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ÞÓTTI EKKI FÍNNMATUR Á HÁTÍÐIRSaga þorrans SJÁ BLS. 7

Maturinn framreiddur á nýjan hátt
SJÁ BLS. 6

ÓÐUR TIL ÞORRANS

Erfðafræði, ástir 
og eilífðarmál
María Ellingsen leik-
stýrir Sælueyjunni í 
Þjóðleikhúsinu.
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Ólafur Ólafsson Milljarðamæringurinnheldur upp á fimmtugs-afmæli sitt um helgina. Boðið verður upp á enska sushi-kokka og fokdýra erlenda leyni-hljómsveit. BLS. 2

ÞORRINN

Harðfiskur og pungar 
á heimsvísu
Sérblað um þorrann

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG
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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 unn-
ið, en vilja það ekki,“ segir Hannes 
Hólmsteinn Gissurarson.

Í DAG 28

Kaupir á Gullströndinni
Jón Ásgeir Jóhann-
esson keypti jörð í 
Skagafirði af Pétri 
Péturssyni Álftagerð-
isbróður.

FÓLK 54

ELVA ÓSK ÓLAFSDÓTTIR

Brynja toppar mig í
töffaraskapnum

SIRKUS Í MIÐJU BLAÐSINS

SVIPAÐ  Í dag verða norðaustan 
5-13 m/s, hvassast með ströndum 
en hægastur norðaustan til. Élja-
gangur norðan og austan en yfirleitt 
bjart veður á landinu sunnan- og 
vestanverðu. Frost 0-12 stig, hlýjast 
til landsins.

VEÐUR 4
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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 Gaza-
svæðinu 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

Foreldrar fallins hermanns:

Mega nota sæði 
látins sonar síns

FÉLAGSMÁL Þórarinn Tyrfingsson, 
yfirlæknir SÁÁ, segir skilnings-
leysi stjórnvalda, einkum fram-
sóknarmanna, á málefnum vímu-
efnaneytenda og drykkjusjúklinga, 
átakanlegt.

Með því að vísa fyrrverandi 
skjólstæðingum Byrgisins til Sam-
hjálpar, sem Þórarinn kallar ofsa-
trúarhóp, hafi Magnús Stefánsson 
félagsmálaráðherra opinberað það 
viðhorf ráðamanna að fíkn sé synd 
en ekki sjúkdómur.

Hann segir furðulegt að yfir-
völd 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 forstöðu-
mann 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, fjár-
laganefndar og félagsmálanefndar 
í gær. Birkir Jón Jónsson, formað-
ur 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 félagsmála-
ráðuneytinu til Byrgisins, sem 
gerð var árið 2003, skilaði sér inn 
sem þjónustusamningur á milli 
þessara aðila.

Aðeins ráðuneytið skrifaði undir 
yfirlýsinguna. Birkir var aðstoðar-
maður félagsmálaráðherra þegar 
yfirlýsingin var gerð en fór inn á 
þing stuttu síðar.

Byrgið verður tekið fyrir í utan-
dagskrárumræðu á Alþingi í dag. 
Málshefjandi er Lúðvík Bergvins-
son, þingmaður Samfylkingarinnar. 
Til andsvara er Jón Sigurðsson, iðn-
aðar- og viðskiptaráðherra, í fjar-
veru Magnúsar Stefánssonar félags-
málaráðherra.  -sþs/þþ sjá síður 6 og 20

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.

Halla stígur 
fram
Halla Gunnarsdóttir 
blaðamaður hefur 
tilkynnt framboð sitt 
til embættis 
formanns 
KSÍ.
ÍÞRÓTTIR 48

VEÐRIÐ Í DAG

LANDSLIÐIÐ KOMIÐ TIL ÞÝSKALANDS Íslenska karlalandsliðið hélt til Þýskalands snemma í gærmorgun og kom til Magdeburg 
um kvöldmatarleytið. Hér er liðið við komuna á flugvöllinn í Frankfurt og var mikil stemning í hópnum þegar ljósmyndari Frétta-
blaðsins smellti mynd af honum. Fyrsti leikur liðsins er á morgun þegar strákarnir mæta Áströlum. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

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, verslunar-
stjóri 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 flatkök-
ur og mikið magn af hangikjöti og 
harðfiski,“ segir hann.  - shá

Þorraveisla landans hefst í dag:

Tugir tonna af 
súrmat í búðir

VEISLAN GETUR HAFIST Kjötiðnaðar-
menn í Nóatúni eru klárir í slaginn. 

LÖGREGLUMÁL Flatskjáir, fíkniefni 
og stolinn bíll var hluti upp-
skerunnar hjá götuhópi fíkni-
efnadeildar 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 ein-
hverju efni niður í salerni. Fíkni-
efni og reiðufé fannst í húsinu.

Í Hafnarfirði fannst flatskjár 
og myndvarpi sem saknað var af 
bæjarskrifstofunum.

Fimm ungmenni í bíl voru 
stöðvuð í austurhluta Reykjavík-
ur. Á þeim fundust fíkniefni og 
bíllinn var stolinn. Tveir piltanna 
höfðu losnað út af Litla-Hrauni 
daginn áður.

Eiturlyfjaneytendur í fíkni-
efnabæli reyndust nánast óvið-
ræðuhæfir af neyslu.

Lögreglumennirnir í götuhópn-
um vita aldrei hvað bíður bak við 
næsta þil, þar gæti verið vopnaður 
glæpamaður í annarlegu ástandi. 
En hópurinn vinnur verk sitt fum-
laust og skipulega og af tillitssemi 
og virðingu fyrir því fólki sem við 
er að eiga. Því kynntist Fréttablað-
ið á miðvikudaginn. - jss / sjá síðu 24

Fréttablaðið slóst í för með götuhóp fíkniefnadeildar lögreglunnar:

Skutlaði sér inn um glugga



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

NOTAÐIR BÍLAR

BÍLL DAGSINS

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

Verð

2.880.000.-

 Starfsmenn Ríkisút-
varpsins ohf. sem kunna að missa 
vinnuna vegna skipulagsbreyt-
inga fá greidd biðlaun til loka árs 
2009. Þorgerður Katrín Gunnars-
dóttir menntamálaráðherra upp-
lýsti um það á Alþingi í gær.

Þorgerður segir að í þeim 
efnum sé einkum horft til starfs-
manna afnotadeildar Ríkisút-
varpsins en samkvæmt frum-
varpinu um Ríkisútvarpið ohf. 
verða afnotagjöld aflögð í lok árs 
2008 en skattar innheimtir í stað-
inn. Við þá breytingu verður starf-
ræksla afnotadeildar óþörf. Segir 
Þorgerður að á milli tíu og fimmt-
án manns starfi á deildinni. 

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

isréttindi starfsmanna og sagði 
hið nýja opinbera hlutafélag 
myndu greiða mótframlag í A-
deild Lífeyrissjóðs starfsmanna 
ríkisins. Fyrir því lægi yfirlýs-
ing útvarpsstjóra, Páls Magnús-
sonar.

Ögmundur Jónasson VG hefur 
dregið í efa – og raunar mótmælt 
– fullyrðingum um að réttindi og 
skyldur starfsmanna Ríkisút-
varpsins 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.

Biðlaun greidd til ársloka 2009 

Nicolas Sarkozy, 
sem um helgina var útnefndur 
forsetaefni íhaldssinnaða stjórnar-
flokksins UMP með pompi og 
pragt, mælist í nýjustu skoðana-
könnuninni 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 Jean-
Marie Le Pen með fimmtán 
prósent, en það er sama fylgi og 
hann fékk þegar hann komst í 
úrslitaumferð síðustu forsetakosn-
inga árið 2002. 

Sarkozy með 
forskot á Royal

Katrín, hefði ekki verið nær að 
lækna strákinn?

 Aðalmeðferð í máli Tré-
smiðju Snorra Hjaltasonar hf. og 
JB byggingarverktaka á hendur 
íslenska ríkinu vegna fram-
kvæmdar á einkavæðingu hlutar 
þess í Íslenskum aðalverktökum 
(ÍAV) vorið 2003 fór fram í Hér-
aðsdómi Reykjavíkur í gær. 

Stefnendur gerðu mýmargar 
athugasemdir við framkvæmdina-
fyrir dómi. Þeir telja að stjórnend-
ur ÍAV, sem stóðu að eignarhalds-
félaginu AV (EAV), sem keyptu 
félagið að lokum hafi til að mynda 
haft mun betra aðgengi að upplýs-
ingum en aðrir bjóðendur, að Jón 
Sveinsson hafi verið vanhæfur til 
að koma að sölunni vegna stöðu 
sinnar sem stjórnarformaður ÍAV 
og meðlimur í einkavæðingar-
nefnd og að kynningarfundir á 
félaginu hafi dregið vísvitandi 
upp dökka mynd af rekstri þess. 

Auk þess segja þeir að Lands-
banki Íslands hafi verið vanhæfur 
til að hafa umsjón með útboðinu 
vegna tengsla bankans við tvo 
bjóðendur og að matsgerð nýs 
umsjónaraðila á síðari stigum sölu-
ferlisins hafi verið afar hroðvirkn-
islega unnin.

Lögmaður ríkisins lagði mikla 
áherslu á að um staðlaða kynning-
arfundi um fyrirtækið hefði verið 
að ræða. Við aðalmeðferð málsins 
kom hins vegar í ljós að einungis 
tveim af þeim átta mögulegu bjóð-
endum sem sóttu þessa fundi hafi 
eftir þá þótt aðlaðandi að bjóða í 
hlut ríkisins. EAV, félag stjórn-
endanna, og Joco ehf, sem var í 
eigu Jóns Ólafssonar, þáverandi 
stjórnarmanns í ÍAV, hafi ekki 
einu sinni séð ástæðu til þess að 

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 útboðs-
lýsingu 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 Verðbréfa-
stofunnar á tilboðunum. Hún fékk 
umboð til að gera slíka miðviku-
daginn 16. apríl, sem var dagurinn 
fyrir skírdag. Hún skilaði mats-
gerðinni viku síðar, en þá höfðu ein-
ungis tveir virkir dagar liðið auk 
páskahelgarinnar frá því að vinna 
stofunnar við matgerðina hófst. 

Því krefjast stefnendur skaða-
bóta frá ríkinu vegna kostnaðar við 
framkvæmd tilboðsins og vegna 
tapaðs hagnaðar, enda hafi duldar 
eignir félagsins verið verulega 
vanmetnar í kynningargögnum.

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

Brotist var inn í hús á 
fjórum stöðum á höfuðborgar-
svæðinu 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. 

Áframhaldandi 
innbrotahrina

 Í viðaukum við varn-
arsamninginn við Bandaríkin frá 
árinu 1951, sem utanríkisráðu-
neytið létti leynd af í gærkvöld 
eftir að Valgerður Sverrisdóttir 
utanríkisráðherra boðaði birting-
una í ræðu fyrr um daginn, kemur 
fram að Bandaríkjamönnum sé 
ekki skylt að skila varnarsvæðun-
um 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 verð-
ur komið, flytja burtu úrgangs-
efni, eyða þeim eða á annan hátt 
ganga frá þeim.“

Þetta kemur fram í 8. grein 
almenns viðauka við varnarsamn-
inginn, undirrituðum 8. maí 1951, 
þremur dögum eftir að varnar-
samningurinn sjálfur var undir-
ritaður. Undir hann rita Bjarni 
Benediktsson, þáverandi forsæt-
isráðherra, og Edward B. Lawson 

fyrir hönd bandarískra hermála-
yfirvalda.

Í viðaukunum er annars kveðið 
á um yfirráðaréttindi yfir landi, 
lögsögu, réttarstöðu hermanna og 

fleira sem varðar daglega starf-
semi varnarliðsins á Íslandi. Einn-
ig er þar kveðið á um þjálfun 
Íslendinga í flugþjónustu. 

Edmund Stoiber skýrði 
frá því í gær að 
hann myndi 
segja af sér 30. 
september
næstkomandi,
bæði sem 
forsætisráð-
herra Bæjara-
lands og leiðtogi 
íhaldsmanna í 
CSU, sem ásamt 
systurflokki
sínum CDU 
stendur að 
samsteypu-
stjórn með 
Sósíaldemó-

krataflokknum í Þýskalandi.
Enn hefur ekki verið útkljáð 

hver verður arftaki hans, en þrír 
áhrifamenn í flokknum, þeir 
Günther Beckstein innanríkis-
ráðherra, Erwin Huber við-
skiptaráðherra og Horst 
Seehofer neytendaráðherra 
takast á um stöðurnar tvær, sem 
Stoiber hefur gegnt, það er að 
segja flokksleiðtogastarfið og 
forsætisráðherraembættið.

Stoiber boðar 
afsögn í haust

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.

Níu milljónir 
í skaðabætur

Karlmaður á þrítugs-
aldri 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 lögreglunn-
ar á höfuðborgarsvæðinu fer með 
rannsókn málsins, sem miðað 
hefur vel en er enn í gangi.

Farbann fyrir 
amfetamín





 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 Sam-
fylkingarinnar.

Finnur Árnason, forstjóri Haga, 
segir að þessi 
lækkun á tollum 
skili ekki verð-
lækkun fyrir 
íslenska neytend-
ur þar sem toll-
arnir séu svo háir 
fyrir. Sú lækkun 
sem verði á mat-
arverði 1. mars 
verði fyrst og 
fremst vegna 
lækkunar á virðis-
aukaskatti og 
niðurfellingu á 
vörugjöldum.

Í samningum 
sem náðst hafa við 
ESB er kveðið á 
um að boðinn 
verði út tollfrjáls 
innflutningur á 
ýmsum land-
búnaðarvörum, til 
dæmis bætist við 
100 tonn af nauta-
kjöti, 200 tonn af 
svínakjöti og 200 
tonn af alifugla-
kjöti.

„Þetta virðast 
vera um tvö pró-

sent af heildarkjötmagni sem fram-
leidd eru hér. Við fögnum því auð-
vitað að þetta magn aukist, en þetta 

er engan veginn nóg til að hafa ein-
hver áhrif sem skipta máli,“ segir 
Finnur.

Hann bendir á að það þurfi að 
borga fyrir tollfrjálsa innflutning-
inn, enda hafi eftirspurnin verið 
mikil. Samkvæmt upplýsingum frá 
landbúnaðarráðuneytinu eru toll-
kvótarnir 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 toll-
kvótakaup 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 hags-
muni íslenskra heimila að lækka 
tolla, og það þurfi ekki endilega 
að gera með tvíhliða samningum. 
Vissulega sé innanlandsmarkað-
urinn viðkvæmur, og ljóst að það 
þurfi að grípa til mótvægisað-
gerða 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.

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.

helmingi
léttari!

Sykurskerta Kókómjólkin 
inniheldur helmingi minni 
viðbættan sykur og fitu en
hefðbundin Kókómjólk og 

orkuinnihaldið  er 
fjórðungi lægra.

Yfir 80% af mjólkursykri-
num hafa verið klofin og 

hentar drykkurinn því 
flestum þeim sem hafa

mjólkursykursóþol.

 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 Atlantshafs-
bandalagið. Staðið hefur á svörum 
þar sem umfang er mikið og málið 
flókið.

Pétur Ásgeirsson, skrifstofu-
stjóri í utanríkisráðuneytinu, 
sagðist í samtali við Fréttablaðið í 
gær vonast til að geta svarað 
nefndinni í dag. „Vinnan hér hefur  

snúist um að meta umfang og 
kanna hvar í skjalasafni ráðuneyt-
isins 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 gögnun-
um.

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 kaldastríðsár-
unum og gera tillögu um aðgang 
fræðimanna að þeim. Fram kom í 
Fréttablaðinu í desember að í 
drögum að frumvarpi nefndarinn-
ar væri gert ráð fyrir að sá aðgang-
ur yrði rúmur. 

Svara um svör að vænta í dag

 Umræður um frum-
varpið um Ríkisútvarpið ohf. 
héldu áfram á Alþingi í gær eftir 
hefðbunda gagnrýni stjórnarand-
stæðinga 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.

Enn fjölmargir 
á mælendaskrá

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 dagfor-
eldra í janúarbyrjun og kynnt 
hefur verið í leikskólaráði 
Reykjavíkurborgar. 

Niðurgreiðslur til dagforeldra 
hækkuðu um þrjátíu og tvö 
prósent um síðustu áramót

Dagforeldrar 
lækka gjöldin

Einn slasaðist 
þegar bíll fór út af Biskups-
tungnabraut um hádegisbil í 
gær. Maðurinn, sem var einn í 
bílnum, var fluttur á sjúkrahús í 
Reykjavík. Að sögn lögreglunn-
ar á Selfossi eru meiðsli hans 
ekki talin alvarleg.

Upphaflega var talið að um 
alvarlegt slys væri að ræða og 
því var þyrla Landhelgisgæsl-
unnar sett í viðbragðsstöðu. Ekki 
þurfti á henni að halda og var 
maðurinn sendur með sjúkrabíl.

