -ORG
UNVERÈARHLAÈBORÈIÈ ER SVO FJÎLBREYTT AÈ VIÈ EIGUM Å
STÎKUSTU VANDR¾ÈUM MEÈ AÈ KOMA ÎLLU NIÈUR SEM
OKKUR LANGAR Å +VÎLDMATURINN ER MARGRÁTTAÈUR OG
SÁRVALIÈ VÅN MEÈ HVERJUM RÁTTI ¥ G¾R FËRUM VIÈ SVO Å
VÅNSMÎKKUN MEÈ bSOMMELIERNUMm OKKAR Å VÅNKJALL
ARANUM SEM ER EINMITT STAÈSETTUR GEGNT SPA INU
SEM BÕÈUR UPP ¹ ALLAR TEGUNDIR AF SAUNA BÎÈUM
OG NUDDI /FAN ¹ ALLT SAMAN B¾TIST SVO VIÈ AÈ HÁR
ER NOSTRAÈ VIÈ OKKUR OG STJANAÈ EINS OG VIÈ SÁUM

KËNGAFËLK ¡G GET SVO SVARIÈ ÖAÈ AÈ MÁR HEFUR ALDREI
FUNDIST ÁG JAFN ËTRÒLEGA MERKILEGUR EINSTAKLINGUR OG
HÁR -AÈUR ER SVO SANNARLEGA SETTUR ¹ STALL %N ÖAÈ
KOSTAR LÅKA SITT 6ÅST ER AÈ EKKERT ER ËKEYPIS Å ÖESSUM
HEIMI OG HÁR ER ENGIN UNDANTEKNING ÖAR ¹
¡G VERÈ ÖË AÈ J¹TA ÖAÈ AÈ ¥TALIRNIR GERA ÖETTA VEL
OG AF ¹STRÅÈU ¶EIR ELSKA HREINLEGA MATINN SINN OG
VÅNIÈ SITT ¶EIR HAFA LÅKA ÖJËNUSTULUND OG VILJA GERA
ALLT VEL ¥ VÅNSMÎKKUNINNI SAGÈI ÖJËNNINN b)N )TALY
EVERYTHING IS SMALLm SEM ER SVO SANNARLEGA RÁTT ÖVÅ
ÖEIR SETJA G¾ÈI FRAM YFIR MAGN Å ÖVÅ SEM ÖEIR TAKA SÁR
FYRIR HENDUR ¶AÈ HEITIR SÎNN ¹ST
¡G HEF LÅKA KOMIST AÈ ÖVÅ Å ÖESSARI FERÈ AÈ ¥TALIR
KUNNA SVO SANNARLEGA AÈ META KONUR ¡G VAR SVO SÁÈ
AÈ FARA Å NOKKRA SKÅÈATÅMA ¶AÈ ER SVO SEM EKKI Å
FR¹SÎGUR F¾RANDI AÈ SKÅÈAKENNARARNIR DÎÈRUÈU STÅFT ¹
MILLI ÖESS SEM ÖEIR FËRU MEÈ MIG Å T¾KNI¾FINGAR OG
SKÅÈAÖRAUTIR ¡G HEF KOMIÈ HINGAÈ OFT ¹ÈUR EN ALDREI
FUNDIÈ JAFN STERKT FYRIR ÅTÎLSKU TESTËSTERËNI

¡G FÁKK ÖRJ¹ KENNARA &LORIAN SEM VAR
UNGUR OG VILLTUR FOLI 4ONI SEM VAR
GREINILEGA EINU SINNI UNGUR FOLI OG
ENN VILLTUR OG SVO 'IOVANNI SEM
VAR UNGUR EN GËÈUR FOLI !LLIR VORU
ÖEIR GÅFURLEGA MYNDARLEGIR OG
DÎÈRUÈU JAFN MIKIÈ 3VO ÁG VARÈ
H¹LF FEIMIN ALLAN TÅMANN OG EIN
BEITINGIN LÅTIL %N ÖEIR VILDU ALLIR
VEL OG FENGU SEÈIL AÈ LAUNUM
FYRIR SKJALLIÈ
¡G GET SAGT YKKUR ÖAÈ
AÈ SËLARLANDAFERÈIR ERU
RUSL SAMANBORIÈ VIÈ
ÖESSA FERÈ SEM ER BÒIN
AÈ VERA EINSTÎK ¡G M¾LI
MEÈ ÖVÅ AÈ SKELLA SÁR ¹
SKÅÈI OG L¹TA NOSTRA VIÈ
SKILNINGARVITIN

+YNÖ¹TTANÅÈ HJ¹ 3TËRA BRËÈUR
,).$3!9 ,/(!. ,EIKKONAN TVÅTUGA HEFUR
SKR¹È SIG Å MEÈFERÈ

Lohan í
meðferð
Leikkonan Lindsay Lohan er
komin í meðferð í Los Angeles
vegna vímuefnavandamála sinna.
„Ég hef ákveðið að hugsa um
heilsu mína. Ég þakka fyrir góðar
kveðjur og vonast til að einkalíf
mitt verði virt,“ sagði Lohan í yfirlýsingu sinni.
Í síðasta mánuði greindi upplýsingafulltrúi Lohan frá því að
leikkonan hefði sótt AA-fundi.
Sagðist Lohan þá hafa sótt fundina
í eitt ár. „Ég hef ekki drukkið í sjö
daga. Ég er ekki einu sinni nógu
gömul til þess. Ég drekk ekki
þegar ég er á klúbbum en ég drekk
með vinum mínum heima hjá mér.
Ég þarf þess samt ekki. Mér líður
betur án áfengis, það er miklu
skemmtilegra,“ sagði hin tvítuga
Lohan.
Í júlí síðastliðnum var Lohan
lögð inn á sjúkrahús í nokkra
klukkutíma vegna vökvataps við
tökur á myndinni Georgia Rule.
Ekki er langt síðan botnlanginn
var tekinn úr henni.

Allt er í háalofti út af Big
Brother þætti í Bretlandi en
þar varð einn þátttakandinn
fyrir barðinu á kynþáttafordómum.
Í þættinum létu þær Jade Goody,
Danielle Lloyd og Jo O‘Meara
öllum illum látum og varð hin indverska Shilpa Shetty fyrir kynþáttaníði frá þeim. Ekki stóð á
viðbrögðum frá breskum sjónvarps-áhorfendum en kvörtunum
rigndi yfir Ofcom-fyrirtækið sem
er hálfgerður siðgæðisvörður
fyrir breskt sjónvarpsefni. Framleiðendur þáttarins, sem sýndur
er á Channel 4, lýstu því yfir í gær
að engir kynþáttafordómar hefðu
komið í ljós í þættinum og töldu
málið hafa verið blásið upp.

*!$% '//$9 %R SÎKUÈ UM AÈ SVÅVIRT

INDVERSKU ÖJËÈINA
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„Vissulega áttu sér stað átök milli
ólíkra menningarhópa og stétta,“
sagði í yfirlýsingu frá stöðinni.
Shilpa Shetty sjálf vísaði þessum
fullyrðingum stöðvarinnar á bug
og taldi að orð stúlknanna þriggja
hefðu verið meiðandi í hennar
garð og Indverja almennt. Vinir
þeirra Goody, Lloyd og O‘Meara
reyndu að verja sitt fólk og sögðu
að engin þeirra hefðu orð á sér
fyrir að vera rasisti. Vinirnir lýstu
hins vegar allir yfir að þeir hefðu
orðið fyrir vonbrigðum með þær
og hegðun þeirra í garð Shetty.
Ekki sér fyrir endann á deilunni
og hafa stjórnmálaleiðtogar í Bretlandi lýst yfir megnustu óbeit á
framferði bresku stúlknanna.
Gordon Brown, fjármálaráðherra
Bretlands, gat varla hugsað sér
verri byrjun á heimsókn sinni til
Indlands og sagði að kynþáttafordómar ættu ekki að líðast meðal
bresku þjóðarinnar. Forsætisráðherrann Tony Blair tók undir þau
orð og lýsti því yfir að Bretar væru
andsnúnir allri kynþáttahyggju. Í
gær svaraði David Cameron, leiðtogi Íhaldsflokksins, tölvupósti frá
lesendum vefsíðu BBC og taldi að
þátturinn hefði farið yfir öll velsæmismörk. „Þessu verður að
linna,“ skrifaði Cameron og vildi
hætta sýningum á þættinum.
Hálfgerð milliríkjadeila vofir
yfir milli Bretlands og Indlands og
hafa indversk stjórnvöld lýst því
yfir að þau muni taka á málinu af
heilbrigðri skynsemi. „Fordómar

