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Allt rekið ofan í þá
„Í umræðum síðustu mánaða
um öryggi Íslands í kalda stríðinu
hefur allt verið rekið ofan í þá,
sem deilt hafa á stefnu íslenskra
stjórnvalda á þeirri tíð,“ segir
Hannes Hólmsteinn Gissurarson.
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EINN LÉTTUR, ÍSKALDUR

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 550 5000

Bíræfið alþjóðlegt skafmiðasvindl til landsins
European Lottery Guild sendir nú skafmiða í pósti til greiðslukortahafa. Þeir innihalda vinninga, en til að
innheimta þá á móttakandi að gefa upp kortanúmer. ELG er sagt nýtt nafn á alræmdu svikafyrirtæki.
SVINDL European Lottery Guild sendir þessa

dagana vandaða skafmiða til landsmanna.
Skafmiðarnir eru prentaðir á góðan litpappír
og útskýringarnar prentaðar á glæsilegt bréfsefni. Erfitt er að geta sér til um hvaðan bréfið
er sent, því það er ekki frímerki á umslaginu,
heldur stimpill á ensku. Svarumslag til pósthólfs í Amsterdam fylgir með.
Skafmiðarnir innihalda háa dollaravinninga, en til að njóta þeirra þarf vinningshafi að
gefa upp greiðslukortsnúmer sitt, ásamt gildistíma og öryggisnúmeri.
Af útliti og umbúðum má álykta að fyrirtækið sé traust og kann því að vera freistandi

fyrir grandalaust fólk að slá til. Sé European
Lottery Guild hins vegar slegið upp á leitarsíðu, kemur í ljós að það er víða ásakað um
svindl og tengsl við El Gordo, fræga spænsk/
nígeríska svikamyllu.
Vefsíður neytenda víða um heim vara við
fyrirtækinu sem mun hafa farið á hausinn
1996, en þá voru höfuðstöðvar þess í Kanada.
Nú þykir líklegt að það starfi í Hollandi eða
Bretlandi, en í þeim löndum mun vera frjálslegt lagaumhverfi fyrir happdrættisstarfsemi
hvers konar.
Bergþóra K. Ketilsdóttir, forstöðumaður
upplýsingatækni hjá Kreditkortum hf., segir

að Kreditkort hafi nýverið fengið ábendingu
um skafmiðana frá korthafa. Enn sé ekki
vitað til að nokkur hafi fallið í gildruna. „En
reynslan sýnir að þegar einn eða tveir fá
svona sendingu, þá fá hana fleiri. Í fyrra kom
til dæmis tilboð þar sem fók var beðið að skrá
sig á ráðstefnu og gefa upp kortanúmerin sín
og þá voru bréfin í þúsundatali,“ segir Bergþóra.
„Nú til dags er fólk orðið meðvitaðara um
þessi mál vegna fjölda rusltölvupósts, en þetta
virðist vera sérstaklega glæsileg tilraun til
svindls og því má segja að aldrei sé góð vísa of
oft kveðin.“
- kóþ
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í Hollywood
upp á vasann.
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VÆTA OG VINDUR - Í dag verður
vaxandi suðaustanátt 8-18 m/s,
hvassast með ströndum sunnan
og vestan til síðdegis. Rigning eftir
hádegi um sunnan- og vestanvert
landið en úrkomulítið austan til.
Hiti 0-8 stig, svalast austan til.

SPROTA
ÞING
2007
fer fram föstudaginn
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Upplýsingar, dagskrá og skráning:

www.si.is

BESTI VINURINN

SUNGIÐ Á SJÖ TUNGUM Þessir krakkar úr Hlíðaskóla sungu á sjö tungumálum á opnunarráðstefnu nýrrar menntaáætlunar Evrópusambandsins í Borgarleikhúsinu gær. Í ár mun Landskrifstofa Íslands úthluta styrkjum að upphæð um 220 milljónum króna
til verkefna hér á landi.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Kári Jónasson lætur af störfum sem ritstjóri Fréttablaðsins:

Jón Kaldal verður ritstjóri
FRÉTTABLAÐIÐ Kári Jónasson lætur
af störfum sem ritstjóri Fréttablaðsins í næstu viku en Jón Kaldal,
núverandi aðstoðarritstjóri, tekur
við ritstjórastarfi við hlið Þorsteins
Pálssonar. Ritstjóraskiptin voru
kynnt starfsmönnum í gær og sagði
Kári við tækifærið tímann á Fréttablaðinu hafa verið áhugaverðan og
skemmtilegan. „Það hefur mikið
gengið á í fjölmiðlaheiminum og
hjá 365 frá því að ég kom til starfa
hér en nú eru mál komin í fastari
farveg og gott að láta af störfum
við þær aðstæður,“ sagði Kári sem
verður 67 ára í næstu viku.

JÓN KALDAL

KÁRI JÓNASSON

Kári hóf störf á Fréttablaðinu
haustið 2004. Hann hafði þá verið
fréttastjóri RÚV í átján ár en
starfað þar um þrjátíu ára skeið.

Þar á undan vann hann á Tímanum
í tíu ár með eins árs hléi 1967 til
1968 þegar hann var upplýsingafulltrúi hægri umferðar. Blaðamennskuferill Kára hófst hjá
tímaritum Sambandsins í janúar
1962 og spannar því 45 ár. Kári er
heiðursfélagi Blaðamannafélagsins en hann var formaður þess um
þriggja ára skeið.
Jón Kaldal var ritstjóri tímaritanna Iceland Review, Atlantica og
Skýja frá 1996 en kom til starfa á
Fréttablaðinu í mars 2004.
Fréttablaðið þakkar Kára vel
unnin störf.

Evrópusambandsins 2007-2013
var formlega ýtt úr vör í Borgarleikhúsinu í gær.
Frá árinu 1995 hafa um 8.500
einstaklingar notið styrkja í
gegnum Menntaáætlun ESB.
Mesta hlutfallslega aukning á
þátttöku frá upphafi er í Erasmus-stúdentaskiptum til Íslands.
Árið 2000 voru erlendir Erasmusháskólastúdentar á Íslandi 142 en
árið 2006 voru þeir orðnir 270.
Framlög til Íslands úr Menntaáætlununum á tímabilinu 19952006 voru um tveir milljarðar
króna. Mesta aukningin var á
framlögum í gegnum samkeppnissjóði um tilraunaverkefni á sviði
starfsmenntunar. Ísland var með
eitt hæsta árangurshlutfall
þátttökulanda í þeirri áætlun.
Hæstu framlögin komu í
gegnum Leonardo-starfsmenntaáætlunina eða tæplega 1,2 milljarðar króna. Fjárveiting til Menntaáætlunar ESB fyrir tímabilið
2007-2013 er áætluð um 700
milljarðar íslenskra króna.
- shá
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Eitt ár fyrir
kynferðisbrot

0!2¥3 !0 Ný skýrsla Sérfræðinganefndar Sameinuðu
þjóðanna um loftslagsbreytingar, sem verður kynnt í
París í dag eftir langa bið, dregur upp dekkri mynd af
áhrifum mannsins á hlýnun jarðar en áður hefur komið
fram. Er þetta fjórða skýrslan sem nefndin gefur út
síðan 1990 og búist við að hún muni hafa áhrif á stefnu
stjórnvalda og fyrirtækja um allan heim.
Fulltrúar frá 113 ríkjum, sem fundað hafa undanfarna daga við lokagerð skýrslunnar, þurfa að sættast á
hvert einasta orð í tólf til fimmtán blaðsíðna skýrslunni
en búist er við að nú hafi náðst samstaða um afdráttarlausari afstöðu gagnvart áhrifum mannsins á hlýnun
andrúmsloftsins en áður hefur tekist.
Samkvæmt uppkasti og nefndarmönnum mun
skýrslan segja „mjög líklegt,“ sem merkir 90 prósent
vissu, að loftslagsbreytingar orsakist af eldsneytisbruna mannsins sem leiði þess að hitastig muni hafa
hækkað um 1,5 til 5,8 gráður á Celsíus árið 2100. Hugs-

Freyr, kanntu einhverjar
sirkuskúnstir?
b*¹ ÁG ¹ SP¹KONUm
&REYR %INARSSON FYRRVERANDI RITSTJËRI $6
HEFUR TEKIÈ VIÈ STÎÈU DAGSKR¹RSTJËRA
¹ SJËNVARPSSTÎÈINNI 3IRKUS EN 3IRKUS
STJËRINN RNI ¶ËR 6IGFÒSSON ER H¾TTUR
3AMBÕLISKONA &REYS ER SJËNVARPSÖULAN OG
SP¹KONAN %LLÕ RMANNSDËTTIR

3TJËRNM¹LAKÎNNUN #APACENT

Samfylking
aldrei lægri
34*«2.-, Fylgi Samfylkingar

hefur aldrei verið lægra á
kjörtímabilinu samkvæmt nýrri
skoðanakönnun Capacent. Vinstri
grænir eru eini flokkurinn sem
bætir við sig fylgi.
Innan við helmingur þjóðarinnar styður ríkisstjórnina eftir því
sem fram kemur í niðurstöðum
könnunarinnar, en sagt var frá
þeim í fréttum Ríkissjónvarpsins í
gær. Sjálfstæðisflokkur fengi 37
prósent, Framsóknarflokkur níu
prósent, Samfylking 22 prósent,
Vinstrihreyfingin - grænt framboð
21 prósent og Frjálslyndi flokkurinn fengi níu prósenta fylgi. SÖS
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Margir skoða
Fríkirkjuveg 11
2%9+*!6¥+ Nokkur fjöldi mun hafa

skoðað húsið á Fríkirkjuvegi 11
sem Reykjavíkurborg hefur
auglýst til sölu. Frestur til að
skila inn tilboðum rennur út
klukkan þrjú í dag.
Samkvæmt upplýsingum
Fréttablaðsins hafa nokkrir hópar
komið á staðinn með það í huga að
skoða alvarlega kaup á húsinu.
Eins og fram hefur komið verður
ekki eingöngu litið til þeirrar
upphæðar sem menn eru tilbúnir
að greiða heldur einnig til sögu
hússins og þess hlutverks sem
væntanlegir kaupendur ætla
húsinu í framtíðinni.
Fáist engin viðunandi tilboð að
mati borgaryfirvalda verður
húsið ekki selt.
GAR
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FR¾ÈINGANEFND 3AMEINUÈU ÖJËÈANNA UM LOFTSLAGSBREYTINGAR

anlega verður orðalaginu „mjög líklegt“ breytt í „nánast öruggt“ sem merkir 99 prósent líkur.
Í skýrslunni kemur fram mat vísindamanna á ástandinu í dag og hvernig það muni þróast en ekki eru lagðar
til neinar leiðir til að bregðast við hlýnun jarðar.
SDG

$«-3-, Maður var dæmdur í
eins árs fangelsi í Hæstarétti í
gær fyrir kynferðisbrot gegn
konu. Hann var ákærður fyrir að
hafa reynt að hafa mök við hana
gegn vilja hennar á veitingastað
fyrir þremur árum.
Í dómnum segir að konan hafi
ekki getað spornað við verknaðinum vegna ölvunar og svefndrunga.
Niðurstaða héraðsdóms í
málinu var eins árs fangelsi og
var hún staðfest af Hæstarétti í
gær. Maðurinn var jafnframt
dæmdur til að greiða konunni
400 þúsund krónur í miskabætur.
SÖS

Bifhjól lögreglunnar
með eftirlitsbúnað
Samstarfssamningur um stóraukið umferðareftirlit var undirritaður í gær. 218
milljónum er varið í aukið eftirlit umfram það sem nú er. Vonast er til að þetta
verði til að snúa við þeirri þróun sem varð í umferðinni á síðasta ári.
3!-'®.'52 Vonir standa til að
samstarfssamningur um sérstakt
umferðareftirlit og sjálfvirkt
hraðaeftirlit verði til þess að snúa
við þeirri óheillaþróun sem varð í
umferðinni á síðasta ári.
Þetta kom fram á fundi Ríkislögreglustjóra, Umferðarstofu og
Samgönguráðuneytisins
sem
haldinn var í tilefni undirritunar
samstarfssamningsins í húsakynnum Samtaka endurhæfðra
mænuskaddaðra í gær.
Samningurinn felur í sér að á
næstu tveimur árum verður samtals 218 milljónum varið í aukið
umferðareftirlit umfram það
hefðbundna sem verið hefur. Auk
þess var undirritaður samningur
um sjálfvirkt hraðaeftirlit.
Markmið þeirra áætlunar sem
samningurinn er grundvallaður á
er að draga úr fjölda banaslysa og
alvarlegra slysa í umferðinni.
Þannig að fjöldi slysa verði ekki
meiri hér á landi en gerist í þeim
löndum sem náð hafa bestum
árangri í umferðaröryggi.
Haraldur Johannessen ríkislögreglustjóri greindi frá því að
með samningnum yrði hægt að
stýra markvissara umferðareftirliti um land allt en um hundrað
milljónum verður varið í sérstakt
umferðareftirlit til lögregluembætta á helstu þjóðvegum landsins
með áherslu á þekkta slysstaði.
Þá verður fjörtíu milljónum varið
í kaup á átta bifhjólum til viðbótar við þau sex sem nú eru í notkun og segir Stefán Eiríksson, lögreglustjóri
höfuðborgarsvæðisins, hjólin ein
öflugustu tæki sem notuð séu við
eftirlit í umferðinni en þau verða
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Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

,ÎGREGLAN Å +EFLAVÅK

Íkveikja og
bílþjófnaður
inn í Keflavík í gær, grunaður um
að hafa brotist inn í íbúðarhús við
Kirkjuteig og kveikt síðan í því.
Eftir íkveikjuna mun maðurinn hafa stolið bíl á bifreiðaverkstæði og keyrt á ofsahraða út í
Garð. Þar höfðu lögreglumenn
hendur í hári hans og að sögn
Víkurfrétta var af honum bæði
áfengis- og brunalykt.
Maðurinn gisti fangageymslur
Keflavíkur í nótt og mun hafa
neitað aðild að málinu.
Lögreglan á Suðurnesjum
varðist allra frétta í gærkvöldi,
en Víkurfréttir greindu frá.
KËÖ

FRAM MIÈAR Å "YRGISM¹LINU

Guðmundur í
skýrslutöku
3!-.).'52).. 5.$)22)4!¨52 &ULLTRÒAR RÅKISLÎGREGLUSTJËRA 5MFERÈARSTOFU OG 3AM

GÎNGUR¹ÈUNEYTIS UNDIRRITUÈU SAMSTARFSSAMNING SEM ¾TLA ER AÈ AUKA UMFERÈAREFTIRLIT
OG DRAGA ÒR BANASLYSUM OG ALVARLEGUM UMFERÈARSLYSUM
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

öll notuð á höfuborgarsvæðinu.
Nýju hjólin verða búin ratsjárbúnaði og myndavélum sem gera
lögreglumönnum frekar kleift að
stunda eftirlit einir. Að auki verður hraðamyndavélum fjölgað,
úrvinnsla sekta og tæknivinnu
gerð markvissari, ratsjártækjum
fjölgað um landið og ellefu öndunarsýnamælum með meðfylgjandi tölvubúnaði keypt fyrir lögregluembættin. Þá verður fræðsla
til tilvonandi ökumanna aukin

mikið.
„Þetta skiptir verulegu máli og
er eitt af grundvallaratriðum til
að auka umferðaröryggi,“ segir
Sigurður Helgason, verkefnisstjóri Umferðarstofu. Hann sagði
að kapp yrði lagt á að ná aftur
þeim árangri sem náðist hér á
landi á tíunda áratugnum en þá
var Ísland með einna fæst banaslys miðað við höfðatölu í heiminum.
KAREN FRETTABLADIDIS

Matur á leikskólum
misjafn að gæðum
,%)+3+«,!2 Matseðlar margra leik-

NOTAÐIR BÍLAR

SKEMMST NOKKUÈ

,®'2%',5-, Maður var handtek-

,ÅTIÈ FARIÈ EFTIR R¹ÈLEGGINGUM ,ÕÈHEILSUSTÎÈVAR

BÍLL DAGSINS

&2 +)2+*54%)') (ÒSIÈ MUN HAFA

skóla eru ekki í samræmi við ráðleggingar Lýðheilsustöðvar og hjá
flestum leikskólum er upplýsingum
til
foreldra
ábótavant.
Nákvæmar upplýsingar um mataræði barna á leikskólum eru mikilvægar foreldrum svo að þeir geti
haft þær til hliðsjónar þegar eldað
er heima og þannig séð til þess að
fæða barnsins verði ekki of einhæf.
„Á leikskólanum gefst einstakt
tækifæri til að móta neysluvenjur
barnanna og um leið er hægt að
kenna þeim að njóta góðrar og
hollrar fæðu,“ segir Anna Sigríður
Ólafsdóttir, lektor í næringarfræðum við Kennaraháskóla Íslands en
hún var meðal þeirra sem ritstýrðu

Handbók
um
leikskólaeldhús
á vegum Lýðheilsustöðvar
sem kom út árið
2005.
Samkvæmt ráðleggingum
Lýðheilsustöðvar er
lögð áhersla á
að gefa ekki
ungum börnum
saltríkan mat,
!..! 3)'2¥¨52
«,!&3$«44)2
en slík fæða er
samt sem áður á
borðum sumra leikskólabarna,
einu sinni eða oftar í viku.
Nánar um málið í sérblaðinu
Heima er best sem fylgir Fréttablaðinu í dag.
MHG

,®'2%',5-, Guðmundur
Jónsson, fyrrverandi forstöðumaður Byrgisins, mætti til skýrslutöku hjá embætti
sýslumannsins á
Selfossi í gærmorgun. Skýrslutakan stóð frameftir degi.
Fjórar konur
hafa lagt fram
kæru á hendur
'5¨-5.$52
Guðmundi fyrir að *«.33/.
misnota traust
þeirra meðan þær voru skjólstæðingar í Byrginu og stofna þannig
til kynferðissambands við þær.
Guðmundur hafði boðað að hann
myndi leggja fram kæru á hendur
einni þeirra fyrir nauðgun. Hann
hafði ekki lagt fram þá kæru
síðdegis í gær.
JSS

2%9+*!6¥+52"2/'
3EGJA FR¹VÅSUN VERA PËLITÅSKA
3VANDÅS 3VAVARSDËTTIR BORGARR¹ÈSFULL
TRÒI VINSTRI GR¾NNA SEGIR AÈ ÒRSKURÈUR
FÁLAGSM¹LAR¹ÈUNEYTIS UM AÈ VÅSA
FR¹ K¾RU ¹ SAMÖYKKT BORGARSTJËRNAR
VEGNA SÎLU ¹ ,ANDSVIRKJUN VERA PËLIT
ÅSKA b&ÁLAGSM¹LAR¹ÈUNEYTIÈ HEFUR ÖVÅ
MIÈUR VALIÈ AÈ TAKA PËLITÅSKA AFSTÎÈU
TIL K¾RUNNAR EN EKKI M¹LEFNALEGA
¶AÈ BER AÈ HARMA m BËKAÈI 3VANDÅS Å
BORGARR¹ÈI Å G¾R

34*«2.-,
&RAMTÅÈARLAND FUNDAR
&RAMTÅÈARLANDIÈ HÁLT SPJALLFUND Å
+ORNHLÎÈUNNI ¹ BAK VIÈ ,¾KJARBREKKU
Å "ANKASTR¾TI Å G¾R &UNDURINN VAR
¾TLAÈUR TIL ËFORMLEGRA SAMR¾ÈNA UM
HUGSANLEGT FRAMBOÈ &RAMTÅÈARLANDS
INS !È SÎGN FUNDARGESTA VAR ENGIN
¹KVÎRÈUN TEKIN UM FRAMBOÈ EN
FÁLAGSFUNDUR ER ¹ MIÈVIKUDAG

Fjölskyldan hjá SPRON

Allt að

68.672 kr.
endurgreiðsla á einstakling
Vilt þú slást í hópinn og eiga kost
á endurgreiðslu að ári?
Skilvísir viðskiptavinir fjölskylduþjónustu SPRON hafa nú fengið endurgreiðslu
vegna viðskipta ársins 2006. Endurgreiðslan nam allt að 68.672 krónum á
einstakling í fjölskylduþjónustunni.

ARGUS 07-0060

Þetta er aðeins hluti af ávinningnum af því að vera í fjölskylduþjónustu
SPRON – og það besta er að þjónustan kostar ekkert.

Endurgreiðsla ársins 2006 samanstendur af:
• hluta af greiddum vöxtum vegna íbúðalána, skuldabréfa, yfirdráttar eða víxla
• 50% af öllum debetkortaárgjöldum fjölskyldunnar
• 5% af öllum tryggingaiðgjöldum hjá Verði Íslandstryggingu

Skráðu fjölskylduna á spron.is
og þú gætir tryggt þér og þínum endurgreiðslu þessa árs.

Nánari upplýsingar fást í næsta útibúi SPRON, í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is
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&RJ¹LSLYNDI FLOKKURINN

Unnið að skipan
framboðslista
34*«2.-, Stefnt er að því að
framboðslistar Frjálslynda
flokksins vegna þingkosninganna
í vor verði tilbúnir fyrir 1. mars.
Magnús Reynir Guðmundsson,
framkvæmdastjóri flokksins,
segir þann hátt hafðan á að
kjördæmafélög geri tillögu til
miðstjórnar sem svo tekur
lokaákvörðun um skipan listanna.
„Menn eru rétt að byrja að skoða
þessi mál,“ segir Magnús Reynir
sem vonast til að febrúarmánuður
dugi til verksins þó stuttur sé.
Af þeim flokkum sem eiga
menn á þingi eru Frjálslyndir
skemmst á veg komnir við
frágang lista.
BÖS

,%)¨2¡44).'
2ANGHERMT VAR ¹ BLS  Å !LLT BLAÈINU
Å G¾R AÈ LÅKAMSR¾KTARTÅMAR ¹ VEGUM
,JËSSINS OG (REYFINGAR V¾RU Å HÒS
N¾ÈI ,JËSSINS VIÈ (AGATORG (IÈ RÁTTA
ER AÈ ÖEIR ERU Å (REYFINGU AÈ &AXAFENI
 OG HËFUST Å G¾R UNDIR STJËRN 'UÈ
RÒNAR 3IGURÈARDËTTUR SJÒKRAÖJ¹LFARA
3KR¹NING Å HËPANA FER HINS VEGAR FRAM
Å ,JËSINU ENDURH¾FINGAR OG STUÈN
INGSMIÈSTÎÈ KRABBAMEINSSJÒKRA Å
SÅMA  

,%)¨2¡44).'
)NGUNN !GNES +RO DËTTIR 6ALGERÈAR
3VERRISDËTTUR UTANRÅKISR¹ÈHERRA VAR
RANGNEFND Å FRÁTT ¹ BLAÈSÅÈU  Å
BLAÈINU Å G¾R (ÒN VAR SÎGÈ HEITA
,ILJA 3ËLVEIG SEM ER NAFN YNGRI DËTTUR
R¹ÈHERRA "EÈIST ER VELVIRÈINGAR ¹
MISTÎKUNUM

 FEBRÒAR  &®345$!'52

6ERSLUNARMENN MËTM¾LA VINNUBRÎGÈUM 3AMKEPPNISEFTIRLITSINS

%ITT OG H¹LFT ¹R Å (¾STARÁTTI

Aðferðir minna á lögregluríki

Dómur barnaníðings styttur

.%94%.$!-, Andrés Magnússon,

framkvæmdastjóri
Félags
íslenskra stórkaupmanna, mótmælir því harðlega að Samkeppniseftirlitið hvetji starfsfólk fyrirtækja sem vinni við dreifingu,
framleiðslu og sölu á matvöru til
að tilkynna um hugsanleg brot á
samkeppnislögum.
Hann segir að með því sé verið
að innleiða rannsóknaraðferðir
svipaðar þeim sem tíðkast í lögregluríkjum. Í tilkynningu frá
félaginu kemur fram að við rannsóknir samkeppnisyfirvalda verði
að gæta eðlilegs meðalhófs og
slíkar rannsóknir megi ekki
íþyngja einstaklingum eða fyrir-

-!46®256%23,5. (¾GT HEFUR VERIÈ AÈ
SENDA NAFNLAUSAR ¹BENDINGAR GEGNUM
VEF 3AMKEPPNISEFTIRLITSINS Å NOKKURN
TÅMA EN SÁRSTAKLEGA VAR MINNT ¹ ÖAÈ Å
TILKYNNINGU Å FYRRADAG

senda ábendingu í gegnum vefsíðu samtakanna, og þarf ekki að
skrifa undir hana með nafni.
SÖS

ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 35911 01/07

Lágmúli - Smáratorg - Laugavegur - Smáralind - Spöngin - Garðatorg - Setberg - Keflavík - Grindavík - Selfoss - Laugarás
Borgarnes - Stykkishólmur - Grundarfjörður - Búðardalur - Ísafjörður - Bolungarvík - Patreksfjörður - Sauðárkrókur
Blönduós - Hvammstangi - Skagaströnd - Húsavík - Kópasker Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstaðir - Seyðisfjörður
Fáskrúðsfjörður - Höfn - Neskaupstaður - Reyðarfjörður - Eskifjörður

- Lifið heil

SÖS

Samgöngumál
ekki rædd nú
34*«2.-, Sturla Böðvarsson

samgönguráðherra hvetur
þingmenn til að ræða ekki um
samgöngumál
fyrr en vegaáætlun er komin
fram.
Björgvin G.
Sigurðsson
Samfylkingunni
vildi vita hvaða
áform væru
uppi um
"*®2'6). '
lagningu
Suðurlandsveg- 3)'52¨33/.
ar í kjölfar frétta Sjónvarpsins
um að stefnt væri að því að
leggja 2+1 veg í fyrstu en
tvöfalda hann síðar.
Sturla sagði samgönguáætlun
verða lagða fram á næstunni og
bað þingmenn um að bíða
rólega. Tók hann þó fram að
hann væri fullfær um að ræða
um hönnun vega þar sem hann
væri sérstaklega menntaður í
þeim efnum.
Björgvin fékk ekki svör við
spurningum sínum.
BÖS

Búið er að eyða flestum sjónvarpsþáttum Ólafs Ragnars frá áttunda áratugnum. Einnig Kastljóssþáttum Vilmundar Gylfasonar sem mörkuðu tímamót í
blaðamennsku. Orökin er fyrst og fremst bágur fjárhagur Ríkisútvarpsins.
&*®,-)¨,!2 Búið er að eyða flestum af sjónvarpsþáttum Ólafs
Ragnars Grímssonar frá áttunda
áratugnum og sömu sögu er að
segja af Kastljóssþáttunum sem
Vilmundur Gylfason starfaði við.
Þeir Vilmundur og Ólafur innleiddu nýjan stíl á áttunda áratugnum, sem markaði tímamót í
blaðamennsku. Þérun var afnumin og viðtöl áttu helst að vera í
beinni útsendingu. Áður voru viðtöl stundum tekin aftur þangað til
ráðamenn voru sáttir við útkomuna. Nú var þeim engin vægð
sýnd. Þátturinn Bankavaldið frá
1970 vakti til að mynda mikla
athygli, en þar mætti Ólafur
bankastjórum og gagnrýndi. Alls
mun Ólafur Ragnar hafa gert á
bilinu tuttugu til þrjátíu þætti í
svipuðum dúr.
Þessu efni var eytt kerfisbundið af starfsmönnum Ríkisútvarpsins, en þeir áttu engra kosta völ,
segja heimildarmenn Fréttablaðsins. Þrýstingur mun hafa komið
frá fjársnauðri tæknideild RÚV
um að endurnýta hin dýru myndbönd og hins vegar frá filmusafninu, sem skorti rými á meðan RÚV
var enn til húsa á Laugavegi.
Heimildarmönnum ber saman
um að það hafi verið framkvæmdastjóri RÚV sem skar úr um að endurnýta ætti myndböndin, en endanleg ákvörðun um hvað skyldi
geymt og hvað grisjað hafi verið
tekin af yfirmönnum innlendrar
deildar og umsjónarmönnum þáttanna. Þannig er til í skjalasafni
RÚV fyrirskipun frá Eiði Guðnasyni, þáverandi umsjónarmanni
Kastljóss, um að ekki skuli geymd

$«-3-, Tæplega fimmtugur
maður var dæmdur í eins og
hálfs árs fangelsi í Hæstarétti í
gær fyrir kynferðisbrot gagnvart fimm stúlkubörnum og
vörslu barnakláms.
Héraðsdómur hafði áður
dæmt manninn í tveggja ára
fangelsi en Hæstiréttur stytti
dóminn um hálft ár að teknu
tilliti til dómaframkvæmdar
réttarins í málum sem varða
hliðstæð brot.
Manninum var einnig gert að
greiða telpunum samtals 2,6
milljónir króna í miskabætur
ásamt vöxtum.

3AMGÎNGUR¹ÈHERRA ¹ !LÖINGI

Þáttum forsetans
hefur verið eytt

VEISTU AÐ VATN
ER BESTI
SVALADRYKKURINN?

www.lyfja.is

tækjum meira en nauðsynlegt er.
Sigurður
Jónsson,
framkvæmdastjóri Samtaka verslunar
og þjónustu, tekur undir orð Andrésar í fréttatilkynningu. Hann
segist telja að með þessum málflutningi sé Páll Gunnar Pálsson,
forstjóri Samkeppniseftirlitsins,
að hvetja starfsmenn í matvöruverslunum til að bregðast trúnaðarskyldu til atvinnuveitenda sinna.
Eftirlit hins opinbera sé með því
komið út fyrir þau mörk sem hægt
er að samþykkja.
Samkeppnisyfirlitið hvatti einstaklinga og fyrirtæki til að benda
á hugsanleg brot á samkeppnislögum í fyrradag. Hægt er að

²4¶522+!¨ (ÁR SÁST YFIRLIT Ö¹TTAR FR¹

 MEÈ VIÈTALI 6ILMUNDAR 'YLFASONAR
VIÈ 6IGDÅSI &INNBOGADËTTUR Ö¹VER
ANDI LEIKHÒSSTJËRA 2¾TT VAR bUM NÕTT
BORGARLEIKHÒS SEM R¹ÈGERT ER AÈ REISAm
¶¾TTINUM VAR EYTT &2¡44!",!¨)¨+,%-%.3

3AMTÎK ATVINNULÅFSINS

Gegn þungatakmörkunum

²2 3+*!,!3!&.) 2¥+)3²4
6!203).3 (ÁR LEYNAST MÎRG

SKJÎLIN UM bÒTÖURRKAÈAm DAG
SKR¹RGERÈ &2¡44!",!¨)¨+,%-%.3

uði áður en þeim væri eytt. Elín
segir þó að upp úr 1990 hafi litlu
sem engu verið eytt. Hún bendir á
að enn séu til verðmæt gögn hjá
RÚV. Áherslu ætti að leggja á
varðveislu þeirra, en ekki einblína
á hluti úr fortíðinni sem ekki verða
bættir.
Meðal efnis frá þessum árum
sem finnst í spjaldskrá RÚV og
því líklega á filmu, er Kastljóssþáttur frá árinu 1976 í umsjá
Ómars Ragnarssonar. Þar ræddu
þeir Ólafur Ragnar og Þorsteinn
Pálsson, sem síðar varð forsætisráðherra, um „hugsanlega litvæðingu sjónvarps“. KLEMENS FRETTABLADIDIS

filma úr einum þættinum.
„Þetta snýst um peninga,“ segir
Elín S. Kristinsdóttir, safnastjóri
RÚV: „Á þessum árum voru böndin dýr og þegar þrengt er að fjárhagslega, þá er spurning hvað
lendir undir niðurskurðarhnífnum. Grisjun er vanþakklátt starf
og menn geta auðvitað verið misvitrir. Til dæmis sá það enginn
fyrir að Ólafur Ragnar yrði forseti Íslands.“
Árið 2003 tóku lög um skylduskil safna gildi. Í þeim er ákvæði
um að öll útsend dagskrá RÚV
skuli varðveitt. Áður voru reglur
um að geyma ætti efni í átján mán-

3!-'®.'52 Talsmenn Samtaka
atvinnulífsins telja þungatakmarkanir á flestum vegum
landins hafa í för með sér að
afhending vöru tefst, vöruverð er
hærra en ella og alls kyns óvissa
og óþægindi skapist. Þetta segir í
fréttabréfi Samtaka atvinnulífsins sem kom út í gær.
Reglulega megi heyra af
umkvörtunum flutningafyrirtækja vegna þessara mála.
Samtökin telja mikilvægt að á
þessu verði ráðin bót og taka
undir hvatningu Samtaka
verslunar og þjónustu um tíu ára
stórátak í vegamálum.
SÖS
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Vilt þú að evran verði tekin upp
hér á landi?
*¹
.EI
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Ert þú með yfirdrátt?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

!ÈGERÈIR RÅKISSTJËRNARINNAR

Samkomulag
um eftirfylgni
.%94%.$52 Viðskiptaráðherra

greindi í gær frá samkomulagi
sem viðskiptaráðuneytið hefur
gert við Alþýðusamband Íslands,
Neytendasamtökin og Neytendastofu um eftirfylgni með aðgerðum ríkisstjórnarinnar til lækkunar á matvælaverð.
Tollalækkanir og lækkun á
virðisaukaskatti á matvöru, tekur
gildi 1. mars, og eiga þær
aðgerðir leiða til 14 til 16
prósenta lækkunar á matavælalið
vísitölu neysluverðs. Með því er
ætlunin að matvælaverð hér á
landi sambærilegt við meðalverð
á Norðurlöndum. „Það er
mikilvægt að almenningur sé
vakandi með okkur í þessu máli
og fylgist með verðinu,“ segir
Jóhannes Gunnarsson, formaður
Neytendasamtakanna.
KDK

#!253/ 3LÎKKVILIÈ HÎFUÈBORGARSV¾ÈIS

INS VAR KALLAÈ AÈ STAÈNUM

%LDSVOÈI ¹ #ARUSO

Var að kveikja
á pitsuofni
,®'2%',5-, Slökkvilið höfuð-

borgarsvæðisins var kallað að
veitingastaðnum Caruso í
fyrradag eftir að vegfarandi
hafði tilkynnt um að mikinn reyk
legði frá matsölustaðnum. Tveir
dælubílar voru sendir á staðinn
ásamt sjúkrabíl og lögreglu.
Þegar þeir komu á staðinn kom
hins vegar í ljós að starfsmenn
Caruso höfðu einungis verið að
kveikja á pitsuofni staðarins og
reykurinn því eðlilegur.
Jose Garcia, eiganda Caruso,
fannst málið fremur skondið. „Ég
sá slökkviliðsbílinn fyrir utan og
fór bara að hlæja og hugsaði með
mér hvað þessir vitleysingar
væru að gera þarna. Það var bara
verið að kveikja á pitsuofninum
og þá kemur svolítill reykur upp
um strompinn.“
ÖSJ

,®'2%',!.
)NNBROT Å +ONUKOT
"ROTIST VAR INN Å +ONUKOT ATHVARF
HEIMILISLAUSRA KVENNA KLUKKAN  Å
G¾R ®RYGGISVÎRÈUR KOM ¹ STAÈINN OG
FANN BROTINN GLUGGA 2ËTAÈ HAFÈI VERIÈ
TIL Å KOTINU EN ENGU STOLIÈ 6ÎRÈURINN
FANN Ö¹ KONU SEM FALDI SIG INNI Å
SK¹P 2EYNDIST HÒN VERA VISTKONA Å
+ONUKOTI OG ORÈIN ÖREYTT

5-&%2¨).
+EYRT ÒT AF VEGI
5MFERÈARSLYS VARÈ ¹ 6ESTURLANDSVEGI
VIÈ -ËGILS¹ UM SJÎLEYTIÈ Å G¾RKVÎLDI
®KUMAÈUR ¹ FERTUGSALDRI MISSTI STJËRN
¹ BÅL SÅNUM OG SLASAÈIST ÖEGAR HANN
VALT ÒT AF VEGINUM (ANN VAR SENDUR
¹ SLYSADEILD OG Å BLËÈPRUFU -AÈURINN
ER EKKI TALINN MIKIÈ SLASAÈUR
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"OTNPLATA TËNLISTARHÒSSINS

3AMTÎK ATVINNULÅFSINS

Steyptu þúsund
rúmmetra í gær

Samkeppnislög
gegn málfrelsi

&2!-+6-$)2 „Við erum að byrja

!46)..5,¥& Vilhjálmur Egilsson,
framkvæmdastjóri Samtaka
atvinnulífsins, segir frumvarp
um breytingar á samkeppnislögum vera gegn málfrelsi og
skoðanafrelsi.
Hann segir þann þátt frumvarpsins sem snýr að starfsemi
fyrirtækja sé um margt mjög
sérstakur og ef það verði að lögum
yrði það mjög heftandi fyrir
starfsemi samtaka í atvinnulífinu.
Þetta kemur fram í fréttabréfi
Samtaka atvinnulífsins.
Í frumvarpinu, sem liggur
fyrir á Alþingi, er gert ráð fyrir
nýjum og að einhverju leyti
hertum refsiheimildum.
SÖS

upppsteypu á húsinu fyrir alvöru
og þetta er fyrsti áfanginn í því,“
segir Sigurður Ragnarsson,
framkvæmdastjóri Austurhafnarverkefnis hjá ÍAV. Í gær voru
steyptir eitt þúsund rúmmetrar af
botnplötu tónlistar- og ráðstefnuhússins. Frá því klukkan sex um
morguninn var 130 steypubílum
ekið í húsgrunninn. Um einn sjötti
hluti botnplötunnar var steyptur í
gær. „Við verðum að steypa upp
húsið næstu fjórtán til fimmtán
mánuði. Allan þann tíma þurfum
við að jafnaði að hella úr einum
steypubíl á hverjum klukkutíma,“
segir Sigurður.
GAR

Vel gefnir strákar
tölvufíkn að bráð
Sálfræðingur segir að ungum piltum stafi sérstaklega hætta af nettölvuleikjum. Hann segist vita um fjölda tilfella þar sem þurft hafi aðstoð lögreglu til að
losa börn úr tölvum. Ungir tölvuleikjanotendur þarfnist hjálpar í miklum mæli.
(%),"2)'¨)3-, „Ungum drengj-

um stafar hætta af tölvuleikjafíkn, mikilvægt er að fleiri
úrræði séu í boði fyrir þennan
hóp því sjálfsvígshótanir og sjálfvígstilraunir eru mjög algengar
meðal þeirra sem þjást af þessari
fíkn,“ segir Eyjólfur Örn Jónsson, sálfræðingur sem mikið
hefur fjallað um netfíkn.
Unglingspiltur missti stjórn á
sér eftir að foreldrar hans höfðu
brugðið á það ráð að segja upp
netáskrift til að reyna losa hann
úr tölvunni. Svo harkalega brást
drengurinn við að kalla þurfti til
lögreglu.
Eyjólfur segist hafa heyrt af
fjölda svipaðra tilfella í starfi
sínu. Nú sé svo komið að stærsti
hópur þeirra sem leita sálfræðihjálpar hjá honum séu ungir
menn sem misst hafa stjórn á lífi
sínu vegna tölvuleikjanotkunar.
„Það er engin spurning að
hægt er að tala um netfíkn. Tölvuleikjafíknin er stærsti angi hennar og orðið stórt og mikið vandamál þótt engin úrræði séu til hér
á landi við henni,“ segir Eyjólfur.
Hann vísar því á bug að tal um
tölvuleikjafíkn sé í ætt við þá
umræðu sem til dæmis hefur
skapast um sjónvarpsefni og

„Mikilvægt er að fleiri
úrræði séu boði fyrir
þennan hóp því sjálfsvígshótanir
og sjálfvígstilraunir eru mjög
alengar meðal þeirra sem þjást af
þessari fíkn.“
%9*«,&52 ®2. *«.33/.
3,&2¨).'52
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DËTTIR (ERMANN 4ËMASSON FORMAÈUR
B¾JARR¹ÈS !KUREYRAR *ËNÅNA "JARTMARZ
UMHVERFISR¹ÈHERRA

5.')2 -%.. ¥
(445 3¹LFR¾È

3KÕRSLA UM SVIFRYKSMENGUM

INGUR VÅSAR ÖVÅ ¹
BUG AÈ H¾GT SÁ
AÈ BERA UMR¾ÈU
UM TÎLVULEIKJAFÅKN
SAMAN VIÈ Ö¹ SEM
HEFUR ¹TT SÁR STAÈ
UM SJËNVARPSGL¹P
OG JAFNVEL BËKA
LESTUR

Fræðsla í stað
boða og banna
«,!&52 «
'5¨-5.$33/.
9&)2,+.)2 "5',

SEGIR ERFITT AÈ
SEGJA TIL UM HVORT
TÎLVULEIKJANOTKUN SÁ
ORSÎK EÈA AFLEIÈING
ÖEIRRA VANDAM¹LA
SEM SKJËST¾ÈINGAR
"5', GLÅMA VIÈ

jafnvel bókalestur. Margir af
þeim stóru leikjum sem eru vinsælir eru til þess gerðir að fólk
ánetjist þeim. Þeir sem eru í hvað
mestri áhættu eru ungir velgefnir menn sem ekki hefur gengið
vel í félagslífi og leita spennu í
tölvuleikjum. „Þegar spilað er á
netinu skuldbindur maður sig við
aðra spilara og eignast því líf þar
sem maður getur stjórnað betur
en því raunverulega. Það getur
svo orðið til þess að áhuginn dofnar á því sem raunverulegt er,“
segir hann og bætir við að þó
afleiðingar þessarar fíknar séu
ekki líkamlegar fylgi henni mikil
andleg stöðnun. Félagslegur
þroski sé oft langt undir því sem

%9*«,&52 ®2.
*«.33/. 3,
&2¨).'52 SEGIR

ÒRR¾ÈI SKORTA VIÈ
TÎLVULEIKJAFÅKN

eðlilegt er og tengsl við samfélagið slæm.
Eyjólfur segir skort á úrræðum vegna þessarar fíknar mikinn
og bendir á að meðferðarstofur
hafi meðal annars verið opnaðar í
Bandaríkjunum og Hollandi sem
taki á þessari fíkn.
Ólafur Ó. Guðmundsson, yfirlæknir Barna- og unglingageðdeildar, segir að í flestum tilfellum sé tölvunotkun þeirra barna
sem eru skjólstæðingar BUGL,
ein og sér ekki sérstakt vandamál heldur blandist hún öðrum
svo sem kvíða og þunglyndi. Erfitt sé að segja til um hvort tölvuleikirnir séu orsökin eða afleiðingin í ferlinu.
KAREN FRETTABLADIDIS

"ANN VIÈ REYKINGUM ¹ OPINBERUM STÎÈUM Å GILDI Å &RAKKLANDI

 ÒTSENDARAR SEKTA BROTLEGA
&2!++,!.$ !0 Bann við reykingum á opinberum stöðum tók gildi í
Frakklandi í gær, en það er talið
munu geta breytt ímynd landsins
sem þekkt er fyrir reykfyllt kaffihús og fílterlausar keðjureykingar.
Hinar 15 milljónir reykingamanna í Frakklandi eiga nú á
hættu að verða sektaðir kveiki
þeir í vindlingi á vinnustöðum, í
skólum, flugstöðvum, sjúkrahúsum og öðrum opinberum stöðum
innandyra.
Yfir 175.000 útsendarar heilbrigðisráðuneytisins hafa umboð
til að sekta þá sem eru staðnir að
því að hlíta ekki banninu um sem
svarar 6.000 krónum og yfirmenn
á vinnustöðum, sem láta slík brot
óátalin, um sem svarar 12.000
krónum.
Eftir ár mun bannið einnig ná
til veitinga- og vínveitingahúsa.

5-(6%2&)3-, Tillögur starfshóps
sem umhverfisráðherra skipaði til
að fara yfir stöðu svifryksmengunar og möguleika til úrbóta voru
gerðar opinberar á fréttamannafundi á Akureyri í gær.
Á fundinum upplýsti Jónína
Bjartmarz umhverfisráðherra að
unnið verði gegn svifryksmenguninni með fræðslu og efnahagslegum og skipulagslegum leiðum í
stað boða, banna eða strangra viðurlaga. Starfshópurinn telji til
dæmis ekki raunhæft að banna
nagladekk miðað við þær margbreytilegu aðstæður sem við er að
glíma í vetrarakstri á Íslandi.
Tillögur starfshópsins eru m.a.
þær að takmarka beri notkun
nagladekkja með efnahagslegri
hvatningu og kynning á ónegldum
vetrardekkjum verði aukin.
IND

0ERSËNUVERND OG 37)&4

Of miklu miðlað
vestur um haf
"2533%, !0 Seðlabanki Evrópu

ætti að gera meira til að hindra
ólöglega áframsendingu persónuupplýsinga úr bankamillifærslukerfinu SWIFT til bandarískra
yfirvalda í nafni hryðjuverkavarna. Þennan úrskurð kvað
Persónuvernd Evrópusambandsins (EDPS) upp í gær.
Peter Hustinx, yfirmaður
EDPS, sagði Seðlabanka Evrópu
verða að axla ábyrgð sem aðili að
eftirlitsnefnd sem hefur það
hlutverk að fylgjast með því að
SWIFT-fyrirtækið fari að gildandi
evrópskum lögum um persónuvernd. Hann sagði ekki hægt að
una við þann „leynilega, reglulega og víðtæka aðgang“ sem
bandarísk yfirvöld fengju að
bankaupplýsingum Evrópubúa í
gegn um SWIFT.
AA

3,®++6),)¨)¨
%NN MEIRA ANNRÅKI
²4(µ34 3KRIFSTOFUFËLK Å ,A $EFENSE HVERFINU Å 0ARÅS REYKIR ÒTI Å G¾R

Frönsk yfirvöld hafa heitið
hverjum þeim, sem hættir að
reykja endurgreiðslu á útgjöldum

-9.$!0

fyrir níkótíntyggjói og öðrum slíkum hjálpartækjum upp á sem
svarar 4.500 krónum á ári.
AA

4ÅÈIR SJÒKRAFLUTNINGAR VORU ¹ HÎFUÈ
BORGARSV¾ÈINU Å G¾R ANNAN DAGINN
Å RÎÈ 3LÎKKVILIÈSMENN FËRU FLEIRI EN
SEXTÅU FERÈIR YFIR DAGINN /RSAKIR ÖESSA
MIKLA ¹LAGS ERU ALMENNIR SJÒKRAFLUTN
INGAR SLYS VEIKINDI OG BR¹ÈAFLUTNINGAR
!LLT GEKK ÖË VEL FYRIR SIG

www.toyota.is

Þar sem þú nýtur þín best

ÍSLENSKA / SIA.IS / TOY 35590 01/07

um helgina

Nýr Corolla - frumsýndur 3. febrúar
Núna kynnist þú stærri Corolla en þú hefur áður þekkt. Hann er glæsilega hannaður
og hefur framúrskarandi aksturseiginleika. Innanrýmið er meira en áður og þar hefur
verið nostrað við hvert smáatriði til að tryggja öryggi og þægindi farþega og
ökumanns. Nýr Corolla er bíllinn sem þig langar í, bíllinn sem leyfir þér að vera eins
og þú vilt vera, þar sem þú nýtur þín best.

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Komdu á frumsýningu á nýjum Corolla um helgina hjá umboðsmönnum
Toyota um allt land.
Opið laugardag 12-16 og sunnudag 13-16.

Toyota Austurlandi
Miðási 2
Egilsstaðir
Sími: 470-5070
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&R¹VÅSUNARKRAFA 2AGNARS !ÈALSTEINSSONAR VEGNA ÖJËÈLENDUKRAFNA ¹ .ORÈURLANDI

Nefndin hafnaði kröfunni
¶*«¨,%.$5-, Óbyggðanefnd hefur
hafnað frávísunarkröfu Ragnars
Aðalsteinssonar
hæstaréttarlögmanns, sem hann setti fram fyrir
hönd nokkurra skjólstæðinga sinna,
á þjóðlendukröfum ríkisins á austanverðu Norðurlandi.
Í svari óbyggðanefndar kemur
fram að Ragnar nefni ekki tilteknar jarðir þegar hann krefst frávísunar þjóðlendukrafna ríkisins. Þess
vegna svarar nefndin bréfi Ragnars eins og hann eigi við allar þjóðlendukröfur ríkisins á austanverðu
Norðurlandi.
Í bréfinu kemur fram að rökstuðningur Ragnars fyrir frávísunarkröfunni, að ríkið hefði ekki fært

!.$2) 2.!3/.

(¾STARÁTTARLÎG
MAÈURINN HEFUR
LÅKT OG ËBYGGÈA
NEFND HAFNAÈ
KRÎFU 2AGNARS
FYRIR HÎND
FJ¹RM¹LAR¹ÈUNEYT
ISINS

fram nægjanleg gögn fyrir þjóðlendukröfum sínum á svæðinu
þegar það setti þær fram, samræmdist ekki þjóðlendulögunum,
því rannsóknin á kröfunum hefði
ekki hafist. Ef nefndin myndi vísa
kröfunni frá væri hún að leggja

efnislegt mat á hana án þess að það
lægju fyrir nægilegar upplýsingar
um réttmæti hennar. Eins kemur
fram í bréfinu, og er vísað í dóm
því til stuðnings, að ekkert í þjóðlendulögunum bendi til þess að
óbyggðanefnd geti ekki gert kröfur
í landssvæði sem jarðeigendur hafi
þinglýstar eignarheimildir fyrir.
Tveimur varakröfum Ragnars
var einnig hafnað.
Ragnar sagði í gær að hann væri
ekki búinn að taka ákvörðun um
hvernig hann myndi bregðast við
höfnunni, hvort hann færi með
málið fyrir dómstóla eða ekki.
Hann ætlar að bera höfnunina
undir skjólstæðinga sína.
IFV

Vaxandi hætta talin
á átökum við Írana
Ásakanir bandarískra ráðamanna um að Íranar kyndi undir uppreisn í Írak og
átök við bandaríska hermenn þar í landi, efld viðvera bandarískra herskipa á
Persaflóa og fleira veldur spennu sem talin er auka hættu á að til átaka komi.

Forelduð Partírif frá SS.

F í t o n / S Í A
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McCain Superfries, franskar kartöflur.
Blástursofn forhitaður í 180–200° C.
Franskar settar í efri skúffu, rifin í neðri skúffu.
Hitað í 20 mín. eða þar um bil.
Eldsnögg lausn á góðum kvöldmat.

¥2!. !0 Tónninn í samskiptum
Bandaríkjastjórnar við ráðamenn
í Íran hefur harðnað til muna að
undanförnu og óttast sérfræðingar að lítið megi út af bera til að til
stríðsátaka komi.
Nicholas Burns, aðstoðarutanríkisráðherra Bandaríkjanna – sá
sem hringdi í Geir H. Haarde þann
15. mars í fyrra til að tilkynna um
brottför varnarliðsins frá Keflavíkurflugvelli, sagði í gær að
bandarískir hermenn hefðu handtekið í Norður-Írak nokkra Írana
sem grunaðir væru um að hafa
útvegað uppreisnarmönnum úr
röðum sjía-múslima í Írak háþróuð vopn og sprengiefni. Íranar
halda því fram að mennirnir séu
diplómatar.
George W. Bush Bandaríkjaforseti sagði fyrr í vikunni að herlið
Bandaríkjamanna í Írak myndi
grípa til aðgerða gegn Írönum sem
staðnir væru að verki í Írak. „Auki
Íran við hernaðarleg afskipti sín í
Írak, hermönnum okkar eða saklausum Írökum til skaða, munum
við svara fyrir okkur af festu,“
sagði Bush. Hann lagði þó áherslu
á að engin áform væru uppi um að
ráðast inn í Íran.
Írak er orðið vettvangur fyrir
átök Írana og Bandaríkjamanna.
Íranar ögra tilkalli Bandaríkjamanna til hernaðarlegra yfirráða
á Persaflóasvæðinu. Spennan sem
þetta skapar veldur Íraksstjórn
áhyggjum, en sjíinn Nouri al-Maliki forsætisráðherra treystir jafn-

-)..!34 "9,4).'!2 /PINBER H¹TÅÈARHÎLD HËFUST Å ¥RAN Å G¾R Å TILEFNI AF ¹TJ¹N ¹RA

AFM¾LI KLERKABYLTINGARINNAR 6INS¾LT ER AÈ HRËPA VÅGORÈ GEGN "ANDARÅKJUNUM
&2¡44!",!¨)¨!0

framt á góð tengsl við ráðamenn í
Teheran.
Hinn 20. janúar var fjórum
bandarískum hermönnum rænt og
þeir drepnir í Karbala, helgri borg
sjía í Mið-Írak, og fimmti hermaðurinn féll í skotbardaganum.
Ónafngreindur bandarískur hermálafulltrúi greindi frá því að
meðal þess sem verið væri að
kanna
væri
hvort
íranskir
útsendarar hefðu annað hvort
framkvæmt árásina eða staðið á
bak við hana. Væru þær grunsemdir byggðar á óvenjulegum

aðferðum sem beitt var, þar með
talið vopnum og einkennisbúningum sem kunna að hafa verið bandarísk. Getum hefur verið leitt að
því að árásin í Karbala væri hefndaraðgerð vegna handtökunnar á
Írönunum fimm nokkrum dögum
fyrr.
Bandaríkjaher í Írak er sagður
ætla að efla til muna gæslu við
landamærin að Íran, í því skyni að
hindra vopnasmygl, og efld viðvera bandarískra herskipa á Persaflóa er einnig ótvíræð viðvörun til
ráðamanna í Teheran.

3AMEINING )ÈNSKËLANS OG &JÎLT¾KNISKËLANS UNDIR HEITINU T 4¾KNISKËLINN

Skólarnir tveir sameinist
Skólayfirvöld Iðnskólans í Reykjavík og Fjöltækniskóla Íslands kynntu hugmynd að
sameiningu skólanna tveggja á
um tvö hundruð manna fundi í
Iðnskólanum í gær. Hugmyndin
að sameiningunni er komin frá

-%..4!-,

Baldri Gíslasyni, skólameistara
Iðnskólans, og Jóni B. Stefánssyni, skólameistara Fjöltækniskólans.
Ef af sameiningunni verður er
ein tillagan að nafni nýja skólans,
2tTækniskólinn, segir Baldur, og

"!,$52 '¥3,!3/. /' *«. " 34%&.33/. 3KËLAMEISTARAR )ÈNSKËLANS OG &JÎL

T¾KNISKËLANS VORU K¹TIR FYRIR FRAMAN )ÈSNKËLANN ¹ 3KËLAVÎRÈUHOLTI Å G¾R EFTIR AÈ
HUGMYNDIR UM SAMEININGU SKËLANNA TVEGGJA HÎFÈU VERIÈ KYNNTAR &2¡44!",!$)$!.4/.

bætir því við að önnur breyting á
rekstrarfyrirkomulaginu sé sú
að skólinn verði einkarekinn en
fái áfram fjárstuðning frá ríkinu,
svipað og Verslunarskóli Íslands.
Baldur segir að næsta skrefið
í sameiningarferlinu verði að
menntamálaráðuneytið
muni
taka afstöðu til hugmyndarinnar.
„Hversu hratt þetta ferli mun
ganga fyrir sig ræðst af því
hversu vel gengur að gera samkomulag við ráðuneytið um sameininguna,“ segir Baldur og bætir
því við að ráðuneytið hafi tekið
vel í hugmyndina. „Allar viðræður við ráðuneytið eru vel á veg
komnar en það á eftir að loka
samningunum.“
Hann segir að kennslan innan
skólanna verði að mestu óbreytt
til að byrja með af sameiningunni
verður og að nýi skólinn verði
áfram til húsa í skólabyggingunum tveimur, Iðnskóla Reykjavíkur á Skólavörðuholti og húsi Fjöltækniskólans,
gamla
Stýrimannaskólanum.
IFV

ÍSLENSKA SIA.IS MSA 36038 02/07

Snemma beygist rörið

SYKURSKERT KÓKÓMJÓLK
ER HELMINGI LÉTTARI
Sykurskerta Kókómjólkin inniheldur helmingi minni viðbættan sykur og fitu en
hefðbundin Kókómjólk og orkuinnihaldið er fjórðungi lægra.
Yfir 80% af mjólkursykrinum hafa verið klofin og hentar drykkurinn því flestum
þeim sem hafa mjólkursykursóþol.
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2¹ÈHERRAR SEGJA LJËST HVER BERI ¹BYRGÈ ¹ AÈ 7ILSON -UUGA VERÈI FLUTT AF STRANDSTAÈ

Eigandinn ber alla ábyrgð
34*«2.-, Eiganda Wilson Muuga

45.',3+). &ULLT TUNGL Å LJËSASKIPT

UNUM RAMMAÈ INN Å DÎKKAR ÒTLÅNUR
GÎTULJËSS Å -EXÅKËBORG
./2$)#0(/4/3!&0

ber skylda til að fjarlægja skipið
úr Hvalsnesfjöru og bera af því
allan kostnað.
Jónína Bjartmarz umhverfisráðherra og Sturla Böðvarsson
samgönguráðherra fullyrtu það
á Alþingi í gær.
Björgvin G. Sigurðsson Samfylkingunni vildi svör við spurningu um hver beri ábyrgð á að
skipið verði fjarlægt auk þess
sem hann lagði áherslu á að
aðgerðum yrði hraðað því
umhverfisslys væri yfirvofandi.
Jónína Bjartmars kvað lög
segja til um að ábyrgðin væri
eigandans. Honum bæri að fjar-

 342!.$34!¨ %IGANDINN BER ¹BYRGÈ OG

KOSTNAÈ AÈ MATI R¹ÈHERRA

lægja skipið og það ekki seinna
en sex mánuðum eftir strand.
Jafnframt hvíldi siðferðisleg og
samfélagsleg ábyrgð á eiganda

því miklir hagsmunir væru í
húfi. Þá væri þess beðið að eigandinn greiddi þann kostnað sem
þegar hefur fallið til vegna
strandsins.
Sturla Böðvarsson tók undir
með Jónínu og sagði engan afslátt
gefinn. Ábyrgðin væri eigendans. Sturla sá um leið ástæðu til
að hvetja þingmenn til að leggjast ekki á sveif með útgerðarmönnum og tryggingafélögum
sem vilja víkja sér undan
ábyrgð.
Báðir ráðherrarnir sögðu að
ef ekki vildi betur myndi ríkið
sækja rétt sinn fyrir dómstólum.
BÖS

2²6 SENT ÒT UM GERVIHNÎTT

Náist á sjónum
og í strjálbýlinu
3!-'®.'52 Ríkisútvarpið verður
sent út um gervihnött í læstri
dagskrá, til þess að sjómenn og
fólk á strjálbýlli svæðum landsins
eigi greiðan aðgang að sjónvarpsog útvarpsdagskrá RÚV.
Til að geta tekið við útsendingum þarf gervihnattadisk og
viðtæki með rauf fyrir aðgangskort að Conax-myndlyklakerfinu.
Kortin munu fást hjá RÚV.
Verkið var ekki útboðsskylt og
er áætlaður heildarkostnaður 150
milljónir króna, næstu þrjú árin.
Samningurinn var undirritaður í
gær af fulltrúum RÚV, Telenor,
fjarskiptasjóðs og samgönguráðuKËÖ
neytis.

2¡44).$!-,). 6%2¨) 4%+). ¥ '%'.

(AUKUR ¶ORVALDSSON SEM SJ¹LFUR HEFUR
GREINST MEÈ KRABBAMEIN TELUR AÈ ÖEIR
SEM GREINST HAFA MEÈ KRABBAMEIN F¹I
EKKI SÎMU ÖJËNUSTU OG AÈRIR SJÒKLINGA
HËPAR INNAN HEILBRIGÈISKERFISINS (ANN
TELUR BRÕNAST AÈ NÕSTOFNAÈ HAGS
MUNAFÁLAG 6ONIN TAKI RÁTTINDAM¹L
ÖEIRRA ÎRYRKJA SEM GREINST HAFA MEÈ
KRABBAMEIN Å GEGN
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!
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*UÈSWXDXJQDEOLNLËRJOLIËXQÕQD

Sjö rúm fyrir
krabbameinssjúklinga
Krabbameinssjúklingar líða fyrir að fá ekki sömu
þjónustu og aðrir sjúklingahópar. Húsnæðismálin
eru í ólestri, að mati formanns Vonarinnar. Á LSH
eru aðeins sjö rúm fyrir sjúklinga með krabbamein.
(%),"2)'¨)3-, Hagsmunasamtök

krabbameinsgreindra, Vonin, hafa
verið stofnuð. Haukur Þorvaldsson, formaður Vonarinnar, segir að
samtökin muni berjast fyrir bættum hag krabbameinssjúklinga.
Hagsmunamál þeirra séu í ólestri
því engin hagsmunasamtök krabbameinsgreindra hafi verið til í landinu. Krabbameinsfélögin teljist
ekki hagsmunasamtök.
Haukur segir að víða sé pottur
brotinn. Krabbameinssjúklingar
líði fyrir að fá ekki sömu eða svipaða þjónustu innan heilbrigðiskerfisins og aðrir sjúklingahópar.
„Hópur
krabbameinsgreindra
stækkar ár frá ári og nú eru í landinu um níu þúsund menn sem hafa
verið greindir með krabbamein í
meira en fimm ár. Við krabbameinsgreindir teljum mikið vanta
á að við fáum sömu þjónustu og
aðrir,“ segir Haukur.
Brýnast er, að hans mati, að taka
réttindamál krabbameinsgreindra
öryrkja í gegn. Haukur bendir á að
stöðugt fleiri verði öryrkjar eftir
því sem fleiri greinast með krabbamein í samfélaginu. „Margir láta
líka hjá líða að sækja rétt sinn til
Tryggingastofnunar því að fólk
hefur nóg að gera við að berjast við

sjúkdóminn og lyfjameðferðirnar.“
Haukur telur að bæta þurfi
aðstöðu fólks með krabbamein
innan Landspítala-háskólasjúkrahúss. Færustu læknar og hjúkrunarfræðingar séu þar við störf en
húsnæðismálin séu fyrir neðan
allar hellur. Lyfjameðferðin fari til
dæmis fram í gamla hluta LSH og
þar sé þröng á þingi.
„Fólk situr í öllum kimum til að
fá lyfjameðferðirnar sínar. Krabbameinsdeildin er með tólf rúm á
móti sjötíu rúmum hjartasjúklinga.
Við liggjum á hinum og þessum
deildum spítalans þegar við þurfum að leggjast inn,“ segir hann.
Endurhæfingarþjónustuna má
bæta, að mati Hauks, ekki síst sálrænu endurhæfinguna. Hann telur
nauðsynlegt að byggja krabbameinssjúklinga upp andlega eftir
meðferð þannig að fólk geti notið
morgundagsins.
Haukur Þorvaldsson greindist
sjálfur með ólæknandi krabbamein, hið sjaldgæfa silfurfrumukrabbamein, í mars 2005 og hefur
verið öryrki frá fyrsta degi. Um
fjörutíu manns mættu á stofnfundinn.
GHS FRETTABLADIDIS



&®345$!'52  FEBRÒAR 

(ANNES ( 'ISSURARSON TELUR AÈ KJÎR F¹T¾KRA ¹ ¥SLANDI SÁU EINNA BEST Å %VRËPU

Kjör fátækra batnað mikið
&¡,!'3-, Tekjur þeirra 10 pró-

senta af íslensku þjóðarinnar sem
eru fátækust hafa hækkað um 50
prósent meira árlega, á árunum
1995 til 2004, en hjá þeim fátækustu í hinum OECD-ríkjunum.
Þetta kom fram í fyrirlestri sem
Hannes H. Gissurarson, prófessor í stjórnmálafræði, hélt í
Háskóla Íslands í gær. Í fyrirlestrinum sagði Hannes að tekjur
þessa hóps á Íslandi hefðu hækkað um 2,7 prósent á ári á tímabilinu, en um 1,8 prósent að meðaltali í hinum OECD-ríkjunum.
Í fyrirlestri Hannesar kom
einnig fram að kjör fátækasta
fólksins væru best á Íslandi, Sviss

og Noregi af OECD-ríkjunum.
Hannes segir að sú ályktun
sem hann dragi af þessari niðurstöðu sé sú að kjör hinna fátækustu á Íslandi séu góð í samanburði við önnur lönd og að þau
hafi batnað mikið á liðnum árum.
„Breytingarnar á hagkerfinu síðastliðin 15 ár hafa minnkað ójöfnuð meðal manna,“ segir Hannes.
Að mati Hannesar er niðurstaðan í fyrirlestri hans sú að
íslenska leiðin, sem snýst um öflugt atvinnulíf og rausnarlega velferðaraðstoð án mikillar tekjujöfnunar, sé betri leið en
bandaríska og sænska leiðin. „Ég
er eingöngu að benda á að það er

ekki nóg að bera kjör tekjulægsta
hópsins á Íslandi saman við kjör
tekjuhæsta hópsins, heldur eigum
við að bera kjör hinna tekjulægstu hér á landi saman við kjör
þeirra tekjulægstu í öðrum löndum. Þar kemur Ísland vel út,“
segir Hannes.
IFV

(!..%3 ( ')3352!23/. 3EGIR KJÎR
ÖEIRRA F¹T¾KUSTU HÁR ¹ LANDI HAFA H¾KK
AÈ  PRËSENT MEIRA ¹ ¹RI EN HJ¹ HINUM
F¹T¾KUSTU Å HINUM /%#$ RÅKJUNUM
&2¡44!",!¨)¨6!,'!2¨52

3T¾KKUN SVEITARFÁLAGA

Dygðu ekki í
eitt sveitarfélag
36%)4!234*«2.)2 Frumvarp fimm

þingmanna Samfylkingar um
breytingar á lögum á þann veg að
lágmarksfjöldi íbúa hvers
sveitarfélags yrði eitt þúsund í
stað 50 íbúa eins og nú var á
dagskrá Alþingis í gær. Þetta
kemur fram á fréttavefnum
strandir.is þar
sem nánar
segir að miðað
sé við þriggja
ára aðlögunartíma þannig að
lágmarksstærðin yrði
þessi við næstu
sveitarstjórnarkosningar.
*«(!..
„Erfitt er að
23,33/.
sjá hvernig
Strandir koma út úr slíkri
sameiningu vegna dreifbýlis og
vegalengda, því það er rétt á
mörkunum að það nægi að
sameina til dæmis allt héraðið og
Reykhólahrepp svo dæmi sé
tekið,“ segir á strandir.is
GAR

Vi› vitum ekki

hver ﬂú ert ...

2!..3«+. ,/+)¨ ,ITVINENKO ¹

D¹NARBEÈI ¹ SJÒKRAHÒSI Å ,UNDÒNUM Å
NËVEMBER
&2¡44!",!¨)¨!0

3COTLAND 9ARD LÕKUR RANNSËKN

Mál Litvinenkos
til saksóknara
,/.$/. !0 Breska lögreglan
sendi niðurstöður tveggja
mánaða rannsóknar á dauða
rússneska njósnarans fyrrverandi, Alexanders Litvinenkos til
saksóknara á miðvikudag, sem
mun út frá þeim ákveða hvort
einhver verði ákærður í málinu.
Lögreglan neitaði að gefa upp
hvort einhverjir grunaðir væru
nefndir en slíkar niðurstöður eru
yfirleitt ekki birtar fyrr en
lögreglan telur sig hafa afdráttarlausar vísbendingar um sekt, að
sögn fulltrúa hjá saksóknara.
Litvinenko, sem lést af völdum
eitrunar af geislavirku efni í
nóvember, sakaði á dánarbeði
sínum rússnesk stjórnvöld um að
standa á bak við eitrunina.
SDG

... nema ﬂú notir Au›kennislykilinn

(3+«,) ¥3,!.$3
.ÕR DËSENT Å LÕÈHEILSUFR¾ÈI
$R 5NNUR ! 6ALDIMARSDËTTIR HEFUR
VERIÈ R¹ÈIN DËSENT OG FORSTÎÈU
MAÈUR -IÈSTÎÈVAR (¹SKËLA ¥SLANDS
Å LÕÈHEILSUFR¾ÈI SEM ER NÕTT ÖVER
FR¾ÈILEGT MEISTARA OG DOKTORSN¹M
VIÈ H¹SKËLANN &YRSTU STÒDENTARNIR
HEFJA N¹M HAUSTIÈ  5NNUR LAUK
DOKTORSPRËFI Å KLÅNÅSKRI FARALDSFR¾ÈI FR¹
KRABBAMEINSDEILD +AROLINSKA )NSTITU
TET Å 3TOKKHËLMI ¹RIÈ  OG HEFUR
STARFAÈ ÖAR SÅÈAN

Au›kennislykillinn er samstarfsverkefni allra
banka og sparisjó›a á landinu sem mi›ar
a› auknu öryggi vi› notkun banka á Netinu.
Allir notendur fá lykilinn sendan heim í pósti.

