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Svanur Halldórsson hefur keyrt leigubílí yfir hálfa öld. Fyrsta bílinn eignaðisthann fjórtán ára og síðan þá hefur hann keyrt rúma þrjár milljónir kílómetra.„Fyrsta túrinn tók ég á tvítugsafmælinu
mínu þann 1. mars 1955haft þ

lengra. „Ég hef það fyrir reglu að ávarpa
ekki fólk að fyrra bragði, en ef fólk vill
tala, hlusta ég að sjálfsögðu og mér hefur 
verið trúað fyrir miklu í gegnum tíðina.
Manni er trúað fyrir lífi og limum fólks en
líka mannorði,“ segir Sst f

Fékk fyrsta bílinn 
fjórtán ára

hús&heimiliLAUGARDAGUR 10. FEBRÚAR 2007

Háfar í ljósa-
krónuformi

Stórkostleg tilboð, fjölbreytni og nýjungar!

 Íslendingur á fertugs-
aldri lést í bruna í Stokkhólmi 
aðfaranótt fimmtudags. Hann 
læstist inni í ruslageymslu veit-
ingastaðar og hringdi í lögreglu 
þegar eldur kom þar upp. Þegar 
slökkvilið kom á vettvang einni 
og hálfri klukkustund síðar fannst 
maðurinn látinn í geymslunni.

Slökkviliðinu í Stokkhólmi 
barst tilkynning um mikinn reyk 
sem lagði frá veitingastaðnum 
Engelen í Gamla Stan, gamla bæ 
Stokkhólms, rétt fyrir klukkan 
þrjú. Þegar það mætti á staðinn 
var ruslageymsla veitingastaðar-
ins full af reyk auk þess sem enn 
logaði lítillega í geymslunni. Eftir 
að hafa slökkt eldinn fannst mað-
urinn látinn. Lögreglan í Stokk-
hólmi segist ekki geta staðfest 
með fullvissu að hinn látni sé 
Íslendingurinn, en hann hafi haft 
skilríki hans á sér og ekkert bendi 
til annars en að um Íslendinginn 
sé að ræða.

Peter Granquist, rannsóknar-
lögreglumaður hjá lögreglunni í 

Stokkhólmi, segir lögreglunni 
hafa borist símtal úr íslensku 
númeri um einni og hálfri klukku-
stund áður en slökkviliðið mætti á 
vettvang og að sá sem hringdi 
hafi tilkynnt um eld. Símtalið hafi 
síðan rofnað. Ekki hafi verið hægt 
að staðsetja símtalið og því lítið 
hægt að aðhafast. Ekki hefur 
fengist endanlega úr því skorið 
hvort það var Íslendingurinn látni 
sem hringdi, en Granquist telur 
það þó afar líklegt.

Veitingastaðurinn var lokaður 
og mannlaus þegar slökkviliðið 

bar að, en vitað er að maðurinn 
var á veitingastaðnum fyrr um 
kvöldið. Innangengt er af veit-
ingastaðnum í ruslageymsluna en 
dyrnar inn í geymsluna að utan-
verðu voru læstar. Læsing 
geymslunnar er þess eðlis að ekki 
er hægt að opna dyrnar innan frá. 
Ekki liggur fyrir hvers vegna 
maðurinn var í geymslunni og 
orsök brunans er ókunn. 

Lögreglumenn hafa þó látið 
hafa eftir sér í sænskum fjölmiðl-
um að málið sé rannsakað sem 
slys. Þá er ekki ljóst hver dánar-
orsök mannsins var, en hún verð-
ur kunn eftir helgi.

Maðurinn var starfsmaður 
Iceland Express og var í vinnu-
ferð við annan mann á vegum 
fyrirtækisins þegar slysið varð. 
„Menn eru hér í áfalli,“ segir 
Matthías Imsland, framkvæmda-
stjóri Iceland Express.

Maðurinn lætur eftir sig unn-
ustu og tvö börn en ekki er unnt 
að greina frá nafni hans að svo 
stöddu. -

Hringdi í lögreglu 
læstur í sorpgeymslu
Íslendingur lést í bruna í sorpgeymslu veitingastaðar í Stokkhólmi aðfaranótt 
fimmtudags. Allt bendir til þess að maðurinn hafi læst inni í geymslunni og 
hringt í lögreglu þegar eldur kom þar upp. Orsök brunans er ókunn.

Framkvæmdastjórn
Evrópusambandsins lagði í gær 
fram frumvarp að nýrri Evrópulög-
gjöf, sem hefur að markmiði að 
gera glæpi gegn umhverfinu 
refsiverða. Er gert ráð fyrir að 
fyrir alvarleg brot verði hægt að 
dæma menn í allt að fimm ára fang-
elsi eða allt að 750.000 evra sekt, 
andvirði hátt í 67 milljóna króna. 

Samkvæmt frumvarpinu verður 
dómstólum enn fremur heimilt að 
fyrirskipa stöðvun á rekstri 
fyrirtækis og að gera umhverfis-
brotamönnum að hreinsa upp eftir 
sig.

Refsað fyrir 
umhverfisglæpi

Víðir EA 910 kom 
til Akureyrar í gær úr sinni fyrstu 
veiðiferð á árinu með verðmætasta 
afla í sögu skipsins, alls um 160 

milljón króna 
virði. Aflinn er 
að mestu þorskur 
en einnig ýsa, 
ufsi og karfi, 
samtals tæplega 
320 tonn af 
frystum fiski eða 
um 700 tonn upp 
úr sjó.

Aflanum
verður landað á Akureyri og fer 
hann síðan á Bretlandsmarkað. 
Skipið fór út 3. janúar og er því 
búið að vera 36 daga í veiðiferð-
inni, þar af 7 sólarhringa á siglingu 
til og frá miðunum í Barentshafi. 
Skipstjóri í veiðiferðinni var 
Hjörtur Valsson og um borð með 
honum voru 25 skipverjar.  

Aflaverðmæti 
160 milljónir



Pétur Hauksson geðlæknir segir að 
stjórnvöld eigi að bregðast strax við og aðstoða 
það fólk sem hefur orðið illa úti eftir dvöl sína 
í Byrginu. Pétur setti þegar árið 2002 fram 
grunsemdir um brotalamir í starfsemi Byrgis-
ins. Bréf hans þess efnis dagaði uppi hjá land-
læknisembættinu, en var ekki sent áfram til 
þar til bærra stjórnvalda. Síðan hefur komið í 
ljós að ástand mála í Byrginu var miklum mun 
verra en nokkurn óraði fyrir, bæði hvað snerti 
fjármál og fleiri þætti starfsins. 

„Þær stúlkur sem verst hafa orðið úti í dvöl 
sinni í Byrginu þurfa til dæmis vernd, því þær 
eru í hættu. Þarna er um varasama menn að 
ræða og þær eru skelfingu lostnar,“ segir 
Pétur. „Mín skoðun er sú að það eigi að gera 
eitthvað fyrir þetta fólk. Mér finnst ömurlegt 
að þessar stúlkur þurfi að standa í því per-
sónulega að fá málinu framgengt með kærum 
til sýslumanns. Það er ekkert smámál að ganga 
í gegnum slíkt. Þær eru hetjur, en þær eru 
jafnframt veikburða og eiga erfitt með þetta. 
Þær voru veikar fyrir og máttu ekki við því 
áfalli sem þær urðu fyrir. Og nú eru þær aftur 
að upplifa það sem áfall að það er ekkert komið 
til móts við þær. Mér finnst að kerfið sem 
brást eigi að koma inn í þetta mál með mynd-
arlegri hjálp núna.“

Spurður hvað hann vildi að gert yrði fyrir 
fólk sem kom illa út úr dvöl sinni í Byrginu 
svarar Pétur að hann myndi vilja sjá ráðherra 
stíga fram og segja að ábyrgðin sé ríkisins. 
Það muni axla ábyrgð og gera eitthvað í mál-
unum strax, og einnig til lengri tíma litið. Bara 
slík yfirlýsing myndi hjálpa fólkinu, þannig að 
því liði betur. 

„Auk verndar þurfa stúlkurnar á öryggi að 
halda núna. Sumar þurfa bráðahjálp vegna 
sinna sjúkdóma. Þær þurfa félagslegan stuðn-
ing út af börnum sem þær hafa eignast. Þetta 
þarf að koma frá einhverjum sem þær treysta, 
svo sem landlækni eða stjórnvöldum, því þær 
treysta vitaskuld engum lengur. En þær fá 
ekkert nema þögn.“

Pétur segir ekki nóg að gert með því að hið 
opinbera kæri Guðmund Jónsson vegna bók-
halds.

En þegar sér hafi verið ljóst að ekkert ætti 
að aðhafast í þágu fólksins þá hafi hann gripið 
til þess ráðs að skrifa landlæknisembættinu í 
byrjun mánaðarins og fært rök fyrir því að um 

heilbrigðismál væri að ræða. Fólkið hafi farið 
í Byrgið vegna sjúkdómseinkenna í leit að 
meðferð. Ábyrgðin sé allt önnur heldur en ef 

fólkið hefði verið að leita eftir gistingu. Málið 
heyri undir lög um réttindi sjúklinga.

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

NOTAÐIR BÍLAR
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OPEL VECTRA ELEGANCE 1.8
Nýskr. 08.06 - Beinskiptur - Ekinn 3 þús. km.  -  Allt að 100% lán.
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Krefst verndar fyrir stúlkurnar
Pétur Hauksson geðlæknir vill að stúlkurnar sem urðu illa úti í dvöl sinni í Byrginu fái vernd. Þær séu í 
hættu og séu skelfingu lostnar. Félagsmálaráðherra á stíga fram og viðurkenna að ríkið beri ábyrgðina.

Ríkisstjórn undirbýr aðgerðir sem notaðar 
verða við rannsókn á aðbúnaði barna á vistheimilum 
á vegum ríkisins. Geir H. Haarde forsætisráðherra 
segir að tekin hafi verið ákvörðun um að það fólk sem 
varð fyrir harðræði í Breiðavík verði boðin áfalla-
hjálp.

Þær upplýsingar fengust í félagsmálaráðuneyti að 
ljóst væri að rannsóknin yrði mjög víðtæk. Öll 
barnaheimili sem starfrækt voru á vegum ríkisins 
frá sjötta til áttunda áratugar síðustu aldar yrðu 
athuguð, viðamikil gagnasöfnun væri þegar hafin.

Bragi Guðbrandsson, forstjóri Barnaverndarstofu, 
segir heimilin sem um ræðir vera stúlknaheimilið 
Bjarg, Unglingaheimili ríkisins, Kumbaravog, 
Silungapoll og Breiðavík, einhver fleiri kunni þó að 
hafa verið rekin til viðbótar á þessum árum. Hann 
tekur fram að ekki séu vísbendingar um að harðræði 
hafi verið beitt á öllum þessum stöðum.

Ákvörðun um hvort það fólk sem beitt var ofbeldi 
á barnaheimilum fái greiddar bætur líkt og gert 
hefur verið í Noregi hefur ekki verið tekin. Reynsla 
nágrannalandanna í þessum málum verður þó nýtt 
við vinnslu málsins. 

Guðrún Ögmundsdóttir, þingmaður Samfylkingar-
innar, sem talað hefur með fébótum segir að greiðsl-
ur til þolenda verði auðveldari í framkvæmd heldur 
en í Noregi. Heimilin sem verða rannsökuð á Íslandi 
séu mun færri og gögn um þau fleiri.

Ríkisstjórnin fundar aftur um málið á þriðjudag. 

Öll heimilin rannsökuð

 Einhliða utanríkis-
stefna kvödd, er heiti greinar 
Mikhaíls Gorbastjovs sem birtist í 
Fréttablaðinu í dag. Í henni beinir 
hann spjótum sínum að utanríkis-
stefnu bandarískra stjórnvalda. 
Greinar eftir þennan fyrrverandi 
leiðtoga Sovétríkjanna og friðar-
verðlaunahafa Nóbels munu 
framvegis birtast mánaðarlega í 
Fréttablaðinu.

Lesendur Fréttablaðsins fá 
jafnframt tækifæri til að senda 
spurningar til Gorbatsjovs sem 
hann mun svara í blaðinu. Spurn-
ingarnar sendist með tölvupósti til 
gorbatsjov@frettabladid.is.

Skrifar greinar 
í Fréttablaðið

Íslenski tölvuleikja-
framleiðandinn CCP hefur í bígerð 
nýjan fjölspilunarleik, sem mun 
hljóta heitið World of Darkness. 
Leikurinn verður unninn í sam-
vinnu við bandaríska leikjafyrir-
tækið White Wolf, sem CCP samein-
aðist á seinni hluta síðasta árs. 

Leikurinn verður að minnsta 
kosti fjögur ár í þróun og verður 
unninn bæði í Reykjavík og í 
Atlanta í Bandaríkjunum, þar sem 
höfuðstöðvar White Wolf eru.

Sögusviðið leiksins verður skáld-
aði heimurinn World of Darkness, 
sem byggður er af vampírum og 
varúlfum. White Wolf bjó til heim-
inn og hefur undanfarin ár þróað 

hann og skrifað í kringum hann 
sögur, meðal annars gefið út bækur 
sem gerast eiga í heiminum.

Halldór Fannar Guðjónsson, 
forritari hjá CCP, gat ekki gefið 
frekari upplýsingar um leikinn en 
sagði að þróun hans hæfist á næstu 
mánuðum.

CCP á og rekur íslenska fjölspil-
unarleikinn EVE Online sem notið 
hefur gríðarlegra vinsælda og hefur 
um 180 þúsund áskrifendur.Kristinn, ertu loksins frjáls?

Loðnufrysting er 
hafin af krafti í Vestmannaeyjum. 
Loðnubátar Ísfélagsins og 
Vinnslustöðvarinnar koma einn af 
öðrum í land með afla sinn og 
frysting er hafin í vaktavinnu í 
báðum vinnslustöðvunum. 

Ísfélag Vestmannaeyja keypti 
nýlega frystihúsið á Þórshöfn og 
á eftir þau kaup um 20 prósent 
úthlutaðs loðnukvóta, eða 60 
þúsund tonn. Úthlutaður kvóti 
Vinnslustöðvarinnar er um 30,000 
tonn. Loðna er fryst á Rússlands-
markað en þegar hrognafylling 
hennar eykst verður fryst á 
Japansmarkað.

Loðna fryst í 
vaktavinnu

Ökumaður var 
stöðvaður á Vesturlandsvegi 
nærri Akranesi í gær á 105 
kílómetra hraða. Það myndi þó 
varla sæta tíðindum ef ekki hefði 
verið fyrir aðra bifreið sem 
ökumaðurinn dró í taug á eftir sér. 

Við slíkar aðstæður gildir 
undantekningarlaust 30 kílómetra 
hámarkshraði og var maðurinn 
því á vel ríflega þreföldum 
hámarkshraða. Sé annar bíll 
dreginn með viðurkenndum 
dráttarbúnaði er heimilt að aka á 
50 kílómetra hraða, en einungis á 
30 ef dregið er með taug.

Ökumaðurinn var sviptur 
ökuréttindum á staðnum.

Á 105 með bíl í 
dráttartaumi





 Þó nokkur lagnaðarís er í 
Húsavíkurhöfn og meinar trébát-
um að landa við innri höfnina. 

Von ÞH-54 hefur ekki komist 
inn í þrjá daga, en landar á haf-
skipabryggjunni, sem liggur utar. 

Ferskvatn úr Laxá flýtur ofan á 
sjónum, og í logninu frýs það og 
myndar skæni.

Sigurður Kristjánsson var að 
sigla Voninni í land þegar Frétta-
blaðið náði tali af honum. Hann 
sagði að ísinn virtist heldur minni 
í gær en í fyrradag. Þó ætlaði Sig-
urður ekki að reyna að komast inn. 
Hann hefur gert út frá Húsavík í 
nærri þrjátíu ár og man ekki eftir 
viðlíka ástandi. 

„Það er alveg dunkalogn og 
þetta hreyfist ekki neitt. Þeir 
vona að þegar austanáttin gerir, 
þá molni þetta í sundur,“ segir 
Sigurður. Hann telur að rótið í 

höfninni sé minna en áður vegna 
nýs grjótgarðs og smábáta-
bryggju, sem stoppi ísinn. Þeir 
Húsvíkingar séu þó ánægðir með 
smábátabryggjuna.