3(),0! 6ARÈ BARÈINU ¹ KYNÖ¹TTAFORDËMUM Å SJËNVARPSÖ¾TTINUM #ELEBRITY "IG
"ROTHER

eiga ekki heima hjá siðmenntuðum
þjóðum,“ sagði Anand Sharma,
aðstoðarmaður utanríkisráðherra
Indlands. Mótmælendur hafa safnast fyrir á götum úti víðs vegar um
Indland og brennt vörumerki tengd
sjónvarpsþættinum. Umboðsmaður Shilpa Shetty, Jaz Barton, hefur
aftur á móti reynt að þagga andmælin niður og sagði þátttakendurna ekki hafa hugmynd um hvað
þeir hefðu verið að segja. „Þetta
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60% - 80% afsláttur
af öllum útsöluvörum
         

| Kringlunni | s. 517-3890

var sagt af fáfræði og öfund,“ sagði
Barton. „Stúlkurnar verða fyrir
áfalli þegar þær gera sér grein
fyrir afleiðingum orða sinna.“
Málið hefur fengið mikla
umfjöllun í heimspressunni og
hafa virtar fréttastöðvar á borð við
CNN fjallað ítarlega um málið. Big
Brother-þættirnir eru meðal vinsælustu raunveruleikaþátta í Bretlandi og er talið að um fimm milljónir manna horfi reglulega á þá.
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PSAA9E-0PP043N5
TOSHIBA SATELLITE A100-998
Intel® Core 2 Duo T5500
15.4” WXGA TrueBrite
NVIDIA® GeForce™ Go 7300
- up to 512MB Hypermemory
2GB DDR Minni (Mest 4GB)
200GB SATA S.M.A.R.T Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
WiFi LAN Intel 3945ABG
Kortalesari 5 - 1
Vökvaþolið lyklaborð

215.

7.086
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

15.799
*Vaxtalaust

12 mán.

588
189.588

12.999

16. 999

AN@A67DGÁ

+,

11.666

**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

*Vaxtalaust

12 mán.

Staðgreitt

(#%%%

16.999

WD2500JB
Western Digital 250GB
7200RPM 8MB

301063EK
LaCie 300GB LACIE BRICK
USB2 8MB

=ÌI6A6G6G
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19. 999

A?ÓHBNC96
Prentar - skannar - ljósritar

A¡@@JC

139.992
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Með ábrenndum íslenskum stöfum.

992

;A6@@6G>

7.999
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HIPXP2TPAIN480
IRISPEN MINI
Les texta inn í Word ofl.
Styður íslenska stafi!

179.

5.304

Staðgreitt
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11.666

PLUA1E-01801KN5
TOSHIBA SATELLITE U200-198
Intel® Core 2 Duo T5500
12.1” Wide XGA skjár
512MB DDR Minni
60GB SATA S.M.A.R.T Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
Þráðlaust netkort Intel ABG
Kortalesari 4 - 1
BlueTooth
Fingrafaralesari - Biometric
Windows XP Professional
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999
14883-TRU
TRUST SLIMLINE ÍSLENSKT
LYKLABORÐ
Ábrenndir íslenskir stafir

2.9 99
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1.999
14931-TRU
TRUST 2.0 HÁTALARAR 2200
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8.999
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3.499

3.4 99

Q8160B
HP PHOTOSMART C3180 ALL IN ONE
Jaðarlaus prentun
USB og PictBridge tengi
Innbyggður Kortalesari

+)

A¡@@JC

980441-0914
LOGITECH WIFI SYSTEM MP3/IPOD
Stafrænn þráðlaus sendir frá iPod
eða MP3 spilara í hvaða græjur
sem er!

12.999
16. 999

6.999

14. 999

DPPFP35
SONY MYNDAPRENTARI FP35

A¡@@JC

Toppmyndin á Íslandi í dag!
Gagnrýni. baggalútur.is

FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
MEÐ BEN STILLER OG ROBIN WILLIAMS

Ég var mjög ánægð með þessa mynd. Þetta er
einfaldlega góð spennusaga, handritið er gott, þétt
flétta með óvæntum snúningum. Blanda af spennu
reimleikum og rómantík. Ekki missa af henni.
Rokkland á rás 2

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

Ath: Ekkert hlé á myndum Græna ljóssins.

SÍMI 564 0000
NIGHT AT THE MUSEUM
kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.20
SÝND Í LÚXUS
kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.20
APOCALYPTO
kl. 5, 8 og 10.55 B.I. 16 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE
kl. 5.50 B.I. 7 ÁRA
KÖLD SLÓÐ
kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 3.40
ERAGON
kl. 3.40 B.I. 10 ÁRA
CASINO ROYALE
kl. 10.10 B.I. 14 ÁRA
MÝRIN
kl. 8 B.I. 12 ÁRA

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
NIGHT AT THE MUSEUM
APOCALYPTO
KÖLD SLÓÐ
LITTLE MISS SUNSHINE
CASINO ROYALE

kl. 6, 8.20 og 10.40
kl. 6 og 9 B.I. 16 ÁRA
kl. 5.50 og 8 B.I. 12 ÁRA
kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
kl. 10.10 B.I. 14 ÁRA

NIGHT AT THE MUSEUM
APOCALYPTO
KÖLD SLÓÐ

kl. 5.50, 8 og 10.10
kl. 8 og 10.40 B.I. 16 ÁRA
kl. 6 B.I. 12 ÁRA

450 kr. í bíó!

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

Gildir á allar sýningar í
Borgarbíó merktar með rauðu

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu
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SENDU SMS JA NMF Á NÚMERIÐ 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ MIÐA F YRIR T VO!
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

Kynlífsmyndband fer sem
eldur í sinu um netið
Undanfarna daga, og einkum
í gær, fór myndband sem
sýnir Guðmund Jónsson í
Byrginu í kynlífsathöfnum
ásamt stúlku sem þegar
hefur kært Guðmund fyrir
nauðgun, eins og eldur í sinu
um netið.
Fram hefur komið í fréttum að Guðmundur hyggst kæra á móti. Nauðgun. Að stúlkan hafi byrlað sér
smjörsýru og hann þannig viljalaust verkfæri í höndum hennar. Á
myndbandinu er Guðmundur vissulega í hlutverki „fórnarlambs“ en
erfitt mun reynast að halda því
fram að hann hafi verið nauðugur
sem slíkur.
Myndbandið fór eins og eldur í
sinu um netið í gær. Fréttablaðið
náði tali af ungum manni sem skráður er fyrir netsíðunni http://influks.
com sem um hríð hýsti þetta myndband. Hann vill ekki undir nokkrum
kringumstæðum koma fram
undir nafni, vill
ekki láta bendla
sig við málið, en
segir að hýsingin hafi einungis
verið
hugsuð

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

¶«2¨52 36%).33/. 3EGIR NETIÈ ALLS

EKKI UNDANÖEGIÈ LÎGUM UM DREIFINGU
ËHRËÈURS SEM OG VIÈKV¾MRA PERSËNU
UPPLÕSINGA ¶ANNIG AÈ FJÎLDI ¥SLENDINGA
HEFUR FRAMIÈ LÎGBROT AÈ UNDANFÎRNU

'5¨-5.$52 ¥ "92').5 -YNDBAND SEM SÕNIR HANN Å KYNLÅFSATHÎFNUM MEÈ UNGRI

STÒLKU HEFUR GENGIÈ SEM ELDUR Å SINU UM NETIÈ -¹ ¾TLA AÈ TUGÖÒSUNDIR MANNA HAFI
SKOÈAÈ ÖAÈ ¹ NETINU Å G¾R OG ¹ UMLIÈNUM DÎGUM

fyrir þröngan vinahóp. Hefur síðan
verið tekin niður. Ekki hafi verið
ætlunin að hafa myndbandið uppi
til sýnis fyrir alla þjóðina. En sett
var vísun á síðuna með hlekk á
tenglanetsíðunni 69.is. Maðurinn
áætlar að um 40 til 50 þúsund gesta
hafi farið inn á síðuna. Hún var sett
upp seint að kvöldi miðvikudags. Að
sögn mannsins hefur myndbandið
verið hýst á fleiri síðum auk þess
sem myndbandið hafi gengið manna
á milli í tölvupóstum. Sjálfur segist
hann hafa fengið það á irc-spjallforriti.
Síðan, sem hýst er úti í Bretlandi, fór svo upp aftur um stundarsakir seinnipart gærdags og notaði
þá 640 megabit af umferð til útlanda
á sekúndu, sem þýðir 25 prósent af
allri netumferð til útlanda! Ísland
er með um 2 til 3 gígabita notkun á
sekúndu. Þannig að ekki vantar
áhugann.
Skilja má að hinn ungi maður
vilji hvergi láta bendla sig við hýsingu og þar með dreifingu á myndbandinu. En ef að líkum lætur hafa
fjölmargir gert sig seka um ólöglegt athæfi á undanförnum dögum.
Að sögn Þórðar Sveinssonar lög-

manns hjá Persónuvernd er það
alveg óyggjandi að samkvæmt
lögum er stranglega bannað að
dreifa óhróðri sem og viðkvæmum
persónuupplýsingum.
„Alveg sömu lög gilda um dreifingu slíks efnis á netinu sem og á
öðrum vettvangi,“ segir Þórður.
Hann segir hins vegar misvel ganga
að rekja slíkt og finna hvar ábyrgðin liggur.
„Það getur reynst erfiðleikum
bundið í praxís að upplýsa slík brot
og koma ábyrgð yfir á þá sem framið hafa verknaðinn,“ segir Þórður.
Ekki hafa mörg mál komið upp
þar sem birting slíkra upplýsinga á
netinu á í hlut og Þórður man helst
eftir tölvupóstmálum Jónínu Benediktsdóttur.
Þórður segir afar fá mál sem
varða persónuupplýsingar á netinu
hafa komið til kasta dómstóla og
enginn á Íslandi hefur enn verið
dæmdur fyrir slíkt. Fólk hefur ekki
mikið kært í slíkum málum. En
Þórður býst fastlega við því að þau
verði fleiri í framtíðinni í kjölfar
aukinnar umræðu um að sömu lögmál gildi um netið sem og aðra
miðla.
JAKOB FRETTABLADIDIS