Á næstu vikum ver›ur notendum gert skylt a› nota Au›kennislykilinn vi›
innskráningu í banka á Netinu. Nánari uppl‡singar um Au›kennislykilinn
eru a› finna á www.audkenni.is e›a hjá næsta banka e›a sparisjó›i.

Trygg›u ﬂér aukna vernd í bankavi›skiptum á Netinu
– taktu Au›kennislykilinn strax í notkun.



6)..50!,,!2 (25.$5 !ÈFARANËTT
M¹NUDAGS VAR MIKIÈ HVASSVIÈRI Å
6ÅNARBORG SEM VARÈ TIL ÖESS AÈ ÖESSIR
STILLANSAR HRUNDU &JÎLDI BIFREIÈA
SKEMMDIST VERULEGA EN EKKERT MANN
TJËN VARÈ
&2¡44!",!¨)¨!0

.ÕTT VEFSV¾ÈI 6ILDARBARNA

Sjötíu börn fái
að ferðast í ár
(*,0!234!2& Opnaður hefur verið
nýr vefur Vildarbarna, sem er
ferðasjóður fyrir langveik börn.
Sjóðurinn var stofnaður af
Icelandair.
Í ár er stefnt að því að styrkja
sjötíu langveik börn til ferðalaga
erlendis og er það í tilefni af sjötíu
ára afmæli Icelandair.
Sigurður Helgason er formaður
sjóðsins og segir í tilkynningu að
markmiðið sé að sem allra flestir
geti nýtt sér sjóðinn. Eitt hundrað
fjölskyldur hafi verið styrktar
síðan árið 2003, en nú vilji félagið
gera enn betur. Verndari sjóðsins
er frú Vigdís Finnbogadóttir.
KËÖ
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(ANDTÎKURNAR Å "IRMINGHAM

!KRANESKAUPSTAÈUR

Níu grunaðir
yfirheyrðir

Nýjar greiðslur
til foreldra

%.',!.$ !0 Breska lögreglan

!+2!.%3 Bæjarstjórnin hefur

yfirheyrði í gær níu menn, sem
handteknir voru í Birmingham í
fyrradag, grunaðir um samsæri
um að ræna breskum hermanni
sem játar íslamstrú og ætla að
pynta hann og myrða og setja
upptöku af ódæðinu á netið.
Mannránsáformin, sem að
sögn breskra fjölmiðla var ætlað
að vera í stíl við aftökur á
erlendum gíslum í Írak, kváðu
hafa verið komin á lokastig
þegar upp um það komst.
Er það þakkað mánaðalöngu
eftirliti hryðjuverkavarnalögreglu með hinum grunuðu.

samþykkt að hefja svokallaðar
umönnunargreiðslur til foreldra
frá og með 1. febrúar.
Greiðslurnar eiga að gera
foreldrum auðveldara að vera
heima hjá börnum sínum eða
greiða dagforeldri. Upphæð
greiðslnanna er 31.500 fyrir
foreldra í sambúð, en 38.500 fyrir
einstæða.
„Ég fagna þessu,“ segir
Vilhjálmur Birgisson hjá
Verkalýðsfélagi Akraness:
„Þarna er nýr valmöguleiki sem
er að koma upp. Vissulega vildi
maður sjá þessar upphæðir
hærri.“
KËÖ
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(!.$4®+52 ²43+µ2¨!2 ¥BÒI Å !LUM 2OCK HVERFI INNFLYTJENDA Å "IRMINGHAM ÖIGGUR
DREIFIBRÁF UM HANDTÎKURNAR ÒR HENDI LÎGREGLUÖJËNS
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'UÈLAUGUR ¶ËR ¶ËRÈARSON LEGGUR FRAM FRUMVAPR

Léttvín í verslanir
34*«2.-, Guðlaugur Þór Þórðar-

son Sjálfstæðisflokki mælti í gær
fyrir frumvarpi um að einkasala
ríkisins á sölu léttvíns og bjórs
verði afnumin.
Er þetta í fjórða sinn sem
mælt er fyrir málinu.
Guðlaugur sagði núverandi
fyrirkomulag úrelt enda uppruni
þess frá haftatímum.
Flutningsmenn frumvarpsins
eru úr þremur fjölmennustu
þingflokkunum og kom fram í
máli Guðlaugs að hann hefði orð
þingmanna frjálslyndra fyrir
stuðningi við það.
Þuríður Backman VG lýsti

'5¨,!5'52 ¶«2
¶«2¨!23/.

flokk sinn andvígan málinu og
sagði mikilvægt að aðgengi að
áfengi væri takmarkað þar sem
vá stafaði af því.
BÖS

¥3,%.3+5+%..3,!. 6ERÈ ¹ ÅSLENSKUN¹MSKEIÈUM FYRIR ÒTLENDINGA HEFUR L¾KKAÈ OG
AÈSËKNIN HEFUR VÅÈA AUKIST

,¾KKAÈ VERÈ ¹ ÅSLENSKUN¹MSKEIÈUM FYRIR ÒTLENDINGA

Aðsókn á námskeið
hefur aukist mikið
)..&,94*%.$!-, Verð á 50 stunda
námskeiði í íslensku fyrir útlendinga hefur lækkað víðast hvar um
landið úr 35-40 þúsund krónum í
11-12 þúsund krónur þó að ekki sé
enn ljóst hvaða styrkur fáist frá
menntamálaráðuneytinu. Aðsóknin hefur að sama skapi aukist
víða.
Í Borgarbyggð hefur verðið
lækkað í 11 þúsund krónur og
verða útlendingarnir að hafa 80
prósenta mætingu til að fá þetta
verð. Miðað er við að verkalýðsfélög greiða verðið niður um 75 prósent og eru þá eftir um 2.500 krónur. Aðsóknin hefur aukist mikið
frá því í haust.
Guðrún Vala Elísdóttir, námsráðgjafi á Akranesi, kennir útlend-

ingunum íslensku og segir að langbest sé að kenna á laugardögum
en þá komi upp það vandamál að
menn vilji ekki tapa launum.
„Fólk vill vinna og lætur það
ganga fyrir. Ég finn ofboðslegan
mun á fólki eftir því hvort námskeiðið er á laugardegi eða að
kvöldi til í miðri viku. Fólk er ekki
eins þreytt á laugardögum,“ segir
hún.
Verð hefur einnig lækkað hjá
Fræðsluneti Austurlands. „Við
hentum okkur út í djúpu laugina
því að við vitum ekki hvað við
fáum frá menntamálaráðuneytinu
en vonandi gengur þetta upp,“
segir Laufey Eiríksdóttir, verkefnisstjóri hjá Fræðsluneti Austurlands.
GHS

Verðsamanburður gerður 11.01.07
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VERÐSAMANBURÐUR - VERÐ PER MÁNUÐ!
TM

Sjóvá

Sjóvá Strax

VÍS

Vörður

Skyldu- og framrúðutrygging

5.081 kr.

6.530 kr.

6.839 kr.

6.018 kr.

6.750 kr.

6.377 kr.

Kaskó- og skyldutrygging*

6.951 kr.

8.758 kr.

10.329 kr.

9.089 kr.

9.463 kr.

8.982 kr.

26%

49%

31%

36%

29%

% dýrari en
m.v. Kaskó- og skyldutrygging*

* miðað við 50.000 kr. sjálfsábyrgð

Vátryggjandi er Tryggingamiðstöðin hf.

2002 árg. · 890.000 kr. · 1600 vél
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+VENFÁLAGIÈ (RINGURINN

"LAÈAMANNAFUNDUR 0ÒTÅNS

Gáfu slysadeild
leikjatölvu

Segir tortryggni
óverðskuldaða

-!..²¨!234!2& Kvenfélagið
Hringurinn hefur fært slysa- og
bráðadeild Landspítala-háskólasjúkrahúss gjafir til að stytta
börnum stundir meðan dvalið er á
biðstofunni.
„Kvenfélagið Hringurinn
færði fyrir nokkru slysa- og
bráðadeild LSH að gjöf leikföng,
húsgögn, leikjatölvu, sjónvarp og
DVD-tæki á biðstofu fyrir börn.
Gjöf þessi á eftir að gleðja mörg
börn sem leita á deildina og stytta
þeim stundir,“ segir um gjöf
kvenfélagskvennanna í tilkynningu frá Jóni Baldvini Halldórssyni, upplýsingafulltra landspítalans.
GAR

2²33,!.$ !0 Á árvissum blaðamannafundi sínum í gær sagði
Vladimír Pútín Rússlandsforseti
efnahag lands síns í stöðugum
uppgangi, en landið væri óverðskuldað tortryggt erlendis og
sjálfur væri hann tortrygginn í garð
áforma Bandaríkjamanna, ekki síst
hvað varðar eldflaugavarnaáætlun
þeirra.
Á fundinn mætti metfjöldi
blaðamanna, alls 1.232, og hann stóð
yfir í þrjá og hálfa klukkustund.
Spurningarnar sem Pútín fékk
sneru mikið að vangaveltum um
hvað verður þegar síðara kjörtímabili hans lýkur að ári.
AA

./2$)#0(/4/3!&0

Það er góður siður
að borða alltaf morgunmat

*!#15%3 #()2!# ¥ KRÎGGUM VEGNA MIS

VÅSANDI UMM¾LA UM ¥RAN

&2¡44!",!¨)¨!0

5MM¾LI #HIRACS UM ¥RAN

Dregur eigin
orð til baka

Morgunmatur kemur brennslunni í gang og gefur þér orku

&2!++,!.$ !0 Jacques Chirac,

til að byrja daginn. Kelloggs Special K er bragðgóður og

forseti Frakklands, sagði í viðtali
við þrjú dagblöð að það væri
„ekki sérstaklega hættulegt“ þótt
Írönum tækist að koma sér upp
kjarnorkuvopnum – og skyldu
Íranar reyna að beita slíkum
vopnum gegn Ísrael yrði Teheran
umsvifalaust „eytt“. Hann dró
síðan ummælin til baka.
Ummælin lét forsetinn falla í
viðtali við blöðin New York
Times, International Herald
Tribune og Le Nouvel Observateur á mánudag, en daginn eftir
kallaði hann blaðamennina á sinn
fund til að freista þess að
endurskoða orð sín.
Forsetaskrifstofan gaf síðar
frá sér yfirlýsingu, þar sem
áréttað var að hvorki frönsk
stjórnvöld né alþjóðsamfélagið
myndu „líða það“ að Íranar kæmu
sér upp kjarnorkuvopnum.
AA

hressandi morgunmatur og með honum færðu mörg
lífsnauðsynleg vítamín og síðast en ekki síst járn.

Þeir sem borða morgunmat eru grennri
Það er útbreiddur misskilningur að það sé auðveldara að
grennast ef morgunverði er sleppt. Þvert á móti þá sýna
rannsóknir að þeir sem borða morgunmat eru alla jafna
grennri en þeir sem sleppa því. Ástæðan er m.a. sú að þeir
sem sleppa morgunverði hættir til að næla sér oftar í aukabita
til að bæta sér upp slen og orkuleysi. Vendu þig á að borða
alltaf morgunmat. Það tekur bara fimm mínútur að fá sér skál
af Kelloggs Special K með léttmjólk eða undanrennu og þú
nýtur þess langt frameftir degi.

6),(*,-52 ¶ 6),(*,-33/. "ORG
ARSTJËRI SEGIR FRAMMISTÎÈU HAND
BOLTALANDSLIÈSINS ÖJËÈINNI TIL SËMA
&2¡44!",!¨)¨34%&.

4ILLAGA BORGARSTJËRA SAMÖYKKT

Landsliðið fær
eina milljón

'¾SLUVELLI LOKAÈ
(¾TTA ¹ REKSTRI ¹ G¾SLUVELLINUM
%IÈSVELLI ¹ !KUREYRI !È SÎGN SKËLA
NEFNDAR B¾JARINS HEFUR NÕTING G¾SLU
VALLARINS MINNKAÈ MIKIÈ ¹ UNDANFÎRN
UM ¹RUM "ÎRN ¹ ALDRINUM TVEGGJA TIL
SEX ¹RA SÁU ALMENNT Å LEIKSKËLA Å DAG

F í t o n / S Í A

!+52%92)

F I 0 1 9 5 1 8

36%)4!234*«2.)2 Handboltalandslið

Íslendinga fær eina milljón króna
í styrk úr borgarsjóði. Tillaga
þessa efnis frá Vilhjálmi Þ.
Vilhjálmssyni borgarstjóra var
samþykkt í borgarráði í gær.
„Landslið Íslands hefur á
heimsmeistaramótinu í handknattleik sem fram fer í Þýskalandi þessa dagana sýnt frábæra
frammistöðu og verið landi og
þjóð til mikils sóma. Af því tilefni
leggur borgarstjóri til við
borgarráð að Reykjavíkurborg
heiðri HSÍ og landslið okkar,“
sagði í tillögu borgarstjórans. GAR

6%42!26%¨52 +ONA MOKAR SNJË FYRIR
FRAMAN ÖÕSKA BJËRAUGLÕSINGU Å +¾NU
GARÈI HÎFUÈBORG ²KRAÅNU -IKIÈ HEFUR
SNJËAÈ Å ²KRAÅNU UNDANFARNA DAGA

„Smá kríublund til viðbótar“
„Ég hef margoft gleymt lyklinum í skránni sem er ekki sérlega góður siður. Svo er
ég slæm með að láta klukkuna margvekja mig til að ná örlítilli „kríu“ til viðbótar.
En ég tel mér trú um að ég bæti allt upp með góðu siðunum mínum. Ég borða til
dæmis alltaf Kelloggs Special K í morgunmat.“
Katrín Dögg Hilmarsdóttir, MS í viðskiptum og afrekskona í golfi.



Hafðu það
gott um
helgina
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&ASTEIGNASALAR TELJA MARGT BENDA TIL LÅFLEGRA VIÈSKIPTA ¹ ¹RINU 

Spá hækkandi fasteignaverði
&!34%)'.)2 Greiningardeild Félags
fasteignasala telur að líflegt ár sé
fram undan á fasteignamarkaðnum.
Fasteignasalar segja góðar
horfur í atvinnumálum og góðan
kaupmátt vísbendingu um að fasteignaverð hækki.
Að því er segir í athugunum
greiningardeildar Félags fasteignasala leiðir aukin velmegun
yfirleitt til þess að fleiri fermetrar húsnæðis verði á hvern einstakling. Einnig sé lánaframboð
nú meira en árið 2006. „Viðskiptabankarnir eru almennt farnir að
lána aftur til fasteignakaupa eftir
að hafa nánast dregið sig út af

markaðnum
í
fyrra,“
segir
greiningardeildin.
Þá er sagt að
hjöðnun
verðbólgu ásamt fyrirhugaðri lækkun
á
virðisaukaskatti
á matvæli muni
leiða til hag- '2¡4!2 *«.!33/.
stæðari
&RAMKV¾MDASTJËRI
umhverfis fyrir &ÁLAGS FASTEIGNA
kaupendur fast- SALA
eigna. Mikil eftirspurn hafi verið í janúar og sala
aukist.

Fasteignasalar segja mikla
fólksfjölgun leiða til aukinnar eftirspurnar. Enn hafi ekki skilað sér
að fullu hækkun á verðmæti lóða
og tiltekinna staðsetninga. „Sú
hækkun virðist í sumum tilfellum
ekki vera komin að fullu inn varðandi notaðar eignir,“ segir greiningardeildin.
Eina forsenduna fyrir aukinni
eftirspurn segja fasteignasalar
vera ört vaxandi áhuga útlendinga
á að kaupa húsnæði á Íslandi.
„Ekkert lát virðist á þeirri þróun,“
segir greiningardeildin sem kemst
að þeirri niðurstöðu að verð fasteigna muni á þessu ári hækka
„nokkuð umfram verðbólgu.“ GAR

Ráðherrar ræddu
raflögn til Færeyja
Jóannes Eidesgaard, lögmaður Færeyinga, hóf opinbera heimsókn til Íslands á miðvikudag með viðræðum við forsætisráðherra. Auk samninga um viðskipti, fiskveiðar,
flug og siglingar ræddu þeir möguleika á að Færeyingar keyptu rafmagn frá Íslandi.
&2%9*!2 Möguleikinn á því að

Íslendingar sæju Færeyingum
fyrir rafmagni var meðal þess
sem til umræðu var á fundi Jóannesar Eidesgaard, lögmanns Færeyinga, og Geirs H. Haarde forsætisráðherra á miðvikudag, á
fyrsta degi þriggja daga opinberrar heimsóknar lögmannsins til
Íslands.
Á blaðamannafundi að loknum
viðræðum þeirra í Ráðherrabústaðnum í Reykjavík sagði Eidesgaard þá mjög áhugasama um
möguleikann á að lagður yrði rafstrengur frá Íslandi til Færeyja;
það gæti dregið mjög úr þörf Færeyinga fyrir innflutta olíu og þar
með hjálpað þeim að draga verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda. Ráðherrarnir sögðust þó
aðeins hafa rætt þetta á almennum
nótum þar sem formleg athugun á
því hvernig standa mætti að slíkri
framkvæmd hefði ekki farið fram.
Öllu nær framkvæmd er hins
vegar lagning nýs fjarskiptastrengs frá Færeyjum til meginlands Evrópu, sem bæði Færeyingar og Íslendingar eru að sögn
ráðherranna áhugasamir um að
verði einnig lagður til Íslands, til
viðbótar við FARICE-strenginn.
Ráðherrarnir sögðust hafa rætt
öryggismál á Norður-Atlantshafi í
ljósi þess að ekkert varnarlið er
nú lengur á Íslandi. Þeir hefðu
einnig rætt þörfina á að komið
yrði upp nýrri ratsjá í stað þeirrar
sem Atlantshafsbandalagið rak í
grennd við Þórshöfn þar til henni
var lokað nú um áramótin. Þar
sem Íslendingar annast einnig
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R¹ÈHERRA Å 2¹ÈHERRABÒSTAÈNUM ,ÎGMAÈURINN OPNAÈI F¾REYSKA VIÈSKIPTAR¹ÈSTEFNU Å
2EYKJAVÅK Å G¾R EN HEIMSËKN HANS LÕKUR Å DAG
&2¡44!",!¨)¨'6!

loftferðaeftirlit í færeysku lögsögunni er það að sögn ráðherranna gagnkvæmt hagsmunamál
beggja þjóða að ratsjá verði starfrækt í Færeyjum, í nafni öryggis á
íslenska
flugumferðastjórnarsvæðinu.
Ráðherrarnir
lögðu
báðir
áherslu á mikilvægi þess að framkvæmd Hoyvíkursamkomulagsins svonefnda tækist vel, en svo er

nefndur víðtækur fríverslunar- og
viðskiptasamningur landanna sem
gekk í gildi í nóvember.
Báðir
lýstu
ráðherrarnir
ánægju með nýlegan fjölþjóðasamning um síldveiðar, en þeir
hörmuðu jafnframt að ekki skyldi
enn hafa tekist að ná samkomulagi
um tvíhliða samninga grannþjóðanna um loðnuveiði.
AUDUNN FRETTABLADIDIS

+OSIÈ UM DEILISKIPULAG Å (AFNARFIRÈI  MARS

2ANNSËKN ¹ (AFRAVATNI

Orðalag spurningar
um álver í skoðun

Kanna umfang
mengunar

skúffu þar til niðurstaða
atkvæðagreiðslunnar
hefur verið í bæjarstjórn
liggur fyrir. „Við erum
Hafnarfjarðar að ganga
andsnúin þessu. Við teljtil íbúakosninga um deilium eðlilegra að kjósa um
skipulagstillögu að stækkhvort það eigi að stækka
aðs álvers í Straumsvík
álverið eða ekki,“ segir
laugardaginn 31. mars.
hún.
Tillagan var samþykkt
Kjörstjórn
Hafnarmeð mótatkvæði vinstri
fjarðar hefur verið falið
grænna.
að hefja undirbúning að
Málsmeðferðarreglur '5¨2². '²34!
kosningunni.
Ákveðið
vegna íbúakosninga voru '5¨-5.$3$«44)2
hefur verið að utankjörsamþykktar á bæjarfundaratkvæðagreiðsla fari fram
stjórnarfundi á fimmtudag. Reglfrá og með 15. febrúar.
urnar gilda um íbúakosningar og
Aukabæjarráðsfundur verður í
skoðanakannanir meðal bæjarbúa.
dag. Meðal annars verður rætt um
Einfaldur meirihluti þeirra sem
orðalag á spurningunni sem borin
nýta sér atkvæðisrétt sinn ræður.
verður upp í kosningunni. Ákveðið
Guðrún Ágústa Guðmundsdótthefur verið að leyfa hagsmunaaðir, bæjarfulltrúi vinstri grænna,
ilum að taka þátt í að móta orðasegir að auglýsing á deiliskipulagið.
lagstillögu Alcan fari nú ofan í
GHS

(!&.!2&*®2¨52 Samþykkt

Í NAUTI ERUM VIÐ BESTIR

6).!&5.$52 *ËANNES %IDESGAARD LÎGMAÈUR &¾REYINGA OG 'EIR ( (AARDE FORS¾TIS

5-(6%2&)3-, Heilbrigðiseftirlit

Kjósarsvæðis ætlar að gangast
fyrir ítarlegri rannsókn á lífríki
og efnum í Hafravatni. Er
rannsóknin gerð vegna áhuga hjá
heilbrigðiseftirlitinu á að kanna
þau stöðuvötn sem næst liggja
þéttbýli.
Að rannsókninni lokinni á að
vera hægt að segja betur til álagsþol Hafravatns vegna mengunar.
Stöðugt eru fleiri sem sækja útivistarsvæði þar sem aðgangur er
að vatni og því mikilvægt að kanna
áhrifin á stöðuvötn.
„Hafravatn varð fyrir valinu
þar sem það er á mörkum þéttbýlis
og má búast við að aukinn ágangur
verði umhverfis vatnið á næstu
árum,“ segir í bréfi Þorsteins Narfasonar, framkvæmdastjóra heilbrigðiseftirlitsins, til bæjarráðs
Mosfellsbæjar, sem samþykkti að
taka þátt í kostnaði við verkefnið.
GAR
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BLËMUM B¾TT EINS OG ÖESSI MAÈUR
SÕNDI FRAM ¹ ÖEGAR HANN SPÅGSPORAÈI
UM VERSLANAMIÈSTÎÈ Å (ONG +ONG Å
BLËMASKRÒÈA
./2$)#0(/4/3!&0
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3KOT OG SPRENGJU¾FINGASV¾ÈI "ANDARÅKJAHERS N¹ YFIR  ÖÒSUND HEKTARA LANDS

3ERBAR UM +OSOVO ¹¾TLUN

Hreinsun mun taka áratugi

Segja tillögur
þvert á skilyrði

5-(6%2&)3-, Um 90 svæði, sem
ná yfir rúmlega 24 þúsund hektara lands, voru notuð til skot- og
sprengjuæfinga Bandaríkjahers á
þeim tíma sem herinn dvaldi hér á
landi. Flest svæðin eru á Reykjanesi og á höfuðborgarsvæðinu en
einnig í öðrum landshlutum. Þetta
kom fram í svari Valgerðar Sverrisdóttur
utanríkisráðherra
á
Alþingi við fyrirspurn Jóns Gunnarssonar, þingmanns Samfylkingarinnar.
Í svari ráðherra kemur einnig
fram að þótt mörg svæði séu þekkt
þurfi að rannsaka þau mun betur
til að áætla magn skota og
sprengna á hverju svæði fyrir sig.

Af þeim 73 svæðum sem skráð
eru, en beðið er upplýsinga frá
Bretlandi um önnur 27 svæði, eru
greinargóðar upplýsingar til um
29 þeirra. 36 svæði frá því í seinni
heimsstyrjöldinni eru ókönnuð.
Ekki er heldur útilokað að fleiri
svæði bætist við eftir því sem
gagnaöflun vindur fram. Landhelgisgæslan fékk árið 2002 tækjabúnað sem leitar að sprengjum
undir yfirborði, en það hefur bætt
forsendur til gagnaöflunar til
muna.
Ekki hefur verið áætlað hversu
langan tíma gagnaöflun og hreinsun æfingasvæðanna tekur. Til
samanburðar á hreinsun á 500 til

9&)2,)43+/24  ÖESSI KORTI M¹ F¹ GRËFA

HUGMYND UM ÖAÈ VERK SEM FRAMUNDAN
ER

1500 hektara svæði á Vogaheiði að
ljúka árið 2012. Bandaríski herinn
notaði svæðið frá 1952-1960 til að
æfa skotárásir með sprengjuvörpum, fallbyssum, skriðdrekum og
öðrum vopnum sem landherir
nota. Kostnaður við hreinsunina
er ókunnur.
SH¹

3%2"¥! !0 Áætlun Sameinuðu
þjóðanna um framtíðarstöðu
Kosovo gengur þvert á óskir
Serbíustjórnar um að héraðið
verði eftir sem áður formlega
innan landamæra Serbíu. Þetta
sögðu fulltrúar Serba í viðræðunum um Kosovomálið í gær, daginn
áður en erindreki SÞ, Martti
Ahtisaari, kynnir áætlunina fyrir
fulltrúum Serbíustjórnar og
hinnar kjörnu héraðsstjórnar
Kosovo.
Slobodan Samardzic, meðlimur
serbnesku samninganefndarinnar, tjáði serbneska sjónvarpinu að
hugmyndir Ahtisaaris „gengju
þvert á skilyrði Serbíu“.
AA

"¾JARSTJËRN 3ELTJARNARNESS

ËVOHQVNE|UQPHèWY|IDOWÀHLULVNHPPGDUWHQQXUHQE|UQtQiJUDQQDO|QGXQXPVDPNY PW0XQQtVUDQQVyNQ

Neita að borga
meira til Strætó

Tannskemmdir algengari hjá strákum

36%)4!234*«2.)2 Bæjarstjórn
Seltjarnarness segir tillögu
stjórnar Strætó bs. um nýja
kostnaðarskiptingu stangast á við
ákvæði samkomulags eigenda Strætó,
sveitarfélaganna á
höfuðborgarsvæðinu. Ekki megi
breyta kostnaðarhlutföllum milli
eigenda nema
*«.-5.$52
samsvarandi
'5¨-!233/.
breyting verði á
þjónustunni eða um það samið.
Seltirningar segja að frá því
samkomulagið um Strætó bs. var
gert hafi þjónusta Strætó við
Seltirninga aðeins breyst óverulega. Þá hafi íbúafjöldi bæjarins
staðið í stað, öfugt við Reykjavík
og Kópavog. Því sé ekki hægt að
fallast á að framlag Seltjarnarness
hækki um 90 prósent.
GAR

(%),"2)'¨)3-, Íslensk börn eru

að meðaltali með tvöfalt fleiri
skemmdar tennur en börn í Svíþjóð og er tannheilsa þeirra sú
versta á Norðurlöndum. Þetta er
niðurstaða
Munnís-rannsóknarinnar sem gerð var um allt land.
Niðurstöður rannsóknanna voru
birtar í gær. Þar kom meðal annars fram að hjá tólf ára barni á
Íslandi eru að meðaltali rúmlega
tvær fullorðinstennur skemmdar
og þarfnast viðgerða eða hafa
þegar verið fylltar. Meðal fimmtán ára unglinga eru að meðaltali
fjórar tennur skemmdar. Skemmdir eru algengari hjá strákum en
stelpum.
Tannheilsu fer því hrakandi og
segir í skýrslunni að áhyggjuefni
sé hve mikið það færist í vöxt að
ekki sé gert við skemmdir. Um 17
prósent barna fara ekki í reglulegt
eftirlit hjá tannlækni, verst er

ástandið á Vestfjörðum en best í
Skagafirði.
„Mjög mikilvægt er að fólk geri
sér grein fyrir því að aðgengi að
tannheilsuþjónustu hér á landi er
ekki nægilega gott,“ segir Hólmfríður Guðmundsdóttir, tannlæknir hjá Lýðheilsustöð og heilsugæslunni. Hún segir Íslendinga búa við
annað kerfi en það sem tíðkast hjá
öðrum
Norðurlandaþjóðum.
Kostnaðarhlutdeild foreldra sé
mun meiri hér á landi en áður var
og það hafi orðið til þess að dregið
hafi úr komu barna til tannlækna.
Kerfið þurfi að taka það athugunar.
KDK
(«,-&2¥¨52 '5¨-5.$3$«44)2
4!..,+.)2 /' 6%2+%&.)334*«2)
4!..6%2.$!2  ,µ¨(%),3534®¨ SEGIR

AÈGENGI ¥SLENDINGA AÈ TANNL¾KNUM EKKI
N¾GILEGA GOTT MIÈAÈ VIÈ ÖAÈ SEM GERIST
HJ¹ ÎÈRUM .ORÈURLANDAÖJËÈUM
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Verð frá 2.680.000 kr.*

Fjölhæfur eins og þú
Það þarf töluverða fjölhæfni til að vera framkvæmdastjórinn á
heimilinu, útsjónarsami uppalandinn og meistarinn í hvers
kyns útréttingum. Mercedes-Benz B-Class er hinn fullkomni
fjölskyldubíll og býr yfir sveigjanleika sem fáir aðrir bílar geta
státað af. Hann er ótrúlega rúmgóður miðað við hversu nettur
og lipur hann er auk þess að vera kraftmikill, þægilegur og
sportlegur, allt í senn.

Þessi glæsilegi meðlimur Mercedes-Benz fjölskyldunnar hefur
náð frábærum árangri í öryggisprófum og hlaut m.a. 5 stjörnur
í EURO-NCAP. Há staða sætanna eykur öryggi farþega
verulega og gerir allt aðgengi að bílnum þægilegra. Þá er
B-Class frægur fyrir að vera eyðslugrannur og hefur dísilknúni
CDI bíllinn unnið til verðlauna í sparaksturskeppnum bæði hér
heima og erlendis. Komdu í sýningarsal okkar að Laugavegi
170 og mátaðu bíl sem er fjölhæfur eins og þú.

ASKJA · Laugavegi 170 · 105 Reykjavík · Sími 590 2100 · www.askja.is · ASKJA er eini viðurkenndi sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi.
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Örfirisey taki fljótt breytingum
Þyrping ehf. vill fá að gera landfyllingar og reisa nýja byggð fyrir 4.500 manns á landfyllingum út fyrir Örfirisey. Björn Ingi Hrafnsson, formaður starfshóps um framtíð Örfiriseyjar, boðar alþjóðlega ráðstefnu.
3+)05,!'3-, „Ég held að enginn
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(ËPUR MANN FYLGDI Å KJÎLFAR "RYNDÅSAR
3CHRAM OG Ö¹ VAR VINNU H¾TT
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&RAMKV¾MDIR VIÈ LAFOSSKVOS

Bryndís stöðvar
skurðgröfurnar
3!-'®.'52 Varmársamtökin

stöðvuðu fyrirhugaðar vegaframkvæmdir við tengibraut um
Álafosskvos í Mosfellsbæ í
fyrradag.
Að sögn Sigrúnar Pálsdóttur,
stjórnarmanns samtakanna,
mættu tæplega fimmtíu manns til
mótmælanna. Meðal þeirra var
Bryndís Schram. Hún tók sig til
og settist fyrir framan skurðgröfu, sem hætti að moka. Fleiri
úr hópi mótmælenda fylgdu á
eftir og var vinna þá lögð niður að
mestu. Seinna kom byggingarfulltrúi og stöðvaði framkvæmdir
alveg. Hann gaf ekki skýringar á
því, segir Sigrún.
Helgafellsbyggingar ehf.
stefna nú að því að reisa 1.200
íbúðir á svæðinu, segir Sigrún.
Einnig sé gert ráð fyrir 10.000
bíla umferð á dag á þessu
„vinsælasta útivistar- og ferðamannsvæði Mosfellsbæjar“.
Í tilkynningu frá fyrirtækinu
segir meðal annars að byggðin
hafi verið á skipulagi í 24 ár og
ætti ekki að koma á óvart.
KËÖ

*miðað við tollgengi Evru í febrúar 2007

hafi gert sér grein fyrir því hvað
það er stutt í það að Örfirisey
taki ótrúlegum breytingum,“
segir Björn Ingi Hrafnsson, formaður starfshóps um framtíð
Örfiriseyjar.
Þyrping ehf. vill reisa íbúðabyggð fyrir 4.500 manns á 25
hektara landfyllingu út af Ánanaustum í Örfirisey. Oddur Víðisson, framkvæmdastjóri Þyrpingar, segir það mundu svara mikilli
eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði
miðsvæðis í Reykjavík, ekki síst
við sjávarsíðuna. Á svæðinu, sem
nefnt verði Hólmar, verði bæði
fjölbýlishús og sérbýli. Gert
verði ráð fyrir lóðum fyrir skóla,
íþróttaaðstöðu, sundlaug og annarri þjónustu.
„Með skipulagi í Hólmum
verður leitast við að skapa sem
best veðurskilyrði og tryggja
gott útsýni. Áætlað er að mynda
sjávarlón með flóðgáttum sem
halda vatnsborði stöðugu svo
ekki gæti flóðs og fjöru. Aðgengi

/$$52 6¥¨)33/.
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að sjó verður óheft. Bílastæði
íbúa verða að mestu neðanjarðar
og net gangstíga mun tryggja
gönguleiðir sem ekki liggja yfir
umferðargötur,“ segir í greinargerð Þyrpingar sem vonast til að
geta hafist handa innan tveggja
ára.
„Frumkvæði Þyrpingar sýnir
að það eru fjölmargir sem hafa
áhuga á að koma að þessari uppbyggingu,“ segir Björn Ingi
Hrafnsson, sem undirstrikar þó
að framtíðarskipulag Örfiriseyjar allrar sé í skoðun og ekkert
hafi verið ákveðið. Fleiri en Þyrping hafi óformlega lýst áhuga á
að koma að uppbyggingunni. Örfirisey sé einstök og ekki megi
klúðra verkefninu.
Björn Ingi segir að hluti undirbúningsins sé að kynna sér
hvernig best hafi verið staðið að
uppbyggingu á sambærilegum
svæðum annars staðar í heiminum. Tveir menn hafi í síðustu
viku farið í kynnisferð til Kaupmannahafnar og Árósa. Fleiri
skoðunarferðir til útlanda sé
áætlaðar.
„Við erum í sambandi við fjölmarga erlenda ráðgjafa og hugmyndin er að efna hér til alþjóðlegrar ráðstefnu um skipulag
eyjarinnar og framtíð hennar,“
segir Björn Ingi.
Miklir olíutankar eru í Örfirisey. Björn Ingi segir öryggi þeirra
og framtíð til skoðunar hjá hópi
sérfræðinga. Þá þurfi að hyggja
vel að burðargetu núverandi
gatnakerfis og bregðast við ef
úrbóta sé þörf.
„Það greinilegt að það er allt á
fleygiferð í skipulagsmálum í
Örfirisey og það er fínt,“ segir
Björn Ingi.
GAR FRETTABLADIDIS

®2&)2)3%9 /' («,-!"9''¨). 4ÎLVUTEIKNAÈA BYGGÈIN ¹ MYNDINNI SÕNIR TILLÎGU

¶YRPINGAR UM NÕJA BYGGÈ Å ®RFIRISEY
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„ ORÐRÉTT“
Er það kannski vinsælast?

Sá iðnvæðinguna
fyrir.

b%KKI SL¾MT AÈ VERA VIN
S¾LUST 4AKK K¾RLEGA FYRIR
AÈ KJËSA MIG ÖAÈm

b¶ËRÈUR KAKALI RAK ¹ SÅNUM
TÅMA EINSKONAR STËRIÈJU
STEFNU Å Ö¹GU STERKRAR ¾TTAR
OG KONUNGSVALDSINSm
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nær og fjær
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Með tvær bækur í smíðum
"RAGI «LAFSSON RITHÎFUNDUR ER MEÈ TV¾R
SK¹LDSÎGUR Å SMÅÈUM b®NNUR BËKIN ER TENGD
3ENDIHERRANUM SEM KOM ÒT FYRIR JËLIN ÖAÈ
KOMA FYRIR PERSËNUR ÒR ÖEIRRI BËK EN ÁG ER
EKKI AÈ SKRIFA UM SAMA LJËÈSK¹LDIÈ SEM
FËR ¹ LJËÈAH¹TÅÈ Å ,ITH¹EN m SEGIR "RAGI SEM
NÕLEGA FÁKK RITHÎFUNDALAUN TIL ÖRIGGJA ¹RA
b2ITHÎFUNDALAUNIN GERA ALVEG ËMETANLEGT
GAGN ÁG HEF FENGIÈ ÖAU Å NOKKUR ¹R OG
REIÈI MIG MIKIÈ ¹ ÖAU ,AUNIN ERU Å
KRINGUM  ÖÒSUND ¹ M¹NUÈIm
"RAGI SEGIR AÈ SÎGUSVIÈ BËKAR
INNAR SÁ EKKI ,ITH¹EN HELDUR
2EYKJAVÅK OG ËNEFND HAFN
ARBORG Å %VRËPU b(IN
GERIST Å 2EYKJAVÅKm
"RAGI SINNIR BARNA
UPPELDI OG SKRIFAR
ÖESSA DAGANA b¡G BYRJA

AÈ SKRIFA KLUKKAN  OG SKRIFA Å SVONA SEX TÅMA ¹
DAG Å TVEIMUR LOTUM ¡G SKRIFA NOKKURN VEGINN
¹ SKRIFSTOFUTÅMA EN SVO AUÈVITAÈ EINS OG
ALLIR SEM SKRIFA OG BÒA TIL SÎGUR Ö¹ ER
ÁG MEÈ HUGANN VIÈ ÖETTA ALLAN DAGINN
OG JAFNVEL MEÈAN ÁG SEF LÅKA m SEGIR
"RAGI SEM SKRIFAR B¾ÈI HEIMA HJ¹
SÁR EN EINNIG Å HÒSN¾ÈI ÒTI Å B¾
2ITHÎFUNDURINN SEGIST HAFA N¹NAST
ORÈIÈ HR¾RÈUR YFIR ÖEIM
VIÈTÎKUM SEM 3ENDIHERRANN
FÁKK UM JËLIN b¡G ¹TTI EKKI
ALVEG VON ¹ ÖVÅ AÈ HÒN
FENGI SVONA GËÈAR ALMENN
AR VIÈTÎKUR SELDIST SVO
VÅÈA m SEGIR "RAGI OG B¾TIR
ÖVÅ VIÈ AÈ BËKIN HAFI SELST
Å TVÎFALT MEIRA UPPLAGI EN
SÅÈASTA BËK HANS

.µ92¨!3!+%00.)
%245 4¥3+56)4)
N .¹MSGAGNASTOFNUN OG M¹L
R¾KTARSVIÈ 3TOFNUNAR RNA -AGN
ÒSSONAR Å ÅSLENSKUM FR¾ÈUM
STËÈU FYRIR .ÕYRÈASAMKEPPNINNI
b.ÕYRÈI VANTARm FYRIR SKÎMMU
6ERÈLAUNAORÈIÈ VAR TÅSKUVITI SEM
ER ÖÕÈING ¹ ENSKA ORÈINU bTREND
SETTERm ®NNUR NÕYRÈI SEM B¹RUST
VORU TIL D¾MIS ORÈIN DAGFÅNN
SEM ÖÕÈING ¹ ORÈINU bCASUALm AÈ
ÖR¾ÈA NETIÈ EN
EKKI bSÎRFA REYNIR
FYRIR bWANNABEm
OG BR¾ÈINGUR SEM
ÖÕÈING ¹ bFUSIONm
Ö¹ ER H¾GT AÈ
SEGJA BR¾ÈINGS
MATARGERÈ EN EKKI
FUSION MATARGERÈ

Sjónvarpsefni sem klikkar ekki
Árstími spurningakeppnanna er runninn upp. Sjónvarpsþátturinn Meistarinn
hóf göngu sína á ný í gær
og síðar í mánuðinum hefst
fyrsta sjónvarpsumferðin í
Gettu betur.

(%,') 2!&. ).'6!233/.

4ËNLISTAMAÈUR

Spurning um
hagnaðinn
b¡G VEIT NÒ EKKI MIKIÈ UM ÖESSI
M¹L %N ÁG HUGSAÈI NÒ MEÈ MÁR Å
MORGUN HVAÈ ÁG MYNDI GERA EF ÁG
V¾RI BANKASTJËRI EINS ÖESSARA BANKA
3J¹LFUR MYNDI ÁG HAFA MJÎG GAMAN
AF ÖVÅ AÈ GEFA ÎLLUM STARFSMÎNNUM
MÅNUM GËÈAN BËNUS m SEGIR (ELGI
2AFN )NGVARSSON TËNLISTAMAÈUR
(ANN SEGIR AÈ ÖËTT ALLTAF SÁ GAMAN
AÈ HEYRA AF GËÈRI AFKOMU FYRIRT¾KJA
VEKI FRÁTTIR AF HAGNAÈI BANKANNA
ËNEITANLEGA UPP SPURNINGAR
b4ÎLURNAR ERU SVO H¹AR AÈ MAÈUR
VELTIR ÖVÅ FYRIR SÁR HVORT EINHVERJUM
ÖURFI EKKI AÈ BL¾ÈA TIL AÈ N¹ ÖEIM
!NNARS Ö¹ ER ÁG NÒ SVO NÕ FARINN
AÈ BÒA AÈ ÁG ÖEKKI ÖESSI M¹L EKKI
ALMENNILEGA %FTIR NOKKUR ¹R ¹ ÁG
EFTIR AÈ ÖEKKJA ÖETTA BETURm

Spurningakeppnir eru sívinsælt
sjónvarpsefni. Allt frá árdögum
sjónvarps hafa spurningakeppnir
í einhverri mynd verið á dagskrá
og vinsældirnar láta sjaldnast á
sér standa. Viltu vinna milljón,
Kjördæmin keppa, Popppunktur
og SPK eru allt
dæmi um vinsæla sjónvarpsþætti þar sem
barist var um
að svara rétt.
En hvers vegna
eru spurningakeppnir svona
vinsælar?
„Í fyrsta lagi ¶/2"*®2.
getum við sam- "2/$$!3/.
samað
okkur
þáttakendum því þetta er venjulegt fólk eins og við,“ segir Þorbjörn Broddason prófessor í fjölmiðlafræði. „Í öðru lagi veita
spurningakeppnir okkur tækifæri
til þátttöku í miðli sem býður ekki
upp á þátttöku annars. Við getum
setið heima og svarað spurningunum jafnvel þótt enginn heyri í
okkur og þannig berum við okkur
saman við þátttakendurna og uppgötvum að við erum alls ekki svo
vitlaus,“ segir Þorbjörn og bætir
því við að spennan hafi einnig sitt
að segja. „Spurningakeppnir eru
vinsælar á sama hátt og handbolti
eða aðrar keppnir eru vinsælt
sjónvarpsefni. Áhorfendur sækja
í spennu og í spurningakeppnunum er aðeins einn sigurvegari. Að
auki getur áhorfandinn skipað sér
í lið, líkt og í boltanum, þú heldur
til dæmis með gamla skólanum
þínum og þar með magnast stemningin.“

Grillaður skötuselur

'%445 "%452 3PURNINGAKEPPNI FRAMHALDSSKËLANNA HEFUR VERIÈ ¹ DAGSKR¹ FR¹ ¹RINU  OG ER ALLTAF JAFN VINS¾L

Það eru ekki aðeins keppendurnir sem verða að hetjum á skjánum heldur eiga spyrlarnir það til
að verða hálfgerðar stjörnur. „Vinsældir sumra spurningaþátta
byggjast á spyrlinum. Magnús
Magnússon heitinn var til dæmis
geysivinsæll spyrill,“ segir Þorbjörn.
Spurningakeppnir ná greinilega að sameina ýmsa þætti sem
áhorfendum líkar. Og ekki nóg
með það heldur telur Þorbjörn
einnig að keppnir af þessu tagi séu
vinsælar meðal framleiðenda.
„Spurningaþættir hljóta að vera
tiltölulega ódýrir í framleiðsu
miðað við vinsældir. Leikið efni
kostar til að mynda mun meira, en
þarna ertu með fólk af götunni,
sem þiggur ekki laun, í aðalhlutverkum,“ segir Þorbjörn sem
sjálfur skemmtir sér konunglega
yfir spurningaþáttum í sjónvarpi.
THORGUNNUR FRETTABLADIDIS

-%)34!2).. *ËNAS ®RN (ELGASON SIGRAÈI Å SPURNINGAKEPPNINNI -EISTARANUM ¹RIÈ
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Verði þér
að góðu
– úrval af gómsætum fiskréttum

Ævintýralegar fiskbúðir
FISKISAGA Hamraborg 14a / Skipholti 70 / Höfðabakka 1 / Nesvegi 100 (Vegamótum) / Sundlaugavegi 12 / Háaleitisbraut 58–60 / fiskisaga.is

Frábært verð

30%

afsláttur

1.199 kr/kg. áður 1.724 kr/kg.
Gourmet hunangsgrísakótilettur

25%

40%

afsláttur

afsláttur

179 kr/kg. áður 299 kr/kg.

487 kr/kg. áður 649 kr/kg.
Íslandsfugl kjúklingalæri

Íslandsfugl kjúklingavængir

20%

25%

afsláttur

afsláttur

461 kr/kg. áður 614 kr/kg.

399 kr/stk. áður 499 kr/stk.
Freschetta Brickoven pizzur

Gourmet grillborgarar m/brauði

20%

25%

Hönnun: Víkurfréttir

afsláttur

127 kr/pk. áður 159kr/pk.
Nettó samlokubrauð - gróft

afsláttur

99

kr/stk.
T2 peru og sítrónu - 2 ltr.

344

kr/stk. áður 459 kr/stk.
Nettó vanilluís og súkkulaðiís - 3 ltr.

allt í matinn á einum stað
 %$"! "!
%& &%'%%
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Hefur alhliða eftirlit með markaðinum

 

3AMKEPPNISEFTIRLITIÈ ER SÒ RÅKISSTOFNUN SEM ¹
AÈ TRYGGJA AÈ ÅSLENSK FYRIRT¾KI HALDI SIG INNAN
RAMMA SAMKEPPNISLAGA %ITT AF ST¾RSTU
M¹LUNUM SEM EFTIRLITIÈ HEFUR RANNSAKAÈ
UNDANFARIÈ ER SAMR¹È OLÅUFÁLAGANNA EN ¹
HVERJUM TÅMA ERU FJÎLMÎRG M¹L TIL RANNSËKN
AR HJ¹ EFTIRLITINU




 

 

 

 

 



 







(VERNIG KOMAST M¹L ¹ DAGSKR¹ HJ¹ SAM
KEPPNISEFTIRLITINU

(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

fréttir og fróðleikur
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Opna fyrir
samskipti
-ENNTA¹¾TLUN
%VRËPUSAM
BANDSINS VAR
KYNNT Å "ORG
ARLEIKHÒSINU
Å G¾R 2AGN
HILDUR :OÃGA
VERKEFNASTJËRI
HJ¹ !LÖJËÈA
SKRIFSTOFU
2!'.(),$52
:/£'!
H¹SKËLASTIGSINS
6ERKEFNASTJËRI
SEGIR TILGANGINN
!LÖJËÈASKRIFSTOFU
AÈ OPNA FYRIR
H¹SKËLASTIGSINS
SAMSKIPTI TIL
LANDA %VRËPU
(VEN¾R HËF ¥SLAND Ö¹TTTÎKU Å
ÖESSUM ¹¾TLUNUM
/KKAR Ö¹TTTAKA HËFST ¹RIÈ 
OG HEFUR ÖRËAST OG AUKIST MEÈ
¹RUNUM EFTIR ÖVÅ SEM FLEIRI VITA AF
ÖESSU S¾KJA FLEIRI UM ¶AÈ SEM ER
SKEMMTILEGAST Å ÖESSU ER AÈ ÖETTA ER
¹ ÎLLUM SKËLASTIGUM ALVEG FR¹ LEIK
SKËLA OG UPP Å H¹SKËLA FULLORÈINS
FR¾ÈSLUSTOFNANIR OG STARFSMENNTUN
(VAÈ BREYTIST MEÈ SAMEINING
UNNI
"REYTINGIN ER KANNSKI MEST FYRIR
NEYTANDANN -EÈ SAMEININGUNNI ER
ÖETTA ALLT SETT ¹ EINN STAÈ ¾TLAN
IRNAR SKÎRUÈUST AÈ SUMU LEYTI EINS
OG TIL D¾MIS FULLORÈINSFR¾ÈSLAN SEM
VAR HJ¹ 3ËKRATES OG STARFSMENNTUN
SEM VAR HJ¹ ,EONARDO SKARAÈIST ¶AÈ
¹ AÈ EINFALDA ÖETTA OG GERA AÈGENGI
LEGRA FYRIR NEYTANDANN

%FTIRLITIÈ TEKUR M¹L ¹ DAGSKR¹ EF RÎKSTUDDAR
KVARTANIR BERAST UM ËEÈLILEGA VIÈSKIPTA
H¾TTI EN EINNIG HEFUR EFTIRLITIÈ HEIMILDIR
TIL ÖESS AÈ TAKA UPP M¹L EF STARFSMÎNNUM
ÖESS ÖYKIR ¹ST¾ÈA TIL (¾GT ER AÈ SENDA
EFTIRLITINU ¹BENDINGAR JAFNVEL NAFNLAUST ¹
VEF SAMKEPPNISEFTIRLITSINS ¶AR KEMUR FRAM
AÈ SLÅKAR ¹BENDINGAR GETI LEITT TIL ATHUGANA
EF N¾G ¹ST¾ÈA ÖYKIR TIL %INNIG ER H¾GT AÈ

(VERT ER MARKMIÈIÈ MEÈ
RANNSËKNUM 3AMKEPPN
ISEFTIRLITSINS
-ARKMIÈ SAMKEPPNISEFT
IRLITSINS ER AÈ FRAMFYLGJA
SAMKEPPNISLÎGUM OG
MARKMIÈ EFTIRLITSINS ÖVÅ
SAMHLJËÈA MARKMIÈUM
LAGANA ¶AU ERU MEÈAL
ANNARS ÖAU AÈ EFLA VIRKA
SAMKEPPNI Å VIÈSKIPTUM
MEÈ ÖVÅ AÈ VINNA GEGN
ËH¾FILEGUM HINDRUNUM OG

Þrjú ný framboð eru að
íhuga að bjóða fram til
Alþingis í kosningunum
í vor. Þessi framboð eru
tveir hópar öryrkja og
eldri borgara og samtökin
Framtíðarlandið. Fyrri tvo
hópana má staðsetja vinstra
megin við miðlínu stjórnmálanna en Framtíðarlandið virðast vera Hægri-græn
umhverfisverndarsamtök.
Sérframboð á vegum Jóns
Baldvins Hannibalssonar
og Margrétar Sverrisdóttur
hafa einnig verið nefnd til
sögunnar.
Baldur Þórhallsson, prófessor í
stjórnmálafræði
við
Háskóla
Íslands, telur að ástæðan fyrir
framboðinu sé fyrst og fremst sú
að þeir sem standi að þeim séu
fullir af gremju í garð stjórnvalda
og hvernig þau hafa staðið að málefnum aldraðra, öryrkja og að
umhverfismálum.
„En það getur einnig verið að
þessir hópar treysti ekki stjórnarandstöðunni til að bæta stöðuna
komist hún til valda eftir kosningar,“ segir Baldur og bætir því við
að það sé athyglisvert að þessir
hópar vilji ekki leita á náðir stjórnarandstöðunnar með sín mál. „Það

Á tilboði í
febrúar 200
7

RV6224A

DAX Handsp
ritt,
krem, sápur
ofl.

er umhugsunarvert fyrir stjórnarandstöðuna, sem hefur fjallað
mikið um helstu kosningamál
þessara framboða, málefni aldraðra, öryrkja og umhverfismál, að
hugsanlega verði sérstök framboð
til að vinna að þeim,“ segir Baldur.
Auður Styrkársdóttir stjórnmálafræðingur telur að vangaveltur þessara hagsmunahópa um
framboð kunni að þrýsta á stjórnmálaflokkana til að skerpa stefnu
sína fyrir kosningar. „Hótunin um
framboð kann að duga til að flokkarnir taki við sér og sinni stefnumálum hagsmunahópanna betur.
Þetta er hugsanlega áskorun til
allra flokka,“ segir Auður.
Einar Mar Þórðarson, stjórnmálafræðingur hjá félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, segir að
ástæðan fyrir framboði öryrkja
og aldraðra sé sú að þessir hópar
séu ósáttir við stöðu sína í samfélaginu og vilji breyta henni. „Þau
vilja koma manni á þing eða vekja
athygli á stefnumálum sínum með
því að fara í framboð.“
Einar segir að Framtíðarlandið
sé ósamstæður hópur en að samtökin virðist vilja stofna Hægrigrænan flokk á Íslandi. „Það er
hins vegar ekki ljóst hvaða stefnu
samtökin taka ef þau bjóða fram
því þau hafa ekki gefið það út.“
Einar segist halda að fólkið sem
stendur að Framtíðarlandinu vilji
ekki kjósa vinstri-græna vegna
þeirrar vinstrislagsíðu sem er á
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flokknum. „Þetta er fólk sem skilgreinir sig til hægri en vill setja
umhverfismálin á odinn.“

!FLEIÈINGAR FRAMBOÈA ¹ NIÈURSTÎÈ
UR KOSNINGANNA
Baldur telur að ef Framtíðarlandið, sem hefur umhverfismál sem
sitt helsta stefnumál, bjóði fram
sé líklegt að framboðið taki fylgi
frá vinstri-grænum og Samfylkingunni. „Það er áfall fyrir báða
flokkana ef Framtíðarlandið fer
fram.
Umhverfisverndarsinnar
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*ENSEN
(ELSTU STEFNUM¹L "¾TA KJÎR ELDRI BORGARA OG ÎRYRKJA 6ILJA
F¹ LEIÈRÁTTINGU ¹ ÖEIM ËJÎFNUÈI SEM ER Å ÅSLENSKU SAMFÁ
LAGI !È ÖAÈ VERÈI SAMR¾MI Å LAUNUM LANDSMANNA "¾TUR
¹ HEILBRIGÈIS OG MENNTAKERFINU
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&ORYSTUMENN !RNÖËR (ELGASON FYRRVERANDI FORMAÈUR
ÎRYRKJABANDALAGSINS !RNËR 0ÁTURSSON (ANNES 3IGURÈSSON
"ALDUR GÒSTSSON FYRRRUM FLUGUMFERÈARSTJËRI 'UÈBJÎRN
*ËNSSON OG "ALDUR GÒSSTSON
3TEFNUM¹L -EÈAL ANNARS B¾TT KJARASTAÈA FATLAÈRA OG
ALDRAÈRA ENDURSKOÈUN LAGA UM ALMANNATRYGGINGAR OG
UMHVERFISM¹L
,ÅKUR ¹ FRAMBOÈI (ELMINGSLÅKUR
(VEN¾R VERÈUR TEKIN ¹KVÎRÈUN UM FRAMBOÈ 4AKA ÖARF
¹KVÎRÈUN FYRIR MIÈJAN FEBRÒAR TIL AÈ TÅMI VERÈI TIL SKIPU
LEGGJA FRAMBOÈIÈ
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268 kr.
DAX Handáburður
250 ml

25

Rekstrarvörur
ára 1982–2007

TAKMÎRKUNUM ¹ FRELSI Å ATVINNUREKSTRI VINNA
GEGN SKAÈLEGRI F¹KEPPNI OG SAMKEPPNIS
HÎMLUN OG AUÈVELDA AÈGANG NÕRRA AÈILA AÈ
MARKAÈI
%N SAMKEPPNISEFTIRLITIÈ
HEFUR EINNIG EFTIRLITSHLUTVERK
MEÈ RÅKINU ÖVÅ ÖAÈ ¹ EINN
IG AÈ G¾TA ÖESS AÈ AÈGERÈIR
OPINBERRA AÈILA TAKMARKI
EKKI SAMKEPPNI OG BENDA
STJËRNVÎLDUM ¹ LEIÈIR TIL AÈ
STUÈLA AÈ VIRKARI SAM
KEPPNI 3AMKEPPNISEFTIRLITIÈ
STUNDAR EINNIG ALMENNT
EFTIRLIT ¹ ÕMSUM SAMKEPPN
ISMÎRKUÈUM HÁRLENDIS
OG KANNAR EIGNATENGSL OG
TENGSL STJËRNARMANNA ¹
MILLI FYRIRT¾KJA

Taka fylgi frá vinstriflokkunum

Hreinar hendur
örugg samskipti
Jóhanna Runólfsdóttir
sjúkraliði, ráðgjafi hjá RV

KVARTA FORMLEGA
 SÅÈASTA ¹RI SKILAÈI EFTIRLITIÈ AF SÁR 
¹KVÎRÈUNUM Å M¹LUM SEM HÎFÈU VERIÈ TIL
MEÈFERÈAR OG ¹RIÈ 
VORU ÖAU 

&ORYSTUMENN Å STJËRN FÁLAGSINS ERU !NDRI 3N¾R -AGNA
SON "IRKIR "JÎRNSSON )RMA %RLINGSDËTTIR -ARÅA %LLINGSEN
«SK 6ILHJ¹LMSDËTTIR 3IGRÅÈUR ¶ORGEIRSDËTTIR 2EYNIR (ARÈAR
SON 2ÎGNVALDUR * 3¾MUNDSSON OG ¶ËRA %LLEN ¶ËRHALLS
DËTTIR
3TEFNUM¹L 3TERKT ATVINNULÅF ¹N STËRIÈJUSTEFNU 5MR¾ÈA ¹
EFTIR AÈ FARA FRAM UM ÎNNUR STEFNUM¹L
,ÅKUR ¹ FRAMBOÈI -JÎG STERKAR RADDIR INNAN &RAMTÅÈAR
LANDSINS SEM FINNST AÈ ÖAÈ EIGI AÈ VERA FRAMBOÈ ¶EIR
INNAN &RAMTÅÈARLANDSINS SEM HELST VILJA BJËÈA FRAM ERU
!.$2) 3.2
H¾GRA MEGIN VIÈ MIÈJU EN FINNA SIG EKKI INNAN 3J¹LFST¾È
-!'.!3/.
ISFLOKKSINS VEGNA STËRIÈJUSTEFNU FLOKKSINS  EFTIR AÈ R¾ÈA
HUGMYND UM FRAMBOÈ VIÈ ALMENNA FÁLAGSMENN
(VEN¾R VERÈUR TEKIN ¹KVÎRÈUN UM FRAMBOÈ  N¾STUNNI

sem annars myndu kjósa þessa
flokka gætu kosið Framtíðarlandið.“ Baldur telur að framboð aldraðra og öryrkja muni einnig taka
fylgi af Samfylkingunni og vinstrigrænum en einnig af stjórnarflokkunum, sérstaklega Sjálfstæðisflokknum sem njóti mikils
stuðnings meðal aldraðra.
Auður telur að ef af framboðunum verður muni þau taka fylgi
af vinstriflokkunum, Samfylkingu
og vinstri grænum, því þau séu
sprotinn úr þeim farvegi. „Ég held
hins vegar að þessi framboð muni
ekki fá mikið fylgi ef þau bjóða
fram, þetta eru framboð sem berjast fyrir einhverju einu máli,“
segir Auður.
Einar Mar segir að ef flokkarnir bjóði fram muni þeir fyrst og
fremst taka fylgi frá vinstriflokkunum. „Fólkið sem mun kjósa
þessa flokka er óánægt með núverandi stöðu í stjórnmálunum og
myndi líklega frekar kjósa stjórnarandstöðuflokkana,“ segir Einar.
Hann telur að stjórnarandstöðuflokkarnir muni hagnast á framboði flokkanna.

*ËN "ALDVIN OG -ARGRÁT
Í samtali við Fréttablaðið í gær
sagði Jón Baldvin Hannibalsson,
fyrrverandi ráðherra, að hann
hyggðist ekki stofna til framboðs í
kosningunum í vor. Hann útilokaði
hins vegar ekki að hann myndi
bjóða sig fram til Alþingis í einhverjum stjórnmálaflokki.
Margrét Sverrisdóttir, sem
nýlega gekk út úr Frjálslynda
flokknum, segir að hún útiloki
ekki að stofna til framboðs á landsvísu í kosningunum í haust. „Ég
útiloka ekkert. Þetta fer allt eftir
því hvað fólkið mitt, þeir sem
fylgdu mér út úr flokknum og
fleiri, vill gera og það liggur ekki
fyrir enn,“ segir Margrét. Hún
segist ekki hafa átt í neinum formlegum viðræðum við stjórnmálaflokka um að ganga til liðs við þá.
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Skattfrjálsar mútugreiðslur
4IL VARNAR M¹L OG SKOÈANAFRELSI

"ANNAÈ AÈ MÒTA Å ÒTLÎNDUM

3AMTÎK ATVINNULÅFSINS MËTM¾LA
HARÈLEGA HERTUM REFSIHEIMILDUM
SEM R¹È ER FYRIR GERT Å FRUMVARPI TIL
BREYTINGA ¹ SAMKEPPNISLÎGUM SEM
NÒ LIGGUR FYRIR ¥ FRÁTTABRÁFI SAMTAK
ANNA ER BENT ¹ AÈ ¹KV¾ÈI ÖAR SEM
STARFSMÎNNUM OG STJËRNARMÎNN
UM FYRIRT¾KJA ER BANNAÈ AÈ HVETJA
TIL SAMR¹ÈS BJËÈI HEIM H¾TTU ¹
GEÈÖËTTARÁTTL¾TI b3KORTUR ¹
¹SETNINGI EÈA G¹LEYSI SKIPTIR
EKKI M¹LI m SEGIR ÖAR 3AMTÎKIN
SEGJA NÕ LÎG SETJA M¹LFRELSI
ÖEIRRA SKORÈUR ÖAR SEM EKKI
MEGI LENGUR HVETJA TIL AÈGERÈA
¹ BORÈ VIÈ AÈ SNEITT SÁ HJ¹
bGERVIVERKTÎKUMm &YRIR UTAN
ÖETTA SEGIR 3! MARGA MEINBUGI
AÈRA ¹ FRUMVARPINU

%FNAHAGS OG FRAMFARASTOFNUNIN /%#$ HEFUR
GERT GANGSKÎR GEGN SPILLINGU HVERS KONAR SEM
ÖRÅFST Å STJËRNKERFI AÈILDARRÅKJA STOFNUNARINNAR ¹
ÖESSU ¹RI 3TOFNUNIN SEGIR Å NÕLEGRI BËKUN SINNI
AÈ 0ËLVERJAR VERÈI AÈ TAKA SIG ¹ Å ANDLITINU OG
LOKA FYRIR GÎT Å DËMSKERFINU SEM GERI FJ¹RM¹LAYF
IRVÎLDUM ERFITT UM VIK AÈ K¾RA STJËRNENDUR
PËLSKRA FYRIRT¾KJA SEM GERST HAFI
UPPVÅSIR AÈ ÖVÅ AÈ MÒTA ERLENDUM
EMB¾TTISMÎNNUM %R STJËRNVÎLD
UM Å 0ËLLANDI ¹LASAÈ FYRIR AÈ GERA
FYRIRT¾KJUM H¹TT UNDIR HÎFÈI OG
BENDIR ¹ AÈ MÒTUGREIÈSLUR SÁU
FR¹DR¹TTARB¾RAR FR¹ SKATTI 'ERA
M¹ R¹È FYRIR AÈ RÅKISSKATTSTJËRI
R¾KI HÁR UPP STËR AUGU EF
STJËRNENDUR ÅSLENSKRA FYRIR
T¾KJA REYNDU SLÅKAN FR¹DR¹TT
Å N¾STA FRAMTALI

-!2+!¨305.+4!2
)CETEC FÁLAG Å EIGU )NGA 'UÈJËNSSONAR
STJËRNARFORMANNS OG FYRRUM FRAM
KV¾MDASTJËRA ,YFJU HEFUR KEYPT 
PRËSENTS HLUT ,YFJU Å ,ITÅS EHF ,ITÅS REKUR
KEÈJU APËTEKA Å ,ITH¹EN )NGI ¹ EFTIR
KAUPIN  PRËSENT Å ,ITÅS EN ,YFJA REST
2ÅKISJËÈUR SKILAÈI UM   MAILLJARÈA
KRËNA REKSTRARAFGANGI ¹ ¹RINU  EN
 MILLJÎRÈUM ¹RIÈ ¹ÈUR &J¹RM¹LAR¹ÈU
NEYTIÈ BIRTI Å G¾R TÎLUR UM GREIÈSLUAF
KOMU RÅKISSJËÈS 4EKJUR JUKUST UM 
MILLJARÈA MILLI ¹RA FYRIR UTAN TEKJUR AF
SÎLU 3ÅMANS 'JÎLD H¾KKUÈU UM TVÎ
PRËSENT
3EÈLABANKI "ANDARÅKJANNA TILYNNTI UM
ËBREYTTA STÕRIVEXTI ¹ FUNDI Å G¾R 6EXTIR
YTRA HAFA STAÈIÈ Å   PRËSENTUM SÅÈAN
UM MIÈJAN JÒNÅ Å FYRRA 3ÁRFR¾ÈINGAR SP¹
ËBREYTTUM VÎXTUM ¹ N¾STA VAXTA
¹KVÎRÈUNARDEGI BANKANS Å MARSLOK

Stork græðir í stormi Capacent bætir við sig í Danmörku
Hollenska
fyrirtækjasamstæðan
Stork hagnaðist á síðasta ári um 150
milljónir evra, eða sem nemur 13,3
milljörðum króna. Stork hefur síðustu misseri deilt við stærstu hluthafa um stefnu, en Marel vill kaupa
matvælavinnsluvélahluta Stork.
„Endanleg niðurstaða Stork á
afar stormasömu ári er með ólíkindum góð. Við náðum góðum
árangri með bæði innri og ytri
vexti,“ segir Sjord Vollebrecht, forstjóri Stork. Greiningardeild Landsbankans bendir á að velta Stork
Food Systems, matvælavinnsluvélahlutans, hafi numið 326 milljónum evra í fyrra. „Vöxtur Food Systems var 36 prósent á milli ára,“
segir Landsbankinn og bendir á að

þótt vöxtur Marels hafi verið mikill
sé Food Systems talsvert stærra
félag. „En alls óvíst er hvort eða
hvenær Marel fær tækifæri til að
kaupa hollenska félagið.“
Deilur stjórnar Stork við hluthafa hafa snúist um hvort selja bæri
hluta samstæðunnar og einbeita sér
að kjarnastarfsemi. Í tilkynningu
félagsins kemur fram að afráðið
hafi verið að selja prenthluta Stork
á þessu ári, en hluti var seldur fyrir
áramót. Þessi hluti vegur hins vegar
ekki þungt í heildarrekstrinum og
ríkir enn óvissa um sölu annarra
hluta. Hollenskur viðskiptadómstóll
skipaði félaginu nýverið tilsjónarstjórnarmenn til að vinna að lausn
deilunnar við hluthafa.
ËK¹

Capacent tilkynnti í gær um kaup
á danska markaðsrannsóknafyrirtækinu Epinion. Tekjur félagsins á síðasta ári námu fimm
hundruð milljónum íslenskra
króna.
Skúli Gunnsteinsson, forstjóri
Capacent, segir kaupin mikilvægt
skref í því markmiði félagsins að
byggja upp norður-evrópskt félag
á sviði ráðgjafar, rannsókna og
ráðninga. Epinion er þriðja félagið sem Capacent kaupir í Danmörku. Ráðgjafaeining KPMG
var keypt í desember árið 2005 og
Logistic Group í júní 2006.
Capacent leitar jafnframt
frekari tækifæra í Skandinavíu
og í Norður-Evrópu. „Við eigum

von á að félagið muni stækka
hratt á næstu tveimur árum,“
segir Skúli. „Miðað við þau markmið sem við höfum sett okkur er
ljóst að það verður ekki eingöngu
með innri vexti heldur jafnframt
með yfirtökum eða sameiningu
við annað félag. Við eigum þegar
í viðræðum við nokkra aðila. Það
á eftir að koma í ljós hvað kemur
út úr þeim.“
Velta Capacent jókst úr 1.300
milljónum árið 2005 í 4,5 milljarða á síðasta ári. Það markmið
hefur verið sett að hún verði
komin yfir tíu milljarða króna
árið 2009. Stefnt er að því að skrá
félagið á hlutabréfamarkað í maí
það ár.