Nokkrir minni háttar árekstr-
ar voru innanbæjar á Selfossi í 
gær vegna hálku. 

Slasaðist þegar 
bíllinn fór út af





 Valgerður Sverrisdótt-
ir utanríkisráðherra vill opna 
umræðuna um öryggis- og 
varnarmál Íslands við breyttar 
aðstæður eftir brottför Banda-
ríkjahers. Þetta var meðal þess
sem Valgerður boðaði í stefnu-
ræðu um öryggis- og varnarmál 
sem hún hélt á opnum málfundi í 
Háskóla Íslands í gær. 

„Það andrúmsloft leyndar-
hyggju, sem áður var ríkjandi 
gagnvart þjóð, Alþingi og utanrík-
ismálanefnd þegar að varnarmál-
um 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 karl-
ana, 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 sam-
ráð og gegnsæi á sviði öryggis- og 
varnarmála, „ásamt því að mál-
efni 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 grundvall-
arbreytingu hafa orðið við brott-
för bandaríska herliðsins, að 
varnarsamstarf Íslands við aðrar 
þjóðir „mun fara fram á grund-
velli gagnkvæms stuðnings og 
framlaga til sameiginlegs örygg-
is, fremur en að við séum ein-
vörðungu þiggjendur varna eins
og verið hefur.“ Hún tók þó skýrt
fram að hún sæi enga ástæðu til 

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 Norður-
Atlantshafi, miði að því að tryggja 
þessar varnir á friðartímum. Við-
búnaðurinn sem kveðið sé á um í 
nýja samkomulaginu við Banda-
ríkjamenn 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 samninga-
viðræðunum við Bandaríkjamenn. 
„Við trúum því að þær varnir sem 
við erum að horfa á í dag, fyrst og 
fremst endurnýjaðan samninginn 
við Bandaríkjamenn, séu fullnægj-
andi 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 friðar-
tímar í okkar heimshluta.“ Af þess-
ari ástæðu legði ríkisstjórnin mikla 
áherslu á að rekstur íslenska loft-
varnakerfisins, ratsjárstöðvanna, 
verði tryggður áfram eftir að 
Bandaríkjamenn hætta að bera 
kostnaðinn af honum í ágúst.

Valgerður segir karla-
pukri 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.

Átt þú DVD-spilara?

Viltu snjóinn burt?

 Birkir Jón Jónsson,
formaður fjárlaganefndar, segir
pólitíska ábyrgð vegna Byrgis-
málsins liggja að hluta til hjá sér. 
Málefni Byrgisins voru rædd á 
fundi ríkisendurskoðanda, fjár-
laganefndar og félagsmálanefnd-
ar í gærmorgun.

Birkir segir að hann hefði 
getað fylgt betur eftir yfirlýs-
ingu um greiðslu á styrk frá 
félagsmálaráðuneytinu til Byrg-
isins. Yfirlýsingin, sem gerð var 
árið 2003, var aðeins undirrituð 
af ráðuneytinu en ekki styrkþeg-
unum sjálfum.

Birkir var aðstoðarmaður
félagsmálaráðherra þegar yfirlýs-

ingin var gerð en fór inn á þing 
stuttu síðar.

„Það er ljóst að misbrestur 
hefur orðið í framkvæmd og eft-
irliti hvað þetta varðar,“ segir 
hann. „Fjárlaganefnd, og ég sem 
formaður hennar, mun beita sér 
fyrir því að bæta þessi vinnu-
brögð.“

„Það hefði mátt spyrja sig að 
því í upphafi hvort ætti yfirleitt að 
semja við þessa aðila,“ segir Sig-
urður Þórðarson ríkisendurskoð-
andi. „Það var hlutverk ráðuneyt-
isins sem fékk þetta mál að sjá til 
þess að þessir hlutir gengju fram 
eins og til var ætlast, en það gerð-
ist ekki,“ segir hann.

Rætt verður áfram um Byrgið 
í fjárlaganefnd í dag.

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 sannar-
lega mikilvægt að opinberir aðilar 
fylgistt vel með og geri skýrar 
kröfur um nýtingu fjármuna sem 
fara frá skattgreiðendum til 
þjónustuaðila sem njóta.

Vilja gagngera 
endurskoðun

 Að minnsta kosti tíu  manns fórust í 
gær í einu versta óveðri sem gengið hefur yfir 
norðanverða Evrópu. Miklar tafir urðu á samgöng-
um, 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 háskólabygg-
ingu.

Í Hollandi sást einnig til hjólreiðafólks sem hafði 
hætt sér út þrátt fyrir viðvaranir veðurfræðinga, 
þar sem það feyktist um koll og sumir fuku hrein-
lega 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 norðan-
verðri álfunni, allt frá Norðurlöndunum suður til 
Alpafjallanna, en sunnan þeirra var sólríkt og hlýtt.

Veðrið hafði meðal annars áhrif á ferðir 

Condoleezzu Rice, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, 
sem flýtti ferð sinni frá Þýskalandi til Bretlands í 
gær til þess að forðast versta veðurhaminn.

Tíu manns létust í veðurofsanum
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 „Við teljum að sú 
uppbygging sem Kópavogsbær er 
að fara í á þessu Glaðheimasvæði 
hafi mjög alvarleg áhrif á mislæg 
gatnamót og umferð um Reykja-
nesbrautina og Arnarnesveginn,“ 
segir Stefán Konráðsson, formað-
ur 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 Glað-
heimum þar sem hestamanna-
félagið Gustur hefur haft aðstöðu.

„Ljóst er að nýir útreikningar 
út frá gildandi skipulagi Garða-
bæjar munu gera ástand umferð-
ar enn verra, eða færa það úr ösk-
unni í eldinn. Búast megi við að 
ástandið á Arnarnesvegi við 
Reykjanesbraut yrði óásættanlegt 
með öllu ... á öllum helstu gatna-
mótum 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 bæjar-
ins stendur. Í kaupsamningi er 
heimild til að byggingarmagnið 

verði allt að 180 þúsund fermetrar, 
eða verulega umfram það magn 
sem Garðbæingar telja ásættan-
legt.

„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 athuga-
semdir 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 Hnoðra-
holti, 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 athuga-
semda. „Við ætlum ekki í neinn 
slag við Garðbæinga,“ segir Einar 
sem telur skipulag Glaðheima-
svæðisins 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 gatnakerf-
ið þolir þetta eða ekki og hvaða 
breytingar þarf þá að gera til þess 
að mæta því, hvort sem þær felast 
í minna byggingarmagni eða lag-
færingum á götum,“ segir Einar. 

Vegakerfi sögð 
springa undan 
Kópavogsbæ
Fyrirhuguð uppbygging í Glaðheimalandi í Kópa-
vogi mun sprengja vegakerfið segja bæjaryfirvöld í 
Garðabæ. Byggingarmagn verður nú aukið úr 150 
þúsund í 180 þúsund fermetra.

 Í stefnuyfirlýsingu 
ríkisstjórnar Framsóknarflokks 
og Sjálfstæðisflokks frá 2003 segir 
að binda eigi í stjórnarskrá ákvæði 
um að auðlindir sjávar séu sam-
eign íslensku þjóðarinnar.

Að auki hafa stjórnarandstöðu-
flokkarnir lýst sig fylgjandi slíku 
ákvæði í stjórnarskrá.

Ljóst er að sú ætlun nær ekki 
fram að ganga enda leggur stjórn-
arskrárnefnd aðeins til að einni 
grein stjórnarskrárinnar verði 
breytt, það er 79. grein hennar, en 
hún fjallar um framkvæmd breyt-
inga á stjórnarskránni, líkt og sagt 
var frá í Fréttablaðinu í gær.

Birgir Ármannsson alþingis-

maður, sem var einn fulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins í stjórnar-
skrárnefnd, 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 réttar-
ástandi 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 stjórnar-
skránni og því ekki hægt að taka 
út einstök ákvæði.“
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SPRON innlánsreikningar

Kynntu þér innlánsreikninga SPRON í næsta útibúi SPRON,
í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is
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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.

Morgunblaðið 18. janúar 2007



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 „hörmu-
legt 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 bíla-
sprengjuna við Barajas-flugvöll-
inn sem kostaði tvo menn lífið.

Þykir sýna of 
mikla linkind

Flest bendir til 
þess að demókratar á Bandaríkja-
þingi ætli að láta duga að fá öld-
ungadeild þingsins til þess að sam-
þykkja 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 hafn-
að fjárveitingum til hernaðarfram-
kvæmda né heldur er þess krafist 
að hermenn verði kallaðir heim, 
heldur lýsir þingið einungis and-
stöðu sinni við að bandarískum 
hermönnum verði fjölgað í Írak.

Tveir repúblikanar, þau Chuck 

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 veg-
inn 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 þang-
að í viðbót við þá sem fyrir eru.

Sumir repúblikanar segja álykt-
unina hins vegar eingöngu til þess 
gerða að koma forsetanum í vand-
ræði og spá því að hún verði felld.

Táknræn mótmæli látin duga

 Alþýðusamband 
Íslands telur að bráðabirgðanið-
urstöður 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 skattlagn-
ingu stjórnvalda á tekjum eftir 
eðli þeirra. 
ASÍ telur að sú aðferð Ragnars að 
sleppa tekjuhæsta hópnum í 
samanburði á tekjum sé fráleit 
enda hljóti tekjuskiptingarrann-
sókn að ná til allra tekjuhópa. 
Sérstaklega beri að líta til þess að 
fólkið í eins prósents tekjuhópn-
um sé með tíu prósent af heildar-
tekjum landsmanna.  

Segir ekkert 
um jöfnuð eða 
ójöfnuð

Fundi til að kynna bæjarfulltrúum í 
Hafnarfirði tillögu starfsnefndar um breytt deiliskipu-
lag 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 miðviku-
dagskvöld 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 móður-
félaginu ekki fullkomlega raunsanna mynd af andstöðu 
í Hafnarfirði. Þær upplýsingar hefðu borist að Alcan í 
Kanada hefði boðist að reisa nýtt álver sem fengi orku-
stundina á fimm sent í stað þeirra tuttugu senta á orku-

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.  

Tveir Litháar, Arvydas 
Macuilskis og Saulinus Prusins-
kas, 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 fram-
leiða yfir þrettán kíló af amfet-
amíni hér á landi.

Héraðsdómur hafði áður 
dæmt mennina í tveggja og hálfs 
árs fangelsi hvorn.

Litháar dæmdir 
í fíkniefnamáli
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 Samningur um 
veiðar úr norsk-íslenska síldar-
stofninum árið 2007 var undirrit-
aður af formönnum sendinefnda 
Íslands, Noregs, Færeyja, Rúss-
lands 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 pró-
senti 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 afla-
heimildir sem námu rúmum 35 
prósentum umfram það sem afla-
heimildir þeirra hefðu verið sam-
kvæmt þeirri skiptingu og við-
miði um heildaraflamark, sem 
ríkti á meðan samningar voru í 
gildi um stjórn veiða úr stofnin-
um. 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 fiskveiði-
lögsögu og torvelda veiðar við 
Svalbarða. Íslensk stjórnvöld 
undirbúa málssókn á hendur 
Norðmönnum vegna þess.

Ísland og aðrar þjóðir fá auk-
inn 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 

um. Veiði íslensk skip minna en 
25.600 tonn í norskri efnahags-
lögsögu 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 efna-
hagslögsögunni en höfðu heimild 
til að veiða 11,47 prósent sam-
kvæmt fyrri samningi.

Friðrik J. Arngrímsson, fram-
kvæmdastjóri Landssambands 
íslenskra útvegsmanna, sem var 
í sendinefnd Íslands segir afar 
mikilvægt að samningar skyldu 
takast. „Það ástand sem skapað-
ist 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 

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

Samningurinn kem-
ur 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.

Norskir hagsmuna-
aðilar í sjávarútvegi eru æfir yfir 
samningi um veiðar úr norsk-
íslenska 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 hags-
muni upp á milljarða og vildu sigla 
samningum í strand á þriðjudag.

Öll samtök í norskum sjávarút-
vegi 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.

Norskir útvegs-
menn ósáttir

 Í tilefni af breyttri 
skipan lögreglumála, sem færir 
embætti sýslumannsins á Kefla-
víkurflugvelli úr umsýslu utanrík-
isráðuneytisins til dómsmálaráðu-
neytisins, stendur til að sú 
greiningarþjónusta á öryggis-
málatengdum upplýsingum, sem 
sýslumannsembættið sinnti fyrir 
hönd utanríkisráðuneytisins, verði 
færð í hendur starfsmanna ráðu-
neytisins sjálfs. 

Þetta tilkynnti Valgerður Sverr-
isdóttir utanríkisráðherra í ræðu í 
Háskóla Íslands á fimmtudag. 

Um er að ræða greiningu á upp-
lýsingum um öryggisástand okkar 
heimshluta, samskipti við hernað-

arupplýsingakerfi Atlantshafs-
bandalagsins, áhættumat vegna 
verkefna Íslensku friðargæslunn-

ar á erlendri grundu og fleira. 
„Hér er um að ræða upplýsing-

ar er varða ytra öryggi ríkisins, ... 
en ekki um innlend málefni,“ sagði 
Valgerður, og því muni utanríkis-
ráðuneytið 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 njósnastarf-
semi. „Því fer fjarri,“ sagði ráð-
herrann. „Mikill munur er á 
njósnastarfsemi annars vegar og 
greiningu á ástandi og horfum í 
einstökum löndum og heimshlut-
um hins vegar.“ 

Verkefnið fært inn í ráðuneyti









 Framan af vetri var 
reiknað með að Guðni sæti einn að 
fyrsta sæti á lista Framsóknar-
flokksins 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 tvímenn-
inganna sé tvísýn þó staða Guðna 
sé metin heldur sterkari. Helgast 
það mat helst af því að Guðni nýtur 
talsverðra persónuvinsælda í kjör-
dæminu, ekki síst á Suðurlandi. 
Þeir fyrirvarar eru þó gerðir að 
óvissa ríkir um þátttöku Suður-
nesjamanna en Hjálmar er sagður 
sækja þorra fylgis síns til þeirra. 

Það sætir athygli að ekki er 
nauðsynlegt að kjósendur í próf-
kjörinu hafi lögheimili í Suðurkjör-
dæmi. Eina skilyrðið er að þeir séu 
skráðir í flokksfélag í kjördæminu. 
Er þetta líklega einsdæmi en þess 
er jafnan krafist að fólk eigi lög-
heimili þar sem það tekur þátt í 
kosningum, af hvaða tagi sem þær 
eru. 

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins hefur prófkjörsbaráttan 
farið fram í bróðerni. Frambjóð-
endur hafa helst viðrað skoðanir 
sínar og hugsjónir á sameiginleg-
um framboðsfundum vítt og breitt 
um kjördæmið, auk þess að aug-
lýsa í héraðsfréttablöðum. Byggða-
þróun og atvinnumál hvíla hvað 
þyngst á Sunnlendingum, ekki síst 
þeim sem búa utan stóru þéttbýli-
skjarnanna á Reykjanesi og í 
Árborg. Hafa þau mál, auk sam-
göngumála, verið helst til umræðu 
á framboðsfundunum. 

Guðni Ágústsson hefur setið á 
þingi síðan 1987, verið ráðherra frá 
1999 og varaformaður Framsókn-
arflokksins 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 ríkis-
stjórnarinnar og þingmeirihlutans 
á umliðnum árum. 

Alls bjóða tólf sig fram í próf-
kjörinu. Þrír sækjast eftir öðru 

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 Harðar-
son, blaðamaður og bóksali, og 
Björn Bjarndal Jónsson, skógverk-
fræðingur og formaður UMFÍ, og 
Eygló Harðardóttir, framkvæmda-
stjóri þorskeldisfyrirtækisins 
Þorskur á þurru landi í Vestmanna-
eyjum. Bjarni hefur lengi verið 
áberandi í þjóðmálaumræðunni 
með skrifum og þátttöku í sjón-
varps- og útvarpsumræðum. Björn 
hefur verið formaður UMFÍ frá 
2001 en tekið þátt í starfi ung-
mennahreyfingarinnar um árabil. 

Eygló hefur gegnt trúnaðarstörfum 
fyrir Framsóknarflokkinn og er 
meðal annars varaþingmaður. 

Elsa Ingjaldsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits 
Suðurlands, og Kjartan Lárusson 
sauðfjárbóndi sækjast svo efir 
þriðja sætinu. 

Svo virðist sem frambjóðendur 
hafi gætt hófs í kostnaði við próf-
kjörsbaráttuna en auk sameigin-
legra framboðsfunda og í kynning-
arbæklingi hefur fólk helst kynnt 
sig með auglýsingum í héraðsfrétta-
blöðum 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 stjórnmála-
manna sem ekki bloggar, hvorki 
fyrir prófkjör og kosningar né 
þess á milli. 

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.
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 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 flug-
mílur, eða 665 kílómetrar.