1000 KR.
MIÐAVERÐ

EF ÞÚ VILT FÁ SKILNING .... ÞARFTU AÐ HLUSTA

FRÁ ÞEIM SÖMU OG GERÐU VERÐLAUNAMYNDINA BÖRN

HUGHJACKMAN CHRISTIANBALE SCARLETTJOHANSSON MICHAELCAINE

EEEE

EEEE

TOPP5.IS

FBL

AÐALLEIKARARNIR FARA Á KOSTUM

EEEE

FÓR BEINT
Á TOPPINN
Í USA

PANAMA.IS

FRÁ LEIKSTJÓRA BATMAN BEGINS OG MEMENTO

GOLDE GLOBE

BESTA MYND ÁRSINS

MÖGNUÐ OG TÖFRANDI SPENNA SEM HELDUR ÞÉR Í HELJARGREIPUM
Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

Háskólabíó
FORELDRAR

kl. 10

BABEL

kl. 6 - 9 - 10:30

B.i.16

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 5:30 - 8

B.i. 16

THE PRESTIGE

kl. 5:30 - 8

B.i.12

DÉJÁ VU

kl. 10:30

B.i. 12

B.i.16

THE DEPARTED

kl. 10:30

B.i. 16

THE HOLIDAY

THE CHILDREN OF MEN kl. 5:50

kl. 8

B.i. 7

EEE
Þ.J. -FBL

FRÁBÆRLEGA FYNDIN OG
SNIÐUG GAMANMYND...

/ ÁLFABAKKA

/ KRINGLUNNI

BABEL

kl. 5:30 - 8 - 10:50

B.i.16

THE CHILDREN OF MEN kl. 8:30 - 10:30

BABEL VIP

kl. 8 - 10:50

Leyfð

THE CHILDREN... VIP kl. 5:30

FORELDRAR

kl. 4 - 6 - 8 - 10

Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

THE PRESTIGE

kl. 5:30 - 8 - 10:30

B.i.12

HAPPY FEET M/-Ensk tal

STRANGER THAN FICTION

kl. 5:40 - 8 - 10:30

Leyfð

B.i.16

Leyfð

NIGHT AT THE MUSEUM

kl. 5:45 - 8 - 10:15

Leyfð

BABEL

kl 8 - 10:40

B.i.16

THE PRESTIGE

kl. 6 - 8:15 - 10:40

B.i.12

HAPPY FEET m/ísl. tali

kl. 5:45

Leyfð

HAPPY FEET m/ísl. tali

kl. 6

Leyfð

STRANGER THAN FICTION kl. 10:30

Leyfð

KÖLD SLÓÐ

kl. 8

B.i. 12

FLAGS OF OUR FATHERS

kl 5:40

B.i.16

kl. 3:20

Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

kl. 3:40

Leyfð

THE PRESTIGE

kl. 10:15

B.i. 12

THE PRESTIGE

kl 8

B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 3:20

Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal

kl. 3:40 - 5:50 - 8:10

Leyfð

THE CHILDREN OF MEN

kl 10:20

B.i.16

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal

kl. 3:50

Leyfð

Skráðu þig á

SAMbio.is

Þýskt teknóstuð

Breik um allan heim
Ernest Hemingway í Key West,“
útskýrir Stephan, sem fannst að
eigin sögn það tilvalinn staður til
að stíga nokkur spor. „Þarna hélt
skáldið öll sín villtustu partí,“
segir Stephan.
Fjöllistamaðurinn hefur í mörg
horn að snúast um þessar mundir
því auk ljósmyndasýningarinnar
var nýjasta afurð Gus Gus að
koma í hús. „Diskurinn kemur út í
lok janúar, fyrst í Þýskalandi og
svo hér heima samfara öðrum
Evrópulöndum,“ segir Stephan og
telur Gus Gus vera eilítið rokkaðri
en áður. Hann reiknar fastlega
með að hljómsveitin bregði undir
sig betri fætinum og haldi í tónleikaferð um Evrópu til að kynna
diskinn. „Við erum reyndar ekkert
búnir að negla það niður,“ segir
Stephan.
FGG
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L¾ÈINGI FORNA BÎLVUN

Erfið nótt á safninu
Kvikmyndin Night at the Museum
með Ben Stiller, Ricky Gervais og
Robin Williams í aðalhlutverkum
verður frumsýnd í kvikmyndahúsum hér á landi í kvöld. Myndin fór
í efsta sæti bandaríska aðsóknarlistans þegar hún kom út milli jóla
og nýárs en eins og Fréttablaðið
sagði frá í fyrra ljær Stefán Karl
Stefáns nokkrum persónum rödd
sína.
Night at the Museum fjallar um
öryggisvörðinn Larry sem vinnur

/ AKUREYRI

kl. 6 - 8:30 - 10:30

Leyfð

kl. 3:20 - 5:40

&2%,3)334%,,).'). 3TEPHAN
BREIKAR VIÈ SUNDLAUG %RNEST
(EMINGWAY ÖAR SEM SK¹LDIÈ
HÁLT SÅN VILLTUSTU TEITI

„Myndirnar eru vísir að stjórnarskrá teknósins,“ segir fjöllistamaðurinn Stephan Stephensen,
sem opnaði í gær ljósmyndasýningu í 101 gallerí. Ljósmyndirnar
eru um margt sérstakar en þar
sést Stephan breika í öllum heimshornum. Stellingin er öll sú sama
og hefur verið gefið nafnið „Frelsisstellingin“. „Þetta hefur ljóst og
leynt verið aðaláhugamálið, að
taka myndir af breiki, á ferðum
mínum sem plötusnúður,“ útskýrir hann.
Stephan hefur komið víða við ef
marka má myndirnar en hann sést
meðal annars breika fyrir framan
Lincoln-minnismerkið í Washington, á Rauða torginu í Moskvu og
fyrir framan Eiffel-turninn í París.
„Svo er mynd af mér fyrir framan
sundlaug bandaríska skáldsins

/ KEFLAVÍK

FORELDRAR

á Náttúrugripasafni Bandaríkjanna. Fyrir hreina slysni leysir
hann úr læðingi forna bölvun sem
gerir að verkum að dýrin sem eru
til sýnis vakna til lífsins og valda
miklum usla. Áður en nóttin er úti
verður Larry að ná stjórn á skepnunum og koma safninu aftur í
samt lag. Sér til aðstoðar lífgar
hann við fyrrum forsetann og útivistargarpinn Teddy Roosevelt og
saman reyna þeir að koma ástandinu í fyrra horf.

sama
tíma
Þýska teknókraftmikil og
hljómsveitin
magnþrungin.
Booka Shade,
sem er sjóðÁ tónleikheit um þessar
unum koma
mundir, spilar
líka
fram
á
árslistadanssveitirnkvöldi Party
ar FM Belfast
Zone á Gauknog
Hairum á föstudag.
doctor. Jack
Sveitin er skipSchidt leiðir
uð þeim Waltsíðan alþjóðer Merziger og "//+! 3(!$% ¶AÈ VERÈUR V¾NTANLEGA HÎRKU
lega
sveit
Arno Kammer- STEMNING ¹ 'AUKNUM Å KVÎLD
plötusnúða
meier og hafa
sem
koma
þeir sem Booka Shade gefið út tvær
fram á báðum hæðum Gauksins.
plötur á jafnmörgum árum sem
Auk hans þeyta skífum dönsku
hafa báðar fengið góðar viðtökur.
skvísurnar DJuna Barnes og Miss
Booka Shade hefur skapað sér sinn
Lori og breski plötusnúðurinn Dareigin hljóðheim og stíl sem einren C.
kennist af minimalískri og lágStuðið byrjar klukkan 21.00 og
stemmdri teknótónlist sem er á
er miðaverð 1.990 krónur.