Lagnaðarís stíflar höfnina

 Samkomulagið sem 
leiðtogar tveggja fylkinga Palest-
ínumanna gerðu í Mekka í Sádi-
Arabíu á fimmtudaginn hefur hlotið  
jákvæð viðbrögð, sem einkennast 
þó af varfærni, frá ráðamönnum í 
Evrópuríkjum og Bandaríkjunum. 

Palestínumenn fögnuðu hins 
vegar samkomulaginu á götum úti 
í Gaza-borg, þar sem átök fylking-
anna hafa verið hörðust, í von um 
að nú hafi borgarastríði klárlega 
verið afstýrt. Leiðtogar Palestínu-
manna voru á hinn bóginn varkárir 
í tali og sögðu að erfitt gæti reynst 
að framkvæma samkomulagið.

Kvartettinn svonefndi, fulltrú-
ar frá Bandaríkjunum, Evrópu-
sambandinu, Rússlandi og Samein-
uðu þjóðunum, fagnaði hins vegar 
samkomulaginu og lét í ljós þá von 
að það gæti orðið til þess að friður 
næðist við Ísrael.

Emma Udwin, talskona Evrópu-
sambandsins, sagði aðila kvartetts-
ins vera sammála um að nú þyrfti 
að taka þann tíma sem þarf til að 
athuga í hverju samkomulagið er 
fólgið og hvernig á að hrinda því í 
framkvæmd – fyrr verði ekki hægt 
að aflétta alþjóðlegu banni á aðstoð 
til Palestínumanna.

Deilurnar milli Fatah og Hamas 
hófust eftir að Hamas komst í 
meirihluta í kosningum til Palest-
ínustjórnar snemma á síðasta ári. 
Samningar um stjórnarsamstarf 
fylkinganna hafa meðal annars 
strandað á því að Hamas hefur 
ekki viljað viðurkenna tilverurétt 
Ísraelsríkis eða hafna öllu ofbeldi.

Samningurinn sem náðist í 
Mekka nú í vikunni byggðist meðal 
annars á því að Hamas lofaði að 
„virða“ alla friðarsamninga sem 
gerðir hafa verið við Ísrael. 

Óljóst þykir nákvæmlega hvað í 
þessu felst, en hvort samkomulag-
ið ber árangur fer algerlega eftir 
því hvort Bandaríkjunum og Ísrael 
þykir í þessu orðalagi felast nægi-
lega skýr trygging fyrir því að 
Hamas hafi dregið í land.

Blóðug átök milli Fatah og 
Hamas hafa á síðustu vikum kost-
að 30 manns lífið, þannig að alls 
óvíst er hvort þetta samkomulag 
getur orðið til þess að fylkingarnar 
tvær nái í raun sáttum eftir allt 
sem á undan er gengið.

Carl Bildt, utanríkisráðherra 
Svíþjóðar, sagði ekki hægt að 
leggja frekara mat á samkomulag-
ið fyrr en Hamas og Fatah hefðu 
myndað starfhæfa stjórn með 
raunhæfa stefnu, en tók fram að 
„enginn friður getur orðið ef borg-
arastríð geisar meðal Palestínu-
manna“.

Varkárar viðtökur
Samkomulagi Hamas og Fatah hefur hvarvetna verið vel tekið, en þó af 
varkárni. Frekari viðbrögð fari eftir því hvernig framkvæmdin verður.

Kanna á hvernig 
háttað hefur verið boðsferðum 
sem borgarstjóri, forseti borgar-
stjórnar og formaður borgarráðs 
hafa þegið frá utanaðkomandi 

aðilum síðustu tólf 
árin. Borgarráðs-
fulltrúar Samfylk-
ingar höfðu í tilefni 
af því að Björn 
Ingi Hrafnsson, 
formaður borgar-
ráðs, þáði utan-
landsferð í boði 
Kaupþings, spurst 
fyrir um það hvað 
Björn Ingi og 
Vilhjálmur Þ. 

Vilhjálmsson borgarstjóri „telji 
eðlilegt í þessum efnum“ og hvort 
og þá hvenær þeir hafi þegið 
slíkar ferðir.

Borgarráðsfulltrúar Fram-
sóknarflokks og Sjálfstæðis-
flokks sögðu sjálfsagt að kanna 
hvernig þessum málum hefur 
verið háttað síðastliðin tólf ár. 

Boðsferðir í tólf 
ár kannaðar

 Kona hefur verið dæmd 
í tveggja mánaða skilorðsbundið 
fangelsi fyrir að falsa nafn 
fyrrverandi eiginmanns síns á 
veðskuldabréf að upphæð ríflega 
2,7 milljónir króna. Jafnframt að 
rita nafn hans í reit fyrir sam-
þykki maka þinglýsts eiganda á 
veðsetningunni.

Konan hafði veðsett sameigin-
lega eign þeirra fyrir láninu. Hún 
kvað mann sinn hafa gefið sér 
heimild fyrir því, þar sem þau 
hefðu verið gift þá. Með pening-
unum hefðu þau ætlað að kaupa 
húseign á Spáni. Maðurinn kvað 
þetta ósatt, þar sem þau hefðu 
verið að skilja á þessum tíma.

Falsaði nafn  
eiginmannsins

Breski auðkýfingur-
inn Sir Richard Branson tilkynnti 
í gær að hann héti hverjum þeim 
vísindamanni sem fyndi upp 
aðferð til að sía gróðurhúsaloft-
tegundir úr andrúmsloftinu 25 
milljónum sterlingspunda í 
verðlaun, andvirði 3,3 milljarða 
króna.

Branson naut liðsinnis Als 
Gore, fyrrverandi varaforseta 
Bandaríkjanna, sem farið hefur 
mikinn með kvikmynd sinni 
„Óþægilegur sannleikur“, er 
hann kynnti verðlaunasamkeppn-
ina í Lundúnum. Markmiðið með 
henni er að flýta fyrir því að 
fundin verði upp tækni sem gerir 
það framkvæmanlegt með 
forsvaranlegum tilkostnaði að sía 
og binda koltvísýring úr loftinu. 

„Mennirnir sköpuðu vandann 
og því ættu mennirnir að leysa 
hann,“ sagði Branson. 

Verðlaun fyrir 
koltvísýringssíun

 Gæsluvarðhald yfir 
karlmanni á þrítugsaldri, sem er 
grunaður um að hafa brotið 
kynferðislega gegn átta stúlku-
börnum í Reykjavík, var fram-
lengt um 45 daga í gær. Til þessa 
hefur maðurinn verið í gæslu-
varðhaldi vegna rannsóknarhags-
muna í máli hans en úrskurðurinn 
í gær er vegna almannahags-
muna, að maðurinn geti brotið af 
sér verði hann látinn laus. 
Talið er að maðurinn hafi gengið 
lengst gegn tveimur fimm ára 
stúlkum og hefur lífssýni úr 
honum og annarri stúlkunni verið 
sent í rannsókn til Noregs. 

Grunur um mis-
notkun gegn 
átta stúlkum

Ekkert blað?

550 5600

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja ef blaðið berst ekki.

- mest lesið
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www.toyota.is

Nýr Corolla er sannarlega stærri en þú hefur áður kynnst. Aksturseiginleikarnir eru
________ já og hönnunin er ________ og innanrýmið meira og ________ en 
áður og nostrað hefur verið við hvert smáatriði til að tryggja öryggi og þægindi 
farþega og ökumanns. Nýr Corolla er ________ og við eigum ekki orð. 

Komdu í reynsluakstur, þá sérðu hvað við erum að meina. Nýr Corolla er bíllinn þinn, 
bíllinn sem leyfir þér að vera þú sjálfur, þar sem þú nýtur þín best.

Verð frá 2.069.000*. kr.

*Corolla SD Terra

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

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070



Finnst þér rétt að Reykjavíkur-
borg selji Fríkirkjuveg 11?

Þekkir þú einhvern sem er 
háður netspilunartölvuleik?

 Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráð-
herra mætti á fund utanríkismálanefndar í gær og 
gerði nefndinni grein fyrir samskiptum utanríkis-
ráðuneytisins og forseta Íslands í tengslum við setu 
forseta í Þróunarráði Indlands. 

Eftir fundinn sagði Valgerður að það hefði verið 
rétt málsmeðferð hjá forsetanum að láta utanríkis-
ráðuneytið vita af því áður en hann settist í ráðið. 
Hún segir að með því sé ekki átt við að hann hefði 
átt að biðja um leyfi, aðeins að hann hefði átt að hafa 
samráð.

„Boðleiðir þurfa að vera skýrar, það er nokkuð 
sem er búið að ræða um við embættið af hálfu 
utanríkisráðuneytisins, á fundum embættismanna. 
Það er vilji til að bæta úr hvað það varðar. Ég held 
að þetta sé allt í ágætis farvegi,“ sagði Valgerður í 
samtali við Fréttablaðið eftir fundinn.

Halldór Blöndal, formaður utanríkismálanefndar, 

sagði ráðherra hafa tjáð nefndinni að ráðuneytinu 
hefði ekki verið kunnugt um að forsetinn hygðist 
setjast í ráðið fyrr en eftir að það var orðið. 

Spurður hvort hann telji að forseti Íslands hefði 
átt að ræða við utanríkisráðuneytið áður en hann tók 
sæti í ráðinu, sagði Halldór: „Ég álít að hann hefði 
átt að ræða það mál áður við utanríkisráðherra.“

Hefði átt að láta vita fyrirfram

Ákæru á hendur Einari 
Benediktssyni, Kristni Björns-
syni og Geir Magnússyni, for-
stjóra olíufélaganna Olís, Olíufé-
lagsins og Skeljungs á árunum 
1993 til 2001, var vísað frá dómi í 
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær. 
Jónas Jóhannsson héraðsdómari 
kvað upp úrskurðinn.

Forstjórarnir voru ákærðir 
fyrir að hafa haft með sér ólög-
mætt samráð til að hafa áhrif á og 
koma í veg fyrir samkeppni milli 
félaganna á árunum 1993 til 2001. 
Samkeppnisráð hefur sektað olíu-
félögin um hundruð milljóna 
króna fyrir samráðið en þau reka 
nú mál á hendur Samkeppniseftir-
litinu og ríkinu til að úrskurður 
ráðsins verði ógildur eða sektirn-
ar lækkaðar. 

Dómurinn féllst á þrjár af sex 
frávísunarkröfum verjenda for-
stjóranna. Meðal annars að verkn-
aðarlýsing í ákæru væri svo óljós 
að ekki sé hægt að verjast henni á 

fullnægjandi hátt því áætluð brot 
forstjóranna séu ekki útskýrð á 
skýran hátt. Jafnframt er talið að 
refsiábyrgðin í málinu hvíli að 
einhverju leyti á undirmönnum 
forstjóranna sem ekki hafi verið 
sóttir til saka. Þess vegna sé ekki 
hægt að fella efnisdóm í málinu. 

Önnur rök eru þau að mati 
dómsins að samkvæmt 10. grein 
samkeppnislaga sé ekki hægt að 
refsa stjórnendum fyrirtækis 
vegna ólöglegs samráðs milli 
fyrirtækja. Aðeins er hægt að 
refsa fyrirtækjunum sjálfum en 
ekki þeim einstaklingum sem 
stjórna þeim. Í dómnum segir að 
þetta sé „kjarni málsins“ og að 
forstjórarnir þrír séu ekki fyrir-
tæki í skilningi skilgreiningar 
samkeppnislaga. Álit dómsins er 
að 10. grein laganna veiti ekki 
lagastoð til að refsa forstjórunum 
fyrir brot þeirra. 

Dómurinn segir að auk þess 
beri að vísa málinu frá því ákæru-

valdið hafi ekki sótt aðra yfir-
stjórnendur olíufélaganna til 
saka, þrátt fyrir að ákæruvaldið 
hafi lýst því yfir að þeir hefðu 
framið brot, og það feli í sér brot 
á lögum um meðferð opinberra 
mála og á jafnræðisreglunni. 
Engin rök sem liggi fyrir í málinu 
geti réttlætt af hverju forstjór-
arnir voru þeir einu sem voru 
ákærðir. 

Dómurinn kvað upp að sakar-
kostnaðurinn í málinu, tæpar 9,5 
milljónir, skyldu greiðast úr ríkis-
sjóði.

Eftir að úrskurðurinn var kveð-
inn upp sagði Helgi Magnús Gunn-
arsson saksóknari að niðurstaðan 
yrði kærð til Hæstaréttar Íslands. 

Ragnar Halldór Hall, lögmaður 
Kristins, segir að niðurstaðan sé 
léttir og áfangasigur en annars 
vildi hann ekki tjá sig um hana. 
Einar Benediktsson vildi heldur 
ekki tjá sig um úrskurðinn.

Máli forstjóra olíu-
félaganna vísað frá
Ekki er hægt að sakfella einstaklinga fyrir brot fyrirtækja samkvæmt sam-
keppnislögum. Málatilbúnaðurinn er brot á jafnræðisreglunni samkvæmt 
úrskurðinum. Saksóknari segir að niðurstaðan verði kærð til Hæstaréttar. 

Helgi Magnús Gunnars-
son, saksóknari hjá ríkissaksókn-
ara, segir að frávísunarúrskurður 
Héraðsdóms Reykjavíkur í máli 
forstjóra olíufélaganna á árunum 
1993 til 2001 verði kærður til 
Hæstaréttar. Hann segir að ef 
Hæstiréttur komist að sömu nið-
urstöðu og Héraðsdómur Reykja-
víkur þá liggi beint við að gefa út 
nýja ákæru á hendur forstjórun-
um.

Helgi segir að töluverður vandi 
felist í því að lýsa þeim sakarefn-
um sem forstjórar olíufélaganna 
voru ákærðir fyrir í málinu, að 
málið sé erfitt og alltaf spurning 
hvort gefi eigi út ákæru í slíkum 
málum.

Þess vegna komi niðurstaða 

dómsins honum ekki alls kostar á 
óvart.

Hann segir að helsta ástæða 
frávísunarinnar sé sú túlkun 
dómsins, að ekki sé hægt að sak-
fella forstjórana samkvæmt sam-
keppnislögum.

„Þetta er grundvallaratriðið 
burtséð frá öðrum forsendum 
úrskurðarins. Ef dómurinn fellst 
á sjónarmið Róberts R. Spanó, 
prófessors í lögfræði við Háskóla 
Íslands, að ekki sé hægt að refsa 
forstjórunum fyrir samráðið, þá 
skiptir ekki máli hvernig ákæran 
er úr garði gerð.

Niðurstaða dómsins er að for-
stjórarnir hafi verið ákærðir fyrir 
eitthvað sem telst ekki refsivert,“ 
segir Helgi.

Hugsanlega gefin út ný ákæra

 Fulltrúar fimm landa 
hétu í gær um einum og hálfum 
milljarði bandaríkjadala, andvirði 
um 103 milljarða króna, til 
fjármögnunar átaks til að hvetja 
lyfjafyrirtæki til að þróa bóluefni 
til að hefta útbreiðslu lungna-
bólgu og heilahimnubólgu í 
þróunarlöndum.

Markmiðið með átakinu, sem 
var kynnt í Róm í gær, er að 
bjarga lífi að minnsta kosti 5,4 
milljóna barna í fátækustu 
löndum heims fram til ársins 
2030. Átakið, sem Ítalía, Kanada, 
Noregur, Rússland og Bretland 
hafa heitið fé í, er liður í víð-
tækara verkefni sem hefur að 
markmiði að verjast banvænum 
sjúkdómum í Asíu, Afríku og 
Suður-Ameríku. 

Fé heitið til 
bólusetninga

Tveir slökkviliðs-
menn úr slökkviliði Brunavarna 
Rangárvallasýslu slösuðust þegar 
eldur varð laus í vélaskemmu við 
bæinn Meiri-Tungu í Rangárvalla-
sýslu í fyrrakvöld. Þeir leituðu 
aðstoðar læknis í framhaldi af 
þessu, en áverkar þeirra voru 
taldir minniháttar.  

Eldurinn barst að samliggjandi 
mjólkurhúsi og mikill reykur fór 
um allt fjósið sem einnig er 
samliggjandi. Fyrir snarræði 
heimilisfólks náðist að bjarga kúm 
sem voru í því. Miklar skemmdir 
urðu á húsunum og er vélaskemm-
an ónýt. Talið er ljóst að kviknað 
hafi í út frá rafsuðu. 