¥ +!50-!..!(®&. #APACENT HEFUR

KEYPT DANSKA MARKAÈSRANNSËKNAFYRIR
T¾KIÈ %PINION

Eftir kaupin á Epinion starfa
260 manns hjá Capacent í Danmörku og á Íslandi.
HHS
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Minni og meðalstór fyrirtæki gegna þýðingarmiklu
hlutverki í íslensku viðskiptalífi
Landsbankinn hefur á að skipa um 150 sérhæfðum
starfsmönnum í fyrirtækjaþjónustu sem kappkosta
að veita viðskiptavinum framúrskarandi þjónustu
og trausta fjármálaráðgjöf.
Þannig er minni og meðalstórum fyrirtækjum gert
kleift að dafna og ná settu marki og á sama tíma
stuðlum við saman að fjölbreyttu og kraftmiklu
viðskiptalífi á Íslandi.

Landsbankinn er með víðtækasta útibúanet á landinu.
Það tryggir viðskiptavinum okkar frábæra þjónustu og
persónulega ráðgjöf sem tekur mið af þörfum hvers
og eins.
Hafðu samband í síma 410 4000 eða með tölvupósti
á fyrirtaeki@landsbanki.is og sjáðu hvað við getum
gert fyrir þig.
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Hagnaður OMX eykst Vissu að baráttan yrði erfið
Norræna kauphallarsamstæðan
OMX skilaði 911 milljónum
sænskra króna í hagnað á síðasta
ári. Þetta jafngildir rúmum 8,9
milljörðum íslenskra króna. Tilsamanburðar nam hagnaðurinn
ári fyrr 543 milljónum sænskra
króna, eða rúmum 5,3 milljörðum
íslenskra.
OMX-samstæðan rekur kauphallir á Norðurlöndum, að Noregi
undanskildum, og í Eystrarsaltslöndunum. Samstæðan tók meðal
annars yfir rekstur Kauphallar
Íslands í desember í fyrra.
Rekstrarhagnaður í fyrra nam
1,2 milljörðum króna, 11,8 milljörðum íslenskra króna, samanborið við 910 milljónir sænskra króna,
eða rúmra 8,9 milljarða íslenskra
króna.

Haft er eftir Magnusi Böcker,
forstjóra OMX, í tilkynningu að
síðasta ár hafi á margan hátt verið
metár hjá OMX enda hafi rekstrarafkoman aldrei verið betri.
Hagnaður á hlut jókst um 64 prósent miðað við árið á undan og arðsemi eigin fjár nam 20 prósentum.
„Eftir nokkurra ára tímabil uppbyggingar hefur OMX nú náð
sterkri stöðu meðal kauphalla á
alþjóðavettvangi en kauphallamarkaðurinn einkennist af örum
vexti.“
Böcker sagði ennfremur á uppgjörsfundi að þótt stjórn OMX
hefði heimild til þess að kaupa allt
að tíu prósent eigin bréfa þá væru
litlar líkur á að það yrði raunin og
líklegra að ekkert yrði af kaupunum.
JAB

FL Group spáð methagnaði
FL Group er spáð methagnaði á fjórða ársfjórðungi 2006 en þó munar
miklu á afkomuspám bankanna sem eru frá 27,5 til 35,5 milljörðum
króna. Félagið birtir uppgjör sitt í dag. Mikill hagnaður skýrist aðallega af söluhagnaði á Icelandair Group og gengishagnaði af innlendum og erlendum hlutabréfum. Eins og oft áður ríkir nokkur óvissa
um stöðu gjaldeyrisjöfnuðar FL sem kann að skýra mikinn mun á
spám.
Meðaltalsspá bankanna hljóðar upp á 31,9 milljarða króna 302 5- !&+/-5 &,
hagnað en aðeins einu sinni hefur '2/50   23&* 
það gerst að félag hafi skilað yfir 3P¹ 'LITNIS

þrjátíu milljörðum krónum í hús 3P¹ +AUPÖINGS

á einum ársfjórðungi. Það var 3P¹ ,ANDSBANKANS 
þegar Kaupþing hagnaðist um -EÈALSTALSSP¹

35,4 milljarða á þriðja ársfjórð¥ MILLJËNUM KRËNA
ungi 2006.
EÖA

Nýjum eigendum tókst ekki að bjarga Tæknivali. Rákust fljótt á veggi.
Engir eftirmálar verða gagnvart
fyrri eigendum Tæknivals vegna
gjaldþrots fyrirtækisins, að sögn
Stefáns Jóhannessonar, stjórnarformanns
eignarhaldsfélagsins
Byrs. Félagið keypti Tæknival af
Fons, sem er í eigu Pálma Haraldssonar og Jóhannesar Kristinssonar, í byrjun mars í fyrra.
Stefán segir að ljóst hafi verið í
nokkurn tíma í hvað stefndi, en
ötullega hafi verið unnið að því að
reyna að bjarga fyrirtækinu. „Til
þess voru kannski ekki margar
leiðir, helst að taka félagið í gegn
um nauðasamning og fá nýtt fjármagn inn í félagið með nýjum hluthöfum. Við lögðum mikla vinnu í að
reyna að landa þessu en það hafðist
ekki.“ Á honum er engu að síður að
skilja að róðurinn hafi verið heldur
þyngri en búist var við þegar Byr
keypti Tæknival fyrir tæpu ári
síðan. „Við hins vegar vissum frá
upphafi að þetta væri áhætta, en
rákumst mjög flótt á ákveðna veggi
sem kom okkur dálítið á óvart.“

.µ"².)2 !¨ +!50! 3TEF¹N *ËHANNESSON STJËRNARFORMAÈUR OG -AGNÒS 6 3N¾DAL
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Stefán vill þó ekki fara nákvæmlega í saumana á því hvaða hlutir
þetta voru en áréttar að fyrirtækið
hafi dregið á eftir sér hala vandamála árum saman. „Okkur tókst
því miður ekki að leysa þau öll og
ljóst að skorti á vilja hjá sumum
þeim sem við höfum sest niður með
til að koma til móts við félagið þótt
það væri mjög aðþrengt.“
Ekki er enn ljóst hversu
umfangsmikið gjaldþrot Tæknivals er en í gang er að fara hefð-

bundið ferli með skiptastjóra þar
sem auglýst er eftir kröfuhöfum.
Skiptastjóri hefur verið skipaður
Sigurmar K. Albertsson hæstaréttarlögmaður.
Áhrifin af gjaldþroti Tæknivals
segir Stefán ekki verða mikil á
starfsemi Byrs. „Fjárfestingin í
þessu var mjög lítil þótt auðvitað
hafi verið sett í þetta ómæld vinna
og tími. Eignarhaldsfélagið heldur
bara áfram að sinna öðrum verkefnum.“
ËK¹

Lítil áhrif af evrubreytingu
Ef öll fyrirtæki Kauphallarinnar
tækju þá ákvörðun að skrá hlutafé sitt í evrum myndi það ekki
hafa teljandi áhrif á peningamálastjórn Seðlabankans, jafnvel þótt öll velta yrði í annarri
mynt en krónu. Þetta er mat
Þórðar Friðjónssonar, forstjóra
Kauphallar Íslands. „Ég lít
þannig á að það sé fyrst og fremst
verið að skipta um reiknieiningu.

Þótt fyrirtæki taki ákvörðun um
að fara yfir í evruna eða aðra
mynt held ég að það hafi lítil sem
engin áhrif á peningamálastjórnina. Það er best að fyrirtæki taki
þessa ákvörðun út frá eigin hagsmunum. Það leiðir til bestu niðurstöðu fyrir hagkerfið í heild.“
Þórður telur þó þá þróun að
hagkerfið hafi á undanförnum
árum verið að færa sig í ríkari

mæli yfir í evrur hafi að sjálfsögðu einhver áhrif á peningamálastjórnina þótt þessi aðgerð
út af fyrir sig hefði það ekki. „Ég
held reyndar að áhrifin af því að
bankarnir færi eigið fé sitt í
evrur séu stórlega ofmetin. Það
myndi í mesta lagi hafa áhrif á
gengi krónunnar rétt á meðan
breytingin væri að eiga sér stað.“

Sensa, IP samskiptalausnir, stofnuð: 2002
Fjöldi starfsmanna:
17
Músafjöldi:
53
Tölvupóstar á viku:
3467

Þín starfsemi skiptir okkur öll miklu máli
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Trúarbrögð
eða skynsemi?
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úthallandi vetri á fyrra ári sagði aðalhagfræðingur Seðlabankans í þessu blaði að ekki væri ólíklegt að ávinningurinn af sjálfstæðum gjaldmiðli væri minni en enginn. Segja
má að sú grein hafi markað upphaf þeirrar umræðulotu um
krónu og evru sem staðið hefur með litlum hléum síðan.
Umræðan um þetta mikilvæga viðfangsefni hefur þó í sumum tilvikum farið út um víðan völl. Því er til að mynda haldið fram að helsta
röksemdin fyrir upptöku evru sé slæm stjórn efnahagsmála. Væri sú
raunin er einsýnt að einfaldara væri að bæta efnahagsstjórnina en taka
upp evru. Slæm efnahagsstjórn með evru hefði sömu eða jafnvel verri
áhrif en með krónu.
Reynt hefur verið að gylla evruna með tilvísunum í meðaltal verðlags á neysluvörum í evrulöndunum. Þá er ekki að því gætt að laun hér
eru umtalsvert hærri en í mörgum þeirra. Það er því með öllu óraunhæft að telja fólki trú um að verðlag hér geti farið niður fyrir meðaltal
á Norðurlöndunum þar sem lífskjör eru svipuð. Einu gildir hvaða mynt
við notum í því tilliti.
Á sama hátt er reynt að ýta umræðunni um evruna út af borðinu
með einföldum staðhæfingum. Þær helstu eru að efnahagssveiflur hér
séu með öðru móti en á meginlandinu og aldrei megi fórna sjálfstæði
landsins í peningamálum. Þó að þetta séu réttmæt umræðuefni eru á
þeim fleiri hliðar en ein.
Í fyrsta lagi hefur íslenskt efnahagskerfi gjörbreyst og margt bendir til að sveiflur þess séu nú meir í takt við viðskiptalöndin en áður var.
Í annan stað er það staðreynd að kostir Seðlabankans eru oftar en ekki
þvingaðir leikir vegna utanaðkomandi áhrifa, eins og Ólafur Ísleifsson
lektor hefur nýlega bent á í Markaði Fréttablaðsins. Hvað er þá eftir
af sjálfstæðinu?
Ástæðan fyrir evruumræðunni er fyrst og fremst sú að reynslan
hefur nú sýnt að erfitt er að tryggja nægjanlegan stöðugleika með lítilli mynt í ölduróti frjálsra fjármagnsflutninga. Það hefur verið þrautin þyngri að sýna fram á að atvinnulífið hafi trú á að varanlegur stöðugleiki og króna fari saman til lengri tíma.
Spurningin er þá sú hvort sjálfstæð peningamálastjórnun, sem er
meir í orði en á borði, er eftirsóknarverðari en stöðugra efnahagsumhverfi. Verulega gild rök fyrir þeim kosti hafa ekki verið færð fram.
En vitaskuld þarfnast álitaefnið umræðu áður en ákvarðanir eru teknar.
Benedikt Jóhannesson, ritstjóri Vísbendingar, lýsir því fyrir
skömmu í riti sínu á einkar skýran hátt að að evran er ekki lausn á neinum yfirstandandi efnahagsvanda. Tækju Íslendingar hana upp væru
þeir einfaldlega að skipta um efnahagsumhverfi.
Þeir hyrfu úr kerfi, segir ritstjórinn, þar sem hægt væri að hafa áhrif
á eignir og afkomu alls almennings í einu vetfangi og yrðu að „sætta
sig við“ að ekki væri hægt að breyta gildi peninganna með stjórnvaldsákvörðun eða spákaupmennsku. Niðurstaða hans er þessi: „Stuðningur
við evruna er ekki trúaratriði heldur einfaldlega skynsemi.“
Alltént er það skynsemi að brjóta viðfangsefnið til mergjar. Það er
hins vegar ekki vel fallið til kosningaslagsmála. Það eina sem skiptir
máli er að dyrunum sé haldið opnum þannig að á næstu fjórum árum
verði unnt að komast að niðurstöðu. Óviturlegt er að stíga skref í þessa
átt nema um það verði breið samstaða í þjóðfélaginu. Hún verður ekki
til með hnútukasti heldur rökræðum.
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Dagskrá:

::: Bjarni Brynjólfsson – nýr ritstjóri Veiðimannsins
::: Veiðistaðalýsing - Norðurá, Bjarni Júlíusson
::: Kynning á árshátíðinni
::: Myndagetraunin
::: Vísubotnakeppni
::: Happahylurinn
ALLIR VELKOMNIR - HÚSIÐ OPNAR KL. 20.00

(VORKI HEIMA NÁ ERLENDIS
(ALLDËR "LÎNDAL HYGGST BOÈA
FORSETARITARA FYRIR UTANRÅKISNEFND OG
SPYRJA HANN ÒT Å SETU «LAFS 2AGNARS
'RÅMSSONAR Å ÖRËUNARR¹ÈI )NDLANDS
4ENGSL FORSETANS ÖYKJA EKKI TILHLÕÈILEG
EMB¾TTI HANS %GILL (ELGASON SKRIFAR
UM ÖETTA M¹L OG SEGIR AÈ F¹TT VITI
(ALLDËR OG VINIR HANS SKEMMTILEGRA
EN AÈ KOMA «LAFI Å BOBBA b¶AÈ
VORU HANN OG $AVÅÈ SEM
HÁLDU HEIMASTJËRNARAFM¾LIÈ
SNEMMA ¹RS  OG PÎSS
UÈU VANDLEGA AÈ FORSETINN
K¾MI ÖAR HVERGI N¾RRI m SEGIR
%GILL 3TAÈA «LAFS
ER NOKKUÈ SNÒIN
(ONUM KOMA
HVORKI HEIMA
STJËRNARAFM¾LI VIÈ
NÁ ERLENDAR ÖJËÈIR

5TANRÅKISR¹ÈHERRA EKKI
OFBOÈIÈ

3KILNINGUR

6ALGERÈUR 3VERRISDËTTIR VIRTIST ÖË EKKI Å
NÎP VIÈ UTANLANDSFERÈIR «LAFS EINS OG
KOM FRAM ¹ 3TÎÈ  Å G¾R b.EI NEI
¶ETTA ER EKKI ÖANNIG M¹L AÈ NEINUM
SÁ OFBOÈIÈ HELD ÁG ¶Ë ER ÖETTA ENGU
AÈ SÅÈUR M¹L SEM VIÈ SEM SITJUM Å
RÅKISSTJËRN TELJUM AÈ VERÈI AÈ VERA Å
LAGI /G EFTIR VIÈTÎL MILLI R¹ÈUNEYTISINS
OG FORSETASKRIFSTOFU ER ÁG SANNF¾RÈ
UM AÈ ÖANNIG ER ÖAÈ LÅKA HINUM
MEGIN ¶ANNIG AÈ ÖETTA ER FYRST OG
FREMST AÈ MÅNU MATI M¹L SEM VIÈ
GETUM HAFT Å BETRI FARVEGI
¶ANNIG AÈ Ö¹ ÖURFI EKKI AÈ
VERA UM NEINAR UPP¹
KOMUR AÈ R¾ÈA m SEGIR
6ALGERÈUR (ENNI ER
EKKI OFBOÈIÈ SVO
MIKIÈ ER VÅST

0ÁTUR 'UNNARSSON RIFJAR UPP ¹ SÅÈU
SINNI ÖEGAR +JARTAN 'UNNARSSON
GREINDI FR¹ ÖVÅ Å OKTËBER ¹ SÅÈASTA ¹RI
AÈ FLOKKSBUNDNIR 3J¹LFST¾ÈISMENN
V¾RU ORÈNIR  ÖÒSUND b ÖENNAN
M¾LIKVARÈA M¾TTI SEGJA AÈ ÖAÈ
V¾RI HREINT AFHROÈ EF FYLGI 3J¹LFST¾È
ISFLOKKSINS Å ÖINGKOSNINGUNUM YRÈI
MINNA EN SVONA   m SEGIR 0ÁTUR
EN B¾TIR VIÈ AÈ NÒ HAFI
HANN SKILING ¹ ÖVÅ AÈ
NÕR FRAMKV¾MDASTJËRI
!NDRI «TTARSSON VILJI
EKKI AÈ FJÎLDI SKR¹ÈRA
FLOKKSMANNA SPYRJIST
ÒT
KAREN FRETTABLADIDIS

Allt rekið ofan í þá
Í

umræðum síðustu mánaða um
öryggi Íslands í kalda stríðinu
hefur allt verið rekið ofan í þá,
sem deilt hafa á stefnu íslenskra
stjórnvalda á þeirri tíð. Umræðurnar hófust, þegar dr. Þór
Whitehead prófessor sagði í
tímaritinu Þjóðmálum frá
öryggisdeild íslensku lögreglunnar, sem hafði gætur á ráðstjórnarvinum. Þá kvaðst Guðni Th.
Jóhannesson hafa heimildir fyrir
því, að Ólafur Jóhannesson, sem
lengi var formaður Framsóknarflokksins og dómsmálaráðherra,
hefði ekki vitað af þessari
öryggisdeild. Þetta greip fréttamaður Stöðvar tvö á lofti og flutti
frétt um „leyniþjónustu Sjálfstæðisflokksins“. Andstæðingar
Sjálfstæðisflokksins kættust
mjög og skeyttu engu, að Guðni
kvað nafngiftina ekki frá sér
komna.
Össur Skarphéðinsson spurði
hér í blaðinu, hvort „leyniþjónusta Sjálfstæðisflokksins“ bæri
ábyrgð á eftirgrennslan, sem Þór
sagði frá í ritgerð sinni, um
hugsanleg tengsl Svavars
Gestssonar við hina illræmdu
leyniþjónustu Austur-Þýskalands,
Stasi. Hún fór fram eftir hrun
Berlínarmúrsins haustið 1989.
Þór upplýsti, að tveir samráðherrar Svavars í ríkisstjórninni
1988-1991, Steingrímur Hermannsson og Jón Baldvin
Hannibalsson, hefðu sent
íslenskan embættismann til
Þýskalands í því skyni að afla
upplýsinga um Svavar.
Guðni Th. Jóhannesson sá sig
síðan knúinn til að greina
opinberlega frá því, að hann hefði
nú heimildir fyrir því, að Ólafur
Jóhannesson hefði vitað um
öryggisdeildina, enda hefði
starfsemi hennar verið eðlileg í
kalda stríðinu. Þessi yfirlýsing
Guðna þótti af einhverjum
ástæðum ekki eins fréttnæm og
hin fyrri.
Áður hafði Jón Baldvin
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Hannibalsson fullyrt opinberlega,
að í utanríkisráðherratíð sinni
1988-1995 hefði sími sinn verið
hleraður. Davíð Oddsson, sem var
forsætisráðherra frá 1991, vísaði
þessu á bug og upplýsti, að
tæknimenn Atlantshafsbandalagsins hefðu kannað reglulega,
hvort símar ráðherra væru
hleraðir. Jón Baldvin brást
ókvæða við og hnýtti ýmsum
atriðum við sögu sína. Nokkrir
fleiri gáfu sig fram, allt alræmdar skrafskjóður, sem sögðu síma
sína hafa verið hleraða. Hefði
þurft fjölmennt starfslið til að
hlusta á allt þeirra tal. Ríkissaksóknari tók málið til rannsóknar,
og kom í ljós, að ásakanir Jóns
Baldvins voru hugarburður.
Þessum hugarburði rugluðu
sumir saman við það, sem þeir
Guðni Th. Jóhannesson og Þór
Whitehead höfðu upplýst, að
öryggisdeild lögreglunnar fékk
nokkrum sinnum í kalda stríðinu
heimild til hlerana, meðal annars
hjá Kjartani Ólafssyni, þá
framkvæmdastjóra Sósíalistaflokksins. Kjartan krafðist
aðgangs að gögnum um málið,
sem Guðni Th. Jóhannesson hafði
setið einn að á Þjóðskjalasafninu.
Menntamálaráðherra veitti
Kjartani aðganginn með sérstökum úrskurði, eins og sjálfsagt var.
Það er hins vegar kaldhæðni, að
Kjartan hafði verið framkvæmdastjóri flokks, sem hafði árum
saman haft vinsamleg samskipti
við Austur-Þýskaland, þar sem

stjórnvöld beittu hlerunum og
njósnum til að kúga þegna sína.
Hér voru hins vegar aðeins hafðar
gætur á örfáum mönnum, sem
grunaðir voru um að hafa í hyggju
ofbeldi.
Einn undarlegasta þáttinn í
þessum umræðum átti Jón
Ólafsson Moskvufari. Hann
skrifaði nokkrar blaðagreinar um,
að lítil sem engin hætta hefði
verið af íslenskum kommúnistum
og því síður af Ráðstjórnarríkjunum. Rússneskir leyniþjónustumenn hefðu haldið sér til hófs á
Íslandi, og eftir dauða Stalíns
hefðu Ráðstjórnarríkin ekki
lengur verið alræðisríki. Í
Moskvu hafði Jón kannað skjöl
um samskipti íslenskra kommúnista og ráðstjórnarinnar og birt
um bók 1999, Kæru félagar. Sú
bók sýnir þrátt fyrir margvíslegan hálfsannleik áhuga ráðstjórnarinnar á Íslandi og þjónustulund
íslenskra kommúnista við hana,
eins og Þór Whitehead og Björn
Bjarnason rifjuðu upp.
Þeir Þór og Björn hafa hrakið
fullyrðingar Jóns Ólafssonar með
góðum rökum. Auðvitað voru
íslenskir kommúnistar ekki
deigari baráttumenn eða óeinlægari í trú sinni en skoðanasystkini
þeirra erlendis. Þeir höfðu hér
þjálfaðar baráttusveitir fyrir
stríð, skipulögðu nokkrum sinnum
götuóeirðir og höfðu í hótunum
við ráðamenn. Þeir þáðu stórfé úr
sjóðum Kremlverja til flokks síns
og bókaútgáfu. Ráðstjórnarríkin
voru langt fram eftir tuttugustu
öld alræðisríki, sem skirrðist ekki
við að beita valdi. Nokkrir
njósnarar leyniþjónustu hersins
störfuðu jafnan í sendiráði þeirra
í Reykjavík. Við vitum aðeins um
þau dæmi, þegar mistókst að fá
Íslendinga til aðstoðar. Tilraun
róttæklinga til að gera gys að
þessari ógn og viðbrögðum
íslenskra ráðamanna við henni er
óvirðing við fjölmörg fórnarlömb
Kremlverja um heim allan.

Stefnumót um umhverfismál
5-2¨!.
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mhverfisráðuneytið og Stofnun Sæmundar fróða við
Háskóla Íslands hafa ákveðið að
efna til Stefnumóta í vetur, þar sem
brýn umhverfismál verða rædd á
opnum fundum. Munu sérfræðingar ráðuneytisins og stofnana þess
ásamt nemendum og kennurum
Háskóla Íslands miðla af þekkingu
'5¨-5.$52 (®2¨52
sinni og taka þátt í umræðum.
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(VAÈ SVÅFUR YFIR %SJUNNI
Á fyrsta stefnumótinu, sem fram fer í Tæknigarði
í dag og hefst kl. 12.15, verður svifryk til umræðu
og spurt verður hvað svífur yfir Esjunni. Þetta er
áleitin spurning í ljósi nýlegra niðurstaðna vísindamanna sem benda til þess að svifryk sé enn
skaðlegra heilsu almennings en áður var talið. Jónína Bjartmarz umhverfisráðherra kynnti í gær
skýrslu um svifryksmengun og boðaði leiðir til
úrbóta. Þar á meðal undirstrikaði hún mikilvægi
þess að efla almenningssamgöngur og vakti í þeim

efnum athygli á að Akureyringar felldu
niður fargjöld í strætisvagna um síðustu áramót. Í kjölfarið hefur farþegum
í strætisvögnum Akureyrar fjölgað um
60%. Nauðsynlegt er fyrir höfuðborgarbúa að ræða hvernig þeir geti fetað í fótspor Akureyringa í þessum efnum og
vonandi getur Stefnumót umhverfisráðuneytisins og Stofnunar Sæmundar
fróða í dag orðið vettvangur slíkrar
umræðu. Þar verður einnig rætt um
orsakir svifryksmengunar, áhrif hennar
á heilsu fólks og fyrirhugaðar aðgerðir
stjórnvalda til úrbóta.

5MR¾ÈUR FORSENDA SJ¹LFB¾RRAR ÖRËUNAR
Umræður, menntun og fræðsla á sviði umhverfismála eru forsendur sjálfbærrar þróunar og þess
að einstaklingar og samfélög læri að lifa í sátt við
náttúruna. Vonandi geta stefnumót umhverfisráðuneytisins og Stofnunar Sæmundar orðið góður
vettvangur slíkrar umræðu og fræðslu.
Höfundur er upplýsingafulltrúi
umhverfisráðuneytisins.
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Hefur Þórarinn gleymt einhverju?
Eitt af aðaleinkennum sjúkdómsins er
afneitunin, sjálfsblekkingin og lygin. Sjúklingurinn getur lent inni í þessu ferli, jafnvel án
þess að vera í neyslu, þá er það kallað þurrafyllerí. Dómgreind alka sem er á þurrafylleríi
g verð að segja að það hryggði mig að
er oft og tíðum svipuð og hann væri í neyslu.
hlusta á hann Þórarin Tyrfingsson í KastOg þá er voðinn vís, því að þar sem sjúkdómurljósinu fimmtudagskvöldið 18. jan. síðastliðinn er virkur í atferli, þá líða margir þjáningar,
inn, þar sem hann lýsir yfir þeirri skoðun
sem að sjúklingnum standa og verða meðvirksinni að Samhjálp og meðferðarheimilið í
ir, ef ekki er gripið inn í. Allir alkóhólistar
Hlaðgerðarkoti sé rekið af ofsatrúarfólki.
' (%,'! ).'!$«44)2
geta orðið virkir í hegðun sinni, slegið niður í
Samhjálp heyrir undir Fíladelfíu - Hvítasjúkdómnum. Þetta veit Þórarinn, en hann minnist ekki
sunnumenn og hafa þeir rekið meðferðarstarf síðan á 8.
á þetta einu orði, heldur eyðir öllu púðrinu í að úthrópa
áratugnum, með nokkuð farsælum árangri, eftir því
Samhjálp.
sem ég best veit.
Mér finnst það mjög ábyrgðarlaust að ráðast á stofnSÁÁ hefur einnig verið með farsælt meðferðarstarf
un eins og Samhjálp á opinberum vettvangi, sem hefur
og ekki allt sérfræðingar í læknisfræðum, sem þar
unnið gott og göfugt starf og kalla þá trúarofstækisstarfa. Hjá SÁÁ eru gjarnan ráðgjafar starfandi sem
menn. Með hvaða hætti komu Samhjálparmenn að
þekkja sjúkdóminn af eigin raun. Enda er sú skoðun
Byrginu? Voru þeir þar innan veggja með eftirlit? Bera
ríkjandi að óvirkum ölkum gangi best að hjálpa ölkum
þeir ábyrgð á þessum harmleik?
sem eru að koma úr neyslu.
Staðreyndin er nú sú að meðferðin í Hlaðgerðarkoti
er byggð á þekkingu á sjúkdómnum alkóhólisma og þar
Staðreyndin er nú sú að meðferðin í
koma læknar að og greina sjúklinga. Alkar sem fá meðHlaðgerðarkoti er byggð á þekkingu á sjúkferð í Hlaðgerðarkoti sækja einnig fundi hjá AA eftir
dómnum alkóhólisma og þar koma læknar að
meðferð og eru hvattir til þess.
Við lifum í þjóðfélagi þar sem við viljum að jafnrétti
og greina sjúklinga.
og bræðralag sé haft að leiðarljósi. Með því að hengja
bakara fyrir smið er réttlætið ekki í hávegum haft. Í
SÁÁ á sínum tíma var með kapellu inni á Vogi, sem
Byrginu voru einstaklingar sem ekki voru velkomnir í
fólk var hvatt til að nota og leita til guðs síns, reyna að
meðferð hjá SÁÁ, þar sem þeir voru jafnvel búnir að fá
öðlast einhvern frið í sálina. Á Staðarfelli er falleg
þar fleiri en eina meðferð og talið að sú meðferð dygði
sveitakirkja og notuðu vistmenn hana oft á dag, til bæna
þeim bara ekki.
eða bara að sitja þar inni og hugleiða með sjálfum sér,
Ég vona að stjórnvöld og þeir sem inni á Alþingi
var það talið gott og uppbyggilegt fyrir sjúklingana.
starfa sjái að sér og hafi umræðuna lausa við fordóma,
Enda er talað um í AA-bókinni að ómögulegt sé að takþegar þeir fjalla um mál Byrgisins og vímuvarnarmál
ast á við alkóhólisma án trúar, í eigin mætti. Ennþá
almennt. Að menn sem sitja á þingi geti tekið undir
þykir AA-bókin vera eigulegur og góður gripur innan
þessi ábyrgðarlausu orð Þórarins um Samhjálp er þekkAA-samtakanna.
ingarleysi. Þess í stað ættu þeir hinir sömu að koma
Ég hygg að ennþá sé fólk, sem fer í meðferð hjá SÁÁ,
með einhverjar raunhæfar lausnir. Hvað á að gera við
hvatt til að notfæra sér fundina innan AA samtakanna.
skjólstæðinga Byrgisins, þessu fólki duga engar 4-6
En eru þá AA-samtökin ekki hættuleg? Þar er trúfrelsi
vikur hjá SÁÁ, né annars staðar, heldur þarf þetta fólk
og tjáningarfrelsi. Þú mátt alveg eins tjá þig um trú
mikið meiri stuðning en svo. Það þarf líka einhvern
þína sem hluta af þinni reynslu, eins og um t.d. vinnuna
samastað. Hvað ætlar ríkisstjórnin að gera í þeim
þína, eða um hvað annað sem þú vilt. Þessi samtök eru
málum?
fyrir þá sem hafa sjúkdóminn alkóhólisma og þeirra
Menn hrópa oft hátt að þeir sem kenna sig við Krist
meginþema er 12-spora kerfið. Í sporunum er mikið
séu fullir af fordómum, en hvað er þetta? Hvar er
talað um guð og menn eru hvattir til að vinna sporin.
umbyrðarlyndi þeirra sem hæst hafa nú? Er ekki mál
Meðferðin hjá SÁÁ er að jafnaði ekki lengri en 4-6
að linni og menn sýni andlegan þroska, ef þeir hafa
vikur og læknar ekki sjúkdóminn. Þó er boðið upp á efthann?
irmeðferð í sumum tilvikum, sem stendur í lengri tíma.
AA er meðalið sem alkinn er hvattur til að taka inn, notfæra sér fundina og sporin, sem eru trúarhvetjandi.
Höfundur er söngkona og leirlistamaður.
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(EILDSÎLUVERÈ ¹ VEIÈIVÎRUM

,AGERSALA Å 3KEIFUNNI 
'ENGIÈ INN ¹ HLIÈ HÒSSINS

¶AÈ STYTTIST Å FYRSTU VORSENDINGARNAR
6IÈ SELJUM ELDRI VEIÈIVÎRUR ¹ KOSTNAÈARVERÈI
OG HEILDSÎLUPRÅS ¹ LAGER OKKAR Å 3KEIFUNNI 
.EOPREN VÎÈLUR FR¹  ¹ÈUR 
®NDUNARVÎÈLUR FR¹  ¹ÈUR 
6EIÈIJAKKAR FR¹  ¹ÈUR 
&LUGUSTANGIR FR¹  ¹ÈUR 
+ASTSTANGIR FR¹  ¹ÈUR 
&LUGUHJËL FR¹  ¹ÈUR 

+ASTHJËL FR¹  ¹ÈUR 
3KOTVEIÈIJAKKAR  ¹ÈUR 
3KOTVEIÈIBUXUR  ¹ÈUR 
 SPÒNAR AÈEINS  ¹ÈUR 
&LUGULÅNUR FR¹  ¹ÈUR FR¹ 
OG MARGT ÚEIRA ¹ ËTRÒLEGU VERÈI

/PIÈ Å ÎRF¹A DAGA
+OMDU STRAX Å DAG ÖVÅ SÅÈAST SELDIST ALLT UPP ¹  DÎGUM

/PIÈ FR¹  TIL 
"R¹È EHF

Efnahagsstjórn, hagvöxtur og Vestfirðir
framkvæmdum á Vestfjörðum sl. sumar? Eru
það okurvextirnir á einstaklinga og smærri fyrirtæki, þá sem ekki hafa
g var að lesa furðuþegar fært lán sín í
lega grein ráðherrans
erlenda gjaldmiðla? Er
Einars K. Guðfinnssonar
það togstreitan á milli
sem hann kallar „Vonstýrivaxtahækkana
brigði ESB – daðrara“ á
Seðlabankans og þensluvefnum www.bb.is frá 25.
fjárlaga
ríkisstjórnarjanúar
síðastliðnum.
innar, sem varð til þess
Greinin vakti ekki athygli '5¨"*!2452
að erlent matsfyrirtæki
mína fyrir skrifin um Evr- (!..%33/.
lækkaði
lánshæfismat
ópusambandið og stöðu
íslenska ríkisins rétt fyrir jólin?
íslensku krónunnar, ég vissi að
Ráðherra nefnir réttilega að
Sjálfstæðisflokkurinn vill ekki né
hér hefur verið óverulegt
þorir að ræða það mál né skoða.
atvinnuleysi, sem betur fer, en
Sennilega veit ráðherrann ekki að
gleymdi hann ekki að nefna að
í Vaxtasamningi Vestfjarða 1) er
skortur á vinnuafli hefur kallað á
tilgreind sem ein helsta ógnun
langan vinnudag og á stóraukinn
svæðisins að: „Sterk staða krónfjölda innflytjenda?
Var það
unnar og gengissveiflur, skaða
þetta sem fyrrverandi fjármálasamkeppnishæfni samkeppnis- og
ráðherra og núverðandi forsætútflutningsgreina s.s. sjávarútisráðherra var að stuðla að þegar
vegs, iðnaðar og ferðaþjónustu og
hann rökstuddi afnám hátekjugetur torveldað vöxt“ (bls. 38).
skatts með því að hann væri
vinnuletjandi?
Það sem ráðherrann kallar
Það sem ráðherrann kallar
„pólitíska stefnumótun“
„pólitíska stefnumótun“ ríkisstjórnarinnar, kalla ég stjórnríkisstjórnarinnar, kalla ég
ríkisstjórnarinnar í efnastjórnleysi ríkisstjórnarinnar í leysi
hagsmálum, sem hefur kallað
efnahagsmálum.
yfir okkur ójafnvægi og leitt til
umræðunnar um stöðu íslensku
krónunnar.
Ráðherrann segir í greininni
Ég vænti þess að reyndir
að viðskiptahallinn sé til staðar
stjórnmálamenn, stjórnarþingen fari ört minnkandi og að verðmenn og ráðherra eins og Einar
bólgan sé of mikil en hjaðni hratt.
K. Guðfinnsson skýri betur fyrir
Þetta les ég þannig að efnahagsVestfirðingum
hvers
vegna
batinn í landinu hefur verið
íbúum hefur fækkað á svæðinu
greiddur með miklum erlendum
um 20% á árunum 1990-2003 og
lántökum, ekki síst vegna þenslu
af hverju íbúaþróunin er enn á
af stóriðju- og virkjanaframniðurleið. Skyldi kvótakerfi í
kvæmdum,
aðgerðum
ríkissjávarútvegi og landbúnaði eiga
stjórnar og útlánakapphlaupi
sinn þátt í því? Hver kom því
einkavæddu bankanna á húsnæðkerfi á? Skyldu samgöngumál
ismarkaði á sama tíma. Það er
fjórðungsins eiga sinn þátt í íbúagott að spáð er lækkaðri verðþróuninni? Hver fer með sambólgu, en gleymdi ráðherrann
göngumálin? Stuðlaði sala Landekki að taka fram að skaðinn er
símans með grunnnetinu að
skeður, verðbólgan hefur þegar
bættum hag Vestfirðinga? Stuðlhækkað skuldir heimila og fyriruðu helmingaskipti ríkisstjórnartækja um tugi ef ekki hundruð
innar á ríkisbönkunum að bættri
milljarða. Gleymdi ráðherrann
stöðu landsbyggðarinnar? Ef svo
ekki að taka fram að vaxtaokrið
er, lýsir það sér þá helst í upphefur kostað sömu aðila álíka
kaupum þeirra sem fengu bankupphæðir. Áhrif verðbólgunnar
ana að gjöf á jörðum í héraðinu?
verða ekki tekin til baka, við
Það er mörgum spurningum
megum borga hærri afborganir
ósvarað um efnahagsstjórn eða
af húsnæðislánum okkar næstu
stjórnleysi sl. ára og ég treysti
25-40 árin.
því að ráðherrann upplýsi íbúa
Gaman væri ef ráðherrann
Vestfjarða og þjóðina alla betur
lýsti „tækjum og tólum“ efnaum ágæti stefnunnar.
hagsstjórnar ríkisstjórnarinnar,
sem hann segir að hafi verið
notuð til að bregðast við ójafnHöfundur skipar 1. sæti
vægi í þjóðarbúskapnum. Var
Samfylkingarinnar í Norðvesturekki aðal „tólið“ frestun á vegakjördæmi.

5-2¨!.
"YGGÈAM¹L

É

Trúboðar veikja stoðir
menntakerfisins
líkt og ég leitast við að
veita henni sjálf.
Hér er ég að vísa til
svokallaðrar „Vinaleiðar“ þjóðkirkjunnar sem
g hef hingað til haft
er að sögn talsmanna
lítið að klaga upp á
kirkjunnar kristileg sálíslensku þjóðkirkjuna.
gæsla sem fer fram í
Að vísu er ég ekki í
opinberum skólum. Að
henni og er hlynnt því
mínu mati á ekkert trúað kirkjan ræki sitt
félag erindi með trúboð í
starf án stuðnings ríkisgrunnskóla landsins enda
ins. Sú staðreynd að ég
geri ég þá kröfu til
er hlynnt aðskilnaði !5¨52 ,),*!
íslenska menntakerfisins
ríkis og kirkju hefur þó %2,).'3$«44)2
að það sé fullfært um að
hingað til haft lítil áhrif
sinna sálgæslu nemenda án
á viðhorf mín til kristinnar trúar
aðstoðar trúfélaga, djákna og
og framgöngu þeirra sem aðhyllpresta. Ég geri kröfu til jafnréttis
ast slík trúarbrögð og forsvarsog hlutleysis í íslensku menntamanna þjóðkirkjunnar hér á
kerfi þar sem borin er virðing
landi. Þó svo að ég trúi ekki hef
fyrir trú eða trúleysi nemenda.
ég alltaf borið virðingu fyrir rétti
Einhliða trúarbragðafræðsla líkt
annarra til að trúa.
og kristinfræði er sömuleiðis
Þessi lífssýn mín hefur tekið
tímaskekkja í nútímasamfélagi
miklum breytingum eftir að þjóðenda tel ég að nemendur myndu
kirkjan hóf að stunda trúboð
græða mun meira á lærdómi í siðmeðal grunnskólabarna. Ég get
fræði, mannréttindum og trúarekki virt rétt annarra en um leið
bragðafræðum.
sætt mig við að minn réttur sé
Virðum rétt hvers annars.
fótum troðinn. Þegar dóttir mín
mun hefja nám í grunnskóla vona
ég svo sannarlega að hún fái notið
Höfundur er formaður Ungra
óhlutdrægs uppeldis í skólanum
vinstri grænna.
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.Ò LÅÈUR AÈ ÒTSÎLULOKUM OG VÅÈA
GËÈ TILBOÈ 6ERSLUNIN 
ÖREP BÕÈUR ÅTALSKA
G¾ÈASKË MEÈ VERU
LEGUM AFSL¾TTI

3ÒPUR ERU ELDAÈAR AF
STAKRI LIST ¹ #AFÁ (AFNAR
BORG KAFFISTOFU (AFNAR
BORGAR 6IÈ KÅKTUM Å POTT
ANA OG FENGUM UPPSKRIFTIR
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2AFKAUP Å RMÒLA ER MEÈ

ÒTSÎLULOK UM HELGINA ,AMPAR
KASTARAR KRËNUR OG VEGGLJËS
ERU ¹ STËRL¾KKUÈU VERÈI OG
AUÈVELT AÈ GERA GËÈ LJËSAKAUP
!FSL¹TTURINN ER FR¹  TIL 
OG ÖAÈ MUNAR UM MINNA
,AMBAKJÎT ER ¹ EINKAR GËÈU
VERÈI Å .ËATÒNI ÖESSA HELGI
-ESTUR AFSL¹TTUR ER ¹ LAMBA
FRAMHRYGGJARSNEIÈUM ÒR KJÎT
BORÈINU ¶¾R ERU ¹ 
KRËNUR KÅLËIÈ OG L¾KKA
UM 

!NAS Å (AFNARFIRÈI HEFUR HELDUR

BETUR L¾KKAÈ VERÈ ¹ ÒTSÎLUVÎR
UNUM OG ÖVÅ ER EFLAUST H¾GT
AÈ GERA ÖAR GËÈ KAUP ÖESSA
HELGI
(RESSË ER MEÈ TILBOÈ ¹ PLOKK

FISKI ¹ LÎNGUM LAUGARDEGI ¹
MORGUNN (¾GT ER AÈ F¹ TVO
SKAMMTA ¹ VERÈI EINS
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+RISTJ¹N MEÈ NÕBAKAÈA SVELLANDI HEITA ÅSTERTU SEM HANN HEFUR SÁRH¾FT SIG Å AÈ BAKA UPP ¹ SÅÈKASTIÈ

Dreymdi ístertuna
hennar ömmu
Kristján B. Jónasson bókmenntafræðingur vaknaði einn morguninn með
hugmynd að frumlegri en einfaldri tertu
í höfðinu.

Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

„Ég skal gefa þér uppskrift að tertu sem mig
dreymdi,“ segir Kristján hlæjandi þegar
hann er rukkaður um efndir á gömlu loforði
um matarviðtal. „Ja, þetta er ekki venjuleg
terta heldur bakaður ís sem er mjög fínn í
eftirrétt og ég er ekki að grínast þegar ég
segi að mig hafi dreymt hann. Amma mín
bjó svona eftirrétt til þegar ég var lítill og
svo kom hann til mín í draumi þannig að
þegar ég vaknaði þá langaði mig í hann. Ég

fór að rukka ömmu um uppskriftina en hún
var eiginlega búin að gleyma að hún hefði
nokkru sinni kunnað að gera svona heita
ístertu. Smám saman rifjaðist það upp og
með hennar hjálp lærði ég að búa hana til.“
Kristján kveðst hafa gert tertuna tvisvar
á síðustu þremur vikum við mikinn fögnuð
þeirra sem hafi smakkað. „Tertan einfaldlega slær í gegn, jafnvel hjá þekktum matgæðingum,“ segir hann og bætir við. „Bestur er þessi réttur ef hann er borinn fram
með súkkulaðiköku. Þú getur hugsað þér.
Heitur ís með súkkulaðiköku. Það er snilld.
Svo er ekkert mál að búa þetta góðgæti til.“
Uppskriftina er að finna á bls. 4.
GUN FRETTABLADIDIS

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

&ITULITLIR OG LÁTTIR RÁTTIR
,¡44!2) 2¡44)2 %2 .µ*
5.' 3%- 3,452&¡,!'
35¨52,!.$3 +9..)2
5.$)2 ().5 ¶%++4!
6®25-%2+) 

3JÎ NÕIR RÁTTIR HAFA B¾ST
VIÈ  LÅNUNA ¶EIR
ERU Å LÁTTARI KANTINUM
OG EIGA ÖAÈ SAMMERKT
MEÈ ÖEIM  RÁTTUM
SEM FYRIR VORU ¹ MARK
AÈINUM AÈ VERA TILBÒNIR
TIL NEYSLU ¹ AÈEINS
ÎRF¹UM MÅNÒTUM
.ÕJU  RÁTTIRNIR SEM 33 HEFUR SENT ¹
,ÁTTARI RÁTTIR SAMAN
MARKAÈ F¹ST Å FLESTUM BÒÈUM
STANDA ANNARS VEGAR
AF RÁTTUM SEM TILHEYRÈU HINNI HEFÈBUNDNU  LÅNU EN
HAFA VERIÈ LAGAÈIR TIL OG HINS VEGAR AF NÕJUM RÁTTUM SEM
ÖRËAÈIR HAFA VERIÈ ¹ SÅÈUSTU M¹NUÈUM ¶EIR INNIHALDA 
EÈA MINNA AF FITU OG HITAEININGARNAR ERU ÖVÅ F¾RRI Å ÖEIM EN
HEFÈBUNDNU RÁTTUNUM !LLIR ERU ÖEIR ¹N MSG

;
%R FYRIRT¾KIÈ EÈA KLÒBBURINN ÖINN AÈ LEITA AÈ NÕJUM
OG SPENNANDI LEIÈUM TIL AÈ HALDA ¹RSH¹TÅÈ
6IÈ ¹ 'ALBI BJËÈUM UPP ¹ FERSKT OG VEL VALIÈ HR¹EFNI SEM ÖÒ GRILLAR SÅÈAN ¹ EKTA
KËRESKRI GRILL PÎNNU ÚUTT INN SÁRSTAKLEGA FYRIR OKKUR 6IÈ BJËÈUM UPP ¹ VAL ¹ TVEIM
FORRÁTTUM
0ARMA SKINKA MEÈ MINARI MARI SËSU OG MUCHAE SALAT EÈA
!SÅSKIR VINDLAR ¶UNNIR OG STÎKKIR DEIGVINDLAR MEÈ GR¾NMETIS OG KJÒKLINGAFYLLINGU
OG ASÅSKU KRYDDI
!ÈALRÁTTIR
3TEINBÅTUR MARINERAÈUR MEÈ MYNTU OG HNETUM EÈA -ÅNÒTU STEIK  GR
MARINERUÈ Å EKTA KËRESKRI BBQ SËSU (RÅSGRJËN GR¾NMETI OG SËSUR FYLGJA MEÈ
6IÈ GERUM HR¹EFNIÈ Å AÈALRÁTTINN KL¹RT OG HJ¹LPUM YKKUR AF STAÈ
$ESERT
%KTA SÒKKULAÈI KAKA EÈA LJÒFFENGUR ÅS !ÈEINS  KR
'ERUM GOTT ENNÖ¹ BETRA OG B¾TUM VIÈ 4ORRES VÅNI MEÈ MATNUM
4AKTU TILBOÈIÈ FYRIR OFAN OG F¹ÈU  FORDRYKK  GLAS AF 4ORRES VÅNI
MEÈ FORRÁTTINUM OG  GLAS MEÈ AÈALRÁTTINUM FYRIR AÈEINS 
KR ¹ MANN AUKALEGA ¶ETTA TILBOÈ GILDIR ALLA DAGA FRAM AÈ  APRÅL
 (ËPAR FR¹  TIL  MANNS GETA FENGIÈ VEITINGASALINN ÒT AF FYRIR
SIG EF ËSKAÈ ER

Cbsotuhvs!3.5-!Sfzlkbwl!

0ÎNTUNARSÅMI  
GALBI GALBIS o WWWGALBIIS

(EIMATILBÒNAR PITSUR ERU D¹SAMLEGAR ¶AÈ ER
GAMAN AÈ BÒA Ö¾R TIL MEÈ FJÎLSKYLDUNNI Å ELDHÒSINU OG Ö¾R
ERU ALLTAF GËÈAR ¹ BRAGÈIÈ 4ILVALIÈ ER AÈ NOTA NIÈURSKORIÈ GR¾N
METI FR¹ DEGINUM ¹ÈUR ¹ PITSUNA

=

Ný súpa sérhvern dag
Ýmsar súpur eru í boði í Café
Hafnarborg, kaffistofu Hafnarborgar í Hafnarfirði.
„Hér er boðið upp á allt mögulegt,
með áherslu á létta rétti og kaffiveitingar,“ segir Sigrún Fanný
Jónsdóttir, rekstrarstjóri Café
Hafnarborgar.
„Hér fást til að mynda kökur
og samlokur að ógleymdu hádegishlaðborðinu,“ heldur Sigrún
áfram.
„Hádegishlaðborðið
samanstendur alltaf af salati,
heitum réttum og súpum, sem er
allt breytilegt frá degi til dags.
Menn geta þannig gætt sér á ljúffengri melónu- og engifersúpu,
kívísúpu eða tómatsúpu fram-

Kartöflusúpa
6ENJULEGAR OG S¾TAR KARTÎFLUR

)..)(!,$
 BOLLI BÎKUNARKARTAFLA Å KUBBUM
 BOLLI KARTAFLA Å KUBBUM
 MSK ËLÅFUOLÅA
SALT OG PIPAR EFTIR SMEKK
 TSK AF VEL SÎXUÈUM HVÅTLAUK OG LAUK
 TSK STEINSELJA
 TSK AF GARÈABLËÈBERGI
GR¾NMETISKRAFTUR  BOLLAR SOÈ
 TSK CAJUN KRYDDBLANDA
 TSK SÕRÈUR RJËMI EFTIR SMEKK

!¨&%2¨
(ITIÈ VATN Å POTTI 3TEIKIÈ KARTÎFLUR LAUK OG
HVÅTLAUK "LANDIÈ VEL SAMAN OG STEIKIÈ VEL
3ETJIÈ GR¾NMETISKRAFT ÒT Å VATNIÈ 3ETJIÈ
KARTÎFLUR EINNIG ÒT Å OG SJËÈIÈ RËLEGA 3ETJA
CAJUN KRYDD SAMAN VIÈ OG SJËÈIÈ 3ETJIÈ
STEINSELJU SÅÈAST ÒT Å OG SÕRÈAN RJËMA EF
ËSKAÈ ER

Melónu- og
engifersúpa
)..)(!,$
 BOLLI NIÈURSKORIN KANTALËPUMELËNA
 BOLLI NIÈURSKORIN HUNANGSMELËNA
 BOLLI NIÈURSKORIN GR¾N MELËNA
 MSK ËLÅFUOLÅA
 STK SKORINN VORLAUKUR
 STK SKORINN LAUKUR
 TSK RIFIÈ ENGIFER
 TSK RIFINN HVÅTLAUKUR
 TSK STEINSELJA
SALT OG PIPAR EFTIR SMEKK
SAXAÈ RAUTT CHILLI MJÎG LÅTIÈ
KRAFTUR ÕMIST FISKUR KJÒKLINGUR EÈA LAMB 
BOLLAR SOÈ

!¨&%2¨
3TEIKIÈ HVÅTLAUK LAUK ENGIFER MELËNUR OG
CHILLI 3ETJIÈ KRAFT ÒT Å "LANDIÈ SVO SALTI PIPAR
OG STEINSELJU SAMAN VIÈ

reiddum með nýbökuðu brauði.
Það fer allt eftir því hvað listakokkurinn okkar, hún Ruby, sem
er frá Singapúr, kýs að galdra
fram þann daginn.“
Sigrún lýsir matnum, þar á
meðal súpunum, sem skemmtilegri samblöndu íslenskrar og
singapúrskrar eldamennsku, sem
hafi farið vel ofan í Íslendinga.
„Fólk er alls ekki hrætt við að
prófa nýjungar og er mjög ánægt
með að fá eitthvað annað en blómkálssúpu,“ segir hún og hlær.
Hér að neðan eru uppskriftir
að fimm súpum sem kokkur Café
Hafnarborgar var svo vænn að
eftirláta lesendum og ætti að gefa
þeim ágæta innsýn í það sem þar
er í boði.
ROALD FRETTABLADIDIS

¶ESSI SKEMMTILEGI SKÒLPTÒR SEM KALLAST
(ORNSTEINN EFTIR 'EST ¶ORGRÅMSSON ER ¹
MEÈAL ÖEIRRA LISTAVERKA SEM GESTIR #AFÁ
(AFNARBORG GETA NOTIÈ
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Kryddblönduð tómatsúpa
)..)(!,$
 MSK ËLÅFUOLÅA
 DËS MARÈIR TËMATAR
 TSK NIÈURSÎXUÈ FERSK BASIL
 TSK SAXAÈUR HVÅLAUKUR
 STK SAXAÈUR LAUKUR
 SAXAÈ CHILLI
SVARTUR PIPAR OG SALT EFTIR SMEKK
GR¾NMETISKRAFTUR  BOLLAR SOÈ

!¨&%2¨
3TEIKIÈ HVÅTLAUK LAUK OG BASIL Å
NOKKRAR MÅNÒTUR "¾TIÈ TËMÎTUM Å
DËS SAMAN VIÈ OG SVO SALTI PIPAR OG
CHILLI PIPAR %F SÒPAN ER SÒR ER H¾GT
AÈ B¾TA PÒÈURSYKRI EÈA HUNANGI ÒT Å

Fisk- og rækjusúpa,
með kókos og saffron
-¹ NOTA ÕSU OG LAX OG BLANDAÈAN FISK

)..)(!,$
 MSK ËLÅFUOLÅA
 BOLLI AF BLÎNDUÈUM FISKI
SKORNUM Å STRIMLA
 BOLLI KËKOSMJËLK
NOKKRIR STRIMLAR AF SAFFRON
FISKIKRAFTUR  BOLLA SOÈ
 TSK STEINSELJA
SALT OG PIPAR EFTIR SMEKK
FERSKT RIFIÈ TURMERIK HAFT UM
ÖAÈ BIL JAFN STËRT OG LITLI PUTTI
FERSKT SÅTRËNUGRAS NOTIÈ ST¾RRI
HELMINGINN EN AÈEINS H¹LFT
 STK FERSKUR HAKKAÈUR LAUKUR
 TSK ENGIFER
 TSK HVÅTLAUKUR

!¨&%2¨
3TEIKIÈ LAUK ENGIFER HVÅTLAUK
TURMERIK SÅTRËNUGRAS OG
STEINSELJU Å NOKKRAR MÅNÒTUR
3ETJIÈ KËKOSMJËLK ÒT Å ÖVÅ N¾ST
KRAFTINN OG SJËÈIÈ Å NOKKRAR
MÅNÒTUR 3ETJIÈ FISKINN OG
R¾KJURNAR VARLEGA ÒT Å 3JËÈIÈ Å
NOKKRAR MÅNÒTUR

2ÁTTIRNIR Å #AFÁ (AFNARBORG ERU SAMBLANDA AF ÅSLENSKRI OG SINGAPÒRSKRI ELDAMENNSKU SEM KOKKURINN 2UBY GALDRAR FRAM ÒR ERMINNI
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

4IL HNÅFS OG SKEIÈAR
'5¨2². *«(!..3$«44)2

,EGGIR MEÈ LJÒFUM LAUK OG
S¾TUM KARTÎFLUM
3¾TAR KARTÎFLUR ERU SVO GËÈAR AÈ
ÖAÈ ER H¾GT AÈ BORÈA Ö¾R ÒT Å EITT
SÁRSTAKLEGA ¹ VETURNA (ÁR ERU Ö¾R
Å SAMFLOTI MEÈ KJÒKLINGAKJÎTI EN
G¾TU ALLT EINS LAGT LAG SITT VIÈ GËÈAN
FISK EÈA SVÅNAKJÎT Å ÖESSUM RÁTTI
,AUKURINN LJÒFI TOPPAR SVO D¾MIÈ
  KJÒKLINGALEGGIR
OLÅA TIL STEIKINGAR
 S¾T KARTAFLA MEÈALSTËR
  LÒKUFYLLI AF FERSKU SPÅNATI
 MSK ËLÅFUOLÅA
 TSK RIFINN FERSKUR ENGIFER
 RAUÈUR LAUKUR
 RAUÈK¹LSHÎFUÈ M¹ SLEPPA
OLÅA TIL STEIKINGAR
 MSK BALSAM EDIK
 TSK PÒÈURSYKUR
 &LYSJIÈ S¾TU KARTÎFLUNA OG
SKERIÈ HANA Å MJÎG ÖUNNAR SNEIÈAR
3ETJIÈ SNEIÈARNAR Å ÅL¹T ¹SAMT SPÅN

PANTAÐU Í SÍMA

554 6999
WWW.JUMBO.IS

ATINU OG VELTIÈ UPP ÒR BLÎNDU AF
ËLÅFUOLÅU OG RIFNUM ENGIFER
 3ALTIÈ OG PIPRIÈ KJÒKLINGALEGG
INA OG STEIKIÈ Ö¹ Å ËLÅFUOLÅU ¹ HEITRI
PÎNNU Å UM  MÅNÒTUR ¹ HVORRI HLIÈ
ÖANGAÈ TIL HAMURINN HEFUR BRÒNAST
NOKKUÈ
 3ETJIÈ SPÅNATIÈ OG S¾TU KART
ÎFLURNAR Å BOTNINN ¹ ELDFÎSTU FATI OG
RAÈIÈ KJÒKLINGALEGGJUNUM ÖAR OFAN
¹ "AKIÈ Å  GR¹ÈU HEITUM OFNI Å
  MÅNÒTUR
 3KERIÈ LAUKINN Å ÎRFÅNA FLEYGA
OG RAUÈK¹LIÈ Å R¾MUR (ITIÈ OLÅU Å
POTTI OG STEIKIÈ LAUKINN OG RAUÈK¹L
IÈ VIÈ V¾GAN HITA Å UM  MÅNÒTUR
SETJIÈ Ö¹ PÒÈURSYKUR OG EDIK ÒT Å
HR¾RIÈ OG STEIKIÈ ¹FRAM Å  MÅNÒTUR
3ALTIÈ OG SETJIÈ SVO LAUK SULTUNA
YFIR KJÒKLINGALEGGINA OG BAKIÈ MEÈ
RÁTTINUM SÅÈUSTU   MÅNÒTURNAR
"ORÈIÈ MEÈ BRAKANDI GËÈU SALATI

SAMLOKUBAKKI | TORTILLABAKKI | BLANDAÐUR BAKKI
ÞÚ GETUR PANTAÐ GIRNILEGA VEISLUBAKKA FRÁ OKKUR MEÐ LITLUM FYRIRVARA
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(EIT ÅSTERTA
5003+2)&4 &2 +2)34*.) " *«.!339.) "«+-%..4!&2¨).')
 SVAMPBOTN
FERSK JARÈABER SULTA EÈA ANNAÈ
¹VAXTAKYNS
 L ÅS JARÈARBERJAÅS ER BESTUR
 EGGJAHVÅTUR
 DL SYKUR

%F SVAMPBOTNINN ER ÖYKKUR ER BETRA
AÈ KLJÒFA HANN OG NOTA BARA ANNAN
HELMINGINN (ANN ER LAGÈUR Å BOTNINN
¹ ELDFÎSTU FORMI OG JARÈARBER SULTA EÈA
¹VEXTIR BREITT YFIR HANN %GGJAHVÅTURNAR
OG SYKURINN ER STÅFÖEYTT OG OFNINN
STILLTUR ¹  3ÅÈAN ER ÅSNUM HRÒGAÈ Å
FORMIÈ OFAN ¹ BOTNINN MEÈ ¹VÎXT
UNUM OG EGGJAHVÅTURNAR L¹TNAR HJÒPA
HANN &ORMINU BRUGÈIÈ INN Å HEITAN
OFNINN OG HAFT ÖAR ÖANGAÈ TIL MARENS
INN ER ORÈINN GULLINN AÈ LIT ¶¹ ER KAKAN
TILBÒIN ¹ BORÈIÈ OG BRAGÈAST AFAR VEL
MEÈ ÖUNGRI S¾TRI SÒKKULAÈIKÎKU

"ORGARINN GLËÈAÈUR ¹ GRILLINU HJ¹ 4OMMA

Bæjarins bestu borgarar
Við Fjöruborðið

Eyrarbraut 3 • 825 Stokkseyri • S. 483 1550
www.fjorubordid.is • ).&/
ifno@fjorubordid.is
&*/25"/2$)$)3

Bloggaðu með
símanum!
Hvar sem er og
hvenær sem er!

Í Reykjavík er hægt að fá hamborgara á mörgum stöðum en sumir eru betri en aðrir.
Uppruna eins vinsælasta réttar jarðar, hamborgarans, má rekja allt aftur til tíma Rómverja. Í þá daga
tíðkaðist sala á kjötbollum í brauði víða, en hamborgarinn, eins og við þekkjum hann í dag kom þó ekki til
sögunnar í endanlegri mynd fyrr en í kringum 1917.
Þremur árum síðar var fyrirbærið alþekkt um gervöll
Bandaríkin og í dag eru margir sem líta á hamborgara og franskar sem þjóðarrétt Bandaríkjamanna.
Vinsældir hamborgarans fóru fljótt að teygja anga
sína út fyrir Bandaríkin. Í dag eru til ótal margar
keðjur sem sérhæfa sig í hamborgaragerð og „sama“
hamborgarann má fá í nánast hvaða borg sem er í
heiminum.
Íslendingar voru fremur fljótir að taka við sér í
hamborgaramálum, en fyrstu hamborgararnir voru
seldir í Reykjavík í kringum 1950, meðal annars á

 6ITABAR KOMA MARGIR FASTAGESTIR OG ÖEIR SEM HAFA EINU
SINNI BRAGÈAÈ ¹ STOLTI STAÈARINS GR¹ÈAOSTBORGARANUM
'LEYM MÁR EI GLEYMA HONUM EI

Austurbar sem þá var í Austurbæjarbíói og á Hressó.
Til að byrja með voru margir óvissir um hvernig
bæri að bera þennan rétt fram og lengi vel var hægt
að fá hamborgara með tómatsósu, sinnepi og steiktum lauk. Í dag selja flestir veitingastaðir í borginni
hamborgara og oft er hægt að fá þá í mismunandi
útfærslum (þó ekki með steiktum lauk). Sum veitingahús hafa skipað sér sess sem fyrirmyndar hamborgarastaðir en meðal þeirra eru til dæmis Grillhúsið í Tryggvagötu og Vitabar á Bergþórugötunni
sem býður upp á eðalborgarann, Gleym-mér-ei.
Margir myndu vilja borða hamborgara á hverjum
degi, en þó má ætla að hjá flestum sé þetta helgarmatur og þá sérstaklega ef fólk hefur stundað einhvers konar skemmtanir daginn áður. Þannig er hamborgarinn oftar en ekki sefandi og seðjandi í senn og
orkan frá honum gerir mönnum kleyft að komast út í
næstu myndbandaleigu til að geta haldið afslappelsinu áfram.
MHG FRETTABLADIDIS

(J¹ +AFFI 6ICTOR Å (AFNARSTR¾TI ERU NOKKRIR GIRNILEGIR HAM
BORGARAR ¹ MATSEÈILINUM (ÁR ER EINN SLÅKUR 6ICTOR $E LUXE
MEÈ HVÅTLAUKSSËSU 0ARMASKINU MOZZARELLA OG SP¾LDU
EGGI 3VOLÅTIÈ FR¹BRUGÈIÈ HEFÈBUNDINNI SAMSETNINGU EN
ËHEMJU GIRNILEGT OG GOTT

Viltu sei’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg
3TÎKKAR FRANSKAR KARTÎFLUR OG BR¹ÈINN OSTUR ¹ BRJ¹L¾ÈISLEGA
GIRNILEGUM HAMBORGARA FR¹ !MERICAN 3TYLE EN ÖAÈ ER EIN
VINS¾LASTA HAMBORGARAKEÈJA LANDSINS

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

'RILLHÒSIÈ Å 4RYGGVAGÎTU ER MEÈ BETRI HAMBORGARASTÎÈUM
BORGARINNAR ¶AR ER AMERÅSK STEMNING Å H¹VEGUM HÎFÈ
2OKKMUNIR ¹ VEGGJUM KËK Å GLERI OG OSTBORGARAR SEM SEGJA
SEX

4OMMI ¹ (AMBORGARABÒLLU 4ËMASAR ER ËKRÕNDUR HAM
BORGARAKONUNGUR ¥SLANDS (ANN STOFNAÈI FYRSTU ÅSLENSKU
HAMBORGARASTAÈAKEÈJUNA UPP ÒR  OG NUTU HAMBORG
ARAR HANS STRAX MIKILLA VINS¾LDA ¥ DAG REKUR 4OMMI NOKKRAR
(AMBORGARABÒLLUR ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU OG ËH¾TT AÈ
FULLYRÈA AÈ ÖAR SÁU EINHVERJIR MESTU EÈALBORGARAR ¥SLANDS
SÎGUNNAR ¹ BOÈSTËLUM

;

,ANGUR LAUGARDAGUR ¹ SÁR LANGA HEFÈ
$AGURINN ¹ SÁR ERLENDA FYRIRMYND ÖAR SEM KAUPMENN
Å +AUPMANNAHÎFN HÎFÈU FYRIR SIÈ AÈ HALDA VERSLUNUM
OPNUM LENGUR FYRSTA LAUGARDAG Å M¹NUÈI

Kvenlegt með dúkkulegu yfirbragði
Sumarlína Orginal 2007 er
komin í Verksmiðjuna að
Skólavörðustíg 10 í Reykjavík.
Það er hönnuðurinn Heiða
Eiríksdóttir sem stendur á bak

við Orginal, sem nú er í verslunum bæði hjá frændum vorum í
Danmörku og Finnlandi. Heiða
lærði fatahönnun í Danmörku og
lýsir fatnaðinum sem kvenlegum, þó fönkí með dúkkulegu
yfirbragði.