Hip hop í
fjórða sinn
Fjórða hip hop kvöld Triangle
Productions verður haldið á Barnum á laugardagskvöld. Fram koma
Beatmakin
Troopa,
Rain,
Earmax, Vibe O
Razor,
Steve
Sampling
og
Raguel.
Fagnað
verður tveimur
útgáfum. Vibe O
2!).
Razor
gaf
nýverið út sína fyrstu plötu, Worst
of, og Rain er að gefa út sína þriðju
sólóplötu, Art Made of Garbage.
Sú plata verður aðeins fáanleg á
tónleikunum í fimmtíu eintökum.
Aðgangseyrir er enginn og
hefst stuðið klukkan 22.00.



 JANÒAR  &®345$!'52

(!,,! '5..!23$«44)2 (%&52 ",!.$!¨ 3¡2 ¥ 3,!').. 5- &/2-!..334)¨ (* +3¥

 +OLBEINN ¾FIR MEÈ LASUNDI
+NATTSPYRNUMAÈURINN +OLBEINN 3IGÖËRSSON ¾FIR ÖESSA
DAGANA MEÈ NORSKA ÒRVALSDEILDARLIÈINU LASUND
+OLBEINN ER  ¹RA GAMALL OG YNGRI BRËÈIR !NDRA
3IGÖËRSSONAR FYRRUM ATVINNU OG LANDSLIÈSMANNS
&ORR¹ÈAMENN LASUNDS HAFA FYLGST MEÈ +OLBEINI Å
LANGAN TÅMA OG HAFA LENGI UNDIRBÒIÈ HEIMSËKN HANS
TIL FÁLAGSINS 4IL STENDUR AÈ HANN SPILI ¾FINGALEIK MEÈ
AÈALLIÈI FÁLAGSINS GEGN (ÎDD ¹ MORGUN
¥ SÅÈASTA M¹NUÈI FËR +OLBEINN TIL
(OLLANDS ÖAR SEM HANN ¾FÈI MEÈ
!: !LKMAAR (ANN LÁK FIMM LEIKI
MEÈ (+ Å SUMAR OG SKORAÈI EITT
MARK Å ÖEIM ER LIÈIÈ TRYGGÈI SÁR
S¾TI Å ,ANDSBANKADEILD KARLA

SPORT FRETTABLADIDIS

Fótbolti er landamæralaus leikur
b¡G ER VÎN ÖVÅ AÈ FARA Å FULLRI ALVÎRU Å ALLT ÖAÈ
SEM ÁG TEK MÁR FYRIR HENDUR m SEGIR (ALLA
'UNNARSDËTTIR SEM VARÈ Å G¾R ÖRIÈJI AÈILINN
TIL AÈ BJËÈA SIG FORMLEGA FRAM TIL FORMANNS
+3¥ (ALLA ER KENNARI AÈ MENNT OG STUND
AR N¹M Å ALÖJËÈASAMSKIPTUM Å (¹SKËLA
¥SLANDS (ÒN ER  ¹RA OG HEFUR UNDANFARIN
¹R UNNIÈ SEM BLAÈAMAÈUR Ö¹TTASTJËRNANDI Å
SJËNVARPI OG FYRIRLESARI
b-ÁR FINNST MARGT GOTT SEM +3¥ HEFUR GERT
EN ÁG TEL MIG HAFA EITTHVAÈ FRAM AÈ F¾RA
SEM GETUR B¾TT SAMBANDIÈ ENN FREKAR
-ÁR FINNST SKÎMM AÈ ÖVÅ HVERNIG STAÈIÈ
HEFUR VERIÈ AÈ M¹LEFNUM KVENNABOLTANS
OG +3¥ HEFUR EKKI BRUGÈIST RÁTT VIÈ GAGNRÕNI
VARÈANDI ÖAU M¹LEFNI &ORMAÈURINN HEFUR
VIKIÈ SÁR UNDAN ÖVÅ AÈ R¾ÈA ÖESSI M¹L EN
MÁR FINNST AÈ FORMAÈUR +3¥ EIGI AÈ VERA
ÖJËNN FÁLAGANNA SEM HANN ER Å FORSVARI

FYRIR B¾ÈI LÅTIL OG STËR FÁLÎG m SEGIR (ALLA EN
LITLI MAÈURINN Å FËTBOLTANUM STENDUR HENNI
N¾RRI AÈ EIGIN SÎGN
b¡G HEF MIKLA ¹STRÅÈU FYRIR LEIKNUM SEM
FËTBOLTI ER ¡G SÁ FËTBOLTANN FYRIR MÁR SEM
LÅFSSTÅL ÖETTA ER VINS¾LASTA ÅÖRËTT Å HEIMI OG
ER ¹ ALLRA VÎRUM ¥ LITLUM SVEITAHÁRUÈUM
Å +AMBËDÅU ERU BÎRN AÈ BÒA SÁR TIL BOLTA
TIL AÈ GETA LEIKIÈ SÁR HAFA ENGA AÈSTÎÈU
EN BÒA YFIR ÖESSARI ¹STRÅÈU SEM MÁR FINNST
SVO HEILLANDI &ËTBOLTINN ER LANDAM¾RALAUS
LEIKUR ÖVERT ¹ ALLA PËLITÅK OG ÁG VIL ÕTA UNDIR
ÖAÈ 3TÁTT STAÈA EÈA KYN ¹ EKKI AÈ SKIPTA
M¹LI ÖETTA ER LEIKUR SEM VIÈ EIGUM ÎLL
AÈ GETA VERIÈ Å n SEGIR (ALLA SEM KALLAR SIG
FËTBOLTASTELPU
b¡G HEF ¾FT FËTBOLTA SÅÈAN ÁG VAR KRAKKI
3ÅÈUSTU ¹R HEF ÁG VERIÈ AÈ LEIKA MÁR NOKKR
UM SINNUM Å VIKU MEÈ ¹KVEÈNUM HËPUM

¡G ER UPPALIN Å !FTURELDINGU Å -OSFELLSB¾
EN HEF EINNIG SPILAÈ MEÈ ¶RËTTI(AUKUM
,EIKNI &¹SKRÒÈSFIRÈI
OG LIÈI Å $ANMÎRKU
3VO HEF ÁG EINNIG
ÖJ¹LFAÈ B¾ÈI HÁR ¹
LANDI OG Å 4AÅLANDI
AUK ÖESS SEM ÁG
KOM AÈ UPPBYGGINGU
KNATTSPYRNUVALLA FYRIR
SÅGAUNABÎRN Å 2ÒM
ENÅU SEM GETA
EKKI LEIKIÈ
SÁR MEÈ
ÎÈRUM
BÎRNUM
VEGNA
KYNÖ¹TTA
FORDËMAn

HYGGJUR AF ÎXL «LAFS
(- ¥ ¶µ3+!,!.$) (%&34 ¥ $!'
2AGNAR «SKARSSON

Bíður á fæðingarvaktinni
(!.$"/,4) Miðjumaðurinn Ragnar Óskarsson er í erfiðri stöðu
þessa dagana. Hann er kominn
til Magdeburg með íslenska
landsliðinu en heima í Frakklandi er eiginkona hans kasólétt
af þeirra fyrsta barni.
Áætlaður
fæðingardagur
barnsins er 10. febrúar en fari
svo að eiginkona Ragnars taki
léttasóttina á meðan mótið er

enn í gangi bíður Ragnar í startholunum tilbúinn að fara til
Frakklands. Hann nýtur þar
stuðnings
landsliðsþjálfarans,
Alfreðs Gíslasonar, sem hefur
gefið honum leyfi til að skjótast
til Frakklands sé það mögulegt
þegar að fæðingu kemur. Ragnar
sagði við Fréttablaðið í gær að
hann léti símann ekki langt frá
sér þessa dagana.
HBG