Slökkviliðs-
menn slösuðust





Fræðslufundaröð SPRON

Fræðslufundir
SPRON
um fjármál

einstaklinga og heimila

Á næstu vikum býður SPRON 
viðskiptavinum sínum til fræðslufunda 

um fjármál heimilanna, sparnað og
fjárfestingar, lífeyrismál og skattaskil

á Hótel Nordica. 

Fjármál heimilanna
13. febrúar kl. 17–19

Sparnaður og fjárfestingar
20. febrúar kl. 17–19

Lífeyrismál
27. febrúar kl. 17–19

Skattaskil
13. mars kl. 17–19

Nánari upplýsingar og skráning á spron.is
eða í þjónustuveri í síma 550 1400.
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Almenningur fær nær 
óheftan aðgang að gögnum um 
öryggismál Íslands frá 1945 til 
1991. Þetta er niðurstaða svokall-
aðrar kaldastríðsnefndar sem skil-
aði skýrslu sinni í gær. Í starfi 
nefndarinnar kom ekkert fram 
sem bendir til að stundaðar hafi 
verið frekari hleranir árin 1949 til 
1968 en upplýst hefur verið af 
sagnfræðingum. Nefndin hefur 
lagt fram frumvarp til laga þar 
sem lagt er til hvernig aðgangi að 
gögnum um öryggismál verður 
háttað. Lagt er til að sett verði á fót 
sérstakt öryggismálasafn við Þjóð-
skjalasafn Íslands.

Nefndinni var falið að skoða 
gögn sem snerta öryggismál 
Íslands í vörslu opinberra aðila og 
gera tillögu um tilhögun á frjálsum 
aðgangi fræðimanna að þeim. Lagt 
er til að aðgangur að gögnunum 
verði þrískiptur. Réttur fræði-
manna, réttur einstaklinga um upp-
lýsingar um sjálfan sig og réttur 
almennings til aðgangs að gögnum 
safnsins. Takmarkanir á aðgangi 
einskorðast í stuttu máli við við-
kvæmar einkalífsupplýsingar.

Páll Hreinsson, formaður 
nefndarinnar, segir að engin gögn 
hafi komið í ljós sem benda til þess 
að hleranir hafi verið heimilaðar 
eftir 1968 en staðfest að þær áttu 
sér stað frá 1949. Páll segist hafa 
búist við að frekari heimildir um 
hleranir kæmu fram í dagsljósið 
við störf nefndarinnar en ljóst að 
ákaflega lítið var skráð. „Því litla 
sem var til virðist öllu hafa verið 
eytt árið 1976.“ Páll segir að það 
sem hafi komið mest á óvart sé það 
gríðarlega magn skjala sem til er 

og þá sérstaklega hjá utanríkis-
ráðuneytinu. „Það er mælt í kíló-
metrum og mun kosta mikla fjár-
muni að gera það aðgengilegt.“

Til þess að auðvelda aðgang 
fræðimanna og almennings að 
téðum gögnum er lagt til að stofn-
uð verði sérstök safnadeild við 
Þjóðaskjalasafn Íslands, öryggis-
málasafn, þar sem gögnin verði 
varðveitt. Útbúin verði ekki 
aðeins málaskrá yfir mál heldur 
skjalaskrá hvers máls. 

Í skýrslu nefndarinnar kemur 

meðal annars fram að Útlend-
ingaeftirlitið skráði og fylgdist 
með ferðum og störfum sendi-
manna frá Varsjárbandalagsríkj-
unum um tíma og starfsmönnum 
sovésku leyniþjónustunnar var 
veitt eftirför. Starfsmaður 
Útlendingaeftirlitsins var þjálf-
aður hjá leyniþjónustu Vestur-
Þýskalands til að bera kennsl á 
starfsmenn KGB leyniþjónust-
unnar og starfsmenn leyniþjón-
ustu sovéska hersins.

Almenningur fær 
aðgang að gögnum
Kaldastríðsnefnd leggur til að fræðimenn og almenningur fái greiðan aðgang 
að gögnum um öryggismál Íslands. Lagt er til að stofnað verði sérstakt öryggis-
málasafn. Engar hleranir fóru fram eftir 1968 og gögnum var eytt árið 1976.

 Röskva, samtök félagshyggjufólks í 
Háskóla Íslands, sigraði í kosningum til Stúdenta-
ráðs skólans sem fóru fram í fyrradag. Röskva hlaut 
1.635 atkvæði, eða fimm sæti í ráðinu. Vaka, félag 
lýðræðissinnaðra stúdenta, hlaut 1.615 atkvæði og 
fjögur sæti. Háskólalistinn fékk 241 atkvæði og 
ekkert sæti.

Talningu atkvæða lauk klukkan hálf þrjú aðfara-
nótt föstudags. Kjörsókn var 38 prósent og alls kusu 
3.572 manns. Í kosningum til Háskólafundar fengu 
Röskva og Vaka fjóra menn inn hvor.

Kári Hólmar Ragnarsson, efsti maður á fram-
boðslista Röskvu til Stúdentaráðs, segist afar 
ánægður með úrslitin og stoltur af öllum þeim sem 
lögðu hönd á plóginn fyrir Röskvu.

„Við vorum með stóran hóp af fólki sem vann 
heiðarlega og af miklum metnaði. Það held ég að sé 
ein aðalástæðan fyrir þessum úrslitum.“

„Ég veit hreinlega ekki alveg hvað fór úrskeiðis,“ 
segir Ólafur Páll Vignisson, efsti maður á framboðs-
lista Vöku til Stúdentaráðs. „Þetta eru vissulega 
ákveðin vonbrigði, en við höldum haus og gefumst 
ekki upp. Okkar málefni eiga eftir að komast að þótt 
Röskva hafi meirihluta,“ segir hann.
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NEW YORK
BORGM

ÍN

MARGRÉT KJARTANSDÓTTIR
FYRIRSÆTA

FLUG OG GISTING Í 3 NÆTUR FRÁ 64.900* KR.

NÝI BÆKLINGURINN ER KOMINN ÚT
Margrét Kjaransdóttir segir frá New York í nýjum ferðabæklingi Icelandair fyrir árið 2007, Mín borg. 
Við bjóðum úrval pakkaferða, helgarferða til 25 áfangastaða austan hafs og vestan, golfferða og sérferða. 
Fáið ykkur bækling, látið hugann reika – og komið svo alla leið. Við gerum draumaferðina að veruleika.

+ Allar nánari upplýsingar á www.icelandair.is

*Á mann í tvíbýli á Hotel Edison*** í New York 2.–5. júní og 25.–28. ágúst. 
 Innifalið: Flug báðar leiðir, flugvallarskattar og gisting.

Ferðaávísun gildir

HUGURINN BER ÞIG 
AÐEINS HÁLFA LEIÐ
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AMSTERDAM

BARCELONA

MANCHESTER

PARÍS

NEW YORK

BALTIMORE –
WASHINGTON

REYKJAVÍK

AKUREYRI BERGEN GAUTABORG



Hundruð ísraelskra lögreglumanna 
réðust í gær til inngöngu í helgidóm múslima í 
Jerúsalem strax að lokinni hádegisbænastund 
múslima. Mikil ólga var í Palestínumönnum vegna 
framkvæmda á vegum Ísraela rétt utan við múrana, 
þar sem unnið er að fornleifarannsóknum og 
endurnýjun á gamalli göngubrú.

Óttast var að upp úr myndi sjóða svipað því sem 
gerðist eftir að Ariel Sharon, þáverandi utanríkisráð-
herra Ísraels, fór þangað í fylgd lögreglumanna 
haustið 2001. 

Ísraelsku lögreglumennirnir réðust upp á hæðina 
helgu en fóru þó ekki inn í moskuna sjálfa, sem er 
þriðji helgasti staður múslima, næst á eftir Mekka 
og Medínu í Sádi-Arabíu.

Lögreglan beitti bæði táragasi og blossasprengj-
um, sem gefa frá sér mikinn hvell, til þess að koma í 
veg fyrir að átök brytust út í kjölfar föstudagsbæna-

haldsins. Til átaka kom og þurfti hjúkrunarfólk að 
sinna særðu fólki sem lá þar á steinstéttinni.

Um 150 palestínskir mótmælendur höfðu safnast 
saman inni í moskunni, en þeir fóru að tínast þaðan 
út eftir samningaviðræður milli lögreglumanna og 
fulltrúa múslima. Víða á Vesturbakkanum brutust út 
harðvítug mótmæli í gær vegna framkvæmdanna við 
helgidóminn í Jerúsalem.

Stjórn Ferðafélags 
Íslands leggst alfarið gegn 
hugmyndum sem kynntar hafa 

verið um Kjalveg. 
Segir í tilkynn-

ingu að slíkur 
vegur myndi 
stórspilla óbyggð-
um hálendisins og 
stinga algerlega í 
stúf við þá 
náttúrustemningu
sem þar ríkir. 

Núverandi vegur gefi öllum, sem 
nokkuð vilji leggja á sig, tæki-
færi til að aka um Kjöl.

Hugmynd Norðurvegar snúist 
um að tengja saman landshluta og 
byggist á sjónarmiðum arðsemi 
og fjárhagslegs ávinnings. 
Náttúra Kjalar verði ekki metin á 
arðsemiskvarða umferðar og 
vegagerðar. 

Leggst alfarið 
gegn Kjalvegi

Ljósmynd bandaríska 
ljósmyndarans Spencer Platt fyrir frétta-
myndaþjónustuna Getty Images, af vel 
tilhöfðum líbönskum ungmennum í dýrum 
blæjubíl akandi um rústir af völdum loft-
árása Ísraela í hverfi sjía í Beirút í fyrrasum-
ar, var í gær útnefnd fréttamynd ársins. 
Myndin er tekin 15. ágúst, á fyrsta degi 
vopnahlés eftir mánaðarlangt stríð Ísraela og 
Hizbollah-liða.

Formaður dómnefndarinnar, Michele 
McNally frá New York Times, sagði verð-
launamynd Platt vera „mynd sem maður 
getur staldrað lengi við að virða fyrir sér. 
Hún endurspeglar hve lífið er margbrotið og 
fullt mótsagna, mitt í óreiðunni. Ljósmynd-
arinn lætur mann horfa lengra en bara á það 
augljósa.“

Alls voru í þetta sinn verðlaunaðar sex 
myndir ljósmyndara AP-fréttastofunnar, 
fimm frá Reuters og fjórar frá Getty.

Blæjubíls-ung-
menni í Beirút

Eyjarslóð 5   101 Reykjavík
S: 511 2200   www.seglagerdin.is

Opið um helgina
Laugardag kl. 11.00 - 16.00
Sunnudag kl. 12.00 - 16.00

STÓRSÝNING
UM HELGINA

Líttu við og kynntu
þér úrvalið!

2007 árgerðir af hjólhýsum, fellihýsum 
og tjaldvögnum komin

se
gl

-7
03

A

Landsins mesta úrval 
af ferðavögnum

 Stjórnarnefnd 
Landspítalans hvetur til þess að 
starfslýsingar yfirlækna verði 
endurskoðaðar þannig að 
tvímæli verði tekin af um hvert 
valdsvið þeirra og ábyrgð sé. 
Þetta kemur til vegna kvartana 
þriggja yfirlækna við umboðs-
mann Alþingis um að staða og 
ábyrgð yfirlækna sé óskýr. 

Umboðsmaður Alþingis hefur 
farið yfir stöðuna og segir 
stjórnarnefndin að áliti hans sé 
fagnað. Það þyki skýra stjórn og 
ábyrgð innan sjúkrahússins og 
staðfesti jafnframt að stjórnend-
ur sjúkrahússins hafi farið að 
lögum um val á sviðstjóra.

Hlutverk yfir-
lækna skýrari



heimur heillandi hluta og hugmynda

Stekkjarbakka 6 - Sími 540 3300 - www.gardheimar.is

um helgina í Garðheimum
Komið og sjáið allar nýjustu tegundirnar af 
smáhundum á einum stað!

Milli 20 – 30 tegundir af smáhundum

Dýralæknir til skrafs og ráðagerða

Hundadnyrtistofa – kynning

Tilboð á öllu fóðri um helgina

Dýravörukynningar

Dýravörutilboð

Lukkupottur með veglegum vinningum

Fóðurkynningar frá

 smáhundasyningskemmtileg

STÓRA VEISLUSÝNINGIN 

Allt það nýjasta í fermingarborðskrauti – boðskortaefni – kertamerkingaefni

TILBOÐ

TILBOÐ

– 20 % AFSLÁTTUR AF ÖLLU BORÐSKRAUTI 
opnar um helgina 

um helgina!
FERMINGARVEISLUBORÐ stelpu/stráka
BRÚÐKAUPSVEISLUBORÐ
AFMÆLISVEISLUBORÐ
ÚTSKRIFTARVEISLUBORÐ
SKÍRNARVEISLUBORÐ
KAFFIVEISLUBORÐ
…..komið, skoðið, fáið hugmyndir!



[Hlutabréf]

Finnska ríkið hefur ekki í hyggju 
að losa um hlut sinn í fjármála-
fyrirtækinu Sampo Group. Þetta 
segir jafnaðarmaðurinn Eero 
Heinäluoma, fjármálaráðherra 
Finnlands, við finnsku fréttastof-
una STT. Eignarhlutur ríkisins 
nemur tæpum fjórtán prósentum. 

Exista er nú stærsti eigandinn 
í Sampo, með 15,5 prósenta hlut, 
eftir tilkynningu þess efnis á 

fimmtudagsmorgun. Alls nemur 
fjárfestingin 170 milljörðum 
króna. Ráðherrann segir að sér 
hefði verið kunnugt um áhuga 
Íslendinga á félaginu um nokkurt 
skeið.

Kaup Exista á hlutabréfum í 
þessu stærsta tryggingafélagi 
Norðurlanda vöktu mikla athygli í 
Finnlandi og voru á forsíðum allra 
blaða í gær. 

Finnska ríkið vill 
halda í Sampo

VÍS, sem er í eigu 
Exista, hagnaðist um 
5,1 milljarð króna eftir 
skatta á síðasta ári 
samanborið við 8,4 
milljarða króna árið 
2005. Afkoman dregst 
því saman sem nemur 
fjörutíu prósentum á 
milli ára. Iðgjöld juk-
ust um 14,8 prósent á 
milli ára en tjóna-
kostnaður um 8,8 pró-
sent.

Stjórnendur félags-
ins hafa lagt áherslu á 
að bæta afkomu af 
vátryggingarekstri

sem var óviðunandi á 
seinni hluta síðasta 
árs, einkum vegna 
tjónaþunga í umferð-
inni. Samsett hlutfall 
tjóna- og rekstrar-
kostnaðar var 115,4 
prósent í fyrra en 
stefnan er sett á að 
hlutfallið lækki niður 
fyrir 100 prósent.

Heildareignir
félagsins námu 45,6 
milljörðum króna um 
síðustu áramót og 
stóð eigið fé í 20,3 
milljörðum króna. 

Fimm milljarðar í 
hagnað hjá VÍS

Eigendur Símans horfa 
á 25 prósenta arðsemi 
eigin fjár á hverju ári 
sem gæti gefið sautján 
milljarða króna í hagnað 
við skráningu félagsins 
síðar á þessu ári.

Lýður Guðmundsson, stjórnarfor-
maður Exista, segir að það kæmi 
honum á óvart ef ekki yrði talsverð 
verðmætaaukning í reikningum 
félagsins við skráningu Símans. 
Exista er með 43,6 prósenta hlut í 
Símanum sem er bókfærður á 13,5 
milljarða króna.

Stefnt er að því að skrá Símann 
fyrir árslok 2007, samkvæmt kaup-
samningi við íslenska ríkið sem 
undirritaður var í júlí 2005, en 
nákvæm tímasetning liggur ekki 
enn fyrir. Núverandi eigendur Sím-
ans keyptu félagið í skuldsettum 
kaupum upp á 66,7 milljarða króna. 