Í greininni, sem birtist í Chron-
icle 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 sjálf-
sögðu með hagstæð fargjöld frá 
Halifax og sambærileg eða lægri 
en frá Boston.“ Guðjón sagði einn-
ig að blaðamaðurinn kanadíski 
hefði ekki gert fullnægjandi til-
raun til að hafa uppi á talsmönn-
um fyrirtækisins.

Í gærdag var enn uppi sama 
verð á heimasíðu félagsins, ice-
landair.com, en þess skal getið að 

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

Ósamræmi er í gjaldskránni





 Kosningar fara fram í 
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 utan-
aðkomandi kröfum. 

Þau átök, þótt harkaleg séu, 
hafa samt að verulegu leyti horfið í 
skuggann af enn harðvítugri deil-
um um Kosovo-hérað. Sameinuðu 
þjóðirnar eru að leggja lokahönd á 
tillögur um framtíðarstöðu héraðs-
ins, sem er að mestu byggt íbúum 
af albönskum uppruna þótt Serbar 
hafi áður verið þar í meirihluta.

Þeir Vojislav Kostunica forsæt-
isráðherra og Boris Tadic forseti 
eru á einu máli um Kosovo. Þeir 
hafna alfarið aðskilnaði héraðsins 
frá Serbíu en bjóða þess í stað víð-
tæka sjálfstjórn fyrir Kosovo án 
þess að landamærum verði 
breytt.

Martti Ahtisaari, fyrrverandi 
forseti Finnlands, sem hefur haft 
umsjón með viðræðum Serba og 

Kosovo-Albana um framtíð hér-
aðsins, ákvað í nóvember síðast-
liðnum að greina ekki frá tillögum 
sínum fyrr en að loknum kosning-
unum nú í janúar. Talið er að hann 
hafi ákveðið að bíða fram yfir 
kosningar til þess að koma í veg 
fyrir að Serbneski róttæki flokk-
urinn gæti aflað sér fylgis fyrir 
kosningarnar með því að úthrópa 
tillögurnar.

Þeir Kostunica og Tadic eru 
báðir í hópi umbótasinna. Þróun 
efnahagsmála hefur verið hag-
stæð 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 Sósíal-
istaflokki Slobodans Milosevic. 
Leiðtogi Róttæka flokksins, 
Vojislav Seselj, gaf sig sjálfvilj-

ugur fram við stríðsglæpadóm-
stól Sameinuðu þjóðanna í Haag 
þar sem hann bíður enn réttar-
halda.

Úrslit kosninganna munu ráða 
nokkru um það hversu viljug 
stjórnvöld verða til þess að leita 

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

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. 
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Nielsen-veiðistangir

Frá 5.720 kr. 

Loop-stangasett

19.900 kr. 

Nielsen-fluguhjól

1.737 kr. 

3.495 kr. 

990 kr. 

2.872 kr.

Barnakuldaskór

1.970 kr. 1.970 kr. 

Devold Active 
buxur og bolur
dömu og herra

Barnakuldaskór

Toread-dömuúlpur Toread-herraúlpur Toread-útivistarbuxur

Birt með fyrirvara um texta- og myndabrengl.

2  stk. 1.250 kr. 

16.730 kr. 

Pathfinder-bakpoki

Powerhunter-felubirgi

8.950 kr. 

Mad Dog-vöðlur 3,5 mm Neoprene

2.950 kr. 

Mad Dog Max4 veiðibuxur 5.950 kr. 

Mad Dog Max4 veiðijakki

13.425 kr. 

Ameristep-rúllubaggi

 12.390 kr. 3.355 kr.12.875 kr.

Devold-húfurVinnuskyrtur

6.900 kr. 

Campingaz-ferðasalerni

Loop-veiðivörur

Kuldaskór með
mannbroddum

3.995 kr. 3.499 kr. 

GönguskórGönguskór

4.995 kr. 

Kvenkuldastígvél

4.494 kr. 

Cass Creek-æfinga-
kalltæki

25–40%
afsláttur

35%
afsláttur

40%
afsláttur

Didriksons-úlpur

Risaú



 Þorgerður Katrín Gunnars-
dóttir menntamálaráðherra hefur 
skipað dr. Halldór Björn Runólfs-
son í embætti forstöðumanns 
Listasafns Íslands frá 1. mars 
næstkomandi. Ráðningin er til 
fimm ára. Alls sóttu átta um 
embættið hjá menntamálaráðu-
neytinu.

Halldór Björn starfar sem 
lektor og yfirmaður listfræða við 
Listaháskóla Íslands. Hann var 
myndlistarýnir við Morgunblaðið 
um árabil og fulltrúi Íslands í 
ritstjórnum erlendra myndlistar-
tímarita. Hann lauk doktorsprófi 
frá sjónlista- og fagurfræðideild 
við Sorbonne-háskólann í París í 
mars á seinasta ári.

Forstöðumaður 
listasafns ráðinn

 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. Stúlk-
urnar söfnuðu því undirskriftum 
frá stórum hópi nemenda sér til 
stuðnings. Þær fóru síðan alla leið 
fyrir framkvæmdastjóra fræðslu- 
og menningarsviðs Seltjarnarness 
til að vekja athygli á málstaðnum.

Framkvæmdastjórinn tók ekki 
afstöðu til málsins, en skólastjór-
inn, Sigfús Grétarsson, greip til 
sinna ráða og boðaði til kennara-
fundar. Á þeim fundi var ákveðið 
að setja skýrari verklagsreglur 
innan skólans. Héðan í frá láti for-
eldrar vita með fyrirvara hvort 
börnin ætli með í ferðirnar eða 
ekki. Þeim sem ekki vilja fara með 
verður boðið upp á aðra upp-
fræðslu á meðan. Málinu lauk því 
í mestu sátt.

Faðir einnar stúlkunnar, Ólafur 
Darri Andrason, segir þetta 
jákvæða lausn og er stoltur af 

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

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

Ekki skyldumæting í kirkjuferð

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, for-
manns 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 sameign-
inni hlaupa á mörgum milljónum 
króna. Það sé nú í höndum 
tryggingafélagsins að finna út hvar 
ábyrgðin á tjóninu liggi.

Tryggingafélag 
annast viðgerð

Arinkubbar
6x3 lbs. í kassa

Chair-broil-
gasgrill CB 6000

 9.900 kr.

1.190 kr. 

Campingaz-hitari
með ljósi

Daxara 147 kerraCampingaz-hitari

Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • www.ellingsen.is  • Póstsendum um allt land
Tryggvabraut 1–3, Akureyri • Sími 460 3630

Opið mánud.–föstud. 8–18, laugard. 10–16 og sunnud. 12–16 

4.500 kr. 

4.500 kr. 

Campingaz-
 gasgrill 30689

 9.900 kr.
9.900 kr.

Campingaz-
 gasgrill 30690

30%
afsláttur

Grillvörur

Primus-ferðalugt

Primus-ferðagasgrill
með slöngu og 
þrístijafnara

29.900 kr. 

59.900 kr. 

24.900 kr. 

Mótórhjólakerra

67.900 kr. 

aútsala
19.–28. janúar



fréttir og fróðleikur

Kvalir og munúð um aldaraðir

Morgunverður frá
kl. 9:00 - 11:00

195,-195,-
Þú átt allt gott skilið!

mánudaga - laugardaga
verslun opnar kl. 10:00

Þórarinn Tyrfingsson, 
yfirlæknir SÁÁ, segir 
skilningsleysi stjórnvalda, 
einkum framsóknarmanna, 
á málefnum drykkjusjúkra 
og vímuefnaneytenda, 
átakanlegt. Með því að vísa 
fyrri skjólstæðingum Byrg-
isins til Samhjálpar, sem 
Þórarinn kallar ofsatrúar-
hóp, hafi Magnús Stefáns-
son, 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 stjórnmála-
maður haft samband við mig sem 
forstöðumann þessarar stofnunar 
eða borið formlega upp erindi við 
okkur út af þessu máli. Enginn.“

Þórarinn sendi heilbrigðisráð-
herra þó, sumarið 2004, greinar-
gerð um málefni endurkomufólks 
og kom með tillögur til úrbóta. 
Við þetta tækifæri varaði Þórar-
inn einnig við hættunni sem fælist 
í því að fela trúarhópum ummönn-
un þessara einstaklinga.“

„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 Fram-
sóknarflokkurinn hefur í málefn-
um vímuefnasjúks fólks. Það er 
litið á þetta fólk sem syndugt og 

að besta meðferðin við fíknisjúk-
dómum sé kristniboð og syndaaf-
lausn innan um það sem ég myndi 
hiklaust kalla ofsatrúarsamtök. 
Það er ekki hægt að lýsa því öðru-
vísi 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 þjóðfé-
lagi.“

Þórarinn leggur áherslu á að fíkn 
sé sjúkdómur og ætti því að vera 
meðhöndluð sem slík en stjórn-
völd virðist hafa misst sjónar á 
þeim skilningi. Málið er einfald-
lega það að svo lengi sem ég man 
hefur íslenska þjóðin og heil-
brigðisyfirvöld 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 forystu-
menn og allir innan Framsóknar-
flokksins 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 með-
ferðar við áfengis- og vímuefna-
fíkn 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.“

Þórarinn bætir því við að vald-
hafar 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 stað-
an er í dag.“

Þó þessi staða sé komin upp nú 
segist Þórarinn þó ekki líta svo á 
að um skyndilega stefnubreyt-
ingu í málaflokknum sé að ræða. 
„Þetta hefur legið fyrir framan 
mann og fyrir augum mínum í 
nokkurn tíma. Ég hef haft vís-
bendingar um það hvernig farið 
er með skjólstæðinga okkar á 
þessum trúarheimilum en ein-
hvern 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.“

Þórarinn segir skilningsleysi 

stjórnvalda einnig kristallast í 
ákvörðun ríkisstjórnarinnar um 
að fela lögreglustjóra höfuðborg-
arsvæðisins 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 Morgun-
blaðið 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 vilj-
að halda hinum áherslupunktin-
um á lofti, að þetta væri fyrst og 
fremst sjúkt fólk og það ætti að 
meðhöndla það með betri heil-
brigðisþjónustu en ekki auknum 
refsingum. Með þessari nefndar-
skipan, 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 dómskerf-
is og það er yfirleitt litið svo á að 
það sé afbrotafólk.”

Þórarinn segist með gagnrýni 
sinni ekki vera að setja út á það 
þótt yfirvöld þurfi í vandræðum 
sínum að grípa til ýmissa neyðar-
úrræða. „Ég skil það vel að þegar 
jafn viðamiklar breytingar hafa 
orðið í heilbrigðiskerfinu og raun 
ber vitni þá komi það niður ein-
hvers 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 geðlækning-
um, fíknlækningum og félagsvís-
indum ráða því til hvaða úrræða 
við grípum þegar við erum í slík-
um vanda sem við erum í nú.“

Fíklum kastað milli ofsatrúarhópa

... þarna kemur svo ber-
lega í ljós hvaða stefnu 

og hugmyndafræði Framsókn-
arflokkurinn hefur í málefnum 
vímuefnasjúks fólks. Það er litið 
á þetta fólk sem syndugt og að 
besta meðferðin við fíknisjúk-
dómum sé kristniboð og synda-
aflausn innan um það sem ég 
myndi hiklaust kalla ofsatrúar-
samtök.

Hlynntur því 
að styrkja HÍ









Nokkrar tegundir fíkni-
efna, stolin bifreið og 
þýfi. Þetta var uppskera 
götuhóps fíkniefnadeildar 
lögreglunnar á höfuðborgar-
svæðinu 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 götu-
hóp fíkniefnadeildar lögreglunn-
ar á vakt í fyrrakvöld. Þar opnaðist 
nýr heimur sem hinn almenni borg-
ari 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 veruleika-
firrtur, spenntur og ógnvekjandi, 
samfélag í samfélaginu, sem lýtur 
allt öðrum lögmálum heldur en við-
tekin 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 rannsóknar-
lögreglumennina eftir stutt spjall.

Nú var ekið af stað aftur og lá leiðin 
í austurhluta borgarinnar. Ekki leið 
langur tími þar til lögreglumenn-
irnir 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 fíkni-
efni. Þeir voru báðir settir í járn. 
Nú var ljóst að kalla þyrfti til lög-
reglu 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 lögreglu-
stöðina. 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 Litla-
Hrauni skömmu áður. Sem sagt, 
eins sólarhrings frelsi, síðan 
handtaka, fangaklefi, yfirheyrslur 
og viðbót við sakaskrána.

Fíkniefnabæli, þar sem fólk liggur 
og dópar, á milli þess sem það fer út 
til að harka sér efni með einhverj-
um hætti, eru á nokkrum stöðum í 
borginni. Götuhópurinn hafði við-
komu á tveimur slíkum í eftirlits-
ferðinni. 

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 

hefði hreinan skjöld og ekkert að 
fela. Það leyndi sér þó ekki að það 
hafði í öllu falli verulegt magn 
fíkniefna í líkamanum. Einn íbú-
anna 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 bæl-
inu að þessu sinni, en innlitið sagði 
sína sögu.

Næst lá leiðin í Mosfellsbæ. Rök-
studdur grunur lék á að í tilteknu 
húsi færi fram sala á fíkniefnum. 
Lögreglumennirnir fóru í hóp og 
bönkuðu á útidyrnar. Annar hús-
ráðenda 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 ein-
hverju 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 Hafnar-
fjörð. 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 grip-
unum höfðu verið skoðuð. Sá íbú-
anna sem geymdi þýfið inni hjá sér 
var ekki heima, en haft var sam-
band 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. 

Það sem upp úr stendur eftir þessa 
kynnisferð með götuhópnum við 
störf eru ekki illa lyktandi 

fíkniefnaneytendur með þanin sjá-
öldur, 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 tillits-
semi 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 til-
burði 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.  

Tóku fíkniefni og þýfi
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Matarást á
bóndadaginn

Í NAUTI ERUM VIÐ BESTIR

Allir sem versla hjá okkur
fá rós í tilefni dagsins



allt í matinn á einum stað

KEA hangiframpartur soðinn

2.064 kr/kg. áður 2.949 kr/kg.

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

25%
afsláttur

30%
afsláttur

Frábært verð

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

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

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

Chicago Town pizza

2 fyrir 1
Pripps léttöl 0.5 ltr. í dós

49 kr/kg. áður 99 kr/kg.

25%
afsláttur

Þú sparar 465 kr/kg Þú sparar 938 kr/kg

35%
afsláttur

50%
afsláttur

Þú sparar 310 kr/kg

50%
afsláttur

KEA hangilæri soðið

2.232 kr/kg. áður 3.189 kr/kg.



[Hlutabréf]

Sérfræðingar Greiningardeildar 
Kaupþings taka í sama streng og 
kollegar þeirra í hinum viðskipta-
bönkunum að líkur eru fyrir góðu 
ári á innlendum hlutabréfamark-
aði.

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. Kaup-
þing segir að þróunin ráðist að 
miklu leyti af gengi viðskiptabank-
anna þriggja sem vega um 64 pró-
sent í Úrvalsvísitölunni. Yfirgnæf-
andi líkur eru fyrir því að 
bankarnir og önnur fyrirtæki ráð-
ist í yfirtökur á árinu sem styður 
við hækkun vísitölunnar.

Bankinn á von á töluverðum 
sveiflum á hlutabréfamarkaði 
vegna hás vaxtastigs og óstöðug-
leika krónunnar. „Þrátt fyrir það 

teljum við möguleika til hækkunar 
Úrvalsvísitölunnar nokkuð góða 
en mikil umsvifaaukning og vænt-
ingar okkar um áframhaldandi 
ytri vöxt félaga ættu að styðja við 
frekari hækkanir.“

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 millj-
arða króna hagnaði á fjórða árs-
fjórðungi, 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 rekstrarfélag-
anna. Minni gengis- og söluhagn-
aður 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 Straumur-
Burðarás fara úr markaðsvogun í 
yfirvogun, Össur fer úr undirvog-
un í yfirvogun og Alfesca og Marel 
eru færð úr undirvogun í mark-
aðsvogun. Þá fara Hf. Eimskipafé-
lagið og Glitnir í undirvogun og 
Mosaic fellur úr yfirvogun í mark-
aðsvogun.

Þróun markaðarins ræðst af gengi bankanna sem að öllum líkindum fara í yfir-
tökur. Spáð er 45 prósenta hagnaðaraukningu milli ára fyrir fjórða ársfjórðung.

Úrskurði fyrirtækja-
dómstóls í Amsterdam 
í Hollandi var fagnað 
á hluthafafundi Stork 
fyrirtækjasamstæðunn-
ar síðdegis í gær. Naprir 
vindar blésu fyrir utan 
meðan hiti var í fundar-
gestum innandyra. Enn 
dregst að niðurstaða 
fáist í deilur um framtíð 
Stork. Marel hefur hug 
á að kaupa matvæla-
vinnsluvélahluta sam-
stæðunnar. 
Nokkrir smærri hluthafar í Stork 
fyrirtækjasamstæðunni hollensku 
deildu hart á stærstu hluthafana, 
bandarísku fjárfestingasjóðina 
Centaurus og Paulson, á hluthafa-
fundi 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. 