+AFFI (LJËMALIND ER NOTALEGUR STAÈUR ¶AR ER ALLT HR¹EFNI LÅFR¾NT R¾KTAÈ OG G¾ÈI
MATARINS EFTIR ÖVÅ !LLUR ¹GËÈI AF KAFFIHÒSINU RENNUR ÕMIST TIL GËÈGERÈARM¹LA EÈA TIL AÈ
L¾KKA VÎRUVERÈ ÖVÅ +AFFI (LJËMALIND ER EKKI REKIÈ Å GRËÈASKYNI

Heitir drykkir og
dásamlegar kökur
Kaffi Hljómalind býður bestu
kökur bæjarins og dásamlegt
kaffi á aðeins sex hundruð
krónur í tilefni af löngum
laugardegi á Laugavegi.
Í tilefni af löngum laugardegi
ætlar Kaffi Hljómalind að bjóða
upp á heitan drykk og köku að
eigin vali á aðeins sex hundruð
krónur.
Kökurnar á Kaffi Hljómalind
eru með þeim bestu í bænum en
meðal þeirra má nefna; eplaböku,
möndluköku,
súkkulaðiköku,
döðluköku með karamellu og bananaköku sem inniheldur engar
mjólkurvörur. Þau sem hafa einu
sinni
smakkað
heimagerða
Hljómalindarköku eiga erfitt með
að fara annað, því þær hreinlega
bráðna í munninum og því um að
gera að nýta sér þetta góða tilboð.
Á Kaffi Hljómalind er allt hráefni sem notað er í mat, kökur og
drykki lífrænt ræktað og þar er
reynt að skipta sem mest með
„fair trade“ viðskiptaháttum, „svo
ekki sé níðst á verkamönnum í
þróunarlöndunum“, segir Einar
Rafn Þórhallsson, starfsmaður á
kaffihúsinu, og bætir því við að
allt kaffi staðarins komi frá Súmötru en með því að kaupa kaffi
þaðan vilja eigendurnir styrkja
Súmötru eftir flóðbylgjuna sem

skall þar á fyrir þremur árum.
„Við erum einnig með úrval af
gómsætum mat og drykkjum;
súpu, lasagna, hummus, brauð,
safa, kökur og kaffi ásamt heimagerðu engiferöli.“
Til að standa undir nafni stendur Hljómalind reglulega fyrir tónleikum, tvisvar til þrisvar í hverri
viku. „Hér er opið fram eftir
kvöldi en við framreiðum samt
ekki áfengi. Þetta gerir okkur
kleift að halda tónleika sem allir
geta komið á því það er ekkert aldurstakmark þar sem ekkert áfengi
er veitt. Allur ágóði af kaffihúsinu
fer svo í góðgerðarmál, eða í að
lækka vöruverðið, því Kaffi
Hljómalind er ekki rekið í gróðraskyni. Reyndar er þetta líka samvinnurekið í þeim skilningi að allir
sem hér vinna eiga kaffihúsið.
Núna eru sjö eigendur að kaffihúsinu,“ segir Einar.
Þessa dagana eru liðsmenn
Hljómalindar að leita sér að nýju
húsnæði þar sem eigandi þess
ætlar sér að rífa það og reyna að
byggja verslunarmiðstöð. Einar
er ekki mjög hress með þetta,
enda erfitt að finna hentugt húsnæði í miðbænum.
Spurður að því hvort Kaffi
Hljómalind sé hippakaffihús svarar hann svo hlæjandi: „Þetta er
allavega ekki það sem maður kallar „posh“.“

Fallegar íslenskar
peysur
Handprjónasambandið
Skólavörðustíg 19 • Iðu, Lækjargötu 2A.
s. 552 1890 • www.handknit.is
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MHG FRETTABLADIDIS

VINTÕRI OG DÒKKULEGT YFIRBRAGÈ ER ÖEMA Å SUMARLÅNU /RGINAL FYRIR  3UMARLEGUR
KJËLL SEM VIRKILEGA HLEYPIR ÅMYNDUNARAFLINU AF STAÈ
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Tilboð í febrúar
Í Bílanausti er hægt að fá ýmsar vörur á góðu verði.
Febrúartilboð eru hafin í bílanausti og ættu allir bíleigendur að geta
fundið eitthvað við sitt hæfi.
Hard Wax bílabón sem áður kostaði 1.536 krónur kostar nú 998
krónur, toppasett með 37 hlutum sem áður kostaði 3.980 er á 2.490
og dráttarkúla kostar nú 1.450 krónur en var áður á 2.951 krónu.
Einnig er boðið upp á sérstakt þvotta tilboð og er hægt að fá fötu,
tjöruhreinsi, sápu, bón, bónklút og svamp á aðeins 1.990 krónur.

Opnunartilboð í Tengi
Tilboðsdagar í verslunum
Tengis.

µMSAR VÎRUR ERU ¹ GËÈU VERÈI Å "ÅLANAUSTI

Nú eru tilboðsdagar í verslunum
Tengis í tilefni af opnun nýrrar
verslunar á Akureyri. Sem dæmi
er 25 prósent afsláttur veittur af
Ifö-handlaugum, Mora-blöndunartækjum og Intra-eldhúsvöskum.
Gerberit-salerni og Sundance Spasheitir pottar einnig á lækkuðu
verði. Verslanir Tengis að Smiðjuvegi 76 í Kópavogi og á Baldursnesi 6 á Akureyri eru hafðar opnar
frá klukkan 08.00-18.00 virka daga
og laugardaga á milli kl. 10.00 og
15.00. Nánar á www.tengi.is
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Tveir fyrir
einn-tilboð

Götumarkaður og
langur laugardagur

Úrval af vetrarkápum og dúnúlpum á allt að 70 prósenta
afslætti hjá Bernharð Laxdal.
Útsölum fer að ljúka víða og því
verðlækkun enn meiri.
Hjá Bernharð Laxdal á Laugaveginum er „tveir fyrir einn“-tilboð á öllum vörum í versluninni.
Mikið úrval er af vetrarkápum,
dúnúlpum ásamt peysum, bolum,
og samkvæmisdressum. Mikið er
af þekktum vörumerkjum.
Bernharð Laxdal er á Laugavegi 63.

Útsölulok eru víða í verslunum
nú um helgina, að minnsta
kosti í verslunarmiðstöðvunum.
¥ VERSLUNINNI ,OCAL ER MIKIÈ ÒRVAL AF HÒSGÎGNUM OG GJAFAVÎRU EFTIR UNGA OG FRAM
S¾KNA HÎNNUÈI

Húsgögn og gjafavara
undir kostnaðarverði
Hjá Local í Skeifunni er hægt
að gera góð kaup á húsgögnum
og gjafavöru undir kostnaðarverði.
Mikill afsláttur er nú á húsgögnum
og gjafavöru í versluninni Local í

Götumarkaðsstemning er bæði í
Kringlunni í Reykjavík og Smáralind í Kópavogi nú um helgina
enda er útsölum að ljúka á sunnudaginn. Verslanir eru allar komnar með varning út á gangana,

breiða þar úr honum og bjóða til
kaups. Verðið á vörunni lækkar
líka stórlega og gefinn er allt að
níutíu prósenta afsláttur af upprunaverðinu. Víða eru tilboð sem
hljóða upp á tvo fyrir einn og sums
staðar er hægt að prútta. Sem
sagt, stuð í gangi.
Langur laugardagur er einnig í
miðborginni, á hinum einu sönnu
verslunargötum, svo búast má við
líflegri verslun og fjöri víða.

Skeifunni, en afsláttur er frá tíu
upp í sjötíu prósent. Nýjar vörur
eru einnig komnar í verslunina en
eru ekki með afslætti.
Local húsgagna- og gjafavara er
til húsa við Skeifuna 3a.
Nánari
upplýsingar:
www.local1.is

Betri verð í Bisón
Útsala í versluninni Bisón.

"ERNHARÈ ,AXDAL BÕÈUR ALLAR VÎRUR Å VERSL
UNINNI ¹ TVEIR FYRIR EINN ¶¹ ER AÈEINS
GREITT FYRIR DÕRARI VÎRUNA

Vörur fást nú með 50-70 prósenta
afslætti í versluninni
Bisón
í
Kringlunni.
Dömuleðurjakki
sem
kostaði áður
24.990
kr.
fæst
til
dæmis
á
9.996
kr.,
ullarkápa,
áður á 30.790
kr., fæst nú á
15.395
og

peysa sem kostaði 8.690 kr. fæst
nú á 3.476 kr. Herraullarfrakki
sem kostaði 31.190 kr. er nú á
15.595 kr. og herrabuxur sem kostuðu áður 9.490 kr.
eru nú á 4.745 kr.
Verslunin er höfð
opin mánudaga til
miðvikudaga frá
10.00-18.30,
fimmtudaga
10.00-21.00, föstudaga 10.00-19.00,
laugardaga 10.0018.00 og sunnudaga 13.00-17.00.

'ÎTUMARKAÈSSTEMNING TILBOÈ OG PRÒTT

P I PAR

•

SÍA

NÚ LOKAR

HERRA

HAFNARFJÖRÐUR
FLJÓTLEGA VEGNA BREYTINGA
ALLTÁ

• Allar úlpur frá 1.990 kr.
• Gallabuxur frá 1.990 kr.
• Jakkaföt frá 6.900 kr.
• Dúnvesti frá 1.990 kr.

GJAFAPRÍS
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15% afsláttur af öllum
vörum 1.- 4. febrúar
Gríptu tækifærið!
Smáralind, sími 528 8800, www.drangey.is

¶ESSA DAGANA ER ÒTSALA Å VERSLUNINNI  ÖREP ¹ ,AUGAVEGI EN ÖAR F¹ AÈD¹ENDUR SKËFATNAÈAR ALLTAF EITTHVAÈ FYRIR SINN SNÒÈ

Erum að opna snyrtistofuna
Facial á Tony&Guy
Í tilefni þess bjóðum við upp á opnunartilboð.
Litun og plokkun á 2.320 í staðinn fyrir 2.900.
Andlitsbað + litun og plokkun á 6.990 í staðinn fyrir 9.690.
Fótsnyrting og vax að hnjám 4.700 í staðinn fyrir 8.400.
Bjóðum gamla og nýja
viðskiptavini velkomna

Berglind Þóra
og Ragnheiður

Laugavegi 96 • Sími 511-6660

Ítalskir skór á
góðu verði

&LOTT STÅGVÁL MEÈ
RÒNAÈRI T¹ +OSTUÈU
 EN KOSTA
NÒNA  KRËNUR

Verslunin 38 þrep er með
vinsælli skóverslunum borgarinnar en þar fæst úrval af
vönduðum og skemmtilegum
skófatnaði.
„Við erum ekkert að hlaupa á eftir
almennri tísku heldur finnst okkur
mikilvægt að skórnir hafi eitthvað
meira fram að færa. Karakter ef
svo mætti segja. Við viljum að
þessir skór gefi kaupandanum
eitthvað meira heldur en það sem
er framleitt í massavís. Það skiptir máli að skórnir endist og að
hönnunin sé góð, þá á ég við handverkið og leðrið sem er notað í
skóna,“ segir Matthildur
Leifsdóttir,
eigandi
verslunarinnar 38 þrep
við Laugaveg 49.

Aðalmerki 38 ,repa eru Vic
Matie, Oxs, Ixos, Moma og Gianna
Meliani, allt ítalskir skór, sem eru
vel þekkt merki þar í landi.
„Ítalir bera svo mikla virðingu
fyrir handverki og þess vegna eru
þeir þekktir fyrir að framleiða
vandaða skó. Gott og vel unnið
handverk
getur
á
margan hátt reynst
hagstæðara í kaupum þegar upp er
staðið vegna vinnunnar sem lögð er í
vöruna. Með vönduðum
vinnubrögðum
endist
hluturinn alltaf leng- ur.
Stundum gleymir fólk að athuga
þetta og horfir því bara í verðið,
en séu menn að festa kaup á
sígildri vöru, sem hvorki er í tísku
né á eftir að fara úr tísku, þá er
alltaf skynsamlegra að velja það
sem á eftir að endast,“ segir Matthildur.
MHG FRETTABLADIDIS

'YLLTIR
OG SVARTIR
GELLUSKËR
+OSTUÈU

EN KOSTA
NÒ 
KRËNUR

b4HERE IS NO PLACE LIKE HOMEm
p SMELLTU H¾LUNUM ÖRISVAR SAMAN OG
SJ¹ÈU HVORT ÖÒ ENDAR HEIMA 'LITRANDI
BALLSKËR SEM KOSTUÈU ¹ÈUR 
KRËNUR EN KOSTA NÒ 

ANDLITSKLÚTAR
Age Defying
Frískandi skrúbbandlitshreinsiklútar. Klútarnir
fjarlægja dauðar húðfrumur og hreinsa húðina án
þess að þurrka hana. Kjarni úr greipávöxtum
frískar upp á húðina og kjarni úr sítrónugrasi tónar
og örvar húðina. Klútarnir innihalda einnig B5
próvítamín og kamillukjarna sem gefa húðinni raka og
róa hana. Húðsjúkdómafræðilega prófaðar.

Deep Cleansing
Mildir en áhrifaríkir andlitsdjúphreinsiklútar sem
fjarlægja andlitsfarða og eru góðir fyrir húðina.
Náttúrulegir ávaxtakjarnar (AHA) djúphreinsa
húðina, B5 próvítamín vernda hana og næra og
Kamillukjarni róar húðina.
Klútarnir innihalda enga olíu og stífla
þar af leiðandi ekki svitaholurnar. Ofnæmisprófaðir.

Gentle Exfoliating
Andlitshreinsiklútar sem innihalda sérstaka
blöndu af andoxunarefnum til þess að hægja á
öldrun húðarinnar:Coensím Q10, beta glucan,
vínberjakjarnaolía, kjarni úr grænu te og E vítamín.
Sæt möndluolía og B5 próvítamín gefa húðinni
raka og vernda hana. Klútarnir eru mildir en áhrifaríkir og henta sérstaklega til hreinsunar á augnfarða.

Fást í apótekum um land allt.

Herbal Cleansing
Andlitshreinsiklútar sem innihalda
blöndu af lækningajurtum og vítamínum
til þess að hreinsa, fjarlægja farða
og vernda húðina. B5 próvítamín verndar og
gefur húðinni raka, kamillukjarni róar hana.
Húðin verður fersk og heilbrigð útlits.
Ofnæmisprófaðir.

2. febrúar 2007

sirkus

Fegurðardrottningin
Unnur Birna
Kom frá Indlandi með tilboð um
hlutverk í bíómynd í Hollywood
upp á vasann. BLS. 2

SIRKUSMYND/PJETUR

Kynið á að koma
á óvart Fréttakonan
Sólveig Bergmann á
von á sínu fyrsta barni
um næstu verslunarmannahelgi.

BLS. 2

Löðrandi í
kynþokka Íslenskar
konur eru yfir sig hrifnar
af handboltamönnunum
Guðjóni Val Sigurðssyni og Alexander
Peterssyni.

BLS. 14

Guðbjörg í
X-Factor Hin 16 ára
gamla Seltjarnarnesmær er í Sirkusnærmynd þar sem fram
kemur að hún sé öguð,
klár og mjög þroskuð
miðað við aldur.

BLS. 10

[VIÐTAL BLS. 8] SJÓNVARPSDROTTNINGIN RAGNHILDUR STEINUNN JÓNSDÓTTIR

BRÚÐKAUPIÐ OG BÖRNIN

BÍÐA BETRI TÍMA

BLS. 2 | sirkus | 2. FEBRÚAR 2007

MEÐ RÉTTU GRÆJURNAR Unnur Birna
lét hanna fyrir sig nafnspjöld áður en
hún fór til Indlands.

Barnalán hjá frægum
Söng- og leikkonan
Selma Björnsdóttir
eignaðist sitt annað
barn með leikarnum
Rúnari Frey Gíslasyni
í síðustu viku.
Selma eignaðist
stúlku en fyrir
áttu þau einn
dreng, Gísla
Björn, sem er
fjögurra ára.
Atvinnuknattspyrnumaðurinn Heiðar Helguson, sem leikur með
enska úrvalsdeildarliðinu Fulham, og
eiginkona hans Eik Gísladóttir eignuðust í
vikunni dreng en fyrir eiga þau synina
Aron Dag, sjö ára, og Oliver, fimm ára.
Fyrrum Herra Ísland Páll Júlíus
Kristinsson og kærastan hans Birgitta
Rós Birgisdóttir eignuðust sitt fyrsta
barn fyrr í mánuðnum.
Parið eignaðist dreng
sem hefur fengið nafnið
Júlíus Laxdal og býr
fjölskyldan á Akureyri.
Páll Júlíus var valinn
Herra Norðurland árið
2004 og sama ár var
hann valinn
Herra Ísland.

Vel launaðir bankastjórar
Þegar fyrirtæki ganga vel er yfirmönnum
og stjórnendum oft umbunað. Það á við í
tilfelli bankanna fjögurra, Kaupþings,
Landsbankans, Glitnis og StraumsBurðaráss sem skiluðu allir methagnaði.
Sigurður Einarsson, stjórnarformaður
Kaupþings, toppar launalistann en hann
fékk 170 milljónir í laun og frammistöðubónus á síðasta ári. Sigurjón Þ. Árnason,
annar bankastjóra Landsbankans, fékk
153 milljónir, Hreiðar Már Sigurðsson,
forstjóri Kaupþings, fékk rétt rúmar 140
milljónir og Halldór J. Kristjánsson hjá
Landsbankanum fékk 119 milljónir.
Restina ráku svo Þórður Már Jóhannesson, fráfarandi forstjóri
Straums-Burðaráss, með
88 milljónir og Friðrik
Jóhannsson, núverandi
forstjóri sama banka,
með 63 milljónir.

FEGURÐARDROTTNINGIN UNNUR BIRNA
VILHJÁLMSDÓTTIR NÝKOMIN FRÁ INDLANDI

MEÐ TILBOÐ
FRÁ HOLLYWOOD
UPP Á VASANN
F

egurðardrottningin Unnur
Birna Vilhjálmsdóttir hefur
dvalið á Indlandi undanfarinn
mánuð við fyrirsætustörf. Óhætt er
að segja að Unnur Birna hafi slegið í
gegn og birtust meðal annars myndir
af henni á forsíðu Bombay Times,
sem er fylgirit eins víðlesnasta
dagblaðs Indlands, The India Times.
Unnur Birna kom heim á þriðjudagskvöldið með tilboð frá
Hollywood upp á vasann.
„Já, það er rétt. Ég er með tilboð
frá indverskum kvikmyndaframleiðendum sem starfa í Hollywood. Þeir

VAKTI ÓMÆLDA ATHYGLI Það er
óhætt að segja að Indverjar séu yfir
sig hrifnir af Unni Birnu.

Ef þú ert ekki enn búin að
uppgötva Dizu, þá er rétti
tíminn núna!
peysur 30-50% afsláttur
mikið úrval af bútasaumsefni
á 600 kr/m Oﬂ oﬂ.....

Sjón er sögu ríkari.

,AUGAVEGI  3   WWWDIZAIS

eru risastórir í Bollywood-heiminum
á Indlandi og hafa flutt sig til
Hollywood. Ég get reyndar lítið tjáð
mig um þetta þar sem allt er á
byrjunarstigi. Ég á eftir að ráðfæra
mig við gott fólk hér heima áður en
ég tek einhverja ákvörðun en ég neita
því ekki að þetta er spennandi,“ segir
Unnur Birna í samtali við Sirkus.
Allar líkur eru á að Unnur Birna
muni taka að sér sitt fyrsta kvikmyndahlutverk á næstunni, í
myndinni Stóra planið í leikstjórn
Ólafs Jóhannessonar, en hún vill sem
minnst um það mál segja, segir
aðeins að þau mál séu í skoðun.
Unnur Birna lét undirbúa sérstök
nafnspjöld áður en hún fór út til
Indlands enda snýst allt í Indlandi
um „show business“ eins og hún
orðar það. „Ég lét gera nafnspjöld

áður en ég fór út og tók með um
hundrað stykki. Þau fóru öll,“ segir
Unnur Birna en á nafnspjaldinu má
sjá að Unnur Birna er ekki bara
fyrirsæta heldur líka dansari og
leikari.
Eitt af því sem Unnur Birna ákváð
áður en hún fór út var að kynnast
hinu raunverulega Indlandi. „Ég bjó í
íbúð ásamt vinkonu minni í miðri
Bombay til þess að kynnast lífi hins
almenna Indverja. Það var mjög
lærdómsríkt að kynnast fátæktinni. Á
kvöldin þurftum við að klofa yfir
sofandi heimilislaust fólk og það var
ótrúleg lífsreynsla að fá hið rétta
Indland beint í æð, ekki bara það sem
fólk vill að maður sjái,“ sagði Unnur
Birna sem mun, ef að líkum lætur,
halda til Indlands í sumarfríinu, til
að sinna fyrirsætustörfum.

Á von á verslunarmannahelgarbarni
uðvitað er ég rosalega spennt,“
segir Sólveig Kr. Bergmann,
A
fréttakona Stöðvar 2 en Sólveig er
komin rúma þrjá mánuði á leið af
sínu fyrsta barni. Sólveig segist
nokkuð sama hvort kynið verði og
ætlar ekki að fá að vita það fyrr en
barnið kemur í heiminn.
„Við ætlum að láta kynið koma
okkur á óvart. Ég er sett 1. ágúst svo
þetta verður verslunarmannahelgarbarn,“ segir Sólveig brosandi.
Kærasti Sólveigar, Kristján
Haagensen, er að sama skapi
spenntur fyrir erfingjanum en
væntanlega barnið er einnig hans
fyrsta barn. „Ég vona að ég geti
starfað fram á síðasta dag og mér
líður vel. Finn ekki fyrir ógleði eða
öðru og allt er bara eins og það á að
vera,“ segir Sólveig sem virðist sverja
sig í fréttakonuættina því stöllur
VERSLUNARMANNAHELGARBARN Fréttakonan
Sólveig Bergmann er ólétt af sínu fyrsta
barni.

HAMINGJA Á NJÁLSGÖTUNNI Það
ríkir mikil hamingja í litla húsinu á
Njálsgötu þar sem Sólveig og
kærasti hennar, Kristján Haagensen,
hafa búið sér heimili.

hennar, Bryndís Hólm, Svanhildur
Hólm Valsdóttir, Brynhildur
Ólafsdóttir, Þóra Arnórsdóttir og
Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir hafa allar
eignast börn á síðustu tveimur árum.
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Í LAUGUM Valtýr mætir mánudaga,
miðvikudaga og föstudaga í Power-Yoga
í Laugum til að hreinsa líkama og sál.

FANGELSISMÁLASTJÓRINN VALTÝR SIGURÐSSON HUGSAR VEL UM
HEILSUNA

hlutir

FÆR FRIÐ FRÁ
FANGELSISMÁLUM
Í JÓGATÍMUM
ð vera fangelsismálastjóri er
annasamt starf. Einn daginn eru
A
það eftirlitslausir fangar í Byrginu.
Þann næsta er það ömurleg
öryggisgæsla í fangelsinu á Akureyri
og þann þriðja hrynja uppsagnir
fangavarða inn um lúguna. Valtýr
Sigurðsson, sem gegnir þessu
erilsama starfi, kann hins vegar ráð
við því að gleyma starfinu. Hann fer í
jóga í Laugum og klífur fjöll.
„Jú, það er rétt. Ég stunda jóga og
hef gert í tvö og hálft ár. Ég reyni að
fara tvisvar til þrisvar í viku,“ segir
Valtýr eldhress í samtali við Sirkus,
augljóslega búinn að hreinsa líkama
og sál eftir erfiði dagsins sem fólst í

því að glíma við óánægða fangaverði
og Helga Seljan í Kastljósi Ríkissjónvarpins.
„Það er gott að losna frá amstri
hversdagsins og komast í annað
umhverfi. Þetta gerir manni mjög
gott, hreinsar hugann og er fyrirtaks
afslöppun,“ segir Valtýr, sem vill þó
ekki gera mikið úr deilum við
fangaverðina sem vilja hærri laun.
„Þetta eru nú bara skoðanaskipti,
ekki deilur. Fangaverðir eru með
gilda kjarasamninga til 2008 og því
erum við ekki í kjaradeilu eða
viðræðum við þá,“ segir Valtýr léttur.
Augljóst er á Valtý að menn verða
yfirvegaðri og rólegri við að stunda

jóga enda íþróttin sérhönnuð til að
samhæfa hug og hönd, líkama og sál.
Þetta er þó ekki eina heilsuræktin
sem Valtýr stundar því hann er
einnig mikill útivistarmaður.
„Ég lifi lífinu, er mikið fyrir
útivist og er í toppformi. Við
förum alltaf í sund í
hádeginu hér í Fangelsismálastofnun og síðan er ég
mikið fyrir fjallgöngur. Ég
komst meðal annars upp á
toppinn á Mont Blanc síðasta sumar
og það var ekki síst jóganu að þakka,“
segir Valtýr stoltur yfir því að hafa
sigrað þennan hæsta tind MiðEvrópu.
HEILSAN NÚMER EITT Valtýr hugsar
afar vel um sig, stundar jóga, syndir og
klífur fjöll. Það er sennilega nauðsynlegt
til að halda sönsum í annasömu starfi.

sem Kaupþing gæti
keypt fyrir 85 milljarða
hagnað
1. 80 Eiði Smára Guðjohnsen
Eiður Smári kostaði átta milljónir punda,
rétt rúman milljarð, þegar Barcelona
keypti hann frá Chelsea í fyrrasumar.
Kaupþing gæti stillt upp sjö knattspyrnuliðum með mönnum í hans verð- og
gæðaflokki.

2. 1.215 einkatónleika með
Elton John Ólafur Ólafsson borgaði
Elton John 70 milljónir króna fyrir að
halda klukkutíma tónleika í afmæli sínu.
Kaupþing gæti boðið upp á Elton John á
hverju kvöldi í þrjú ár og fjóra mánuði.

3. 40 þúsund Toyota
Corolla Toyota er
vinsælasti fjölskyldubíllinn í dag.
Kaupþing gæti
gefið 7.
hverjum
Íslendingi
nýjan Toyota
Corolla.

4. 306
þúsund
Sonysjónvörp
Kaupþing gæti
gefið hverjum
einasta Íslendingi 40“ Sony LCD flatskjá
sem fæst í BT.

5. 425 milljónir af kók og
prins Kaupþing gæti boðið
hverjum Íslendingi upp á hina
vinsælu blöndu kók og prins í
rétt tæp fjögur ár fyrir
hagnaðinn í fyrra.

Á TOPPNUM Valtýr kleif upp á tind Mont Blanc í ágúst á síðasta ári og sést hér sigri
hrósandi fyrir miðju ásamt Guðmundi Halldórssyni og argentínska leiðsögumanninum
Octavio.
MYND ÚR EINKASAFNI

Skítamórall í London
ljómsveitin Skítamórall mun
skemmta Íslendingum á árlegu
H
þorrablóti Íslendingafélagsins í
London sem fram fer í Kensington
Hall á laugardaginn.
„Þetta verður skemmtilegt. Þar
sem Íslendingar í útlöndum koma
saman er öruggt fjör. Hákarl og
brennivín er blanda sem klikkar
ekki,“ segir Addi Fannar, gítarleikari
Skítamórals, um þorrablótið um
helgina. Skítamórall hefur ekki áður
spilað á þessu blóti í
London en sveitin
skemmti Íslendingum í
Kaupmannahöfn fyrir
þremur árum við góðan
orstír.
SKEMMTA Í LONDON
Hljómsveitin Skítamórall
mun halda uppi stuðinu á
þorrablóti Íslendingafélagsins í London á
morgun, laugardag.

Addi Fannar segir að hljómsveitin
hafi sérsniðna dagskrá fyrir þorrablótið enda nauðsynlegt að ná til
allra. „Við spilum okkar eigin lög í
bland við klassískar íslenskar
dægurflugur. Á svona skemmtanir
mætir fólk á öllum aldri, frá
námsmönnum til eldri borgara, og
því er nauðsynlegt að gera öllum til
hæfis. Þannig næst besta stemningin.“

REYKJAVIK STORE
LAUGAVEGI 86-94, S: 511-2007
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FLOTT Á DREGLINUM Jón Ásgeir
Jóhannesson, stjórnarformaður 365,
mætti með unnustu sína Ingibjörgu
Pálmadóttur á árshátíð fyrirtækisins
og gengu þau hönd í hönd eftir rauða
dreglinum.
SIRKUSMYND/PÁLL BERGMANN

N Hverjir voru hvar
Fjöldinn allur af Íslendingum fylgdi
íslenska landsliðinu í handbolta til
Þýskalands og fylgdist með leikjum
liðsins í milliriðli heimsmeistaramótsins.
Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra og Ólafur
Davíðsson,
sendiherra í Berlín,
voru á meðal gesta
á leik Íslendinga og
Dana. Menntamálaráðherrann

Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir var
líka á áhorfendapöllunum á sama leik
ásamt manni
sínum, handboltahetjunni
Kristjáni
Arasyni. Fleiri
gamalkunnir
handboltamenn
studdu
landsliðið
því Atli
Hilmarsson,

Sigurður Sveinsson og Geir Sveinsson
voru í stúkunni sem og
unnusta Geirs, Kastljósdrottningin Jóhanna
Vilhjálmsdóttir.
Það var venju samkvæmt fullt út að
dyrum á hinum
vinsæla skemmtistað Boston í
miðbænum á
föstudaginn.
Rithöfundurinn
Hallgrímur
Helgason lék á
als oddi ásamt
almannatenglinum
og ræðismanni El
Salvador á Íslandi, Ómari R. Valdimarssyni. Einn af fastagestum
staðarins, Henrik
Björnsson, söngvari
Singapore Sling, lét
sig að sjálfsögðu ekki
vanta.
Fyrirsætuforkólfurinn
Andrea Brabin
lýsti upp dimm
skot á Sirkus en
þar sáust einnig
Þormóður
Dagsson, trymbill
og blaðamaður,
sem og nýhilistinn
Ófeigur
Sigurðsson.
Íþróttaálfurinn Magnús
Scheving og eiginkona
hans Ragnheiður
Melsted voru sæt
saman á Þorrablóti
Gróttu á Seltjarnarnesi á laugardaginn
en engum sögum fer
af því hvort Magnús
hafi tekið einhverjar
æfingar á
dansgólfinu
við undirleik
hljómsveitarinnar
Bermúda.

KÓNGURINN Í KOMPÁS Jóhannes Kr. Kristjánsson, ritstjóri fréttaskýringaþáttarins
Kompáss, var að sjálfsögðu mættur ásamt eiginkonu sinni Helgu Eglu Björnsdóttur.
SIRKUSMYND/PÁLL BERGMANN

GLEÐI HJÁ 365
Í GULLHÖMRUM
F

jölmiðlafyrirtækið 365, sem
gefur meðal annars út Sirkus,
hélt árshátíð sína síðastliðið
föstudagskvöld í félagsheimilinu
Gullhömrum í Grafarholtinu. Veislan
var hin glæsilegasta og skemmtu 500
starfsmenn fyrirtækisins sér fram
undir morgun. Söngkonan unga Lay

Low tók nokkur lög og stórsöngvararnir Björgvin Halldórsson og Egill
Ólafsson skemmtu ásamt Sniglabandinu. Athygli vakti að öll stjórn
fyrirtækisins, með stjórnarformanninn Jón Ásgeir Jóhannesson í
fararbroddi, heiðraði starfsfólkið
með nærveru sinni.

HEITUR TEITUR Sjónvarpsmaðurinn og sjarmatröllið Teitur Þorkelsson fylgdi unnustu
sinni Sigríði Vilhjálmsdóttur, sem vinnur sem skrifta á Stöð 2. SIRKUSMYND/PÁLL BERGMANN

FORINGJAR Á FRÉTTASTOFUNNI Hjónin Sigmundur Ernir Rúnarsson, fréttastjóri
Stöðvar 2, og Elín Sveinsdóttir, framleiðslustjóri fréttadeildarinnar, voru glæsileg og
tóku sig sérstaklega vel út á dansgólfinu undir tónum Björgvins Halldórssonar og
Sniglabandsins.
SIRKUSMYND/PÁLL BERGMANN

SLEGIÐ Á LÉTTA STRENGI Ari Edwald, forstjóri 365, segir hér brandara við háborðið
sem virðist falla vel í kramið hjá stjórnarformanninum Jóni Ásgeiri Jóhannessyni.
SIRKUSMYND/PÁLL BERGMANN

Fámennt á Þorrablóti Gróttu vegna HM
þróttafélagið Grótta hélt árlegt
þorrablót í Íþróttahúsi SeltjarnÍarness
á laugardaginn. Um 500
manns mættu á svæðið, mun færri
en venjulega, en haft var á orði að
um 100 Seltirningar væru staddir á
HM í handbolta í Þýskalandi. Sem
er ekki skrýtið þar sem tveir
leikmenn liðsins, Guðjón Valur
Sigurðsson og Alexander Petersson, eiga rætur að rekja til Gróttu.
Sá fyrrnefndi er uppalinn á
Seltjarnarnesi en Alexander kom 18
ára gamall frá Lettlandi og spilaði í
fimm ár með sameiginlegu liði
Gróttu/KR.
Jóhannes Kristjánsson,
eftirherman góðkunna, fór á
kostum og sömu sögu er að segja
af plötusnúðunum Gullfossi og
Geysi. Hljómsveitin Bermúda lék
síðan fyrir dansi fram á rauðanótt.

Bankastjórahjónin Bjarni Ármannsson og eiginkona hans, Helga Sverrisdóttir,
skemmtu sér vel á Þorrablóti Gróttu. Hér sjást þau ásamt Margréti Ingadóttur og
Guðmundi Árnasyni.
SIRKUSMYND/DANÍEL

HEILL SÉ ÞÉR... Jóhannes Kristjánsson,
hin landsþekkta eftirherma, fór á
kostum á Þorrablóti Gróttu og þandi
hláturtaugar Seltirninga til hins ýtrasta.
SIRKUSMYND/DANÍEL
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Opið virka daga: 10-18 og laugardaga: 11-16

Reykjavík: Mörkin 4, sími: 533 3500

Akureyri: Hofsbót 4, sími: 462 3504

Egilsstaðir: Miðvangur 1, sími: 471 2954
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SJÓNVARPSDROTTNINGIN RAGNHILDUR STEINUNN JÓNSDÓTTIR ER UPPTEKIN UNG KONA

BRÚÐKAUP OG BARNEIGNIR
VERÐA AÐ BÍÐA BETRI TÍMA
Ragnhildur Steinunn
Jónsdóttir hefur heldur
betur slegið í gegn á
skjánum undanfarið og er
nýjasta verkefnið hennar
að kynna í undankeppni
Eurovision-keppninnar.
Sigríður Hjálmarsdóttir
hitti Ragnhildi og fékk að
vita hvernig líf hennar
hefur gjörbreyst frá því
hún flutti frá Keflavík.

R

agnhildur kemur svífandi inn
á kaffihús í Kringlunni til
fundar við blaðamann Sirkus.
Það er mikið að gera hjá sjónvarpskonunni ungu en henni tókst að losa
sig í svolitla stund fyrir viðtalið. „Það
hefur mikið gerst frá því ég var lítil
stelpa í Keflavík,“ segir Ragnhildur og
brosir á meðan hún lítur á matseðil
kaffihússins. „Ég hef verið alveg
ótrúlega lánsöm og fengið að gera
alveg fullt,“ bætir hún við og fer yfir
það helsta sem hún hefur gert á
undanförnum árum. „Ég er að
mennta mig, hef leikið í söngleik og
bíómynd og er í einum stærsta
sjónvarpsþætti Íslands auk þess að fá
að kynna allar þessar skemmtilegu
hátíðir og nú síðast Eurovisionforkeppnina,“ segir Ragnhildur.
„Þannig að það er alveg ótrúlegt að
horfa til baka. Ég hefði aldrei trúað
því þegar ég bjó í Heiðarhvamminum
í Keflavík að þetta ætti allt eftir að
gerast.“
Ragnhildur segir það rosalega
gaman að fara inn í stór verkefni sem
eiga hug hennar allan eins og er með
Eurovision. „Það verður svo mikil
stemmning í kringum þetta og þá
sérstaklega í hópnum sem vinnur að
þessu.“
Það er margt sem Ragnhildur þarf
að huga að fyrir hvern þátt af
Eurovision-forkeppninni en hún þarf

að finna fatnaðinn, skrifa handritið,
bóka viðmælendur og fleira auk þess
að funda um uppbyggingu hvers
þáttar ásamt öðru starfsfólki. „Ég
vildi vera sem minnst inni í þáttunum sjálf og leyfa lögunum að njóta
sín frekar en að vera kynnirinn sem
treður sér alls staðar,“ segir Ragnhildur brosandi.

Trommaði í Fame
„Við Haukur Ingi, sambýlismaður
minn, fluttum til Reykjavíkur fyrir
þremur og hálfu ári til að fara í
Háskólann. Ég fór í sjúkraþjálfun og
hann í sálfræði,“ segir Ragnhildur og
bætir því við að það hafi verið
ofsalega skemmtilegt í náminu og
gengið vel.
„Síðan fékk ég hlutverk sem
dansari í söngleiknum Fame. Það var
æðislega gaman en ég var bara að
dansa á bak við aðalleikarana.“ Það
var síðan lán í óláni fyrir Ragnhildi
að ein stúlkan í sýningunni meiddist
en hún var með ágætt hlutverk. „Ég
fékk það krefjandi verkefni að hoppa
inn í hennar hlutverk í sýningunni
daginn eftir,“ segir Ragnhildur og
rifjar hlæjandi upp undirbúning sinn
fyrir hlutverkið. „Ég lærði textann um
nóttina og Haukur hjálpaði mér með
setningarnar á móti. Síðan átti ég að
vera á trommum í sýningunni en það
hafði ég aldrei prófað áður þannig að
við drógum fram potta og pönnur
sem ég barði með sleifum til að reyna
að ná smá tilfinningu fyrir trommunum. Þetta gekk að minnsta kosti
nógu vel til þess að ég fengi að halda
hlutverkinu þangað til hún kom inn
aftur.“
Eftir að sýningum lauk á Fame var
Ragnhildur boðuð í prufu fyrir
unglingaþáttinn Óp á Ríkissjónvarpinu og var valin til að stjórna
þættinum ásamt Þóru Tómasdóttur
og Kristjáni Inga. „Við vorum einn
vetur með þáttinn sem var mjög
skemmtilegt og alveg frábær reynsla.“
Útskrifast í vor
Eftir að Ópið hafði verið á skjánum
í eitt ár var ákveðið að setja saman
Magasín þátt í Ríkissjónvarpinu. „Þar
voru Mósaík, Óp og Kastljós
sameinuð í einn þátt og við Þóra
áttum að sjá um unglingaefni. Við
vorum ótrúlega heppnar að koma
beint inn í þessa hrúgu af reynslumiklu fólki,“ segir Ragnhildur.
„Það eru líka algjör forréttindi að

„ÉG HEF VERIÐ
ALVEG ÓTRÚLEGA
LÁNSÖM OG FENGIÐ
AÐ GERA ALVEG
FULLT.“

STÓRGLÆSILEG Það er óhætt að segja að Ragnhildur Steinunn hafi verið stórglæsileg þegar hún kynnti annan riðil í forkeppni
Eurovision um síðustu helgi.
SIRKUSMYND/VALGARÐ

fá að klára námið sitt með fullri
vinnu en ég fæ alveg rosalega góðan
stuðning úr vinnunni. Þar eru allir í

GÓÐAR BARNAPÍUR Ragnhildur Steinunn segir að hún og Haukur Ingi séu góðar barnapíur nú um stundir. Barneignir komi
seinna.

því að stappa í mig stálinu og hvetja
mig áfram. Það er alveg ofboðslega
gott.“
Spurð hvort hún sjái það fyrir sér
að hún muni vinna sem sjúkraþjálfari
á næstunni segir Ragnhildur: „Þetta
er ein erfiðasta spurningin sem ég fæ
og ég fæ hana oft. Mér líkar alveg
ofboðslega vel í sjónvarpinu og finnst
þetta rosalega gaman. Ég get nýtt
þekkingu mína sem sjúkraþjálfari
líka í sjónvarpinu. Þannig að ég held
að ég verði eitthvað í sjónvarpinu í
einhver ár, annað hvort þangað til
fólk er orðið þreytt á mér eða ég
þreytt á sjónvarpinu.“
Ragnhildur segir sjúkraþjálfunina
nokkuð sem hún geti alltaf farið í en
sjónvarpið sé meira bara núna í dag,
ekki endilega eftir tvö ár.

Á hvíta tjaldinu
Eitt af því sem Ragnhildur
Steinunn hefur gert meðfram
náminu er að leika í kvikmyndinni
Astrópíu þar sem hún er í einu af
lykilhlutverkunum. Aðspurð hvernig
hafi verið að leika í kvikmynd segir
Ragnhildur: „Það var mjög skemmtilegt en ég hef ákveðið að ég ætla
ekkert að tala um Astrópíu fyrr en að
henni kemur. Það er bara eitthvað
sem er ekki í gangi núna og mér
finnst eiga að koma bara seinna.“
Spurð út í Hostel 2, í leikstjórn Eli
Roth, sem hún hefur verið orðuð við

segir hún: „Hostel var bara einhver
hugmynd. Þeir töluðu við mig en á
þeim tíma var ég í Kastljósinu, sem
átti hug minn allan. Þannig að ég veit
ekki hvernig það hefði farið ef það
hefði gengið eitthvað lengra. Svo er
ég ekkert viss um að Hostel sé mynd
sem ég myndi vilja leika í. Maður
verður líka að passa sig á að velja sín
verkefni.“

Góðar barnapíur
Ragnhildur Steinunn og Haukur
Ingi eru búin að vera saman í tíu ár
en eru enn ógift: „Já, ég er bara enn
að bíða,“ segir Ragnhildur og hlær.
„Nei, nei. Við erum bara að reyna að
finna tíma. Okkur langar ekki að hafa
brúðkaupið meðan við erum svona
mikið upptekin heldur kannski
frekar þegar allt fer að róast aftur.“
Ragnhildur segir þau bæði vera
ofboðslega mikið barnafólk og fullt af
fólki í kringum þau sé komið með
börn. „Vinkonur mínar eru komnar
með börn og systir Hauks Inga er
með tvær stelpur. Eins og stendur
erum við bara alveg ofboðslega góðar
barnapíur. Við vonum náttúrlega að
Guð gefi að við getum eignast börn.
Ég hugsa stundum um það eftir þann
missi sem ég hef upplifað að það er
örugglega ekkert yndislegra en að fá
að takast á við að vera foreldri. En
það kemur bara þegar það kemur.“
sigridur@frettabladid.is

HVAÐ BORÐA
BÖRNIN?

PRÝÐILEGIR PÚÐAR
Mjúkir og fallegir SJÁ BLS. 14

Matur á leikskólum SJÁ BLS. 6
[ SÉRBLAÐ UM HÚS OG HEIMILI – FÖSTUDAGUR 2. FEBRÚAR 2007 ]

Heima er best
EFNISYFIRLIT
LÉTTUR Á DAGINN, FÍNN
Á KVÖLDIN
Veitingastaðurinn Strikið á
Akureyri
BLS. 2
AUKAPLÖTUR OG
LEYNIHÓLF
Kolbeinn Bjarnason á
forláta skrifborð.

BLS. 4

RAUÐVÍN Í GLAS
Rauðvínsglös eru af
mörgum gerðum.

BLS. 4

HVAÐ FÁ BÖRNIN OKKAR
AÐ BORÐA?
Úttekt á mat í leikskólum
BLS. 6
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MJÚKAR VOÐIR
Ungar stúlkur prjóna, vefna
og sauma út. BLS. 8

LITRÍKT OG LEIKANDI
Litið í heimsókn hjá
Sigríði Ástu í gömlu húsi í
Hafnarfirði BLS. 10-12

'EFÈU ÖÁR  MÅNÒTUR OG S¾KTU MATINN TIL OKKAR Ö¹ F¾RÈU

 LÅTRA KËK OG R¾KJUÚÎGUR &2¥44 MEÈ
'ILDIR
EF PANTAÈ
ER FYRIR OG
 EÈA
ÚEIRI
,OKAÈ
 DESEMBER
 JANÒAR
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Léttur á daginn,
fínn á kvöldin
Strikið á Akureyri er þekkt fyrir góða rétti á góðu verði í hádeginu. Á
kvöldin er skipt um gír og breytist staðurinn í fínan veitingastað.
Kristinn Frímann Jakobsson er kokkur á Strikinu. Hann er fæddur og uppalinn Akureyringur og lærði á Bautanum líkt og Valdimar,
matreiðslumeistarinn á staðnum. Strikið er
aðeins rúmlega árs gamall veitingastaður en
hefur getið sér góðan orðstír fyrir góðan mat
á góðu verði.
„Matarframboðið á Strikinu er fjölbreytilegt. Í hádeginu er þetta léttari staður þar
sem fólk sem vinnur í bænum kemur og fær
sér léttan hádegisverð. Þá erum við með rétt
dagsins og fisk dagsins en það er breytilegt
upp á hvað er boðið. Á kvöldin skiptum við
aðeins um gír og þá er þetta orðinn fínni staður. Boðið er upp á létta rétti í forrétt og alveg
upp í flottar nautasteikur,“ segir Kristinn en
reglulega er skipt um matseðil á Strikinu og
verður það einmitt gert núna í byrjun febrúar.
Á sama tíma verður matseðillinn stækkaður,
svo og vínseðillinn.
Akureyringar eru duglegir að sækja Strikið
en ferðamenn eru þó einnig áberandi meðal
gesta. „Yfir sumarið erum við í sambandi
við ferðaskrifstofur sem koma með hópa,“
útskýrir Kristinn en staðurinn tekur níutíu
manns í sæti. „Við erum líka með sal í sama
húsi sem heitir Parken þar sem við getum séð
um veislur eða fólk nýtt hvernig sem er. Þá
sýnum við þar líka fótbolta og handboltaleiki,“ segir Kristinn.
Strikið stendur við Skipagötu 14 þar sem
Fiðlarinn var áður til húsa. Veitingastaðurinn
er á fimmtu hæð og útsýnið því frábært yfir
Vaðlaheiði og inn og út fjörðinn. Stórar svalir
eru nýttar á sumrin og er þá vinsælt að snæða
úti við í góðu veðri og líta yfir Eyjafjörðinn.
Kristinn eldaði þrjá rétti fyrir lesendur. „Ég
eldaði silung sem er mjög einfaldur og góður
réttur og er á matseðlinum hjá okkur. Svo eru
það kjúklingabringur með villisvepparisottó
sem kemur á nýja seðilinn. Í eftirrétt er það
súkkulaðikaka Striksins sem er klassísk og
góð.“
solveig@frettabladid.is

STEIKTUR SILUNGUR MEÐ KARTÖFLUTENINGUM
Fyrir 4
 G BÎKUNARKARTÎFLUR
 G SILUNGSFLÎK CA  FLAK ¹ MANN
 G STRENGJABAUNIR
 G GR¾NN ASPAS LÅTILL
SMJÎR OG OLÅA TIL STEIKINGAR
SALT OG PIPAR
SÅTRËNA
 G BLANDAÈ SALAT SPÅNAT RUCOLA OG SALAT
BLANDA
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Aðferð:
+ARTÎFLURNAR ERU SKORNAR Å TENINGA OG SOÈN
AR Å SALTVATNI Å  MÅNÒTUR 6ATNINU HELLT AF 3TËR
PANNA HITUÈ VEL SMJÎR OG OLÅA L¹TIN ¹ PÎNNUNA
3ILUNGSFLÎKIN L¹TIN ¹ PÎNNUNA MEÈ ROÈIÈ NIÈUR
KARTÎFLUTENINGUM B¾TT ÒT ¹ PÎNNUNA ¹SAMT
STRENGJABAUNUNUM OG ASPAS +RYDDAÈ MEÈ
SALTI OG PIPAR 3TEIKT ¹ PÎNNU Å CA   MÅN BARA
ROÈMEGIN BESTUR VERÈUR FISKURINN EF ROÈIÈ VERÈ
UR VEL STÎKKT OG FISKURINN EKKI ALVEG ELDAÈUR Å
GEGN
3ILUNGSFLÎKIN L¹TIN YFIR SALATBEÈ ¹ DISK OG KART
ÎFLURNAR ASPASINN OG BAUNIRNAR L¹TIN YFIR FISKINN
SÅTRËNUSNEIÈ OG KRYDDJURTADRESSING GEFIÈ MEÈ

Kryddjurtadressing
 G MAJËNES
 G SÕRÈUR RJËMI
 TSK BASIL
 TSK KËRIANDER
 TSK STEINSELJA
SALT OG PIPAR

+JÒKLINGABRINGA MEÈ VILLISVEPPARISOTTO

&RÎNSK SÒKKULAÈIKAKA

Sósan:
3KALLOTTLAUKURINN SAXAÈUR FÅNT OG LÁTTBRÒNAÈUR Å
POTTI MARSALA ÖVÅ N¾ST HELLT ÒT ¹ OG SOÈIÈ SVO
NAUTASOÈIÈ ÒT ¹ OG SOÈIÈ NIÈUR RJËMA OG MALASI
AN CURRY B¾TT ÒT Å

Fondant-kartöflur
 STK BÎKUNARKARTÎFLUR
 G SMJÎR
SALT OG PIPAR

Aðferð:

®LLU BLANDAÈ SAMAN
3MAKKAÈ TIL MEÈ SALTI OG PIPAR

3KERÈU KARTÎFLURNAR Å FERHYRNINGA OG BRÒNAÈU ¹
PÎNNU OG KRYDDAÈU MEÈ SALTI OG PIPAR
"AKAÈU SVO KARTÎFLURNAR Å OFNI VIÈ  # Å CA
  MÅN EÈA ÖANGAÈ TIL Ö¾R ERU TIL

MEÐ

VILLISVEPPA-

 STK KJÒKLINGABRINGUR
 ML NAUTASOÈ
 ML MARSALA
 STK SKALLOTTLAUKUR
 ML RJËMI
 ML MALASIAN CURRY FR¹ HOT SPOT
 G PORTOBELLOSVEPPIR EÈA KJÎRSVEPPIR
 G ASPAS LÅTILL

Aðferð:
0ANNA HITUÈ OG OLÅUNNI B¾TT ¹ BRINGURNAR BRÒN
AÈAR FALLEGA ¹ B¹ÈUM HLIÈUM KRYDDAÈ MEÈ SALTI
OG PIPAR L¹TNAR Å OFN ¹  # Å   MÅN EÈA
ÖANGAÈ TIL AÈ KJARNHITINN N¾R  # 3VEPPIR OG
ASPAS STEIKTIR ÒR SMJÎRI KRYDDAÈ MEÈ SALTI OG
PIPAR

FRÖNSK SÚKKULAÐIKAKA
 G SÒKKULAÈI
 G SMJÎR
 ML VATN
 G SYKUR
 G EGGJAHVÅTUR
 G EGGJARAUÈUR
 G HVEITI

Aðferð:

Aðferð:

KJÚKLINGABRINGA
RISOTTÓ
Fyrir 4

+RISTINN &RÅMANN *AKOBSSON KOKKUR ¹ 3TRIKINU SEGIR
MATARFRAMBOÈIÈ FJÎLBREYTT OG TÎFRAÈI FRAM ÒR ERMINNI
DÕRINDIS RÁTTI FYRIR LESENDUR &RÁTTABLAÈSINS

3TEIKTUR SILUNGUR MEÈ KARTÎFLUTENINGUM

6ATN OG SYKUR SOÈIÈ Å SÅRËP 3ÒKKULAÈI OG SMJÎR
BR¾TT Å ÎRBYLGJUOFNI OG HELLT ÒT Å SÅRËPIÈ %GGJA
RAUÈUM ER B¾TT ÒT Å OG HR¾RT MEÈ SLEIKJU HVÅT
URNAR ERU STÅFÖEYTTAR OG BLANDAÈ SAMAN OG HVEITI
L¹TIÈ Å RESTINA BÎKUNARFORM SMURT OG SMJÎRPAPPÅR
SETTUR Å BOTNINN $EIGINU HELLT ÒT Å FORMIÈ OG BAKAÈ
VIÈ  # Å  MÅNÒTUR

Villisvepparisottó
 ML KJÒKLINGASOÈ EÈA GR¾NMETISSOÈ
 G RISOTTËGRJËN ARBORIO HRÅSGRJËN
 STK LAUKUR
 MSK TIMJAN
 G SMJÎR
 ML ËLÅFUOLÅA
 G VILLISVEPPIR
 ML RJËMI

Aðferð:
,EGGÈU VILLISVEPPINA Å VOLGT VATN 3AXAÈU LAUKINN
FÅNT OG STEIKTU Å HEITRI ËLÅFUOLÅUNNI TIMJAN B¾TT ÒT
Å Ö¹ SKALTU B¾TA RISOTTËGRJËNUNUM Å OG STEIKJA Å
SM¹ STUND 3OÈINU B¾TT ÒT Å SM¹M SAMAN Å EINU
OG VILLISVEPPUNUM ER B¾TT Å RÁTT ¹ÈUR ER GRJËNIN
VERÈA AL DENTE STÎKK UNDIR TÎNN 
+RYDDAÈU TIL OG B¾TTU RJËMANUM OG SMJÎRI VIÈ
Å LOKIN

Krem
 G SÒKKULAÈI
 G SMJÎR
 MSK HLYNSÅRËP

Aðferð:
"R¾TT SAMAN Å ÎRBYLGJUOFNI OG HELLT YFIR KÎKUNA

GLJÁÐUR BANANI
 G SYKUR
 MSK SMJÎR
  DL RJËMI
 STK BANANI
3YKUR BR¾DDUR ¹ PÎNNU VIÈ L¹GAN HITA SMJÎRI OG
RJËMA B¾TT ÒT Å OG SOÈIÈ SAMAN "ANANINN SKOR
INN Å BITA OG SOÈINN Å KARAMELLUNNI
"ORIÈ FRAM MEÈ ÅS OG ¹VÎXTUM TD KUMQUAT
MANGË OG JARÈARBERJUM

Útsala
30% afsláttur af rúmum
rafstillanleg og hefðbundin.

Nýtt kortatímabil

Baðsloppar
20% afsláttur
Handklæði
30% afsláttur
Rúmteppasett
20-40% afsláttur
Sængurfatnaður
20% afsláttur

20-50% afsláttur

Langholtsvegi 111, 104 Rvk. Sími 568 7900
Opið virka daga 11-18, laugardaga 11-16
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NÝTT
Fáðu fæturnar mjúkar
og fínar á aðeins
2 vikum með nýja

Útsölustaðir: Fótaaðgerðastofurnar og Snyrtistofurnar Eygló, Paradís, Líf, Jóna og Aníta Vestmannaeyjum.
Spar Þín Verslun Kópavogi, Fjarðarkaup Hafnarfirði og Lipurtá., Lyfja, Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur

b0ABBI VAR N¹TTÒRLEGA EKKI RÅKUR EN HLUTIR VORU BARA SVO VANDAÈIR ¹ HANS TÅÈ m SEGIR +OLBEINN SEM L¾RÈI VIÈ BORÈIÈ FLEST SÅN SKËLA¹R
&2¡44!",!¨)¨'6!

Aukaplötur og leynihólf
Kolbeinn Bjarnason flautuleikari á forláta skrifborð sem hann erfði eftir föður sinn,
Bjarna Benediktsson rithöfund frá Hofteigi.
„Þetta er eikarskrifborð sem er
smíðað í Svíþjóð 1947. Það er merkt
SMV sem stendur fyrir Skandinavisk
möbelverk,“ segir Kolbeinn Bjarnason flautuleikari brosandi um leið
og hann sýnir gamalt skrifborð sem
stendur undir súð á heimili hans í
Þingholtunum. Það erfði hann eftir
föður sinn, Bjarna Benediktsson rithöfund frá Hofteigi á Jökuldal sem
dó árið 1978, aðeins 46 ára að aldri.
Borðið er með djúpum skúffum,
einni í miðjunni og fjórum hvorum
megin. Aftan til í þeim eru nokkurs
konar leynihólf því allar eru þær
tvöfaldar. Einnig eru útdraganlegar
plötur sitt hvoru megin við miðju,
líkastar skurðarbrettum í eldhúsi.
„Ef maður er búinn að hlaða drasli
á borðið sjálft getur maður enn bætt

við með því að draga þessar plötur
út,“ segir Kolbeinn og hlær.
Borðið er Kolbeini kært enda
hefur það tilfinningalegt gildi fyrir
hann auk þess að vera mjög eigulegt. „Pabbi var náttúrlega ekki
ríkur en hlutir voru bara svo vandaðir á hans tíð. Hann keypti þetta
borð þegar hann var í námi í bókmenntafræði við Uppsalaháskóla
eftir stríð og kom með það heim,“
lýsir hann og strýkur af natni yfir
borðplötuna. „Hann vann á þessu
borði allt sem eftir hann liggur. Var
með Erica-ritvél sem ég á ennþá og
er í nothæfu ástandi en hefur ekki
verið notuð eftir að tölvurnar tóku
yfirhöndina,“
Kolbeinn kveðst hafa fengið
skrifborðið fljótlega eftir lát föður

síns. Lært við það þegar hann var
í Laugarnes- og Laugalækjarskóla,
Menntaskólanum við Tjörnina og
síðar Háskólanum en notað það
minna eftir að hann sneri sér að
tónlistinni. Um tíma hafði hann
heimilistölvuna á því og geymdi
lyklaborðið í miðskúffunni. „Ég
íhugaði meira að segja að gera
breytingar á borðinu svo það nýttist betur. Taka framstykkið af skúffunni til að geta dregið þar tölvuborð út en svo áttaði ég mig á að
það væri fullkomin eyðilegging á
þessari ágætu mublu,“ viðurkennir
hann. „Nú erum við búin að hagræða þannig á heimilinu að tölvan
hefur verið færð og gamla borðið
heldur sínum virðuleik.“
gun@frettabladid.is

Rauðvín á vetrarkvöldi
Það getur verið notalegt að
sitja við kertaljós á köldum
vetrarkvöldum og dreypa á
rauðvíni. Þá er nú ekki verra
að glösin séu falleg en það ýtir
bara enn frekar undir stemninguna. Víða má finna falleg rauðvínsglös og má segja að almennt
sé einfaldleikinn ráðandi í glösunum í dag. Þá er bara að finna hvað
fólki líkar best því úr nógu er að
velja. Hér má líta eitthvað af því
úrvali sem er í boði í verslunum um
þessar mundir.
- sig

(ÒSASMIÈJAN 
VÅNGLÎS ¹ MISMUN
ANDI LITUÈUM F¾TI
KARAFLA  KRËNUR
¹ TILBOÈI
&2¡44!",!¨)¨2«3!

5NIKA 6ILLA
#OLLECTION
 KRËNUR
STYKKIÈ

+RISTALL OG
POSTULÅN Å
"¾JARLIND
(IGH #LASS
0LATINUM
 KRËN
UR STYKKIÈ

+RISTALL OG POSTULÅN
Å "¾JARLIND 2OYALE
0LATINUM 
KRËNUR STYKKIÈ

+RISTALL OG POST
ULÅN Å "¾JARLIND
(IGH #LASS
0LATINUM MINNI
GERÈ 
KRËNUR STYKKIÈ

&EIM p ,ENE "JERRE Å
"¾JARLIND 0LAZA MEÈ
PLATÅNURÎND  KRËN
UR STYKKIÈ
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Hvað fá börnin okkar að borða?
Svikinn héri, saltfiskur og sætindi eða hollusta í fyrirrúmi á leikskólum höfuðborgarsvæðisins?
Flestir foreldar gera sitt besta til að börnin þeirra fái hollan
og næringarríkan mat að borða. Samfélagið er einnig ábyrgt
á þessu sviði þar sem börnin dveljast yfirleitt meira eða minna
á stofnunum meðan foreldrarnir eru útivinnandi.
Til að ýta undir ábyrgð leikskólastjóra á þessu sviði var
árið 2005 gefin út Handbók um leikskólaeldhús á vegum Lýðheilsustöðvar, en Anna Sigríður Ólafsdóttir, lektor í næringarfræðum við Kennaraháskóla Íslands, var meðal þeirra sem
ritstýrðu handbókinni.
Markmiðið með útgáfu handbókarinnar var að starfsfólk
leikskóla ætti greiðan aðgang að hagnýtum leiðbeiningum um
hollustu og samsetningu fæðunnar, matseðlagerð, matreiðslu,
sérfæði, hreinlæti og innkaup. Einnig var í henni kynnt ný
fyrirmynd að æskilegri samsetningu máltíða sem samræmist
ráðleggingum um mataræði og næringarefni.
„Á leikskólanum gefst einstakt tækifæri til að móta neysluvenjur barnanna og um leið er hægt að kenna þeim að njóta
góðrar og hollrar fæðu,“ segir Anna Sigríður. „Þannig ættu
matráðar og leikskólastjórar sérstaklega að huga að fjölbreyttu fæðuvali, neyslu á grænmeti og ávöxtum og því að
börnin drekki nóg af vatni. Í handbókinni er einnig fjallað
sérstaklega um matarumhverfi, hvar og hvernig er borðað,
hreinlæti, samsetningu og fleira, en þetta skiptir allt saman
miklu máli.“
Reykjavíkurborg, eða bæjarfélög almennt, hafa lítil sem
engin áhrif á hvaða matur er keyptur inn á leikskólana. Þessu
stjórna matráðar í samvinnu við leikskólastjóra en Lýðheilsustöð hvetur stjórnendur til að móta stefnu með mataræðinu.
Anna Sigríður bendir á að í handbókinni séu dæmi um heppilega matseðla en tekur það fram að þeir séu ekki reglugerð eða
nokkuð sem ekki megi hnika frá.
„Það mikilvægasta er að bera fram réttar samsetningar,
fjölbreytta ávexti og grænmeti á hverjum degi. Grænmeti á
reyndar að bera fram með öllum meginmáltíðum og eins er
æskilegt að hafa heita grænmetisrétti inni á milli kjöt- og
fiskrétta,“ segir Anna Sigríður og tekur fram að stundum
krefjist það svolítillar þolinmæði að kenna börnunum gott
að meta. „Sumar grænmetistegundir eru vinsælli en aðrar,
en með þolinmæði er vel hægt að kenna börnum að borða
margar tegundir grænmetis. Það tekur stundum lengri tíma
að kynnast bragðinu af grænmeti og því má ekki hætta við þó
að börnin borði ekki allt í fyrstu tilraun. Matráðurinn þarf að
vita hvernig gengur að kynna ný matvæli og boðleiðir starfsfólksins verða að vera í góðu lagi.“
Eftir að handbókinni var dreift á leikskóla borgarinnar var
Jóhanna Eyrún Torfadóttir næringarfræðingur ráðin til starfa
sem ráðgjafi fyrir mötuneyti á vegum borgarinnar en Anna Sig-

Fréttablaðið valdi af handahófi
nokkra leikskólamatseðla af leikskólum á höfuðborgarsvæðinu og
fékk Jóhönnu Eyrúnu Torfadóttur,
matvæla- og næringarfræðing og
ráðgjafa við mötuneyti Reykjavíkurborgar, til að gefa álit sitt á því
sem boðið er upp á í hádegisverð en
álit hennar byggist fyrst og fremst
á þeim opinberu ráðleggingum sem
koma fram í Handbók Lýðheilsustöðvar fyrir leikskólaeldhús frá árinu
2005.

"ÎRN ¹ -¹NAGARÈI BRAGÈA ¹ ÖORRAMAT b&YRIR LEIKSKËLABÎRN ER MJÎG SALTAÈUR
MATUR EKKI HEPPILEG F¾ÈA "RAGÈSKYN BARNA ER MJÎG N¾MT ÖEGAR ÖAU ERU
UNG BRAGÈLAUKARNIR VIÈKV¾MIR OG ÖESS VEGNA ER EKKI ¾SKILEGT AÈ NOTA
MIKIÈ SALT ÖEGAR MATREITT ER FYRIR ÖAUm !NNA 3IGRÅÈUR «LAFSDËTTIR

ríður segir það mikilvægt að faglært fólk sé í þessum störfum.
„Matráðar verða að hafa annað hvort þekkingu eða menntun á þessu sviði og það er mikilvægt að leiðbeiningum sé
fylgt eftir. Til dæmis er ákaflega þýðingarmikið að varlega
sé farið með saltan og fituríkan mat. Fyrir leikskólabörn er
mjög saltaður matur ekki heppileg fæða. Bragðskyn barna er
mjög næmt þegar þau eru ung, bragðlaukarnir viðkvæmir og
þess vegna er ekki æskilegt að nota mikið salt þegar matreitt
er fyrir þau. Saltbragð er svolítið sem börnin læra inn á. Því
meira af söltum mat sem haldið er að þeim, því meira salt
þurfa þau til að finnast bragð af matnum og þannig getur
þetta haldið áfram.“
Fréttablaðið fór á netið og skoðaði matseðla nokkurra
leikskóla, en algengt er að forráðamenn setji matseðla vikunnar á netið svo að foreldrar geti fylgst með því hvað börnin fá að borða. Öfugt við ráðleggingar Lýðheilsustöðvar er
sums staðar boðið upp á mikið unnan og saltan mat. Saltfiskur, plokkfiskur, hangikjöt og kjötfars. Nokkuð sem margir kalla „heimilismat“ til aðgreiningar frá hamborgurum eða
pylsum.
Sólveig Eiríksdóttir, metsöluhöfundur bóka um hollt mataræði og sérfræðingur á því sviði, segir í samtali við blaðamann

Klambrar:
Soðinn fiskur, kartöflur og
hrásalat.
Slátur, kartöflumús og soðnar rófur.
Grænmetis lasagna og brauð.
Grjónagrautur og slátur.
Lax, kartöflur og rófur.

*ËHANNA %YRÒN 4ORFADËTTIR N¾RINGARFR¾È
INGUR

Sjónarhóll:
Soðinn fiskur, kartöflur og grænmeti.
Skyr, brauð og álegg.
Hakk og spaghetti.
Steiktur fiskur, kartöflur, tómatar og gúrkur.
Þorramatur (grjónagrautur).
Ég geri engar sérstakar athugasemdir við þessa viku. Vil reyndar sjá
grænmeti hvort sem það er hrátt eða soðið með hverri hádegismáltíð og það
væri æskilegast að slíkt myndi koma fram á matseðlinum. Passa þarf upp á
að fiskmáltíðir séu nægjanlega orku- og fituríkar og því er gott að bera fram
feita sósu, mjólkurglas, rúgbrauð með smjöri eða annað hitaeiningaríkt með
slíkum máltíðum. Það er mælt með því að 2-5 ára gömul börn fái á bilinu
330-390 hitaeiningar í hádegismáltíð og hlutfall fitu af heildarorku ætti að
vera um það bil 30 prósent.

Grænaborg:
Steiktur fiskur, salat og sósa.
Kjöt í karrý.
Kjötsúpa og brauð.
Fiskibúðingur, kartöflur og salat.
Tortillur með öllu.
Þessi vika lítur vel út. Eins og áður hefur komið fram þá vona ég að
það sé grænmeti og/eða ávextir með hádegismatnum alla daga vikunnar.
Það er mín reynsla að ekki er alltaf allt skráð á matseðilinn sem er á boðstólum hverju sinni. Einnig þarf að passa upp á þegar fiskmáltíðir eru, að
hafa máltíðina nógu orkuríka þar sem fiskur er fremur hitaeiningasnauður
og því gott að bjóða t.d. upp á mjólkurglas, fituríkari sósu, rúgbrauð með
viðbiti eða eftirrétt ásamt því meðlæti sem vanalega er með fiskmáltíð.