Lýður segir að markmið Exista, 
sem stærsta eigandans í Símanum, 
séu þau að ná 25 prósent arðsemi á 
það eigið fé sem lagt var til fjár-
festingarinnar. „Ég yrði mjög hissa 
ef við næðum því ekki á þessum 
tíma að minnsta kosti, og þá á ég 
við árlega ávöxtun.“

Auk Exista eiga Kaupþing, MP 
Fjárfestingarbanki og stórir líf-
eyrissjóðir Símann að langstærst-
um hluta. Miðað við bókfærðan 
hlut Exista í Símanum má ætla að 
kaupendur geti hagnast um sautj-
án milljarða króna við skráning-
una, miðað við bókfært kaupverð 
og arðsemismarkmið. Exista gæti 
þar af hagnast um átta milljarða.

Á árinu 2006 tapaði Síminn 3,6 
milljörðum króna sem rakið er til 
neikvæðra fjármagnsliða, einkum 
mikils gengistaps af erlendum 
lánum upp á tæpa 5,8 milljarða 
króna. Rekstrarhagnaður fyrir 
afskriftir (EBITDA) var 8.443 millj-
ónir króna og jókst um 13,3 prósent 
á milli ára. 

Nesbyggð
Nesbyggð ehf. | Stapabraut 5 | 260 Reykjanesbær | Sími: 421 2700 | Fax: 421 2765

Sölusýning
Opið hús  laugardag og sunnudag

frá klukkan 10:00 til 17:00

Tjarnabakki 12. Reykjanesbæ.
Sýnum um helgina fullbúnar íbúðir í Tjarnabakka. Íbúðirnar eru 120m2 og eru 
selar með öllum rafmafnstækjum. Opið hús 10 til 17 laugardag og sunnudag. 
ATH 90% lán - engin þinglýsingar eða lántökugjöld

Beykidalur
Erum að byrjað selja litlar  íbúðir í Beykidal sem verða tilbúnar í ársbyrjun 2008.

Nánari upplýsingar á  www.nesbyggd.is og hjá fasteignasölum í Reykjanesbæ

Heildarþjónustugjöld viðskipta-
vina banka eru að meðaltali 62 
prósentum hærri í Danmörku, Sví-
þjóð og Noregi en hér. Þetta kemur 
fram í kynningu sem Landsbank-
inn var með á afkomu sinni í gær.

Halldór J. Kristjánsson, banka-
stjóri Landsbankans, bendir á að 
samanburður á þjónustugjöldum á 
Norðurlöndum hafi leitt í ljós að 
af 27 þjónustuleiðum hafi verðið 
verið lægst hér í 23 tilvikum.

Hann segir íslenska fjármála-
þjónustu í auknum mæli sam-
keppnisfæra og segir vaxtamun 
hafa lækkað úr 4,3 prósentum í 
undir 2,0 prósent á síðastliðnum 
tíu árum. 85 prósent af heildar-
skuldsetningu heimila hafi verið 
umbreytt í langtímalán með verð-
tryggðum vöxtum. „Skilvirkni í 
bankakerfum hefur aukist og 
kostnaðarhlutfall lækkað úr 70 
prósentum árið 2003 í 50 prósent 
árið 2005,“ segir hann. 

Bankaþjónusta 
er ódýrari hér

Peningaskápur...



KALLS TÍMANS
Á ÚTVARPI SÖGU

BAKHJARL

Þáttur Morgunhanans Jóhanns Haukssonar hefur hlotið mjög góðar viðtökur,
en könnun Capacent sýnir að nærri tíundi hver maður hefur hlustað á þáttinn.

KALL TÍMANS – SUNNUDAGSÞÁTTUR JÓHANNS HAUKSSONAR
er næsta skref til bættrar þjónustu við hlustendur.

Alla sunnudaga kl. 13.00 á Útvarpi Sögu
Höfuðborgarsvæðið FM 99,4  –  Suðurland FM 99,1  –  Akureyri FM 93,9

SUNNUDAGSÞÁTTUR
JÓHANNS HAUKSSONAR

KALL TÍMANS



UNGNAUTAGÚLLAS
ÚR KJÖTBORÐI kr.

kg1.498LAMBA RIB-EYE
ÚR KJÖTBORÐI kr.

kg2.998
500

kr. kg

Þú sparar

NAUTA RIB-EYE
ÚR KJÖTBORÐI kr.

kg2.998 LAMBAGEIRI
ÚR KJÖTBORÐI

KRYDDUÐ LAXAFLÖK
ÚR FISKBORÐI

Blue Dragon

kr.
kg2.498 kr.

kg1.098
400

kr. kg

Þú sparar

KJÚKLINGALEGGIR
MÓA MAGNKAUP

30%
afsláttur

20%
afsláttur

Austurlensk
gourmet lína!

20
afsláttur

20%
afsláttur

Organic Baby

15%
afsláttur

Ertu farinn að huga að grillinu!

lífrænn barnamatur

300
kr. kg

Þú sparar



Lambalæri
Rio Grande!

LAMBALÆRI
RIO GRANDE

1.498kr.
kg500

kr. kg

Þú sparar

RAUÐ VÍNBER
399 kr. kg

JONAGOLD EPLI
99 kr. kg

MANGO
149 kr. kg

EGGALDIN
249 kr. kg

KIWI
149 kr. kg =

Austurlensk
fjölskylduveisla fyrir 4

1.990 kr. pk.

5 tilbúnir austurlenskir réttir

og 2 l af Egils gosi fylgir með á aðeinsAusturlenski fjölskyldupakkinn úr „Heitt með heim“ inniheldur:

kjúkling í karrý teriyaki núðlur grís í drekasósu
djúpsteiktar rækjur bbq kjúklingavængi hrísgrjón
súrsæta sósu soja sósu 2 l af gosi frá Ölgerðinni

Verði ykkur að góðu!



greinar@frettabladid.is

Það vakti nokkra furðu um árið 
þegar þýðandi söngvamyndar-

innar Moulin Rouge þýddi enska 
orðið „Bohemians“ með íslenska 
orðinu „frjálshyggjumenn“. Fáir 
áhorfendur gátu séð tengslin á milli 
hinna kátu listamanna og skemmti-
krafta sem myndin fjallar um og 
jakkafataklæddu pabbadrengjanna 
sem hafa einokað hugtakið hér á 
Íslandi. Uppátæki þýðandans sýnir 
þó í hnotskurn að frjálslyndi er fjöl-
þætt fyrirbæri en ekki einkaeign 
tiltekinna stjórnmálastefna.

Í umræðu um íslensk stjórnmál 
hefur því verið haldið á lofti að and-
stæður hægri og vinstri snúist um 
frjálslyndi og stjórnlyndi þar sem 
hægrimenn fylli flokk frjálslyndra. 
Þetta er þó ekki jafn gagnlegur 
samjöfnuður og talsmenn hans vilja 
vera láta og má nefna mörg dæmi 
þar sem hann er villandi fremur en 
skýrandi.

Ómar Ragnarsson vakti athygli 
á því á dögunum að frjálslynd 
viðhorf varðandi atvinnuuppbygg-
ingu væri einna helst að finna hjá 
vinstrigrænum, en ríkisstjórnar-
flokkarnir með sínum stóriðju-
áherslum beittu sér fyrir mið-
stýrðri atvinnustefnu. Þetta fannst 
Ómari þversögn, enda ættu hinir 
frjálslyndu hægrimenn að vera á 
móti slíku. En þetta er einungis 
þversögn ef við trúum á merkimiða 
en ekki innihald. Við höfum 
nefnilega ótal dæmi frá flestöllum 
löndum í heiminum að hægrisinnar 
hafa barist fyrir ríkisstuðningi við 
ýmis konar verkefni í atvinnulífinu. 
Á dögum kaldastríðsins voru fimm 
ára áætlanir í tísku báðum megin 
víglínunnar í togstreitu ríkissósíal-
ista og ríkiskapítalista um hug-
myndalegt forræði. Í Bandaríkjun-
um er það holdgervingur 
hægristefnunnar, Bush Bandaríkja-
forseti, sem berst fyrir tollum til að 
vernda bandarískan iðnað. Enda er 
það ekki skrítið þar sem iðnaður á 
Vesturlöndum þreifst í skjóli 
tollverndar á gullöld „frjálshyggj-
unnar“, 19. öldinni. Mikill einhugur 
ríkir meðal bandarískra stjórn-
málaflokka í öllum flokkum um 
vernd gegn samkeppni frá Kína – 

sem bendir til þess að stjórnmála-
menn hafi tilhneigingu til að styðja 
frjálsa samkeppni þá og því aðeins 
að kjósendur þeirra telji sig græða 
á henni.

Ekki ætla ég að neita því að 
vinstrimenn eru stjórnlyndir á 
vissum sviðum. Þeir vilja til dæmis 
eyða miklum fjármunum til þess að 
tryggja félagslega samhjálp, efla 
öryggisnet heilbrigðiskerfisins og 
gera menntun að sameign þjóðar-
innar. Í þessu felst þó að mínu viti 
fyrst og fremst ólík forgangsröðun 
því að þetta kemur á móti ofur-
áherslu hægrimanna á útgjöld á 
öðrum sviðum, t.d. til hernaðar og 
eflingu eftirlitsþjóðfélagsins. Í 
menntamálum Íslendinga hafa 
miðstýringaráherslur einkum 
fyrirfundist meðal hægrimanna, 
sem lagt hafa ofuráherslu á 
samræmd próf, námskrár og hvers 
konar stöðlun. Það voru hægri- og 
miðjumenn sem á sínum tíma vildu 
að sögukennsla ætti að snúast um 
að nemendur öðluðust „trú á landið 
og vilja til að varðveita það 
menningarsamfélag sem hér hefur 
þróast í aldir“ (Alþingistíðindi 1983-
1984 A, 1471). Það er hægristefna 
að berjast gegn óæskilegum 
áhrifum á íslenska menningu, hvort 
sem það er gert eftir forskriftum 
þjóðernisstefnu eða hræsnisfullrar 
„alþjóðahyggju“ sem aðeins vill 
sækja fyrirmyndir til þjóða sem 
eru „náskyldar Íslendingum“ svo 
vísað sé til orðræðu kalda stríðsins.

Það er því engin tilviljun að 
hægrimenn muna stundum ekki 
eftir frjálslyndinu nema á tyllidög-
um. Andri Snær Magnason fær 
vissulega viðurkenningu SUS þegar 
skammt er í kosningar, fylgi 

vinstrigrænna í uppsveiflu og það 
hyllir í framboð úr röðum hægri-
sinnaðra umhverfissinna. Undan-
farna áratugi hefur Sjálfstæðis-
flokkurinn hins vegar staðið þétt á 
bak við tröllauknar ríkisfram-
kvæmdir á borð við Kárahnjúka-
virkjun og hvergi hvikað frá þeim 
málflutningi að það sé stjórnmála-
manna að skapa störf og sigla hinni 
ímynduðu þjóðarskútu, helst með 
einvaldan karl í brúnni. 

Á móti hafa komið atvinnu-
áherslur vinstrigrænna sem 
hefbundnir ríkisafskiptamenn til 
hægri eiga erfitt með að skilja og 
hafa því túlkað með sínum hætti. 
Aðeins menn sem hugsa á slíkum 
brautum geta ímyndað sér að 
Vinstrihreyfingin-grænt framboð 
vilji styrkja ferðaþjónustu 
sérstaklega eða einhverja aðra 
tiltekna atvinnugrein sem ekki er 
stóriðja. Atvinnustefna VG er hins 
vegar hugsuð allt öðruvísi. 
Vissulega gagnrýna talsmenn 
flokksins þegar stóriðjuáform eru 
látin spilla fyrir annarri atvinnu-
starfsemi, s.s. ferðaþjónustu í 
Skagafirði eða á Húsavík. En það er 
ekki vegna þess að flokkurinn sé 
„ferðaþjónustuflokkur“ heldur 
vegna þess að hann vill ekki spilla 
fyrir frumkvöðlastarfi í þessum 
greinum eða öðru með miðstýrðum 
ríkisvaldsákvörðunum. Þetta snýst 
ekki um það að stjórnmálamenn 
eigi að velja: Viljum við álver eða 
hundasúrur? Stjórnmálamenn eiga 
að auðvelda fólkinu að bjarga sér 
sjálft. Það er mun flóknari og 
fjölþættari pólitík en hin sem snýst 
bara um eina stóra risaverksmiðju í 
hverju byggðarlagi.

Frjálslyndið er ekki einkaeign 
neinnar stjórnmálastefnu eða 
flokks. Það er frjálslynt fólk í öllum 
flokkum. Þegar kemur að miðstýrð-
um lausnum í atvinnumálum 
Íslendinga eru andstæðurnar hins 
vegar óvenju skýrar og falla að 
flokkslínum. Þar er það Vinstri-
hreyfingin-grænt framboð sem 
hefur barist, að mestu leyti einn 
flokka, fyrir aukinni fjölbreytni og 
hógværari ríkisafskiptum.

Frelsissókn frá vinstri

Sigmar B. Hauksson skrifar pistil 
um þjóðlendumál, í Fréttablaðið 

fyrir stuttu, undir nafninu „Kröfur 
landeigenda ósanngjarnar“.  Réttara 
hefði verið að segja „kröfur ríkisins 
ósanngjarnar“. Bændur eru nefnilega 
ekki með neinar kröfur, þeir eru 
aðeins í varnarstöðu.

Sigmar reynir að spila á þá einkennilegu rök-
semdafærslu að 225 þúsund Íslendingar eigi ekkert 
land og þar af leiðandi sé sjálfsagt að taka eignar-
lönd bænda og afhenda þeim. Ef þetta er ekki 
kommúnískur hugsunarháttur, veit ég ekki hvernig 
hann er. Það eru mörg þúsund Íslendingar, sem eiga 
t.d. ekki íbúðarhús. Nefndur Sigmar B. Hauksson 
væri þá sjálfsagt sáttur við að ríkið tæki hluta af 
íbúðarhúsinu hans og afhenti það einhverjum sem 
ekkert húsið á. Setjum nú líka svo að Sigmar búi í 
150 ára gömlu húsi, sem hann hefur nýlega keypt af 
ríkinu. Lögmenn ríkisins kæmu og segðu honum að 
ef hann gæti ekki sýnt skjalfest og flekklaus eigna-

skipti og skjöl þar að lútandi allt frá byggingu húss-
ins, tæki ríkið húsið aftur, bótalaust. Nokkurn veg-
inn svona er sönnunarbyrðinnni fyrir komið á 
hendur landeigendum, nema að þeir þurfa helst að 
geta rakið eignarheimildirnar aftur í landnám. Ég 
veit heldur ekki til að bændur þessa lands hafi lokað 
jarðeignum sínum fyrir þéttbýlisfólki. Fæstir vilja 
þó að Sigmar og skotveiðimenn hans vaði yfir lönd 
þeirra og skjóti þar á allt sem hreyfist, án leyfis. 
Það er aftur á móti nánast einhlítt að þegar auð-
menn af Reykjavíkursvæðinu hafa keypt sér jörð 
eða jarðarskika er óðara komið upp hlið með keðju 
og hengilás og skilti þar sem stendur: Einkaland. Öll 
óviðkomandi umferð stranglega bönnuð.

Ég hef margsinnis, bæði í ræðu og riti, lýst þeirri 
skoðun minni að nær væri ríkinu að setja reglur um 
að jarðeigendur geti ekki lokað heilu svæðunum fyrir 
fólki sem vill skoða landið og njóta útivistar.

Ræktarlandi, skógrækt og einhverju tilteknu 
svæði kringum íbúðarhús og byggingar ætti að vera 
nægilegt að loka fyrir umferð. Allir ættu að geta 
gengið óáreittir um útjörð þó í einkaeigu sé.

Höfundur er framkvæmdastjóri og landeigandi í 
Hjörleifshöfða.

Kröfur ríkisins ósanngjarnar

I
nnan tíðar skilar Evrópunefnd ríkisstjórnarinnar væntan-
lega af sér. Hún er skipuð fulltrúum þeirra flokka sem nú 
eiga setu á Alþingi og hefur starfað frá því um mitt ár 2004, 
undir forystu dómsmálaráðherra. Meðal helstu hlutverka 
nefndarinnar í upphafi var að kanna framkvæmd EES-

samningsins og hvort og þá hvers konar undanþágur séu veitt-
ar í aðildarsamningum að Evrópusambandinu. Einnig að kanna 
kosti og galla evrunnar fyrir okkur.