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 úrskurð-
að að ekki mætti greiða atkvæði 
um þær tillögur sem fyrir fundin-
um 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 fyrirtækja-
dómstóllinn 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 fyrir-
tækisins sem mestan.

Hluti hluthafa hefur hins vegar 
áhyggjur af því að í viðræðum 
bandarísku sjóðanna og stjórnar 
Stork kunni að koma fram verð-
myndandi upplýsingar sem skekki 
stöðu manna innan hluthafahóps-
ins. Fulltrúar Stork töldu hins 
vegar að gengið yrði úr skugga 
um að svo yrði ekki. Þá er mikil 
óvissa um aðkomu stjórnarmann-
anna 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 stjórn-
ina. Innsetningin sem bundin er 
lögum fengi hins vegar flýtimeð-
ferð.

GRAND PARMA
ÞURRVERKAÐ GRÍSAKJÖT

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 hagld-
irnar í Finnair, enda á það rúman meiri-
hluta 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.

Bandaríski tölvurisinn Apple 
skilaði eins milljarðs Banda-
ríkjadala hagnaði á síðasta 
fjórðungi liðins árs. Þetta 
jafngildir rúmum 70 millj-
arða dala hagnaði á tímabil-
inu, sem er 78 prósenta aukn-
ing 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.

Peningaskápur...

Vefurinn www.icelandair.is, var val-
inn besti íslenski vefurinn úr hópi 
allra innsendra tilnefninga, í öllum 
flokkum, til íslensku vefverðlaun-
anna. Að auki var hann valinn besti 
fyrirtækisvefurinn.

Forsætisráðherra, Geir H. 
Haarde, afhenti verðlaunin í gær 
við hátíðlega athöfn í Iðnó. Þátttak-
endur 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 útlits- 
og viðmótshönnunina og besta þjón-
ustuvefinn. Þá þótti www.baggalut-
ur.is besti afþreyingarvefurinn og  
www.icomefromreykjavik.is besti 
einstaklingsvefurinn.

Aðstandendur íslensku vefverð-
launanna eru Samtök vefiðnaðarins 
(SVEF) og ÍMARK.

www.icelandair.is
besti íslenski vefurinn



              

              

              

              



greinar@frettabladid.is

Kosningar nálgast, og kosn-
ingaskjálfti 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 velferðarað-
stoð, en ættu þess í stað að fara 
sænsku leiðina og auka slíka 
aðstoð. Margt sé athugavert við 
bandarísku leiðina. Bandaríkja-
menn 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 banda-
ríska. 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 

geiranum. Sérstaklega hefur 
smáfyrirtækjum verið gert erfitt 
fyrir með margvíslegri skrif-
finnsku. 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. Skatttekj-
ur 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.

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 Berg-
ström 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 spakvitr-
inga 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 atvinnu-
frelsi 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 Banda-
ríkjunum og meira til skiptanna 
en í Svíþjóð, af því að meira er 
skapað.

Sænsku leiðina?

Íslendingar hafa farið ís-
lensku leiðina, hvorki hina 
bandarísku né hina sænsku. 
Íslendingum finnast Banda-
ríkjamenn of tómlátir um þá, 
sem lítils mega sín, en Svíar of 
rausnarlegir við þá, sem geta 
unnið, en vilja það ekki.

Það er ánægjulegt að bæjarfulltrú-
ar Sjálfstæðisflokksins í Hafnar-

firði skuli nú loksins í aðdraganda 
íbúakosninga um stækkun álversins í 
Straumsvík, vera búnir að átta sig á 
því hvaða undirbúningsverkum er 
ólokið til að þær kosningar geti farið 
fram. Ekki síður að þeir séu farnir að 
sýna því áhuga að bæjarbúar fái að 
kjósa um málið. Hingað til hafa 
fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í bæjar-
stjórn verið á móti íbúakosningum, líkt og kollegar 
þeirra í flokknum víða um land.

Hitt er sínu verra að einstaka bæjarfulltrúar 
hafi ekki ennþá áttað sig á því hvar vandamálin eru 
til að allar nauðsynlegar upplýsingar liggi fyrir, en 
þessi mál hafa verið til umræðu í stjórnkerfi bæjar-
ins um langa hríð. En skýringin er að sjálfsögðu 
nærtæk. Þeir sem eiga eftir að klára sína heima-
vinnu og þeir sem hafa sent út þau skilaboð að 
Hafnfirðingar fái engin skýr svör fyrr en eftir 
væntanlegar íbúakosningar eru ráðamenn Sjálf-
stæðisflokksins í ríkisstjórn.

Það er því ekki að undra að flokksfélag-
ar 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 
og taki þessi mál upp við sína eigin flokks-
ráðherra. Er það kannski svo að Sjálfstæð-
isflokkurinn í Hafnarfirði hafi ekkert að 
segja um störf flokksins, ekki einu sinni í 
þeim málum sem snerta hagsmuni þeirra 
heimabyggðar.

Það væri ráð að bæjarfulltrúar Sjálf-
stæðisflokksins nýttu krafta sína í það að 
ýta við þessum félögum sínum og kenndu 
þeim að spýta í lófana. Ekki er vanþörf á 

að um það sé skrifað. Allur annar undirbúningur 
væntanlegra íbúakosninga hér í bænum er í góðum 
og vönduðum farvegi. Deiliskipulagsvinna og yfir-
ferð á málmeðferðarreglum vegna  íbúakosninga. 
Prívatpólítík bæjarfulltrúa Rósu Guðbjartsdóttur 
er ekki til neins annars fallin en að draga fram 
sundurlyndið í Sjálfstæðisflokknum í Hafnarfirði. 
Hér er aðför hennar að oddvita Sjálfstæðisflokks-
ins sem hefur unnið, undanfarin 5 ár, í samráði 
innan bæjarstjórnar að þessum málum af heilum 
hug.

Höfundur er forseti bæjarstjórnar í Hafnarfirði.

Líttu þér nær – Takið til hendinni

Vagnhöfða 23 - Sími 590 2000
Seltjarnarnesi

Gerið
verðsamanburð
margar stærðir

        All Terrain

31”   13.950,- stgr.

33“   16.980,- stgr.

35”   16.990,- stgr.

Er jeppinn tilbúinn
fyrir veturinn?

L
angt er nú um liðið síðan rætt hefur verið um varnir lands-
ins 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 Atlants-
hafsbandalagsríkjanna 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 hug-
myndafræðileg 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 siðaregl-
um. 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 ráðstöfun-
um 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 hryðjuverk-
unum 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 eðli-
leg 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 stefnu-
mörkun landsins á þessu sviði í rétt hugmyndafræðilegt samhengi. 
Það gerði ráðherrann skilmerkilega.

Rétt samhengi



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Konurnar sjö sem mynda dal-
víska saumaklúbbinn í Reykja-
vík borða alltaf saman þorra-
mat um bóndadagshelgina. 
Nokkrar þeirra voru í Nóatúni 
að viða að sér veisluföngum í 
gamalt trog.

„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-

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 þorramatardeild-
inni 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 verk-
un súrmatarins og því kveðst hún 
yfirleitt kaupa hann þar. 

„En laufabrauðið verður að 

vera að norðan,“ segir Sigurlaug 
ákveðin. „Já, frá Stebba bakara á 
Dalvík,“ tekur Ásdís undir. „Flat-
kökurnar 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 ágæt-
lega 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 eftirgrennsl-
an kemur í ljós að þetta er ekta 

saumaklúbbur. „Við sitjum aldrei 
auðum höndum heldur saumum, 
prjónum eða föndrum,“ segja þær 
sannfærandi. Þorrablótið er líka 
fastur liður og þær hlakka greini-
lega til helgarinnar. Að lokum 
upplýsa þær eina hefðina enn. 

„Einn eiginmaðurinn klæðir 
alltaf brennivínsflösku í þorsk-
haus og skellir á þorramatarborð-
ið, beint úr frosti.“ 

Þegar þær sjá undrunarsvip-
inn á blaðamanni segja þær hlæj-
andi: „Við skulum bara taka mynd 
af henni handa Fréttablaðinu.“

Döllurnar fagna þorra með stæl

w w w . u n i k a . i s

Fákafeni 9    Sími: 568 6700
mán-fös. 10-18, laug. 11-16 og sun 13-16

afsláttur af nýjum vörum
fyrstu útsöluvikuna*

kortatímabil
*Öllum nema pöntunarvöru



Kokkarnir á Vox halda dýr-
indis 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 upp-
skriftir heldur lýsi bara hugmynda-
fræðinni,“ segir Sigurður Gíslason, 
yfirmatreiðslumaður á Vox, þegar 
hann er spurður út í veisluhöldin í 
kvöld. Hann segir alla þátttakend-
ur 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 með-
læti, 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 súkku-
laðimús með súkkulaði- og kara-
mellusósu. 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.“

Eldað á fransk-
íslenska vísu

Við Fjöruborðið 
Eyrarbraut 3 • 825 Stokkseyri • S. 483 1550
www.fjorubordid.is • ifno@fjorubordid.is



Unaðslegar stundir

Leyfðu okkur að koma þér og
elskunni þinni á óvart þegar 
við leikum okkur í eldhúsinu 
og töfrum fram ferska og 
framandi fiski- fugla-
og kjötrétti með 
unaðslegum
eftirréttum.

með spennandi fjögurra
rétta kvöldverði á aðeins
3.900.- allar helgar
í janúar, febrúar og mars

Rauða Húsið 483 3330 Búðarstíg 4 · 820 Eyrarbakkka www.raudahusid.is · Aðeins 45 mín frá Reykjavík



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 græn-
meti og ávexti frá dreifingarfyrir-
tæki í Hollandi yfir vetrarmánuð-
ina og flytja það viðkvæmasta inn 
með flugi til að halda ferskleikan-
um,” segir Þórður Halldórsson, 
framkvæmdastjóri Græna hlekks-
ins, er hann lýsir bættri þjónustu. 
„Áður seldum við eigin afurðir frá 

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 garð-
yrkjustöðina Akur í Laugarási í 
Biskupstungum. „Þegar við byrj-
uðum fyrir átta árum að selja 
vinum og vandamönnum græn-
meti vorum við bara með eigin 
afurðir; tómata, gúrkur og paprik-
ur. Svo vatt þetta upp á sig og fleiri 
framleiðendur bættust við; garð-
yrkjustöðin 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 dreif-
ingarfyrirtækið Græni hlekkur-
inn var stofnað hafa mjólkurvörur 
frá Bio bú og bygg frá Móður jörð 
bæst við.“

Nú eru lífræn matvæli komin í 
flesta stórmarkaði og allar heilsu-
búðir, meðal annars frá Græna 
hlekknum. Öðruvísi var um að lit-
ast 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 dreifingar-
fyrirtæki sem þá voru starfandi. 
Ágæti fékk sér meira að segja 
vottun til að vera löglegur söluað-
ili. 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 

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 fyrir-
komulagið 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 lukk-
an 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 flutningabíl-
um.”

Vigtað í hvern og einn

Langflestir hafa lent í því að þurfa að skrúbba 
brunabletti úr pönnum eftir illa lukkaða elda-
mennsku.

Það er fátt eins 
leiðinlegt í eldhús-
verkunum og þegar maturinn 
festist á pönnunni. Þá fer kannski hluti af 
góðu hráefni förgörðum, fallegt heilt stykki dett-
ur 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 leið-
indi:
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 við-

halda þeim. 
3. Hreinsaðu potta og 
pönnur vel! Virðist 
einfalt ráð en það er 
auðvelt að skola 
mestu fituna bara af 
og stinga svo áhöld-
unum inn í skáp. Ekki 
nota stálull heldur 
frekar eitthvað sem 
leysir upp fitu á ljúf-

an máta. Láttu heitt 
sápuvatn hiklaust 

standa yfir nótt ef einstaklega andstyggilegur blett-
ur 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.

Brunarústir á pönnunni

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig!

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Stæsta
bloggsamfélagið!

Yfir 150.000
notendur!



Pitokokki hægsuðupottur ein-
faldar matreiðsluna auk þess 
sem hann varðveitir bragð 
matarins og næringarefni.

„Þú bara stingur pottinum í sam-
band við rafmagn, stillir hann á 
tíma og maturinn er tilbúinn þegar 
þú kemur heim. Maturinn sýður 
við vægan hita í eigin safa og held-
ur vel bragði og næringu.“ Þannig 
lýsir Tyrfingur Tyrfingsson 
verslunarmaður notkun Pitokokki-
pottsins 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 elda-
mennsku 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 net-
verslun á síðunni www.icefin.is.

Pitokokki potturinn er tvöfald-
ur. 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, grænmetisrétt-
um, hangikjöti og hrísgrjónagraut 
svo eitthvað sé nefnt. Sjálfur er 
hann matreiðslumaður og gefur 
hér uppskriftir sem hann mælir 

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

Kjötið er sett í botninn á pottinum, 
kryddað með saltinu og piparnum. 
Grænmetið er sett ofan á og vatn-
ið 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 pott-
inum á diskana og helst hún þannig 
heit alla máltíðina.

Hitið olíu á pönnu, veltið kjötinu 
upp úr hveitinu og brúnið, takið 
það upp og látið olíuna renna vel 
af. Setjið kartöflurnar, gulræturn-
ar og laukinn í botninn á leirpottin-
um. 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. 

Hægt og hljótt

Sigríður Heiða Kristjáns-
dóttir gefur Fréttablaðinu 
sérlega girnilega uppskrift                 
að kjúklingarétti.

Undanfarin ár hafa Íslendingar 
orðið opnari fyrir erlendum áhrif-
um 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 ein-
földum 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. 

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 matar-
gerð segir Sigríður það hafa verið 
kálfasteik sem hún eldaði fyrir 
skömmu. „Þetta var voða flott 
kálfasteik með einhverri sítrónu-
olíu. Ég var mikið stressuð yfir 
þessu og fannst þetta hrikalega 

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.

Léttsteikið bringurnar og kryddið 
með kjúklingakryddi. Setjið 
mangó chutney, rjóma, karrí og 
tandoori-krydd í pott og hitið 
saman svo það blandist. Kjúkling-
urinn 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.

Gómsætur framandi réttur 
með lítilli fyrirhöfn

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, sólþurrk-
aðir tómatar, kryddleginn feta-
ostur 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, Hagkaup-
um og 10-11.

Nýtt og ferskt

PANTAÐU Í SÍMA

WWW.JUMBO.IS

554 6999

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



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 þrjá-
tíu prósenta afslætti. Einnig 
eru lítið útlitsgölluð rúm seld 
með miklum afslætti í verslun-
unum þessa dagana.

Lítið gallað 
á góðu verði

Í Hljóðfærahúsinu er hægt að 
gera góð kaup á hljóðfærum.

Útsalan í Hljóðfærahúsinu stend-
ur til 1. febrúar og er hægt að fá 
fjölda skemmtilegra hljóðfæra á 
góðu verði. Nýjar vörur eru seld-
ar þessa dagana með tíu til 
tuttugu prósenta afslætti og eldri 
vörur með þrjátíu til sjötíu pró-
senta afslætti.

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 salt-
kjöti og kartöflusalat og rófu-
stappa frá Stjörnusalati er á 
góðu verði. Þeir sem ætla að 
halda upp á að þorrinn er geng-
inn í garð ættu því að geta gert 
góð kaup í Krónunni.

Allt í þorrabakkann

Hljóðfæri á útsölu

Skautaholl.is
Opið frá kl. 13 00 allar helgar

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.

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.

SalinaGel tryggir eðlilega virkni
og vellíðan í nefholi.

Ýmus ehf. Sími: 564 3607
www.ymus.is   ymus@islandia.is



Í Blómavali stendur yfir út-
sala á pottaplöntum.

Tuttugu og fimm til sjötíu pró-
senta afsláttur er af öllum potta-
plöntum í Blómavali þessa dag-
ana. Heilsudagar standa einnig 
yfir í Blómavali og er því tuttugu 
til þrjátíu prósenta afsláttur af 
heilsuvörum. Auk þess er þrjátíu 
prósenta afsláttur af allri gjafa-
vöru, glervöru og Soldis-vörum.

Lagerútsala stendur yfir í 
Svefni og heilsu að Kletthálsi.

Á útsölunni er hægt að fá tuttugu 
til sjötíu prósenta afslátt af sófa-
settum, gjafavöru, kertum, kerta-
stjökum, dúkum, púðum og fleiru. 
Einnig er afsláttur af útlitsgölluð-
um eldri gerðum af heilsudýnum, 
stillanlegum rúmum, náttborðum, 
göflum og fylgihlutum auk þess 
sem hægt er að fá sófasett á mjög 
góðu verði.