Mér líst mjög vel á þessa viku.
Það er gaman að sjá að boðið er
upp á feitan fisk og svo er líka
grænmetis-lasagna á boðstólum
þessa vikuna. Reyndar er slátur á
boðstólum tvisvar sömu vikuna
og það er gott mál, en það þarf
að gæta þess börnin fái kannski
ekki of mikið af lifrarpylsu þar
sem hún er mjög A-vítamínrík.
Þegar á heildina er litið er gott að
sjá að allir leikskólarnir fara eftir
viðmiðinu um að vera með fisk á
borðum að minnsta kosti tvisvar
í viku og er það ánægjulegt. En
það þarf að leggja mikla áherslu
á að hafa grænmeti með öllum
hádegismáltíðum og svo þarf að
gæta þess að hafa saltan mat
mjög sjaldan á boðstólum sem
aðalrétt.

að það komi sér ekki á óvart að þetta sé kallað dæmigerður
„heimilismatur“ en bendir jafnframt á að við höfum öðlast
mikla þekkingu á sviði næringarfræða undanfarin ár og að
úrval matvæla hafi aukist gífurlega frá því sem áður var: „Þar
sem árið er 2007 og úrvalið af grænmeti og ávöxtum hefur
aukist til mikilla muna, ásamt því að verðið hefur lækkað,
hefði ég kosið að sjá grænt salat með hverri máltíð, meira af
hýðishrísgrjónum, bakaðan, soðinn eða gufusoðinn mat - ekki
steiktan, ekkert sem heitir eitthvað „saltað“, að unnum kjötvörum sé haldið í algeru lágmarki, að pasta sé annað hvort úr
heilhveiti eða spelti og svo mætti bjóða upp á soðnar rófur,
brokkolí, blómkál og sætar kartöflur en ekki bara kartöflur
með heitum mat. Ef byrjað væri á þessum einföldu atriðum er
ég viss um að matseðlarnir yrðu mun hollari,“ segir hún og
bætir því við að þetta ætti að vera mjög auðvelt þar sem þetta
séu alls ekki róttækar breytingar.
Anna Sigríður tekur undir orð Sólveigar um að við höfum
öðlast mikla þekkingu á sviði hollustunnar undanfarna áratugi.
„Með orðinu „heimilismatur“ er yfirleitt átt við mat sem var
mikið eldaður hérna fyrir þrjátíu árum og síðan þá hefur mikið
breyst. Grænmetis- og ávaxtaneysla hefur til dæmis verið að
aukast hægt og rólega en enn er hún allt of lítil. Íslensk börn
borða minnst af grænmeti af öllum börnum í Evrópu og því er
mjög mikilvægt fyrir okkur að leggja áherslu á þetta. Börn eru
fimm daga vikunnar á leikskólanum, flest frá morgni og fram
á eftirmiðdaginn, þannig að þau borða morgunmat, millibita
að morgni, hádegismat, kaffi og síðdegishressingu á leikskól-

„Með orðinu „heimilismatur“ er yfirleitt átt við
mat sem var mikið eldaður hérna fyrir þrjátíu
árum og síðan þá hefur mikið breyst.“
anum og eina máltíðin sem er eftir er kvöldmaturinn heima.
Þetta segir okkur að matseðlar leikskólanna vega mjög þungt
og skipta í raun meira máli en mataræðið annars staðar.
Á leikskólanum er matarsmekkurinn mestmegnis mótaður
og með því er verið að hafa áhrif á heilsufar barnsins í framtíðinni. Foreldar þurfa þó eftir sem áður líka að leggja sig
fram. Til dæmis er mikilvægt að þeir fái ýtarlegar upplýsingar
um hvað er á borðum í leikskólanum því það þarf að samræma matinn á heimilinu svo að fæða barnsins verði ekki of
einhæf. Forráðamenn leikskólanna ættu alltaf að sjá til þess
að foreldrar fái ýtarlegar upplýsingar um mataræði barnsins.
Hollusta snýst nefnilega ekki bara um staka máltíð heldur allt
sem barnið borðar yfir daginn og samsetningu fæðunnar í
heild sinni.“
margret.hugrun@frettabladid.is

Hjalli:
Steiktur fiskur með kartöflum og grænmeti.
Svínasneiðar með kartöflum.
Plokkfiskur og rúgbrauð.
Skyr og melónur.
Grænmetisbuff.
Aftur þykir mér gaman að sjá
að boðið er upp á grænmetisbuff
á föstudeginum, en auðvitað þarf
að vera eitthvað meðlæti og það
væri heppilegra ef það kæmi fram
hvað það er. Enn vil ég ítreka að
hrátt eða soðið grænmeti ætti að
vera með öllum hádegismáltíðum.
Á fimmtudeginum er boðið upp á
skyr og melónur.
Hér vona ég að það hafi
gleymst að skrifa á matseðilinn
fleira sem er á boðstólum, því
með próteingjafa eins og skyri
ætti að bjóða samhliða uppá
trefjaríkt brauð, með viðbiti og
áleggi eða til dæmis lifrarpylsu
og/eða blóðmör.
Diskamódelið, á bls. 13 í handbók Lýðheilsustöðvar, hjálpar til
við að sýna hvernig æskilegt er að
byggja upp hverja máltíð.

Sæborg:
Baunabuff með hrísgrjónum og grænmeti.
Fiskibollur með kartöflum og grænmeti.
Kjötsúpa.
Soðin ýsa með kartöflum og grænmeti.
Pasta með grænmeti og brauði.
Hér er gaman að sjá að boðið er upp á baunabuff því í ráðleggingum Lýðheilsustöðvar einmitt mælt með að nota grænmeti-/baunarétti
til tilbreytingar. Á föstudeginum er boðið upp á pasta með grænmeti og
brauð en hérna vantar próteingjafa á borð við kjöt, fisk, egg eða baunir í
máltíðina og ætti ekki að vera mikið mál að bæta úr því.

Mánabrekka:
Nætursaltaður fiskur m/grænmeti og kartöflum.
Soðið kjötfars með hvítkáli og
kartöflum.
Grjónagrautur, brauð og álegg.
Fiskur í súrsætri sósu /hrísgrjónum.
Bóndadagur - Þorrablót.
Hér er fiskur tvisvar í viku sem
er í samræmi við ráðleggingar. Ég
myndi samt ekki mæla með að
hafa saltfisk oft yfir árið, helst mjög
sjaldan. Það er frekar óheppilegt
að hafa kjötfars daginn eftir saltfisk
þar sem kjötfars er einnig mjög
saltur matur skv. næringargrunninum (www.matarvefurinn.is). Ef
matvæli innihalda meira en 0,5
grömm natríum í 100 grömmum þá
teljast þau saltrík (viðmið frá Matvælastofnun Bretlands). Í ráðleggingum Lýðheilsustöðvar kemur fram
að velja ætti kjötvörur með minna
en 15% fitu. Í næringargrunninum
er kjötfarsið alveg á mörkunum.
Kjötvörur eiga að vera merktar með
næringargildismerkingu og því ætti
að vera handhægt fyrir matráða að
vita magn fitu í þeim kjötvörum
sem þeir nota.
Seinni hluti vikunnar lítur ágætlega út. Vonandi er grænmeti alltaf
á boðstólum með hádegismatnum
þó það sé ekki skrifað á matseðilinn
og jafnvel stundum ávextir. Ég geri
samt ráð fyrir að ávextir séu oft í
boði í sérstökum ávaxtastundum,
með morgunmat eða í kaffitíma.
Skoða þarf hvaða þorramatur er
á boðstólum á föstudeginum og
mætti hann ekki vera mjög saltur
þar sem það væri hreinlega allt of
mikið að bjóða þrisvar sömu vikuna
upp á mjög saltan mat.
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Hinar vinsælu
dönsku bókahillur
komnar aftur

Marglit veggstykki
og mjúkar voðir

Tekk - Kirsuberja - Hlynur

Í virðulegu húsi við Sólvallagötu í Reykjavík sitja ungar
stúlkur og nema listir eins og útsaum, prjón og vefnað.

Hringið og biðjið um mynda- og verðlista

70 7(9:Ð(

Full búð
af nýjum og
ﬂottum vörum
Reiðtygi
Hnakkar
Reiðfatnaður
Íþróttavörur
Dans- og ballettvörur
Fimleikafatnaður.
Útivistarfatnaður

Það er hannyrðatími í Húsmæðraskólanum í Reykjavík þegar Fréttablaðsfólk kíkir í heimsókn. Í stórri
og bjartri stofu eru stúlkur að prjóna
lopasokka og tátiljur undir leiðsögn
Eddu Guðmundsdóttur handavinnukennara. Flestar eru að prjóna hæl
í fyrsta skipti. Blaðamaður fyllist
lotningu yfir því þar sem sú list
hefur aldrei legið vel fyrir honum.
„Þetta er bölvað vesen,“ viðurkennir
ein þeirra. „En það verður auðvelt,“
bætir hún svo við brosandi. Tátiljurnar skarta kaðlaprjóni og það er
líka kúnst sem gaman er að kunna.
Ungbarnahúfur með gataprjóni og
lopapeysur eru á verkefnalistanum
og líka þæfing á ull.
Í næstu stofu er Helga Friðriksdóttir að kenna útsaum og þegar forvitnast er um verkefnið sem námsmeyjarnar eru með milli handanna
lýsir hún því. „Í byrjun fá stúlkurnar lítil bróderiskæri og merkja þau
með litlum rósapúðum. Nú eru þær

að sauma hulstur í kramarhúsastíl
utan um skærin, meðal annars til
að vernda viðkvæman skæraoddinn. Í leiðinni læra þær alls konar
útsaumsspor,“ segir hún og nefnir tunguspor, klóspor, leggsaum,
lykkjuspor, spánskan saum, aftursting og fræhnúta.
Stúlkurnar hófu námið í Húsmæðraskólanum um miðjan janúar
og verða fram á vor. Þær læra undirstöðuatriði heimilishalds svo sem
matargerð, bakstur og margs konar
handverk í skólanum og allar sem
spurðar eru lýsa yfir ánægju með
viðfangsefnin. „Ég hef áhuga á að
læra þetta allt“ og „þetta er allt ótrúlega skemmtilegt“ er meðal þess sem
blaðamaður fær að heyra.
Að síðustu er haldið niður í kjallarann og þaðan yfir í vefstofuna
sem er veröld út af fyrir sig. Þar eru
einstök listaverk að verða til eins og
marglit veggstykki og mjúkar voðir.
- gun
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HEILLUÐ FRÁ
FYRSTU STUND
Blíðir Rottweiler-hundar

HLÝLEGAR
HUNDAPEYSUR
Lopi fyrir litla hunda

SJÁ BLS. 15

SJÁ BLS. 2

[ SÉRBLAÐ UM GÆLUDÝR – FÖSTUDAGUR 2. FEBRÚAR 2007 ]

Dýrin okkar
EFNISYFIRLIT
HEILLAÐIST STRAX
Árdís Pétursdóttir á þrjá
Rottweiler-hunda.
BLS. 2
HÚSBÓNDINN Á
HEIMILINU
Snjólfur er myndarlegur
köttur í Reykjavík sem við
fyrstu sýn gæti átt ættir að
rekja til ísbjarna.
BLS. 4

VEL SNYRTIR HUNDAR
Nóg er um að vera á
snyrtistofu Dýrabæjar í
Kópavogi.
BLS. 6
HAMINGJUSAMIR
HUNDAR
Hundafimi í reiðhöll Gusts
BLS. 6

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

BISKUPSFRÚIN FÆDD Í
RUSLAGEYMSLU
Anna Tryggvadóttir á
kisuna Ragnheiði.
BLS. 6

(UNDAGALLERq
Smáhundaræktun

Við ræktum: Papillon, Chihuahua, Pomeranian, Japanese Chin, Pug, French bulldog, Cavalier King Charles, Spaniel, Miniature Pinscher, Miniature Púðli, Pekingese, Silky Terrier
Dalsmynni *116 Reykjavík, Sími:566-8417 Fax:5668457 hundagalleri@simnet.is, www.dalsmynni.is
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Heilluð af Rottweiler
frá fyrstu stund
Árdís Pétursdóttir á þrjá Rottweiler-hunda og segir þá
blíða og barngóða ef þeir alast upp við réttar aðstæður.

RDÅS KOMST FYRST Å KYNNI VIÈ 2OTTWEILER SEM BARN OG EFTIR ÖAÈ VARÈ EKKI AFTUR SNÒIÈ .Ò ERU ÖEIR ORÈNIR ÖRÅR OG RDÅS G¾TI EKKI HUGSAÈ SÁR
&2¡44!",!¨)¨(2®..
LÅFIÈ ¹N ¥SISAR $IABLO OG .IKÅTU

„Ég kynntist Rottweiler fyrst sem
krakki í Noregi og heillaðist gjörsamlega. Síðan fékk ég minn fyrsta
úti í Kaliforníu og á núna þrjá með
kærastanum,“ segir Árdís Pétursdóttir Rottweilereigandi.
Þegar Árdís sneri aftur til Íslands
varð fyrsti Rottweilerinn eftir í
Bandaríkjunum en þá kynntist hún
Ísis. „Það var ekki á stefnuskránni
að eignast hund þegar ég sneri
aftur til Íslands. En þegar ég sá Ísis
fyrst, þriggja daga gamla, var hún
svo yndisleg að það varð ekki aftur
snúið,“ segir Árdís.
Síðan eru liðin tvö og hálft ár og
hundarnir orðnir þrír. „Ég og kærastinn minn eigum sitt hvorn hvolpinn úr sama goti sem heita Diablo
og Nikita og það má segja að hundarnir hafi komið okkur saman,“ segir
Árdís brosandi.
Það er mikið fjör í kringum
hundana, sem eru í eðli sínu vinnuhundar. „Þeir þurfa mikla hreyfingu,
lágmark klukkutíma á dag. Ég fer
oft með þá út fyrir bæinn eða niður
í fjöru til að hleypa þeim. Annars
verða þeir eirðalausir og líður illa,“
segir Árdís.
Rottweiler-hundar þurfa mikinn
aga enda mjög ákveðnir en eru líka
blíðir og góðir barna- og fjölskylduhundar. „Rottweiler-hundar þurfa
strangt uppeldi enda getur verið
auðvelt að missa þá út í vitleysu

ef maður er óvanur hundahaldi. Ég
mæli ekki með Rottweiler fyrir byrjendur,“ segir Árdís.
Hvolpanámskeið er góð leið fyrir
Rottweiler og aðra hunda til að
læra æskilega hegðun frá upphafi
en Árdís hefur síðan sjálf tekið að
sér að þjálfa Ísis í sporaleit og víðavangshlaupi.
Hún segir það mikinn misskilning
að hundarnir séu rífandi óargadýr
og aðeins notaðir sem varðhundar.
„Misskilningurunn um hundana á
sín upptök í amerískum bíómyndum
þar sem hundarnir sjást sem æstir
varðhundar en það á við í fæstum
tilvikum og alls ekki á Íslandi,“ segir
Árdís.
Þeir sem hafa áhuga á Rottweiler ættu að kynna sér vel tegundina,
heilsufar foreldra, geðslag og ætterni. „Mikilvægast er að fólk finni
rétta hundinn fyrir sig og fái sér
ekki Rottweiler bara af því að því
finnst hann kúl. Það er hörkuvinna
að sinna þeim, en ef þeir alast upp
í æskilegu umhverfi eru þetta blíðir og góðir hundar sem gefa manni
mjög mikið mikið,“ segir Árdís
Árdís er í forsvari fyrir netsíðuna www.rottweiler.is þar sem er að
finna miklar og góðar upplýsingar
um Rottweiler-hunda ásamt spjallvef þar sem fólk getur leitað ráða og
komið með spurningar.
rh@frettabladid.is

%NN MEIRI VERÈL¾KKUN
'ËLFÚÅSAR FR¹  KR FM o 6EGGÚÅSAR FR¹  KR FM
3TURTUKLEFAR TD X  KR

,OPAPEYSUR ¹ HINA FERF¾TTU
VINI F¹ST Å ÕMSUM ST¾RÈUM

Tilboðsdagar
10-50% AFSLÁTTUR
Tilboðsdögum lýkur
laugardaginn 3. feb.
'UÈBJÎRG DÕRAL¾KNIR OG FR¾NKA HENNAR ¶ËRDÅS (ULDA RNADËTTIR MEÈ "ICHON &RISÁ TÅKINA 3N¾DÅSI F¾RA Å FLESTAN SJË
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Hlýlegar hundapeysur
Lopapeysur á litla hunda fást í Dagfinni dýralækni á Skólavörðustíg 35.

Sængurfataverslun, Glæsibæ sími 5520978
www.damask.is
Opið mán.-fös. Kl. 10-18, kl. 10-16

„Þegar kalt er eru lopapeysur alveg
dásamlegar fyrir litlu hundana, rétt
eins og fólkið. Þeir eru það skinnkaldir og gjarnir á að skjálfa,“ segir
Guðbjörg Þorvarðardóttir dýralæknir, sem rekur stofuna Dagfinn dýralækni. „Þessi litlu kríli

eru líka svo mikið inni við að þau
þurfa helst einhvern galla þegar
þau fara út í íslenskt vetrarveður. Þá er fátt betur viðeigandi en
lopapeysan,“ bætir hún við. Spurð
um tilurð peysanna upplýsir hún
að móðursystir hennar, Beta Ein-

arsdóttir, prjóni þær og segir þær
vekja athygli og aðdáun viðskiptavina. „Fólki finnst gaman að hafa
hundana þjóðlega klædda um leið
og því er varnað að þeir fái kvef og
jafnvel lungnabólgu,“ segir Guðbjörg.
- gun

Úrval ...mmmmm

Stekkjarbakka 6 | sími 540 3300 | www.gardheimar.is
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Húsbóndinn á
heimilinu
Að vera eða vera ekki köttur? Það er spurningin.

(ALLA 3IGRÒN 3IGURÈARDËTTIR b3NJËLFUR ER EINSTAKLEGA LJÒFUR OG FÁLAGSLYNDUR KISI (ANN ER TÎLUVERÈUR HEFÈARKÎTTUR ELSKAR HIÈ LJÒFA LÅF OG ER AFAR
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!
HEIMARÅKURm

Tryggingar fyrir ferfætlinga
Undanfarin ár hefur gæludýrum
fjölgað gríðarlega og um leið hefur
verðið hækkað á ákveðnum tegundum hunda og katta. Ekki er óalgengt að fólk eigi hund og kött fyrir
3-400.000 krónur þannig að dýrin
eru orðin heilmiklar fjárfestingar.
Tryggingafélög hafa boðið upp
á gæludýratryggingar undanfarin
ár og var Tryggingamiðstöðin með
þeim fyrstu til að taka upp slíkar tryggingar hér á landi. Sigmar
Scheving, vörustjóri hjá TM, segir
félagið hafa boðið fyrst upp á gæludýratryggingar árið 2003. „Það er
hægt að fá tryggingar fyrir allar
3IGMAR 3CHEVING HJ¹ 4RYGGINGAMIÈSTÎÈINNI SEGIR ÖAÈ FARA EFTIR VERÈMATI G¾LUDÕRANNA
&2¡44!",!¨)¨2«3!
HVERSU DÕRT SÁ AÈ TRYGGJA ÖAU

¶AÈ FELAST OFT MIKIL VERÈM¾TI Å DÕRUNUM
EN MARGIR KAUPA HUNDA OG KETTI FYRIR H¹AR
FJ¹RH¾ÈIR OG ÖVÅ EKKI ËEÈLILEGT AÈ TRYGGJA
DÕRIN EINS OG HVER ÎNNUR VERÈM¾TI

helstu dýrategundir eins og hunda,
ketti og fugla. Það er alveg hægt að
fá tryggingu fyrir músina sína líka
þótt fæstir séu nú í því,“ segir Sigmar og bætir því við að hestatryggingar séu í sérflokki.
„Við bjóðum upp á sjúkratryggingar fyrir kanínur, páfagauka og
hamstra en mest eru þó keyptar
tryggingar fyrir þau dýr sem kosta
50.000 krónur og þar yfir.“ Sigmar
segir dýratryggingarnar skiptast í
fernt. „Það eru líf- og sjúkdómatryggingar ef dýrið drepst eða missir algerlega heilsu, sjúkratrygging

ef þarf að fara með dýrið mikið
til dýralæknis, ábyrgðartrygging
fyrir þeim skaða sem dýrið veldur á
eignum og loks gæslutrygging til að
greiða fyrir gæslu á dýrinu ef eigandi þess veikist það mikið að hann
geti ekki annast dýrið sjálfur.“
Að sögn Sigmars fer það algjörlega eftir verðmati á dýrinu hvað
kostar að tryggja það. „Síðan eru
náttúrlega ákveðin aldursmörk á
tryggingunum og fellur hundatrygging til dæmis niður við átta
ára aldur en kattatrygging við ellefu ára aldur,“ segir Sigmar. - sig

Snjólfur er myndarlegur köttur í
Reykjavík sem virðist við fyrstu sýn
jafnvel geta átt ættir að rekja til
ísbjarna. Hann er stór og stæðilegur, með þykkan hvítan feld og örlítið yfir kjörþyngd, eða um átta kíló.
Það stendur hins vegar allt til bóta
þar sem Snjólfur er í megrun og
kvartar hann mikið yfir því. Snjólfur er þó alíslenskur fjósaköttur frá
Flúðum og var bjargað frá svæfingu þegar hann var fjögurra mánaða. Þá skipti hann líka um kyn en
fram að fjögurra mánaða aldri hafði
hann verið kallaður Snæfríður þar
sem allir héldu að hann væri læða.
Nú er Snjólfur sex og hálfs árs og er
hann hinn hressasti.
Halla Sigrún Sigurðardóttir,
framkvæmdastjóri stjórnsýslusviðs
Flugmálastjórnar Íslands, er stoltur
eigandi kattarins Snjólfs. Halla er
hins vegar ekki viss um að Snjólfur
átti sig á því, hann lítur frekar svo
á að þau séu sambýlisfólk og telur
Halla jafnvel óvíst að Snjólfur átti
sig á því yfirhöfuð að hann sé köttur. Hann vill sofa í rúmi eigandans,
samkjaftar með mjálmi og vill fá
sérsæti í partíum.
Um sambýlinginn segir Halla:
„Snjólfur er einstaklega ljúfur og
félagslyndur kisi. Hann er töluverður hefðarköttur, elskar hið
ljúfa líf og er afar heimaríkur. Það
hefur reyndar aukist með aldrinum
og verður hann sífellt vanafastari. Hann vill stjórna sínu svæði
og eitt af fáum skiptum sem hann
reynir að vera ógnandi er í kringum hunda. Honum er rosalega illa
við hunda og gerir sjálfan sig enn
stærri þegar þeir eru nálægt og eltir

þá. Hann skilur því ekki alveg hver
á í raun að flýja. Hann umber börn
en er þó ekki yfir sig hrifinn af þeim
og reynir að forða sér en í kringum
fullorðna er hann hrókur alls fagnaðar.“
Snjólfur er líkt og flestir kettir afskaplega forvitinn og fylgist
grannt með öllum framkvæmdum
á heimilinu. Hann er duglegur að
ferðast og slappar bara af í búrinu
sínu í ökuferðum, enda vanur þeim.
Hann hlýðir kalli og þekkir nafnið
sitt og er hann vel kunnugur fólkinu í hverfinu. Halla segir að sumir
þekki hana jafnvel á kettinum og
átti sig á því hver hún sé þegar hún
er tengd við stóra hvíta köttinn!
Snjólfur er því vinsæll kisi og vekur
athygli víða. Halla er afar ánægð
með sambýlinginn sem fylgt hefur
henni meira og minna í rúm sex ár:
„Það er mjög notalegt að koma heim
og fá blíðar móttökur. Það eina sem
ég gæti kannski sett út á Snjólf er
að hann mætti vera aðeins minna
frekur við að troða sér í rúmið en
annars er hann yndislegur.“
- hs

(UNDAËL FYRIR FÅNA HUNDA EN HÒN ER
ÒR G¾ÈALEÈRI MEÈ ¹SETTUM GLITRANDI
STEINUM OG KOSTAR  KRËNUR Å
$ÕRARÅKINU 'RENS¹SVEGI

(I #RAFT HUNDAËL
ÒR $ÕRARÅKINU VIÈ
'RENS¹SVEG -IKIL
G¾ÈAËL SEM KOSTAR
 KRËNUR

Heyrðu snöggvast, Snati
minn, snjalli vinur kæri
Þegar talað er um hundaól hugsa sjálfsagt flestir um stóra leðuról
með hring fyrir tauminn. Sumir ganga jafnvel svo langt að ímynda
sér gadda á ólinni eins og sumir pönkarar hafa tileinkað sér að ganga
með.
Úrval hundaóla hefur hins vegar aukist gríðarlega hin síðari ár með
tilkomu aukinnar hundaeignar og þá sérstaklega smáhundaeignar.
Litlar, mjóar og fínlegar ólar, settar gimsteinum og öðru skrauti. Hér
eru tvö dæmi um slíka skartgripi fyrir besta vininn.

Einstök samsetning
náttúrulegra hráefna að
viðbættum vítamínum,
steinefnum og öðrum
fóðurbætiefnum.
Vörumerkið er eign Hill's Pet Nutrition,
© 2003 Hill's Pet Nutrition, Inc.
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Mikið að gera í kringum
fermingar
Nóg er að gera á hunda- og kattasnyrtistofunni í Dýrabæ í Kópavogi. Þar ræður Guðríður Vestars ríkjum.
„Ég byrjaði árið 1999 að flytja inn
gæludýrafóður sem er aukaefnalaust og inniheldur ekki rotvarnarefni, hveiti eða maís. Í kjölfarið
fór ég að starfa með annarri konu
á snyrtistofu og fór síðan utan til
að læra þetta á ýmsum námskeiðum,“ segir Guðríður um upphaf ferils síns sem dýrasnyrtir. Guðríður á
og rekur Dýrabæ sem hefur verið til

húsa í Hlíðarsmára í Kópavogi síðastliðin fjögur ár en hefur verið við
lýði í nær átta ár. Gæludýrasnyrtinguna hefur Guðríður síðan haft
að meginstarfi síðustu þrjú ár.
Guðríður segir gríðarmiklar
breytingar hafa orðið á hundahaldi
síðustu ár. „Það hefur orðið mikil
fjölgun á hundum, sérstaklega
smáhundum sem þurfa á snyrtingu

¥SLENSKI FJ¹RHUNDURINN -¹NI ER STËR¹N¾GÈUR MEÈ MEÈFERÈ +OLBRÒNAR DÕRASNYRTIS EN HANN
FÁKK BAÈ ÖURRKUN OG GREIÈSLU

að halda. Fólk er líka orðið miklu
meðvitaðra um að það þurfi að fara
með hundinn og láta snyrta hann
og klippa, sérstaklega þessa feldhunda,“ segir Guðríður en tekur þó
fram að til þeirra komi alls konar
hundar og líka kisur. Kettirnir eru
þó sjaldnast venjulegir húskettir
heldur síðhærðir persar og skógarkettir.
„Kettirnir eru alltaf svolítið sjálfstæðir og ekkert allt of hrifnir af
því að láta halda á sér. En þeir láta
þetta yfir sig ganga og bíða eftir að
þetta klárist,“ segir Guðríður kímin.
„Hundarnir eru allt öðruvísi og
yfirleitt mjög þægir,“ bætir hún við
og útskýrir út á hvað heimsókn til
gæludýrasnyrtis gengur. „Við byrjum yfirleitt á að baða, með sjampói,
næringu, flækjuspreyi og því sem
þarf. Svo eru dýrin þurrkuð með
mjög kröftugum hárþurrkum og
greidd í leiðinni. Sum þarf síðan að
klippa en önnur þarf rétt að snyrta,
klippa klær og hárin undir þófunum. Guðríður segir mjög misjafnt
hve oft dýrin komi. „Sumir hundar
koma á þriggja vikna fresti, aðrir
koma tvisvar á ári og sumir bara
einu sinni fyrir jólin. Svo koma
fermingar og það er alltaf mikið að
gera í kringum þær. Í mörgum fjölskyldum er hundurinn fjölskyldumeðlimur og fær að vera með á
fermingarmyndinni,“ útskýrir hún
hlæjandi. solveig@frettabladid.is

3UMA HUNDA ÖARF AÈ RAKA OG KLIPPA (ÁR METUR 'UÈRÅÈUR VERK SITT ¹ KËNGAPÒÈLATÅKINNI
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b4REAT BALLm EÈA NAMMIBOLTI
FYRIR KETTI +ATTANAMMI ER
SETT INN Å BOLTANN OG VELTUR
ÒT ÒR EITT Å EINU ÖEGAR KISA
VELTIR BOLTANUM ¹ UNDAN
SÁR &ÅNT FYRIR KETTI AÈ
DUNDA VIÈ HEIMA FYRIR

Aukahlutir
fyrir dýrin
Þegar fólk er með gæludýr finnst því ekki
alltaf nóg að kaupa bara mat handa þeim
heldur vill gera meira fyrir þau enda eru til
ótrúlega margir skemmtilegir hlutir handa
gæludýrunum.
Í gæludýraverslunum má finna allt frá
skrautlegum matardöllum upp í fallegan
fatnað fyrir dýrin svo hægt er að
gleyma sér löngum stundum við að
kanna allt úrvalið.
Hér á síðunni má líta ýmislegt
spennandi fyrir ketti, mýs, fugla og
fiska.
- sig

¥VAR MEÈ HUNDUNUM SÅNUM BORDERBLENDINGNUM 0ELE OG ÖÕSKA FJ¹RHUNDINUM #ASPER
&ALLEGUR HLUTUR Å FISKABÒRIÈ
ÒR $ÕRARÅKINU Å "LËMAVALI
3KÒTUVOGI ¶ETTA FISKABÒRS
SKRAUT KOSTAR  KRËNUR

&2¡44!",!¨)¨'6!

Hamingjusamir hundar á
fiminámskeiði
Í Reiðhöll Gusts í Kópavogi eru haldin námskeið í hundafimi. Þangað koma hundaeigendur með hunda sína sem spreyta sig á hinum ýmsu þrautum og hafa gaman af.

(ÒS FYRIR MÒS FR¹ $ÕRARÅKINU Å
"LËMAVALI 3KÒTUVOGI (ÒSIÈ
KOSTAR  KRËNUR

,EIKFANGASETT FYRIR
FUGLA OG P¹FAGAUKA
FR¹ $ÕRARÅKINU ¹ 'RENS
¹SVEGI ,EIKSETTIÈ KOSTAR 
KRËNUR

Ívar Bergsteinsson er leiðbeinandi
á námskeiðunum sem hann vill
helst kalla hamingjunámskeið fyrir
alla hunda.
„Það er alveg kjörið að fara á
hundafiminámskeið eftir hvolpaog hlýðninámskeiðin til þess að
viðhalda hlýðninni sem hundarnir
læra þar,“ segir Ívar en hann segir
það alls ekki sjálfgefið að hundarnir muni allt sem þeir læra á nám-

skeiðum þegar þeir eru litlir. „Þetta
er frábær leið til að leyfa hundinum
að gera eitthvað skemmtilegt með
eiganda sínum og bætir sambandið á milli þeirra, auk þess að gera
hundinn hamingjusaman,“ segir
Ívar og bendir á að öllum hundum
þyki gaman að leika sér.
Hundafiminámskeiðin eru vikulega í átta vikur, klukkustund í
senn. „Þegar hundurinn hefur

lokið námskeiðinu getur hann
komið í opna tíma til að æfa sig
og leika sér ásamt eigandanum,“
segir Ívar en stundum er keppt
í hundafimi og er keppendum þá
skipt í stærðarflokka.
Ívar segir sumar hundategundir
flinkari en aðrar í hundafiminni en
að sjálfsögðu skipti það gríðarlegu
máli að hundurinn og þjálfarinn
nái vel saman.
- sig
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Biskupsfrúin fæddist í ruslageymslu
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fróðleikur }

Anna Tryggvadóttir laganemi fékk lifandi afmælisgjöf fyrir tveimur mánuðum. Það er læða sem fljótlega var skírð
Ragnheiður eftir biskupsfrú á Hólum á 17. öld.
„Kisan mín heitir Ragnheiður og er
nefnd eftir biskupsfrúnni sem er á
fimmþúsundkallinum,“ byrjar Anna
frásögnina af sinni fallegu kisu sem
er svört með hvíta bringu. „Við grínumst stundum með það að hún hafi
verið fædd í peysufötum því það er
eins og hún sé með slifsi um hálsinn,“ segir hún hlæjandi. Svo lýsir
hún uppruna læðunnar. „Við fengum Ragnheiði hjá góðri konu sem
tók hana að sér um stundarsakir.
Það var reyndar þannig að kærastinn minn gaf mér hana í afmælisgjöf alveg óvænt. Hún er um fimm
mánaða núna en við vitum ekki
alveg hvenær hún er fædd því hún
fannst í ruslageymslu í Hlíðunum,
ásamt mömmunni og fimm öðrum
kettlingum.
Allri fjölskyldunni var komið fyrir
í Kattholti í stuttan tíma. Þá tók góð
kona hópinn að sér því það er erfitt að hafa smáa kettlinga í Kattholti
vegna fjölskrúðugrar bakteríuflóru.
Mamman virtist frekar húsvön en
þó var það þannig að fyrst þegar hún
slapp út á nýja staðnum fór hún í
næstu ruslafötu og kom til baka með
hálfétnar kótelettur eða kjúklingabita
í búið. Var ekki alveg búin að venjast
siðmenningunni.“
„Ragnheiður biskupsfrú er kona
sem ljómar af gjöfulum dyggðum,“
er þýðing úr latínu á fornu brúðkaupskvæði. Það kemur því ekki á
óvart þegar Anna upplýsir að hennar Ragnheiður sé fyrirmyndarköttur.
„Hún er svona að læra á lífið. Er
aðeins farin að fara út. Þorir bara rétt
upp úr kjallaratröppunum núna en
fer alltaf lengra og lengra. Hún lenti
samt í smá slysi hérna heima, við

Gæludýraspjall
á vefnum
Á vefnum Gæludýraspjall er ýmis
fróðleikur um gæludýr. Þar er að
finna fróðleik um fiska, vatnadýr,
hunda, ketti, fugla, nagdýr, hesta
og framandi dýr.
Á vefnum er spjallrás þar sem
einnig er að finna myndir af dýrum
og ýmsar hagnýtar upplýsingar. Þar
er hægt að hitta aðra gæludýraeigendur sem deila reynslu sinni og
veita ráð. www.dyraspjall.com

Hundaþjálfun

!NNA MEÈ KISUNA 2AGNHEIÈI SEM ER LÅKT OG PEYSUFATAKL¾DD OG HEITIR EFTIR BISKUPSFRÒNNI ¹ FIMMÖÒSUNDKALLINUM

vitum ekki alveg hvernig. Kettlingar á þessum aldri eru svolitlir kjánar
og hún fór með skottið sitt einhvers
staðar á milli og rófubrotnaði en nú
er hún eiginlega gróin sára sinna.“

Uppeldið virðist ganga býsna vel
eftir því sem Anna lýsir. „Ragnheiður er fjörug en ágætlega hlýðin. Hún
er dálítill miðpunktur á heimilinu
um þessar mundir og mikið uppá-
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hald. Sefur til dæmis alltaf uppi í
hjá okkur. Það átti nú bara að vera
í byrjun og við sjáum til hvort það
gengur upp þegar hún fer að fara út.“
gun@frettabladid.is

Hundaþjálfunarskólinn K-9
býður upp á
hvolpaskóla og
hlýðni- og húsþjálfun þar sem
einnig er tekist
á við hegðunarvanda hunda.
Við skólann
er einnig starfrækt hótel þegar
hundaeigendur þurfa að bregða
sér í frí. Hundaskólinn býður upp á
ráðgjöf um val á hvolpum auk þess
að veita alhliða ráðgjöf.
Atli Þorsteinsson, eigandi skólans, er viðurkenndur hundaþjálfari
með próf frá National K9 School for
Dog Trainers í Columbus í Ohio-ríki
í Bandaríkjunum. Nánari upplýsingar: http://k9.mitt.is

Plaque Off tannhreinsiefni fyrir hunda og ketti

Solid Gold kattafóður
járngrindur í þremur stærðum

Cat’s Best
kattasandur
Solid Gold hundafóður

hundakex margar gerðir
plastbúr í öllum stærðum
Alpine Járnbúr í öllum stærðum
pulsur

úrval af hunda- og kattarúmum í öllum stærðum
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Heitt á hellunni

Útsala

Eldavélarhellur eru til í ýmsum útfærslum.
Hér áður fyrr notaðist fólk nánast
eingöngu við rafmagnshellur til að
elda mat. Í dag er úrvalið meira og
hægt að velja um nokkrar tegundir
af hellum. Miklu máli skiptir hversu
mikla orku þarf til að hita upp hellurnar og hversu auðvelt er að elda
á þeim. Þó virðist það vera smekkur
hvers og eins sem ræður því hvernig helluborð eru valin í eldhúsið.
Steyptar hellur eru eyðslufrekar og
hætta er á því að maður noti annað
hvort of litla eða of stóra potta.
Of lítill pottur getur valdið því að
hellan rifnar og ofhitnar. Hætta er
á því að of stór pottur verpist þar
sem hann hefur bara stuðning að
hluta botnsins. Hellurnar eru lengi
að hitna og lengi að hita pottinn.
Lítri af vatni að suðu: 14 mínútur.

unni sem gefur meira afl af minni
orku.
Lítri af vatni að suðu: 8-12 mínútur.
Gasið hefur verið vinsælt undanfarið en þar sem gaslagnir eru ekki
í húsum þarf að notast við gaskút
og fylla hann reglulega. Hitunin
er hins vegar hraðari og maður er
fljótari að ná upp suðu sem veldur
því að ódýrara er að nota gas en
rafmagn.
Lítri af vatni að suðu: 3-3,5 mín.

10-70% afsl.
39.900 kr

Keramikhellur eru með tveimur
mismunandi orkugjöfum, rapid og
highlight. Rapid-hellur eru þó að
mestu leyti að hverfa og highlight
hellurnar að taka við. Helmingi
fleiri vafningar eru í highlight per-

'ASHELLUR ERU FLJËTAR AÈ HITA EN ERU ORKU
FREKAR ¶ESSAR ERU AF GERÈINNI 7HIRLPOOL OG
F¹ST Å (EIMILIST¾KJUM

3TEYPTAR HELLUR ERU ORKUFREKAR OG HITA H¾GT
¶ESSAR ERU AF GERÈINNI 7HIRLPOOL OG F¹ST Å
(EIMILIST¾KJUM

Span-hellan hitnar aldrei, bara potturinn og því er engin hætta á að fólk
brenni sig á hellunni. Auk þess er
engin íkveikjuhætta og þegar botninn ofhitnar slekkur helluborðið á
sér. Ef sýður upp úr slekkur hellan
á sér, þannig að öryggið er mikið.
Ekkert brennur heldur á hellunum
því þær eru kaldar. Span-hellan er
heldur hraðvirkari en gasið, og hún
notar innlendan orkugjafa. Ekki er
hægt að nota álpotta á span-hellurnar.
Lítri af vatni að suðu: 1-1,5 mín.

13.500 kr

Frá 16.900 kr

34.000 kr

Gerið góð kaup, mörg húsgögn undir kostnaðarverði,
full búð af nýjum vörum á tilboði.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Touch hárgreiðslustofa
opnar í dag
nýja og glæsilega stofu
í Austurveri, Háaleitisbraut 68.
Tökum vel á móti öllum.
Tímapantanir í síma
553 7171.

Þórdís, Svava og Guðný
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3IGGA STA MEÈ SÕNISHORN AF HÎNNUN SINNI KRAGA ÒR Ö¾FÈRI OG LITAÈRI ULL
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Litríkt og leikandi

(EIMILI 3IGGU STU OG FJÎLSKYLDU VIÈ 3UÈURGÎTU Å (AFNARFIRÈI (ÁR M¹ SJ¹ SM¹ SÕNISHORN AF FJÎLBREYTTUM GLUGGUM

Heimsókn til hönnuðarins og blaðamannsins, Sigríðar
Ástu Árnadóttur, í einstakt hús í Hafnarfirðinum.
Sigríður Ásta, eða Sigga Ásta eins
og hún er oftast kölluð, er nýflutt í
glæsilegt einbýlishús við Suðurgötu
í Hafnarfirði. Húsið er þó ekki nýtt
af nálinni og á sér töluverða sögu.
Það var hannað af Einari Sveinssyni
og var byggt árið 1942. Valgarð
Thoroddsen, fyrrum rafveitustjóri
og athafnamaður í Hafnarfirði, lét
byggja húsið fyrir sig og var hann
kunnugur arkitektinum. Þetta er
eitt af fáum einbýlishúsum sem
Einar Sveinsson teiknaði. Hann var
borgararkitekt í Reykjavík og teiknaði aðallega opinberar byggingar
og fjölbýlishús í Reykjavík. Má þar
meðal annars nefna Heilsuverndarstöðina við Barónsstíg og Laugarnesskóla. Einnig teiknaði hann
blokkir í Vesturbænum sem bera
greinileg einkenni hans sem arkitekts eins og bogadregnar svalir og
sérkennilega og fjölbreytta glugga.
Hús Siggu Ástu er til að mynda
nánast með enga eins glugga. Þeir
eru ýmist litlir og hringlaga, stórir
og opnir eða franskir.
Sigga Ásta var rótgróinn Vestur-

bæingur áður en hún flutti í fjörðinn. „Ég hef hingað til verið Vesturbæingur í húð og hár og tókst einnig
að gera Vesturbæing úr eiginmanninum. Svo var það að við ákváðum
að flytja hingað í Hafnarfjörðinn
og var það ekki síst vegna þess
að okkur langaði að eignast garð
meðan börnin væru ekki orðin allt
of gömul og að komast í meira prívathúsnæði. Það er bara svo dýrt að
kaupa einbýlishús í Vesturbænum
og því hefðum við ekki getað komist í það draumahús fyrr en kannski
milli fimmtugs og sextugs. Okkur
fannst þetta því álitlegri kostur eftir
því sem við hugsuðum þetta meira.“
Sigga Ásta segir að á einhverju stigi
málsins hafi hún tekið ástfóstri við
gamla hluta Hafnarfjarðar og finnst
hún sjá þar margt af því sem hún
kann að meta við Vesturbæinn eins
og t.d. góða sundlaug, höfnina,
falleg gömul hús og gróin hverfi.
Þegar hún síðan leit húsið augum
á netinu fóru hjólin að snúast og
heilluðust þau hjónin af því strax
við fyrstu skoðun.

"ORÈSTOFUSKENKURINN EÈA bBUFFETm ER ÒR
BORÈSTOFUSETTI OG KEMUR FR¹ LANGAFA OG
LANGÎMMU 3IGGU STU ¶AU FENGU ÖETTA
GL¾SILEGA HÒSGAGN Å BRÒÈARGJÎF ,ANGAFI
3IGGU STU HÁT 0¹LL %INARSSON OG VAR EITT
SINN BORGARSTJËRI Å 2EYKJAVÅK OG SÕSLUMAÈUR
Å (AFNARFIRÈI "ORÈSTOFUHÒSGÎGNUNUM VAR
SÅÈAR SKIPT UPP MILLI AFA 3IGGU STU OG
SYSTKINA HANS OG HANN FÁKK SKENKINN ¶ETTA
FORL¹TA HÒSGAGN HAFÈI VERIÈ Å GEYMSLU ¹RUM
SAMAN ÖAR SEM ÖAÈ PASSAÈI EKKI INN ¹
NÕTÅSKULEGT HEIMILI ÖESS TÅMA OG FÁKK 3IGGA
STA GRIPINN ¹ ENDANUM 3KENKURINN ER
LÅKLEGA FR¹ ÖVÅ UM ALDAMËTIN NÅTJ¹NHUNDRUÈ
OG ¾TTAÈUR FR¹ $ANMÎRKU EN ÖË ER EKKI
VITAÈ N¹KV¾MLEGA UM UPPRUNA HANS

3IGGA STA ER ÖRIGGJA BARNA MËÈIR OG HÁR
SÁST INN Å BARNAHERBERGI ANNARRAR DËTTUR
HENNAR (ÒSGÎGNIN ERU ÒR )+%! EN BARNA
VAGNINN ER FR¹ SJÎTTA ¹RATUGNUM OG FÁKK
MËÈIR 3IGGU STU HANN AÈ GJÎF ÖEGAR HÒN
VAR BARN AÈ ALDRI 2ÒMFÎTIN ERU ÒR (ABITAT

3NYRTIBORÈIÈ ER ELDGAMALT OG HEFUR VERIÈ
Å ¾TTINNI Å ¹RARAÈIR ¥ RAUN M¾TTI KALLA ÖAÈ
b3IGRÅÈARBORÈIÈm ÖAR SEM AMMA 3IGGU
STU SEM HÁT 3IGRÅÈUR ERFÈI ÖAÈ EFTIR AÈRA
3IGRÅÈI OG ERU UM  EÈA  3IGRÅÈAR BÒNAR AÈ
EIGA ÖETTA BORÈ

framhald á næstu opnu

,JËNALAMPINN OFAN ¹ PÅANËINU ER Å KLASS
ÅSKUM ART DECO STÅL OG FYLGDI EINNIG MEÈ
PÅANËINU

,JËSAKRËNAN Å SVEFNHERBERGINU FYLGDI MEÈ Å KAUPUNUM OG ER UPPRUNALEG

3TOFUGLUGGANN M¾TTI EINNIG NOTA SEM LEGUBEKK ÖAR SEM GLUGGASYLLAN ER VEGLEG %FTIR AÈ
RISASTËRT GRENITRÁ VAR FELLT SEM HAFÈI HREIÈRAÈ UM SIG Å GARÈINUM ¹RUM SAMAN FL¾DDI BIRTAN
ËHEFLUÈ INN ²T UM GLUGGANN ER SÅÈAN FALLEGT ÒTSÕNI NIÈUR ¹ HÎFN ,JËSASTJÎRNURNAR Å GLUGG
UNUM ERU FENGNAR HÁÈAN OG ÖAÈAN EN STËR HLUTI ÖEIRRA FÁKKST ÖË Å VERSLUNINNI ¥ HÒSINU
SEM VAR EITT SINN Å +RINGLUNNI 3IGGA STA HEFUR SAFNAÈ ÖEIM Å GEGNUM TÅÈINA OG ÖEGAR HÒN
FLUTTI Å ÖETTA STËRA HÒS MEÈ ÎLLUM SÅNUM FJÎLBREYTTU GLUGGUM FANNST HENNI BR¹ÈVANTA FLEIRI
3TJÎRNURNAR HAFA EINNIG FENGIST Å "LËMAVALI OG VÅÈAR (ÒN SETUR Ö¾R UPP SNEMMA FYRIR JËLIN
OG TEKUR Ö¾R SEINT NIÈUR

3ÁÈ UPP STIGANN Å MIÈJU HÒSINU (ÁR ER
EINN AF SÁRKENNILEGUM GLUGGUM HÒSSINS
SEM GEFUR ÖVÅ MIKINN SVIP OG BIRTU 3TIGINN
SJ¹LFUR ER ÒR DÎKKUM VIÈ

3ÁÈ OFAN Å EFSTU SKÒFFUNA ¹ SNYRTIBORÈINU ,ÅKT OG SJ¹ M¹ ER HÒN HËLFUÈ NIÈUR OG HENTAR
ÖVÅ VEL TIL AÈ GEYMA ÕMSA FJ¹RSJËÈI ,ITRÅKUR STÅLL 3IGGU STU LEYNIR SÁR EKKI ¥ HORNINU GLITTIR Å
FORL¹TA ÖJËÈH¹TÅÈARDUNK ÒR &RÅÈU FR¾NKU
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framhald

Sigga Ásta er hönnuður og blaðamaður á Vikunni. Hún endurvinnur
gömul ullarteppi og ullarpeysur og
býr til mjög litríkan fatnað sem hún
selur undir nafninu Kitschfríður.
Flíkurnar hennar fást í Kirsuberjatrénu og hjá Rögnu Fróða.
Eftir að hún flutti á Suðurgötuna hefur hún gott pláss og
vinnuaðstöðu og starfar því mikið
heima við. Líkt og sjá má á heimili Siggu Ástu og hönnun þá hefur

hún mjög litskrúðugan og fjörugan
stíl.
Hún er óhrædd við að setja
saman liti, ólík mynstur og hluti
hvert úr sinni áttinni. Hún er ekki
mikið fyrir að vera með allt í stíl.
„Einu sinni ákváðum við hjónin að
safna stelli sem mér fannst tímamótaákvörðun.
Það leið ekki á löngu áður en
ég fór að safna öðru stelli líka, öllu
skrautlegra, og hræra þessu öllu

saman. Þetta fannst manninum
mínum algjör fjarstæða en ég stóð
fast á mínu og sagðist ætla að safna
þremur, jafnvel fimm, og er þetta
eiginlega mjög lýsandi fyrir mig og
minn stíl.“ Sigga Ásta heldur tryggð
við fortíðina og hefur alist upp við
að kunna að meta hana.
Það eru því ýmsir gamlir hlutir
með sál sem prýða heimili hennar
og er það mjög viðeigandi þar sem
húsið á sér líka sína sögu.
- hs

0ÅANËIÈ ¹TTI LANGAMMA 3IGGU STU %MILÅA "JARNADËTTIR OG VAR HÒN EINLEIKARI ¶ETTA ER
DANSKT (ORNUNG OG -ÐLLER PÅANË EN LANGAMMA 3IGGU STU L¾RÈI Å +AUPMANNAHÎFN ¶EGAR
HEIM KOM SPILAÈI HÒN MA UNDIR ÖÎGLAR BÅËMYNDIR Å 2EYKJAVÅK (ÒN LÁT BINDA ALLAR NËTURNAR
SÅNAR INN OG HAFA 3IGGU STU ¹SKOTNAST Ö¾R SEM OG NËTNAREKKINN SEM Ö¾R VORU GEYMDAR
Å 3TËLLINN VIÈ PÅANËIÈ ER ELDGAMALL ORGELKOLLUR LÅKT OG FINNA M¹ Å ÕMSUM SVEITAKIRKJUM VÅÈA
UM LAND OG HEFUR HANN FYLGT PÅANËINU FR¹ FYRSTU TÅÈ

+RYDDSKÒFFAN ER BRÒÈARGJÎF FR¹ FÎÈUR 3IGGU STU (ÒN VAR KEYPT
Å INDVERSKRI BÒÈ Å .EW 9ORK

'LERDISKURINN ER EFTIR VINKONU TENGDAMÎMMU 3IGGU STU SEM HEITIR
3IGRÅÈUR &RIÈRIKSDËTTIR KÎLLUÈ 3ÅSÅ

(ÎNNUÈURINN AÈ STÎRFUM Å VINNUHERBERGI SÅNU ¥ HORNINU M¹ SJ¹ PEYSU EFTIR 3IGGU STU EÈA
+ITSCHFRÅÈI

3ÁÈ INN Å ELDHÒSIÈ %LDHÒSHILLAN ER GOTT
D¾MI UM LITRÅKAN OG LEIKANDI STÅL 3IGGU
STU (ÁR M¹ FINNA HLUTI ÒR ÕMSUM ¹TTUM
.ESTISBOXIÈ EFST Å HORNINU ER ÒR 3IPU ¹
,AUGAVEGINUM SEM NÒ HEITIR ,IGGAL¹
HIN BLËMLEGA OG BLEIKA KAFFIKANNA ER FR¹
¶ORSTEINI "ERGMANN ¹ 3KËLAVÎRÈUSTÅGNUM
OG KÅNVERSKI KAFFIBRÒSINN ER ÒR 4IGER ¶ARNA
M¹ EINNIG SJ¹ RÎNDËTTAR )ITTALA SK¹LAR 4IVOLI
ÒTVARP OG FLEIRA

!RININN TEIKNAÈI 'UNNLAUGUR (ALLDËRSSON ARKITEKT EN HANN TEIKNAÈI LÅKA HÒS AFA OG ÎMMU
3IGGU STU (ANN OG %INAR 3VEINSSON VORU JAFNALDRAR EN %INAR VAR MEIRA Å GAMLA STÅLNUM
MEÈAN 'UNNLAUGUR AÈHYLLTIST FREMUR MËDERNISMA

3TËLARNIR ERU HIN KUNNUGLEGA SJÎA !RNE *ACOBSEN OG ER DÒKURINN ¹ BORÈSTOFUBORÈINU FR¹
-ARIMEKKO ,JËSAKRËNUNA YFIR BORÈSTOFUBORÈINU KEYPTU 3IGGA STA OG EIGINMAÈUR HENNAR
Å ,ONDON Å SUMAR (ÒN ER MJÎG SÁRSTÎK ÖAR SEM HÒN SKIPTIR LITUM OG FYLGIR MEÈ HENNI FJAR
STÕRING ÖAR SEM H¾GT ER AÈ STÕRA LITUNUM 5TAN ¹ LJËSAKRËNUNNI ERU DÅËÈUSERÅUR SEM SKIPTA
LITUM OG INNAN Å HENNI ER GL¾RT LJËS EF MAÈUR VILL HAFA VENJULEGA BIRTU 6ERKFR¾ÈINGURINN ¹
HEIMILINU FÁLL FYRIR T¾KNILEGU HLIÈUM LJËSAKRËNUNNAR EN HÎNNUÈURINN OG LISTAMAÈURINN FÁLL
FYRIR LITADÕRÈINNI %INNIG HEFUR LJËSAKRËNAN VAKIÈ MIKLA LUKKU MEÈAL YNGRI KYNSLËÈARINNAR
(ÎNNUÈURINN HEITIR /LIVER (EATH OG HEFUR HANNAÈ TÎLUVERT AF LJËSUM (ONUM ER ANNT UM
ENDURVINNSLU OG ER LJËSAKRËNAN MA ÒR ENDURUNNU PLASTI

GÚSTA

TIL AÐ LAÐA FRAM ÞAÐ BESTA

ÚTSÖLUSTAÐIR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU: Blómaval I Tekk-Company I Blómagallerí

info@bergis.is I 587 8877 I Lynghálsi 4

BERGÍS
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Afgreiðslutími virka daga 10-18 og laug. 11-15
Mörkinni 4, Reykjavík, sími: 533 3500 - Hofsbót 4, Akureyri, sími: 462 3504
Miðvangi 1, Egilsstöðum, sími: 471 2954
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&ÅNGERÈAR STRÒTSFJAÈRIR ERU MEÈFRAM JÎÈRUNUM ¹ ÖESSUM PÒÈA FR¹
-ANTE ,ASSI (ANN F¾ST Å -IRALE ¹ 'RENS¹SVEGI OG KOSTAR FR¹ 
&2¡44!",!¨)¨2«3!
KRËNUM

¶ESSI GLITRANDI PÒÈI ER MEÈ SEMILÅUSTEINUM OG PERLUM (ANN F¾ST Å VERSLUNINNI
5NIKA VIÈ &¹KAFEN OG KOSTAR  KRËNUR

%ÈALPÒÈI MEÈ STRÒTSFJÎÈRUM FR¹ -IRALE ¹ 'RENS¹SVEGI 0ÒÈINN ER AF GERÈINNI
-ANTE ,ASSI OG F¾ST Å MÎRGUM GERÈUM ¹ VERÈI FR¹  KRËNUM

Prýðilegir
púðar á rúmið
Fjölmargir leggja mikið upp úr því að hafa rúmið sitt fagurlega umbúið yfir daginn og breiða þá yfir það rúmteppi og
setja jafnvel fallega púða ofan á. Slíka púða má finna víða í
húsgagna- og gjafaverslunum í mörgum stærðum og gerðum
en hér má sjá nokkra klassíska og góða.
- sig
(ÁR M¹ SJ¹ AFLANGAN OG GLANSANDI PÒÈA FR¹
,ENE "JERRE EN HANN KOSTAR  KRËNUR
OG F¾ST Å &EIM Å "¾JARLIND

+LASSÅSKUR OG LJËS PÒÈI ÒR BËMULL FR¹ 6ERINU Å 'L¾SIB¾
0ÒÈINN ER ÒR SETTI MEÈ b1UEEN SIZEm RÒMTEPPI OG TVEIMUR
PÒÈUM 3ETTIÈ KOSTAR  KRËNUR

Komdu við í verslun
okkar í Smáranum.
Við erum staðsett rétt fyrir
ofan Smáralindina á horni
Hlíðasmára og
Smárahvammsvegs.

Opnunartímar:
10:00 – 18:00
11:00 – 16:00
mán
f ö s

l a u
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Ótrúleg tilboð í gangi
á rúmum, rúmgöflum,
svefnsófum og náttborðum
Rýmum fyrir nýjum vörum og seljum mjúk rúm á ótrúlegu verði

Þú sefur betur í rúmi frá Lúr

BLS. 10 | sirkus | 2. FEBRÚAR 2007

„HÚN ER MJÖG ÞROSKUÐ,
ÖGUÐ OG KLÁR OG ÉG
ÞAKKA ÞAÐ BÆÐI TÓNLISTINNI OG UPPELDINU
SEM HÚN HEFUR FENGIÐ.“
YNGSTI KEPPANDINN Þrátt fyrir að vera aðeins sextán ára hefur Guðbjörg Hilmarsdóttir vakið verðskuldaða athygli í X-factor.

SIRKUS-NÆRMYND AF GUÐBJÖRGU HILMARSDÓTTUR Í X-FACTOR

Mjög þroskuð, öguð og klár
uðbjörg Hilmardóttir er yngsti
keppandinn í X-factor. Guðbjörg
G
hefur, eins og aðrir keppendur sem
komnir eru í Vetrargarðinn í
Smáralind, lifað af niðurskurð
dómaranna og er nú komin í hóp
Ellýjar þar sem hún hefur heillað
dómara þáttarins og áhorfendur
heima fyrir með söng sínum.
Guðbjörg fæddist árið 1990 og er því
aðeins 16 ára. Hún er fædd og
uppalin á Seltjarnarnesi og er elst í
hópi systkina sinna en mamma
hennar er flugumferðarstjóri og
pabbi hennar viðskiptafræðingur.
Guðbjörg gekk í Mýrarhúsaskóla og
Valhúsaskóla en stundar í dag nám í

Menntaskólanum í Reykjavík þar
sem hún er á fyrsta ári.

Alltaf verið músíkölsk
Þeir sem þekkja hana best segja að
hún hafi alltaf verið músíkölsk og að
hún hafi sungið frá því hún byrjaði að
ganga. Guðbjörg hefur stundað
fiðlunám frá fimm ára aldri og
stundar enn í dag auk þess sem hún
hóf söngnám í unglingadeild
Söngskóla Sigurðar Demetz fyrir
tveimur árum svo hún er enginn
nýgræðingur í tónlist.
Eins og áður sagði hefur Guðbjörg
alltaf verið músíkölsk. Hún hefur
alltaf átt auðvelt með að læra texta

Í UPPÁHALDI Christina Aguilera er í sérstöku uppáhaldi hjá Guðbjörgu.

og þeir sem þekkja hana best segja
að hún hafi til dæmis kunnað öll
versin af Maístjörnunni þegar hún
var afar ung að árum. Eins og margir
unglingar á hennar aldri hlustar
Guðbjörg á popptónlist og samkvæmt mömmu hennar er söngkonan Christina Aguilera í sérstöku
uppáhaldi hjá henni. Tónlistin og
skólinn hafa átt hug hennar allan
upp á síðkastið enda nóg að gera í
fiðlu- og söngnámi með tónfræði,
hljóðfræði, strengjasveit og öðru sem
tilheyrir tónlistinni.

Með mjög þroskaða rödd
Hallveig Rúnarsdóttir, sem kennir
henni söng, þekkir Guðbjörgu
sennilega betur en flestir enda hefur
hún kennt henni undanfarin tvö ár.
„Guðbjörg er alveg frábær stelpa.
Hún er skynsöm, klár og með mjög
þroskaða rödd. Hún veit að það þýðir
ekkert að ofmetnast enda hefði hún
aldrei fengið að taka þátt í þessari
keppni ef slíkt hefði verið upp á
teningnum. Hún þurfti leyfi frá
skólanum til að taka þátt og ég hefði
aldrei leyft henni að vera með ef hún
væri þessi týpíski 16 ára unglingur.
Hún er mjög þroskuð, öguð og klár,
og ég þakka það bæði tónlistinni og
uppeldinu sem hún hefur fengið. Hún
er með forgangsröðina á hreinu og
sækir bæði skólann og söngtíma hjá
mér ásamt því að taka þátt í
keppninni,“ segir Hallveig, sem horfði
á fyrsta þáttinn í Smáralindinni og
kaus að sjálfsögðu sína manneskju.
Aldurinn skiptir ekki öllu
Söngkonan Brynja Valdimarsdóttir
tók á sínum tíma þátt í Idolstjörnuleit. Brynja var yngsta stelpan
sem komst í tíu manna hópinn en
segir að ungur aldur hafi ekki
skemmt fyrir henni.
„Ég hafði alveg ofsalega gaman af

sirkus

nærmynd

þessu og held að í rauninni hafi bara
verið gott hversu ung ég var. Þessi
lífsreynsla þroskaði mig mikið og
reynslan sem ég fékk var ómetanleg
og hefði ekki getað komið á betri
tíma. Aldurinn skiptir heldur ekki
öllu heldur það hversu þroskað fólk
er,“ segir Brynja sem líst vel á
Guðbjörgu.
„Mér finnst hún alveg rosalega
efnileg, allavega það sem ég hef séð af
henni,“ segir Brynja.

Hörkutöggur í henni
Einari Bárðarsyni, einum af
þremur dómurum X-factor, líst vel á
Guðbjörgu þrátt fyrir að hún sé ekki í
hans hópi. „Guðbjörg er lítil og sæt
stelpa sem syngur af
öllum krafti og það
er hægt að hafa
gaman af henni,“
segir Einar og
bætir við að
allur hópurinn
sé afar flottur.
„Þetta er mjög
gott lið sem er
þarna að
keppa og þótt
mínir

keppendur skari fram úr eru hinir að
gera fína hluti líka,“ segir Einar og
hlær.
Aðspurður hvort hann hafi
áhyggjur af ungum aldri Guðbjargar
segir hann það fljótlega koma í ljós
hvort hún þoli pressuna sem
keppninni fylgi. „Það er undir Ellý
komið að hjálpa henni í gegnum
þetta en það fer eftir fólki hversu
mikla pressu það þolir. Ég hef fylgst
með ungum krökkum í Idolinu sem
hafa náð langt í þeirri keppni en
fipast svo allt í einu vegna stress og
taugaveiklunar. Ég veit samt ekki
hvernig þetta verður hjá henni, það
verður að koma í ljós. Mér líst vel á
þessa stelpu, það er hörku töggur í
henni og það verður gaman að sjá
hvernig hún fótar sig í þessu öllu
saman.“
Hvort Guðbjörg nái langt í X-factor
keppninni er erfitt að segja enda
sterkur hópur saman kominn.
Guðbjörg hefur þó allt til brunns að
bera til að slá í gegn í tónlistinni.
Þrátt fyrir ungan aldur er röddin
ótrúlega flott og framkoman
einnig svo gaman er að horfa á
þessa flottu stelpu.
indiana@frettabladid.is
oskar@frettabladid.is

SÖNGKENNARINN Hallveig
Rúnarsdóttir kennir Guðbjörgu söng
og segir hana hafa mjög
þroskaða rödd.
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Hollywood

MADONNA OG FJÖLSKYLDA KÍKTU ÚT Á LÍFIÐ

Hanna

Isaiah
vantaði!

MYNDARLEGUR HÓPUR Isaiah
Washington sem leikur hinn myndarlega
dr. Burke í þáttaröðinni Grey’s Anatomy
mætti ekki á SAG-verðlaunahátíðina
vegna ummæla um meðleikara sinn.

Hinn bráðskemmtilegi þáttur Grey’s
Anatomy kom, sá og sigraði á SAGverðlaunahátíðinni sem haldin var á
dögunum. Leikarar þáttarins skemmtu
sér vel eftir sigurinn, en eitthvað vantaði.
Leikarinn Isaiah Washington sem leikur
dr. Burke í þáttunum mætti ekki á
hátíðina en mikið hefur verið deilt um

framkomu hans eftir að hann kallaði T.R.
Knight, sem leikur George, „fagga“.
Isaiah er nú kominn í einhvers konar
meðferð vegna orða sinna og framkomu
og verður spennandi að sjá hvað
framleiðendur þáttarins ákveða að gera
við kappann. Já, það er ekkert grín að
tala af sér í Hollywood.

STELUR STÍL
FYRRVERANDI
EIGINKONU

GUÐDÓMLEG
KONA Við erum
fegin að Dita
Von Teese
skildi við
Marilyn
Manson.

Dita Von Teese sótti um skilnað frá
eiginmanni sínum Marilyn Manson fyrir
nokkrum vikum, en svo virðist sem
Manson hafi ekki verið hinn fullkomni
eiginmaður. Hverjum kemur það svo sem
á óvart? Hann er nú þegar kominn með
nýja stúlku upp á arminn og er það hin
unga Evan Rachel Wood.
Marilyn Manson er greinilega með
sérstaka týpu og er litla Evan orðin meira
og meira eins og Dita — hvít húð og
rauður varalitur. Húm, það er eitthvað
mjög furðulegt við þetta.

Of mikið ﬂass
fyrir litla Rocco
að er ekkert grín að þurfa að
díla við ljósmyndara og
Þ
venjuleg manneskja myndi
örugglega fara yfir um út af öllu
flassinu. Madonna, eiginmaður
hennar Guy Richie og börn komu
öll saman í London á frumsýningu
teiknimyndarinnar Arthur and the
Invisibles. Það sést langar leiðir að
Lourdes litla er orðin vön sviðsljósinu, en bróðir hennar Rocco er ekki
alveg jafn sjóaður í þessum bransa.
Á rauða dreglinum gat hann alls
ekki haldið augunum opnum, enda
hundruð ljósmyndara að smella af
með sterkum flössum. Það er alveg
fáránlega sætt og segja myndirnar
meira en nokkur önnur orð.

ÖLL FJÖLSKYLDAN MÆTT
Þessi fallega fjölskylda geislaði
á frumsýningu Arthur and the
Invisibles. Takið eftir því hvað
Rocco er kraminn í framan.
Hann getur ekki haldið augum
sínum opnum vegna flassins.

NÝJA KÆRASTAN Evan Rachel Wood er orðin
ótrúlega svipuð Ditu í útliti.

Við viljum
þessa
Nicole aftur
Ah, einu sinni var stúlka sem hét Nicole
Richie. Hún var ung og villt með nokkur
aukakíló á líkama sínum. Það mikilvægasta við hana var að hún var skemmtileg.
Í dag er hún nánast óþekkkjanleg og
alveg rosalega leiðinleg týpa. Við viljum
hressu Nicole til baka. Sirkus gróf upp
nokkrar gamlar og góðar myndir af
fröken Nicole Richie.

VILLTAR VINKONUR Paris Hilton og
Nicole Richie voru alltaf saman – og
alltaf svolítið villtar.

Í DAG Hverjum er ekki sama um þessa
horrenglu? Það er ekkert spennandi við
hana.
ÓVANUR SVIÐSLJÓSINU
Rocco á eftir að venjast
flassi ljósmyndara, en
systir hans þykir nokkuð
sleip á þessu sviði.

MEÐ GUÐFÖÐUR SÍNUM Hver hefði trúað
þessu? Nicole er nánast óþekkjanleg á
þessari mynd.
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ER ALLT Í GÓÐU?
Madonna, Guy og Lourdes
tékka hvort allt sé ekki í
góðu hjá litla Rocco.

Svona gera þær þetta!
Aha, Katie Holmes hefur upplýst
um leyndarmál Hollywoodkvennanna. Það er ekki mjög sexí,
en það greinilega virkar.
Er frú Cruise, sem yfirleitt er talin
vera mjög grönn manneskja, steig
út úr bíl í París á dögunum kom í
ljós að hún gengur í grenningarnærbuxum.
Ekki hefði maður haldið að Katie
þyrfti á svona nærbuxum að halda,
en ef hún gengur í þeim eru án efa
tonn af leikkonum sem ganga líka í
svona. Það er samt ekki séns að
Tom sé slefandi á eftir unnustu
sinni er hún labbar um heimili
þeirra í þessum.
LEYNDARMÁLIÐ UPPLÝST Katie
Holmes flassar hér mest
ókynæsandi nærbuxum veraldar.
Þær eru án efa í miklu uppáhaldi
hjá Tom Cruise.

MJÖG GRÖNN Katie Holmes er rosalega
grönn stelpa og ekki hefði maður haldið
að hún þyrfti að ganga í svona shock-up
naríum.