Íslenska landsliðið í handbolta kom til Þýskalands í gær. Læknir liðsins, Brynjólfur Jónsson, vonast til að hafa minna að gera á þessu móti en á EM í Sviss.
Hann segir ekki ljóst hversu mikið Ólafur Stefánsson geti beitt sér á mótinu.
(!.$"/,4) Heimsmeistarakeppnin
í handknattleik hefst í dag en
Íslendingar hefja leik á morgun er
þeir mæta Ástralíu. Strákarnir
komu til Þýskalands í gær en flogið var til Frankfurt og við tók rúmlega fimm tíma ferð til Magdeburg í lítilli og gamalli rútu.
Sökum slæms veðurs sóttist
ferðin til Magdeburg ekki vel og
liðið missti af æfingu sem það átti
klukkan sjö. Liðið mun æfa einu
sinni í dag.
Nokkur óvissa er með hversu
mikinn þátt nokkrir leikmanna
liðsins geta tekið í mótinu en þeir
hafa sumir hverjir átt við þrálát
meiðsl að stríða. Mesta áhyggjuefnið er fyrirliðinn Ólafur Stefánsson sem hefur verið slæmur í
öxlinni í marga mánuði og í raun
hlíft henni í margar vikur.
Brynjólfur Jónsson, læknir
landsliðsins, sagði við Fréttablaðið í gær að það kæmi í ljós á mótinu sjálfu hversu mikið álag öxlin
á Ólafi þyldi því ekki hefði reynt á
það í langan tíma. Það er trosnuð
sin í öxlinni á Ólafi og hann mun
líkast til þurfa að gangast undir
aðgerð vegna meiðslanna næsta
sumar.
Annars sagðist Brynjólfur óska
þess að ekki yrði jafn mikið að
gera hjá honum nú og á EM í Sviss
í fyrra er hver leikmaðurinn á
fætur öðrum meiddist alvarlega
og eyddi Brynjólfur mörgum
kvöldum á sjúkrahúsum í Sviss
með leikmönnum liðsins.
Roland Valur Eradze markvörður á við svipuð meiðsli í öxl að
stríða og Ólafur en Alfreð þjálfari
hefur áður sagt að hann búist ekki
við því að Roland taki þátt í mótinu nema að takmörkuðu leyti.

-)+),, &!2!.'52 ¥SLENSKU LANDSLIÈSMENNIRNIR HLAÈA FARANGRI SÅNUM Å RÒTU LIÈSINS OG

«LAFUR 3TEF¹NSSON FYRIRLIÈI FYLGIST MEÈ

&2¡44!",!¨)¨0*%452

Hornamaðurinn
Alexander
Petersson er slæmur í ökklanum
og hefur verið í margvíslegri meðferð síðustu vikur. Hann hefur
ekki náð sér að fullu, og mun líkast
til aldrei gera það, en mun halda
áfram að vera í meðferð og svo
mun hann væntanlega bíta á jaxlinn eins og hann er frægur fyrir.
Það sama gildir með hann og
Ólaf að það á eftir að koma í ljós
hversu mikið álag ökklinn þolir.
Við vonum það besta enda eru
þetta allt lykilmenn sem Ísland
þarf á að halda í mótinu.

(- ¥ ¶µ3+!,!.$)
(%.29 ")2')2 '5..!233/.
SKRIFAR FR¹ -AGDEBURG
HENRY FRETTABLADIDIS

&*®,3+9,$!. -%¨ %INAR ®RN *ËNSSON

¹SAMT SYNI SÅNUM !GNARI $AÈA OG
EIGINKONUNNI "IRNU «SK (ANSDËTTUR
&2¡44!",!¨)¨0*%452

,ÎG +NATTSPYRNUSAMBANDS ¥SLANDS UM ¹RSÖING SAMBANDSINS GAGNRÕND

KSÍ gætir ekki jafnréttis kynjanna

Ræstivagn 25L
Lítill, léttur vagn me›
handfangi, bakka og
ruslapokastatívi

Su›urlandsbraut 26
Reykjavík
Sími: 510 0000

Mi›ási 7
Egilsstö›um
Sími: 470 0000

Brekkustíg 39
Njar›vík
Sími: 420 0000

Grundargötu 61
Grundarfir›i
Sími: 430 0000

www.besta.is

&«4"/,4) Halla Gunnarsdóttir tilkynnti í gær framboð sitt til embættis formanns KSÍ. Í kjölfarið
fór af stað mikil umræða á netinu,
bæði á blogg- og spjallsíðum, um
lög KSÍ varðandi ársþing sambandsins.
Þar kemur fram hverjir hafa
atkvæðisrétt þegar kemur að formannskjörinu. Félög í efstu deild
karla og kvenna fá jafnmarga fulltrúa á þingið en lið í 1. deild kvenna
og lið í 3. deild karla fá jafnstóran
hlut.
Ein þeirra sem gagnrýndi þetta
fyrirkomulag er Elísabet Ronaldsdóttir sem á sæti í ráði Femínistafélags Íslands.
„Hér á landi eru lög sem fara
fram á að hlúð sé að jafnrétti
kynjanna. KSÍ sinnir því á engan
hátt með því að birta sama og
engar upplýsingar um kvennaknattspyrnu á heimasíðu sinni og
breyta ekki lögum sínum í samræmi við landslögin.“
Hjá körlunum fær hvert lið í

%,¥3!"%4 2/.!,$3$«44)2 'AGNRÕNIR LÎG

+3¥ SEM HÒN SEGIR EKKI LÒTA JAFNRÁTTISLÎG
UM
&2¡44!",!¨)¨% «,

efstu deild fjóra fulltrúa á ársþinginu, lið í 1. deild fá þrjá, 2.
deildarlið fá tvo fulltrúa og lið í 3.
deild einn.
Hjá konunum fá lið í efstu deild
fjóra fulltrúa og 1. deildarliðin
einn fulltrúa.
3. deild karla er skipt í riðla,
sem og 1. deild kvenna.
„Þetta er ekki skýrt merki um
að KSÍ sjái auð í knattspyrnu
kvenna. Þetta er heldur ekki til
þess að hvetja konur til að stunda

knattspyrnu og fælir þær sem
hafa áhuga á íþróttinni í burtu. Ég
get tekið sjálfa mig sem dæmi.
Minn áhugi er minni af því að ég
fæ mörg skýr skilaboð frá þjóðfélaginu um að ég sé ekkert sérstaklega velkomin.“
Elísabet telur að konur muni
fylkja sér um Höllu í komandi formannskjöri. Það eru þó aðeins
fulltrúar aðildarfélaga KSÍ á ársþinginu sem hafa atkvæðisrétt.
„Þetta snýst um hvernig aðildarfélögin meta markmið KSÍ og hvort
stuðlað verði að því að gera þessi
markmið að veruleika. Ef eitt af
þeim er að auka hag KSÍ með því að
fá þann fjölda kvenna sem er opinn
fyrir því að taka þátt í starfseminni
tel ég að Halla sé mjög frambærilegur formaður. Hún hefur þekkingu á málefninu og reynslu af
íþróttinni,“ sagði Elísabet.
„Þetta er umræða sem þarf að
eiga sér stað og mér finnst að
Halla hafi með framboði sínu
gangsett hana.“
ES¹
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6ERÈUM AÈ F¹ GËÈA MARKVÎRSLU
Tékknesku markverðirnir voru með 7% hærri markvörslu en þeir íslensku í æfingaleikjunum. Mestu munar um markvörslu í langskotum, af línu og úr horni. Hálfa árið í Þýskalandi nýtist vonandi Birkir Ívari vel.

2!'.! ).'«,&3$«44)2 6ANN SINN LEIK

Å EINLIÈALEIK GEGN ¥TÎLUM Å G¾R MEÈ
YFIRBURÈUM
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

%VRËPUMËT " ÖJËÈA

Ísland vann
Ítalíu örugglega
"!$-).4/. Íslenska landsliðið í

badminton vann í gær frábæran
sigur á Ítölum á Evrópumóti Blandsliða sem fer fram í Laugardalshöll þessa dagna. Ísland vann
fjórar viðureignir af fimm.
Á morgun mætir landsliðið
Portúgal sem til þessa hefur borið
sigurorð af liðum Króatíu og
Ítalíu, rétt eins og Ísland. Má því
búast við erfiðri viðureign.
ES¹

²23,)4 ,%)+*! ¥ '2
Iceland Express deild karla
+2 +%&,!6¥+

 