Gott verð á 
gjafavöru

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-, göngu- 
og 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.

Fínt verð í Flexor

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 pró-
senta afsláttur er í baðdeildinni og allt að sjötíu prósenta afsláttur er af 
flísum.

Stórútsala hjá Agli

Blóm á góðu verði

Útsalan
er hafi n

Sia • Laugavegi 86-94 • Sími: 511-6606



iPod er nauðsynlegur þeg-
ar ferðast er mikið, að sögn 
Ásthildar Helgadóttur knatt-
spyrnukonu.

Ásthildur ferðast mikið bæði 
vegna vinnu sinnar og svo auðvit-
að íslenska kvennalandsliðsins í 
knattspyrnu. Fátt er leiðinlegra 
en að sitja tímunum saman í flug-
vél 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 

nefnir eru eini bíllinn sem hún 
hefur átt. Bílinn keypti hún í slag-
togi með systur sinni og var um 
Mazda-bíl frá árinu 1982 að ræða. 
„Við fengum hann fyrir slikk, 80 
þúsund held ég, og hann svínvirk-
aði,“ 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 misheppnuð-
ustu kaupin úr öllum þeim sem illa 
hafa farið velur Ásthildur við-
skipti 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 gjaldeyris-
braski í framtíðinni.

Mazda árgerð ‘82 sem 
var aðeins of góð

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

2 fyrir 1
Meðgögnufatnaður // Barnafatnaður

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is

Meira fjör, styttri 
tími og skemmti-
legur félags-
skapur.
Hjá okkur færðu, 
aðhald og stuðning 
hvort sem þú þarft
að grennast eða 
styrkjast. Regluleg-
ar líkamsmælingar
svo þú getir fylgst 
með árangrinum.

Líkamsrækt fyrir konur
Betri heilsa á 30 mínútum

Hringdu og pantaðu
prufutíma og líkamsmælingu

50% afsláttur af þjónustugjaldi

Fyrir allar

konur

Curves, Bæjarlind 12 - Sími 566 6161 - curves@simnet.is

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Ólafur Ólafsson 
Milljarðamæringurinn
heldur upp á fimmtugs-
afmæli sitt um helgina. 
Boðið verður upp á 
enska sushi-kokka og 
fokdýra erlenda leyni-
hljómsveit. BLS. 2

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

Sjónmælingar
linsumælingar

SIRKUSMYND/ANTON BRINK

VIÐTAL BLS. 8 | LEIKKONAN ELVA ÓSK ÓLAFSDÓTTIR

BRYNJA TOPPAR MIG 
Í TÖFFARASKAPNUM



Spesferð frá Köben í 
Glitnisveislu
Það var augljóslega eftirsótt að mæta í 
galaveislu Glitnis í Laugardalshöllinni á 
laugardaginn. Feðgarnir og kvikmynda-
mógularnir 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.

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.

BLS. 2 | sirkus | 19. JANÚAR 2007

Heyrst hefur

A thafnamaðurinn 
Ólafur Ólafsson, 
sem er oft 

kenndur við 
Samskip, heldur 
upp á  fimmtugsaf-
mæli sitt á morgun, 

laugardag. Ólafur 
fyllir fimm tugi 
næstkomandi 
þriðjudag og hyggst 
bjóða samstarfs-
mönnum sínum og 
vinum til stórglæsi-

legrar 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 sushi-
veitingahúsi 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. 

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. 

MILLJARÐAMÆRINGURINN ÓLAFUR ÓLAFSSON:

     MILLJÓN KRÓNA
LEYNIHLJÓMSVEIT Í 
FIMMTUGSAFMÆLINU

BOÐSKORTIÐ Eins og sjá má var boðskortið flott.

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

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

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.

É g er bara hæstánægð með þessa 
nýju greiðslu,“ segir Siv Friðleifs-

dóttir heilbrigðisráðherra aðspurð 
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.
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H lustendaverðlaun FM957 verða afhent við hátíð-
lega athöfn í Borgarleikhúsinu næstkomandi 

þriðjudagskvöld. Skemmtikrafturinn og sjónvarps-
maðurinn 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.

E r þetta nýja tónlistarhúsið?,“ 
spurði einn ljósmyndara Sirkus 
þegar hann fékk það verkefni 

að skanna inn teikningu af nýrri glæsi-
villu 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 teikning-
um. Því var þó reddað fyrir horn og 
Kári gat byrjað að byggja þessa 
glæsivillu, sem samkvæmt heimildum 
Sirkus kostar ekki undir 150 milljón-
um.

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 Þingholts-
strætinu.

1. Logi og 
Svanhildur Þegar börnin eru orðin 
sex veitir ekki af plássinu sem Hummer-
inn býður upp á.

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

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

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

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

fréttir

sem gætu keypt gulu 
limmuna hans Geira

Byggir 550 fermetra
höll með bíósal

SYLVÍA NÓTT FRUMFLYTUR LAG Á FM-HÁTÍÐ

Sylvía Nótt Dívan frumflytur nýtt lag á Hlustendaverðlaun-
unum.

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

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

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

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

KÁRI STEFÁNSSON STÓRHUGA Í 
HÚSBYGGINGUNUM



D raumurinn er að komast inn í 
bíómyndir,“ segir Sigríður Þóra 

Ívarsdóttir, sem útskrifaðist úr 
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 Förðunar-
skóla Snyrtiakademíunnar á mánu-

daginn. Þar hittir hún 
meðal annars fyrir fyrsta 
og eina karlkyns snyrti-
fræðinema 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 Snyrtiskól-
ann. 

Aðspurð segir Sigríður 

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.“

Lokaverkefni Sigríðar 
Þóru vöktu mikla athygli 
kennara og annarra 
nemenda skólans enda 

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

É g held svei mér þá að drengur-
inn 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 laugar-
dagskvöld 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 stjórnmála-
menn sem og mektarmenn úr 
viðskiptalífinu.

Íslenska kokkalandsliðið matreiddi 
gómsæta rétti og Stórsveit Reykjavík-
ur 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.

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

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 Söngkon-
an 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

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.

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 fiskimarðar-
skinni. „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.“

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

Breytti módeli í jarðarber í Kanada

LOKAVERKEFNI Sigríður bjó til jarðarber 
á andlit módels. Einnig bjó hún til litlu 
jarðaberin í kring og körfuna.

Sigríður Þóra Ívarsdóttir 
förðunarfræðingur „Mér
finnst tískuförðun líka 
spennandi en kvikmynda-
förðun heillar mest.“

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.

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,
framkvæmda-
stýru Vestur-
ports 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 laugardags-
kvöldið 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 Röðuls-
son, hand-
boltalandsliðs-
kappann Sigfús
Sigurðsson,
eignasalann
Andrés Pétur 
Rúnarsson og 
Svölu Björgvins.

Hverjir voru hvar
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S kemmtistaðurinn Gaukur á 
Stöng hefur verið fastur 
punktur í skemmtanalífi Íslend-

inga 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 bílskúrs-
banda 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 skemmtistöð-
um borgarinnar. 

Eigendur kenndir við Gaukinn
Gaukur á Stöng var opnaður árið 

1983 þegar nokkrir vinir fengu 
hugmynd að veitinga- og skemmti-
stað. Páll Kr. Pálsson, Elías Gunnars-
son, Sveinn Úlfarsson, Árni Vilhjálms-
son 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 

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 Guðmunds-
dóttur 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. 

Gaukurinn stækkaður
Gaukur á Stöng gekkst undir miklar 

breytingar undir stjórn Úlfars 
Þórðarsonar sem stækkaði staðinn 
heldur betur árið 1999. Eftir breyting-
arnar 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 Gunnars-
son 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. Sveita-
böllin 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 lands-
byggðinni.

Eftir rúmlega tuttugu ára feril 
Gauks á Stöng á toppnum í skemmt-
analífi Reykjavíkurborgar mun stórt 
skarð myndast ef honum verður lokað. 
Hitt er víst að minningarnar og 
sögurnar munu lifa áfram.

indiana@frettabladid.is

GAUKUR Á STÖNG Í

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

20 ÁR
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.

SKÍTAMÓRALL Hljómveitin Skítamórall með alvöru sveitaball á mölinni árið 1996. 

SUNGIÐ AF INNLIFUN Hljómsveitin Jet Black Joe hefur nokkrum sinnum haldið uppi 
fjörinu á Gauki á Stöng. Þessi mynd er tekin 2001.

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

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

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

VEITINGASTAÐUR OG KAFFIHÚS Fólk að spjalla saman og njóta veitinga á Gauki á 
Stöng árið 1983.
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Þ 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 áhættuatrið-
in fyrir Elvu Ósk í kvikmyndinni Kaldri 
slóð. Elva Ósk fer með hlutverk Freyju 
í myndinni, sem nú er sýnd í kvik-
myndahúsum landsins. 

Brynja og Elva Ósk eru glettilega 
líkar þegar að er gáð, báðar ljóshærð-
ar, 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 

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 hættuleg-
ustu áhættuatriðunum en þegar 
Gunnar hljóðmaður stakk upp á Brynju 

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 töffara-
skapnum,“ segir Elva Ósk hlæjandi og 

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 

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 

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 skemmti-
lega 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

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

„ÉG ER ÁGÆTIS TÖFFARI 
EN BRYNJA TOPPAR MIG“

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

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

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

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

Maturinn framreiddur á 
nýjan hátt
SJÁ BLS. 6
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„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 næringarfræðing-
ur, sem starfar meðal annars sem 
næringarráðgjafi eldhúss Landspít-
ala - 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 þorramat-
ur er líka í feitari kantinum. Hjarta 

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. Lifn-
aðarhættir okkar hafa líka breyst 
og orkuþörfin er mun minni en hér 
áður fyrr. En að borða eina slíka 
máltíð og hafa aðrar máltíðir dags-
ins 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

Þorramatur í lagi einu 
sinni á ári
Næringarfræðingur ráðleggur hjartasjúkum að forðast þorramat en aðrir mega njóta 
hans í hóflegu magni. 

NÆRINGARGILDI Í ÞORRA-
BAKKA 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

 { þorrinn } 

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.

Þorramatur
fyrir börn

Gnoðavogi 44, s. 588 8686. Opið alla laugardaga 11-14.

SÚR HVALUR
SÚRT RENGI
HARÐFISKUR



Múlakaffi

Aðeins2.980 kr. í hádeginu3.980 kr. á kvöldin

Hið víðfræga

þorrahlaðborð
Múlakaffis

Sími 553 7737

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.

föstudaginn 19. eða 26. jan. 
laugardaginn 20. eða 27. jan. 
sunnudaginn 21. eða 28. jan.

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

– kóngar þorrans
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Íslendingafélög víða um heim hafa fyrir sið að skipu-
leggja þorrabló og eru þau oft meðal stærstu samkoma 
Íslendinga erlendis. 

Blótin eru flest í byrjun febrúar og margir fá hljóm-
sveitir 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 Íslendinga-
félögum 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 Mar-
grét 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 Vestur-
Íslendingar 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 

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 hljómsveit-
ir 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

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. 
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Þorramatur
veisla að þínu skapi

Pöntunarsími
567 2770

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



Brennivín er sannkallaður þjóðar-
drykkur og eins og vant er um slíka 
drykki finnst flestum það þrælvont. 
Brennivín höfðar helst til ferða-
manna 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 ferða-
menn 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 Áfengis-
verslun ríkisins aflétti banni á sölu 
á sterku áfengi. Ríkið taldi þó nauð-
synlegt að hafa miðann á flösk-
unni 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 tóbaksversl-
un ríkisins sá fyrst um 
framleiðslu á því. Nú er 
það blandað í Ölgerð 
Egils Skallagríms-
sonar, 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 upp-
hafi. Ölgerðin hefur 
stundum breytt út af 
vananum og boðið 
upp á brennivín með 
öðrum keimi, eins 
og jólabrennivín. 
Brennivínsblandan 
er hernaðarleynd-
armál en spírinn 
er keyptur að utan 
og honum bland-
að 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 þríf-
ast 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 breidd-
ist 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 grunn-
inn 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 upplýsing-

um 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 vinsælast-
ir.

Að lokum kemur hér 
þjóðleg uppskrift að krónu-
kaffi:

1 króna
lögg af kaffi

töluvert af brenni-
víni

Krónan er sett í 
botn bolla, kaffi hellt 
yfir eftir þörfum og 
brennivíninu bætt 
við þar til krónan 
sést á botninum.

Brennivín í brúsann
Sala á brennivíni eykst ár frá ári. 
Sérstaklega er þessi árstími vínbúðum gjöfull.
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Þorrablót Ásatrúarfélagsins er lík-
lega einn þjóðlegasti viðburður 

sem hægt er að fara á. Þar helgar 
allsherjargoði, Hilmar Örn Hilmars-
son, 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. Rímnakveð-
skapur er ómissandi á þorrablótum 
og verða þær að sjálfsögðu kveðnar 
á þorrablóti Ásatrúarfélagsins sem 
haldið verður föstudaginn 19. jan-
úar í Mörkinni 6. Fjöldasöngur er 
einnig fastur liður en dans verður 
stiginn fram að miðnætti. Þorra-
blótin eru fjölskylduvæn og fá til 
dæmis börn yngri en 12 ára frítt 
inn.

Ekki er nauðsynlegt að vera ása-
trúar enda félagsmenn hvattir til að 
taka með sér utanfélagsgesti.

Þorrablót Ásatrúarfélagins



Matreiðslumenn á veitingastað 
Sigga Hall á Óðinsvéum hafa lagt 
sterka áherslu á þjóðlega matseld 
alveg frá því að staðurinn var opn-
aður árið 2000. Viðbrögðin létu því 
ekki á sér standa þegar Fréttablað-
ið bað yfirkokk staðarins, Eyþór 
Rúnarsson, um að matreiða eina af 
helstu menningararfleiðum Íslend-
inga, það er að segja þorramatinn 
góða.
„Ég tók saman þrjá rétti af þessu 
tilefni, það er að segja síld, harð-
fiskssalat og saltkjöt,“ segir Eyþór. 
„Alla jafna bjóðum við ekki upp 
á dæmigerðan þorramat, nema þá 
helst síldina og útgáfu af harðfisks-
salatinu, sem hafa hvorutveggja 
verið á matseðlinum. Saltkjötið er 
réttur sem menn tengja yfirleitt við 
sprengidaginn en mér finnst til-
valið 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 matseld-
inni. „Saltfiskur er aðalsmerki stað-
arins og eitt helsta aðdráttaraflið,“ 
útskýrir Eyþór. „Fólk hvaðanæva 
úr heimininum kemur hingað til að 
bragða á fisknum og nýtur saltfisk-
urinn ómældra vinsælda.“

Að sögn Eyþórs eru þorskur, 
lúða, skötuselur og humar einnig á 
meðal eftirsóttra rétta, en framboð 
þeirra er háð árstíma. „Matseðill-
inn 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, gulrót-
um og rauðrófusósu og hins vegar 
saltfisk á þrjá vegu. Hugsunin er sú 
að hafa þetta í þjóðlegri kantinum 
með nýstárlegri nálgun. Ekki ósvip-
að þorraréttunum,“ bætir hann við.

roald@frettabladid.is
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Óður til þorrans
Þorraveisla að hætti matreiðslumanna Sigga Hall á 
Óðinsvéum.

Síld með soðnum eggjum, 
súrum gúrkum og pikkluð-
um lauk á rúgbrauði með 
rauðrófumajones.

1. SÍLD MEÐ SOÐNUM
EGGJUM, SÚRUM GÚRKUM 
OG PIKKLUÐUM LAUK Á 
RÚGBRAUÐI MEÐ RAUÐ-
RÓFUMAJONES.

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

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

2. KALT SALTKJÖT Í PIP-
ARRÓTARDRESSINGU MEÐ 
RÓFUMAUKI OG FLAT-
BRAUÐI.

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

Aðferð:
Hrærið majónesið, sýrða rjóm-
anum 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.

ANNAÐ HRÁEFNI
Flatkökur

3. HARÐFISKSLAT MEÐ 
SMJÖRVINAIGRETTE,
RAUÐLAUKSHRINGJUM OG 
RÚGBRAUÐSTENINGUM.

Uppskrift fyrir 4

RÚGBRAUÐSTENINGAR
Innihald:
2 sneiðar af seiddu rúgbrauði.

Aðferð:
Skerið rúgbrauðið í litla ten-
inga. 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
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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. Súrmat-
ur var hins vegar ekki í boði enda 
var hann nánast daglega á borðum 
landsmanna langt fram á tuttug-
ustu 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 gjarn-
an verið eignaður heiðurinn af því 
orði. Upp úr því bætist svo súrmat-
urinn við þorratrogin, svo og ýmsar 
aðrar matartegundir sem ekki eru 
beinlínis þjóðlegar eins og svo-
nefnt ítalskt salat, síld og jafnvel 
kótilettur í raspi en dæmi eru um 
slíkt á sumum stöðum á landinu.