FYRSTA
HJÁLP
  "

OTRIVIN NEFÚÐI

    

STREPSILS HÁLSTÖFLUR



    

VECTAVIR FRUNSUKREM

       



  

VOLTAREN DOLO

 !      
   

Vectavir krem er áhrifaríkt lyf til meðferðar á frunsu af völdum Herpes Simplex. Vectavir virkar á öllum stigum frunsunnar frá sting eða æðasláttar til blöðru. Í Vectavir er virka efnið penciklóvír sem stöðvar framgang veirunnar. Vectavir er ætlað fullorðnum og börnum
eldri en 12 ára. Berið Vectavir á frunsusvæðið á 2 klst fresti í 4 daga. Berið á rétt fyrir svefn og um leið og vaknað er. Dæmigert er að frunsa komi fram við ofreynslu, kvef eða inﬂúensu eða í mikilli sól (t.d. á skíðum). Ekki á að nota lyﬁð ef að áður hefur komið fram ofnæmi
fyrir penciklóvír, famciklóvír eða öðrum innihaldsefnum. Með Vectavir grær frunsan hraðar, verkir minnka og smittími styttist. Vectavir kremið 2 g fæst án lyfseðils. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyﬁnu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Otrivin nefúðinn og nefdroparnir innihalda xýlómetasólin sem vinnur gegn bólgu, nefstíﬂu og slímmyndun vegna kvefs og bráðrar bólgu í ennis- og kinnholum. Otrivin virkar ﬂjótt og áhriﬁn vara í 6-10 klst. Otrivin getur valdið aukaverkunum, s.s. ertingu í slímhúð og
sviðatilﬁnningu. Einnig ógleði og höfuðverk. Otrivin má nota þrisvar á dag en ekki lengur en í 10 daga í senn. Varúð: Langtímanotkun Otrivin getur leitt til þurrks í nefslímhúð. Sjúklingar með gláku eða þeir sem hafa ofnæmi fyrir xýlómetasólin ættu ekki að nota Otrivin.
Kynnið ykkur vel leiðbeiningar sem fylgja lyﬁnu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Strepsils töﬂur eru látnar renna í munni og leysast þar hægt upp. Þannig nást fram staðbundin sótthreinsandi áhrif í munni og koki. Auk þess hafa bragðefnin væg kælandi áhrif sem slá á ertingu.Venjulega er ein taﬂa látin leysast hægt upp í munni á 2-3 klst fresti. Lyﬁð
þarf venjulega að nota í 3-4 daga og stundum í allt að eina viku. Einnig má leysa upp 1-2 töﬂur í heitu vatni og drekka sem heitan drykk. Notkun lyfsins hefur engin áhrif á önnur lyf sem notuð eru samtímis. Ofnæmi eða ofnæmislík viðbrögð geta komið fyrir en eru afar
sjaldgæf. Hver pakki af Strepsils inniheldur 24 munnsogstöﬂur, sem eru í hentugum þynnupakkningum. Hverri pakkningu fylgja viðurkenndar leiðbeiningar á íslensku um notkun lyfsins, sem gott er að kynna sér vel. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Voltaren Dolo® (díklófenak kalíum) 12,5 mg töﬂur. Notaðar við vægum eða frekar vægum verkjum, svo sem höfuðverk, tannpínu og tíðaþrautum.Verkar einnig hitalækkandi. Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum, skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða hafa haft
sögu um maga- eða skeifugarnarsár eða skerta lifrarstarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyﬁð er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyﬁð ekki á meðgöngu
nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
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Hvað á að gera um helgina?
„Ég verð í X-factor í kvöld og mun sjá um
að þjálfa liðið hans Palla. Það er alveg
æðislega gaman að taka þátt í þessu. Á
laugardaginn og sunnudaginn verð ég svo
með söngnámskeið og fer einnig eitthvað
út bænum til að funda.“

N Við mælum með
„Ég mæli með súpunni á Tíu
dropum. Franska kjötsúpan
og tómatsúpan eru báðar
alveg dásamlegar. Svo
mæli ég með því að
þegar fólk er búið í
vinnunni að það fari
heim, setji tónlistina í
botn og dansi svo
eins og brjálæðingar.“

Margrét Kristín Sigurðardóttir
söngkona
„Ég hugsa bara einn dag í einu. Ég var
að koma frá Frakklandi og er nýlent og
ætla að halda upp á
afmæli stráksins míns
í dag. Helgin er enn
óráðin, enn í þoku. Vonandi á ég rólegan og
góðan tíma með
fjölskyldunni en svo getur
allt gerst.“

Íris Eggertsdóttir
fatahönnuður

Alda Guðjónsdóttir
stílisti

„Ég ætla að halda partý um helgina. Við
ætlum að hittast nokkrar úr Tinu Turner
sýningunni, fá
okkur góðan
mat og
kampavín. Svo
langar mig að
fara í leikhús
og sjá
Stórfengleg
og Karíus og
Baktus með
börnunum.
Svo vona ég
að maðurinn
minn bjóði
mér eitthvað fínt út að borða.“

Björgvinsdóttur sem módel svo þetta er
voðalega skemmtilegt verkefni. Helgin
mun snúast um vinnuna því á sunnudaginn verð ég að vinna við auglýsingar.“
Hera Björk
Þórhallsdóttir
söngkona

Bryndís Ásmundsdóttir leikkona
„Ég verð að gera lítinn ljósmyndaþátt
fyrir MAC á Íslandi. Fyrirmyndin er Barbie
og við erum að vinna með Svölu

HANDBOLTAMENNIRNIR GUÐJÓN VALUR SIGURÐSSON OG ALEXANDER PETERSSON

HORNAMENN MEÐ
HAFSJÓ AF KYNÞOKKA
Guðjón Valur Sigurðsson
„Ég mæli með froðupúðri frá Lancome.
Ég er alveg rosalega ánægð með þetta
og það er svo gaman að uppgötva nýjar
snyrtivörur. Ég mæli með að stelpur prófi
þetta púður, það er eins og froða en
breytist í púður og jafnast vel húðinni.“

Ásdís Rán Gunnarsdóttir,
athafnakona
„Ég mæli með leikritinu Mein Kampf í
Borgarleikhúsinu. Þetta er frábær sýning
og Bergur Þór Ingólfsson
fer á kostum í
hlutverki Hitlers.
Sýningin er
fyndin en um leið
mjög óhugguleg.
Manni rennur kalt
vatn milli skinns
og hörunds á
meðan maður
hlær.“

Maríanna
Clara Lúthersdóttir leikkona

„Guðjón Valur er pottþétt módel, með há
kinnbein og sterkan svip. Hefði getað
orðið Herra Ísland.“
Elín Gestsdóttir, framkv.stjóri fegurðarsamkeppni Íslands

Guðjón Valur Sigurðsson og Alexander Petersson, hornamenn íslenska landsliðsins í handknattleik, hafa vakið mikla
athygli fyrir frammistöðu sína á HM í Þýskalandi. Þeir hafa
líka vakið athygli fyrir útlit enda báðir afar myndarlegir.
Sirkus fékk fimm konur til að segja álit sitt á þeim.

„Guðjón Valur hefur staðið sig eins og
hetja. Þvílíkt góður í góðu formi eins og
sést á myndinni.
Algjör snillingur með boltann og hottie.“
Kristín Ruth Jónsdóttir útvarpskona

„Gæti alveg séð hann fyrir mér í Armanifötum á sýningarpalli – flott týpa.“
Elín Gestsdóttir, framkv.stjóri fegurðarsamkeppni Íslands
„Alex er algjörlega fyrir augað. Handbolti
verður aukaatriði þegar hann er inni á
vellinum. Svakalega heitur. Úff.“
Kristín Ruth Jónsdóttir útvarpskona
„Vélmennið, eins og hann er kallaður í
handboltaheiminum, er í sínu besta
líkamlegu formi, gefst aldrei upp og er
sterkur persónuleiki. Hefur unnið hug og
hjörtu íslensku þjóðarinnar.“
Unnur Pálmarsdóttir líkamsræktardrotting

„Guðjón er góðlegur og eins og
sýnishorn af dæmigerðum Íslendingi.
Þetta eru auðvitað sannir víkingar, það
er engin spurning. Þessir menn fá
stelpurnar til að horfa á handbolta.“
Brynja Björk Garðarsdóttir blaðakona

„Alex er dálítið suðrænn í útliti og
vinkonur mínar eru vitlausar í hann.
Annars finnst mér hvorugur þeirra
komast með tærnar þar sem maðurinn
minn hefur hælana.“
Brynja Björk Garðarsdóttir, blaðakona

„Glæsilegur fulltrúi Íslands í íþróttum.
Fyrirmynd ungu kynslóðarinnar og
íslenskra karlmanna í handbolta. Guðjón
er alltaf í toppformi, mikill afreksíþróttamaður og mjög sterkbyggður.“
Unnur Pálmarsdóttir líkamsræktardrotting
„Þeir eru báðir ofboðslega myndarlegir
og það lekur af þeim kynþokkinn.
Þrusukroppar. Ég myndi alveg vilja vera
fluga á vegg í búningsklefanum hjá
þeim.“
Elísabet Thorlacius fyrirsæta

Alexander Petersson

„Ég er aðeins meira fyrir dekkri týpurnar.
Alex er flottur með smá bringuhár og
tveggja daga skeggrót.“
Elísabet Thorlacius, fyrirsæta

HEITIR HORNAMENN Guðjón Valur Sigurðsson og Alexander Petersson þykja mikið
fyrir augað.
SIRKUSMYND/PJETUR

ÁLITSGJAFAR SIRKUSS

Elín Gestsdóttir

„Ég mæli með dekri á hárstofunni
Molekúl. Ég mæli sérstaklega með
góðum þvotti, höfuðnuddi og svo er
hægt að toppa dekrið með góðum
blæstri. Eins mæli ég með því að við
styðjum strákana okkar áfram í
handboltanum.“

Rúna Magdalena fyrirsæta

sirkus
Útgáfufélag 365 prentmiðlar
Útgefandi Helgi Hermannsson, ábm.
Ritstjórn Óskar Hrafn Þorvaldsson
oskar@frettabladid.is,
Indíana Ása Hreinsdóttir, indiana@
frettabladid.is Útlitshönnun Kristín
Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is,
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Brynja Björk Garðarsdóttir

Unnur Pálmarsdóttir
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Eurovision-þátttaka Dr. Gunna er ekkert djók
ónlistarmaðurinn Dr. Gunni
hefur hingað til ekki verið
T
þekktur fyrir að tengjast Eurovisionkeppninni á nokkurn hátt. Í ár er þó
breyting á því hann á lag ásamt
Heiðu Eiríksdóttur í þriðja riðli
undankeppni Eurovision sem fram
fer á morgun, laugardag.
„Þetta er ekkert djók. Við erum
hérna núna hjá danshöfundi og
ætlum síðan að fara í búningana á
eftir. Síðan mun Þorvaldur Bjarni
útsetja lagið. Það er bara fagfólk sem
kemur að þessu atriði,“ sagði Dr.
Gunni þegar Sirkus ræddi við hann í
vikunni.
Aðspurður sagðist hann ekki vera
sigurviss. „Ég veit ekki hvort þetta
gengur. Það þýðir líka lítið að vera

með Sylvíu Nótt númer tvö. Ég er
auðmjúkur og ætla ekki að vera með
neinar yfirlýsingar. Þetta er í fyrsta
sinn sem ég er með í einhverju sem
tengir saman dægurlagatónlist og
keppni. Nú er ég kominn hingað og
allt sem gerist eftir það er bara plús.
Ég lít alls ekki á það sem niðurlægingu að komast ekki áfram. Ef svo fer
þá bít ég bara í það súra epli og kem
tvíefldur til leiks á næsta ári með tíu
lög í farteskinu,“ segir Doktorinn
fullur hógværðar.
Dr. Gunni segir þessa keppni vera
svolítið öfugsnúna. „Þetta ætti
auðvitað að vera keppni um besta
lagið en er í staðinn svolítið eins og
keppni um vinsælasta flytjandann.
Það er búið að vera þannig undanfar-

ið. Til að mynda fóru þeir frægustu
áfram í síðasta þætti. Ég er því búinn
að búa mig undir það versta enda er
ég langt frá því að vera frægur,“ segir
Dr. Gunni, sem telur lag Hafsteins
Ingólfssonar vera helsta keppinaut
sinn um sæti í úrslitum. „Ég er búinn
að hlusta á þetta á netinu og fannst
þarna lagið með danstaktinum [Þú
tryllir mig með Hafsteini Ingólfssyni]
eina lagið sem kveikti einhvern
neista hjá mér,“ segir Doktorinn.

UNUN ENDURVAKIN Dr. Gunni og Heiða
Eiríks voru saman í hljómsveitinni Unun
og ættu ekki að vera í vandræðum með
að stilla saman strengi sína á Eurovisionkvöldinu.
SIRKUSMYND/ANTON BRINK
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LÅKA MEÈ (ERBALIFE 2ANNVEIG  
WWWHEILSUVALTOPDIETIS

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

"ELLAIS S    
%52/6)3!

3PILASP¹ 4AROT $RAUMAR¹ÈNINGAR
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VILTU VITA ¹ NÕJA ¹RINU !NDLEG LEIÈSÎGN
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PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3  

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

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

(ÒSAVIÈHALD

(REINGERNINGAR

  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN 
 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRV
IÈG
HÒSAKL
ÎLL M¹LNINGARVINNA
H¹ÖRÕSTIÖV ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJ
ANL 

4RÁSMÅÈI
4RÁSMIÈUR
6ANTAR ÖIG TRÁSMIÈ %R KOMIÈ AÈ
ENDURNÕJUN 'ET B¾TT VIÈ VERK
EFNUM ÒTI SEM INNI 'LUGGAR OG
LAUSAFÎG 4ILBOÈ  4ÅMAVINNA
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'UÈMUNDUR 0ÁTURSSON TEKUR Å EINKA
TÅMA 5PPL Å S   GUMIP MIIS

)NNLEGGSNËTA Å HÒSGAGNAVERSLUNINA
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EÈA FÁLÎGUM VIÈURKENNDUM AF
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MEÈ (ERBALIFE (AFÈU SAMBAND «LÎF 3
  OLSIAR HOTMAILCOM

4), 3®,5

4IL LEIGU NÒ ÖEGAR GËÈ HERB ÅB VIÈ
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UR AÈEINS REGLUSAMIR SKILVÅSIR LEIGENDUR
KOMA TIL GREINA 5PPL Å S   MILLI
KL   Å KVÎLD

4IL SÎLU ANTÅK SVEFNHERBERGISHÒSGÎGN 
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LÅFSGLÎÈU FËLKI TIL AÈ VINNA ¹
SKEMMTILEGUM VINNUSTAÈ (¾GT
ER AÈ S¾KJA UM ¹ WWWSERRANO
ISATVINNA
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR ,ENA
Å SÅMA   EFTIR KLUKKAN 
¹ DAGINN

%INSTAKT T¾KIF¾RI TIL AÈ EIGNAST MJÎG
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&®345$!'52  FEBRÒAR 



3-!5',µ3).'!2

4), 3®,5

+OKKARNIR VEISLUÖJËN
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Helstu smellir McDonalds
.ATALIE 'UÈRÅÈUR 'UNNARSDËTTIR
ATHAFNAKONA PLÎTUSNÒÈUR OG KLAPPARI
KANN VEL AÈ META -ICHAEL -C$ONALD
FYRRUM SÎNGVARA $OOBIE "ROTHERS
b-ICHAEL -C$ONALD SEM SÎNG EITT
SINN MEÈ $OOBIE "ROTHERS ER Å MJÎG
MIKLU UPP¹HALDI HJ¹ MÁR EN ÖEGAR
HANN HËF SËLËFERIL SINN Ö¹ FËRU VIRKI
LEGA HLUTIRNIR AÈ GERAST HJ¹ HONUM m
SEGIR .ATALIE UM ÖENNAN ¹G¾TA
MANN b¡G HLUSTA MJÎG MIKIÈ ¹ 'REAT
EST (ITS PLÎTU MEÈ -ICHAEL -C$ONALD
EN ¹ HENNI ER HVERT LAGIÈ ÎÈRU BETRA
7HAT A FOOL BELIEVES
ER ALVEG FR¹B¾RT LAG
EN ANNARS ERU ÖAU
ÎLL GËÈ ¶ETTA ER MIKIL
GLEÈITËNLIST SEM ER
ÖË SVOLÅTIÈ DRAMATÅSK
¹ KÎFLUM EN FYRST
OG FREMST FALLEGAR
MELËDÅUR OG YNDISLEGUR
SÎNGUR m SEGIR ÖESSI
HRESSA ATHAFNAKONA AÈ
MHG
LOKUM

.ATALIE 'UÈRÅÈUR
'UNNARSDËTTIR
STARFAR MEÈAL
ANNARS VIÈ
GERÈ Ö¹TT
ANNA UM
.¾TURVAKT
INA EN UM
HELGAR ER HÒN
PLÎTUSNÒÈUR

/PIÈ HÒS

&ÎSTUDAG OG LAUGARDAG
+YNNING ¹ ÕMSUM NÕJUNGUM
'LER LEIR SMELTI OG PERLUR
4ILBOÈ ¹ GLERSLÅPIVÁLUM

WWWGLITIS
!5¨.54)44,).'52 +²2)2 5- 345.$
&2¡44!",!¨)¨'6!

6)33)2 ¶² 
 AÈ "ANDARÅKJAMAÈURINN *ACK
IE "IBBY HEFUR SETT FLESTA LIFANDI
SKRÎLTORMA UPP Å SIG *ACKIE SEM
ER BETUR ÖEKKTUR SEM 3N¹KAMAÈUR
INN HÁLT ¹ ¹TTA DEMANTSSKRÎLTORM
UM MEÈ MUNNINUM Å TËLF OG H¹LFA
SEKÒNDU HJ¹LPARLAUST Å SKEMMTI
GARÈINUM 'UINNESS 7ORLD 2EC
ORDS %XPERIENCE Å /RLANDO  MAÅ
 (VER ÖEIRRA VAR  SM LANGUR
,ÅF *ACKIE HEFUR VERIÈ SN¹KUM STR¹È
(ANN KV¾NTIST MEIRA AÈ SEGJA
ÖRIÈJU EIGINKONU SINNI Å KERI SEM Å
VORU  SKRÎLTORMAR
 AÈ JAPANSKI KÎNGULËARKRABBINN
-ACROCHEIRA KAEMPFERI ER
ST¾RSTA KRABBADÕRIÈ 3KJÎLDUR HANS
ER AÈ JAFNAÈI  X  CM OG LEGG
IR SPANNA   M 3T¾RSTI KRABBINN
AF ÖESSARI TEGUND SEM VITAÈ ER UM
VË   KG OG LEGGIRNIR SPÎNNUÈU
  M
 AÈ 4YRKINN 3AFA ®NAL ER AFKASTA
MESTI HANDRITSHÎFUNDUR SEM SÎG
UR FARA AF %FTIR HÎFUNDINN LIGGJA
HANDRIT AÈ  KVIKMYNDUM FR¹
FERLI SEM STËÈ FR¹  
 AÈ GRETTISTÎK ERU STËRIR HNULLUNG
AR SEM ERU ÒR ËLÅKU BERGI OG AÈR
IR STEINAR Å N¹GRENNINU  MEÈAN
¹ SÅÈUSTU ÅSÎLD STËÈ EN HENNI LAUK
FYRIR TÅU ÖÒSUND ¹RUM RIFU SKRIÈ
JÎKLAR HNULLUNGANA UPP FR¹ UPP
RUNASTAÈ SÅNUM OG B¹RU Ö¹ LANG
AR LEIÈIR ¶EGAR JÎKLARNIR BR¹ÈNUÈU
URÈU GRETTISTÎKIN SVO EFTIR

ENGINN HÁVAÐI
ENGIN HOPP
PILATES-ÁHÖLD

Body & Mind
All American Pilates
Hugur, líkami og sál endurnærist með góðum æﬁngum og slökun
í tímunum hjá Önnu Haraldsdóttur. Body& Mind námskeiðin eru
haldin í húsnæði Technosport í Hafnarﬁrði. Þátttakendur hafa náð
frábærum árangri í vetur með fjölbreyttum æﬁngum.
Enginn hávaði og engin hopp. Pilates hringir, teygjur, létt lóð, litlir og
stórir boltar. Góð slökun í lok hvers tíma.

Upplýsingar hjá Önnu Haraldsdóttur
í síma 899 7909

.¾STA N¹MSKEIÈ HEFST  FEBRÒAR
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Allt láta Íslendingar yfir sig ganga
5-2¨!.
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ú er enn einn styrkurinn til
sauðfjárbænda í höfn. Enn
eitt óréttlætið. Og ekki bara óréttlæti að hygla svona að einni stétt
atvinnurekenda, heldur líka það,
að við erum jafnframt að BORGA
með áframhaldandi OFBEIT á
fátæklegum gróðri landsins. Og
hver er svo afsökunin? Jú, að
aðrar þjóðir borgi líka með sínum
landbúnaði. En ekki er nefnt að
það er hjá langflestum þjóðum
aðeins bara brotabrot af þeirri
upphæð sem við borgum með
okkar óskynsamlegu kjötframleiðslu. Auk þess segir landbúnaðarráðherrann að „allir“ Íslendingar séu „sáttir“ við þetta, því
lömbin séu svo krúttleg á vorin
og svo sé svo gasalega gaman í
göngum og réttum á haustin. Þvílík aulafyndni. Og hvað gerum
við? Jú, drepumst úr hlátri fyrir

bænda þvers og kruss
framan sjónvarpið og
um landið er gróðurinn
segjum: „Ó, guð, hann
sem einu sinni þakti
Guðni er svo skemmtiþað, nú bæði lítill og
legur, hann er eins og
gauðrifinn. Þetta okkar
besti trúður, við verðum
svokallaða „ósnortna“
að fá hann sem skemmtiog „óspillta“ land sem
kraft á næsta þorraer svo „einstakt“ í
bóti“. Svo gleymum við
okkar blindu augum,
þessu, því við erum svo
var þegar orðin stærsta
vön að láta valta yfir
okkur. Og hvað munar -!2'2¡4 *«.3$«44)2 manngerða eyðimörk í
Evrópu fyrir 100 árum.
okkur svo sem um
Og ástandið versnar stöðugt þrátt
nokkra skitna milljarða í viðbót
fyrir mikinn dugnað Landgræðsltil að þessir ræflar af gróðri sem
unnar í hinni vonlitlu baráttu við
eftir eru á afréttum hverfi með
eyðimörkina í þessa heilu öld sem
öllu er fram líða stundir.
liðin er síðan þá.
Fyrverandi forseti, frú Vigdís
Nú langar mig til að leggja
Finnbogadóttir, hefur miklar
nokkrar spurningar fyrir stjórnáhyggjur af dómi afkomenda
málamenn sem vonast eftir
okkar í framtíðinni, þegar við
atkvæði mínu í vor.
verðum búin að skera landið út og
1. Hefur flokkur ykkar kynnt
suður með veituskurðum. Þessi
sér ástand gróðurs í landinu?
ágæta kona skal bara vita það að
2. Hefur hann áhyggjur af því
við erum nú þegar með dóminn á
að við landnám þakti gróður um
bakinu. Við erum fyrir löngu búin
75% af landinu en núna aðeins um
að eyðileggja landið. Fyrir utan
25%?
allar hinar sundurskornu jarðir

3. Veit flokkurinn að þessi 25%
eru gatslitin? Aðeins um 4-5% eru
alveg heil. Engar áhyggjur?
4. Segjum að flokkurinn hafi
áhyggjur af þessari stærstu
manngerðu eyðimörk í heimi,
hvað hyggst hann gera til að endurheimta horfinn gróður og jarðveg? Ég veit allt um það hvað gert
er í dag, en það er einfaldlega allt
of lítið og sumt kolrangt (óheft
beit um allt land).
5. Hefur flokkurinn heyrt talað
um beitarhólf?
6. Hefur flokkurinn hugleitt að
friða allt kjarr sem eftir er í landinu?
7. Hefur flokknum aldrei dottið í hug að afnema þessar óréttlátu beingreiðslur en nota heldur
peningina í eitthvað annað, svo
sem eins og enn meiri stuðning
við uppgræðslu á nöktum heimamelum, enn meiri skógrækt, enn
meiri landgræðslu í eyðimörkum,
til að fylla upp í skurði, eða í girðingar fyrir beitarhólf? Eða bara

jafnvel í tvöföldun vega? Það
mundi jú vernda lífið á landsbyggðinni, ekki satt?
8. Finnst flokknum eðlilegt að
mismuna svona atvinnurekendum í landinu?
9. Ef flokkurinn kemst í stjórn
á næsta kjörtímabili, hvað ætlar
hann að gefa Landgræðslunni í
100 ára afmælisgjöf?
Kæru landsmenn! Vaknið nú upp
af ykkar þyrnirósarsvefni og
skoðið landið okkar í nýju ljósi.
Eruð þið sáttir við allar þessar
eyðimerkur, allan þennan jarðveg sem fýkur árlega út í hafsauga, alla þessa hálfberu mela og
alla þessa sundurtættu gróðurhulu?
Ef þið látið ekki í ykkur heyra
verða engar breytingar til batnaðar.
Höfundur er aðstoðarmaður
húsamálara.

!& .%4).5
4OPPAR EIGINMANNINN
"JÎRN )NGI (RAFNSSON SKRIFAR UM *ËN
"ALDVIN OG "RYNDÅSI
'AMLI KRATAFORINGINN *ËN "ALDVIN
(ANNIBALSSON ¹TTI STJÎRNULEIK Å 3ILFRI
%GILS ¹ SUNNUDAG ÖAR SEM HANN BIRTIST
ENDURF¾DDUR SEM STJËRNM¹LAFORINGI
OG VANDAÈI EFTIRMÎNNUM SÅNUM ¹
VINSTRI V¾NGNUM EKKI KVEÈJURNAR
3AMFYLKINGIN SAUP HVELJUR OG HEFUR
VERIÈ Å ¹FALLAHJ¹LP SÅÈAN
/G Å DAG SETTIST "RYNDÅS 3CHRAM Å
FALLEGU LOÈK¹PUNNI SINNI FYRIR FRAMAN
STËRVIRKAR VINNUVÁLAR Å LAFOSSKVOSINNI
ÖAR SEM RÒSTA ¹ FALLEGRI N¹TTÒRU FYRIR
TENGIBRAUT OG STOPPAÈI FRAMKV¾MDIR
/G 6INSTRI GR¾N SUPU HVELJUR OG VEITIR
HVORKI AF ¹FALLAHJ¹LP NÁ VERULEGRA
SNJALLRI PËLITÅSKRI R¹ÈGJÎF
(VER GAT EIGINLEGA TOPPAÈ *ËN "ALDVIN
OG FRAMMISTÎÈU HANS Å 3ILFRINU NEMA
Ö¹ EIGINKONA HANS
!F HTTPBINGIBLOGIS

¶EIR EIGA AÈ BORGA SEM
MENGA
$OFRI (ERMANNSSON
bEINKABÅLISMAm

SKRIFAR

UM

¶AÈ ER GOTT AÈ UMHVERFISR¹ÈHERRA
SKULI LOKSINS ¾TLA AÈ GEFA EFTIR VSK
¹ STR¾TË &YRR M¹TTI VERA ¶AÈ ER LÅKA
GOTT AÈ FËLK ¹ !KUREYRI F¾R ËKEYPIS Å
STR¾TË ¡G VAR FARINN AÈ ËTTAST AÈ S¹
FALLEGI B¾R MYNDI VERÈA EINKABÅLA
V¾ÈINGUNNI AÈ BR¹È EN NÒ SÁ ÁG AÈ
ÖARNA GETUR H¾GLEGA MYNDAST FALLEGUR
ÖÁTTBYGGÈUR KJARNI ÖAR SEM ALLT ER Å
RAUN INNAN GÎNGU OG STR¾TËF¾RIS
6IÈ Å 2EYKJAVÅK ¾TTUM AÈ TAKA OKKUR
ÖETTA TIL FYRIRMYNDAR ¶VÅ MIÈUR VIRÈIST
ÖAÈ EKKI ENDILEGA VERA Å KORTUNUM ÖVÅ
ÖAÈ ER NÕBÒIÈ AÈ H¾KKA STR¾TËGJÎLD
IN Å 2EYKJAVÅK OG N¹GRENNI &ORMAÈUR
5MHVERFISR¹ÈS SAGÈI REYNDAR AÈ ÖAÈ
HEFÈI ENGIN ¹HRIF ¹ FARÖEGAFJÎLDA SEM
ER EINHVER NÕ ÒTF¾RSLA ¹ LÎGM¹LINU
UM FRAMBOÈ OG EFTIRSPURN ¡G ER EKKI
VISS UM AÈ SAMFLOKKSFËLK HANS SEM
STÕRIR !KUREYRI ¹SAMT 3AMFYLKINGUNNI
SÁ SAMM¹LA HONUM
!F HTTPDOFRIBLOGIS

9fi^`e\i]lccX]M`c[Xiglebkld
JX]eXl \`dd\ mXj\kaX]Xjk\`^eX^ac[`e}M@J8
M@J8$bi\[`kbfik_]ldjk\e[lik`cYfXXj\kaX]Xjk\`^eX^ac[`e9f^i\`jcli# %\%X%j%X^i\`X Xl
d\i\^clc\^ld]´ijcldX]M@J8$bfik`el%

\`ij\de kXji \eeXe ´^`c\^Xbfjk]}\bb`c\e^lij\e[Xei\`be`e^]pi`i]Xjk\`^eX^ac[leld\e
\jjjkX^`c[`i]´ijcXe}M@J8$pÔic`k`elj\djkX]\jk`e^}^i\`jcl%
8cc`ibfik_X]Xij\d\ild\M`c[XibfikM@J8f^@Z\cXe[X`i]}M`c[XiglebkXX]
9f^i\`jclm`jb`gkld%

\`ibfik_X]Xij\d_X]X}_l^X}Xefk]´iXji \jjX aeljkl^\kX1
?i`e^kjbi`]jkf]liI\pbaXmbliYfi^XijdX+((*-*\Xbpeekjid}c`e}m\]jlee`1nnn%m`jX%`j



 FEBRÒAR  &®345$!'52

Ríkisstjórnin vill gefa Landsvirkjun þjóðlendur!
kerfisins er á fullu. Það reyna landsmenn nú þegar í hækkuðu verði víða
um land. Almennir raforkunotendur
og fyrirtækin í landinu greiða niður
raforku til stóriðjunnar. Það virðist
íkisstjórnin hefur nú lagt fram
þó ekki duga því nú á að afhenda
frumvarp til laga um að afhenda
Landsvirkjun eignarrétt á landi og
Landsvirkjun til eignar land og
auðlindum innan þjóðlendna til að
vatnsréttindi á svæði Búrfellsvirkjbæta eiginfjárstöðu hennar.
unar. Þetta land sem um ræðir er
Vissulega er fjárhagur Landsum 25 ferkílómetrar og auðlindir
sem á því eru falla innan marka *«. "*!2.!3/. virkjunar bágborinn vegna stóriðjunnar. En þar sem ríkið á enn
þjóðlendna sem nú hefur verið
Landsvirkjun er það bara millifærsluatriði.
úrskurðað um. Með því að gera land innan
Auðvitað sjá allir hvað vakir fyrir ríkisþjóðlendna að séreignarlandi er verið að
stjórnarflokkunum; að gera Landsvirkjun
varpa sprengju inn í sjóðheita þjóðlenduseljanlegri með ævarandi eignarréttindum
umræðu. Þau áform ganga í berhögg við
á auðlindum landsins. Forystumenn í Framröksemdirnar og hugmyndafræðina að baki
sóknarflokki og Sjálfstæðisflokki hafa lýst
þjóðlendulögunum. Hugtakinu þjóðlenda er
því yfir að ráði þeir ferð sé ekki spurningin
ætlað að afmarka land og auðlindir sem
um hvort heldur hvenær Landsvirkjun
verði ævarandi sameign þjóðarinnar og
verður seld. Er það þetta sem þjóðin vill?
megi því ekki afhenda öðrum til eignar.
Ég held ekki. Að mínu mati hafa hvorki ríkLandsvirkjun getur á hinn bóginn hægisstjórn né Alþingi heimild til að afhenda til
lega haldið nauðsynlegum réttindum til
eignar land og réttindi innan þjóðlendna
mannvirkjagerðar og vatnstöku fyrir Búrnema þjóðlendulögunum verði fyrst breytt.
fellsvirkjun án þess að eignast landið
Ein rök ríkisstjórnarinnar fyrir afhendEinkavæðing Landsvirkjunar er hafin.
ingu á landinu er að ekki megi skerða lánsOrkuver og virkjanaréttur geta gengið
hæfi Landsvirkjunar og þess vegna verði að
kaupum og sölum. Markaðsvæðing raforku-
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tryggja fyrirtækinu eignarréttinn. Hvað
mega aðrir segja sem nú berjast fyrir rétti
sínum? Gilda ekki sömu rök varðandi aðra
landeigendur?
Hvar er nú jafnræðisreglan? Hvert verður fordæmisgildið ef ríkið selur úr þjóðlendum?
Landið sem nú á að afhenda Landsvirkjun hefur verið úrskurðað þjóðlenda. Skiptir

Ég tel einnig að auðlindir eins og vatn,
hvort sem það er heitt eða kalt, eigi að
vera í sameign þjóðarinnar.
gagnvart lögunum nokkru máli hver á í hlut,
hvort sama land hafi einhvern tíma verið
gefið eða selt?
Ég er hlynntur því að dregin séu skýr
mörk eignarlanda og þjóðlendna. Ég tel
einnig að auðlindir eins og vatn, hvort sem
það er heitt eða kalt, eigi að vera í sameign
þjóðarinnar. Landeiganda sé heimilt að nýta
þessar auðlindir með skilgreindum hætti en
ekki verði um séreignarhald að ræða. Þau
áform ríkisstjórnarinnar að brjóta gegn
öllum rökum og hugmyndafræði að baki

Órökrétt skólagjöld
verð einföldun fyrir stóran hóp samfélags5-2¨!.
ins.
3. Rök OECD: Samfélagið hagnast á auk3KËLAGJÎLD
inni menntun vinnuafls, sá ávinningur vegur
hins vegar minna en yfirburðirnir sem einsumar gaf OECD út skýrslu um
staklingar öðlast.
háskólastigið á Íslandi, þar var m.
a. fjallað um fjármögnun háskólHvaða viðmið eiga stjórnmálamenn að
anna. Þegar stjórnmálamenn tala um
hafa þegar þeir taka ákvörðun um skólagjöld,
fjármál háskólanna þá vitna þeir iðuer það samfélagslegur ávinningur eða ábati
(2®.. '5¨
lega í skýrsluna eina og sér til að !2.!,$52
einstaklingsins? Skólagjöd auka misskiptingu
-5.$3$«44)2
3®,6) +2)34*
rökstyðja mál sitt í stað þess að segja .33/.
í skólakerfinu og því munu hinir efnaminni
„mér finnst...“ eða „ég vil...“. Ef
síður fá tækifæri til að efla yfirburði sína.
stjórnmálamenn álíta að þeir þurfi
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntaekki að taka fram hvað þeim finnst þá hljóta rök skýrslmálaráðherra fagnaði því eitt sinn á Alþingi að Háskólunar að vera það góð að þau nægja ein og sér. Í skýrslinn á Akureyri skyldi innrita nemendur sem ekki höfðu
unni er mælt með skólagjöldum jafnvel þó höfundar
stúdentspróf og þar með gera samfélagið ríkara og
taki fram að þeir vilji ekki taka afstöðu til fjármögnunauðugara með hærra menntastigi.
ar háskólastigsins. Þrátt fyrir þessa mótsögn þá er ljóst
Ófullnægjandi röksemdafærsla OECD
að sérfræðingar OECD eru hlynntir skólagjöldum í
Hvorki eru rök sérfræðinga OECD fyrir skólagjöldopinberum háskólum og eru rökin eftirfarandi:
um fleiri né ýtarlegri en þeim er lýst hér á undan. Það
er alltof algengt að stjórnmálamenn noti skýrsluna
1. Rök OECD: Skólagjöld þurrka út skakka sameina og sér til að rökstyðja þörf á skólagjöldum. Nýlegt
keppnisstöðu.
dæmi er: „Ég tel að erfitt verði að horfa framhjá þeim
Hægt er að þurrka út skakka samkeppnisstöðu með
sjónarmiðum [um skólagjöld] sem þarna [í skýrslu
því að auka fjárframlög til opinberra háskóla umfram
OECD um háskólastigið] koma fram.“ (Þorgerður Katrþá einkareknu eða draga skólagjöld frá ríkisframlagín Gunnarsdóttir á málþingi um úttekt OECD á íslenska
inu til einkareknu skólanna, slíkt tíðkast víða.
háskólastiginu 8. september 2006.) Menntamálaráð2. Rök OECD: Háskólanemendur eru sá hópur sem
herra hefur margsinnis lýst því yfir að hún sé hlynnt
mun njóta mestu forréttinda í samfélaginu.
skólagjöldum og í því ljósi þykir okkur röksemdaVilja stjórnmálamenn einungis einblína á þá sem
færsla sem þessi alls kostar ófullnægjandi.
mestra forréttinda njóta þegar rætt er um háskólamenntun? Ef forréttindi eru tekjur að loknu námi þá
eru auðvitað ekki allir tekjuháir að háskólanámi loknu.
Höfundar eru nemar við HÍ og eiga sæti á listum
Þannig að þessi staðhæfing er í meira lagi varhugaRöskvu til háskólafundar og stúdentaráðs.

Í

Rafræn
bókaútgáfa

Morgunverðarfundur á Grand Hótel
9. febrúar kl. 8.30
Dagskrá:

Félag íslenskra
bókaútgefenda
býður til
morgunverðarfundar þar sem
litið verður yfir
stöðu rafrænnar
bókaútgáfu á
Íslandi og rædd
helstu úrlausnarefni og tækifæri á
þeim vettvangi.

Rafræn útgáfa – hvernig fer hún fram?
Tryggvi Jakobsson útgáfustjóri Námsgagnastofnunar gerir grein fyrir
reynslu fyrirtækisins af rafrænni útgáfu.
Innskönnun og varðveisla
Ingibjörg Sverrisdóttir, sviðsstjóri varðveislusviðs Landsbókasafns
Íslands – Háskólabókasafns, fjallar um áform safnsins um stafræna
endurgerð íslensks prentefnis og varðveislu rafrænna texta.
Að verja og selja rafbækur
Hildur Anna Hjartardóttir framkvæmdastjóri og Rúnar Oddur
Rafnsson stjórnarformaður Urðar ehf. fjalla um möguleika á verndun
fyrir ólöglegri afritun og dreifingarmöguleika rafrænna bóka.
Nýting rafræns efnis
Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor í íslenskri málfræði við Háskóla
Íslands, fjallar um hvernig nýta má rafræna texta til rannsókna og
kennslu.
Umræður
Fundurinn verður haldinn á Grand Hótel föstudaginn 9. febrúar nk.
og hefst kl. 8.30.
Fundarstjóri er Kristján B. Jónasson, formaður Félags íslenskra
bókaútgefenda
Allir velkomnir
Vinsamlegast staðfestið þátttöku fyrir 7. febrúar í tölvupósti á
tölvupóstfangið baekur@simnet.is eða í síma 5118020

þjóðlendulaganna er hreint glæfraspil.
Þessi einkavæðing á landi innan þjóðlendna er annaðhvort meðvituð aðgerð til
að hleypa þjóðlendumálinu endanlega í uppnám eða ríkisstjórnin er rekin áfram af
erlendum álfyrirtækjum sem halda stjórnvöldum í heljargreipum og krefjast varanlegs eignarhalds á auðlindum landsins.
Engan þarf að undra þótt bændur og
margir aðrir landeigendur – sem upp til
hópa eru náttúruverndarsinnar – treysti
ekki ríkisstjórn í helgreipum erlendra
álbræðslna fyrir dýrustu náttúrperlum
landsins. Ekki vekur furðu þótt einstaka
ráðherrar Framsóknarflokksins sem gagnrýna digurbarkalega utan þingsala sína
eigin framkvæmd á þjóðlendulögunum
skuli styðja þetta mál. Þeir hafa dregið
einkavæðingarvagninn í raforkukerfinu og
álbræðslurnar krefjast eignarhalds á auðlindunum.
Hins vegar er mikið í húfi fyrir framtíðarhagsmuni þjóðarinnar að áform ríkisstjórnarinnar um framsal eignarhalds á
auðlindum og landi úr þjóðlendum til Landsvirkjunar verði stöðvuð.
Höfundur er alþingismaður.

Fagmennsku í skólum
ins, og skal engan undra.
Það er ekki lítið sem
presturinn virðist lofa
börnunum.
Í
hvaða
aðstöðu eru foreldrar
nn má finna fólk sem
komnir ef grunlaus börn
skilur ekki hvernig
þeirra vilja nýta sér þetta
nokkur nennir að agnúkostaboð prestsins?
ast út í Vinaleiðina í ljósi
þess að henni er aðeins
Margir
foreldrar
ætlað að hjálpa nemendtelja prestinn alls ekki
um og enginn er neyddhæfan til að sinna svona
ur til að nýta sér þjón- 2%9.)2 (!2¨!23/. þjónustu. Í kynningu á
ustu prests eða djákna í skólum.
Vinaleiðinni er tekið fram að viðÞeir eru þó sífellt fleiri sem
töl við nemendur séu stuðningsskilja að trúarleg starfsemi á
viðtöl en ekki meðferðarviðtöl.
ekkert erindi inn í grunnskóla,
Sannleikurinn virðist annar því
sér í lagi í ljósi þess að grunnenginn veit hvernig presturinn
skólalög leggja blátt bann við
ætlar að gæta þess að fara ekki
mismunun nemenda vegna trúút í meðferð og það má vera öflarbragða. En kristileg sálgæsla
ugur stuðningur sem fjarlægir
snýst umfram allt um trú, samör af sálinni. Þarna er presturinn
kvæmt skilgreiningu biskups.
kominn út í allt aðra sálma en
Þegar ég benti skólastjóra
hann er fróður um og ættu skólaHofsstaðaskóla á þá meinbugi
sálfræðingar, námsráðgjafar og
sem eru á starfi prests í skólanaðrir fagmenn í skólum að
um fullvissaði hann mig um að
spyrna hér við fótum.
presturinn færi ekki inn í tíma
Einhverjir foreldrar eru líka
til barnanna. Það taldi ég eðlilegt
annarrar trúar en presturinn eða
í ljósi þess að engin leið er að
engrar og geta ekki hugsað sér að
vita um trúfélagaskráningu forboðberi boðandi kirkju krukki í
eldra barna í hverjum bekk (sú
börnum þeirra. Af hverju ekki?
skráning ætti vitaskuld ekki að
Vegna þess að yfirlýst markmið
skipta neinu máli). Nýjar tölur
og stefna kirkjunnar með Vinaþjóðskrár herma að einn af
leiðinni er að gera alla að lærihverjum fimm sé ekki í þjóðsveinum Krists, enda eru prestar
kirkjunni og einn af hverjum tíu
og djáknar í skólum „erindrekar
ekki í kristnum söfnuði. Það eru
Krists“ og eiga að „miðla“ krist3-5 í hverjum bekk! Í þættinum
inni trú með störfum sínum. Allt
Ísland í bítið 9. janúar fullyrti
þetta má lesa í ályktun KirkjuJóna Hrönn Bolladóttir, prestur
þings, æðsta valds þjóðkirkjunnGarðasóknar, líka að fulltrúar
ar, frá því í haust.
Vinaleiðar færu ekki inn í bekki.
Sumir eiga bágt með að trúa
að starfsemi Vinaleiðarinnar sé
trúboð, þrátt fyrir ofangreindar
Trúverðugleiki fæst ekki með
upplýsingar, enda hafa biskup
lögbrotum, undanbrögðum,
Íslands og fulltrúi Biskupsstofu
blekkingum og ósannindþrætt fyrir það í blöðum. Í kjölfar
gagnrýni á Vinaleiðina voru
um þeim sem einkennt
samdar siðareglur þessa fyrirhafa framgöngu kirkjunnar
bæris og eitt ákvæðið í þeim
hljóðaði svo: „Vinaleiðin er ekki
manna í Vinaleiðarmálinu.
trúarleg boðun.“ Ég benti á að
það væri kirkjunnar mönnum til
Því miður er sannleikurinn í
háðungar að neita því að boðun
málinu allt annar. Til eru lýsingar
væri hluti af starfi og köllun
Þórdísar Ásgeirsdóttur, djákna í
presta og djákna. Ágætir kirkjMosfellsbæ, á því þegar hún fer
unnar menn hafa enda tekið undir
inn í bekki til að kynna starfsemi
þá gagnrýni mína. Nú bregður
sína og líka til að sækja nemendur
svo við að ofangreint ákvæði er
í viðtöl. Þá rétta gjarnan fleiri upp
horfið úr siðareglunum á vef
hönd til merkis um að þeir vilji
kirkjunnar. Það hvarf í skjóli
ræða við hana, jafnvel þótt það sé
nætur enda neyðarlegt fyrir
til þess eins að losna úr tíma! Og í
kirkjuna að viðurkenna trúboð í
Garðabæ er presturinn ötull við
skólum. En þessi breyting er auðað koma sér í mjúkinn hjá börnvitað slík viðurkenning. Það vill
unum í frímínútum og á matarsvo grátlega til að kærleiksþjóntíma en hann fer líka í tíma. Hann
ustan átti að auka trúverðugleika
raðar nemendum í hring og biður
kirkjunnar en trúverðugleiki
þá svo að sýna sér ör á líkama
fæst ekki með lögbrotum, undansínum og segir að þessi ör beri
brögðum, blekkingum og ósannþeir alla tíð. Svo fer hann að tala
indum þeim sem einkennt hafa
um sálina og að við getum borið
framgöngu kirkjunnar manna í
ör á henni líka. Spjallinu lýkur
Vinaleiðarmálinu.
svo með því að prestur segir að
hann geti fjarlægt þessi ör af sálNú ætti öllum að vera ljóst að
inni ef börnin komi að máli við
Vinaleiðin er vel meint en illa
hann!
ígrundað klúður og kristilegt
Lýsingu á þessu má lesa á vef
fúsk. Börnin okkar og íslenskt
Siðmenntar (www.sidmennt.is) og
menntakerfi á betra skilið.
jafnframt er greint frá óánægju
móður með þessa nálgun prestsHöfundur er sálfræðingur.
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Kaupmannahöfn
Endalaust úrval í verslunum á Strikinu.
Veitingahús, barir og kaffihús á hverju götuhorni,
svona næstum því.
Tívolí, tívolí, tívolí-hí-hí.
Nútímalistasafnið Louisiana, Glyptoteket og fleiri
góð söfn fyrir listhneigða.
Nýja óperan, djassbúllur, tónleikastaðurinn Vega o.fl.
Besta bruggið í bransanum.

Billund
Fríríkið Lególand er í Billund.
Vinalegt fólk, sk. legókallar og -konur.
Taj Mahal og Frelsisstyttan o.fl., í smækkaðri mynd.
Fjölskylduvænn bær, allt fyrir krakkana.
Stutt í safarí- og dýragarðinn Løveparken. Ekta dýr,
engir legókubbar.
Tilvalinn staður til að leigja sumarhús.

Karl Johan, er aðalgatan, skrepptu þangað, þá
veistu líka að þú ert í miðbænum.
Akershus höllina og virkið verða allir að skoða.
Akersbryggja er með allar flottu búðirnar.
Holmenkollen, 62 m upp í loftið, skjálfandi á
beinunum.
Norðmenn eru íþróttamenn. Skíðastökkpallur inni í
miðri borg!
Það er gott að borða í Ósló, bragðaðu á síld úr
norsk-íslenska stofninum eða glænýrri rækju.
Og söfnin: Munch-safnið, spurning hvað sé inni hjá
þeim? Víkingatíminn, nútímalist, Ibsen-safnið, þetta
er allt að finna í Ósló.
Grieg eða leifar af Aha!, djass eða þjóðdansar, allur
pakkinn.
Nóbelinn ... norskur! Árleg athöfn í ráðhúsinu.

Stokkhólmur
Borg áhyggjuleysis og lífsnautna – ekki of heit, ekki
of köld. Passleg.
Ef þér þykir full stutt að fara til Óslóar og nennir
ekki alla leið til Helsinki, þá er Stokkhólmur rétti
staðurinn fyrir þig.
Ljósir lokkar, blá augu, kjötbollur og kóngafólk.
Hvað gæti hugsanlega farið úrskeiðis?
Grúsk í Gamla Stan, miðnætti í miðbænum eða
kannski bara rólegheit í Rinkeby?

Gautaborg
Vinalegasta stórborg heims, eða svo segja þeir.
Taktu sporvagninn, skoðaðu styttuna af Póseidoni
og skelltu þér svo á safn.
Verslaðu eins og þú lifandi getur. Nordstan,
Arkaden, Kompassen hafa að geyma allt sem
hugurinn girnist.

ÞEIR FYRS
BESTA VE TU FÁ
RÐIÐ!
BÓK

Frændur okkar á Norðurlöndum hafa margt forvitnilegt fram að færa, svo mikið er víst. Og leiðin er greið fyrir þig, því
Iceland Express flýgur á hverjum degi til Kaupmannahafnar og í sumar bætast svo við Billund, Stokkhólmur, Gautaborg
og Ósló þegar áfangastaðirnir verða þrettán í Evrópu. Til að tryggja sér besta verðið er um að gera að bóka draumafríið
núna á www.icelandexpress.is. Þú finnur allar nánari upplýsingar um sumaráætlun Iceland Express og áfangastaðina á
www.icelandexpress.is/afangastadir
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Idi Amin verður forseti
Okkar ástkæra

Ingibjörg Helgadóttir
Álfaskeiði 92, Hafnarfirði,

lést á heimili sínu fimmtudaginn 25. janúar.
Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar
látnu. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
styrktarsjóð Ljóssins.
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Gjörðir manna túlka
hugsanir þeirra best.

Fyrir hönd allra aðstandenda,
Þórður Einarsson
Ragnar Þórðarson
Einar Borg Þórðarson
Jakob Helgi Þórðarson

Margrét Arngrímsdóttir
Gerður Guðmundsdóttir
TIMAMOT FRETTABLADIDIS

 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ  LÕSTI
HERSHÎFÈINGINN )DI !MIN SIG FOR
SETA ²GANDA OG YFIRMANN HERAFLA
LANDSINS 6IKU ¹ÈUR STEYPTI !MIN
-ILTON /BOTE AF STËLI
EN !MIN HAFÈI VERIÈ
YFIRMAÈUR LAND OG
FLUGHERS Å STJËRN HANS
FR¹ ¹RINU 
!MIN STJËRNAÈI
LANDINU MEÈ HARÈRI
HENDI RIÈ  HËF
HANN OFSËKNIR ¹ HEND
UR ÖEIM SEM VORU AF
¾TTB¹LKI ,ANGO OG !CHOLI 3AMA
¹R RAK HANN  ÖÒSUND )NDVERJA
OG 0AKISTANA ÒR LANDI RIÈ 
LÕSTI HANN SJ¹LFAN SIG FORSETA TIL
LÅFSTÅÈAR OG HERTI ¹ OFSËKNUM
GEGN ÕMSUM ÖJËÈARBROTUM OG

SKAR UPP HERÎR GEGN PËLITÅSKUM
ANDST¾ÈINGUM SÅNUM
RIÈ  RÁÈST HANN INN Å
4ANSANÅU Å ÖEIM TILGANGI AÈ INN
LIMA +AGERA HÁRAÈ RI SÅÈAR
SNERI 4ANSANÅA VÎRN Å SËKN
MEÈ AÈSTOÈ &RELSISHERS
²GANDA SEM SAMANSTËÈ
AÈALLEGA AF ÒTLÎGUM FR¹
²GANDA !MIN OG RÅKISSTJËRN
HANS FLÒÈU LAND EN /BOTE
SNERI AFTUR ÒR ÒTLEGÈ OG TËK
AFTUR VIÈ EMB¾TTI FORSETA
LANDSINS !MIN FÁKK SKJËL
Å 3¹DÅ !RABÅU ÖAR SEM HANN LÁST
 ¹GÒST  4ALIÈ ER AÈ HANN
HAFI BORIÈ ¹BYRGÈ ¹ DAUÈA 
ÖÒSUND LANDA SINNA EN HANN VAR
ALDREI DREGINN TIL ¹BYRGÈAR FYRIR
ËD¾ÈI SÅN
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Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug vegna andláts og
útfarar

Jóhanns Pálmasonar
Framnesvegi 26b, Reykjavík.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem veitt hafa okkur
ómetanlegan stuðning.
Guð blessi ykkur öll.
Ragnheiður Gísladóttir og fjölskylda.

Elskulegur sonur minn, bróðir okkar,
mágur og frændi,

Gunnar Friðrik Ólafsson
Háholti 14, Hafnarfirði,

lést mánudaginn 29. janúar.
Guðlaug Hanna Friðjónsdóttir
Hulda Ólafsdóttir Scoles
Dave Scoles
Anna Ólafsdóttir
Guðrún Ólafsdóttir
Adolf Örn Kristjánsson
Friðjón Ólafsson
Erna Herbertsdóttir
og frændsystkini.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Kristfinnur Ingvar Jónsson

+OMIN HEIM BREYTT KONA
Unnur Birna Vilhjálmsdóttir, laganemi
og fyrrverandi Ungrú alheimur, er
komin aftur heim eftir að hafa dvalið
mánuð á Indlandi. „Mér var boðið út af
Eskimo Models sem eru með starfsemi
þarna og sló til,“ segir Unnur Birna.
„Ég tók að mér ýmiss konar verkefni á
þeirra vegum, sat bæði fyrir, lék í sjónvarpsauglýsingum og þar fram eftir
götunum.“
Þetta er í fyrsta sinn sem Unnur
Birna heimsækir Indland og hún segir
ferðina hafa haft mikil áhrif á sig. „Mig
hefur lengi langað að fara þangað en
ástandið kom mér dálítið í opna skjöldu.
Ég hélt að Indland væri lengra á veg
komið í þróunarátt en bilið á milli hinna
fátæku og þeirra sem eru að gera það
gott er gífurlegt. Ég var í Bombay, þar
sem búa átján milljón manns og þar af
eru þrjár milljónir heimilislausar.
Hvert sem maður fór blasti örbirgðin
við; betlarar fylltu gangstéttirnar,
veikt fólk og fatlað. Þeir heimamenn
sem hafa eitthvað á milli handanna
kippa sér ekki upp við þetta en það var
erfitt fyrir mig að horfa upp á þetta á
hverjum degi. Enda lít ég íslenskt samfélag öðrum augum en áður, við erum
virkilega heppin hér á landi.“
Eins og Fréttablaðið sagði frá á dögunum birtist mynd af Unni Birnu á forsíðu The Bombay Times á mánudag og
Unnur segir að þó nokkrir hafi þekkt
hana þarna úti. „Fegurðarsamkeppnir
eru risastórt fyrirbæri í Indlandi enda
hafa fimm eða sex stúlkur þaðan
hreppt titilinn Ungrú alheimur. Það er
dálítið þverstæðukennt en skemmtanabransinn er númer eitt, tvö og þrjú
þarna; allt sem er einhvers virði tengist Bollywood eða öðrum afþreyingariðnaði.“
Unnur segir ekki loku fyrir það
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BREYTT HUGSUNARH¾TTI HENNAR

skotið að hún snúi aftur til Indlands í
náinni framtíð, hún hafi fengið nokkur
tilboð um frekari verkefni. „Það er
hins vegar ekki tímabært að tala um

það enda allt á samningastigi. Næst á
dagskrá er að hespa af eins og einu
verkefni í eignarrétti.“
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS

bifreiðasmíðameistari, Blásölum 24,

lést á Líknardeild Landspítalans í Kópavogi 25. janúar.
Sigrún Sigurjónsdóttir
Jón Ragnar Kristfinnsson
Edda Þórey Kristfinnsdóttir Sigurjón Guðmundsson
Sverrir Kristfinnsson
Guðrún, Kristrún, Einar, Birgir, Tara, Sigrún Ösp,
Guðmundur og langafabörn.

Ástkær faðir okkar,

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samhug og vináttu við fráfall og útför

Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Guðmundur Friðriksson

Svölu Guðmundsdóttur

rafvirkjameistari frá Seldal, Norðfirði,

í Selsundi.

lést á Hrafnistu í Reykjavík miðvikudaginn 31. janúar.
Jarðarförin auglýst síðar.

LEGSTEINAR
TILBOÐSDAGAR
allt að 50% afsláttur
af legsteinum og
fylgihlutum

Ríkey Guðmundsdóttir
Friðrik Guðmundsson
Elma Guðmundsdóttir

Sigurliði Guðmundsson
Þórheiður Einarsdóttir

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð, hlýhug og hjálp við andlát og útför
okkar elskulega

Sendum myndalista

MOSAIK Hamarshöfða 4 110 Reykjavík
sími 587 1960 www.mosaik.is

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Högni Jónsson
Grandavegi 47,

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@
frettabladid.is eða hringja í síma 550 5000.

Sverrir Haraldsson og aðrir aðstandendur.

Guðmundar Eiðs
Guðmundssonar
Skólatúni 4, Álftanesi.

lést á heimili sínu hinn 31. janúar.
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Sérstakar þakkir til séra Friðriks J. Hjartar fyrir allan
þann stuðning og vináttu sem hann hefur veitt okkur.
Guð blessi ykkur.

Jón V. Högnason
Þórunn E. Baldvinsdóttir
Gunnar Högnason
Sveinbjörn Högnason
Sigríður Jónsdóttir
Barnabörn og barnabarnabörn.

Ásta Angela Grímsdóttir
Matthildur Ólöf Guðmundsdóttir
Fanney Elínrós Guðmundsdóttir
Pálmi Grímur Guðmundsson
og systkinabörn hins látna.

Guðmundur Viggó Sverrisson
Andrés Skúli Pétursson
Gunnar Ellertsson
Bjarney Katrín Gunnarsdóttir

MARKAÐURINN

EINA VIÐSKIPTABLAÐIÐ SEM ÞÚ ÞARFT
Hvort sem þú ert sérfróður um viðskipti eða einn af þeim sem finnst viðskiptafréttir
yfirleitt of flóknar og háfleygar, getur þú fylgst með öllu því sem er að gerast í viðskiptalífinu
í gegnum Markaðinn. Við færum þér fréttirnar skýrt og skorinort.

Með Fréttablaðinu alla miðvikudaga

Í hádeginu kl 12:12 á Stöð 2

Markaðurinn á Vísi alla daga

F í t o n / S Í A

F I 0 1 9 9 0 2

VIÐSKIPTAFRÉTTIR ALLA DAGA VIKUNNAR
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Stundum er eins
og maður sé einhvern veginn á
skjön við alla í
kringum sig og
einmitt þannig er
mér búið að líða
upp á síðkastið.
Þetta byrjaði þegar ég hringdi í
vinkonu mína eitt kvöldið og þar
sem hún er venjulega frekar róleg
brá mér töluvert þegar hún svaraði
með því að öskra á mig: „Emilía!
Það eru þrjátíu sekúndur eftir!“
Svo heyrðust skruðningar þegar
hún henti símanum frá sér. Það
passaði akkúrat að ég var ekki búin
að átta mig þegar hún kom aftur í
símann og útskýrði að hún hefði
verið að horfa á Íslendinga spila

Þegar allir aðrir eru heima að
horfa á handbolta er hægt að
athafna sig að vild á hefðbundnum
háannatíma í Kringlunni án þess að
þurfa nokkurs staðar að bíða, helstu
umferðaræðar borgarinnar eru
eins og fáfarnir sveitavegir og á
Læknavaktinni þar sem er venjulega fullt út úr dyrum er tómt.
Núna finnst mér ágætt að svona
mót séu haldin annað slagið og er
hætt að hafa áhyggjur af barnaefninu. Sonur minn er nefnilega hættur að gráta það og er orðinn jafn
upptekinn og aðrir af boltanum. Á
þeim tíma sem hann hefur hingað
til setið rólegur og horft á barnaefnið heyrast nú stanslaus öskur úr
stofunni: „Mamma! Þeir skoruðu!“
Eins og mér sé ekki sama.

handbolta og spurði svo hvernig ég
gæti verið svona ómeðvituð.
Ég skammast mín bara ekkert
fyrir að vera ómeðvituð um handbolta. Þrátt fyrir almennt áhugaleysi mitt á íþróttum kemst ég líka
venjulega ekki hjá því að verða vör
við stórmót og get endalaust pirrað
mig á því að barnaefni og fréttatímar sé látið víkja fyrir einhverju
jafn léttvægu og gaurum sem
hlaupa um á stuttbuxum.
Hingað til hef ég ekki talið mig
vera eina í liði en allt í einu virðast
allir í mínu nánasta umhverfi vera
farnir að horfa á handbolta. Fyrst
fannst mér svolítið leiðinlegt að
vera svona ein í heiminum alltaf
þegar Íslendingar voru að keppa en
svo uppgötvaði ég kosti þess.

N 0ONDUS
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¡G GET SVO SVARIÈ ÖAÈ
,ITLA FÅÚIÈ HLË AÈ MÁR -EÈ
L¹GRËMA SKR¾KRI RÎDDU

+ANNSKI EKKI
SVO ËLÅKT
FUGLASÎNG
,¹TTU EKKI
SVONA PABBI

N 'ELGJAN
OG FYRIR HERRANN
¡G ¾TLA AÈ F¹
m2ADICCIOn

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

VEL STEIKT AÈ
SJ¹LFSÎGÈU

2ADICCIO ER SALAT SEM
KOKKURINN KÕS AÈ BERA
FRAM HR¹TT

N 0Ò OG PA

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

¡G VEIT HVERNIG ÖÁR LÅÈUR ¡G
PANTAÈI m#ARPE DIEMn ¹ FYRSTA
STEFNUMËTI OKKAR MËÈUR ÖINN
AR ¹ FRÎNSKUM VEITINGASTAÈ
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2ËSA +RISTJ¹NSDËTTIR
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NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!

Fréttir og Íþróttir

Leikir

Skemmtun

%KKI VERA FEIMIN 3OLLA
&ARÈU BARA UPP OG TAKTU VIÈ
VIÈURKENNINGUNNI

%FTIR +IRKMAN3COTT
5NA %INARSDËTTIR
6ICTOR *ËHANNSSON

%KKI VERA FEIMINEKKI
FEIMINEKKI FEIMIN

3ËLVEIG $AVÅÈSDËTTIR
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( 0!"")

(EIHÒN VAR ALLA
VEGA EKKI FEIMIN

VÖLUNDARHÚSIÐ / EL LABERINTO DEL FAUNO
FRUMSÝND 9. FEBRÚAR

SÝND Í REGNBOGANUM

„Listrænt afrek
sem á sér engan líka!“

„Meistaraverk eftir
sannan töframann!“

- Lisa Scwarzbaum, Entertainment Weekly

- A.O. Scott, The New York Times

„Stórkostlegt, fallegt
og æsispennandi
ævintýri fyrir fullorðna!“

„Hið sanna
meistarastykki ársins.
Langbesta mynd ársins!“

- Roger Ebert, Chicago Sun Tmes

- Lou Lumenick, The New York Post
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Gullnu reglur Græna ljóssins

1

Ekkert hlé
Myndin sýnd í einum rykk

2

Minna af auglýsingum
Sýning myndarinnar byrjar fyrr

3

Engin truﬂun
Miðasölu lýkur þegar sýning myndar hefst

- Ekkert hlé á góðum myndum

Lesendur Fréttablaðsins fá 2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar.
Framvísaðu þessari úrklippu í miðasölunni til að fá tilboðið. Tilboðið gildir föstudag, laugardag og sunnudag á allar sýningar.

www.graenaljosid.is — Skráðu þig á póstlistann og þér verður boðið á forsýningar allra mynda Græna ljóssins
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Ungskáld á Andarunganum

!

Kl. 11.00
Í Gerðarsafni stendur yfir samsýning Gullpenslanna svokölluðu. Á
sýningunni Indigo sýna Birgir Snæbjörn Birgisson, Daði Guðbjörnsson,
Eggert Pétursson, Helgi Þorgils Friðjónsson, JBK Ransu, Jóhann Ludwig
Torfason, Kristín Gunnlaugsdóttir,
Sigríður Ólafsdóttir, Sigtryggur
Bjarni Baldvinsson og Sigurður Árni
Sigurðsson. Sýningin stendur til 11.
febrúar.

MENNING FRETTABLADIDIS

²TG¹FUFÁLAGIÈ OG SK¹LDAKOMP
ANÅIÈ .YKUR EFNIR TIL UPPLESTRAR
KVÎLDS ¹ ,ITLA LJËTA ANDARUNGAN
UM Å ,¾KJARGÎTU Å KVÎLD
&ÁLAGSSKAPURINN .YKUR VAR
STOFNAÈUR AF NOKKRUM UNGUM
SK¹LDUM SEM BËKMENNTAVETT
VANGUR OG SJ¹LFSHJ¹LPARBËKARFOR
LAG ¹RIÈ   VEGUM .YKURS
KOMU FYRSTU VERK SK¹LDA OG RIT
HÎFUNDA ¹ BORÈ VIÈ !NDRA 3N¾
-AGNASON $AVÅÈ ! 3TEF¹NSSON
3TEINAR "RAGA «FEIG 3IGURÈSSON
OG FLEIRI !LLS KOMU ÒT  B¾KUR
¹ VEGUM .YKURS TIL ¹RSINS 
EN Ö¹ SNERI HANN AFTUR Å TJÎRNINA
OG BEIÈ F¾RIS
.YKURINN HEFUR ÖË VAKNAÈ
AF DVALA EN NÕLEGA KOMU ÒT
ÖRJ¹R LJËÈAB¾KUR HJ¹ FORLAGINU
OG MUNU SK¹LDIN ÖRJÒ LESA ÒR

 %KKI MISSA AF c

VERKUM SÅNUM %MIL (JÎRV
AR 0ETERSEN LES ÒR BËK SINNI
'¹RUNGAGAP +¹RI 0¹LL «SKARS
SON ÒR /UBLIETTE OG !RNGRÅMUR
6ÅDALÅN ÒR BËK SINNI %NDURËMUN
UPPHAFSINS
!UK ÖESS LESA *ËN ®RN ,OÈM
FJÎRÈ OG "JARNEY 'ÅSLADËTTIR ÒR
VERKUM SÅNUM EN SÁRLEGUR GEST
UR KVÎLDSINS ER SK¹LDIÈ +RISTÅN
3VAVA 4ËMASDËTTIR
$AGSKR¹IN HEFST KL  Å KVÎLD
OG ER ENGINN AÈGANGSEYRIR ¹
SAMKOMUNA OG LJËÈAVINIR HVATTIR
TIL AÈ FJÎLMENNA

OPNUNUM UM HELGINA "IRTA 'UÈ
JËNSDËTTIR AFHJÒPAR SÕNINGU SÅNA Å
,ISTASAFNI 2EYKJAVÅKUR (AFNARHÒSI
KL  Å DAG EN ¹ MORGUN OPNAR
!ÈALHEIÈUR %YSTEINSDËTTIR SÕNINGU
Å !NIMA GALLERÅI SEM OG %YGLË (ARÈ
ARDËTTIR SEM SÕNIR Å ,ISTASAFNI !3¥ OG
¹ !KUREYRI
OPNAR
+RISTÅN
'UÈMUNDS
DËTTIR SÕN
INGU ¹ #AFÁ
+ARËLÅNU

+2) 0,, «3+!233/. ,ES ÒR

LJËÈABËK SINNI /UBLIETTE Å KVÎLD

3JËNÖING UM 2ÒRÅ Å 'ERÈUBERGI
,!.'!&) (%&52 !,,4!& 4¥-! &92)2
®..5 !INO &REYJA *¼RVEL¼ OG "JARNI

)NGVARSSON LEIKA Å ,ANGAFA PRAKKARA

Prakkari
snýr aftur
Möguleikhúsið hefur nú nýhafið
sýningar á hinu vinsæla barnaleikriti Langafa prakkara sem
byggt er á sögum Sigrúnar Eldjárn. Leikritið var fyrst sýnt á
vegum Möguleikhússins á árunum 1999 til 2001 og urðu sýningar þá rúmlega 150 talsins.
Bækur Sigrúnar Eldjárn um
Langafa prakkara hafa um árabil notið mikilla vinsælda meðal
yngstu lesendanna. Í þessari
leikgerð er stuðst við bækurnar
Langafi drullumallar og Langafi prakkari.
Í leikritinu segir frá lítilli
stúlku og langafa hennar. Þó að
langafi sé blindur og gamall er
hann alltaf til í að taka þátt í einhverjum skemmtilegum uppátækjum með Önnu. Hann passar
hana á daginn þegar pabbi hennar og mamma eru í vinnunni og
hefur nægan tíma til að gera
ýmislegt skemmtilegt. Langafi
og Anna eru leikin af Bjarna
Ingvarssyni og Aino Freyju
Järvelä, leikstjóri og höfundur
leikgerðar er Pétur Eggerz,
búninga gerði Katrín Þorvaldsdóttir, leikmynd er eftir leikhópinn og tónlist er eftir Vilhjálm Guðjónsson.
Fyrsta sýningin verður í
Möguleikhúsinu við Hlemm
næstkomandi sunnudag kl. 14,
en sýningum verður síðan fram
haldið í leik- og grunnskólum.