  Frá því að nefndin hóf störf hafa orðið töluverðar breytingar 
á Evrópusambandinu, það hefur stækkað og þróast, en því hefur 
þó ekki tekist að koma sér saman um nýja stjórnarskrá, þrátt 
fyrir mikla vinnu í þeim efnum.

  Hér á landi hafa líka orðið töluverðar breytingar á efnahags-
og viðskiptaumhverfinu, ekki síst nú síðustu vikurnar varðandi 
evruna. Stöðugt fleiri stórfyrirtæki hér tilkynna um fyrirætlanir 
um að gera upp í evrum og einnig að skrá hlutafé í Kauphöllinni 
í evrum. Þannig erum við Íslendingar stöðugt að færast nær og 
nær Evrópusambandinu á viðskiptasviðinu, og það styttist alltaf 
í stóra stökkið. 

  Formaður Viðskiptaráðs gerði evruna að sérstöku umræðu-
efni á Viðskiptaþingi í vikunni. Hann vitnaði þar í sérfræðinga-
nefnd ráðsins um krónuna frá því á síðasta ári og sagði að ekki 
yrði unað við núverandi ástand varðandi efnahagsmál og evru 
og að stöðugt fleiri fyrirtæki hölluðu sér að evrunni. „Ef ætlunin 
er að taka upp evru er líklega heppilegast að gera það samfara 
inngöngu í Evrópusambandið,“ sagði stjórnarformaðurinn, en 
minnti svo á nokkra ókosti þess fyrir fyrirtæki hér að Íslending-
ar gengju í sambandið. 

  Á öðrum vettvangi var svo í vikunni rætt um helsta ásteyt-
ingarstein þess að Íslendingar gangi í Evrópusambandið, en það 
er sjávarútvegsstefna þess. Fulltrúi Evrópusambandsins lagði 
sig í líma við að fullvissa viðstadda um að við hefðum full yfirráð 
yfir veiðiheimilum innan 200 mílna markanna hér við land þótt 
við gengjum í Evrópusambandið, þrátt fyrir að heildarfiskveiði-
kvóti sambandsins væri ákveðinn í Brussel. Það væri á valdi 
íslenskra stjórnvalda að heimila erlendum veiðiskipum veiðar 
innan okkar fiskveiðilögsögu. Ekki skal dregið í efa að fulltrúinn 
hefur sagt satt og rétt frá núgildandi sjávarútvegsreglum ESB, 
en þeim er líka alltaf hægt að breyta. 

 Endanleg svör við spurningunum um áhrif evrunnar á íslenskt 
efnahagslíf og hvernig íslenskum sjávarútvegi og fiskiðnaði  
myndi reiða af, ef við gengjum í sambandið, fæst ekki nema með 
því að láta reyna á þessi mál og mörg önnur í aðildarviðræðum. 
Það er því mjög mikilvægt að við Íslendingar undirbúum okkur 
vel fyrir slíkar viðræður til þess að vera tilbúnir þegar þar að 
kemur. Eins og nú horfir virðist sem íslenskt viðskiptalíf sé 
meira og meira að halla sér að evrunni, og þá er það spurningin 
hvort hin pólitísku öfl séu ekki að missa stjórn á þróuninni og við 
lendum þá einhvernveginn sjálfkrafa inn í Evrópusambandið.

Færumst nær
 og nær ESB

Morgunverður frá
kl. 9:00 - 11:00

195,-195,-
Þú átt allt gott skilið!

mánudaga - laugardaga
verslun opnar kl. 10:00





Halla Tómasdóttir var í eldlínunni 
í vikunni sem framkvæmdastjóri 
Viðskiptarás, en hún og hennar 
fólk báru hitann og þungann af 
glæsilegu Viðskiptaþingi sem 
haldið var í vikunni. 

Þeim sem þekkja Höllu ber 
saman um að henni leiðist ekkert 
að bera hitan og þungan af við-
burðum sem þess-
um. Fjöldasam-
komur eru henni 
einnig að skapi, 
enda með eindæm-
um mannblendin. 
Hún er afar fljót 
að kynnast fólki og 
virðist það full-
komlega eðlislægt, 
enda þótt náms-
dvöl í Bandaríkj-
unum kunni að 
hafa ýtt enn frekar 
undir þann eigin-
leika að geta stofn-
að til nýrra kynna 
af tilefnislausu og 
haldið uppi sam-
ræðum við hvern 
sem er.

Halla er fædd í 
Reykjavík 11. okt-
óber 1968 og er 
því af árgöngun-
um sem hafa látið 
að sér kveða í 
íslensku viðskipta-
lífi. Foreldrar 
hennar eru Tómas 
B. Þórhallsson, 
pípulagninga-
meistari og Kristj-
ana Sigurðardótt-
ir þroskaþjálfi. 
Ættirnar rekur 
hún norður í land í 
Skagafjörð og á 
Strandirnar.

Halla var í Versló með mörgum 
af þeim sem hafa farið fremstir í 
viðskiptalífinu svo sem Björgólfi 
Thor Björgólfssyni, Jóni Ásgeiri 
Jóhannessyni, Lýð Guðmundssyni 
og Hreiðari Má Guðmundssyni, 
svo einhverjir séu nefndir. 

Eftir stúdentspróf vann hún 
hjá Skeljungi, en hélt síðan til 
náms í Bandaríkjunum þar sem 
hún lauk námi í viðskiptafræðum 
og mannauðsstjórnun frá Auburn-
háskólanum í Alabama. Þaðan fór 
hún í MBA-nám í Arizona og lauk 
þaðan námi. Meðfram náminu 
vann hún hjá M&M/Mars við 

mannauðsstjórnun. Halla er ein-
dregin liðsmanneskja og tók ver-
una í liði M&M með trompi og 
samkeppnisaðilinn Smarties var 
utangarðs vegna starfs hennar. 
Enn í dag er sagt að ekki þýði að 
bjóða Höllu upp á Smarties. Í 
framhaldi af því starfaði hún hjá 
Pepsi, en ekki fylgir sögunni hvort 

kók sé út úr myndinni af þeim 
sökum.

M&M-sagan segir sitt um 
Höllu. Eitt helsta einkenni hennar 
er að hún sinnir heilshugar öllu 
sem hún tekur sér fyrir hendur og 
ræðst af miklum krafti á verkefni 
sín. Hún hefur mikla samskipta-
hæfileika og er afar dugleg að 
tala máli þess sem brennur á 
henni hverju sinni. Menntamál 
hafa verið henni afar hugleikin, 
auk þess sem hún var einn þeirra 
frumkvöðla sem hrintu af stað 
verkefninu Auður í krafti kvenna 
sem hefur það að markmiði að 

efla konur til afreka í viðskipt-
um.

Eftir heimkomuna varð hún 
starfsmannastjóri Íslenska 
Útvarpsfélagsins, en síðar gekk 
hún til liðs við Háskólann í Reykja-
vík og stýrði Stjórnendaskóla HR 
fyrstu árin. 

Halla er mikil atorkukona og 
vill vera þar sem 
hlutirnir gerast. 
Akademían togar 
talsvert í hana, enda 
fræðilega þenkjandi 
og með ríka þekk-
ingarþrá. Hún hélt 
því til framhalds-
náms til Bretlands. 
Þaðan var hún svo 
veidd heim í starf 
framkvæmdastjóra
Viðskiptaráðs 
Íslands. Sá tími 
hefur í senn verið 
lærdómsríkur og 
krefjandi. Viðskipta-
ráðiði fór fremst í 
flokki í að svara 
erfiðri umræðu um 
íslenskt viðskiptalíf 
á erlendum vett-
vangi og hefur verið 
lofað í hástert fyrir 
það framtak. 

Framundan eru 
mörg spennandi 
verkefni hjá Við-
skiptaráði og ekki 
að efa að Halla mun 
hafa mörg járn í 
eldinum. Mennta-
mál eru eins og fyrr 
segir henni afar 
hugleikin og mun 
hún án efa leggja 
sitt á vogaskálar 
eflingar þess mála-
flokks í störfum 

sínum. Hún er sjálf sannfærð um 
sitt erindi í starfinu og mun vinna 
af heilum hug að eflingu viðskipta-
lífs og menntunar í landinu. Þegar 
því verður náð er líklegt að Halla 
sækist eftir nýrri ögrun og ekki 
óhugsandi að rennt verði til henn-
ar hýru auga í framtíðinni þegar 
eitthvert fyrirtækja landsins leit-
ar að einhverjum til að stýra skút-
unni.

Eiginmaður Höllu er Björn 
Skúlason, viðskiptafræðingur og 
eiga þau tvö börn, Tómas Bjart 
fimm ára og Auði Ínu, þriggja 
ára.

Félagsmálaráðuneytið kynnti 
stefnu um aðlögun innflytj-

enda á Íslandi á vegum ríkis-
stjórnarinnar í síðastliðinni viku. 
Stefnan er alls ekki fullnægjandi 
að mínu mati og vantar þar ýmsar 
viðbætur. Samt er það fagnaðar-
efni að í stefnunni er rætt um 
mikilvægi þess að „nemendur í leik-, grunn- og 
framhaldsskólum með annað móðurmál en íslensku 
fái eftir því sem kostur er tækifæri til að viðhalda 
móðurmáli sínu“. Í framhaldi er bent á mikilvægi 
þess að skólaaðilar og skólaumhverfi taki tillit til 
þekkingar á erlendu móðurmáli nemenda vegna 
sjálfsmyndar þeirra en einblíni ekki bara á van-
kunnáttu þeirra á íslensku. Það er lofsvert að ríkis-
stjórnin viðurkenni mikilvægi móðurmáls innflytj-
enda og ég met það mikils enda mikilvægt fyrir 
innflytjendafjölskyldur að viðhalda móðurmáli 
sínu. En ég vil bæta við nokkrum atriðum sem 
styrkt gætu móðumálskennslu innan sem utan 
skólakerfisins enn betur. 

Í fyrsta lagi hefur fjöldi rannsókna leitt í ljós að 
þeim mun betur sem einstaklingur kann móðurmál 
sitt, þeim mun auðveldara reynist honum að tileinka 
sér og læra nýtt tungumál. Í öðru lagi snýst þekking 
á móðurmáli ekki bara um sjálfsmynd innflytjenda-
barna, heldur einnig foreldra þeirra og samband 

barns og foreldris. Það er ekki síður mikilvægt fyrir 
fullorðinn innflytjanda að læra íslensku eins og 
börn hans. En að læra nýtt tungumál er ekki alltaf 
létt og óöryggið ekki langt undan þegar byrjað er að 
tala tungumálið.

Börn geta liðið fyrir lélega íslensku foreldra 
sinna, t.d. í skólasamskiptum, og skynja strax ef 
viðmælandi ber ekki virðingu fyrir foreldrum 
þeirra. Í ofanálag líða foreldrar fyrir það þegar 
þeim er ekki sýnd virðing fyrir framan börnin sín. 
Þar af leiðandi eru tengsl sjálfsmyndar barna og 
foreldra annars vegar og tilllitssemi við innflytj-
endur sem eru að ná tökum á nýju tungumáli hins 
vegar flóknari en margur heldur. Í þriðja lagi er 
foreldri oftar en ekki að glíma við að ná tökum á 
íslensku á sama tíma og það er að viðhalda móður-
máli barna sinna. Það er því mikilvægt að foreldri 
fái stuðning og hvatningu eins og börnin. Síðast en 
ekki síst eru tvítyngd börn auður samfélagsins og 
framlag þeirra er mikilvægt þegar fram í sækir. Því 
er móðurmálskennsla ekki einkamál innflytjenda-
fjölskyldna. Fimm hópar eru nú í móðurmáls-
kennslu hjá Móðurmáli, félagi um móðurmáls-
kennslu tvítyngdra barna, og fleiri að bætast við. 
Að því er ég best veit eru fleiri en félagið Móðurmál 
sem halda úti móðurmálskennslu. 

Yfirvöld menntamála hér á landi veita tvítyngd-
um börnum og foreldrum þeirra ekki styrk til móður-
málskennslu, en í tilefni útgáfu innflytjendastefn-
unnar vil ég fara þess á leit við ráðuneytið að það 
gangi skrefinu lengra og styrki móðurmálskennslu 
innflytjenda. Höfundur er prestur innflytjenda.

Meira um móðurmál

Hreinar hendur
örugg samskipti
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Eins og flest annað 
hjónafólk eigum við 
frú Sólveig okkar 
litlu leyndarmál. Til 
dæmis finnst okkur 
notalegt að horfa 
saman á spennu-
þætti af geisladisk-
um, nú síðast framhaldsmynda-
flokkinn „24“ með Íslandsvininum 
Kiefer Sutherland í aðalhlutverki.

Sennilega er það spennan um 
framvindu sögunn-

ar og örlög hinna 
ýmsu persóna 
sem heillar 
Sólveigu en 
ég stend á 

öndinni yfir 

fingrafimi handritshöfundanna og 
dáist að því hvernig þeim tekst að 
spinna saman fjóra þræði og jafn-
vel fimm samtímis auk aðalefnis-
þráðar. 

Mestallur dagurinn 
fór í að skrifa bak-
þankann minn í 
mánudagsblað
Fréttablaðsins.
Formið er knappt, 
2.100 slög má bakþankinn vera 
eða um 330 orð. Ég er sannfærður 
um að það er og verður alltaf pláss 
fyrir eitthvað sem menn hafa lagt 
vinnu og fyrirhöfn í að búa til 
hvort sem það er nytjahlutur, 
texti, myndverk eða máltíð. 

Skyndibitar nútímans eru óholl-
ir fyrir hina líkamlegu heilsu 
okkar en þó er sú óhollusta ekkert 
miðað við áhrif þeirra andlegu 
skyndibita sem á okkur dynja úr 
öllum áttum allan daginn alla daga 
og fletja út tilveru okkar og gera 
ævintýri lífsins hversdagslegt. 

Sú hugsun sem tekur minna en 
klukkutíma að hjálpa í heiminn og 
klæða í orð er svo ómerkileg að 
það tekur því ekki að hafa orð á 
henni.

Talandi um 
skyndibita þá 
kom Jónína 
frænka frá 
Bægisá við hjá 
okkur og færði 
okkur heimatil- búna
sperðla, dásamlegt lostæti sem á 
fátt sameiginlegt með þeim 
brimsöltu rotvarnarbombum sem 
verið er að selja grandalausu fólki 
undir nafninu bjúgu.

Alltaf leggst manni 
eitthvað til. Í dag las 
ég það á Netinu að 
fjórði hver Norð-
maður trúir á 
endurholdgun. Sam-
kvæmt könnun sem 
norska fyrirtækið 
„Visendi“ hefur gert telur ein kona 
af hverjum þremur og fimmti 
hver karlmaður sig eiga eina eða 
fleiri jarðvistir að baki.

Ekki veit ég hvort við Íslend-
ingar erum á líku róli og forfeður 
okkar Norðmenn í þessum efnum 
en hitt veit ég að vísindaleg þekk-
ing á okkar tímum dugir ákaflega 
skammt.

Til dæmis má nefna að einung-

is um 4% 
af
alheim-
inum

saman-
standa úr 

efni eða efnum sem við kunnum 
að greina. Þau 96% sem við getum 
ekki greint og kunnum engin skil á 
eru talin vera ýmist svört orka 
(dark energy) 73% eða svart efni 
(dark matter) 23%. 

Með öðrum orðum þá nægja 
vísindi okkar aðeins til að greina 
4% tilverunnar – inn í þau 96% 
sem eftir eru nær ljós vísindanna 
ekki að skína. 

Í þeim 4% tilverunnar sem ekki 
eru handan við mannlega vitund 
er samt margt skrýtið að sjá. 

Dæmi um hvað tilveran er 
furðuleg má sjá á stórfróðlegri 
heimasíðu Kristins H. Gunnars-
sonar þar sem hann rekur merki-
legar sögur af skattskilum þriggja 
fyrirtækja – eða öllu heldur skorti 
á því að þau greiði skatta til sam-
félagsins.

Ef það er rétt sem Kristinn 
heldur þarna fram þá er ekki nema 
von að peningaaðallinn í landinu 
líti niður á heimskan pöpulinn. Ef 
það er rangt sem Kristinn heldur 

fram þá verður það væntanlega 
rekið öfugt ofan í hann af Boss-
klæddum her súperlögmanna.