3TIG +2 4YSON 0ATTERSON   STOÈS *EREMIAH
3OLA   FR¹K &ANNAR «LAFSSON  "RYNJAR ¶ËR
"JÎRNSSON  0¹LMI &REYR 3IGURGEIRSSON  3KARP
HÁÈINN &REYR )NGASON  %DMUND !ZEMI  3TEINAR
+ALDAL  $ARRI (ILMARSSON 
3TIG +EFLAVÅKUR -AGNÒS ¶ËR 'UNNARSSON  )SMA
IL -OHAMMAD   FR¹K !RNAR &REYR *ËNSSON 
*ËN .ORDAL (AFSTEINSSON   STOÈS 3EBASIAN
(ERMANIER   FR¹K 3VERRIR ¶ËR 3VERRISSON 
(ALLDËR (ALLDËRSSON  'UNNAR %INARSSON 
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3TIG &JÎLNIS .EMANJA 3OVIC  +AREEM *OHNSON
  FR¹K RNI 2AGNARSSON  (ÎRÈUR 6ILHJ¹LMS
SON   STOÈS .ÅELS $UNGAL  6ALUR 3IGURÈSSON
 (JALTI 6ILHJ¹LMSSON  ¶ORSTEINN 3VERRISSON 
3TIG 3N¾FELLS *USTIN 3HOUSE  -AGNI (AFSTEINS
SON  (LYNUR "¾RINGSSON   FR¹K 3IGURÈUR
¶ORVALDSSON  3VEINN $AVÅÈSSON  'UNNLAUGUR
3M¹RASON  *ËN «LAFUR *ËNSSON  "JARNE .IELSEN
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3TIG ¥2 «MAR 3¾VARSSON  (REGGVIÈUR -AGNÒS
SON  .ATE "ROWN   FR¹K  STOÈS 3TEINAR
!RASON  3VEINBJÎRN #LAESSEN  «)AFUR 3IGURÈS
SON  +EITH 6ASSELL  %IRÅKUR ®NUNDARSON  
STOÈS 
3TIG (AMARS3ELFOSS 'EORGE "YRD   FR¹K
"OJAN "OJOVIC  3VAVAR 0¹LSSON  ,¹RUS *ËNS
SON   STOÈS &RIÈRIK (REINSSON  (ALLGRÅMUR
"RYNJËLFSSON 
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(!.$"/,4)
Markvarslan
hjá
íslenska landsliðinu er eilífðar
áhyggjuefni enda íslenska þjóðin
orðin þreytt á að sjá „óþekkta#
varamarkverði loka markinu fyrir
íslensku skotmönnunum á meðan
allt lekur inn í íslenska markið. Í
leikjunum gegn Tékkum á dögunum horfðu menn öfundaraugum á
tékkneska markvörðinn Martin
Galia verja 25 skot puttabrotinn
og leggja grunninn að sigri síns
liðs. Á HM í Þýskalandi eru markverðirnir okkar lykilmenn ætli
íslenska landsliðið sér að komast
langt. Við þurfum í kringum 40%
markvörslu til þess að vera á sömu
blaðsíðunni og aðrar þjóðir.
Íslensku markverðirnir vörðu
29,9% skota sem á þá komu í leikjunum gegn Tékkum sem var 7%
lægri markvarsla en hjá stöllum
þeirra í tékkneska markinu. Þegar
markvarsla liðanna úr ákveðnum
stöðum er borin saman kemur í
ljós mikill munur á markvörslu úr
langskotum, hornum og af línu.
Hér eru tékknesku markverðirnir
að verja 16,3% eða hærra hlutfall
skota en þeir íslensku. Íslensku
markverðirnir eru aðeins yfir í
vítamarkvörslu (+16,1%) og liðin
eru jöfn úr markvörslu úr fyrstu
bylgju hraðaupphlaupa.
Markvarslan hefur verið upp
og niður á síðustu stórmótum, hún
var góð á HM í Portúgal 2003 og
munaði þar miklu um góða innkomu Roland Vals Eradze sem
varði 43% skota sem á hann komu
í keppninni. Tvö síðustu mót Guðmundar Hrafnkelssonar (EM í Slóveníu og Ólympíuleikarnir í
Aþenu) voru slök og markvarslan
fór alveg niður í 29% í Aþenu.
Birkir Ívar Guðmundsson sannaði
sig og varði vel á HM í Túnis en
markvarslan var ekki nægilega
góð í síðustu keppni á EM í Sviss.
Birkir Ívar Guðmundsson stóð

-!2+6!23,!.  -«4)
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¥SLAND 4ÁKKLAND -ISMUNUR
3AMTALS
     
,ANGSKOT
     
(ORN
     
,ÅNA
     
'EGNUMBROT      
(RAÈAUPPHLAUP      
6ÅTI
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ÞVÍÍLKIR
VINNINGAR

Aukavinningar eru iPOD Nano • Panasonic heimabíó • PS2 tölvur • Sony Ericsson GSM
símar • PSP tölvur • Canon stafrænar myndavélar Fartölvur • PS2 Guitar Hero •
Gjafabréf á Tónlist.is • Bíómiðar á Kirikou og villidýrin • Kippur af gosi og en meira af
DVD, CD´s, tölvuleikjum og fleiru
*Aðalvinningur verður dreginn út úr öllum innsendum SMS skeytum. Fylgstu með á www.bt.is. Vinningar verða
afhendir í BT Smáralind, Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið
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sig vel í leikjunum gegn Tékkum.
Hann hefur greinilega haft gott af
dvölinni í erfiðustu deild í heimi í
vetur og hann mun örugglega
standa í íslenska markinu megnið
af heimsmeistarakeppninni. Birkir Ívar varði 12 af 20 langskotum í
leikjunum sem er frábært ekki
síst þar sem hinir markverðir liðsins vörðu aðeins 3 af 20 langskotum eða 45% lægra hlutfall en
Birkir Ívar. Birkir hefur þurft að
glíma við þrumuskyttur í allan
vetur og ef marka má tilþrif hinna
markvarðanna tveggja þá virðist
það vera nauðsynlegt ætli mark-
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menn að eiga roð við bestu langskyttur heims.
Roland Valur Eradze var allt
annað en sannfærandi í marki
íslenska liðsins á móti Tékkum.
Hann fékk að spreyta sig í 43 mínútur í fyrri leiknum en varði
aðeins 7 af 30 skotum sem á hann
komu. Roland er enn sterkur
maður gegn manni (5 af 14 skotum, 36%) en það var í langskotunum sem hann virtist hvað eftir
annað vera varnarlaus. Roland
varði bara 2 af 15 langskotum sem
á hann komu og það þrátt fyrir að
mörg þeirra voru af mjög löngu
færi. Meiðslin munu einnig há
Roland sem getur aldrei verið með
í öllum leikjunum. Roland er hinsvegar okkar besti markvörður í að
„loka“ markinu og líkt og gegn
Portúgal á HM í Portúgal gæti
verið gott að eiga „stuðið hans“
inni á úrslitastundu í Þýskalandi.
Hreiðar Levý Guðmundsson
fékk að spreyta sig í 10 mínútur í

 
 
 

seinni leiknum og varði aðeins 1
skot en hann var með góðum innkomum í mótinu í Danmörku
búinn að setja Björgvin Pál Gústavsson aftur fyrir sig og tryggja
sig inn í HM-hópinn. Björgvin Páll
var vissulega fyrir framan hann
þegar undirbúningurinn hófst en
Hreiðar nýtti tækifærið þegar það
gafst. Hreiðar býr af reynslunni
frá því fyrir ári og gæti átt ágætar
innkomur ekki fyrir þær sakir
hversu ólíkur hann er hinum
tveimur.
Sem fyrr gæti markvarslan
verið örlagavaldur íslenska liðsins á HM. Birkir Ívar er sá markvörður sem Alfreð Gíslason mun
örugglega treysta á og það ætti að
vera góður grunnur fyrir hann að
koma inn á sitt fyrsta mót sem
atvinnumaður í handbolta eftir
hálft tímabil með TuS N-Lübbecke. Við verðum að fá góða markvörslu í Þýskalandi og leggjum
traust okkar á að Birkir Ívar sé
orðinn skólaður sem markvörður í
alþjóðaklassa.
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VERÈA LEIKARI OG EINNIG AÈ VERA
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Styttist í styrjaldarástand á heimilum
.Ò LÅÈUR SENN AÈ BAR¹TTU MINNI VIÈ bANTI SPORTISTAm OG ËVILDARMENN
HANDKNATTLEIKSINS  MORGUN HEFST EITT GL¾SILEGASTA HANDKNATT
LEIKSMËT SÎGUNNAR SEM FRAM FER Å ¶ÕSKALANDI ¥SLENSKA LANDSLIÈIÈ
HEFUR LAGST Å VÅKING OG HYGGST KOMA HEIM MEÈ GL¾SILEGT
HERFANG KANNSKI VERÈLAUNAPENING ¶JËÈIN MYNDI FARA
YFIR UM RÁTT EINS OG ÖEGAR -AGNI VANN bN¾STUM ÖVÅm
2OCK 3TAR 3M¹RALINDIN OG EKKERT MINNA EF VIÈ SK¹KUM
STËRÖJËÈUNUM
(ERLEGHEITIN BYRJA ¹ LAUGARDAG ÒTSENDING HEFST T¾PLEGA
TVÎ OG LÕKUR KORTERI FYRIR KVÎLDFRÁTTIR b%R ÖETTA NÒ BOÈLEGT m
HEYRIST SPURT ¹ EINHVERJU HEIMILINU  EINHVERJUM
VINNUSTÎÈUM FUSSA SUMIR OG SVEIA ÖEGAR AÈD¹END
UR KLAPPA OG KALLA EFTIR AÈ bSTR¹KARNIR OKKARm SKORA
GL¾SILEGT MARK b%R EKKI H¾GT AÈ L¾KKA Å ÖESSU -EIRI
H¹VAÈINN ALLTAF Å ÖESSU FËLKI m L¾TUR EINHVER ÒT ÒR
SÁR EN UPPSKER EINGÎNGU ILLT AUGA FR¹ ÎSKURÎPUNUM
SEM HALDA VART VATNI YFIR FRAMGÎNGU LANDSLIÈSINS
2ÅKISSJËNVARPIÈ SEM ÖEGAR ER MILLI STEINS OG SLEGGJU
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STJËRNAR OG STJËRNARANDSTÎÈU ¹ EFTIR AÈ F¹ YFIR SIG HOLSKEFLU
KVARTANA ¶ARF AÈ SVARA FYRIR ÖAÈ HVORT RÁTT SÁ AÈ SJËNVARP
ALLRA LANDSMANNA FËRNI BARNATÅMUM FR¾ÈSLUÖ¹TTUM
OG ÎÈRU ÅSLENSKU DAGSKR¹REFNI FYRIR FJËRT¹N FULLORÈNA
KARLMENN AÈ KASTA BOLTA ¹ MILLI SÅN 3VARIÈ LIGGUR
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EFTIR AÈ HALDA SIG TIL HLÁS ÖEGAR GÎTURNAR
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 ,IÈIÈ MITT E
 7ATFORD ,IVERPOOL FR¹  JAN
 5PPHITUN E
 ¥TALSKI BOLTINN FR¹  JAN
 5PPHITUN E
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Skafmiðaleikur Prince Polo