Á laugardag verður Sjónþing í Gerðubergi um verk
og feril listakonunnar
Rúríar. Umsjónarmaður
þess er Laufey Helgadóttir
listfræðingur en spyrlar
eru Gunnar J. Árnason listheimspekingur og Halldór
Björn Runólfsson listfræðingur.
Sjónþingið hefst kl. 13 en að því
loknu verður opnuð sýning á sýnishornum verka frá 33 ára listferli
Rúríar – allt frá fyrstu verkunum
er hún kom af fullum krafti fram á
sjónarsviðið árið 1974, að verki
sem gert er á þessu ári og tileinkað
einum af Íslands fögru fossum,
sem ef til vill á þá framtíð að
hverfa komandi kynslóðum sjónum. Sýningin stendur til 15. apríl.
Rúri er löngu landsþekkt fyrir
listaverk sín og gjörninga: Regnbogann við Flugstöðina í Keflavík
þekkja allir, færri vita að hún á
verkið Fyssu í Grasagarðinum í
Reykjavík. Í fersku minni er gjörningur hennar frá í fyrra við Drekkingarhyl og stórverk hennar á
Kirkjulistahátíðinni í Hallgrímskirkju 2005: Ljós heimsins – Salt
jarðar, ásamt Röddun. Hún vakti
mikla athygli strax í upphafi ferils
síns tuttugu og þriggja ára gömul
þegar hún átti stórt verk á útisýningu Myndhöggvarafélagsins á
Lækjartorgi: gylltan Mercedes
Benz sem hún eyðilagði með
sleggju. Ári síðar tók hún þátt í
samsýningu SÚM og náði þá
athygli allra viðstaddra: Framan
af opnuninni sat hún í hvítum gifshjúp í stól eins og stytta, en stóð
svo upp og gekk út.
Verk hennar eru því hugmyndafræðilegs eðlis, en eru sett fram
með margvíslegri tækni, og má
þar finna skúlptúr, innsetningar,
margmiðlunarverk,
gjörninga,
bókverk, kvikmyndir, vídeó, hljóðverk, blandaða tækni, tölvuvædd

-9.$,)34 2ÒRI VIÈ FRAMKV¾MD ¹ GERNINGI SÅNUM
4ILEINKUN Å $REKKINGARHYL ¹ ¶INGVÎLLUM Å FYRRA
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og gagnvirk verk. Hún hefur unnið
í margs konar form en verk hennar öll eiga sér skýran hugmyndalegan bakgrunn. Hún var fulltrúi
Íslands á Tvíæringnum í Feneyjum og hefur það verk farið víða,
Archive – endangered waters.
Fram undan eru einkasýningar
í Bandaríkjunum og Þýskalandi
hjá Galerie Dorothea van der Koelen; nýtt útilistaverk á Íslandi er í
vinnslu og stórt inniverk í vinnslu
fyrir einkaaðila. Auk þess tekur
Rúrí brátt þátt í samsýningu með
Ólafi Elíassyni og bandarísku listakonunni Pat Steir í vestursal Kjarvalsstaða þar sem viðfangsefnið
er fossar.
Yfirskrift sýningarinnar, Tími
– afstæði – gildi, vísar til viðfangsefna Rúríar á liðnum 33 árum, við-

Hárný

skynjarar þjóðfélagsins – að þeir
nemi breytingar á ástandi þess og
komi þessum upplýsingum frá sér.
Listamenn eru þannig sífellt að
velta upp nýjum flötum á sama
veruleikanum og skoða þá frá
nýjum sjónhornum. En hversu
frumleg sem við viljum vera þá
vinnum við í raun ávallt út frá
sömu grunnforsendunum, sem eru
jörðin í alheiminum og tilvera
mannanna á jörðinni. Maður og
menning í tengslum við náttúru,
jörðu og alheim.“
Það er skammt stórra högga á
milli: sjónþingið gefur mönnum
gott tækifæri til að heyra listakonuna rekja eitt og annað frá ferli
sínum sem síðan má sannreyna á
því yfirliti sem sett er upp í Gerðubergi.
PBB FRETTABLADIDIS

Strákarnir okkar

¥ TILEFNI AF OPNUN OKKAR
¹ ENDURB¾TTRI OG
GL¾SILEGRI H¹RSNYRTISTOFU
AÈ .ÕBÕLAVEGI 
"JËÈUM VIÈ VIÈSKIPTAVINUM
OKKAR VELKOMNA
LAUGARDAGINN  FEBRÒAR
FR¹ KL  

Sjón er sögu ríkari!
EFRI RÎÈ FR¹ VINSTRI (ELENA ,OVÅSA
NEÈRI RÎÈ FR¹ VINSTRI /RRI OG "JARNI

fangsefna sem eru sígild en einnig
áríðandi á hverjum tíma. Myndhverfast þessi hugtök í samspili
fyrstu verka Rúríar og hinna síðari, eins og sjá má á sýningunni, og
einnig í meðfylgjandi fléttumynd,
þar sem afstæði tíma og gildis
framkallar á óvæntan hátt tímaleysi góðra hugmynda og spurninga sem maðurinn verður ávallt
að spyrja sjálfan sig, um það hver
hann er, hvaðan hann kemur og
hvert hann stefnir.
Um verk sín og feril segir Rúrí:
„Fyrir mér er list heimspeki, verk
mín fjalla um tengsl manns og
jarðar sem og alheims. Manninn í
óratíma veraldar – mannlegar
skynjanir. Verk mín eru aðeins
brot af heildinni. Það hefur stundum verið sagt að listamenn séu

%DDA $ÅSA 4ELMA 3ELMA

Það verða ljúfar ballöður og þekktir slagarar á efnisskrá næstu
TÍBRÁR-tónleika í Salnum. Á
morgun koma félagarnir Bjarni
Thor Kristinsson bassasöngvari
og Jónas Ingimundarson píanóleikari fram á tónleikum Salarins
og flytja hlustendum íslensk sönglög eftir Sigfús Halldórsson, Karl
Ottó Runólfsson og Sveinbjörn Sveinbjörnsson,
þýskar ballöður eftir
Carl Loewe og
enska og ameríska slagara.
Jónas
Ingimundarson þarf
vart
að
kynna
fyrir
íslenskum
tónlistarunnendum en hann
er sérlegur tónlistarráðu-

nautur Kópavogsbæjar og einn af
frumkvöðlum TÍBRÁR-tónleikaraðarinnar.
Bjarni Thor sló eftirminnilega í
gegn á haustmánuðum í hlutverki
Osmins í margrómaðri uppfærslu
Íslensku óperunnar á Brottnáminu úr kvennabúrinu eftir Mozart.
Hann hefur tvímælalaust unnið
sér sess í landsliði íslenskra
söngvara á erlendri grundu og
hefur
sungið
undir
stjórn
heimskunnra hljómsveitarstjóra
víða um Evrópu. Næstu verkefni
Bjarna eru Rósariddarinn í Berlín, Hollendingurinn fljúgandi í
Barcelona og Fáfnir í Feneyjum.
Tónleikarnir á morgun hefjast kl. 16.
"*!2.) 4(/2 /'
*«.!3 ).')
-5.$!23/. +OMA
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Ævisaga Sylvíu
Sylvíu á raunum
Hin þekkta leikkona
sínum
í
enskum
Sylvia Kristel hefur
útgáfum verksins en
gefið út ævisögu sína
hún hefur lengi haldsem heitir á frumið því fram að ljótir
málinu Nue – Nakin.
kallar hafi vélað sig
Undrar það svo sem
til leiks í ljósbláum
engan sem þekkir til
kvikmyndum. Það er
starfa hennar á hvíta
útgáfan Harper og
tjaldinu en Sylvia
Collins sem sér um
varð fræg á sínum
tíma fyrir leik sinn í 39,6)! +2)34%, 3TARFAÈI LÅKA ensku útgáfuna en
hún gefur líka út
Emmanuelle-mynd- SEM FYRIRS¾TA
Biblíuna. Hjá henni
unum. Talið er að
mun bókin heita „Emmanuelle
aðdáendur hennar, sem flestir
klædd úr“. Nú er bara spurning
eru komnir yfir miðjan aldur,
hvort íslenskir útgefendur Biblítelji hátt í 500 milljónir og hugsa
unnar – JPV útgáfa – hafa tryggt
því útgefendur víða um lönd sér
sér útgáfuréttinn á æviraunum
gott til glóðarinnar. Þegar mun
Sylvíu hér á landi.
ákveðið að tóna niður lýsingar
PBB
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DAGUR VONAR
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&ÎSTUDAGUR
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F  3ETH 3HARP STËRSÎNGVARI
MEÈ MEIRU OG SKÅFUMEISTARINN
$* 3HAFT LEIÈA SAMAN HESTA SÅNA
OG KYNNA 6OCAL (OUSE KVÎLD ¹
SKEMMTISTAÈNUM $ECO 3ETH 3HARP
SYNGUR KLASSÅSK HOUSELÎG MEÈAN $*
3HAFT MIXAR GRÒVIÈ 2ÒSÅNAN Å PYLSU
ENDANUM VERÈUR SVO FRUMFLUTNINGUR
¹ LÎGUM SEM 3ETH HEFUR TEKIÈ UPP
MEÈ 3HAFT OG $* 4OMMA 7HITE

F  6INIR VORS OG BLËMA
SPILA OG SKEMMTA SÁR OG ÎÈRUM ¹
0LAYERS Å +ËPAVOGI
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Samtímastríð Grettis
Leikarar og aðstandendur söngleiksins Grettis mættu á fyrsta
samlestur á verkinu í gær. Söngleikur þessi eftir þá Ólaf Hauk
Símonarson, Þórarin Eldjárn og
Egil Ólafsson var frumsýndur árið
1980 og naut þá mikilla vinsælda.
Aðalsöguhetjan er hinn lánlausi
Grettir sem leikarinn Halldór
Gylfason lýsir sem kærulausum,
hugmyndaríkum en dálítið utangátta ungum strák. „Það er ýmislegt á hann lagt og annað fólk notfærir sér sakleysi hans – hann
lendir á glapstigum og verður allt
í einu gífurlega vinsæll,“ segir
Halldór og vísar þar til frama
Grettis á sjónvarpssviðinu þegar
hann tekur að sér hlutverk í seríu
byggðri á Íslendingasögunum. Þar
kemur forn fjandvinur til
sögunnar en glíman við
Glám, sem leikinn er af
Magnúsi Jónssyni, leikur unga manninn grátt,
hann sér óvin sinn í
hverju horni og átök
þeirra enda með ósköpum.
Halldór segir að
verkið um Gretti
eigi ekki síður
vel við nú á
dögum þegar
sýndarmennskan
veður uppi og
fjölmiðlar
noti
fólk
markvisst til
eigin
framdráttar.
„Hvern hefði
til dæmis grunað
að
gullkálfur
Skjás eins ætti

eftir að verða sveitaballasöngvari
að austan,“ spyr leikarinn sposkur. „Þetta verk fjallar um hvernig
enginn vill vera meðal-maður,
enginn vill vera venjulegur – það
vilja allir vera frægir og ríkir og
æðislegir.“
Halldór Gylfason er ekki
ókunnur hljóðnemanum þó að
hann hafi ekki gert sig mjög gildandi á söngleikjasviðinu fyrr.
Hann er til að mynda forsöngvari
hljómsveitarinnar Geirfuglarnir
og félagi í skemmtidúettinum
Reynistaðabræður. „Þetta er mjög
skemmtileg áskorun fyrir mig og
músíkin hans Egils Ólafssonar er
alveg frábær,“ segir leikarinn að
lokum.Meðal annarra leikara í
sýningunni eru Jóhann Sigurðarson, Jóhanna Vigdís Arnardóttir,
Marta Nordal, Bergur Þór
Ingólfsson og Arnbjörg Hlíf
Valsdóttir.
Leikstjóri sýningarinnar er Rúnar Freyr Gíslason, tónlistarstjóri Hallur
Ingólfsson, leikmynd gera
Egill Ingibergsson og Móeiður Helgadóttir en búningahönnuður er Filippía
Elíasdóttir.
Grettir
verður
frumsýndur 23.
mars.
KHH
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Unaðslegar
stundir
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rétta kvöldverði á aðeins
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Um rússneska hugsuði
Fyrr í vetur frumsýndi Lincoln
Centre tvö verk úr þríleik breska
leikskáldsins og handritahöfundarins Tom Stoppard. Verkið heitir
Coast of Utopia – Strönd staðleysunnar og lýsir hugmyndahræringum um aldamótin 1900 í andlegu lífi
Rússlands. Það spannar þrjátíu ára
sögu og þótti mönnum vonlítið að
það kæmi aftur á svið eftir að það
var frumflutt í London fyrir fáum
árum: persónur eru feikimargar og
það er ekki á færi nema auðugustu
leikhúsa að setja slíkar sýningar á
svið. Í verkinu rekur Stoppard
þróun í hugmyndalegum átökum
um þriggja áratuga skeið og um leið
sögu Rússlands. Hann byggir á
frægu safnriti ritgerða eftir Isaiah
Berlin, Russian Thinkers, en þar er

frægust ritgerða
The Hedgehog
and the Fox –
Broddgölturinn
og hérinn.
Sala á þessu
safni hefur verið
heldur
dræm
um margra ára
,%)+,)34 "RESKA
skeið: Penquin
LEIKSK¹LDIÈ 4OM
segist hafa selt
3TOPPARD
36 eintök á mánuði í Bandaríkjunum öllum. En eftir
að fyrri verkin tvö í þríleiknum hafa
komið á svið, það þriðja verður
frumsýnt í þessum mánuði, hefur
salan rokið upp. Nú er bókin uppseld og 2.000 pantanir liggja fyrir.
Er nú verið að flytja 3.500 eintök
yfir hafið til að mæta eftirspurn.

Kannast menn ekki við álíka smit
síðan English Patient leiddi til vaxandi áhuga á verkum Heródótusar
og Il Postino vakti áhuga fólks á
ljóðum Pablo Neruda.
Strönd staðleysunnar er gríðarlega stórt verk í umfangi hvað varðar svið, búninga og fjölda leikara.
Það tæpir á andstæðum hugmyndum um lýðræði, einræði og stjórnleysi og var Stoppard heillengi að
koma því saman. Því hefur verið
feikilega vel tekið vestanhafs, en
sýningin er af slíkri stærðargráðu
að vonlítið er að það fari víða.
Það vekur svo umhugsun um
stöðu bókarinnar í Bandaríkjunum
að það skuli talið fréttnæmt að bók
seljist í par þúsundum eintaka.
- PBB

ÓFAGRA VERÖLD
SÝNING LAUGARDAG 3.FEB

..."Ófagra veröld er að mínu mati besta
leiksýningin sem sést hefur á stóra sviði Borgarleikhússins um nokkurt skeið..." ÞES/Víðsjá
"«+-%..4)2 "ËK 9RSU 3IGURÈARDËTTUR
MUN KOMA ÒT Å 4AÅVAN OG (ONG +ONG

Yrsa í Kína
Bókaforlagið Veröld hefur gengið
frá samningum við China Times í
Taívan um útgáfu á Þriðja tákninu
eftir Yrsu Sigurðardóttur. Þar
með er ljóst að þessi frumraun
Yrsu á glæpasagnasviðinu kemur
á markað á 26 tungumálum um
víða veröld, auk þess sem þýskur
framleiðandi hefur tryggt sér
kvikmyndaréttinn á henni. Þá mun
önnur glæpasaga Yrsu, Sér grefur
gröf, koma út á þrettán tungumálum en samningaviðræður standa
nú yfir um útgáfu á bókinni í fleiri
löndum.
Það er China Times, sem er eitt
öflugasta bókaforlag Taívan, sem
hefur keypt réttinn á Yrsu en það
gefur meðal annars út bækur Dans
Brown, höfundar Da Vinci lykilsins. Forlagið festi kaup á útgáfuréttinum á bók Yrsu fyrir Taívan
og Hong Kong en samningaviðræður standa nú yfir við forlög í
Kína um útgáfu á Þriðja tákninu
þar í landi.
PBB

“Ekki missa af þessari”
SA/Tímarit Máls og menningar
“Ef þér finnst gaman að Lísu í Undralandi en
finnst ekki nóg af kynlífi og ofbeldi í henni þá er
Ófagra veröld leikritið fyrir þig”
Anthony Neilson höfundur verksins
“Þetta er falleg sýning, samstillt, skopleg, grimm
og grátleg” PBB/ FBL
“Flott frammistaða LR” PBB/FBL

ÓFAGRA VERÖLD
áður 31.000
núna á 19.800

EFTIR ANTHONY NEILSON

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhusid.is
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(ELDUR SÅNA FYRSTU EINKASÕNINGU HÁR
LENDIS

Sóﬁ + stólar 3+1+1, áður 269.800
nú 199.800
Sóﬁ 3ja sæta, áður 129.800
nú 99.800

Listin að lifa
Jakob Jóhannsson heldur sína
fyrstu einkasýningu hér á landi og
opnar sýningu á Kaffi Sólon á
morgun, laugardag. Á sýningunni
sýnir listamaðurinn myndir sem
hann hefur málað á undanförnum
fjórum árum í Svíþjóð og á Íslandi
en þær eru ýmist málaðar með
akríl eða olíu á striga.
Jakob stundaði nám við Myndlistaskólann á Akureyri og á myndlistarbraut MA og útskrifaðist
þaðan árið 1986. Þaðan lá leiðin í
grafíska hönnun í Myndlista- og
handíðaskóla Íslands.
Yfirskrift sýningarinnar er
„Listin að lifa“ en Jakob leggur
mikið upp úr því að myndir hans
sýni augnablik sem geta komið
áhorfandanum skemmtilega á
óvart og vakið upp jákvæðar og
ánægjulegar tilfinningar hjá sem
flestum.
Sýningin stendur til 2. mars og
er opin á þjónustutíma veitingastaðarins.
KHH

Leður. Litir: Svart og hvítt.
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Benni og Lekman
syngja saman
4(% %!2,)%3
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TONLIST FRETTABLADIDIS

Sænski tónlistarmaðurinn Jens Lekman
leggur Benna Hemm Hemm lið í einu lagi á
vínylútgáfu plötu hans, Kajak, sem kom út
nýverið hjá Morr Music. Umrætt lag heitir
Aldrei og er á Kajak. Á vínylútgáfunni er
lagið líka í annarri útgáfu og þar syngur Lekman með Benna á íslensku.
Tónlistarvefurinn Pitchforkmedia
greinir frá þessu og segir raddir
Benna og Lekman passa vel saman.
„Lagið er á íslensku svo við getum
ekki greint hvort sungið er um
hjólastóla eða sætar stelpur,“
segir í greininni.
Jens Lekman spilaði á Airwaves-hátíðinni í Reykjavík í

4«..).. '%&)..
&REYR "JARNASON

Hvað næst?
Nýverið sá ég áhugaverða heimildarmynd um gerð meistarverks
hljómsveitarinnar Pink Floyd, Dark Side of the Moon.
Síðan platan kom út árið 1973 hefur hún selst í tugum milljónum
eintaka og ekkert lát er á sölunni. Í myndinni kom fram að platan hafi
ekki selst mikið til að byrja með, sérstaklega í Bandaríkjunum.
Plötufyrirtæki sveitarinnar sá samt eitthvað við plötuna og ákvað að
ráða mann til að auglýsa hana og hljómsveitina upp á hinum gríðarstóra Bandaríkjamarkaði, þar sem Pink Floyd hafði áður farið í vel
heppnaða tónleikaferð. Smáskífan Money var gefin út og við það
brustu allar flóðgáttir. Meðlimum Pink Floyd hafði tekist ætlunarverkið, sem var að þeirra eigin sögn
að verða ríkir og frægir. Hvaða
lag hentaði betur til þess að láta
drauminn rætast en Money?
Eftir vinsældir Dark Side of the
Moon sátu þeir Pink Floyd-liðar
eftir í tilvistarkreppu með
spurninguna; „hvað næst?“
Miðað við það sem kom fram í
myndinni áttu þeir erfitt með að
fóta sig eftir þessar vinsældir
og virtust í raun vera orðnir
saddir, enda markmiðinu náð.
Það er ekki oft sem maður heyrir það hreint út að meginmarkmið
hljómsveita sé að verða ríkar og frægar. Vafalítið er þetta raunin með
flestar hljómsveitir en fáar eru tilbúnar að viðurkenna það hreint út.
Meðlimir Pink Floyd voru snemma á ferlinum búnir að ákveða þetta
sín á milli og þá hlýtur maður að spyrja sig hvar tónlistarlegi metnaðurinn liggi, ekki nema hann sé bara aukaatriði í stóru heildarmyndinni.
Hvað sem þessu líður þá er Pink Floyd einn af risunum í tónlistarsögunni og mun verða það um ókomna tíð. Vitaskuld var mikill metnaður
að baki plötunum þeirra en spurningin er bara hvort rétt sé að stofna
hljómsveit einungis með þeirri forsendu að verða rík og fræg.

Vertu inní
Fréttablaðinu
með þitt
kynningarefni

október á síðasta ári. Þá
aðstoðuðu meðlimir Benna
Hemm Hemm hann lítillega í einu lagi. Jens Lekman tók upp söng sinn í
Aldrei í þessari heimsókn
sinni hingað í október.
*%.3 ,%+-!.
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"LOC 0ARTY OPNAR SIG
Hin alþjóðlega Bloc Party
mun senda frá sér sína aðra
breiðskífu í næstu viku.
Steinþór Helgi Arnsteinsson
skoðaði gripinn og komst í
leiðinni að ýmsu sem ekki
hefur áður komið fram hjá
þessari fínu sveit.
Hljómsveitin Bloc Party gerði
fyrst usla í bresku tónlistarlífi
með smáskífum sínum, Banquet
og She’s Hearing Voices. Snemma
árs 2005 kom síðan út fyrsta breiðskífan, Silent Alarm. Platan seldist gríðarlega vel í Bretlandi og
náði platínumsölu auk þess að
vera valin plata ársins af NME.
Margir urðu hins vegar fyrir vonbrigðum með plötuna og náði Bloc
Party ekki alveg að standast þær
væntingar sem gerðar höfðu verið
til sveitarinnar.
Hinn
nígeríski
aðalmaður
bandsins, Kele Okereke, ásamt
gítarleikaranum Russel Lissack,
bassaleikarunum Gordon Moakes
og trommuleikaranum Matt Tong,
sem er hálf kínverskur, stefndu að
því að gera betur á næstu plötu
sinni. Strax um hálfu ári eftir
útgáfu Silent Alarm sagðist sveitin eiga nógu mikið af efni fyrir
tvær nýjar breiðskífur.

(ELGI Å STËRBORGINNI
A Weekend in the City heitir gripurinn sem er ætlað að fylgja eftir
vinsældum Silent Alarm og kveða
niður gagnrýnisraddir í leiðinni.
Nafnið á plötunni endurspeglar
vel innviði plötunnar. „Fyrir mér
er platan algjörlega um lífið í
borginni og ég held að mörg af
þeim þemum sem óma á plötunni
séu að miklu leyti um hversdagslegt líf í stórborginni,” sagði Okereke í viðtali á síðasta ári þegar
platan var enn í vinnslu.
&JÎLBREYTT VIÈFANGSEFNI
Þemað um lífið í stórborginni
kemur bersýnilega fram í textum
plötunnar. Fjallað er meðal annars
um eiturlyf, líf innflytjenda og

",/# 0!249 (LJËMURINN ¹ NÕRRI PLÎTU SVEITARINNAR ER MJÎG FR¹BRUGÈINN ÖEIM SEM VAR
¹ 3ILENT !LARM PLÎTU "LOC 0ARTY SEM SLË Å GEGN FYRIR TVEIMUR ¹RUM

lífsstíl úthverfakrakka. Nokkur
lög, til dæmis Kreuzberg og I Still
Remember bera síðan með sér
augljósan keim af samkynhneigð.
Kynhneigð Okerekes hefur lengi
verið umfjöllunarefni bresku
pressunnar og verður vafalaust
enn fyrirferðarmeiri eftir þessa
plötu.
Í nýlegu viðtali við The
Guardain sagði Okereke ekki með
berum orðum að hann væri samkynhneigður en ýjaði samt nokkuð
að því. „[...] það eru lög á þessari
plötu sem virðast fjalla um þrá,
löngun,” sagði Okereke meðal annars í viðtalinu.

&R¹BRUGÈINN TËNN
Platan var tekin up af Jacknife
Lee sem áður hefur til dæmis
unnið með U2, Snow Patrol og
Kasabian. Lee á að hafa gert
mixteip handa strákunum áður en
þeir mættu í upptökuverið og innihélt það meðal annars teknóhausinn Isolée, lög með ungverska tón-

skáldinu György Ligeti og lagið
One Thing með r&b gellunni
Amerie og segir Okereke að það
lag hafi haft sérstaklega mikil
áhrif á sig. Aðrir áhrifavaldar
voru víst einnig Philip Glass og
Timbaland.
Hljómurinn á nýju plötunni er
vissulega frábrugðinn þeim sem
heyrðist á Silent Alarm. Tónninn
er mun alvarlegri og rólegri en
jafnframt væminn, tilraunkenndari og ekki eins rokkaður. Þannig
fær hinn frábæri trommari sveitarinnar Matt Tong ekki að njóta
sín nógu vel. Tong lenti reyndar í
því eftir tónleika sveitarinnar í
Atlanta í nóvember síðastliðnum
að lungu hans féllu saman. Hvað
sem því líður verður hins vegar að
viðurkennast að platan er örlítil
vonbrigði. Ekkert lag heltekur
mann líkt og Banquet gerði eða
gefur manni gæsahúð eins og Like
Eating Glass. Sæmilegur gripur
engu að síður en það býr meira í
Bloc Party.
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2EGGÅ OG SPUNI

Notaðu mest lesna* blað landsins til að
dreifa kynningarefni til þinna viðskiptavina
Áhugasamir auglýsendur vinsamlegast hafið samband
í síma 5505844 | orn.geirsson@365.is
Vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

*Gallup maí 2006

– Vel lesið

b%FTIR ¹ VIRÈIST VERA MIKIÈ AF 2EGGAE MÒSÅK
HJ¹ MÁR VEIT EKKI HVAÈ ER AÈ GERAST EN
LÅKA MIKIÈ AF TËNLIST SEM INNIHELDUR SPUNA
¶ETTA ERU ALLT LÎG SEM ÁG HLUSTA GRÅÈARLEGA
MIKIÈ ¹ OG HAFA ÎLL HAFT MIKIL ¹HRIF ¹ MIG m
SEGIR (ELGI 3VAVAR (ELGASON TROMMARI &LÅS
UM BRENNSLUNA SÅNA

,AG  9OULL .EVER #HANGE 'US
'US
b+EMUR MÁR ALLTAF Å GANGm

,AG  "EST &RIEND 7 ,OVE *OY
2YTHM  3OUND
b3ET ÖETTA OFT ¹ TIL AÈ UPPLIFA HEITT OG
FALLEGT S¹NDm

,AG  3TUTTBYLGJA !DANAK
b%ITT ÖAÈ SKEMMTILEGASTA SEM ÁG HEF
LENT Å ¹ TËNLEIKUMm

,AG  $ONlT 2OCK -Y "OAT "OB
-ARLEY AND THE 7AILERS
b¶ETTA ER BARA SVO GOTT STÎFFm
,AG  :OMBIE &ELA +UTI
b)NNBL¹STUR FYRIR DAGINN OG NËTTINAm

,AG  &ISHERMAN 4HE #ONGOS
b,AG SEM ÁG ¹ ALDREI EFTIR AÈ GLEYMA
EFTIR AÈ HAFA SPILAÈ MEÈ ÖEIM ¹
*AMAICAm

,AG  (INEI -A 4OV $UB $AVID
'OULD
b-ASSÅFT GYÈINGA $UB HAm
,AG  3KEW #HRIS 3PEED
b&RUMKRAFTUR ¹ FERÈm
,AG  -Y (EART 3TOOD 3TILL #HET

(%,') 36!6!2 (%,'!3/.

(LUSTAR MIKIÈ ¹ REGGÅ OG SPUNATËNLIST
&2¡44!",!¨)¨2«3!

"AKER
b6ERÈUR EKKI FALLEGRA ¹N ÖESS AÈ
VERÈA V¾MIÈm
,AG  .EW -ILLENNIUM #YAN
-ESHUGGAH
b3¹ Ö¹ ËV¾NT Å $ANMÎRKU ¹ LITLUM
BAR OG ALLT VAR AÈ SPRINGAm
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Starfsmannahljómsveit Skífunnar stjörnum prýdd
Skífan á Laugavegi státar væntanlega af bestu starfsmannahljómsveit sem til er. Hana skipa meðal
annars Lovísa Elísabet Sigrúnardóttir, betur þekkt sem Lay Low,
plötusnúðurinn Gísli Galdur, sem
einnig spilar með Trabant, Benedikt Freyr Jónsson eða DJ B-Ruff,
og söngkonan Lára Rúnarsdóttir.
Níu manna sveitin, sem hlotið
hefur nafnið SKLA, leggur land
undir fót í dag og treður upp á
ísfirska kaffihúsinu Langa Manga
í kvöld.
„Ég er víst bossinn og þarf að
fara með þau í starfsmannaferð,“
sagði verslunarstjórinn og Vestfirðingurinn Halldór Gunnar Pálsson. „Við spilum á Langa Manga
og svo ætlum við að fara á þorra-

4(% &,!-).' ,)03 "ANDARÅSKA HLJËM

SVEITIN HEFUR HANNAÈ STUTTERMABOLI FYRIR
0LAYBOY

Stuttermabolir fyrir
Playboy
The Flaming Lips, Kasabian, Soulwax og Metric eru á meðal þeirra
hljómsveita sem hafa hannað eigin
stuttermaboli fyrir erótíska tímaritið Playboy.
Bolirnir verða sýndir á sex
blaðsíðum
í
tónlistartengdri
útgáfu Playboy sem kemur út í
mars. Bolirnir verða síðan seldir í
sumar í takmörkuðu upplagi og
mun allur ágóði renna til hjálparsamtaka
sem
berjast
gegn
alnæmi.

.)#+ $2!+% .Õ PLATA MEÈ .ICK $RAKE
ER V¾NTANLEG Å SUMAR (EITIR HÒN &AMILY
4REE

Nick Drake
snýr aftur
Ný plata með Nick Drake er væntanleg í sumar og mun hún heita
Family Tree. Á plötunni verða
sjaldheyrð lög eftir Drake auk
laga sem hafa aldrei komið áður
upp á yfirborðið.
Heimildarmynd
um
Nick
Drake verður jafnframt frumsýnd á South by Southwest hátíðinni hinn 17. mars. Nefnist hún A
Skin Too Few: The Days of Nick
Drake. Á hátíðinni verður einnig
umræðufundur um Nick Drake
þar sem systir hans Gabrielle,
fyrrverandi upptökustjóri hans
John Boyd, Paul Weller og Robert
Kirby munu flytja erindi.
Nick Drake, sem er þekktur
fyrir lágstemmda kassagítartónlist sína, lést árið 1974 aðeins 26
ára að aldri eftir að hafa tekið inn
of stóran lyfjaskammt. Hann barðist við þunglyndi og svefnleysi
alla sína ævi og endurspeglaðist
það víða í textum hans.
Drake gaf út þrjár hljóðversplötur á ævi sinni sem fengu litla
athygli. Hafa vinsældir hans aukist
jafnt og þétt á undanförnum árum.

blót á Flateyri og skemmta okkur.
Tónleikarnir eru svona bónus, svo
þetta standi undir kostnaði,“ sagði
Halldór kíminn.
Hljómsveitin varð til fyrir
starfsmannagleði á vegum Skífunnar. „Við áttuðum okkur á því
að allir sem voru að vinna hérna
voru í einhverjum hljómsveitum
og að spila úti um allt. Svo við
tróðum upp þar og þetta verður
gigg númer tvö,“ útskýrði Halldór,
sem segir fátt betur til þess fallið
að hrista starfsmannahóp saman
en að stofna hljómsveit. „Ég skora
bara á önnur fyrirtæki að reyna
þetta,“ sagði hann.
Nafngift hljómsveitarinnar lá
beint við, að sögn Halldórs. „Inni í
kerfinu hjá okkur er þetta skamm-

stöfun fyrir Skífuna á Laugavegi,
svo það kom eiginlega ekkert
annað til greina,“ sagði hann.
Starfsliðið mun hópast inn í rútu í
dag og keyra sem leið liggur á
Flateyri, þar sem góðvinur Halldórs hefur lofað höfðinglegum
móttökum. Þó er ekki alveg allt
klappað og klárt, því enn á eftir að
úthluta eina starfsmanninum sem
ekki spilar á hljóðfæri eða er viðriðinn tónlist hlutverki.
„Það er búið að prófa ýmislegt,“ sagði Halldór hlæjandi. „Við
höfum reynt tambúrínu og trommur og söng. Hún kemst ekkert
undan því að spila samt. Við látum
hana ekki sitja eina úti í sal, það er
ekki hægt í svona hópferð,“ sagði
hann.
SUN
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Tími kominn til að þegja
*¾JA ÖAÈ ER VÅST KOMIÈ AÈ ÖVÅ AÈ ÁG FARI AÈ ÖEGJA
¡G ER BÒIN AÈ L¹TA D¾LUNA GANGA VIKULEGA SÅÈAST
LIÈIN TVÎ ¹R OG MÎRGUM FINNST EFLAUST NËG KOMIÈ
AF BULLINU Å MÁR ¶EIR GETA ÖVÅ TEKIÈ GLEÈI SÅNA ¹ NÕ
OG EIGA EKKI VON ¹ MEIRI FR¹SÎGNUM AF MISHEPPN
UÈUM STEFNUMËTUM GLÎTUÈUM G¾JUM OG GELLUM
DAGLEGU LÅFI EINST¾ÈINGA OG AF SKAKKAFÎLLUM MÅNUM
OG VINKVENNA MINNA 3VONA TIL AÈ SEGJA YKKUR ALLT
AF LÁTTA Ö¹ ER HVORKI SMEKKLEGT NÁ VIÈ H¾FI AÈ ÁG
TALI MEIRA UM ÖAÈ HVERNIG ÖAÈ ER AÈ VERA bSINGLEm
¶ANNIG ER NEFNILEGA M¹L MEÈ VEXTI AÈ Å ALLGËÈAN
TÅMA HEF ÁG NOKKUÈ MIKIÈ VERIÈ VIÈ EINN ¹KVEÈINN
MANN KENND  VENJULEGRI ÅSLENSKU HEITIR ÖAÈ VÅST
ÁG ¹LPAÈIST TIL AÈ EIGNAST K¾RASTA ¡G ER BÒIN AÈ
REYNA AÈ HALDA ÖAÈ ÒT SEM LENGST AÈ SKRIFA EN ALLT
KOM FYRIR EKKI OG ÁG VERÈ AÈ L¹TA AF RAUSINU ¶AÈ ER
ÖË EKKI BARA VEGNA ÖESS AÈ ÁG ER KOMIN ¹ FAST HELD
UR LÅKA VEGNA ÖESS AÈ ÖEGAR MAÈUR ¹ MANN Ö¹ BARA
GERAST EKKI ALLIR ÖESSIR UNDARLEGU HLUTIR SEM HENDA
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KOM ÖË EITT Å LJËS ÖOLINM¾ÈIN ÖRAUTIR VINNUR ALLAR
¶AÈ HEFUR SEM SAGT KOMIÈ ¹ DAGINN AÈ ÖR¹TT FYRIR
VIKUR OG M¹NUÈI AF GR¹UM DÎGUM OG MISHEPPN
UÈUM DEITUM GETUR BIRT TIL OG ËLÅKLEGUSTU HLUTIR
GERST (VORT ÖETTA ER RIDDARINN ¹ HVÅTA HESTIN
UM ¹ ENN EFTIR AÈ KOMA Å LJËS EN ÁG SKAL ÖË
SEGJA YKKUR AÈ HANN LOFAR GËÈU
%N ÖETTA ER BÒIÈ AÈ VERA GAMAN OG MIKIL
ÒTR¹S FYRIR MIG AÈ F¹ AÈ DEILA MEÈ YKKUR ÖEIM
HLUTUM SEM ÁG ÅMYNDA MÁR AÈ ÖIÈ ÖEKKIÈ AF
EIGIN RAUN EÈA G¾TUÈ MÎGULEGA HAFT GAMAN
AF SJ¹LF OG VONA SVO SANNARLEGA AÈ ÖIÈ HAFIÈ EKKI
HLOTIÈ VARANLEG MEIN AF 3VO KEM ÁG KANNSKI
STERK INN EINN DAGINN MEÈ HEILAN HAUG AF
SÎGUM AF MISHEPPNUÈU SAMBANDI OG STURTA
ÖVÅ YFIR YKKUR Å BÒTUM VIKULEGA 6IÈ SKULUM
ÖË KROSSLEGGJA FINGURNA OG VONA AÈ SVO VERÈI
EKKI
,IFIÈ Å LUKKU EN EKKI Å KRUKKU

'L¾SILEG UPPSKERUH¹TÅÈ

3PENNAN MAGNAST
%LLEFU KEPPENDUR STANDA EFTIR Å
8 &ACTOR Ö¾TTI 3TÎÈVAR  EN Å KVÎLD
!È VENJU MUNU DËMARAR BERJAST UM
HYLLI ¹HORFENDA OG SKARST Å BRÕNU
MEÈ ÖEIM %LLÕ OG 0¹LI «SKARI SÅÈAST ¥
SÅÈUSTU VIKU VAR 4INNA SEND HEIM

HJ¹ ÖEIM SEM EINIR BÒA OG M¹LKVÎRNIN STANSAR AF
ILLRI NEYÈ ¡G REYNDI ÖË AÈ KREISTA ÒT SÎGUR OG SKRIFA
UM VINKONUR MÅNAR EN HEPPNIN VIRÈIST EKKI ¾TLA
AÈ VERA MEÈ MÁR Å ÖESSUM M¹LUM ÖVÅ Ö¾R ERU
ALLAR ORÈNAR H¹LFGIFTAR Å DAG OG SKANDALARNIR
ERU ORÈNIR AFAR ËSPENNANDI OG ËFYNDNIR ¶EIR
GETA EIGINLEGA EKKI FLOKKAST SEM SLÅKIR
¡G ER EKKI AÈ SEGJA AÈ bMARRIED LIFEm SÁ
LEIÈINLEGT EÈA ËSPENNANDI EN STAÈREYNDIN
ER ÖË SÒ AÈ ÖEGAR MAÈUR EYÈIR FRÅSTUNDUM
SÅNUM Å ÖAÈ AÈ SITJA OG KJAFTA YFIR RAUÈVÅNI
FARA ÒT AÈ BORÈA OG Å BÅË ALLTAF MEÈ
SAMA MANNINUM SEM MAÈUR ÖEKKIR
ÒT OG INN OG DEILIR RÒMI MEÈ ÖEIM
HINUM SAMA Ö¹ ER EKKI FR¹ SVO
MÎRGU AÈ SEGJA !È MINNSTA KOSTI
EKKI Å DAGBLÎÈUNUM ¶AÈ ER MEIRA
SVONA INNAN VINKONUHËPSINS
%N AF ÖESSUM SKRIFUM MÅNUM
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9OU KEEP
ME HANGIN ON

Mikið var um dýrðir þegar
Íslensku tónlistarverðlaunin voru afhent í Borgarleikhúsinu í fyrrakvöld. Lay
Low var sigurvegari kvöldsins með þrenn verðlaun.
Fólk mætti í sínu fínasta pússi til
athafnarinnar, sem var öll hin
glæsilegasta. Þessi uppskeruhátíð
íslenska tónlistariðnaðarins hefur
rækilega fest sig í sessi síðan hún
hóf göngu sína árið 1993 og í ár
var hún líklega skemmtilegri en
nokkru sinni fyrr.
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2OCK WITH YOU

/UT OF 2EACH

500(!&,%'52 &,94*!.$)

500(!&,%'52 &,94*!.$)

-)#(!%, *!#+3/.

'!"2)%,,%

(«052 %).!2

(«052 %,,µ

3¥-!.²-%2  

3¥-!.²-%2  

3)'')

&*«2&,¡44!

)kLL BE RIGHT HERE
WAITING FOR

7ISHIN AND (OPIN
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ÖAR ¹ MEÈAL SEM SÎNGKONA ¹RSINS
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

500(!&,%'52 &,94*!.$)

3¥-!.²-%2  

"%34! 0/000,!4!. (AFDÅS (ULD TEKUR
(%)¨5236%2¨,!5. «LAFUR 'AUKUR ¶ËRHALLSSON FÁKK HEIÈURSVERÈLAUN ¥SLENSKU TËNLIST

ARVERÈLAUNANNA

¹ MËTI VERÈLAUNUM FYRIR SÅNA FYRSTU
SËLËPLÎTU $IRTY 0APER #UP
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TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA
m.a sem besta myndin

...SÍÐASTA LOTAN!

Rocky er
mættur aftur í
frábærri mynd
sem hlotið
hefur mjög
góða dóma og
aðsókn í USA.
Ekki missa af
þessari!

FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND
FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
MEÐ BEN STILLER OG ROBIN
WILLIAMS

+MiOSLQEHUVWDêRIDQ

Gagnrýni. baggalútur.is

Frábær mynd!
Óli Palli – Rás 2

3

TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA

SÍMI 564 0000
ROCKY BALBOA
SÝND Í LÚXUS
KIRIKOU 2 ÍSL. TAL
CHARLOTTE´S WEB ENSKT TAL
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL
NIGHT AT THE MUSEUM
APOCALYPTO
KÖLD SLÓÐ

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
kl. 5.40, 8 og 10.20
kl. 4
kl. 3.40
kl. 5.20
kl. 5.40, 8 og 10.20
kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
kl. 5.45 og 8 B.I. 12 ÁRA

ROCKY BALBOA
LITTLE CHILDREN
NIGHT AT THE MUSEUM
KÖLD SLÓÐ
LITTLE MISS SUNSHINE
MÝRIN

kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
kl. 5.30, 8 og 10.30 B.I. 14 ÁRA
kl. 5.40
kl. 8 B.I. 12 ÁRA
kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
kl. 10.20 B.I. 12 ÁRA

ROCKY BALBOA
DREAMGIRLS
NIGHT AT THE MUSEUM

kl. 8 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
kl. 5.40, 8 og 10.30 B.I. 7 ÁRA
kl. 6

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Borgarbíó merktar með rauðu

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

Hita upp
fyrir útgáfu

Fer á Hróarskeldu

Dúettinn
Indigó heldur
tónleika
á
Kaffi Babalú í
kvöld. Indigó
mun þann 19.
mars gefa út ).$)'« )NGËLFUR ¶ËR
OG 6ALA 'ESTSDËTTIR
samnefnda
LIÈSMENN )NDIGË
plötu
hjá
Smekkleysu
og er þetta í fyrsta sinn sem sveitin
gerir slíkan útgáfusamning. Áður
hefur hún gefið út tvær plötur á
eigin vegum. „Þetta er æfing fyrir
útgáfutónleika sem verða í lok
mars,“ segir Ingólfur Þór Árnason
úr Indigó. „Við ætlum að taka plötuna á tónleikunum og kannski tvö
til þrjú glæný lög.“ Tónleikarnir á
Kaffi Babalú hefjast um tíuleytið.

Tónlistarkonan Björk Guðmundsdóttir mun spila á Hróarskelduhátíðinni í Danmörku í sumar. Þetta
verða einu tónleikar hennar á
Norðurlöndunum á þessu ári.
Áður hafði Kaliforníusveitin
Red Hot Chili Peppers boðað komu
sína á hátíðina. Björk kom síðast
fram á Hróarskeldu árið 2003 á
lokatónleikum hátíðarinnar. Hrifust þá áhorfendurnir, sem voru 50
þúsund talsins, mjög af frammistöðu hennar, auk þess sem danskir fjölmiðlar höfðu uppi stór lýsingarorð um tónleikana. Töldu
viðstaddir að tónleikarnir hefðu
verið á meðal þeirra bestu í sögu
Hróarskeldu.
Björk, sem gefur út nýja plötu í
vor, mun einnig spila á Coachellatónlistarhátíðinni í Bandaríkjunum í lok apríl og á Glastonbury í

 (2«!23+%,$5 "JÎRK VAKTI MIKLA LUKKU

ÖEGAR HÒN KOM FRAM ¹ (RËARSKELDUH¹
TÅÈINNI ¹RIÈ 

Bretlandi í lok júní.
Miðasala á Hróarskeldu fer
fram á midi.is og kostar miðinn
19.500 kr. Frekari upplýsingar má
finna á www.roskilde-festival.is.

Nýjar vörur

ICÜH7B?D:?+((.).)

Heimurinn allur á
róluvelli
Úrvalið í kvikmyndahúsum í
Reykjavík er óvenju gott þessa
dagana og framboð mynda sem
örva hugsun áhorfenda frekar en
sljóvga hana er með besta móti. Í
þessu sambandi má nefna Little
Miss Sunshine, Children of Men,
Babel, Blood Diamond og Little
Children.
Í Little Children segir Todd
Field sögu nokkurra einstaklinga
sem allir glíma við sína djöfla
innri og ytri og lýsir því hvernig
leiðir þeirra skerast með bæði
góðum og misskelfilegum afleiðingum.
Sarah (Kate Winslet) er vansæl
heimavinnandi húsmóðir sem
situr uppi með leiðinlegan eigimann sem er háður netklámi. Á
róluvellinum kynnist hún hinum
fjallmyndarlega Brad, heimavinnandi húsbónda, sem hefur ekki
döngun í sér til að ljúka lögmannsprófi og er undir hæl framagjarnrar eiginkonu (Jennifer
Connely). Yfir tilveru þessa fólks
vomir svo ógn í gervi Ronnies
(Jackie Earle Haley). Perverts
sem hefur gert sig sekan um að
bera sig fyrir framan börn. Hann
er nýkominn úr fangelsi og flytur
inn til aldraðrar móður sinnar í
rólegu hverfinu en tilkoma hans
sáir fræjum ótta og efasemda í
hjörtu foreldranna sem stunda
rólóinn með börnum sínum.
Styrkur þessarar litlu úthverfasögu er ekki síst fólginn í því að
hana má sprengja út í stærri víddir og í raun stendur þessi litli
heimur sem hverfist um einn róluvöll fyrir heiminn eins og hann
leggur sig. Firrta og sjúka veröld
sem er byggð fólki sem er fórnarlömb eigin fordóma, vanmáttar,

+6)+-9.$)2
,ITTLE #HILDREN
,EIKSTJËRI 4ODD &IELD
!ÈALHLUTVERK +ATE 7INSLET "RAD
!DAMSON *ENNIFER #ONNELLY *ACKIE
%ARLE (ALEY

((((
,¹GSTEMMD EN UM LEIÈ FIRNASTERK OG
¹LEITIN MYND (¾G SAGAN LAUMAR SÁR
INN ¹ MANN OG HITTIR Å HJARTASTAÈ OG
SKILUR VIÈ MANN HRISTAN OG HR¾RÈAN
&ARIÈI BARA OG SJ¹IÈ HANA 0UNKTUR

örvæntingar og ráðaleysis. Áhrifamáttur Little Children er fólginn í
því að myndin er að einhverju
leyti um okkur öll og á því skilyrðislaust erindi við samtímann.
Öflugir leikarar undir yfirvegaðri stjórn Fields reka síðan
smiðshöggið á þessa eftirminnilegu mynd en þar fara þau fremst
í flokki Kate Winslet og Jackie
Earle Haley sem bæði uppskáru
Óskarsverðlaunatilnefnigu fyrir
frammistöðu sína.
Við allt þetta má svo bæta að
Little Children dettur inn í íslensk
kvikmyndahús á hárréttu augnabliki í miðri og heitri þjóðfélagsumræðu um barnaníðinga en rétt
eins og Happiness og The Woodsman nálgast hún einstaklinga í
þessum fordæmda hópi sem manneskjur og neyðir áhorfandann til
að horfa á þá sem slíka. Djarfur
leikur en áhrifaríkur og gerir
myndinna erfiða á að horfa um
leið og hún minnir harkalega á að
barnaníð er mein sem ekki verður
upprætt með upphrópunum, múgæsingu og ofbeldi.
¶ËRARINN ¶ËRARINSSON
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Christopher Walken Robin Williams

Frá leikstjóra The Last Samurai

ER ÞETTA ...
Sýnd í Háskólabíói

NÆSTI FORSETI ?

raunverulega

EEEEE
S.V. MBL
GOLDE GLOBE

BESTA MYND ÁRSINS

FRÁ HANDRITSHÖFUNDI RAIN MAN
OG GOOD MORNING VIETNAM
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Sýnd í Háskólabíói
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Sýnd í Háskólabíói

TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

TIL ÓSKARS

TIL ÓSKARS

/ ÁLFABAKKA

kl. 6 - 9 - 10:20

Leyfð

THE CHILDREN OF MEN kl. 8

B.i.16

BLOOD DIAMOND

kl. 6 - 9

B.i.16

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 5:30

B.i. 16

FORELDRAR

kl. 6 - 8

Leyfð

THE DEPARTED

B.i. 16

BABEL

kl. 6 - 9

B.i.16

/ KEFLAVÍK

kl. 5:40 - 8 - 10:30

B.i.7

FORELDRAR

kl. 4:10 - 8:15

Leyfð

MAN OF THE YEAR

kl. 5:50 - 8:10 - 10:30

B.i.7

BLOOD DIAMOND

kl. 5:30 - 8 - 10:50

B.i.16

THE PRESTIGE

kl. 5:30 - 8 - 10:30

B.i.12

BLOOD DIAMOND

kl. 8 - 10:50

B.i.16

DIGITAL BABEL

BLOOD DIAMOND VIP

kl. 8 - 10:50

STRANGER THAN FICTION

kl. 10:10

Leyfð

VEFURINN HEN... M/- Ísl tal kl. 3:50 - 6

Leyfð

VEFURINN HENNA... Ísl tal.

kl. 4:10 - 5:50

Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 3:20

Leyfð

CHARLOTTE... M/-Ensk tal

kl. 3:50 - 6 - 8

Leyfð

BABEL

kl. 8 - 10:50

B.i.16

HAPPY FEET M/-Ensk tal

kl. 3:20

Leyfð

THE PRESTIGE

kl. 10

B.i.12

BABEL VIP

kl. 5

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal

kl. 3:20

Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 3:40

Leyfð

3ÁRSTÎK ¹RSH¹TÅÈ
FYRIR KENNARANA
„Nei, nei, nei, þetta er allt miklu
einfaldara. Starfsmenn hér langar
einfaldlega til að hafa sína árshátíð alveg eins og er í velflestum
fyrirtækjum,“ segir Ágúst Einarsson, rektor Háskólans á Bifröst.
Í gærkvöldi fór fram söngvakeppnin Bifróvisjón á Hótel Sögu.
Þessi viðburður er
stór í félagslífi
skólans en hann
hefur jafnframt
þjónað hlutverki
árshátíðar bæði
fyrir nemendur
sem og
kennara.

DREAMGIRLS

/ KRINGLUNNI

MAN OF THE YEAR

Sérstök árshátíð fyrir kennara verður haldin í fyrsta
sinn á Bifröst. Hingað til
hafa þeir skemmt sér með
nemendum.

Háskólabíó

TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

Greiddur hefur verið af hálfu
skólans miði fyrir kennara á
Bifróvisjón og það látið duga sem
ígildi árshátíðar. En nú hefur verið
gripið til þess að halda sérstaka
hátíð fyrir starfsmenn.
Skólastjórinn segir aðspurður
það af og frá að með því sé verið
að stuðla að auknum aðskilnaði
kennara og nemenda þegar
skemmtanalífið er annars vegar.
Að hindra of náið samneyti kennara og nemenda í ljósi reynslunnar. Og er þá vísað til frétta frá því
fyrir nokkrum mánuðum af sambandi Runólfs Ágústssonar, fráfarandi skólastjóra, og afdrifaríku
sambandi hans við fullorðinn nemanda skólans. Engu slíku sé til að
dreifa. Kennurum ýmsum hafi
einfaldlega þótt óþægilegt að
halda sína árshátíð með nemendum. En öðrum gott eins og gengur.
„Kennarar hafa oft farið á árshátíð nemenda. Þeir munu gera
það eftir sem áður, þeir sem svo
kjósa. Það nýja í þessu er að nú
munu kennarar og starfsmenn
aðrir koma saman til árshátíðar
einhvern tíma nú á þessum hefðbundna árshátíðartíma. Mjög
góður andi er meðal starfsmanna í
Bifröst og hugur í fólki til sóknar
fyrir skólann. Og þar erum við
samstiga nemendum.“
JBG

APOCALYPTO

kl. 10:10

/ AKUREYRI

kl. 8

Leyfð

VEFURINN HENN... m/ísl. tali kl. 6

Leyfð

kl. 8

Leyfð

BLOOD DIAMOND

kl 8 - 10:30

B.i.16

DIGITAL VEFUR KARLOTTU m/ísl. tali kl. 5:50

Leyfð

FORELDRAR

kl 8 - 10

Leyfð

DIGITAL NIGHT AT THE MUSEUM

Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 6

Leyfð

DIGITAL

kl. 5:45

SAMbio.is

Skráðu þig á

Gunnar tekur við V-deginum
„Ég er alinn upp af sterkum konum
þannig að jafnréttissýnin er mér í
blóð borin,“ segir Gunnar Sigurðsson, nýráðinn framkvæmdastjóri
V-dagssamtakanna.
Samtökin
berjast gegn ofbeldi gegn konum
og eru kennd við V-daginn svonefnda sem haldinn er árlega víða
um heim, þar á meðal á Íslandi
allar götur síðan 2002.
Gunnar er stjórnmálafræðingur að mennt. Hann tekur við starfi
framkvæmdastjóra samtakanna
af Hildi Sverrisdóttur sem hefur
gegnt því frá upphafi. Hann segist
hafa sóst eftir starfinu þar sem
samtökin berjist fyrir málefni
sem hafi verið sér hugleikið lengi.
„Þetta er sannkallað þjóðþrifamál.
Ofbeldi gegn konum er viðbjóðslegt samfélagsmein sem þarf að
uppræta sem fyrst og markmið

þessara samtaka er að gera það.“
Gunnar segir það alls ekki
skjóta skökku við að karlmaður
gegni þessu starfi. „Þvert á móti.
Yfirgnæfandi meirihluti þeirra
sem beita konur ofbeldi eru karlar. Að því leyti er það okkar að
takast á við þetta og það má jafnvel vera að karlmaður sé betur til
þess fallinn að höfða til kynbræðra
sinna en konur.“
Fyrsta verkefni Gunnars í
starfi er að skipuleggja næstu Vdagshelgi um miðjan mars. Í fyrra
fengu samtökin þingkonur til að
setja leikritið Píkusögur upp og
framkvæmdastjórinn segir að
ekki sé von á minni viðburði í ár.
„Við tjöldum öllu til, þó ég vilji
ekki gefa neitt upp strax. Maður á
ekki að opna jólapakkana of
snemma.“
BS

'5..!2 3)'52¨33/. (ANS FYRSTA VERK Å

STARFI ER AÈ SKIPULEGGJA N¾STA 6 DAG UM
MIÈJAN MARS
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

'²34 %).!233/. -EÈ SÁRSTAKRI ¹RSH¹TÅÈ FYRIR

STARFSLIÈ SKËLANS ER EKKI VERIÈ AÈ KOMA Å VEG FYRIR OF
N¹IN SAMSKIPTI NEMENDA OG KENNARA

Potter kemur í júlí
Harry Potter and the Deathly
Hallows, síðasta bókin um galdrastrákinn Harry Potter, verður
gefin út í Bretlandi hinn 21. júlí.
Þetta tilkynnti höfundur Potterbókanna, JK Rowling, á heimasíðu
sinni.
Hún staðfesti jafnframt að
tvær persónur muni deyja í bókinni. Hafa margir velt vöngum
yfir því hvort aðalpersónan sjálf
mun gefa upp öndina. Hér á landi
er talið að bókin komi út í íslenskri
þýðingu í haust.
Bækurnar um Harry Potter
hafa selst í 325 milljónum eintaka
um allan heim og hafa þær verið

(!229 0/44%2 3ÅÈASTA BËKIN UM

GALDRASTR¹KINN (ARRY 0OTTER ER V¾NTANLEG
 JÒLÅ

þýddar á 64 tungumál. Jafnframt
hafa fimm kvikmyndir verið gerðar eftir bókunum. Næsta mynd,
sem er byggð á bókinni Harry Potter og Fönixreglan, kemur í kvikmyndahús um miðjan júlí.
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 «HR¾DDUR VIÈ SAMKEPPNINA
(ANNES ¶ 3IGURÈSSON ER ENN ¹ M¹LA HJ¹ DANSKA
ÒRVALSDEILDARLIÈINU "RÎNDBY EN FÁLAGASKIPTAGLUGGINN
Å $ANMÎRKU LOKAÈI Å FYRRADAG ¶AÈ ER ÖVÅ ÒTLIT FYRIR AÈ
HANN VERÈI ¹FRAM UM SINN HJ¹ FÁLAGINU ÖË SVO AÈ
NÕR ÖJ¹LFARI LIÈSINS HAFI SENT HONUM ÖAU SKILABOÈ AÈ
(ANNES SÁ EKKI Å HANS PLÎNUM b¶R¹TT
FYRIR ÖESSI ORÈ ÖJ¹LFARANS ER ÁG SÅÈUR EN
SVO HR¾DDUR VIÈ SAMKEPPNINA 6IÈ
SJ¹UM HVAÈ SETUR m SAGÈI (ANNES
&ÁLAGASKIPTAGLUGGINN Å .OREGI OG
3VÅÖJËÈ LOKAR EKKI FYRR EN Å LOK
MARS OG ÖVÅ MÎGULEIKI AÈ HANN
FARI TIL LIÈS ÖAR

SPORT FRETTABLADIDIS

Stefnum á Ólympíuleikana árið 2016
¶EGAR ¥SLENDINGAR KEPPTU Å FYRSTA SINNA Å
HËPÅÖRËTT ¹ «LYMPÅULEIKUM Ö¹ VAR ÖAÈ
EKKI Å HANDBOLTA FËTBOLTA KÎRFUBOLTA EÈA
ÎÈRUM ÖEKKTARI HËPÅÖRËTTUM HÁR ¹ LANDI
¥SLENDINGAR TËKU NEFNILEGA Ö¹TT Å SUNDKNATT
LEIK ¹ «LYMPÅULEIKUNUM Å "ERLÅN  .Ò
ER 3UNDSAMBAND ¥SLANDS AÈ KANNA HVORT
ÅÖRËTTIN G¾TI SKOTIÈ RËTUM ¹ NÕJAN LEIK HÁR ¹
LANDI 3UNDKNATTLEIKSNEFND 33¥ STENDUR FYRIR
N¹MSKEIÈI FYRIR SUNDÖJ¹LFARA ÅÖRËTTAFR¾ÈINGA
OG SUNDKNATTLEIKS¹HUGAFËLK Å ,AUGARDAL Å
DAG OG ¹ MORGUN .¹MSKEIÈIÈ HEFST KLUKKAN
 Å DAG
b-EÈ TILKOMU INNILAUGARINNAR Å ,AUGARDALS
HÎLLINNI HEFUR 3UNDKNATTLEIKSFÁLAG 2EYKJA
VÅKUR VERIÈ STOFNAÈ OG SUNDKNATTLEIKSNEFND
INNAN 3UNDSAMBANDSINS m SAGÈI *ËHANNES
"ENEDIKTSSON MEÈLIMUR Å STJËRN 33¥ b¶AÈ ER

EINNIG AÈSTAÈA FYRIR HENDI Å 2EYKJANESB¾ OG
HEFUR SUNDKNATTLEIKUR VERIÈ ¾FÈUR REGLULEGA
¹ ÖESSUM STÎÈUMm
 N¹MSKEIÈINU VERÈUR FARIÈ YFIR UNDIR
STÎÈUATRIÈI SUNDKNATTLEIKS UPPSETNINGU ¹
¾FINGUM ¾FINGASAFN HVERNIG SAMTVINNA
M¹ ¾FINGAR SUNDMANNA OG SUNDKNATTLEIKS
MANNA .¹MSKEIÈINU LÕKUR MEÈ LEIKJUM Å
SUNDKNATTLEIK ÖAR SEM +ENT MUN D¾MA OG
LEIÈBEINA ÎÈRUM Å DËMG¾SLU ,EIÈBEIN
ANDI ¹ N¹MSKEIÈINU ER +ENT 3ÎRENSEN FR¹
$ANMÎRKU +ENT ER  ¹RA OG HEFUR MIKLA
REYNSLU SEM SUNDÖJ¹LFARI SUNDKNATTLEIKS
ÖJ¹LFARI OG ALÖJËÈLEGUR DËMARI Å SUND
KNATTLEIK (ANN HEFUR MEÈAL ANNARS D¾MT
Å ÒRSLITUM ¹ %VRËPUMËTINU AUK ÖESS AÈ
D¾MA Å -EISTARADEILD %VRËPU
*ËHANNES SEGIR MIKINN HUG Å 3UNDSAM

BANDINU b.Ò HEFST VON
ANDI UPPBYGGING OG HEFUR
STEFNAN VERIÈ SETT ¹ AÈ
SENDA LIÈ TIL Ö¹TTTÎKU
¹ «LYMPÅULEIKUNUM
¹RIÈ m
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3TR¹KARNIR KÎSTUÈU FR¹ SÁR SIGRINUM
Strákarnir okkar munu spila við Spánverja um sjöunda sætið á HM. Það varð ljóst eftir að liðið gaf Rússum sigur í skelfilegum handboltaleik í Hamborg. Leikur íslenska liðsins hrundi í lokakafla leiksins í gær.