Þótt lítið sé af beinum heimild-
um 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. Lík-
legt er að þessi geymsluaðferð hafi 
tíðkast hér frá ómunatíð. Sennilega 
hafa landnámsmennirnir komið 
með þessa þekkingu frá Noregi þar 

sem þetta tíðkaðist. Síðan verður 
þetta almenn geymsluaðferð hér 

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

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.

3. Sælkerapakki:
Gisting og kvöldverður með þriggja rétta sælkera-
veislu í Fjörunni. 
Í tveggja manna herbergi kr. 7.900 á mann.
Morgunmatur innifalinn.
*Gildir til 15. apríl 2007

4. Leikhúspakki:
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.

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

2. Árshátíðarpakki:
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.
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• þorrablót
• árshátíðir

• sælkerahelgi
• leikhúspakki

Vetrartilboð- sem henta jafnt fyrirtækjum,
    einstaklingum og smærri hópum

Strandgötu 55
220 Hafnarfirði
Sími 565-1213
Fax 565-1891

vikings@fjorukrain.is
- ATH. Aukanótt kostar kr. 3.500 á mann fyrir herbergið.
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Hollywood
Hanna

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.

G olden Globe-verðlaunahátíðin er 
án efa ein skemmtilegasta 

verðlaunahátíðin í Hollywood. Þarna 
eru allir mættir, bæði úr kvikmynda- 
og 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.

Stjörnurnar lifa alltof hátt

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.

SJALDSÉÐ ALÚÐ Brad
Pitt og Angelina Jolie
voru án efa par 
kvöldsins. Í eftirpartíi 
náðist mynd af þessu 
ofurfræga pari að 
kyssast.

EFTIR GOLDEN GLOBE-ATHÖFNINA HÓFST FJÖRIÐ

Skemmtilegasta partí ársins!

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.

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.

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.

BJART YFIR JESSICU
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. 

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

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

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.

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.

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 

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.
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„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.“

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.“

Hugrún Harðardóttir 
fegurðardrottning

„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 Sæmund-
ardóttir 
framsóknar-
kona

„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 skemmti-
leg helgi.“

Harpa Melsted 
handboltakona

„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 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
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Þ að er um að gera að taka þátt, 
þetta er svo skemmtilegt,“ segir 
Aðalheiður Ólafsdóttir 

söngkona, sem mun taka þátt í 
undankeppni Söngvakeppni sjón-
varpsstöðvanna 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 Eurovision-
lag. „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 tónlistarmenn-
ingu 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 skemmti-
legt 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.”

UNDANKEPPNI FYRIR EUROVISION HEFST
Á MORGUN, LAUGARDAG:

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.

Heiða gat valið úr
fimm lögum

Hvað á að gera um helgina?

Bjórbirgjar bjóða bareigendum upp á lán

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

Þ að er hörð barátta á 
milli bjórbirgja um að 

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 fyrir- tæki 
hafa bundið í börum 
bæjarins sé á annað 
hundruð milljónir.

Þessi lán bjórbirgj-
anna 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, fram-
kvæmdastjóri 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.

Við mælum með
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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

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

119.988
Staðgreitt

9.999
Vaxtalaust 12 mán.

119.988
Staðgreitt

9.999
Vaxtalaust 12 mán.

9.999 9.999
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 79.188

Staðgreitt

6.599
Vaxtalaust 12 mán.

119. 988

Sleep timer (tímarofi)

Barnalæsing á tökkum

HD ready

HDMI tengi

8ms svartími

1760 áhorfsvinkill

MD30202
40” Medion LCD veggsjónvarp
Upplausn: 1366x768 HD ready

189.588
Staðgreitt

7.102
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

15.799
*Vaxtalaust 12 mán.

15.799

“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.”

  988215.

3.999
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Fiat Panda

Lipur og spræk Panda 

Verð frá 1.290 þús.

Fiat CromaFiat Ducato Fiat MultiplaFiat Dobló

Bíll ársins í Evrópu 2004

• Sparneytinn – eyðir undir 6 lítrum á hverja 100 km.

• Stór að innan svo það fer vel um alla í bílnum.

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

• Fáanlegur 4x4.

Fiat Punto

Malarhöfða 2a  •  110 Reykjavík
Sími 570 9900  • www.fiat.is

Opið:
virka daga frá 8–18

laugardaga frá 12–16

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















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

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.

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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Húseignir á Spáni,
Kýpur og Grikklandiinternational

– SÝNINGARTILBOÐ –
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Undanfarið hafa málefni 
heyrnarlausra verið 

nokkuð til umfjöllunar í 
íslenskum fjölmiðlum. 
Fréttastofur sjónvarps-
stöðvanna hafa birt fréttir 
af niðurstöðum könnunar 
sem leiðir í ljós hátt hlut-
fall þolenda kynferðislegs 
ofbeldis meðal heyrnar-
lausra, auk þess sem menntamál 
þeirra í fortíð og nútíð hafa verið 
til umfjöllunar.

Fjallað hefur verið um mál 
þessi í fréttatímum beggja sjón-
varpsstöðva í nokkur skipti og þau 
skoðuð frá nokkrum sjónarhorn-
um. Það má hljóma undarlegt að 
textun þessara frétta, sem líklega 
á að þjóna heyrnarlausum og 
heyrnarskertum áhorfendum, fer 
verulega fyrir brjóstið á undirrit-
uðum.

Þannig er í pottinn búið að 
fyrstu fréttir Stöðvar 2 af mis-
notkunarmálinu voru birtar ótext-
aðar. 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 text-
un 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 mál-
efni heyrnarlausra er góðra gjalda 
verð, en í henni liggur jafnframt 
tvískinnungsháttur. Hún færir 
þau skilaboð að ótextaðar fréttir 
um annað en málefni heyrnar-
lausra komi heyrnarlausum í 
sjálfu sér lítið við. Þetta hefur oft 
verið gert áður þegar fjallað er 
um málefni þessa þjóðfélagshóps 

á báðum þeim sjón-
varpsstöðvum sem 
flytja Íslendingum 
fréttir og mætti 
helst líkja við að 
bókmenntir fyrir 
blinda væru ein-
göngu gefnar út á 
hljóðbókum ef þær 
fjölluðu á einhvern 
hátt um blint fólk. 
Stutt fréttaágrip á 
táknmáli virðist 
eiga að nægja.

Þrátt fyrir ýmsar framfarir í 
réttindamálum heyrnarlausra 
undanfarna áratugi, þá hefur lítið 
miðað í þessu máli. Textun íslensks 
sjónvarpsefnis er í skötulíki. 
Ríkissjónvarpið má að vísu eiga 

það að hafa textað íslenska þætti 
og bíómyndir, en fréttir og frétta-
skýringaþættir 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 nútíma-
væddum sjónvarpsstöðvum einn-
ar ríkustu þjóðar heims. Textun á 
sjónvarpsefni meðal nágranna-
þjóða okkar inniheldur lýsingar á 
umhverfishljóðum sem geta skipt 
framvindu efnisins miklu máli og 
oft birtast í sviga ofan hins eigin-
lega texta. Jafnframt er mælandi 
gjarnan tilgreindur í efri hornum 
skjás.

Aðrar sjónvarpsstöðvar, s.s. 
Stöð 2 og Skjár einn hafa snið-
gengið heyrnarlausa þegar kemur 

að textun leikins íslensks efnis. 
Einu skiptin sem virkilega er litið 
til þarfa heyrnarlausra er í kring-
um kosningasjónvarp sjónvarps-
stöðvanna 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 mennta-
málaráðherra 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 heyrnar-
skerðingu 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.

Sjónvarp fyrir alla - alltaf en ekki bara stundum 



Undirritaður er einn af stofnend-
um nýrra stjórnmálasamtaka 

sem nefnast einfaldlega Flokkurinn. 
Þetta er nýr jafnaðarmannaflokkur 
settur saman af hópi fólks úr ýmsum 
flokkum. Sjálfur hef ég kosið Sjálf-
stæðisflokkinn í 30 ár en get ekki 
lengur vegna trúnaðarbrests. Ég vil 
leyfa mér að skýra hvers vegna. 
Síðar mun ég skýra hvers vegna aðild að öðrum flokk-
um kom heldur ekki til greina.

Á síðasta kjörtímabili hefur forysta Sjálfstæðis-
flokksins 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 Íraks-
stríðið er þjóðarskömm, sem þessi flokkur er enn að 
verja.

Sjálfstæðisflokkurinn klúðraði varnarsamningn-
um. 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 ríkis-
saksóknara verið lögð í að knésetja þá í framhaldinu 
með linnulausum málaferlum. Á sama tíma hafa játn-
ingar í verðsamráði olíufélaganna verið sofandi í kerf-
inu 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 ríkisfyrir-
tækjum 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 fjár-
austur. Laun sumra þeirra duga ekki til að greiða aug-
lýsingakostnaðinn 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 stórn-
arflokkarnir að skuldbinda framtíðarfjárlög í millj-
arðavís 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 Sjálf-
stæðisflokksins blekkja mig jafn lengi og raun ber 
vitni. Ég skora á þenkjandi jafnaðarmenn í Sjálfstæð-
isflokknum að hugsa sinn gang. Venjulegt fólk á enga 
samleið með Sjálfstæðisflokknum og ég hvet þig, les-
andi góður, að hugleiða hvort þú viljir ekki sjá breyt-
ingar. Það er allt hægt með vilja.

Flokkurinn er stofnaður til að vera lýðræðislegur 
vettvangur fyrir framboð jafnaðarmanna. Þar á eng-
inn 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 hauk-
ur@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.

Ég skammaðist mín 
fyrir Sjálfstæðisflokkinn

Það virðist margt hafa verið 
athugavert við starfsemi 

Byrgisins sáluga. Fjölmiðlar hafa 
verið duglegir að benda á meinta 
fjármálaóreiðu og kynferðislega 
misnotkun, sem auðvitað er viður-
styggileg. Færri hafa hins vegar 
bent á hversu óeðlilegt það er að 
ríkið ausi fjármunum í trúarlega 
meðferðarstarfsemi. Engum dett-
ur 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 skattgreið-
endur séu látnir borga undir áfeng-

is- og fíkniefnameðferð 
sem byggir á bókstaf-
strúarlegum forsendum?

Nú þegar Byrginu 
hefur verið lokað til-
kynnir félagsmálaráð-
herra að kristilega með-
ferðarheimilið Samhjálp 
eigi að taka við skjól-
stæðingum Byrgisins. 
Hverjir borga? Jú að 
miklu leyti við, skatt-
greiðendurnir. Hvers vegna er hið 
opinbera að borga undir öll þessi 
trúarlegu meðferðarheimili? Er 
skortur á sálfræðingum, læknum, 
félagsráðgjöfum, iðjuþjálfum og 
öðru menntuðu fagfólki? Skýtur 
það ekki skökku við að á meðan 
yfirvöld neita að greiða niður þjón-
ustu fagmanna eins og sálfræð-
inga reka þau trúarleg meðferðar-

heimili í stórum stíl?
Ef vefsíða Samhjálp-

ar er skoðuð er hægt að 
finna fjölmargar grein-
ar um Guð og Jesú, en 
nánast ekkert um 
læknisfræðilega nálgun 
á áfengis- og fíkniefna-
vandanum. Hjá Sam-
hjálp eru prestar og for-
stöðumenn
hvítasunnusafnaða

reglulegir gestir á meðan læknar 
og annað fagfólk eru sjaldséðir 
fuglar. 

Það getur ekki verið í lagi að hið 
opinbera, sem á að veita þjónustu 
fyrir alla óháð trúarskoðun, skuli 
borga undir meðferðarheimili eins 
og Samhjálp þar sem forstöðumað-
urinn segir: „Frelsið er gjöf til allra 
manna, gjöf sem við getum ekki 

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 

skiptir litlu hvað menn gera, svo 
lengi sem þeir trúa á Jesú verður 
allt í lagi. Enn fremur segir for-
stöðumaðurinn 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 skattpen-
ingar mínir séu notaði í svo aug-
ljóst trúboð. 

Rökin fyrir stuðningi hins opin-
bera 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 yfir-
völd kjósa að gera það ekki. Er ekki 
kominn tími til að taka Jesú út af 
launaskrá hins opinbera og for-
gangsraða í þágu skjólstæðinga? 

Höfundur er varaformaður 
Siðmenntar og nemandi í 

iðjuþjálfun við HA.

Opinberi meðferðarfulltrúinn Jesús

Skýtur það ekki skökku við 
að á meðan yfirvöld neita að 
greiða niður þjónustu fag-
manna eins og sálfræðinga 
reka þau trúarleg meðferðar-
heimili í stórum stíl?

Nýverið skrifaði ég grein um 
flutning ríkisstofnana í 

Fréttablaðið. Markmiðið var að 
opna umræðu um þennan mála-
flokk og reyna að skoða forsendur 
slíkra flutninga. Oftar en ekki 
hafa ákvarðanir um slíkan flutn-
ing verið byggðar á pólitískum 
forsendum þar sem ráðherra 
hefur í flestum tilvikum flutt 
ríkisstofnun í sitt kjördæmi. Til-
gangurinn hefur verið að fjölga 
tryggum störfum í kjördæmi ráð-
herra. Ég hef verið mikill áhuga-
maður 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 for-
stjóri Byggðastofnunar gerir mér 
þann heiður að svara grein minni 
í Fréttablaðinu. Ég þakka honum 
fyrir að leiðrétta nokkrar mis-
færslur 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 sam-
göngur við höfuðborgina, netteng-
ingu 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 sér-
menntað 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 
Nýsköpunar-
miðstöð yrði 
sett á fót með 
höfuðstöðvar
á Akureyri. 
Einnig gat ég 
þess að mið-
stöðin gæti 
hentað vel á 

Keflavíkurflugvelli, enda er mikið 
rætt um þessar mundir um fyrir-
hugaða 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 mið-
stöðvar. Í því felst glæpur minn. 

Eftir að grein mín birtist frétti 
ég af þingsályktunartillögu Sam-
fylkingarinnar um störf án stað-
setningar 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 höfuð-
borgarsvæðinu og að auka skil-
virkni og draga úr kostnaði í opin-
berum 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.

Enn um flutning 
ríkisstofnana

Ég skammast mín fyrir að hafa látið forystu 
Sjálfstæðisflokksins blekkja mig jafn lengi og 
raun ber vitni.

Ævintýralegar fiskbúðir

Gómsætar
 lausnir 

– úrval af tilbúnum fiskréttum
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Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og 
útfarir í smáletursdálkinn hér að ofan má senda á 
netfangið timamot@frettabladid.is.

Indira Gandhi kjörin forsætisráðherra
„Að sjálfsögðu er okkur 

mikil nauðsyn að halda fast 
á málum okkar og forðast 

taglhlýðni og undirgefni 
ekki síður en stífni og 

hroka.“

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 Sig-
urður Hrafn Tryggvason hótelstjóri 
sem hefur jafnframt lengstan starfs-
aldur starfsmanna á Hótel Örk. Í til-
efni af afmælinu var ákveðið að 
hverfa aftur til ársins 1986 í verðlagn-
ingu út janúar. „Við erum með upp-
haflega verðlagið núna, 5.540 krónur 
fyrir gistingu, morgunverðarhlað-
borð, þriggja rétta kvöldverð og dans-
leik. 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 

yngri kynslóðina, var þó vatnsrenni-
brautin 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 sér-
staklega 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 dans-
kennara 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.“

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          Pálmi Sveinsson
Sveinbjörg Pálmadóttir Kristrún Pálmadóttir
Jóna Birta Óskarsdóttir Gísli Jónsson

Faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Hafþór Svavarsson

lést á Landspítalanum 25. desember síðastliðinn.

Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Börn hins látna.

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.

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.

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.

Kristín Þorsteinsdóttir Kristján Jónsson
Hugrún Þorsteinsdóttir Rafn Gunnarsson
barnabörn og fjölskyldur.
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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.
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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 ímyndunar-
aflið. 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 tind-
áta 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 ein-
hver 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 Playmo-
dót. Þau voru í miklu uppáhaldi en 

vandamálið var að Playmo-karl-
arnir voru ekki nándar nógu marg-
ir til að seðja óstjórnlegan metnað 
minn um fjölmenna bardaga í 
villta vestrinu, á Englandi mið-
alda, 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 eðli-
legu 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... 

 Hvurslags 
eiginlega hegðun 
var þetta, ég hélt 

að við ætluðum að 
virða einkalíf hvors 

annars?

 Já það 
ætlum við 
að gera, 
gerðum
samning
um það!

 Er það þess 
vegna sem þú 
ert hangandi 
á hurðinni og 
hlerandi mín 
einkasamtöl?

 Ég er bara passa 
að þú verðir þér
 ekki að voða! 

Það þarf 
sérstaklega að 
hafa varann á 

gagnvart svona
 gaurum!

 Svona 
gaurum?

Gaurum eins 
og Magga þá?