Yfir 1000 vinningar!
Veldu 4 eða 6 stykkja Prince Polo pakka með skafmiða
og freistaðu gæfunnar!
Glæsilegir vinningar:
• Acer fartölva frá Svar tækni
• Fartölvutaska
• Miði á fjölskyldumyndina Artúr og Mínimóarnir
• Pakkar af Prince Polo mini

Prince Polo – alltaf jafn gott
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Norski bolurinn brjálaður í Bó

... fær Þórunn Sigurðardóttir
hjá Listahátíð fyrir að færa
landsmönnum hinn brottflutta son Íslands - Helga
Tómasson - einhvern fremsta
ballettdansara og -stjórnanda heims.
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„Ég er nú ekki búinn að slá í gegn
þarna,“ segir Björgvin Halldórsson en lagið Ég bið að heilsa í
flutningi stórsöngvarans á tónleikaplötunni Bó og Sinfó hefur
vakið mikla athygli meðal frænda
vorra í Noregi. Norska sendiráðinu hér á landi hefur borist töluvert af fyrirspurnum um lagið og
það eitt og sér kemur söngvaranum ekki á óvart.
„Lag Inga T. Lárussonar er eitt af
fimm fallegustu lögum sem
samin hafa verið í íslenskri tónlistarsögu,“ lýsir Björgvin yfir.
„Lagið er númer eitt, flutningurinn númer tvö,“ bætir hann við af
einskærri hógværð.
Björgvin segir alltaf gaman að
fá svona viðbrögð erlendis frá,

ekki síst frá Norðmönnum sem
ekki hafa alltaf tekið Íslendingum opnum örmum. „Þjóðirnar
eiga reyndar vel saman þegar
þær stilla saman strengi sína,
rífa upp harmónikkuna og deila
með sér Leifi heppna,“ segir
Björgvin og skellir upp úr, bætir
því við að þeir ætli að
reyna að bregðast
við þessari eftir"*®2'6). .ORÈ
MENN ERU HRIFNIR AF
FLUTNINGI HANS ¹
LAGINU ¡G BIÈ AÈ
HEILSA OG VILJA
EIGNAST PLÎTUNA
HANS MEÈ
3INFËNÅUNNI

spurn enda sé ljóst að
Norðmenn vilji margir hverjir eignast
gripinn. „Þeir láta
sér ekki nægja einhverjar mp3-útgáfur,“ segir Björgvin.
Söngvarinn virðist
vera eins og gott
rauðvín, batnar með
hverju
árinu
sem líður ef
marka má
eftirspurn
erlendis
frá. Ekki
þarf að
nefna
vinsældir
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+AUPIR JÎRÈ ¹ 'ULLSTRÎND
INNI AF LFTAGERÈISBRËÈUR
„Það er ósköp jákvætt að fá Jón
Ásgeir og aðra menn til að fjárfesta í Skagafirði. Þeir hafa reynst
okkur vel sem hafa komið,“ segir
Pétur Pétursson, einn hinna landsfrægu söngvara í Álftagerðisbræðrum. Pétur seldi nýlega, í
félagi við tengdason sinn, jörðina
Á í Unadal í Skagafirði. Kaupandi
var eignarhaldsfélagið Þú blásól,
sem er í eigu Jóns Ásgeirs Jóhannessonar, stjórnarformanns 365 sem
gefur út Fréttablaðið.
„Þetta er 570 hektara jörð sem
er búin að vera í eyði í sjálfsagt ein
40 ár. Við höfum nú bara nytjað
þetta fyrir hross og heyskap. Nú
erum við aftur á móti komnir með
aðstöðu nær og þá var í lagi að
selja,“ segir Pétur.
Samkvæmt
kaupsamningi
greiddi Jón Ásgeir 14 milljónir
króna fyrir jörðina sem fylgja
meðal annars réttindi í Unadalsá,
auk 2,5 milljóna fyrir ónothæft
íbúðarhús og jarðskika sem því
fylgdi. Í kaupsamningi áskildi
kaupandinn sér reyndar rétt til
að falla frá kaupunum því hann
hafði ekki enn kynnt sér það
sem hann var að kaupa.
Jón Ásgeir virðist þó
hafa orðið sáttur því
kaupin gengu í gegn.
Pétur Álftagerðisbróðir telur að Jón
hafi gert góð kaup.
„Ég hitti hann
reyndar
ekkert,
ætli maður hefði
ekki þurft að vera
&!'.!2 +/-5
!5¨-!..! LFTA

GERÈISBRËÈIRINN 0ÁTUR
0ÁTURSSON ER ¹N¾GÈUR
MEÈ KOMU AUÈMANNA Å
3KAGAFJÎRÈINN

*!2¨¨%)'!.$) *ËN SGEIR *ËHANNESSON KEYPTI SÁR JÎRÈ Å 3KAGAFIRÈI ¹  

MILLJËNIR KRËNA *ÎRÈIN ER ¹ 'ULLSTRÎNDINNI SVONEFNDU EN ÖANGAÈ FLYKKJAST NÒ
AUÈMENN LANDSINS

í þotu einhvers staðar til
þess. Ég vona bara að það
eigi eftir að koma í ljós að
þetta verði bestu
kaup sem hann hefur
gert og hefði sagt
honum það ef ég
hefði hitt hann.
Trúlega
hefur
hann þá tilfinningu líka. Það
hefur alla vega
verið mikið fagnaðarefni að fá
þau Baltasar og
Lilju og fleiri
hingað sem lagst
hafa í miklar fjárfestingar og framkvæmdir.“
Ekki er vitað

hvað Jón Ásgeir hyggst gera með
jörðina Á og ekki náðist í hann er
þessi frétt var unnin. Á liggur á
Höfðaströnd sem Skagfirðingar
kalla nú margir Gullströndina eftir
að fjöldi auðmanna hefur keypt þar
eignir. Baltasar Kormákur og Lilja
Pálmadóttir hafa sem kunnugt er
komið sér fyrir á Hofi, sem er
skammt frá Á. Ingibjörg Pálmadóttir, sambýliskona Jóns Ásgeirs, er
systir Lilju og því yrði samgangur
þar á milli mikill, kjósi Jón og Ingibjörg að setjast að fyrir norðan.
Steinunn Jónsdóttir, dóttir Jóns
Helga Guðmundssonar í Byko, á
höfuðbólið Bæ á Höfðaströnd og
kvikmyndagerðarmennirnir Friðrik Þór Friðriksson og Jim Stark
deila hlut í jörð á þessum slóðum.
HDM FRETTABLADIDIS

hans hérlendis sem sönnuðust
vel með DVD-útgáfu hans fyrir
síðustu jól.
Óðum styttist í að sérstakur
þáttur tileinkaður Björgvini fari
í loftið á þýsku útvarpsstöðinni
Radio 700 en þar mun útvarpsmaðurinn Christian Milling fara
yfir feril söngvarans. Björgvin
segist því í gríni ekki hafa gefið
upp drauminn um heimsfrægð,
öðru nær. „Maður keppir ekki til
að vera með heldur til að vinna,“
segir Björgvin. „Það er draumur
allra tónlistarmanna að verða
heimsfrægir, hvort sem þeir viðurkenna það eður ei. Við erum
allir að leita að sama heilaga gralinu,“ segir stórsöngvarinn ennfremur.
FGG