Af tilviljun sá ég alveg stór-
merkilega auglýsingu á fasteigna-
vef Moggans. Hún var frá fast-
eignasölunni Draumahús og 
hljóðar svo: 

„4-5 herbergja 145,3 fm íbúð 
þar af 24,4 fm bílskúr á 4. hæð á 
góðum stað í Hafnarfirði.“

Bílskúr á fjórðu hæð? Fer ekki 
að verða tímabært að athuga 
hvaða efni það eru sem Hafnfirð-
ingar sjúga í sig upp úr strompin-
um á álverinu?

Enn ein skoðana-
könnun.

Nú er það Blað-
ið sem gerir könn-
un: 45,4% sögðust 
styðja Sjálfstæð-
isflokkinn og tæp 
23% Vinstri 

Til sölu: Bílskúr á fjórðu hæð!
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er fjallað um fyrr-

verandi hryðjuverkamann, leyndarmál hjónafólks, 

Norðmenn, endurholdgun og takmörk mannlegrar 

þekkingar. Einnig er komið inn á svarta orku og Fram-

tíðarlandið og loks birt smásmásaga.

Kæra 
  Dagbók
Þráinn Bertelsson skrifar



græna. Samfylkingin mælist með 
liðlega 19% fylgi. Framsóknar-
flokkurinn fær 9,5%, en Frjáls-
lyndi flokkurinn fær rétt rúm þrjú 
prósent.

Þetta segir mér aðeins einn 
hlut: „Sameinaðir stöndum vér, 
sundraðir föllum vér.“

Hvað eiga VG og Sjálfstæðis-
flokkurinn sameiginlegt?

Jú, þar er allt í sús og dús, ást 
og eindrægni (út á við að minnsta 
kosti) og tiltölulega skýr stefnu-
mið.

Hvað eiga Samfylking, Fram-
sókn og Frjálslyndir sameigin-
legt?

Jú, átök og ósamkomulag inn-
byrðis og óljós, flókin og jafnvel 
óskiljanleg stefnumið.

Svo að það kemur ekki á óvart 
að þeir sem eru reiðubúnir að láta 
í ljósi afstöðu sína þremur mánuð-
um fyrir kosningar skuli velja þá 
sem hafa tiltölulega skýrar áhersl-
ur.

Það fylgir sögunni að næstum 
helmingur kjósenda er ekki enn 
búinn að ákveða sig – sem er engin 
furða því að enn þá geta ný fram-
boð komið fram á sjónarsviðið – 

eins og skrattinn úr 
sauðarleggn-

um.
Ég sá á 

mbl.is að 
talað var 
um að 
„þingmað-
ur á þing-
inu í Írak“ 

væri

„fyrrverandi hryðjuverkamaður“. 
Ef litið er á orðið „hryðjuverka-
maður“ sem starfsheiti er þetta 
rétt til orða tekið, sbr. „fyrrver-
andi verkamaður“; en ef litið er á 
merkingu orðins þá verður „fyrr-
verandi“ dáldið undarlegt for-
skeyti, samanber „fyrrverandi 
þjófur“.

Reyndar er það soldið óljóst – 
og ekki bara í Mogganum – hvort 
glæpamenn séu í rauninni glæpa-
menn bara rétt á meðan þeir sitja 
inni.

Breiðavíkurmálið er 
þyngra en tárum 
taki. Meira að segja 
svartasta martröð 
ævi minnar, dvöl í 
heimavist Laugar-
nesskólans, verður eins og sumar-
dvöl á Sunnuhvoli miðað við þess-
ar hryllilegu lýsingar. 

Vonandi vekja Breiðavíkur- og 
Byrgismál okkur til meðvitundar 
um að við berum ábyrgð hvert á 
öðru og að hinu opinbera er 
skylt að tryggja að skjólstæð-
ingar samfélags okkar verði 

ekki fangar og fórnarlömb 
geðvilltra sadista og 
glæpamanna.

Vonandi 
hefur sam-
félagið
burði til 
að læra af 
reynslunni,
viðurkenna mis-
tök og reyna allt sem í 

mannlegum mætti stendur til að 
bæta fyrir þau.

Vonandi, segi ég. En ég er því 
miður ekki bjartsýnn á að við séum 
búin að ná þeim þroska að vilja 
bæta fyrir misgerðir. Meira að 
segja réttarkerfið hérna virðist 
ekki hafa samviskubit yfir aug-
ljósu dómsmorði eins og Geir-
finnsmálinu.

Í kvöld var fellt á fundi Fram-
tíðarlandsins að bjóða fram til 
þings. Ég er feginn því. 

Þá getur Framtíðarlandið starf-
að þverpólitískt sem hugmynda-
gámur (think tank) þar sem er 
pláss fyrir fólk sem hefur veruleg-
ar áhyggjur af hlýnun andrúms-
loftsins en hugsanlega minni 
áhyggjur af því þótt eyðisandur í 
óbyggðum fari undir vatn.

Connor vinur minn 
sagði mér sögu. 

Einu sinni veðj-
uðu drykkjubræð-
urnir á kránni við 
Hemingway um það 
hvort hægt væri að 
skrifa góða smásögu 
– sem væri þó ekki lengri en sex 
orð.

Hemingway fór heim og mætti 
svo á krána næsta dag með smá-
söguna. Hún var svona:

Babyshoes for sale, never 
used.

(Barnaskór til sölu, aldrei verið 
notaðir).

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Hjörleifur H. Jóhannsson
Stórhólsvegi 3, Dalvík,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri laugardaginn
3. febrúar. Útförin fer fram frá Dalvíkurkirkju þriðju-
daginn 13. febrúar kl. 13.30. Þeim sem vilja minnast
hans er bent á Minningarsjóð Heimahlynningar á
Akureyri eða önnur líknarfélög.

Þorgerður Sveinbjarnardóttir Helga G. Hjörleifsdóttir
Sveinbjörn J. Hjörleifsson Elín Unnarsdóttir
Björgvin Hjörleifsson Preeya Kempornyb
Arnþór Hjörleifsson Ásrún Ingvadóttir
Sigurbjörn Hjörleifsson Kanokwan Shrimun
Einar Hjörleifsson Lilja Guðnadóttir
Hjördís H. Hjörleifsdóttir Sigursteinn Magnússon
og barnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur hlýhug og vináttu og veittu okkur
ómetanlega aðstoð við andlát og útför
elskulegs eiginmanns míns, föður okkar
og tengdaföður,

Kára Viðars Árnasonar
Hallbjarnarstöðum, Tjörnesi.

Fanney Sigtryggsdóttir
Árni Viðar Kárason
Sigrún Hulda Káradóttir    David Cook

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug, við fráfall og útför föður
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Jónasar Grétars
Sigurðssonar
múrarameistara, Akureyri,

sem lést á líknardeild Landakots miðvikudaginn
24. janúar.

Fyrir hönd ættingja og annarra ástvina,

dætur hins látna.

Hjartans þakkir til allra sem sýndu okkur
vináttu, samúð og hlýju við andlát og útför
ástkærs eiginmanns míns, föður, afa og
bróður,

Lárusar Arnars Péturssonar
tannlæknis, Heiðarbraut 61, Akranesi.

Samhugur ykkar hefur verið okkur ómetanlegur í
sorginni. Innilegar þakkir til þeirra sem studdu hann
og hjálpuðu í veikindum hans. Sérstakar þakkir til
starfsfólks Sjúkrahúss Akraness og Heimahjúkrunar
Akraness fyrir mjög góða umönnun.
Svanhildur Thorstensen
Pétur Atli Lárusson
Lilja Björk Lárusdóttir
Hulda Klara Lárusdóttir
Lára Björk Liljudóttir
Sólrún Pétursdóttir.

Ástkær eiginmaður, faðir, afi, tengdafaðir
og bróðir,

Halldór Snorrason
Baldursgötu 37, Reykjavík,

lést á Landspítala Fossvogi mánudaginn 5. febrúar.
Útförin verður gerð frá Hallgrímskirkju mánudaginn
12. febrúar kl. 15.

Kristín Guðbjartsdóttir (Kristín G. Magnús)
Magnús Snorri Halldórsson Adine B. Storer
Dóra Halldórsdóttir Haraldur Arngrímsson
Sigurlaug Halldórsdóttir Pálmi Gestsson
f.h. barnabarna og systkina hins látna.

„Mig langar ekkert til að 
líta til baka eftir tíu ár og 

vera í sömu sporum og í dag 
án þess að hafa reynt 

nokkuð nýtt.“

Þjóðverjar sökkva El Grillo

Akurnesingar náðu þeim áfanga að 
verða sex þúsund talsins aðfaranótt 6. 
febrúar síðastliðinn, með komu 
ónefndrar Gunnarsdóttur í heiminn. 
Bæjarstjórinn Gísli S. Einarsson heils-
aði upp á nýjasta íbúa Akraness um 
leið og tækifæri gafst. „Já, ég er búinn 
að halda á dömunni og hitta foreldrana 
og óska þeim til hamingju með allt 
saman,“ sagði Gísli. 

Hann er reyndar ekki ókunnugur 
foreldrunum, þeim Evu Lind Matthías-
dóttur og Gunnari Þór Gunnarssyni. 
„Ég var svo heppinn að fá að fylgjast 
með því þegar þau byrjuðu að vera 
saman. Ég réði Evu til vinnu í Norður-
áli og Gunnar var einnig starfsmaður 
þar. Þau nálguðust hvort annað bara 
mjög skemmtilega og urðu svo glæsi-
legt par,“ sagði Gísli kátur. Hann vill 
þó ekki ganga svo langt að segja að 
stúlkan hafi komið í heiminn fyrir til-
stilli hans. „Nei, en ég vissi mjög fljótt 
af því að það var von á fjölgun,“ sagði 
hann hlæjandi. 

Litla stúlkan, sem er hreinræktaður 
Akurnesingur, er að sögn Gísla til 
fyrirmyndar fyrir bæinn. Hún var 
fimmtán merkur og 52 sentimetrar á 
lengd þegar hún kom í heiminn. „Hún 
var ókrumpuð og slétt og gullfalleg, 
með mikið svart hár. Hún horfði líka 

lengi á móti augum svona nýfædd, það 
var bara alveg ótrúlegt,“ sagði Gísli. 

Bæjarstjórinn sagði íbúum Akra-
ness hafa fjölgað hratt að undanförnu. 
„Þeim fjölgaði til dæmis um fimmtíu 
til sextíu manns bara í desember,“ 
sagði Gísli. „Við gerðum svona ráð 
fyrir því að sex þúsundasti einstakl-
ingurinn kæmi í mars, apríl. Þetta er 
bara á undan áætlun.“ Fjölgunina telur 
Gísli vera til marks um hversu blóm-

legur bær Akranes er. „Það er eftir-
sóknarvert að vera hér. Við erum með 
afburðaskóla og -leikskóla og vel 
menntað fólk á báðum stöðum. Hér er 
líka töluvert framboð á húsnæði og 
verið að byggja mjög mikið. Ég held að 
ég geti sagt að atvinnuleysi sé bara í 
algjöru lágmarki og hafi verið um 
langan tíma,“ sagði Gísli. „Ég segi að 
þessi litla stelpa komi inn í fínt samfé-
lag,“ bætti hann við.

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgar-
stjóri hefur gert það að tillögu sinni að 
stofnuð verði Skákakademía Reykja-
víkur. Hugmynd hans er að stofnuð 
verði sjálfseignarstofnun sem vinni að 
eflingu skáklistarinnar í borginni með 
það að markmiði að Reykjavík verði 
orðin skákhöfuðborg heimsins árið 
2010.

Skákakademíu Reykjavíkur verður 
ætlað að annast stefnumótun og fram-
kvæmd í samráði við Skáksamband 
Íslands, skákfélögin í Reykjavík, grunn-
skóla í borginni, félagasamtök, einstakl-
inga og fyrirtæki. Framlag Reykjavík-
urborgar til undirbúnings verður þrjár 
milljónir króna en leitað verður þátt-
töku annarra þannig að stofnfé nemi 
um 20 milljónum króna. 

Reykjavík verði skákhöfuðborg

AFMÆLI FÆDDUST ÞENNAN DAG



... og það ekki að ástæðulausu því verð á fatnaði og skóm er 63% hærra á Íslandi 

en að meðaltali í Evrópusambandslöndunum.* Sá verðmunur stafar hvorki af tollum né gjöldum.

Hærra verð á nauðsynjum heimilanna hér á landi verður ekki 

útskýrt með því að einblína á íslenskar kjötvörur.

Kjúklinga- og svínabændur munu hér eftir sem hingað til vinna af heilum hug 

að lækkun matvælaverðs á Íslandi - án ríkisstyrkja!

FÉLÖG KJÚKLINGA- OG SVÍNABÆNDA Á ÍSLANDI

Hann hefur áhyggjur
af fataverðinu á Íslandi . . .
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Náðu þér í eintak!  – Nýi bæklingurinn kominn 

WWW.UU.IS 

ÚRVAL ÚTSÝN ~ LÁGMÚLA 4 ~ 108 REYKJAVÍK ~ SÍMI 585 4000 ~ FAX 585 4065 ~ INFO@UU.IS

Úrval-Útsýn kynnir Sumarfrí 2007 í Smáralind í dag laugardaginn, 10. febrúar. 
Við bjóðum frábærar og fjölbreyttar ferðir í allt sumar, vor og haust. Afslappandi 
sólarstaðir, Kína, Antalya, Marrakech, Kenýa, Dubai, Indland og fleiri framandi 
staðir. Kynntu þér einnig glæsilegar ferðir til margra af flottustu borgum Evrópu. 
Komdu í Smáralindina um helgina!

Hvert á að fara í fríinu?

Skráðu þig í netklúbb Úrvals-Útsýnar  og þú getur unnið vikuferð fyrir tvo 
til Mallorca, Krítar, Portúgal eða Tenerife. 



I
ngunn Wernersdóttir er 
fædd árið 1964, næstyngst 
fimm systkina og fékk 
smjörþefinn af viðskipta-
lífinu í heimreiðinni en 
faðir hennar er Werner 

Rasmusson, einn af mest áberandi 
karakterum atvinnulífsins hér á 
árum áður. Werner er lyfjafræð-
ingur að mennt og starfaði hann á 
árum áður í ýmsum apótekum auk 
Pharmaco og var framkvæmda-
stjóri fyrirtækisins í mörg ár og 
síðar stjórnarformaður. Werner 
var einnig einn af stofnendum 
Delta en í dag eru þessi fyrirtæki 
sameinuð undir nafninu Actavis. 
Árið 1976 keypti hann svo Ingólfs-
apótek sem myndar nú ásamt 
fleiri apótekum fyrirtækið Lyf og 
heilsu.