 Sérstaklega 
gaurum eins 
og Magga!!!

 “Ríkur, 
kurteis,

fyndinn og 
myndarlegur

arkitekt”

 Já, 
einmitt

þannig
gaurum!

 Þetta er 
pabbi

 Rugl í 
þér ...
 Hvernig 

geturðu ... ?

 Það er ekki 
hægt að vita 

 Hæ 
ástin!

 Hvernig geturðu 
þetta?  Síminn 

og ég 
erum

sem eitt.

 Mennirnir a 
fallbrúnni eru 

komnir í verkfall 
aftur!

 Er komið 
vor núna?

Vor

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

 Og það er sko 
alveg meira en 

nóg að vita!

 Eruð þið tvær 
líka óléttar?

Já!

Ótrúlegt,
ekki satt?

 Þetta verður 
frábært,

einskonar
óléttu-

klúbbur!

 Við munum ganga í 
gegnum þetta allt saman!

 Og ég verð að sjálfsögðu ti 
staðar fyrir ykkur tvær í hvert 
sinn sem 

ykkur vantar 
ráð eða 

aðstoð ...
 Ég hef það skítt 

og að þessu 
sinni er það ekki 
morgunógleðin!

60.000 LÖG
99 KR LAGIÐ

Í TÖLVUNNI ÞINNI!

Gerðu þitt eigið tónlistarsafn

Áhvað ert

þú að hlusta?

ÚTSALA!ÞAÐ ER ALLTAF
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! Kl. 13.00
Myndlistarkonan Melkorka Huldu-
dóttir sýnir á Vesturvegg menn-
ingarmiðstöðvarinnar Skaftfells á 
Seyðisfirði. Sýningin Beinin mín 
brotin verður opin um helgar út jan-
úarmánuð milli kl. 13-18.

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 erfða-
tækni og ást og stærstu 
spurningar framtíðarinnar.

Leikstjórinn María Ellingsen fékk 
upphringingu frá Þjóðleikhúsinu 
skömmu eftir að hún og aðrir 
aðstandendur sýningunnar Úlf-
hamssögu fengu sjö Grímutil-
nefningar. Það var fyrsta leik-
stjórnarverkefni Maríu en hún 
vann leikgerð  þess verks upp úr 
fornhandritum ásamt samstarfs-
fólki sínu. „Ég kíkti á þetta verk, 
Sælueyjuna, sem þá var enn í 
vinnslu og fékk að vita að höfund-
urinn væri tilbúinn að vinna verk-
ið 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 slóg-
um við til.“ 

María vinnur leikgerð verks-
ins ásamt Grétu Maríu Bergs-
dóttur 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 sænsk-
ur leikhúsmaður, Jacob Hirdwall, 
sem starfað hefur sem dramat-
úrg, leikskáld, leikstjóri, fyrirles-
ari, 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 DeC-
ode. 

María segir að það mætti vel 
kenna Sælueyjuna við heimilda-
leikhús því margt af efniviði 
Hirdwalls sé tekið beint upp úr 
blaðagreinum, ritgerðum og við-
tölum við fólk. „Þegar við tókum 
við verkinu var ákveðið að ein-
falda það til að hægt væri að setja 
það upp með átta leikurum. Vinn-
an okkar Grétu fólst í því að 
meitla verkið – færa það úr heim-
ildabúningnum yfir í dramatík-
ina.“

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 metnaðar-
full 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 leik-
riti en nefnir að atburðarásin sé 
reyfarakennd á köflum. „Svo er 
náttúrlega ástarsaga í miðju 
þessa alls,“ segir hún, „já og eilíf-
ur maður“. 

Leikarar sýningarinnar eru 
Anna Kristín Arngrímsdóttir, Atli 
Rafn Sigurðarson, Baldur Trausti 
Hreinsson. Elma Lísa Gunnars-
dóttir, Hjálmar Hjálmarsson, 
Kristján Franklín Magnús, Sól-
veig Arnarsdóttir og Þórunn Erna 
Clausen. María segir að vinnu-
ferlið hafi verið einstakt. „Það er 
mjög gefandi að vinna með reynd-
um, 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 sýning-
unni.“  

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 píanó-
leikarinn Sigríður Hulda Geir-
laugsdóttir sem alla jafna leikur 
listir sínar sunnar á hnettinum en 
hefur nú fengið liðsinni Sigurðar 
Flosasonar saxófónleikara og Val-
gerði Andrésdóttur píanóleikara 
við að miðla brasilískum tónum 
hérlendis.

Þess má geta að öll þrjú voru 

samnemendur í Tónlistarskólan-
um 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 Jan-
eiro í byrjun 20. aldarinnar og 
varð fyrir tónlistarlegum inn-
blæstri.

Tónleikarnir hefjast kl. 20 í 
kvöld.

Brasílisk birta

Hið þekkta og óþekkta

Það er ekki á hverjum degi að efnt 
er til sölusýningar á verkum Jóns 
Gunnars Árnasonar myndlistar-
manna. 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 Myndlistar-
skólanum og var við framhalds-
nám í London á árunum 1965-
1967.

Fyrstu sýningar hans voru á 
kaffihúsinu Mokka, en með stofn-
un SÚM listahópsins varð hann 

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 efn-
inu 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 nokkr-
um tugum þúsunda í fjórar og 
hálfa milljón. Vanmat hefur verið 
á markaði á verkum hans. Stutt er 
síðan vegg-object eftir hann seld-
ist á uppboði Foldar fyrir fáeina 
tugi þúsunda meðan raunvirði 
þess er tífalt miðað við stöðu Jóns 
og framboð verka hans á mark-
aði.

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 frum-
stigi í skissum og í lokagerð. Hún 
verður opin til 4. febrúar.

Jón Gunnar á ný



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.

VECTAVIR FRUNSUKREM VOLTAREN DOLO

FYRSTA
HJÁLP

STREPSILS HÁLSTÖFLUROTRIVIN NEFÚÐI
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Á laugardag er frumsýning hjá 
Leikfélagi Akureyrar á gráum 
gamanleik, Svörtum ketti, eftir 
írska leikskáldið Martin McDon-
agh. 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 Kodda-
maðurinn 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 sam-
komuhúsinu í brekkunni á Akur-
eyri.

Svartur köttur heitir á frum-
málinu The Lieutenant of Inish-
more og er „brjálæðislegt leikrit, 
fyndið og djarft“ segir í tilkynn-
ingu 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 Bret-
landseyjum 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. 

Sagan  er reyfarakennd og fyndin, 
persónurnar vitgrannar en brjóst-
umkennanlegar, 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 Broad-
way 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; Fegurðar-
drottninguna frá Línakri (Borgar-
leikhúsið), Halta Billa (Þjóðleik-
húsið) og Koddamanninn 
(Þjóðleikhúsið). Svartur köttur 

ber sterk höfundareinkenni 
McDonaghs þótt húmorinn sé 
fyrirferðarmeiri en áður. Leik-
stjóri er Magnús Geir Þórðarson. 
Filippía Elísdóttir hannar leik-
mynd og búninga en hún er með 
reyndustu og eftirsóttustu bún-
ingahönnuðum landsins. Hún 
hefur þó ekki áður hannað leik-
mynd fyrir leikhús. Þórður Orri 
Pétursson hannar lýsingu.

Hljómsveitin SKE semur, útset-
ur og flytur tónlist og þýðingu 
annaðist Hávar Sigurjónsson. 
Ragna Fossberg hannar gervi. 
Leikarar eru: Guðjón Davíð Karls-
son, Þráinn Karlsson, Ívar Örn 
Sverrisson, Gísli Pétur Hinriks-
son, Ólafur Steinn Ingunnarson, 
Páll S. Pálsson og Þóra Karítas 
Árnadóttir.

    

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR å

Sýningarnar eru opnar virka daga frá  kl. 11 -17 og um helgar frá kl. 13 - 16 
Gerðuberg  •  sími 575 7700

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

GERÐUBERG
www.gerduberg.is
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Damon Albarn er dugleg-
ur við að finna sköpunar-
þörfinni nýjan farveg. Nú 
kynnir hann til sögunnar 
ofursveitina The Good The 
Bad & The Queen sem auk 
hans er skipuð gamla Clash 
bassaleikaranum Paul Sim-
onon, afró-beat goðsögninni 
Tony Allen og Verve-gít-
arleikaranum 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 ofboðs-
lega 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 Gorill-
az og samstarfsplatan sem hann 
gerði með malískum tónlistar-
mönnum 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.

Sögu The Good The Bad & The 
Queen má rekja aftur til Blur lags-
ins 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 spenn-
andi þannig að Damon datt í hug að 
hringja í Paul Simonon og bæta 

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.

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 bland-
ar 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 listmál-
un 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. 

Tónlistin á The Good The Bad & The 
Queen er nokkuð fjölbreytt. Inn í 
hana blandast ólík áhrif. Dub-bassa-
leikur Pauls Simonon er áberandi. 
Textarnir fjalla um London og plat-
an hljómar mjög ensk. Að sögn 
Damons var það Danger Mouse sem 
átti hugmyndina að því að gefa pöt-
unni enskan hljóm. Þetta er popp-
plata, en þó að það sé fullt af flott-
um melódíum að hætti Damons þá 
er þetta tilraunkennt og fljótandi 
popp, ekki einfaldir smellir. Orðið 
fjölbragðapopp kemur upp í hug-
ann. Það kemur reyndar á óvart 
hvað hlutur Tonys Allen er rýr á 
plötunni, en þetta er plata sem vinn-
ur mikið á við frekari hlustun. Flott 
plata og enn ein skrautfjöðurin í 
hatt Damons Albarn.

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 meðhöndl-
unargjald. 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 plötufyrir-
tækjum 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.

Tónlist er ódýrari á netinu

Skoski leikarinn Ewan 
McGregor er talinn líkleg-
astur 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 söng-
hæfileika

sína í Moulin Rouge!
Courtney Love, ekkja 

Cobains, fundar um þessar 
mundir með framleiðendum 
í Hollywood um gerð mynd-
arinnar. 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.

Ewan leiki Cobain



Tim Wheeler, söngvari hljómsveit-
arinnar Ash, gefur þann 20. mars 
út lagið Glow á smáskífu. Lagið 
var unnið í samvinnu við upptöku-
stjórann 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 yfirskrift-
inni Higher Education. 

Gefur út 
smáskífu

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 endur-
speglar ástand mitt í dag,“ sagði 
forsprakkinn Trent Reznor.

Year Zero 
væntanleg

Veittu vellíðan – gefðu bónda
þínum gjafakort í NordicaSpa

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:

Miðasala á tónleika Toto í Laugar-
dalshöll 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, tónleikahald-
ari hjá 2B Company, segir Toto 
frábæra á tónleikum. „Ég get 
nefnt að Vignir Snær Vigfússon sá 
þá í Amsterdam og sagði tónleik-
ana 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. 

Miðasala á 
Toto í dag

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 gítar-
leikarinn Caleb Followill. 

Platan var tekin upp af þeim 
Ethan Johns og Angelo, sem einn-
ig 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 

Nashville og hitt í Los Angeles. 
„Sumir greindu ákveðin þroska-
merki 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.

Miklu stærri og betri



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 yfir-
lýsingu sinni.

Í síðasta mánuði greindi upp-
lýsingafulltrúi 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.

Lohan í 
meðferð

Ást af öllu tagi 

Allt er í háalofti út af Big 
Brother þætti í Bretlandi en 
þar varð einn þátttakandinn 
fyrir barðinu á kynþáttafor-
dómum.

Í þættinum létu þær Jade Goody, 
Danielle Lloyd og Jo O‘Meara 
öllum illum látum og varð hin ind-
verska Shilpa Shetty fyrir kyn-
þáttaníði frá þeim. Ekki stóð á 
viðbrögðum frá breskum sjón-
varps-áhorfendum en kvörtunum 
rigndi yfir Ofcom-fyrirtækið sem 
er hálfgerður siðgæðisvörður 
fyrir breskt sjónvarpsefni.  Fram-
leiðendur 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. 

„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 Bret-
landi 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 kynþáttafor-
dómar ættu ekki að líðast meðal 
bresku þjóðarinnar. Forsætisráð-
herrann Tony Blair tók undir þau 
orð og lýsti því yfir að Bretar væru 
andsnúnir allri kynþáttahyggju. Í 
gær svaraði David Cameron, leið-
togi Íhaldsflokksins, tölvupósti frá 
lesendum vefsíðu BBC og taldi að 
þátturinn hefði farið yfir öll vel-
sæmismörk. „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 

eiga ekki heima hjá siðmenntuðum 
þjóðum,“ sagði Anand Sharma, 
aðstoðarmaður utanríkisráðherra 
Indlands. Mótmælendur hafa safn-
ast fyrir á götum úti víðs vegar um 
Indland og brennt vörumerki tengd 
sjónvarpsþættinum. Umboðsmað-
ur Shilpa Shetty, Jaz Barton, hefur 
aftur á móti reynt að þagga and-
mælin niður og sagði þátttakend-
urna ekki hafa hugmynd um hvað 
þeir hefðu verið að segja. „Þetta 

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 vin-
sælustu raunveruleikaþátta í Bret-
landi og er talið að um fimm millj-
ónir manna horfi reglulega á þá.

60%-80%afsláttur
af öllum útsöluvörum

| Kringlunni | s. 517-3890

70-80%
afslattu

r

af ollum
utsoluvorum



2GB minni

Core 2 Duo

GeForce Go 7300

200GB diskur

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. 588

15.799 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

179. 992

Aðeins 1,86 kg

Core 2 Duo

5 klst

Aukin gagnavernd

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

12.999
16. 999

301063EK
LaCie 300GB LACIE BRICK
USB2 8MB

19. 999

16.999

14883-TRU
TRUST SLIMLINE ÍSLENSKT 
LYKLABORÐ
Ábrenndir íslenskir stafir

Með ábrenndum íslenskum stöfum.

2.9 99 14931-TRU
TRUST 2.0 HÁTALARAR 2200 3.4 99

1.999

DPPFP35
SONY MYNDAPRENTARI FP35

6.999
14. 999

4.4
3.499

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

Prentar - skannar - ljósritar

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

16. 999

12.999

11. 999

WD2500JB
Western Digital 250GB
7200RPM 8MB

7.999

11.666

999 8.999

139.992
Staðgreitt

5.304
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

11.666
*Vaxtalaust 12 mán.

189.588
Staðgreitt

7.086
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

15.799
*Vaxtalaust 12 mán.



!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

NIGHT AT THE MUSEUM     kl. 6, 8.20 og 10.40
APOCALYPTO     kl. 6 og 9 B.I. 16 ÁRA
KÖLD SLÓÐ     kl. 5.50 og 8 B.I. 12 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE     kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
CASINO ROYALE     kl. 10.10 B.I. 14 ÁRA

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

NIGHT AT THE MUSEUM      kl. 5.50, 8 og 10.10
APOCALYPTO      kl. 8 og 10.40 B.I. 16 ÁRA
KÖLD SLÓÐ        kl. 6 B.I. 12 ÁRA

Ath: Ekkert hlé á myndum Græna ljóssins.

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

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

Gagnrýni. baggalútur.isGagnrýni. baggalútur.is

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

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

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

FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
MEÐ BEN STILLER OG ROBIN WILLIAMS

FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
MEÐ BEN STILLER OG ROBIN WILLIAMS

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 Guð-
mundur hyggst kæra á móti. Nauðg-
un. Að stúlkan hafi byrlað sér 
smjörsýru og hann þannig vilja-
laust verkfæri í höndum hennar. Á 
myndbandinu er Guðmundur vissu-
lega 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 skráð-
ur er fyrir netsíðunni http://influks.
com sem um hríð hýsti þetta mynd-
band. Hann vill ekki undir nokkrum 
kringum- stæðum koma fram 

undir nafni, vill 
ekki láta bendla 
sig við málið, en 
segir að hýsing-

in hafi ein-
ungis
verið
hugs-

uð

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-spjallfor-
riti.

Síðan, sem hýst er úti í Bret-
landi, fór svo upp aftur um stundar-
sakir 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 hýs-
ingu og þar með dreifingu á mynd-
bandinu. En ef að líkum lætur hafa 
fjölmargir gert sig seka um ólög-
legt 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 dreif-
ingu slíks efnis á netinu sem og á 
öðrum vettvangi,“ segir Þórður. 
Hann segir hins vegar misvel ganga 
að rekja slíkt og finna hvar ábyrgð-
in liggur.

„Það getur reynst erfiðleikum 
bundið í praxís að upplýsa slík brot 
og koma ábyrgð yfir á þá sem fram-
ið 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 Bene-
diktsdóttur.

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 lög-
mál gildi um netið sem og aðra 
miðla.

Kynlífsmyndband fer sem
eldur í sinu um netið

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

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

FRUMS Ý ND  19.  JA NÚA R

SENDU SMS JA NMF Á NÚMERIÐ 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ MIÐA F YRIR T VO!