&2¡44)2 !& &«,+)
-IKILL VIÈBÒNAÈUR ER VEGNA 
¹RA AFM¾LIS HINS ¹STS¾LA ,ADDA
-EÈAL ANNARS STENDUR TIL AÈ SETJA
¹ SVIÈ SÁRSTAKA ,ADDA SÕNINGU Å
"ORGARLEIKHÒSINU SEM FER UPP SÅÈLA
Å FEBRÒARM¹NUÈI ,EITAÈ VAR TIL 'ÅSLA
2ÒNARS *ËNSSONAR RITHÎFUNDAR
MEÈ MEIRU TIL AÈ SETJA SAMAN
HANDRIT Å TENGSLUM VIÈ SÕNINGUNA
!UÈSËTT M¹L OG 'ÅSLI HËFST HANDA
VIÈ SKRIFTIR 6IÈ SKIL BR¹ MÎNNUM
VIÈ ÖVÅ ÖAR VAR Ö¹ KOMIÈ N¹KV¾MT
OG ÅTARLEGT HANDRIT AÈ LEIKRITI /G
REIKNINGUR VEL ¹ AÈRA MILLJËN %KKI
STËÈ TIL AÈ LEGGJA ALVEG SVO MIKIÈ
Å GJÎRNINGINN OG VAR FULLTRÒI 3ENU
SENDUR ¹ FUND 'ÅSLA AÈ LEITA SAMN
INGA ¶¾R VIÈR¾ÈUR SIGLDU Å STRAND
3ENUMAÈURINN ¹TTI EKKERT Å 'ÅSLA
2ÒNAR SEM SAGÈI AÈ
FRAMVEGIS F¾RU
ÎLL SAMSKIPTI VIÈ
SIG Å GEGNUM
UMBOÈSMANN
INN ÒTI Å ,AS
!NGELES NEFNI
LEGA 3TEF¹N +ARL
3TEF¹NSSON

(ÁR ¹ ÖESSUM STAÈ Å G¾R VAR VÅSAÈ Å
HUGLEIÈINGAR UM SÎLUTÎLUR BËKA ¹RIÈ
 OG ÖVÅ GERÈIR SKËRNIR AÈ !RN
ALDUR )NDRIÈASON METSÎLUHÎFUND
URINN MIKLI HEFÈI EKKI N¹È SÎMU
H¾ÈUM OG ¹ÈUR p +ONUNGSBËK
HANS SELST Å  ÖÒSUNDUM EINTAKA Å
SAMANBURÈI VIÈ AÈ HAFA FARIÈ YFIR 
ÖÒSUNDA MARKIÈ ¹ÈUR  ÖÒSUND
TELST REYNDAR LYGILEGA GOTT Å ÖESSUM
GEIRANUM EN HELDUR VARÈ 0¹LL
6ALSSON ÒTGEFANDI !RNALDS ËS¹TTUR
VIÈ Ö¾R ¹GISKANIR !LLAR SÎLUTÎLUR ERU
VIÈSKIPTALEYNDARM¹L EN +ONUNGS
BËK MUN SÒ SK¹LDSAGA ÅSLENSK SEM
SELST HEFUR Å MESTU UPPLAGI FYRIR EIN
JËL AÈ EINNI BËK UNDANSKILINNI SEM
ER +LEIFARVATN EFTIR SAMA HÎFUND
+ONUNGSBËK MUN
SÎLUH¾RRI EN $RAUMA
LANDIÈ SEM SVO ENN
SÁ GISKAÈ MIÈAÈ VIÈ
Ö¾R HEIMILDIR SEM Å
BOÈI ERU HEFUR FARIÈ Å
UM  ÖÒSUND EIN
TÎKUM
JBG

Síðasta sýning Þorvalds

SÚR HVALUR
SÚRT RENGI
HARÐFISKUR
Gnoðavogi 44, s. 588 8686. Opið alla laugardaga 11-14

„Ég reikna fastlega með því að
halda utan næsta vetur, er að
sækja um skóla í Bandaríkjunum
og þetta er allt í réttum farvegi,“
segir Þorvaldur Davíð Kristjánsson en þegar Fréttablaðið hafði
uppi á honum var hann á leiðinni á
æfingu í Borgarleikhúsinu. Þar
leikur Þorvaldur eitt aðalhlutverkanna í sýningunni Killer Joe eftir
Tracy Letts, leikriti sem hefur
farið sigurför um heiminn en
hefur ekki verið sett upp áður hér
á landi. Það er leikfélagið Skámáni
sem hefur veg og vanda af uppfærslunni en frumsýning verður
að öllum líkindum í Borgarleikhúsinu í lok febrúar.
Eins og greint hefur verið frá
hætti Þorvaldur í leiklistarskólanum eftir aðeins eitt ár og kom sú
ákvörðun mörgum í opna skjöldu.
Þorvaldur lýsti því síðan yfir að
hann hyggðist leggjast í víking og
læra leiklistarfræðin í Ameríku.
„Ég reikna með að þetta verði mín

síðasta sýning á Íslandi áður en ég
held út,“ útskýrir Þorvaldur.
„Samt, maður veit aldrei,“ bætir
hann við.
Þorvaldur verður í faðmi einnar
helstu
leiklistarfjölskyldu
landsins í Killer Joe því leikstjóri
er Stefán Baldursson og með
önnur hlutverk fara dóttur hans
Unnur Ösp, og tengdasonur Björn
Thors auk þess sem Þröstur Leó
Gunnarsson og Maríanna Klara
Jónsdóttir leika stór hlutverk.
Þorvaldur vildi þó ekki meina að
andrúmsloftið væri spennuþrungið þrátt fyrir fjölskyldutengslin.
„Nei, nei, stemningin er fín og
þetta er allt með kyrrum kjörum
ennþá,“ segir Þorvaldur.
FGG
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K

unningi minn hefur hitt mann
sem sagðist vera sex handtökum frá sjálfum Beethoven. Þetta
fann maðurinn út með hávísindalegum útreikningi. Hann hafði
semsagt tekið í hendur einhvers
sem hafði tekið í hendur einhvers
og svo koll af kolli aftur í aldir þar
til komið var að tónskáldinu
heyrnalausa í byrjun 19. aldar.
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þessum útreikningi er þessi kunningi minn sjö
handtökum frá Beethoven og ég
sjálfur, með því að taka í höndina á
honum, átta handtökum frá Beethoven.

/' þetta fékk mig til að hugsa um
sjálfan mig í samhengi við mannkynssöguna. Ég, ósköp venjulegur
náungi frá pínulitlu landi sem fáir
vita hvar er, var tildæmis ekki
lengi að finna út að ég er aðeins
tveimur handtökum frá sjálfum
George W. Bush. Bæði Halldór
Ásgrímsson og Geir H. Haarde
hafa tekið í höndina á honum og ég
hef tekið í höndina á þeim báðum.
-%¨ sama móti er ég þremur
handtökum frá John F. Kennedy.
Halldór og Geir hafa örugglega
báðir tekið í höndina á Bill Clinton,
sem tók í höndina á John F. Kennedy þegar hann var lítill. Reyndar
gæti ég líka rakið það í gegnum
kajakræðara frá Ísafirði sem tók í
höndina á John F. Kennedy jr., sem
tók væntanlega í höndina á pabba
sínum.
3+/¨5- fleiri stór nöfn í mannkynssögunni. Adolf Hitler? Látum
okkur sjá. Ég hef tekið í höndina á
dóttur Halldórs Laxness. Halldór
tók örugglega oft í höndina á Gunnari Gunnarssyni og til eru myndir
af honum takandi í höndina á Adolf
Hitler. Fjögur handtök þar.
Kannski þrjú ef dóttir Halldórs
hefur tekið í höndina á Gunnari
þegar hann var á lífi.

EINS EINFALT
OG AÐ BLIKKA

-%¨ sömu tengslum er ég aðeins

þremur handtökum frá Hemingway og örugglega ekki fleiri en
sex frá sjálfum Napóleon. Í gegnum önnur tengsl er ég tveimur frá
Díönu prinsessu, þremur frá
Móður Theresu og ekki fleiri en
fjórum frá Saddam Hussein.

.²,)&!.$)

(¡2 er semsagt komin tillaga að
skemmtilegum
samkvæmisleik
sem allir Íslendingar geta tekið
þátt í og sýnt okkur að við erum
ekki eins lítil og ómerkileg og við
höldum. Með því að taka í höndina
á næsta manni er aldrei að vita
nema þú sért einu handtaki færra
frá Osama Bin Laden?

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

stórmenni? Það er
auðvelt: David Bowie: Tvö, Tony
Blair: Tvö, John Cleese: Tvö, Paul
McCartney: Tvö o.s.frv., o.s.frv.
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