Systkinunum hefur gengið afar 
vel að fóta sig í viðskiptalífinu svo 
það liggur beinast við að ætla að 
viðskiptavit sé bundið í genamengi 
fjölskyldunnar. „Það getur vel 
verið að þetta sé í blóðinu en við 
erum samt alin þannig upp syst-
kinin að vinna hefur alltaf verið 
mikils metin. Okkur var innréttað 
það að vinna þurfi fyrir hlutunum 
og mikil áhersla var lögð á að 
standa sig í skólanum. Sem krakki 
bar ég út blöð og þegar pabbi 
keypti Ingólfsapótek er ég 12 ára 
gömul og 13 ára er ég farin að 
vinna við eitthvað smáræði hjá 
honum, fæ að hita kaffi og annað 
slíkt. Smám saman fer ég svo að 
afgreiða í apótekinu og sinna þeim 
störfum sem til féllu,“ segir Ing-
unn og jánkar þeirri hugmynd að 
það geti gert unglingum gott að 
vinna einhver störf á þessum mik-
ilvægu mótunarárum. „Ég hugsa 
að það geti oft verið svo að við for-
eldrar séum jafnvel að gera of 
mikið fyrir börnin okkar og það er 
kannski þeirra akkilesarhæll að 
við höfum ekki leyft þeim að 
spreyta sig meira.“ 

Systkinamergð kallar á innbyrðis 
stimpingar en Ingunn segir að 
þegar á þurfti að halda hafi hópur-
inn staðið saman sem einn maður 
og ef einhver hafi gert eitthvað á 
hlut eins þeirra var þeim öllum að 
mæta. „Mamma var hörkudugleg 
og við systkinin erum fædd á níu 
árum en faðir minn vann mikið 
svo að uppeldið lá mest á herðum 
móður minnar. Við ólumst upp í 
Kópavogi og gengum í grunn- og 
menntaskóla þar og ég er mikill 
Kópavogsbúi í mér.“ Móðir 
Ingunnar og systkinanna, Anna 
Kristjana Karlsdóttir, lést úr 
krabbameini árið 1994, þegar Ing-

unn var um 28 ára gömul en Wern-
er og Anna höfðu þá verið gift í 
rúm 40 ár. Faðir Ingunnar hitti svo 
seinni konu sína, Kristínu Sigurð-
ardóttur, fyrir nokkrum árum og 
Ingunn segir að það sé jafnvel 
meira að gera hjá föður sínum 
núna en áður en hann lét af störf-
um. „Hann nýtur lífsins með því 
að ferðast, spila golf og gera 
skemmtilega hluti.“

Ingunn segist hafa heillast af 
umönnunarstörfum þegar hún 
vann sem sumarstarfsmaður á 
Landakoti þegar hún var 18 ára og 
eftir að hafa prófað viðskipta-
fræði í Háskóla Íslands eina önn 
vatt hún kvæði sínu í kross og inn-
ritaði sig í hjúkrunarfræði. Þó 
hafði hún náð öllum prófum í við-
skiptafræðinni og allt gengið að 
óskum hvað námið varðar. „Við-
skiptafræðin sem fag var einfald-
lega ekki minn tebolli. Hjúkrun 
átti mjög vel við mig og ég útskrif-
aðist sem hjúkrunarfræðingur 
árið 1989 og fer að vinna á skurð-
stofu tveimur árum síðar. Árið 
1995 fór ég svo í framhaldsnám í 
skurðhjúkrun en ég lagði hjúkrun-
arstarfið á hilluna nú fyrir um 
tveimur árum.“ Um árþúsunda-
skiptin 2000 flutti Ingunn norður 
á Akureyri, bjó þar í fimm ár og 
eftir dvölina þar tók við nýr kafli 
í lífi Ingunnar þegar hún hellti 
sér af fullum krafti út í vinnu á 
sviði fjárfestinga en þó hafði hún 
frá árinu 2002 verið eigandi að 
fyrirtæki ásamt bræðrum sínum, 
þeim Steingrími og Karli Werners-
sonum, sem seinna fékk nafnið 
Milestone.

Milestone hefur gengið afar vel 
frá upphafi og Karl bróðir Ingunn-
ar sagði í viðtali við Morgunblaðið 
á síðasta ári að stefna fyrirtækis-
ins væri að fjárfesta í fyrirtækj-
um sem þau hefðu skilning á og 
gætu jafnframt haft áhrif á rekst-
urinn í stað þess að veðja á mark-
aðinn. Árið 2005 keypti fyrirtækið 
tvo þriðju hluta hlutafjár í Sjóvá 
og á síðasta ári áttu sér stað ein 
stærstu hlutabréfaviðskipti í sögu 
íslenskra hlutabréfaviðskipta 
þegar Straumur-Burðaráss fjár-
festingarbanki seldi sinn hlut í 
Íslandsbanka til Milestone og 
fleiri fjárfesta, eða um 21%. Ing-
unn hefur þó fyrst og fremst ein-
beitt sér að rekstri fyrirtækis síns, 
Inn Fjárfesting, en það stofnaði 
hún á síðasta ári. „Þeir bræður 
mínir og það frábæra starfsfólk 
sem vinnur hjá Milestone var að 
gera svo góða hluti að mér fannst 
ég litlu hafa við að bæta. Þeir eru 
mjög færir í viðskiptum og hafa 
þetta sjötta skilningarvit hvað við-
skipti varðar. Ég ákvað því að 
leggja krafta mína í annað, mínar 
fjárfestingar og mýkri mál sem 
eru mér hugleikin og stofna því 
Inn Fjárfestingu.“ 

Þau málefni sem Ingunn einbeitir 
sér að eru einkum tengd menn-
ingu og listum og sé tæpt á ein-
hverju má nefna Sjónlistarverð-
launin sem Inn Fjárfesting er 
styrktaraðili að og á haustmánuð-
um ársins 2006 keypti fyrirtæki í 
eigu Ingunnar Stradivaríusfiðlu 
sem Hjörleifur Valsson fiðluleik-
ari hefur til umráða. Einnig hefur 
Inn Fjárfesting sinnt góðgerðar-
málum án þess að Ingunn vilji fara 
nánar út það. „Mér leist svo vel á 

Hjörleif og hans list að úr varð að 
ég keypti fiðluna. Mér fannst mik-
ill heiður að fá að kaupa þetta 
magnaða hljóðfæri og gaman fyrir 
Íslendinga að eiga slíkan grip á 
Íslandi og geta notið tóna hennar, 
hljómarnir eru einfaldlega engu 
líkir. Eftir að ég ákvað að kaupa 
fiðluna hef ég svo kynnst Hjörleifi 
og fjölskyldu hans betur og þetta 
er yndislegt fólk.“ 

Ingunn hefur einnig mikið 
dálæti á þeim listakonum sem 
unnu Sjónlistarverðlaunin á síð-
asta ári, en Inn Fjárfesting gaf 
verðlaunaféð til myndlistar. Verð-
launin komu í hlut þeirra Hildar 
Bjarnadóttur á sviði myndlistar 
og Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir 
hlaut hönnunarverðlaunin. „Og 
svo er ég að leita að húsnæði fyrir 

listasafn,“ segir Ingunn og brosir 
og segist fletta í gegnum fast-
eignablaðið á hverjum degi. Til 
stóð að kaupa gamla hressingar-
hælið á Kópavogstúni, sem Hrings-
konur létu byggja árið 1923 eftir 
teikningu Guðjóns P. Samúelsson-
ar. Ætlunin var að gera húsið upp á 
myndarlegan hátt og byggja við 
það, þó þannig að það héldi sínu 
upprunalega útliti sem mest og 
vera síðan með listaverkasýning-
ar og ýmsa listviðburði þar fyrir 
almenning. „Auk þess var ætlunin 
að vera með höggmyndagarð á 
þessum stórkostlega stað. 

Kópavogsbær og Inn Fjárfest-
ing undirrituðu kaupsaming um 
fasteignina 9. júlí síðastliðinn þar 
sem við gerðum ýmsa fyrirvara 
um kaupin sem miðuðust svo aftur 
við ákveðnar tímasetningar. Síðan 
leið tíminn án þess að samnings-
aðilar næðu saman um ákveðin 
atriði sem mér fannst skipta mjög 

miklu máli. Samningurinn féll því 
um sjálft sig þar sem fresturinn 
til að klára þessi atriði var útrunn-
inn. Ég var ef til vill of stórhuga í 
þessu verkefni eða gekk of langt 
að mati sumra en þannig er ég, vil 
gera hlutina almennilega og mynd-
arlega. Það er mikil eftirsjá í 
þessu húsi á Kópavogstúni.“

Hjúkrunarfræðingurinn með við-
skiptavitið fær spurninguna hvort 
henni finnist hún vera algjörlega 
komin inn í þennan frumskóg efna-
hagslífsins og svar hennar er neit-
andi. „Þessi heimur er þannig í dag 
að þar er það hreinlega ekki á færi 
eins manns að vita allt. Jafnvel 
þeir sem slyngir eru í viðskiptum 
þurfa á einum eða öðrum tíma-

punkti að fá ráðleggingar frá sér-
fræðingum og það sama gildir um 
mig og sumt þurfti ég einfaldlega 
að setjast yfir og læra. Mér við 
hlið hef ég æskuvinkonu mína, 
Lindu Bentsdóttur, sem starfar 
sem framkvæmdastjóri fyrirtæk-
isins en hún er lögfræðingur að 
mennt og löggiltur verðbréfamiðl-
ari. Linda hefur mikla og góða 
þekkingu á viðskiptalífinu og 
hlutabréfamarkaðinum en við 
höfum það samt fyrir reglu að leita 
ráða sérfræðinga fáum við mál 
upp á borð til okkar sem okkur 
finnst við þurfa ráðlegginga með.“ 

Athygli vekur að póllinn sem 
tekinn hefur verið í hæðina teng-
ist mikið listum og ástríða Ingunn-
ar fyrir myndlist og öðrum kimum 
hins skapandi heims er mikil. 
„Eftir að ég hætti að vinna við 
hjúkrun gat ég farið að sameina 
þennan áhuga minn og starfið og 
þannig hefur þetta þróast í þessa 

átt. Mig fór að langa til að safna 
list, takmarkaði það við samtíma-
list og er rétt byrjuð á því enda er 
það æviverkefni. 

Ingunn er kattavinur og á þrjá 
undurfagra ketti af abyssinían- og 
sómalíukyni. Hinn Íslands- ef ekki 
heimsfrægi köttur Muri sem tók 
nokkur spor í Bjarkarmynd-
bandinu hér um árið er einmitt af 
sams konar kyni. Kettirnir eru 
miklar persónur að sögn Ingunnar 
og sá elsti stendur líklega í þeirri 
trú að hann sé mennskur rétt eins 
og húsráðendur. Það er þó annar 
mikilvægari en kettirnir sem býr 
með Ingunni, en það er sonur 
hennar, Kristján Werner, sem 
stundar nú nám við Verslunar-
skóla Íslands. „Við höfum verið 
ein síðan hann var tæplega fjög-
urra ára gamall og gengið í gegn-
um ýmislegt saman. Ég hef þó allt-
af verið svo lánsöm að sjá hvernig 
hægt er að nýta sér erfiðleika á 
jákvæðan hátt. Ég held að það 
skipti gífurlega miklu máli að 
hugsa jákvætt og það væri furðu-
legt ef manni gengi vel væri ein-
ungis neikvæðni til staðar.“ 

Og fyrst hugtakið neikvæðni 
var á annað borð dregið upp úr 
hattinum er Ingunn að lokum innt 
eftir því hvort henni finnist 
umræðan undanfarið hafa verið á 
neikvæðum nótum hvað varðar 
„nýríka“ fólkið í viðskiptalífinu. 
„Jú, síðustu mánuði hefur umræð-
an verið það en svo er líka mis-
jafnt hversu vel fólk fer með það 
að eiga peninga. Eitt er það þó sem 
oft vill gleymast, og það er að þeir 
sem eru ríkir sem og fyrirtækin 
sem þeir standa fyrir borga líka 
gríðarlega skatta og tekjur ríkis-
sjóðs eru af þeim sökum mun 
hærri en ella enda um gríðarlega 
fjármuni að ræða. Þegar uppi er 
staðið eru það því allir sem græða, 
það er að segja ef ríkisstjórnin fer 
rétt með fjármálin. Ég get því ekki 
annað séð en að Ísland og allir 
Íslendingar hafi hagnast á því að 
hafa hér á landi frambærilega 
menn sem hafa þetta sjötta skiln-
ingarvit hvað viðskipti varðar.“

Af skurðstofunni í Kauphöllina
Eftir að hafa starfað sem skurðhjúkrunarfræðing-
ur í rúman áratug réri hún á mið efnahafslífsins 
og fæst þar við stóru fiskana í sjónum. Ingunn 
Wernersdóttir hefur ásamt bræðrum sínum 
komið að umfangsmiklum fjárfestingum en sjálf 
segist hún vilja beina kröftum sínum að mýkri 
málum og eigin fjárfestingum. Júlía Margrét 
Alexandersdóttir hitti athafnakonuna sem sagði 
henni frá dálæti sínu á listum, menningu og afar 
sérstöku kattarkyni.

Ég var ef til vill of stórhuga í 
þessu verkefni eða gekk of langt 
að mati sumra en þannig er ég, 
vil gera hlutina almennilega og 
myndarlega.





Í
upphafi árs er jafnan góður 
tími til að vekja gamlar 
spurningar og nýjar vonir, 
tími til að hugsa af alvöru 
um það sem er að gerast í 
heiminum og huga að 

framtíðinni. Það er ekki nema eðli-
legt að leita vísbendinga um að 
hlutirnir geti batnað jafnt heima 
fyrir sem erlendis. 

Á síðustu mánuðum hafa orðið 
ákveðin umskipti á alþjóðavett-
vangi. Reyndar er það svo að á síð-
asta ári gætu vel hafa átt sér stað 
endalok heils tímabils í heimsmál-
unum – tímabilsins eftir kalda 
stríðið með einhliða stefnu og glöt-
uðum tækifærum. 

Þegar kalda stríðinu lauk seint á 
níunda áratugnum opnuðust leiðir í 
áttina að betri heimi. Stærstu ríkin, 
sér í lagi Bandaríkin, Sovétríkin og 
Kína, unnu saman að mörgum 
málum með uppbyggilegum hætti í 
öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. 
Bundinn var endir á mörg átök á 
alþjóðavettvangi, meðal annars í 
Angóla, El Salvador, Níkaragva og 
Kambódíu.

Mikilvægir samningar voru 
gerðir um takmörkun bæði kjarn-
orkuvopna og hefðbundinna vopna. 
Þar má nefna samning um meðal-
drægar kjarnorkuflaugar, þar sem 
Bandaríkin og Sovétríkin upprættu 
tvær tegundir kjarnorkuflauga og 
START I-samninginn, sem fækkaði 
næstum því um helming langdræg-
um kjarnorkuflaugum og kjarna-
oddum. Lýðræðisþróun var komin 
af stað í tugum ríkja í Asíu, Suður-
Ameríku og Mið- og Austur-
Evrópu. 

Parísarsáttmálinn um nýja 
Evrópu, sem leiðtogar Evrópu-
ríkja, Bandaríkjanna og Kanada 
undirrituðu í París árið 1990, mark-
aði upphafið að þróun sem vonir 
stóðu til að myndi leiða af sér nýja, 
friðsamlega og lýðræðislega 
heimsskipan þar sem bæði Evrópa 
og heimurinn allur eru án átaka-
lína. Þetta var samningur sem 
hefði getað haft áhrif langt út fyrir 
meginland Evrópu.

En hreyfingin í þessa átt stöðvaðist 
fljótlega. Sundrungu Sovétríkjanna 
fylgdu mannaskipti meðal æðstu 
ráðamanna í Bandaríkjunum og 
fleiri löndum. Parísarsáttmálinn 
var hunsaður og lá gleymdur í mörg 
ár. Í stað þess að þokast áleiðis í átt-
ina að nýrri skipan öryggismála þá 
var ákveðið að styðjast áfram við 
verkfæri frá tíma kalda stríðsins. 
Bandaríkin, og reyndar Vesturlönd-
in öll, urðu „geðflækju sigurvegar-
ans“ að bráð.

Eftir að kalda stríðinu lauk ollu 
þeir harmleikir, sem áttu sér stað 
þar sem áður var Júgóslavía, 
umróti í Evrópu. Það umrót hafði 
áhrif á álfuna alla, en sérstaklega 
þó efnahagsástandið og lífsviður-
væri fólks á Balkanskaga, og mörg 
ár munu líða þangað til fólk hættir 
að finna fyrir áhrifum af því. 
Óstöðugleikinn kom í bylgjum yfir 
mörg ríki í fyrrverandi Júgóslav-
íu, Miðausturlöndum og Afríku 
þegar baráttan um áhrifasvið, 
auðlindir og markaði hófst á ný og 
náði sér á strik.

Ekki var staðið við loforð frá 
NATO um að bandalagið myndi 
þróast í að verða fyrst og fremst 
pólitísk stofnun. Þess í stað var 
aðildarríkjunum fjölgað og starfs-
sviðið útvíkkað. Nýtt vopnakapp-
hlaup er í uppsiglingu. Vandamál í 
tengslum við kjarnorkuvopn og 
bann við dreifingu þeirra eru aftur 
orðin brýn úrlausnarefni. Að stór-
um hluta bera gömlu kjarnorku-
veldin sökina á því.

Veruleg hætta er á því að heimur-

inn skiptist á ný í andstæðar fylk-
ingar. Víða ber á góma möguleik-
ann á nýju köldu stríði. Bandaríkin 
hafa ráðist á Írak með skelfilegum 
afleiðingum án þess að taka neitt 
tillit til öryggisráðs Sameinuðu 
þjóðanna eða afstöðu fjölmargra 
ríkja, þar á meðal vina sinna og 
bandamanna. Hroki herveldisins 
hefur leitt af sér alvarlega kreppu 
og grafið undan bæði hlutverki og 
áhrifum Bandaríkjanna.