V INNINGA R ERU B ÍÓMI ÐA R F Y R IR T VO, DV D MY NDIR OG M A RG T FL E IR A!

9
HVER

VINNUR

BEINT ÁTOPPINN ÍUSA!

FYRSTA

STÓRMYND

ÁRSINS!

3 VIKUR Á
TOPPNUM Í

USA!

FYRSTA

STÓRMYND

ÁRSINS!



EF ÞÚ VILT FÁ SKILNING .... ÞARFTU AÐ HLUSTA
HUGHJACKMAN CHRISTIANBALE SCARLETTJOHANSSON MICHAELCAINE

FÓR BEINT 
Á TOPPINN 

Í USA

FRÁ LEIKSTJÓRA BATMAN BEGINS OG MEMENTO

MÖGNUÐ OG TÖFRANDI SPENNA SEM HELDUR ÞÉR Í HELJARGREIPUM 

Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

Þ.J. -FBL

GOLDE GLOBE
BESTA MYND ÁRSINS

1000 KR.
MIÐAVERÐ

AÐALLEIKARARNIR FARA Á KOSTUM

TOPP5.IS

PANAMA.IS

FBL

FRÁBÆRLEGA FYNDIN OG 
SNIÐUG GAMANMYND... 

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI
THE CHILDREN OF MEN kl. 8:30 - 10:30 B.i.16

THE CHILDREN... VIP kl. 5:30 

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

HAPPY FEET  M/-Ensk tal kl. 3:20 Leyfð

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

BABEL kl. 5:30 - 8 - 10:50 B.i.16

BABEL VIP kl. 8 - 10:50 Leyfð

FORELDRAR kl. 4 - 6 - 8 - 10 Leyfð

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

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

FORELDRAR kl. 6 - 8:30 - 10:30 Leyfð

THE PRESTIGE kl. 6 - 8:15 - 10:40 B.i.12

STRANGER THAN FICTION kl. 10:30 Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 3:40 Leyfð

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

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

NIGHT AT THE MUSEUM kl. 5:45 - 8 - 10:15 Leyfð

HAPPY FEET m/ísl. tali kl. 5:45 Leyfð

KÖLD SLÓÐ kl. 8 B.i. 12

THE PRESTIGE kl. 10:15 B.i. 12

BABEL kl  8 - 10:40 B.i.16

HAPPY FEET m/ísl. tali kl.  6 Leyfð

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

THE PRESTIGE kl  8 B.i.12

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

THE HOLIDAY kl. 8 B.i. 7

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

DÉJÁ VU kl. 10:30 B.i. 12

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

Háskólabíó
FORELDRAR kl. 10 

BABEL kl. 6 - 9 - 10:30 B.i.16

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

THE CHILDREN OF MEN kl. 5:50 B.i.16

Skráðu þig á SAMbio.is

FRÁ ÞEIM SÖMU OG GERÐU VERÐLAUNAMYNDINA BÖRN

Fjórða hip hop kvöld Triangle 
Productions verður haldið á Barn-
um á laugardagskvöld. Fram koma 
Beatmakin
Troopa, Rain, 
Earmax, Vibe O 
Razor, Steve 
Sampling og 
Raguel.

Fagnað
verður tveimur 
útgáfum. Vibe O 
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.

Hip hop í 
fjórða sinnÞýska teknó-

hljómsveitin
Booka Shade, 
sem er sjóð-
heit um þessar 
mundir, spilar 
á árslista-
kvöldi Party 
Zone á Gaukn-
um á föstudag.
Sveitin er skip-
uð þeim Walt-
er Merziger og 
Arno Kammer-
meier og hafa 
þeir sem Booka Shade gefið út tvær 
plötur á jafnmörgum árum sem 
hafa báðar fengið góðar viðtökur. 
Booka Shade hefur skapað sér sinn 
eigin hljóðheim og stíl sem ein-
kennist af minimalískri og lág-
stemmdri teknótónlist sem er á 

sama tíma 
kraftmikil og 
magnþrungin.

Á tónleik-
unum koma 
líka fram 
danssveitirn-
ar FM Belfast 
og Hair-
doctor. Jack 
Schidt leiðir 
síðan alþjóð-
lega sveit 
plötusnúða
sem koma 

fram á báðum hæðum Gauksins. 
Auk hans þeyta skífum dönsku 
skvísurnar DJuna Barnes og Miss 
Lori og breski plötusnúðurinn Dar-
ren C.

Stuðið byrjar klukkan 21.00 og 
er miðaverð 1.990 krónur.

Þýskt teknóstuð

„Myndirnar eru vísir að stjórnar-
skrá teknósins,“ segir fjöllista-
maðurinn Stephan Stephensen, 
sem opnaði í gær ljósmyndasýn-
ingu í 101 gallerí. Ljósmyndirnar 
eru um margt sérstakar en þar 
sést Stephan breika í öllum heims-
hornum. Stellingin er öll sú sama 
og hefur verið gefið nafnið „Frels-
isstellingin“. „Þetta hefur ljóst og 
leynt verið aðaláhugamálið, að 
taka myndir af breiki, á ferðum 
mínum sem plötusnúður,“ útskýr-
ir  hann.

Stephan hefur komið víða við ef 
marka má myndirnar en hann sést 
meðal annars breika fyrir framan 
Lincoln-minnismerkið í Washing-
ton, á Rauða torginu í Moskvu og 
fyrir framan Eiffel-turninn í París. 
„Svo er mynd af mér fyrir framan 
sundlaug bandaríska skáldsins 

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 tón-
leikaferð um Evrópu til að kynna 
diskinn. „Við erum reyndar ekkert 
búnir að negla það niður,“ segir 
Stephan.

Breik um allan heim

Kvikmyndin Night at the Museum 
með Ben Stiller, Ricky Gervais og 
Robin Williams í aðalhlutverkum 
verður frumsýnd í kvikmyndahús-
um hér á landi í kvöld. Myndin fór 
í efsta sæti bandaríska aðsóknar-
listans 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 

á Náttúrugripasafni Bandaríkj-
anna. 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 skepn-
unum og koma safninu aftur í 
samt lag. Sér til aðstoðar lífgar 
hann við fyrrum forsetann og úti-
vistargarpinn Teddy Roosevelt og 
saman reyna þeir að koma ástand-
inu í fyrra horf.

Erfið nótt á safninu



 Halla Gunnarsdóttir til-
kynnti í gær framboð sitt til emb-
ættis formanns KSÍ. Í kjölfarið 
fór af stað mikil umræða á netinu, 
bæði á blogg- og spjallsíðum, um 
lög KSÍ varðandi ársþing sam-
bandsins.

Þar kemur fram hverjir hafa 
atkvæðisrétt þegar kemur að for-
mannskjörinu. Félög í efstu deild 
karla og kvenna fá jafnmarga full-
trúa 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 Ronalds-
dóttir sem á sæti í ráði Femínista-
félags 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 kvenna-
knattspyrnu á heimasíðu sinni og 
breyta ekki lögum sínum í sam-
ræmi við landslögin.“

Hjá körlunum fær hvert lið í 

efstu deild fjóra fulltrúa á árs-
þinginu, 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 þjóðfé-
laginu um að ég sé ekkert sérstak-
lega velkomin.“

Elísabet telur að konur muni 
fylkja sér um Höllu í komandi for-
mannskjöri. Það eru þó aðeins 
fulltrúar aðildarfélaga KSÍ á árs-
þinginu sem hafa atkvæðisrétt.

„Þetta snýst um hvernig aðildar-
félögin 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 frambæri-
legur formaður. Hún hefur þekk-
ingu 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.“

KSÍ gætir ekki jafnréttis kynjanna

Su›urlandsbraut 26
Reykjavík
Sími: 510 0000

Brekkustíg 39
Njar›vík
Sími: 420 0000

Mi›ási 7
Egilsstö›um
Sími: 470 0000

Grundargötu 61
Grundarfir›i
Sími: 430 0000

www.besta.is

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

Fótbolti er landamæralaus leikur

 Miðjumaðurinn Ragn-
ar Óskarsson er í erfiðri stöðu 
þessa dagana. Hann er kominn 
til Magdeburg með íslenska 
landsliðinu en heima í Frakk-
landi 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 start-
holunum 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.

Bíður á fæðingarvaktinni

 Heimsmeistarakeppnin 
í handknattleik hefst í dag en 
Íslendingar hefja leik á morgun er 
þeir mæta Ástralíu. Strákarnir 
komu til Þýskalands í gær en flog-
ið var til Frankfurt og við tók rúm-
lega fimm tíma ferð til Magde-
burg 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 áhyggju-
efnið er fyrirliðinn Ólafur Stef-
ánsson sem hefur verið slæmur í 
öxlinni í marga mánuði og í raun 
hlíft henni í margar vikur. 

Brynjólfur Jónsson, læknir 
landsliðsins, sagði við Fréttablað-
ið í gær að það kæmi í ljós á mót-
inu 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 mark-
vörður 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 mót-
inu nema að takmörkuðu leyti.

Hornamaðurinn Alexander 
Petersson er slæmur í ökklanum 
og hefur verið í margvíslegri með-
ferð 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 jaxl-
inn 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.

Íslenska landsliðið í handbolta kom til Þýskalands í gær. Læknir liðsins, Brynj-
ólfur 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.
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 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 dögun-
um horfðu menn öfundaraugum á 
tékkneska markvörðinn Martin 
Galia verja 25 skot puttabrotinn 
og leggja grunninn að sigri síns 
liðs. Á HM í Þýskalandi eru mark-
verðirnir 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 leikj-
unum 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 inn-
komu Roland Vals Eradze sem 
varði 43% skota sem á hann komu 
í keppninni. Tvö síðustu mót Guð-
mundar Hrafnkelssonar (EM í Sló-
veníu 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 

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. Birk-
ir Ívar varði 12 af 20 langskotum í 
leikjunum sem er frábært ekki 
síst þar sem hinir markverðir liðs-
ins vörðu aðeins 3 af 20 langskot-
um 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-

menn að eiga roð við bestu lang-
skyttur heims.

Roland Valur Eradze var allt 
annað en sannfærandi í marki 
íslenska liðsins á móti Tékkum. 
Hann fékk að spreyta sig í 43 mín-
útur í fyrri leiknum en varði 
aðeins 7 af 30 skotum sem á hann 
komu. Roland er enn sterkur 
maður gegn manni (5 af 14 skot-
um, 36%) en það var í langskotun-
um 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 hins-
vegar 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 inn-
komum í mótinu í Danmörku 
búinn að setja Björgvin Pál Gúst-
avsson 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 liðs-
ins á HM. Birkir Ívar er sá mark-
vörður 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-Lübb-
ecke. Við verðum að fá góða mark-
vörslu í Þýskalandi og leggjum 
traust okkar á að Birkir Ívar sé 
orðinn skólaður sem markvörður í 
alþjóðaklassa.

Tékknesku markverðirnir voru með 7% hærri markvörslu en þeir íslensku í æfingaleikjunum. Mestu mun-
ar um markvörslu í langskotum, af línu og úr horni. Hálfa árið í Þýskalandi nýtist vonandi Birkir Ívari vel. 

Íslenska landsliðið í 
badminton vann í gær frábæran 
sigur á Ítölum á Evrópumóti B-
landsliða sem fer fram í Laugar-
dalshöll 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.

Ísland vann 
Ítalíu örugglega

Iceland Express deild karla





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

Skafmiðaleikur Prince Polo
Yfir 1000 vinningar!

Styttist í styrjaldarástand á heimilum
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„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 Kristjáns-
son en þegar Fréttablaðið hafði 
uppi á honum var hann á leiðinni á 
æfingu í Borgarleikhúsinu. Þar 
leikur Þorvaldur eitt aðalhlutverk-
anna 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 upp-
færslunni en frumsýning verður 
að öllum líkindum í Borgarleik-
húsinu í lok febrúar. 

Eins og greint hefur verið frá 
hætti Þorvaldur í leiklistarskólan-
um 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 einn-
ar 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 spennuþrung-
ið þrátt fyrir fjölskyldutengslin. 
„Nei, nei, stemningin er fín og 
þetta er allt með kyrrum kjörum 
ennþá,“ segir Þorvaldur.

Síðasta sýning Þorvalds

„Ég er nú ekki búinn að slá í gegn 
þarna,“ segir Björgvin Halldórs-
son en lagið Ég bið að heilsa í 
flutningi stórsöngvarans á tón-
leikaplötunni Bó og Sinfó hefur 
vakið mikla athygli meðal frænda 
vorra í Noregi. Norska sendiráð-
inu hér á landi hefur borist tölu-
vert af fyrirspurnum um lagið og 
það eitt og sér kemur söngvaran-
um ekki á óvart. 
„Lag Inga T. Lárussonar er eitt af 
fimm fallegustu lögum sem 
samin hafa verið í íslenskri tón-
listarsögu,“ lýsir Björgvin yfir. 
„Lagið er númer eitt, flutningur-
inn 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 Íslending-
um 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-

spurn enda sé ljóst að 
Norðmenn vilji marg-
ir hverjir eignast 
gripinn. „Þeir láta 

sér ekki nægja ein-
hverjar mp3-útgáf-

ur,“ 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
vin-
sældir

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 útvarps-
maðurinn 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 við-
urkenna það eður ei. Við erum 
allir að leita að sama heilaga gral-
inu,“ segir stórsöngvarinn enn-
fremur.

Norski bolurinn brjálaður í Bó

„Það er ósköp jákvætt að fá Jón 
Ásgeir og aðra menn til að fjár-
festa í Skagafirði. Þeir hafa reynst 
okkur vel sem hafa komið,“ segir 
Pétur Pétursson, einn hinna lands-
frægu söngvara í Álftagerðis-
bræðrum. 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 Jóhann-
essonar, 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 Álftagerðis-
bróðir telur að Jón 
hafi gert góð kaup. 
„Ég hitti hann 
reyndar ekkert, 
ætli maður hefði 
ekki þurft að vera 

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 tilfinn-
ingu líka. Það 
hefur alla vega 
verið mikið fagn-
aðarefni að fá 
þau Baltasar og 
Lilju og fleiri 
hingað sem lagst 
hafa í miklar fjár-
festingar og fram-
kvæmdir.“

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 Pálmadótt-
ir, sambýliskona Jóns Ásgeirs, er 
systir Lilju og því yrði samgangur 
þar á milli mikill, kjósi Jón og Ingi-
björg að setjast að fyrir norðan. 
Steinunn Jónsdóttir, dóttir Jóns 
Helga Guðmundssonar í Byko, á 
höfuðbólið Bæ á Höfðaströnd og 
kvikmyndagerðarmennirnir Frið-
rik Þór Friðriksson og Jim Stark 
deila hlut í jörð á þessum slóðum. 

... fær Þórunn Sigurðardóttir 
hjá Listahátíð fyrir að færa 
landsmönnum hinn brott-
flutta son Íslands - Helga 
Tómasson - einhvern fremsta 
ballettdansara og -stjórn-
anda heims.
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Kunningi minn hefur hitt mann 
sem sagðist vera sex handtök-

um frá sjálfum Beethoven. Þetta 
fann maðurinn út með hávísinda-
legum 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.

þessum útreikn-
ingi er þessi kunningi minn sjö 
handtökum frá Beethoven og ég 
sjálfur, með því að taka í höndina á 
honum, átta handtökum frá Beet-
hoven.

þetta fékk mig til að hugsa um 
sjálfan mig í samhengi við mann-
kynssöguna. 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. Kenne-
dy 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.

fleiri stór nöfn í mann-
kynssögunni. Adolf Hitler? Látum 
okkur sjá. Ég hef tekið í höndina á 
dóttur Halldórs Laxness. Halldór 
tók örugglega oft í höndina á Gunn-
ari 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.

sömu tengslum er ég aðeins 
þremur handtökum frá Heming-
way og örugglega ekki fleiri en 
sex frá sjálfum Napóleon. Í gegn-
um önnur tengsl er ég tveimur frá 
Díönu prinsessu, þremur frá 
Móður Theresu og ekki fleiri en 
fjórum frá Saddam Hussein.

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

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?

Taktu í höndina 
á mér

EINS EINFALT
OG AÐ BLIKKA

Fáðu nánari upplýsingar um EIGÐU AFGANGINN hjá ráðgjöfum í næsta útibúi, í Þjónustuveri í síma 440 4000 eða á www.glitnir.is.

Skráðu þig í EIG ?U AFGANGINN á www.glitnir.is

3.030 KR. 3.500 KR. 470 KR
EIGÐU AFGANGINN er nýjung sem gerir þér kleift að leggja fyrir í hvert skipti sem þú 

borgar með debetkorti Glitnis. Þú velur að hækka upphæðina sem þú kaupir fyrir upp 

í næstu 100, 500 eða 1.000 kr. og mismunurinn leggst sjálfkrafa inn á sparireikning 

að þínu vali. Það hefur aldrei verið eins einfalt að safna peningum!
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