.)¨52,²452 'UÈJËN 6ALUR ¹TTI ERFITT

MEÈ AÈ TRÒA ÒRSLITUM LEIKSINS Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨0*%452

'UÈJËN 6ALUR 3IGURÈSSON

Ekki nógu klókir
(!.$"/,4) „Mér finnst
það engin afsökun að
halda því fram að menn
hafi verið bensínlausir.
Ég vil frekar segja að
þeir hafi verið skynsamari og leituðu vel að
sínum færum á meðan
við tókum fáranleg skot á
köflum,“ sagði Guðjón Valur
Sigurðsson sem stóð vel fyrir
sínu.
„Menn voru ekki nógu klókir.
Það eru allir þreyttir á þessu stigi
mótsins og það eru klókari
leikmennirnir sem vinna leikina.
Þrátt fyrir tapið ber ég þá von í
brjósti að við getum sýnt góðan
leik á laugardag.“
HBG

¶ÕSKA ÒRVALSDEILDIN

Þrír þjálfarar
missa vinnuna
&«4"/,4) Þrjú þýsk knattspyrnulið

misstu þolinmæðina og skiptu um
þjálfara sína í vikunni. Á 48
tímum misstu þeir Felix Magath
(Bayern Munchen), Jupp Heynckes (Borussia Monchengladbach)
og Thomas Doll (SV Hamburg)
vinnuna. Magath og Doll voru
reknir en Heynckes sagði sjálfur
upp. Doll var sá síðasti til þess að
vera rekinn eftir 1-1 jafntefli SV
Hamburg við Energie Cottbus.
Fyrir vikið sat liðið á botni
deildarinnar með aðeins 15 stig í
19 leikjum.
ËËJ

"IRKIR "JARNASON

Birkir skoraði
fyrir Viking

(!.$"/,4) Íslenska landsiðið mun
leika um sjöunda sætið á HM og
það er grátleg niðurstaða í lok
móts sem hefur verið frábært hjá
strákunum. Þeir voru sjálfum sér
verstir á ný í gær er þeir gáfu
þungum Rússum sigur í leik sem
þeir áttu að vinna. Niðurstaðan
þriggja marka tap, 25-28, sem er
mikil vonbrigði.
Hann var ekki burðugur handboltinn sem boðið var upp í fyrri
hálfleik í gær og í raun var hann
alveg skelfilegur. Það var þungt
yfir íslenska liðinu og ljóst að
tapið sára gegn Dönum sat enn í
mönnum og það skiljanlega. Strákarnir voru augljóslega í vandræðum með að rífa sig upp og var lítið
talað og stemningin takmörkuð.
Sóknarleikurinn í fyrri hálfleik
var mjög mistækur hjá okkar
mönnum og strákarnir gerðu sig
seka um hræðileg mistök hvað
eftir annað. Svo voru þeir að taka
slök skot sem hinn rússneski
Kostygov varði auðveldlega en
hann verður seint talinn öflugur
markvörður.
Rússarnir léku mjög hægan og
leiðinlegan sóknarbolta en þeir
eru seigir og skoruðu oft eftir
langar sóknir. Íslenska vörnin var
slök en Birkir Ívar varði ágætlega
þar fyrir aftan.
Það er miklu meiri hraði í
íslenska liðinu og ljóst að ef liðið
fengi smá vörn og markvörslu
myndi það keyra hraðaupphlaup
og um leið sökkva rússneska birninum. Það gerðist í tvígang og þá
náði Ísland tveggja marka forystu
sem það tapaði niður jafn harðan.
Síðustu mínúturnar í fyrri hálfleik hjá strákunum okkar voru
mjög vondar en eftir að hafa komist yfir, 12-11, hrundi leikur liðsins
algjörlega, Rússar skoruðu fimm
mörk í röð og komust fjórum
mörkum yfir, 12-16. Þann mun

36%++452 3IGFÒS 3IGURÈSSON VAR EKKI ¹N¾GÈUR MEÈ LEIK SINN Å G¾R EF MARKA M¹ VIÈBRÎGÈ HANS ¹ MYNDINNI

náði Ísland að laga rétt í blálok
hálfleiksins og munurinn því tvö
mörk í leikhléi, 14-16.
Síðari hálfleikur byrjaði skelfilega hjá íslenska liðinu. Vörnin
var í molum og hinn þungi rússneski björn skoraði að vild án
nokkurra vandræða. Í sókninni
skutu strákarnir hvað eftir annað í
Kostygov en þeir gerðu slíkt hið
sama fyrir tveim árum í Túnis.
Birkir Ívar hrökk þá í gírinn og
þökk sé honum byrjaði Ísland að
saxa niður forskot Rússanna sem
var aftur orðið fjögur mörk. Ísland
fékk í kjölfarið fjölda hraðaupp-

&2¡44!",!¨)¨0*%452

eitt mark síðustu 13 mínútur leiksins og kastaði frá sér unnum leik.
Strákarnir hreinlega gáfu Rússum
sigurinn. Það var þungt yfir liðinu
eins og búast mátti við og menn
orðnir þreyttir en það afsakar
ekki þessa frammistöðu. Hún var
mjög vond og vonandi að leikmenn
nái að þjappa sér saman fyrir
Spánarleikinn.

hlaupa og jafnaði leikinn, 20-20.
Strákarnir tóku í kjölfarið öll
völd á vellinum og náðu tveggja
marka forskoti, 24-22. Þá hrundi
leikur liðsins til grunna á ný og
þess utan fóru strákarnir hrikalega að ráði sínu einir gegn
Kostygov.
Rússar gengu á lagið og komust
í þriggja marka forskot, 24-27, og
leiknum lokið. Rússarnir brugðu
einnig á það ráð að taka Ólaf Stefánsson úr umferð á þessum tíma
og íslensku strákarnir urðu ráðalausir fyrir vikið.
Íslenska liðið skoraði aðeins

(- ¥ ¶µ3+!,!.$)
(%.29 ")2')2 '5..!233/.
SKRIFAR FR¹ (AMBURG
HENRY FRETTABLADIDIS
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&«4"/,4) Unglingalandsliðsmaður-

inn Birkir Bjarnason skoraði
fyrra mark
norska
úrvalsdeildarliðsins
Viking gegn
HamKam í
vikunni. Liðin
áttust við í
æfingaleik og
vann Viking,
2-0.
Birkir var
í byrjunarlið- ")2+)2 "*!2.!3/.
inu og kom
Viking á bragðið á 74. mínútu.
Honum var svo skipt af velli á 87.
mínútu.
Í haust skrifaði hann undir
nýjan samning við Viking og má
búast við að hans hlutverk með
liðinu næsta sumar verði stórt.
ES¹

Skelfilegar lokamínútur
Því miður fyrir íslenska liðið
tapaðist leikurinn við Rússa, leikur sem við höfðum alla burði til
þess að vinna.
Leikurinn í gær var mjög köflóttur svo ekki sé meira sagt. Eftir
frekar slaka byrjun tókst okkur
smátt og smátt að koma okkur
inn í leikinn og snúa honum okkur
í hag. Sá viðsnúningur var því
miður skammvinnur og Rússum
tókst að komast í forystu á nýjan
leik. Þeir leiddu í hálfleik með
tveimur mörkum.
Varnarleikurinn var illa leikinn en Birkir Ívar var engu að
síður traustur í markinu. Ef ekki
hefði verið fyrir markvörslu hans
í fyrri hálfleik og þá sérstaklega
af sex metra færi hefði forskot

Rússa sennilega verið meira.
Við áttum í miklum erfiðleikum í sóknarleik okkar í fyrri hálfleiknum og tæknileg mistök voru
afar mörg. Það leiddi til þess að
Rússar skoruðu fjölda marka úr
hröðum upphlaupum.
Eina ljósglætan í fyrri hálfleik auk markvörslu Birkis Ívars
voru hröðu upphlaupin okkar.
Átta mörk, 60% allra marka
okkar, komu eftir slík upphlaup í
fyrri hálfleik.
Í síðari hálfleik var allt annað
að sjá til íslenska liðsins og varnarleikur þess var mun betri.
Alfreð breytti úr 6/0 vörn í 5/1 og
leikmenn voru miklu ákveðnari í
sínum varnaraðgerðum. Liðið hélt
áfram að keyra hraðaupphlaupin

og smátt og smátt tókst okkur að
snúa leiknum okkur í hag.
Þegar um tíu mínútur voru
eftir virtist sem svo að leikurinn
væri í okkar höndum. Og fengum
í raun nokkur góð tækifæri til að
gera út um leikinn. En Maximov
þjálfari Rússa sýndi klókindi
þegar hann tók til þeirra ráða að
taka Ólaf úr umferð. Við það virtist leikur okkar hreinlega hrynja.
Lokamínúturnar voru skelfilegar og töpuðust þær 5-1. Niðurstaðan var því þriggja marka tap.
Það var sárgrætilegt að sjá liðið
missa leikinn gjörsamlega úr
höndunum.
Leikur liðsins í heild sinni var
allt of kaflakenndur og of fáum
leikmönnum tókst að sýna sitt

rétta andlit. Allt of mikið hringl
var með stöðu línumanns og sömu
sögu má segja um vinstri skyttustöðuna. Markús fékk of lítið tækifæri til að spila sig inn í leikinn og
hafði greinilega ekki nægilegt
traust þjálfarans.
Langflest mörk Rússanna
komu af miðjusvæðinu og vantaði alla stjórnun í varnarleik
íslenska liðsins.
Okkar banabiti reyndist vera
þegar Ólafur var tekinn úr
umferð og því miður virtumst
við ekki eiga svör við því. Niðurstaðan er því leikur um sjöunda
sæti mótsins sem við verðum að
vinna viljum við eiga þess kost
að komast á Ólympíuleikana í
Peking á næsta ári.
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Ætlar ekki að nota Henry í úrslitaleiknum
&«4"/,4) Arsenal er komið í úrslita-

«34®¨6!.$) "OSTON MENN RÁÈU EKKERT

VIÈ +OBE "RYANT SEM SETTI NIÈUR  AF 
ÖRIGGJA STIGA SKOTUM SÅNUM
./2$)# 0(/4/3'%449

."! DEILDIN Å KÎRFUBOLTA

Sýning hjá
Kobe Bryant

leik enska deildabikarsins eftir 31 sigur á Tottenham í framlengdum
seinni
undanúrslitaleik
liðanna. Úrslitaleikurinn verður
gegn Englandsmeisturum Chelsea
og fer fram í Cardiff 25. febrúar.
„Það er frábært að sjá svona unga
leikmenn vinna vel út úr pressunni og klára svona stóran leik.
Þeir eru allir staðráðnir í að ná
langt og ég er mjög stoltur af því
sem þeir hafa afrekað hingað til,“
sagði Arsene Wenger. „Þetta lið
hefur verið fimm ár í þróun og
þetta eru bestu ungu leikmennirnir sem ég hef nokkurn tímann
unnið með,“ sagði Wenger ennfremur og þetta eru stór orð fyrir

stjóra sem er orðinn goðsögn í lifandi lífi fyrir vinnu sína með
ungum knattspyrnumönnum.
Úrslitaleikurinn við Chelsea er
fram undan og Wenger ætlar ekkert að breyta neinu þó að titilinn
sé í boði. „Ég mun reyna að finna
rétta blöndu á milli ungra og
reyndari manna eins og hingað
til,“ sagði Arsene Wenger eftir að
Arsenal tryggði sér sæti í úrslitaleik enska deildabikarsins. „Þeir
sem ekki hafa spilað í keppninni
til þessa munu ekki spila úrslitaleikinn. Úrslitaleikurinn er verðlaun fyrir þá sem komu okkur
þangað,“ bætti Frakkinn snjalli
við en Thierry Henry, markahæsti
leikmaður og fyrirliði liðsins,

hefur ekki spilað í deildabikarnum á þessu tímabili. Wenger var
þó ekki alveg tilbúinn að svara því
með hundrað prósent öryggi að
hann myndi ekki nota Henry í
úrslitaleiknum. „Við verðum að
bíða og sjá til hver staðan á leikmannahópnum verður og hvort
það verði mikið um meiðsli í hans
stöðu,“ sagði Wenger en deildabikarinn er eina keppnin sem hann
hefur ekki unnið í enska boltanum.
ËËJ
(%.29 /' 7%.'%2

4HIERRY (ENRY KEMUR V¾NTAN
LEGA EKKI VIÈ SÎGU Å ÒRSLITALEIK
DEILDABIKARKEPPNINNAR
./2$)# 0(/4/3'%449

+®2&5"/,4) Kobe Bryant átti
frábæran leik þegar Los Angeles
Lakers vann 111-98 sigur á gömlu
erkifjendum sínum í Boston í
fyrrinótt. Bryant kom aftur inn í
Lakers-liðið eftir að hafa verið
dæmdur í eins leiks bann fyrir að
slá til Manu Ginobili í leik gegn
San Antonio Spurs.
„Þegar þú missir af leik þá kemur
þú til baka uppfullur af orku. Ég
var mjög spenntur fyrir að spila á
ný,“ sagði Bryant sem skoraði 43
stig, tók 8 fráköst og gaf 8
stoðsendingar í leiknum. Í lok
leiksins kölluðu áhorfendur
„MVP“ ítrekað honum til heiðurs
en það stendur fyrir mikilvægasti
leikmaðurinn sem eru merkilegustu einstaklingsverðlaunin sem
leikmaður getur unnið til í NBAdeildinni. Bryant, sem er á sínu
11. ári í deildinni, hefur aldrei
hlotið þau en hann hefur skorað
28,4 stig og gefið 5,5 stoðsendingar að meðaltali í vetur.
ËËJ

,E"RON *AMES HJ¹ #LEVELAND

Táin til trafala í
allan vetur
+®2&5"/,4) LeBron James hefur
bæst í hóp með köppum eins og
Shaquille O´Neal og fleirum sem
hafa þurft að glíma við támeiðsli.
James hefur hvílt tána í tveimur
af síðustu þremur leikjum
Cleveland og hefur jafnframt
hagað æfingum þannig að táin
hefur fengið smá hvíld. „Ég vona
að hún verði ekki til trafala en ég
held samt að svo verði þróun
mála,“ sagði James og bætti við:
„Þetta er svipað og maður fær
framan á fingurinn eða tognar á
ökkla. Þetta eru meiðsli sem þú
þarft að lifa með og ná ekki að
lagast að fullu fyrr en eftir
tímabilið.“
ËËJ

!3(,%9 #/,% -EIDDIST Å FYRRADAG
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%NN MEIÈSLIN HJ¹ #HELSEA

Mourinho óttast um Cole
&«4"/,4) Jose Mourinho, stjóri

Chelsea, hefur miklar áhyggjur
af alvarleika þeirra meiðsla sem
Ashley Cole varð fyrir í 3-0 sigri
Chelsea á Blackburn í vikunni.
„Hann er að drepast í hnénu og
þar sem hann getur ekki stigið í
fótinn hlýtur þetta að vera
alvarlegt. Við verðum að bíða í
nokkra daga til þess að vita
nákvæmlega hvað er að en svona
meiðsli enda vanalega á aðgerð
og ég óttast því það versta,“ sagði
Mourinho eftir leikinn. Chelsealiðið hefur verið meiðslahrjáð
síðustu mánuðina en sem betur
fer fyrir Mourinho er von á
varnarmönnunum Khalid
Boulahrouz og John Terry aftur
inn í liðið á næstunni.
ËËJ

Sony Ericsson Z530i
Verð aðeins:

14.900 kr.

Kauptu þér glæsilegan Z530i farsíma eða skráðu þig í 0 kr. innan
fjölskyldunnar og þú gætir átt lúxussalinn!
Einn heppinn viðskiptavinur verður dreginn út og getur unnið forsýningu í
lúxussal fyrir allt að 28 manns á hina frábæru gamanmynd Music and Lyrics
með Hugh Grant og Drew Barrymore. Dregið verður 15. febrúar.
Nánari upplýsingar á siminn.is.

Hægt er að kaupa símann í verslunum Símans eða á vefversluninni á siminn.is
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Henning Fritz enn á ný hetja Þjóðverja

"!244! $AVOR $OMINIKOVIC OG 2ENATO

3ULIC VERJAST 3P¹NVERJANUM !LBERTO
%NTRERRIOS
./2$)# 0(/4/3!&0

"AR¹TTAN UM  TIL  S¾TIÈ

Átta marka sigur Króata
(!.$"/,4) Króatar unnu átta

marka sigur á Spánverjum, 35-27,
í leik um að fá að spila um 5.
sætið á morgun. Króatar voru
fjórum mörkum yfir í hálfleik,
16-12, en misstu átta marka
forskot niður í 3 mörk þegar tólf
mínútur voru eftir. Spánverjar
komust hins vegar ekki lengra og
spila því um 7. sætið á morgun.
Ivano Balic átti frábæran leik
með Króatíu, skoraði 9 mörk úr
11 skotum og gaf 6 stoðsendingar.
Victor Tomas Gonzalez var
markahæstur Spánverja með sex
mörk en þetta er slakasta
titilvörn heimsmeistara síðan að
Sovétmenn urðu í 10. sæti á HM í
Sviss 1986.
ËËJ

(!.$"/,4) Henning Fritz var hetja
þýska landsliðsins í gær. Hann
varði skot Frakka á síðustu sekúndu síðari framlengingar leiksins í undanúrslitunum gegn Frökkum. Þar með unnu Þjóðverjar
leikinn, 32-31.
Eins og gefur að skilja var leikurinn ævintýralega spennandi.
Grípa þurfti tvívegis til framlengingar og ekki mátti miklu muna að
leikurinn hefði ráðist í vítakeppni.
Frakkar voru þó með pálmann í
höndunum. Þegar tæpar tvær mínútur voru til leiksloka var staðan
jöfn og Þjóðverjar manni færri.
Bæði lið skoruðu þó sitt markið
hvort og Frakkar héldu í sókn
þegar þrjátíu sekúndur voru til
leiksloka.
Klaufaleg mistök urðu til þess
að Frakkar misstu boltann en náðu

honum þó aftur fimmtán sekúndum síðar. En Þjóðverjar vörðust
vel og héldu út til leiksloka.
Gríðarlegur fögnðuður var í
höllinni í Köln þar sem nítján þúsund áhorfendur voru viðstaddir.
Heiner Brand, landsliðsþjálfari
Þjóðverja, virtist merkilega rólegur á hliðarlínunni og hann hafði
skýringu á því í leikslok.
„Ég einfaldleg naut þess að
horfa á leikinn. Fyrir tveimur
vikum hefði mig aldrei órað fyrir
því að við kæmumst í þessa stöðu,“
sagði Brand kampakátur.
ES¹

(%4*!.

(ENNING &RITZ VAR VALINN
MAÈUR LEIKSINS Å G¾R OG HYLLT
UR AF ¹HORFENDUM Å +ÎLN
./2$)# 0(/4/3!&0
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,OGI 'EIRSSON

Ég er alveg búinn á því
(!.$"/,4) „Það var svakalega

þungt í okkur og þreytan er
klárlega farin að segja til sín,“
sagði Logi Geirsson sem gat ekki
neitað því að hann væri orðinn
örmagna.
„Ég er alveg búinn á því og
rétt svo dríf á markið. Álagið er
orðið það mikið og svo taka
meiðslin líka sinn toll. Þetta eru
tvö áföll í röð en vonandi náum
við okkur á strik gegn Spánverjum.“
HBG

,%)+(,¡ !LFREÈ 'ÅSLASON REYNIR AÈ STAPPA ST¹LINU Å MENN SÅNA

&2¡44!",!¨)¨0*%452

6IÈ G¹FUM ÖEIM LEIKINN

 
 

-ÎRK ¥SLANDS SKOT  «LAFUR 3TEF¹NSSON 
 !LEXANDER 0ETERSSON   'UÈJËN 6ALUR
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-ARKÒS -¹NI -ICHAELSSON   !RNËR !TLASON 
2ËBERT 'UNNARSSON  
6ARIN SKOT "IRKIR ¥VAR 'UÈMUNDSSON 
(RAÈAUPPHLAUP  'UÈJËN  !LEXANDER 
3NORRI  
&ISKUÈ VÅTI  !LEXANDER  «LAFUR 'UÈJËN
2ËBERT 
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR
-ÎRK 2ÒSSLANDS 6ITALI )VANOV  !LEXEY 2ASTVORTS
EV  %GOR %VDOKIMOV  !LEXEY +AYNAROV  $ENIS
+RIVOSHLYKOV  -IKHAIL #HIPURINE  /LEG +ULES
HOV  $MITRY +OVALEV  +ONSTANTIN )GROPULO 
6ARIN SKOT !LEXY +OSTYGOV 
(RAÈAUPPHLAUP 
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR

Alfreð Gíslason landsliðsþjálfari var þungur á brún eftir Rússaleikinn enda niðurstaðan gríðarleg vonbrigði. Fyrir vikið leikur Ísland um 7. sæti mótsins.
(!.$"/,4) „Tapið gegn Dönum sat
enn í mönnum og svo er liðið orðið
frekar þreytt þar sem við getum
ekki skipt eins mikið og aðrar
sterkari þjóðir. Í dag var það samt
þannig að við vorum komnir með
þennan leik í hendurnar og ég veit
ekki hvað við klúðrum mörgum
dauðafærum á síðustu mínútunum. Það var með hreinum ólíkindum. Það er hundfúlt að hafa kastað
leik sem við vorum með frá okkur.
Við gáfum þetta hreinlega,“ sagði
Alfreð Gíslason landsliðsþjálfari
eftir leik en hann var eðlilega
frekar þungur á brún.
„Við erum ekki að fá nein mörk
af bekknum í leiknum. Ásgeir

finnur sig ekki sem var slæmt því
við þurftum á því að halda er Rússarnir tóku Óla úr umferð. Síðan
koma nánast engin mörk úr vinstri
skyttunni og á móti svona liði er
það dauðadómur,“ sagði Alfreð
sem gat ekki neitað því að það
væri erfitt að kyngja niðurstöðunni á mótinu eftir að hafa verið
hársbreidd frá því að komast í
undanúrslit.
„Það er mjög fúlt en þetta er
þannig að með hverjum leik verður þetta erfiðara og þeir sem
minna hafa spilað verða að skila
meiru en þeir gerðu í dag. Róðurinn þyngist með hverjum leik út af
álaginu. Það er verðugt verkefni

að koma mönnum á lappir fyrir
Spánverjaleikinn því hann verður
mjög erfiður enda Spánn með mun
betra lið en Rússland. Menn verða
bara að rífa sig í gang á ný,“ sagði
Alfreð en efstu sjö sætin á HM
gefa rétt á sæti í riðlakeppni fyrir
Ólympíuleikana en líklegt er að
áttunda sætið muni einnig gefa
sæti í riðlakeppninni en þá í erfiðum riðli með tveim öðrum Evrópuþjóðum.
HENRY FRETTABLADIDIS
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«LAFUR 3TEF¹NSSON FYRIRLIÈI ER EKKI H¾TTUR MEÈ ÅSLENSKA LANDSLIÈINU Å HANDBOLTA

Held áfram ef krafta minna er óskað
")2+)2 ¥6!2 6ARÈI VEL
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"IRKIR ¥VAR 'UÈMUNDSSON

Vantaði neista
(!.$"/,4) Markvörðurinn Birkir

Ívar Guðmundsson átti mjög
góðan leik í gær og hann hefur
staðið sig alveg frábærlega á
þessu móti.
„Mér fannst þetta vera mjög
slakur leikur hjá okkur og það
vantaði allan neista. Menn virtust
ekki vera búnir að jafna sig eftir
Danaleikinn. Það er ömurlegt að
enda mótið svona eftir að hafa
verið búnir að gera góða hluti,“
sagði Birkir Ívar.
HBG

(!.$"/,4) Ólafur Stefánsson var
einna best stemmdur í íslenska
liðinu í gær og dró vagninn lengi
vel en þegar hann var tekinn úr
umferð hrundi leikur íslenska
liðsins.
„Þetta var næstum því jafn
slappt og gegn Úkraínu. Rússarnir
voru ekki góðir og Birkir varði vel
í markinu. Við gáfum þennan leik í
dag. Það er ekkert öðruvísi,“ sagði
Ólafur sem var augljóslega mjög
vonsvikinn.
„Það er vissulega búið að vera
erfitt eftir Danaleikinn en þetta er
það sem þessar keppnir ganga út
á. Þær eru ekki auðveldar og í
svona leik kemur í ljós hvaða lið

hefur meiri vilja og þol. Þetta var
mjög dapurt,“ sagði Ólafur sem er
ekki hættur að leika með landsliðinu.
„Ég stefni ótrauður á Ólympíuleika með landsliðinu og vil halda
áfram að spila með landsliðinu á
meðan ég spila með Ciudad. Á
meðan menn vilja nýta krafta
mína þá býð ég mig fram í landsliðið.“
HBG
%2&)44

«LAFUR 3TEF¹NSSON ¾TLAR AÈ HALDA
¹FRAM MEÈ ÅSLENSKA LANDSLIÈINU
(ÁR ER HANN Å ERFIÈUM LEIK GEGN
2ÒSSUM Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨0*%452
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+EFLAVÅK VANN SINN FYRSTA DEILDARSIGUR ¹ ÒTIVELLI SÅÈAN  DESEMBER Å (AFNARFIRÈI Å G¾R

Fyrirhafnarlítill sigur Keflvíkinga á Haukum
+®2&5"/,4) Það fór eins og flestir

'!4453/ ¶YKIR MEÈ EIND¾MUM SKRAUT

LEGUR KNATTSPYRNUMAÈUR

./2$)# 0(/4/3!&0

'ENNARO 'ATTUSO

Framlengir
samning sinn
&«4"/,4) Ítalski knattspyrnumað-

urinn Gennaro Gattuso hefur
framlengt samning sinn við AC
Milan til ársins 2011. Það þykir
því líklegt að Gattuso muni ljúka
ferli sínum á San Siro en hann er
nú 29 ára gamall. Hann hefur
verið hjá AC Milan síðan 1999.
Fyrr í vikunni samdi hinn
hollenski Clarence Seedorf við
Milan til ársins 2011.
ES¹

bjuggust við á Ásvöllum í gær og
Keflvíkingar sóttu bæði stigin úr
viðureign sinni gegn Haukum.
Keflavík vann 95-70 sigur á útivelli og er liðið því komið með
átján stig í fimmta sæti deildarinnar.
„Við höfum spilað illa í vetur og
eins og staðan er í dag þá erum við
miðlungslið sem ætlar að toppa á
réttum tíma. Við stefndum á að
fara í gang í þessum leik og spiluðum vel. Við fengum mörg stig á
okkur í byrjun en löguðum vörnina svo sannarlega í seinni hálfleik,“ sagði Sverrir Sverrisson,
leikmaður Keflavíkur, eftir leik.
Það voru tíu stig sem skildu
liðin að fyrir þennan leik en

Haukar voru í næstneðsta sæti
deildarinnar og þurfa nauðsynlega að fara að ná sér í stig. Keflvíkingar mættu án bandarísks
leikmanns í leikinn í gær og því
væntanlega einhverjir Hafnfirðingar sem voru bjartsýnir á að ná
fram óvæntum úrslitum.
Haukar byrjuðu leikinn betur
en Keflvíkingar voru alltaf á
hælunum á þeim í fyrsta leikhluta
og staðan 29-28 að honum loknum.
Keflavík náði tökum á leiknum í
öðrum leikhluta en Wayne Arnold
í liði Hauka sá til þess að forysta
gestanna var aðeins sex stig í hálfleik.
Í seinni hálfleik náðu Keflvíkingar fram góðum varnarleik og
náðu tökum á leiknum. Sigur

þeirra var aldrei í hættu, þeir voru
einfaldlega betri, náðu öruggri
forystu og virtist sigur þeirra
heldur fyrirhafnarlítill.
„Við höfðum gaman af hlutunum í þessum leik og við spiluðum
vel sem lið. Það vantaði menn í
okkar lið og við vissum að þetta
yrði hörkuleikur enda Haukar í
mikilli baráttu á botninum. Nú
þarf bara að halda þessu áfram,“
sagði Sverrir en Sebastian
Hermenier var stigahæstur í liði
Keflavíkur með 24 stig, þar af 18 í
fyrri hálfleik.
EGM
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(ÎFUM SPILAÈ LANGT UNDIR GETU
Grindavík hefndi tapsins í undanúrslitaleiknum með því að vinna ÍR-inga á þeirra eigin heimavelli. ÍRingar misstu Hreggvið Magnússon meiddan af velli og virtust vera komnir með hugann við bikarúrslitin.
+®2&5"/,4) Grindavík hefndi taps-

3!6)/,! %IÈUR 3M¹RI KEMUR HÁR INN ¹
FYRIR *AVIER 3AVIOLA FYRIR STUTTU
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*UAN ,APORTA FORSETI "ARCA

Ánægður með
Saviola
&«4"/,4) Samningur Javier
Saviola við Barcelona rennur út í
sumar en forseti félagsins, Juan
Laporta, hefur ekki áhyggjur af
framtíð hans. Saviola hefur farið
á kostum með Barcelona undanfarið í fjarveru Samuels Eto‘o og
Lionels Messi. Hefur hann haldið
Eiði Smára Guðjohnsen úr
byrjunarliðinu undanfarið.
„Ég er gífurlega ánægður með
þau mörk sem Saviola hefur
skorað. Hann reynist alltaf vel
þegar mest á reynir. Við erum
ánægðir með hann og ég óttast
ekki að hann fari í sumar, þótt
hann óski þess. Verði hann áfram
hjá Barca verður það vegna þess
að hann langar til þess sjálfur.“
ES¹

ins í undanúrslitum bikarsins með
því að vinna öruggan tólf stiga
sigur, 81-93, á ÍR í Seljaskólanum í
gær. Grindvíkingar mættu grimmuir til leiks og voru greinilega í
miklum hefndarhug. Þeir unnu
frákastabaráttuna og sóttu grimmt
á ÍR-inga. Grindavíkurliðið fór
kannski óvanalegar leiðir að þessu
því liðið skaut aðeins þremur
þriggja stiga skotum í seinni hálfleik og skoraði ekki þrist fyrr en
eftir 25 mínútur.
ÍR-liðið mátti lítið við því að
missa Hreggvið Magnússon út af
eftir aðeins sex mínútna leik.
Hreggviður varð fyrir meiðslum
aftan í læri í bikarleiknum á
sunnudaginn og þau meiðsli tóku
sig upp strax í upphafi leiks.
Hreggviður yfirgaf völlinn í stöðunni 16-12 fyrir ÍR og þrettán minútum seinna þegar liðin gengu til
hálfleiks voru Grindvíkingar
komnir tíu stigum yfir, 37-47.
Í seinni hálfleik komu ÍRingar
muninum niður í sjö stig en komust ekki nær og leikurinn var
búinn þremur mínútum fyrir
leikslok þegar munurinn var kominn upp í 21 stig, 66-87. ÍR-liðið
bjargaði andlitinu í lokin en það er
áhyggjuefni fyrir Breiðhyltinga
ef að þeir eru komnir með hugann
við bikarúrslitin strax því liðið er
langt frá því að vera öruggt inn í
úrslitakeppnina.
„Menn lögðust á eitt að breyta
nokkrum áherslum frá því í síðustu leikjum og það virkaði. Það er
leiðinlegt að segja það að það þurfi

34)'!(3452 *ONATHAN 'RIFFIN SKORAÈI  STIG Å 3ELJASKËLA Å G¾R

tap í undanúrslitunm í bikar til
þess að vekja okkur en kannski var
það þannig. Við vorum með bikarleikinn en svo byrjuðum við að
verja boltann og hættum að sækja.
ÍR-ingarnir gengu á lagið og stálu

6¥+52&2¡44)2¶/2'),3

þeim leik frá okkur. Í þessum leik
héldum við okkar striki, keyrðum
upp hraðann og vorum grimmir
allan leikinn,“ segir Páll Axel, fyrirliði Grindavíkurliðsins sem vonast til að þessi leikur sé boðberi

þess sem koma skal hjá liðinu. „Við
höfum verið að spila mjög illa og
það er það sem þurfum fyrst og
fremst að laga. Við leggjum aðaláhersluna núna á það að koma nýjum
manni inn og vera komnir á réttan
kjöl þegar í úrslitakeppnina er
komið,“ segir Páll Axel sem vill sjá
meira frá liðinu en í undanförnum
leikjum. „Við höfum verið að spila
langt undir getu. Við byrjuðum
tímabilið á að spila mjög vel með
hraðan og skemmtilegan bolta en
síðan stoppaði það og við fórum að
spila hægan og leiðinlegan bolta.
Við höfum verið að vinna í þessum
hlutum og erum að reyna að setja
líf í þetta aftur,“ sagði Páll Axel að
lokum.
Páll Axel Vilbergsson geymdi
þriggja stiga sýninguna sína þangað til í seinni hálfleik þegar hann
setti fimm þrista niður en framan
af leik lögðu Grindvíkingar upp
með að fara inn í teig með góðum
árangri. Páll Axel endaði leikinn
með 25 stigum þar af komu 19
þeirra í seinni hálfleik. Grindvíkingurinn Calvin Clemmons var illviðráðanlegur inn í teig og endaði
leikinn með 23 stig og 15 fráköst.
Nýi bandaríski leikmaðurinn Jonathan Griffin reyndi mikið og skilaði 25 stigum en 20 skot og 8 tapaðir boltar var kannski of mikill
fórnarkostnaður fyrir þau stig.
Nate Brown var aðalmaður í
liði ÍR og barðist eins og ljón allan
leikinn. Aðrir voru langt frá sínu
besta og þurfa að gera betur ætli
liðið sér inn í úrslitakeppnina.
OOJ FRETTABLADISIS

*OHN 4ERRY

Verður með um
helgina
&«4"/,4) John Terry, fyrirliði

Englandsmeistara Chelsea, hefur
náð sér af meiðslum sínum og
verður með liðinu um helgina er
liðið mætir Charlton. Jose
Mourinho viðurkenndi að hans
hafi verið sárt saknað undanfarnar vikur.
„John Terry er okkur mikilvægur leikmaður. Við höfum
saknað hans og er mikilvægt að
hann sé orðinn klár í slaginn,
sérstaklega nú þegar við höfum
misst marga leikmenn vegna
meiðsla.“
ES¹

SISPENNANDI VIÈUREIGN $ANMERKUR OG 0ËLLANDS Å UNDANÒRSLITUM

Pólland áfram í úrslitaleikinn
(!.$"/,4) Danir og Pólverjar áttust við í æsispennandi viðureign í
undanúrslitum heimsmeistaramótsins
í
Þýskalandi í gær. Rétt
eins og í hinum undanúrslitaleiknum þurfti að
tvíframlengja leikinn. Pólverjar
keyrðu svo yfir Dani á síðustu
mínútum seinni framlengingarinnar og unnu sætan sigur, 36-33.
Pólverjur stjórnuðu leiknum
lengst af í venjulegum leiktíma.

!ÈALFUNDUR 
!ÈALFUNDUR ¥ÖRËTTAFÁLAGSINS &YLKIS OG ALLRA
DEILDA ÖESS VERÈUR HALDINN Å &YLKISHÎLL
ÙMMTUDAGINN  FEBRÒAR  KL 
$AGSKR¹
 6ENJULEG AÈALFUNDARSTÎRF
 ®NNUR M¹L
3TJËRN ¥ÖRËTTAFÁLAGSINS &YLKIS

Danir létu hins vegar aldrei segjast og undir lokin tókst þeim að
jafna metin og áttu meira að segja
möguleika á því að gera út um
leikinn.
Pólverjar gáfust hins vegar
ekki upp, jöfnuðu leikinn sem var
þá framlengdur.
Þegar tvær mínútur voru eftir
af fyrri framlengingunni höfðu
Pólverjar eins marks forystu en
misstu svo mann af velli vegna
brottvísunar. Danir jöfnuðu metin
tvívegis á lokamínútunum í kjölfarið. Pólverjar áttu hins vegar
lokasókn framlengingarinnar en
misstu marks.
Danir komust yfir snemma í
síðari framlengingunni, 31-30 en
fóru illa að ráði sínu eftir það.
Klaufaleg mistök kostuðu þá dýrmætar sóknir og Pólverjar skoruðu fyrir vikið næstu þrjú mörkin.
Þeir dönsku náðu að vísu að
minnka muninn en Pólverjar héldu
ótrauðir áfram og tryggðu sér að
lokum þriggja marka sigur, 36-33.
Vonbrigði frænda okkar því
mikil, svo skömmu eftir þá gríðar-
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miklu gleði sem greip dönsku
þjóðina eftir sigurinn á Íslandi í
fjórðungsúrslitum.
Pólland og Þýskaland eigast því
við í úrslitum HM en Danir og
Frakkar í leik um bronsið.
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 8 &ACTOR ÒRSLIT SÅMAKOSNINGAR
 2ABBIT 0ROOF &ENCE +ANÅNUGIRÈ

INGIN 3ANNSÎGULEG KVIKMYND SEM GER
IST ¹  ¹RATUG SÅÈUSTU ALDAR OG LÕSIR ¹ ¹TAK
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-ONAGHAN ,EIKSTJËRI 0HILLIP .OYCE 
,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM

 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥SLAND Å DAG
 !MERICAN $AD  E
  H¾È TIL VINSTRI  ¥ BLOKK
EINNI Å 2EYKJAVÅK BÒA VINIRNIR "RAGI OG (RAFN
TINNA "RAGI ER BËKMENNTAFR¾ÈINGUR SEM
ÖR¹IR EKKERT HEITAR EN AÈ GERAST KENNARI EN
&JËLA ER LISTAMAÈUR $AG EINN FLYTUR BRËÈIR
"RAGA INN TIL VINANNA OG LÅFIÈ Å ÅBÒÈINNI RASK
AST VIÈ ÖAÈ 4IL ÖESS AÈ HALDA FRIÈINN Å ÅBÒÈ
INNI ¹KVEÈA ÖAU AÈ VIDEOBLOGGA UM LÅF SITT ¹
HEIMILINU OG F¹ ÖANNIG ÒTR¹S FYRIR REIÈINA 
H¾È TIL VINSTRI ER FIMM MÅNÒTNA VIDEOBLOGG
¹ HVERJUM DEGI ¹ 3IRKUS KLUKKAN 

 3IRKUS 2VK E
 3OUTH 0ARK E .ÅUNDA SERÅAN
UM #ARTMAN +ENNY +YLE 3TAN OG LÅFIÈ Å
3OUTH 0ARK EN ÖAR ER ALLTAF EITTHVAÈ FURÈU
LEGT Å GANGI

 /PEN 2ANGE !ÈALHLUTVERK 2OBERT
$UVALL +EVIN #OSTNER !NNETTE "ENNING
 "ÎNNUÈ BÎRNUM
 4HE 3IMPSONS 
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

SERÅA ÖAR SEM HÒMOR DRAMATÅK OG BULLANDI
RËMANTÅK FARA SAMAN

 4HE "ACHELOR 6)))
 +OJAK ,OKAÖ¹TTUR 3KÎLLËTTA LÎGG

IR ÖAR SEM GERT ER GRÅN AÈ STJÎRNUNUM OG
LÅFI ÖEIRRA

 "RAT #AMP 53! E
 0ORN 3TAR 4HE ,EGEND OF 2ON

 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
 .IGHTMARES AND $REAMSCAPES

*EREMY +VIKMYNDAH¹TÅÈIN m9FIR 3TRIKIÈn ER ¹
DAGSKR¹ 3IRKUS ÎLL FÎSTUDAGSKVÎLD KLUKKAN
 -YND KVÎLDSINS 0ORN 3TAR 4HE ,EGEND
OF 2ON *EREMY 3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM

3AGA KVÎLDSINS KALLAST 4HE %ND OF THE
7HOLE -ESS OG ÖEIR (ENRY 4HOMAS OG 2ON
,IVINGSTON LEIKA AÈALHLUTVERKIN 5NGUR SNILL
INGUR FINNUR UPP LYF SEM GETUR KOMIÈ Å VEG
FYRIR FREKARA OFBELDI Å HEIMINUM "ÎNNUÈ
BÎRNUM

 0EPPER $ENNIS E 0EPPER $ENNIS
ER METNAÈARFULL FRÁTTAKONA SEM ÖR¹IR EKKERT
HEITAR EN AÈ VERÈA FRÁTTAÖULUR Å VINS¾LASTA
FRÁTTATÅMA #HICAGO BORGAR %N ÖVÅ MIÈUR FYRIR
HANA Ö¹ ER BÒIÈ AÈ R¹ÈA Å STÎÈUNA

 %NTERTAINMENT 4ONIGHT
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

 (OUSE E
 #LOSE TO (OME E
 "EVERLY (ILLS  E
 6ÎRUTORG
 -ELROSE 0LACE E
 4VÎFALDUR *AY ,ENO E

3+*2 30/24

 #OLD #REEK -ANOR $ULMAGNAÈ
SPENNUDRAMA MEÈ $ENNIS 1UAID OG 3HAR
ON 3TONE UM FJÎLSKYLDU SEM FLYTUR ÒR BORG
INNI Å AFSKEKKT OG NIÈURNÅTT ¾TTARËÈAR SEM ¹
SÁR DULARFULLA OG ËGNVEKJANDI FORTÅÈ!ÈALHLUT
VERK $ENNIS 1UAID 3HARON 3TONE 3TEPHEN
$ORFF ,EIKSTJËRI -IKE &IGGIS  3TRANG
LEGA BÎNNUÈ BÎRNUM

 "EVERLY (ILLS  E
 2ACHAEL 2AY E
 6ÎRUTORG
 -ELROSE 0LACE E
 4HE +ING OF 1UEENS E
 6ÎRUTORG
 3KËLAHREYSTI .µ44 E
 "EVERLY (ILLS 
 2ACHAEL 2AY
 -ELROSE 0LACE
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND E
 4RAILER 0ARK "OYS
 /NE 4REE (ILL "ANDARÅSK UNGLINGA

AN MEÈ RAUÈA SLEIKIPINNANN ER M¾TT AFTUR
.Ò ER ÖAÈ 6ING 2HAMES SEM LEIKUR +OJAK
3EINNI HLUTI LOKAÖ¹TTARINS OG +OJAK ER ENN AÈ
RANNSAKA MORÈIÈ ¹ ¹STMANNI +ATE -C.EILL
$ANA $ELANY EIGINKONU LÎGREGLUSTJËRANS

 #HAPPELLES 3HOW  E
 3TAR 3TORIES E 'AMANÖ¾TT

T

 (- Å HANDBOLTA ,EIKUR ¥SLENDINGA

 !NIMANIACS 6ILLINGARNIR
 'RALLARARNIR 4INY 4OONS
 4AZ -ANIA 
 /PRAH
 ¥ FÅNU FORMI 
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 2ELATED  3YSTRABÎND
 'ANGA STJÎRNURNAR AFTUR 
  MÅNÒTUR
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .¹GRANNAR
 6ALENTÅNA
 (OT 0ROPERTIES 
 *ACK /SBOURNE .O &EAR 
 (ESTAKLÒBBURINN
 .ÕJA VONDA NORNIN
 +RINGLUKAST
 4ITEUF
 0INGU
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .¹GRANNAR .EIGHBOURS
 ¥ÖRËTTIR OG VEÈUR
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥SLAND Å DAG
 4HE 3IMPSONS 
 8 &ACTOR  ²RSLITAKEPPNIN Å 8

T

LAND KEPPT UM   S¾TI Å (AMBORG

3+*2%)..

T

 (- Å HANDBOLTA E ¥SLAND 2ÒSS

 4HERES 3OMETHING
!BOUT -ARY 34®¨  "¥«

5.'!2 /&52(%4*52 ,OFA GËÈU ¹

SKJ¹NUM

VAR HEILLANDI ¹ PAPPÅRNUM OG MAÈUR MUN L¹TA
HANN NJËTA ÖESS ¹ SKJ¹NUM ¥ ÖAÈ MINNSTA TIL AÈ
BYRJA MEÈ
!NNARS HEF ÁG ¹KVEÈIÈ AÈ L¹TA ALLT NÕMETI LÎND OG
LEIÈ FYRIR UTAN (EROES SEM ERU KOMNIR ¹ ÖRIÈJU
VIKU ¹ 3KJ¹ EINUM ¶¾TTIRNIR LOFA GËÈU OG ÖAÈ
ÖURFTI EKKI NEMA Ö¹ TVO FYRSTU TIL ÖESS AÈ FESTA
MANN VIÈ ÖESSA MISLITU HJÎRÈ UNGS FËLKS SEM
KEMST ËV¾NT AÈ ÖVÅ AÈ ÖAÈ BÕR YFIR OFURMANNLEG
UM H¾FILEIKUM
/FURHETJAN HEFUR VERIÈ AÈ S¾KJA Å SIG VEÈRIÈ Å
KVIKMYNDUM ¹ LIÈNUM ¹RUM OG HEFUR GERT LEIFT
URSËKN AF BLAÈSÅÈUM MYNDASÎGUBËKA YFIR ¹ HVÅTA
TJALDIÈ ¶AÈ HLAUT AÈ KOMA AÈ ÖVÅ AÈ Ö¾R S¾KTU
FRAM Å SJËNVARPI OG TAKIST LIÈINU Å (EROES AÈ HASLA
SÁR VÎLL Å IMBAKASSANUM MUNU SJ¹LFSAGT FLEIRI
FYLGJA Å KJÎLFARIÈ %KKERT AÈ ÖVÅ /FURHETJUR ERU
HRESSAR OG SEM BETUR FER OFTAST SKEMMTILEGAR

3*«.6!20 ./2¨52,!.$3
 . &RÁTTIR OG AÈ ÖEIM LOKNUM
VEÈURFRÁTTIR OG MAGASÅNÖ¹TTUR $AGSKR¹IN ER
ENDURSÕND ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 
N¾STA DAG
 OG  TAK MEÈ 'UÈRÒNU
'ÅSLA %NDURSÕNING ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI FR¹
 TIL  N¾STA DAG

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 ,IÈIÈ MITT E
 2EADING 7IGAN FR¹ JAN
 .EWCASTLE !STON 6 FR¹ JAN
 5PPHITUN
 ,IÈIÈ MITT E
 ¶RUMUSKOT E
 #HELSEA "LACKBURN FR¹ JAN
 5PPHITUN E
 7EST ( ,IVERPOOL FR¹ JAN
 5PPHITUN E
 $AGSKR¹RLOK

One Tree Hill
Í KVÖLD KL. 20
Á SKJÁEINUM
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8 &ACTOR Å BEINNI
!NNAÈ ÒRSLITAKVÎLDIÈ Å 8 &ACTOR
FER FRAM Å BEINNI ÒTSENDINGU
FR¹ 6ETRARGARÈINUM Å 3M¹RALIND
Å KVÎLD ²RSLITAKEPPNIN HËFST
MEÈ L¹TUM UM SÅÈUSTU HELGI
ÖAR SEM FYRSTI KEPPANDINN VAR
L¹TINN TAKA POKANN SINN ¶AÈ
VAR 3IGURBJÎRG 4INNA 'UNNARS
DËTTIR EN KRÎFTUGUR FLUTNINGUR
HENNAR ¹ b9OU /UGHT 4O
+NOWm SEM !LANIS -ORISSETTE
FLUTTI UPPHAFLEGA DUGÈI HENNI
EKKI TIL ¹FRAMHALDANDI Ö¹TT
TÎKU ¶AÈ VAKTI SÁRSTAKA ATHYGLI
HVERSU HART DËMARARNIR DEILDU
Å FYRSTA Ö¾TTI ÒRSLITAKEPPNINNAR EINKUM ÖAU 0ALLI OG %LLÕ %F FRAMVINDAN
VERÈUR HINS VEGAR EITTHVAÈ Å ¾TT VIÈ HVERNIG BRESKI 8 &ACTOR HEFUR ÖRËAST Ö¹
EIGA ¹TÎKIN MILLI DËMARANNA EFTIR AÈ MAGNAST ENN FREKAR

23  &-   
 6EÈURFREGNIR  "¾N 
&RÁTTIR  -ORGUNVAKTIN 
&RÁTTAYFIRLIT  &RÁTTIR  &RÁTTAYFIRLIT
 &RÁTTIR  «SKASTUNDIN 
-ORGUNLEIKFIMI  &RÁTTIR 
6EÈURFREGNIR  3AGNASLËÈ  &RÁTTIR
 3AMFÁLAGIÈ Å N¾RMYND 
&RÁTTAYFIRLIT  (¹DEGISÒTVARP 
(¹DEGISFRÁTTIR  6EÈURFREGNIR 
$¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR  6ÅTT OG
BREITT  &RÁTTIR  ²TVARPSSAGAN
%FTIR ÎRSTUTTAN LEIK  -IÈDEGISTËNAR
 &RÁTTIR  &LAKK  &RÁTTIR 
6EÈURFREGNIR  (LAUPANËTAN
 &RÁTTIR
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR

"ANDARÅSK BÅËMYND FR¹  0RESTUR
ÒR 0¹FAGARÈI ER SENDUR TIL AÈ KANNA
HVAÈ H¾FT SÁ Å ÖVÅ AÈ BL¾ÈI ÒR AUGUM
¹ STYTTUM Å KIRKJU Å BRASILÅSKUM
SM¹B¾ OG Å FRAMHALDI AF ÖVÅ HEFUR
HANN KYNNI AF STÒLKU SEM VIRÈIST
UPPLIFA ÖJ¹NINGAR +RISTS ,EIKSTJËRI ER
2UPERT 7AINWRIGHT OG MEÈAL LEIKENDA
ERU 0ATRICIA !RQUETTE 'ABRIEL "YRNE
*ONATHAN 0RYCE OG .IA ,ONG !TRIÈI Å
MYNDINNI ERU EKKI VIÈ H¾FI BARNA

 !UGLÕSINGAR
 3PEGILLINN
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 ,ÎG UNGA FËLKSINS
 «VISSUFERÈ ALLIR VELKOMNIR
 3ÅÈDEGI SKËGARPÒKANNA
 3ÎGUMENN !È LEGGJA HEIMINN UNDIR
FËTINN
 /RÈ KVÎLDSINS
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 ,ITLA FLUGAN
 +VÎLDGESTIR
 &RÁTTIR
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM TIL
MORGUNS

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   +ISS  .ÕJA BÅTIÈ Å B¾NUM &-   8! 2ADÅË   SPORA
EFNI &-   8&-  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   8 )¨  %NGINN VIÈBJËÈUR

F

N
0%GNU
1JÁ0RMÖ

 3P¾NSKA BIKARKEPPNIN 3EVILLA
"ETIS

 0RESIDENTS #UP  /FFICIAL
 'ILLETTE 7ORLD 3PORT 
 0'! 4OUR  (IGHLIGHTS
 3P¾NSKI BOLTINN UPPHITUN ,A

Nýr Chevrolet Lacetti Station
á aðeins 26.980,- á mán.*

,IGA 2EPORT 5PPHITUN FYRIR HELGINA

 !MERÅSKI FËTBOLTINN
 0RO BULL RIDING
 7ORLD 3UPERCROSS '0  
 &OOTBALL AND 0OKER ,EGENDS
&OOTBALL AND 0OKER ,EGENDS ¥ ÖESSUM
PËKERÖ¾TTI ER SPILAÈ PËKERAFBRIGÈIÈ 4EXAS
(OLDEM NO LIMIT SEM FARIÈ HEFUR SIGURFÎR
UM HEIMINN ¥ "ANDARÅKJUNUM OG %VRËPU
ERU STARFR¾KTAR KEPPNISMËTARAÈIR SEM NJËTA
MIKILLAR HYLLI EN KEPPENDUR ERU MEST MEGN
IS ATINNUMENN

T

100% fjármögnun
Engin útborgun
Í erlendri mynt
3 ára ábyrgð

 ."! DEILDIN )NDIANA ,!
,AKERS "EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK )NDIANA 0AC
ERS OG ,! ,AKERS 0ACERS ERU GJARNAN ERFIÈ
IR HEIM AÈ S¾KJA ENDA MIKIL KÎRFUBOLTAHEFÈ
¹ ÖESSU SV¾ÈI EN ÖAÈAN ER TIL D¾MIS GOÈ
SÎGNIN ,ARRY "IRD (EFÈIN ER EKKI SÅÈRI HJ¹
,AKERS EN ÖAR ER 0HIL *ACKSON SM¹M SAMAN
AÈ PÒSSLA SAMAN STERKU LIÈI

 .ÕJAR EIGNIR p NÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR

 %INBÕLISHÒS p %RTU AÈ LEITA AÈ EIN
BÕLISHÒSI p ÖÒ FINNUR ÖAÈ HÁR

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR p ,ITLAR OG
MEÈALSTËRAR EIGNIR SÕNDAR

 .ÕJAR EIGNIR E
 3-3 EIGNIR p VELDU Ö¹ EIGN SEM ÖÒ
VILT SKOÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA 3-3 SKILABOÈ

364 
 3AMTAL MED  2AMP HÎJDARE  %XTRA
 "ORN 7ILD  5NDER STJ¼RNORNA  2AMP
HÎJDARE  2APPORT  0½ SP½RET 
!RGUMENT  2APPORT  'OMORRON 3VERIGE
 +ONST½KNING %-  (ÎJDARNA 
"UDFIRMAN "UMS  0ELIKANMANNEN 
-ITT LIV SOM EN 0OPAT  2APPORT  3½ SKA
DET L½TA  "RANDV¼GG  +ONST½KNING % 2APPORT  +ULTURNYHETERNA  7E
7ERE 3OLDIERS  3¼NDNINGAR FR½N 364

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

*m.v. 84 mánaða bílasamning (í erlendri mynt = hagstæð vaxtakjör)

 +LASSE A  3ISTE NYTT  3CHRÎDINGERS
KATT  .EWTON  3ISTE NYTT  /DDASAT
.YHETER P½ SAMISK  $ISTRIKTSNYHETER 
&RA .ORDLAND  3ISTE NYTT  $ISTRIKTSNYHETER
 &RA -ÐRE OG 2OMSDAL  &RA (ORDALAND
OG 3OGN OG &JORDANE  3ISTE NYTT 
$ISTRIKTSNYHETER  &RA !UST OG 6EST !GDER
 &RA "USKERUD 4ELEMARK OG 6ESTFOLD 
3ISTE NYTT  $ISTRIKTSNYHETER  &RA /SLO
OG !KERSHUS  &RA STFOLD  3ISTE NYTT
 !NNE FRA "JÐRKELY  3ISTE NYTT 
6' LISTA 4OPP   3ISTE NYTT  /DDASAT
.YHETER P½ SAMISK  6' LISTA 4OPP  
.YHETER P½ TEGNSPR½K  &RANKLIN  -EKKE
-IKKEL  0INGVINEN *ASPER  ,URE ,UCY
 $ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN 
.ORGE RUNDT  "EAT FOR BEAT  .YTT P½
NYTT  &ÐRST  SIST  0OLITIAGENTENE 
+VELDSNYTT  3EKS FOT UNDER  #HUCK "ERRY
LIVE FRA ""# 4HEATRE I   3ORTE ORM

Aukbúnaður á mynd: Álfelgur

 "ÐRNEBL¾KSPRUTTEN  5NGDOMSPROGRAM
 6IFTEN  +END DIT HUS  3IRIUSPATRULJEN
$EN TREDJE MAND  +ENDER DU TYPEN  46
!VISEN  4ASK &ORCE  'RÐN GL¾DE 
2ABATTEN  !FTENSHOWET  &ILMTRICKS
HUNDREDE ½R MED .ORDISK &ILM  .YHEDER
P½ TEGNSPROG  46 !VISEN MED VEJRET 
"ECOMING  "OOGIE ,ISTEN  & FOR &½R
 3VAMPE"OB  -AX  (UNNI SHOW
 0EDDERSEN OG &INDUS  !FTENSHOWET
 46 !VISEN MED 3PORT  6EJRET P½ $2
 $ISNEY 3JOV  $ANSK -ELODI 'RAND 0RIX
  46 !VISEN  6INDERNE AF  SEM
IFINALE  +ODENAVN -ERCURY  4ILST½ELSEN
 "OOGIE ,ISTEN

Engin útborgun…
…og þú ert kominn á nýjan fjölskyldubíl!

Lacetti

Vertu klár – engin útborgun fyrir nýjan bíl
Þú færð nýjan fjölskyldubíl úr kassanum með 100% fjármögnun og borgar aðeins 26.980 kr. á mánuði.
Bíllinn, sem er hluti af evrópulínu Chevrolet, er með 3ja ára ábyrgð og Chevrolet gæðastimplinum. Vertu því
klár, komdu og kynntu þér málið. Við erum á Tangarhöfðanum og tökum vel á móti þér.
Tangarhöfða 8-12

Sími 590 2000

www.benni.is

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

Umboðsmenn: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík. Bílasalan Ós, Akureyri. Bílasala austurlands, Egilsstöðum.
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Barði með lag í lesbíuþættinum L-Word

… fær Emiliano Monaco og
félagar hans í Reykjavík
Documentary Workshop, sem
hyggjast hefja heimildamyndir
til vegs og virðingar og kynna
þær almennilega fyrir landsmönnum.

1

2

6

7

9

3

4

5

8

10

12

11

13

14

15

16

18

17

19

20

21

,2¡44  ENDAVEGGUR  Å RÎÈ  ÖRÅ 
BËKSTAFUR  RYK  FROÈA  FLATFËTUR
 BERIST TIL  R¹  FOR  TVEIR EINS
 FAÈMLAG
,«¨2¡44  VIÈLAG  BARDAGI  VIÈHALD
 FESTING  UMORÈUN  MAS  SUSS
 GLYÈRA  HRYGGUR  ËREIÈA
,!53.
,«¨2¡44  STEF  AT  FRIÈILL  LÅM
 UMRITUN  MAL  USS  G¹LA 
BAK  RÒ
,2¡44  GAFL  TU  TRÅ  EMM 
IM  FRAUÈ  ILSIG  BT  SL¹ 
AUR  LL  KNÒS

FYRSTUR
MEÐ
FRÉTTIRNAR

„Þetta er mjög fínt, aðallega fjárhagslega,“ segir Barði Jóhannsson
en lagið hans Dream hljómar í
næstu þáttaröð The L-Word sem
sýnd verður Skjá einum í haust.
Söngkonan Noemi Brosset syngur lagið en Barði segir að þau
hafi samið það saman. Tónlistarmaðurinn vissi ekki undir
hvaða aðstæðum það myndi
hljóma. Og hafði sjálfur
ekki séð þættina. „Nei,
ég verð nú að viðurkenna það en mikið af
fólki í kringum mig
"!2¨) (EFUR EKKI SÁÈ

Ö¾TTINA OG VISSI EKKI UNDIR
HVAÈA AÈST¾ÈUM LAGIÈ
FENGI AÈ HLJËMA

horfir á þessa þætti og hefur
gaman af,“ segir Barði. Þetta er
reyndar ekki í fyrsta skipti sem
Barði á lag í bandarískum sjónvarpsþætti því hann átti
lag í síðustu seríu af O.
C.
Fjöldi þekktra tónlistarmanna
hefur
komið við sögu í þáttunum og nægir
þar að nefna
Íslandsvininn
Peaches. Í þættinum sem lag
Barða fær að
hljóma
kemur
síðan Goldfrapp
fram. Barði hefur
töluverða reynslu

4(% , 7/2$ ¶¾TTIRNIR UM LESBÅURNAR

Å ,OS !NGELES HAFA NOTIÈ ÖËNOKKURRA
VINS¾LDA

'¥3,) %).!233/. ,!.$ 2/6%2  /' "2/4 ²2 36%)4)..) ¥ !&-,).5

&ÁKK  UMFERÈARPUNKTA
Å FERTUGSAFM¾LISGJÎF
„Þetta var stórkostlegt afmæli. Ég
væri til í að verða fertugur aftur
bara upp á það,“ segir Gísli Einarsson frétta- og Mýramaður með
meiru í samtali við Fréttablaðið.
Um síðustu helgi var slegið upp
heljarinnar veislu í tilefni dagsins.
Gísli varð fertugur og afmælisbarnið forsýndi í Landnámssetrinu á Borgarnesi við það tækifæri,
hálfkláraða sýningu sem heitir
Mýramaðurinn. Gísli segir hana í
anda Davids Attenborough en þar
er vísindalega farið yfir þróun
Mýramannsins frá steinöld til
vorra daga. Verkið er flutt af Gísla
og inn á milli er brugðið upp kvikmyndabrotum.
„Já, ég held að verkið varpi
nýju ljósi á þessa tegund þannig að
menn átti sig betur á hegðunarmunstrinu sem einkennir menn á
borð við Magnús Scheving og Guðlaug Þór Þórðarson svo dæmi séu
nefnd,“ segir Gísli sem sýnir verkið um þessar mundir í Landnámssetrinu.
Afmælisbarnið er afskaplega
ánægt með hvernig til tókst enda
steig hin fornfræga hljómsveit
Upplyfting á svið og Gísli segir
uppnuminn: „Elton John hvað? Ég
hefði getað notað hann í dinnernum. En hann er ekkert á borð við
Upplyftingu.“
En þó sýning Gísla sæti tíðindum og fjörið í veislunni eru það
ekki síst afmælisgjafirnar sem
vekja athygli: Brot úr Lundareykjadal sem innihélt þrjár

'¥3,) /' ,!.$ 2/6%2).. '«¨) (ANN KEMST Å  KM HRAÈA UNDAN BREKKU OG Å

HAGST¾ÈRI VIND¹TT

þúfur, gaddavír og sitthvað fleira
en einmitt þar sleit Gísli barnsskónum og forláta Land Rover
árgerð 1966. Gangfær og nýskoðaður. Ýmsir mektarmenn úr sveitinni gáfu Gísla þessa höfðinglegu
gjöf.
„Hann kemst upp í 70 km hraða,
þá niður brekku og í hagstæðri
vindátt,” segir Gísli sem kann að
lesa í skilaboðin sem felast í gjöfinni. Er þá ónefnd sú gjöf sem
Gísla þótti einna mest til koma.
Allir gestir í veislunni lögðu fram

á löggiltum skjalapappír yfirlýsingu afsals á einum umferðarpunkti hver til Gísla. Samtals 80
umferðarpunktar.
„Yfirfærsla á kvóta. Það er ekkert leyndarmál að ökuferill minn
er ævintýralegur. Já, ég hef misst
prófið. Fyrir að fara yfir á punktum. Ég er með hreinan skjöld núna
en gott að eiga 80 umferðarpunkta
upp á að hlaupa. Ég á eftir að þinglýsa þeim en veit ekki hvernig það
mun ganga.”
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3IGURÈUR $AGBJARTSSON -AGNÒS 3TEF¹NS
SON OG +RISTJ¹N "JÎRN 3NORRASON 'ÅSLI
GEFUR LÅTIÈ FYRIR %LTON Å SAMANBURÈI

0ARTUR AF VERSTA VEGI SEM UM GETUR ÖRJ¹R
ÖÒFUR OG BRENNIVÅNSFLASKA TILHEYRÈU EINNI
AFM¾LISGJÎFINNI

af tónsmíðum við leikið efni, á lög
í tveimur kvikmyndum um þessar
mundir en hann samdi sem kunnugt er tónlistina ásamt Mínus við
kvikmyndina Strákarnir okkar.
Sem fjallaði líka um samkynhneigð, hommalið í knattspyrnu.
The L-Word þættirnir hafa notið
töluverðra vinsælda hér heima og
vestanhafs en þeir þykja opinskáir
í umfjöllun sinni um lesbíurnar
tólf í Los Angeles. Barði er hins
vegar ekki eini íslenski tónlistamaðurinn sem bandarískir sjónvarpsframleiðendur hafa fallið
fyrir því Emilíana Torrini átti lag
við dramatískar aðstæður í Grey‘s
Anatomy og lag tónlistarmannsins
Eberg hljómaði einnig í unglingasápunni O.C.
FGG
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¥SLENDINGAR HAFA VERIÈ ¹BERANDI ¹
KVIKMYNDAH¹TÅÈINNI Å 'AUTABORG
SEM STENDUR NÒ SEM H¾ST &IMM
NÕJAR ÅSLENSKAR KVIKMYNDIR VERÈA
KYNNTAR MEÈ EINUM EÈA ÎÈRUM
H¾TTI EN ÖAÈ ERU "ÎRN OG &ORELDRAR
EFTIR 2AGNAR "RAGASON !NNA
OG SKAPSVEIFLURNAR +ÎLD SLËÈ OG
!STRËPÅA EN HÒN VERÈUR Å FLOKKI
MEÈ VERKUM SEM ERU RÁTT ËKL¹RUÈ
!THYGLI VEKUR AÈ TV¾R ÅSLENSKAR
KVIKMYNDIR ERU MEÈAL ÖEIRRA KVIK
MYNDA SEM VALDAR VORU ¹ SÁRSTAKA
YFIRLITSSÕNINGU VEGNA ÖRJ¹TÅU ¹RA
AFM¾LIS H¹TÅÈARINNAR EN ÖAÈ ERU
"ÎRN N¹TTÒRUNNAR Å LEIKSTJËRN &RIÈ
RIKS ¶ËRS &RIÈIKSSONAR OG (RAFN
INN FLÕGUR EFTIR (RAFN
'UNNLAUGSSON

6EITINGAHJËNIN 'ARÈAR +JARTANS
SON OG )NGIBJÎRG ®RLYGSDËTTIR
SEM SELDU .ASA ¹ SÅÈASTA ¹RI EIGA
NÒ Å VIÈR¾ÈUM VIÈ 'UÈVARÈ 'ÅSLA
SON UM KAUP ¹ VEITINGASTAÈNUM
!PËTEKINU 3AMKV¾MT HEIMILDUM
&RÁTTABLAÈSINS ERU SAMNINGAVIÈ
R¾ÈUR LANGT KOMNAR EN STUTT HLÁ
HEFUR NÒ VERIÈ GERT ¹ ÖEIM ST¾È
AN ER SÒ AÈ 'UFFI EINS OG 'UÈVARÈ
UR ER JAFNAN KALLAÈUR ER STADDUR
ERLENDIS ¹
SKÅÈUM
FGGËHÖ

JAKOB FRETTABLADIDIS

www.visir.is
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FRUMBURÈURINN SEM STEIG ¹ SVIÈ OG SÎNG
FYRIR FÎÈUR SINN MIKINN BRAG

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

SÚR HVALUR - SÚRT RENGI
HARÐFISKUR

Nýtt fréttastef hjá RÚV
„Nú eru allir fréttatímar komnir
með sama auðkennið,“ segir Óðinn
Jónsson, fréttastjóri Ríkisútvarpsins. Margir hlustendur hrukku í kút
þegar nýtt stef hljómaði á undan
hádegisfréttunum í gær. Hið gamla
er löngu orðið samgróið fréttaflutningi gömlu Gufunnar, hefur verið
spilað í nærri aldarfjórðung.
„Við vildum bara minna hlustendur okkar á að við erum nútímaleg og kjarkmikil fréttastofa og
þetta var eitt af þeim atriðum sem
við vildum breyta,“ útskýrir Óðinn
og segir að ekki hafi staðið á
viðbrögðunum en þau hafi
flest öll verið á jákvæðu
nótunum. „Við erum ekki
að biðla til fólks að það
hoppi um af kæti og
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3TEF LÕTUR ÎÈRUM LÎGM¹L
UM EN ÎNNUR TËNLIST ER
EKKI LAG HELDUR MEIRA EINS
OG MERKI
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+OMINN TÅMI ¹ AÈ
BREYTA UM STEF EFTIR
ALDARFJËRÈUNG

vissulega eru margir hugsi yfir
þessu,“ útskýrir Óðinn. „Fólk verður líka að fá tækifæri til að venjast
þessu nýja stefi.“
HÖfundur nýja stefsins er Ólafur Jóhannsson en hann starfar alla
jafnan sem tæknimaður hjá Útvarpinu. Ólafur naut liðsinnis Viðars
Hákons úr hljómsveitinni Trabant
og segir höfundurinn að þeir hafi
legið vel og lengi yfir stefinu. „Ég
forðast reyndar þá hugsun að stefið
eigi eftir að hljóma næstu 25 árin,“
segir Ólafur sem hafði fengið ólík
viðbrögð við þessari breytingu.
„Sumir hafa hugsað okkur þegjandi
þörfina fyrir að vera breyta lífi
þeirra enn einu sinni. Unga fólkið
tekur þessu hins vegar fegins
hendi.“
FGG

FRUMSÝND Í DAG!
KEYPTU EINHVERJAR
TVÆR ROCKY DVD
MYNDIR Í MAX Á TILBOÐI
OG ÞÚ FÆRÐ TVO
BÍÓMIÐA Á NÝJU
ROCKY MYNDINA*
* meðan birgðir endast
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Nóg að gera

Þ

Flug til Færeyja

¶%44! er staðreynd. Okkur finnst

- brú milli bræðra og góðra granna

egar tveir Íslendingar hittast á
förnum vegi er vaninn að
annar spyrji: „Hvað segirðu
gott?“, „Heyrðu, bara allt það
fína,“ er þá venjulega svarið og í
kjölfarið kemur iðulega spurningin: „Nóg að gera?“
fátt mikilvægara en að vera
önnum kafin og viljum meðbróður
okkar ekkert minna. Ef ekki er
nóg að gera hjá einhverjum, þá er
eitthvað að.

b¡'

er bara búinn að vera svo
bissí“ er afsökun sem flestir
Íslendingar taka með miklum
skilningi. Við kinkum samþykkjandi kolli og segjum: „Sama
hér.“ Sá þykir skrítinn sem ekki er
eitthvað að vinna á kvöldin og um
helgar. „Er síminn kannski ekkert
að hringja hjá honum eða …?“

¶%33) spurning; „Er nóg að gera?“
er svo samofin vitund minni að
það þurfti mann sem hefur búið í
Danmörku í fimm ár til að benda
mér á þetta. Meðan Danir heilsast
með því að metast um frítíma,
heilsast Íslendingar með metingi
um hvor vinni meira.
%.

Danir eru nú engir snillingar.
Það er nú til gamalt og gott máltæki sem segir að vinnan sé systir
hamingjunnar og með því að
spyrja hvort nóg sé að gera er
maður í raun að spyrja hvort viðkomandi sé ekki hamingjusamur.
Það er að segja ef viðkomandi er
karlmaður.

¶6¥ konur fá þessa spurningu
mun sjaldnar en karlar. Kannski
er það vegna þess að við vitum
innst inni að það er alltof mikið að
gera hjá flestum konum. Ef við
myndum aulast til að spyrja konu
þessarar spurningar þá kæmi
hrollvekjandi holskefla af upplýsingum um barnauppeldi, Bónusferðir og þvott, auk þess sem hún
skilar a.m.k. átta stunda vinnudegi og er líka í námi. En hún leggur þetta á sig vegna þess að það er
svo mikið „nóg að gera“ hjá manninum hennar, því sá sést varla
nema yfir blánóttina.
/' hann er hetjan í fjölskylduboðunum. Hann er týndi sonurinn
sem sýndi og sannaði að hann er
enginn aumingi. Í dag hefur hann
svo mikið að gera að börnin hans
þekkja hann ekki. Þannig var það
líka með pabba hans, sem nú bætir
fyrir samskiptaleysið við soninn
með því að vera góður við barnabörnin. „Það er fjör í sonarsyninum. Hann verður mikill vinnumaður þegar hann verður stór.
Það verður örugglega nóg að gera
hjá honum.“

MARKAÐURINN

Viðskiptatækifæri - ferðaævintýri
Færeyjar eru heillandi heimur rétt við bæjardyr okkar
mánudögum og föstudögum. Frá 25. mars er flogið
Íslendinga. Þar sem þær rísa úr hafi bíður okkar gestrisin þrisvar í viku, á mánudögum, miðvikudögum og
og vingjarnleg þjóð, litskrúðugt mannlíf, stórbrotin
föstudögum.
náttúra og þróttmikið samfélag með ótal möguleikum og
opið fyrir nýjum hugmyndum.
Verð frá
kr., báðar leiðir með sköttum.
Í samvinnu við Atlantic Airways býður Flugfélag Íslands
reglubundnar flugferðir milli Íslands og Færeyja allan
Færeyjaflug í samvinnu við Atlantic Airways.
ársins hring. Fram til 24. mars er flogið tvisvar í viku, á

23.470

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