Önnur afleiðing af einhliða 
stefnu og tilraunum til að gerast 
allsherjarleiðtogi er sú að flestum 
alþjóðastofnunum hefur ekki 
tekist að takast með raunhæfum 
hætti á við hnattlæg verkefni 
nýrrar aldar – umhverfiskrepp-
una, sem breiðist út æ hraðar, og 
fátæktarvandann, sem hefur áhrif 
á milljónir manna um heim allan. 
Bæði alþjóðleg hryðjuverkastarf-
semi, sem er umfangsmeiri en 

nokkru sinni fyrr, og ör útbreiðsla 
þjóðernis- og trúarátaka eru ugg-
vænleg merki frekari vandræða.

Bandaríkjamenn hafa einnig 
fundið fyrir áhrifum af gallaðri 
utanríkisstefnu ríkisstjórnarinn-
ar. Í nóvember kváðu kjósendur 
upp dóm sinn og repúblikanar biðu 
ósigur. Útkoma þeirra kosninga 
reynir samt verulega á bandarísk 
stjórnmál í heild sinni, jafnt demó-
krata sem repúblikana. Nú er þörf 
á því að ofurveldið leiðrétti kúrs-
inn.

Er ríkisstjórn George W. Bush fær 
um að gera slíka leiðréttingu?
Almennt viðhorf til þess, bæði í 
Bandaríkjunum og annars staðar í 
heiminum, virðist oft vera nei-
kvætt. Og satt að segja gefur 
stjórnin þessu viðhorfi byr undir 
báða vængi vegna þess að hún 

virðist kjósa heldur tregðu gömlu 
stefnunnar. Ekki er annað að sjá 
en að Bush og stjórn hans hafi 
ekki áhuga á neinu öðru en að 
sannfæra heiminn um að stjórnin 
sitji ennþá stöðug í hnakknum. 
Nýlegar yfirlýsingar forsetans og 
þau áform sem rædd eru innan 
stjórnarinnar eru gerð úr sama 
gamla klæðinu.

Núverandi forystusveit rep-
úblikana vill greinilega skilja eftir 
handa næsta forseta þess konar 
arfleifð að hann verði bundinn af 
stefnu hennar og allar stefnu-
breytingar verði ómögulegar. Ef 
það er rétt, þá er það ekki bara 
afleikur heldur uppskrift að enn 
frekari stórslysum.

Engu að síður tel ég möguleik-
ana á breyttri stefnu enn vera 
fyrir hendi. Bandaríkjastjórn og 
bandaríska þingið hafa enn tíma 
til að móta hana. Þeir ættu að 
byrja á Miðausturlöndum. Banda-
ríkin ættu ekki bara að hefjast 
handa við að draga sig út úr kviks-
yndinu í Írak heldur þurfa þau 
einnig að snúa sér aftur að upp-
byggilegri stefnu í þessum heims-
hluta. Lykilatriði er að friðarferlið 
í Miðausturlöndum hefjist á ný 
ásamt alvarlegum viðræðum við 
nágrannaríki Íraks.

Ef bandarískir ráðamenn reynast 
nægilega framsýnir og hugrakkir 
til að horfa á heiminn eins og hann 
er í raun þá myndu þeir kjósa sam-
ræður og samvinnu frekar en 
valdbeitingu. Það sem nú er þörf á 
er ekki alþjóðlegt net hernaðar-
viðveru og íhlutunar heldur þurfa 
menn að hafa taumhald á sér og 
vilja til þess að leysa vandamál 
með pólitískum aðferðum.

Heimurinn hefur þrátt fyrir 
allt breyst verulega frá byrjun 
tíunda áratugarins. Innbyrðis 
tengsl eru orðin jafnvel enn nán-
ari og allt er orðið háðara hvert 
öðru.

Nýir risar – Kína, Indland og 
Brasilía – eru komnir fram á sjón-
arsviðið og engin leið er að líta 
lengur fram hjá afstöðu þeirra. 
Evrópa er að sameinast og bæði 
efnahagsleg og pólitísk áhrif henn-
ar hljóta að aukast.

Þrátt fyrir að múslimaheimur-
inn eigi í erfiðleikum með að 
aðlagast þessum nýja veruleika, 
þá mun hann halda áfram aðlög-
un sinni og þessi stórbrotni menn-
ingarheimur mun krefjast þess 
að aðrir komi fram við hann af 
virðingu. Loks er lýðræðisþróun-
in í Rússlandi (og öðrum fyrrver-
andi Sovétlýðveldum), þrátt fyrir 

öll þau miklu vandamál sem þar 
er við að stríða, komin á veg með 
að kynna nýjan og sterkan aðila 
til leiks á alþjóðavettvangi.

Á tíunda áratug síðustu aldar, 
sem voru erfiðir tímar í mínu 
landi, sagði ég að erfiðleikarnir í 
Rússlandi myndu líða undir lok, 
að Rússland myndi stíga í fæt-
urna á ný og brjótast áfram. Það 
er að gerast núna.

Greinilega eru ekki allir hrifn-
ir af því að Rússland rísi upp á 
ný, leggi áherslu á að verja hags-
muni sína og á getu sína til þess 
að gegna fullgildu hlutverki í 
heiminum. Svo undarlegt sem 
það kann að hljóma þá spöruðu 
Vesturlönd ekki hrósið þegar 
Rússland átti við mikla erfiðleika 
að stríða, en nú eru Rússar á hinn 
bóginn sakaðir um að hafna lýð-
ræðinu og hafa heimsvalda-
drauma.

Samt sem áður eru engar raun-
verulegar ástæður til þess að ótt-
ast Rússland. Landið mitt stend-
ur frammi fyrir margvíslegum 
erfiðleikum og margt má gagn-
rýna og það gerum við. Það er 
svo sannarlega erfitt verk að 
læra nýja siði og byggja upp lýð-
ræðislegar stofnanir. En Rúss-
land mun aldrei snúa aftur til 
alræðis fortíðarinnar. Erfiðasti 
kafli leiðarinnar er þegar að 
baki.

Ég hef aldrei sagt að nú á 
tímum getum við ekki leyft okkur 
að vera svartsýn. Það er margt 
sem ástæða er til að hafa áhyggj-
ur af og jafnvel óttast. En sagan 
er ekki fyrirfram gefin. Ný skipt-
ing heimsins í fylkingar og nýjar 
átakalínur eru ekki óhjákvæmi-
legar. Ný lýðræðisleg heimsskip-
an er ekki bara orðavaðall. Það er 
hægt að koma henni á.

Einhliða utanríkisstefna kvödd
Mikhaíl Gorbatsjov, handhafi friðarverðlauna Nóbels og fyrrverandi leiðtogi Sovétríkjanna, skrifar um breytingar sem nú eru 
að verða á vettvangi heimsmálanna. Hann telur að erfiðu tímabili sem hófst að kalda stríðinu loknu sé nú að ljúka.

Veruleg hætta er á því að heim-
urinn skiptist á ný í andstæð-
ar fylkingar. Víða ber á góma 
möguleikann á nýju köldu stríði.
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Svanur Halldórsson hefur keyrt leigubíl 
í yfir hálfa öld. Fyrsta bílinn eignaðist 
hann fjórtán ára og síðan þá hefur hann 
keyrt rúma þrjár milljónir kílómetra. 

„Fyrsta túrinn tók ég á tvítugsafmælinu 
mínu þann 1. mars 1955 og síðan hef ég 
haft þetta að aðalstarfi,“ segir Svanur Hall-
dórsson, bifreiðastjóri hjá Hreyfli. 

Hann segist aldrei vera leiður á starfinu 
enda í langflestum tilfellum yndislegt fólk 
sem hann hefur ekið með.

„Ég get talið á fingrum annarrar handar 
þegar ég hef lent í erfiðleikum með far-
þega og þurft á aðstoð lögreglu að halda. 

Enda hef ég alltaf fyrir reglu að sýna 
fólki gott viðmót og fæ hið sama langoftast 
til baka,“ segir Svanur sem finnst nauðsyn-
legt að opna hurðir fyrir fólki og veita sem 
besta þjónustu.

Hann hefur heyrt margar sögur úr bak-
sætinu í gegnum tíðina sem fara þó aldrei 

lengra. „Ég hef það fyrir reglu að ávarpa 
ekki fólk að fyrra bragði, en ef fólk vill 
tala, hlusta ég að sjálfsögðu og mér hefur 
verið trúað fyrir miklu í gegnum tíðina. 
Manni er trúað fyrir lífi og limum fólks en 
líka mannorði,“ segir Svanur sem segir 
starf bifreiðastjórans snúast um miklu 
meira en bara akstur og hann hefur alltaf 
lagt mikinn metnað í að vera fagmannleg-
ur í starfi.

Svanur á að baki um um 50-60 bíla en 
keyrir nú um á átta sæta Hyundai árgerð 
2004. „Fyrsti bíllinn sem ég eignaðist var 
Austin 7 árgerð 1931 sem ég fékk aðeins 
fjórtán ára gamall. Það voru aðrir tímar þá 
svo ég keyrði um eins og ekkert væri,“ 
segir Svanur brosandi sem síðan átti amer-
íska bíla á borð við Chevrolette fyrstu árin 
í starfi. Þegar Svanur varð 70 ára athugaði 
hann til gamans hversu mikið hann hefði 
keyrt og þá kom á daginn að hann hafði 
keyrt 3 milljónir og 840 þúsund kílómetra.  

Fékk fyrsta 
bílinn fjórtán ára



Soffíu Guðrúnu Gísladóttur 
listakonu finnst gaman að taka 
ferðamyndir.

Soffía Guðrún Gísladóttir lista-
kona heldur úti myndasíðu á www. 
flickr.com. Þar er margt forvitni-
legt að sjá, meðal annars myndir 
frá ferðalögum hennar um heim-
inn.

Meðal þess sem fyrir augu ber 
eru myndir frá Kamloops í Bresku 
Kólumbíu í Kanada þar sem Soffía 
bjó í tvö ár ásamt manni sínum, 
Haraldi Jóhannessyni, forritara og 
tónlistarmanni. Hún segist hafa 
fengið góðan tíma til að spreyta 
sig á ljósmyndun úti, en hún hafði 
áður unnið með ljósmyndun í 
grafíknámi við LHÍ þaðan sem hún 
útskrifaðist árið 2001.

„Ég varð fyrir svo miklum hug-
hrifum af fallegu umhverfinu að ég 
fór að einblína meira á landslags-
myndir. Ég hafði áður beint sjónum 
mínum að fólki. Sem dæmi hef ég 
um árabil raðað andlitsmyndum af 
öllum sem ég mynda á árinu í kring-
um sjálfsmynd og búið til póstkort 
úr samsetningunni, sem ég kalla 
Center of the Universe. Á póstkort-
unum eru mínir nánustu hafðir 
næst mér en fólk sem ég þekki lítið 
sem ekkert yst.“

Segja má að póstkortin tengist 
ferðaáhuga Soffíu, bæði að formi 
og innihaldi þar sem sum við-
fangsefnanna er fólk sem hefur 
orðið á vegi henni úti í heimi. 
Myndefnin hafa í flestum tilvika 
verið sátt við meðferðina að sögn 
Soffíu, ef frá er talin kanadísk 
kona sem kannaðist ekki við að 
hafa gefið leyfi fyrir notkun 
myndar af sér.

Að sögn Soffíu náðist þó sátt að 
lokum.

Soffía hefur fengið mjög jákvæða 
umfjöllun á www.flickr.com, en þar 
hefur umsögnum um verk hennar 
hreinlega rignt inn. Hún segir 
reynsluna af síðunni nokkuð ólíka 
hefðbundu sýningahaldi vegna þess 
hversu mikla svörun hún fær. „Það 
hefur margt annað komið mér á 
óvart á síðunni, einna helst hversu 
góða dóma myndir hafa fengið sem 
mér þótti ekkert stórkostlegar og 
síðan öfugt.“ 

Þess má geta að Soffía er nú með 
sýningu í sal Íslenskrar grafíkur. 
Hún vinnur einnig að uppsetningu 
á sýningu á Center of the Universe 
verkefninu í mars. Áhugasamir 
geta einnig skoðað myndir Soffíu á 
soffia.net og www.flickr.com/phot-
os/soffia.

Miðja alheimsins

Fljótasiglingar - Klettaklifur
Hestasýningar - Gönguferðir - Gisting 

Veitingar - Ratleikir - Hestaleiga 
Hafið samband og við gerum tilboð

Verið velkomin! bakkaflot@islandia.is
Sími 453-8245 & 899-8245 • Ferðaþjónustan Bakkaflöt

560 Varmahlíð, Skagafirði – www.bakkaflot.is
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Fjölbreytnin er mikil í ferða-
áætlun Ferðafélags Íslands 
fyrir árið 2007. Nýlega kom út 
bæklingur með upplýsingum 
um það sem fram undan er á 
vegum félagsins.

Leiðangur í Héðinsfjörð, ganga á 
Tindfjallajökul og ferð um vatna-
leið á Vesturlandi er meðal ótal 
spennandi atriða á dagskrá Ferða-
félags Íslands í sumar. Einnig má 
nefna ferð um Jónsmessuleytið 
sem ber yfirskriftina Björg í bú, 
þar sem gengið verður eftir Látra-
bjargi og um Rauðasand, Kollsvík 
og Örlygshöfn. Margt fleira væri 
vert að tína til úr hinum nýút-
komna bæklingi sem birtir yfirlit 
yfir dagsferðir, helgarferðir, sum-
arleyfisferðir og jeppaferðir svo 
eitthvað sé nefnt. Þær ferðir eru 

bæði á vegum móðurfélagsins og 
deilda þess, sem eru tíu og dreif-
ast um landið. 

Að sögn Páls Guðmundssonar, 
framkvæmdastjóra FÍ, eru vin-
sældir ferðalaga um Ísland alltaf 
að aukast enda sameini þau heilsu-
rækt, hressandi útiveru, skemmti-
legan félagsskap og hvíld frá 
amstri dagsins. 

En Ferðafélag Íslands lítur líka 
út fyrir landsteinana því í bækl-
ingnum er getið um tvær göngu-
ferðir í öðrum álfum. Það er 
annars vegar ellefu daga ferð á 
Kilimanjaro í september í fylgd 
Haralds Arnar Ólafssonar og hins 
vegar átta daga gönguferð um 
slóðir norrænnar byggðar á Græn-
landi í júlí. Það er fimm skóa ferð 
og fararstjóri í henni er Jón Viðar 
Sigurðsson.

Ferðafélagið er áttatíu ára á 
þessu ári. - gun

Hvíld frá amstri 
dagsins

Margir muna eflaust eftir 
dönsku dogmamyndinni 
Ítalska fyrir byrjendur þar 
sem hópur fólks hittist á 
ítölskunámskeiði og ferðast 
síðan saman til Feneyja. Nú 
gefst Íslendingum kostur á 
að fara sömu leið og sameina 
tungumálanám og ferðalag um 
Ítalíu.

Ferðaskrifstofa Guðmundar Jón-
assonar býður nú upp á nýstárlega 
ferð til Ítalíu sem er í senn tungu-
málanám og sumarfrí. Fararstjóri 
er Jóhanna Guðrún Gunnarsdóttir 
ítölskukennari sem sjálf hefur 
verið búsett í Róm í níu ár. 

„Ferðin er ætluð fyrir þá sem 
hafa sérstakan áhuga á landinu, 
tungumálinu og menningunni. 
Ferðin er ætluð fyrir byrjendur 
jafnt sem lengra komna og allir 
munu fá námsefni við sitt hæfi,“ 
segir Jóhanna. 

Ferðinni er fyrst heitið til 
Rómar þar sem stundað er nám í 
málaskólanum Scuola d‘Italiano a 
Roma sem er rekinn af Roberto 
Tartaglioni. 

„Roberto hefur verið mikið á 
Íslandi og meðal annars haldið 
hraðnámskeið í ítölsku í samvinnu 
við Háskóla Íslands síðastliðin 
fimmtán ár svo hann er mörgum 
Íslendingum vel kunnur,“ segir 
Jóhanna.

Í Róm verður boðið upp á 
skoðunarferðir og frítíma, milli 

kennslustunda fyrstu vikuna, en 
aðra vikuna er haldið í frí þar sem 
nemendur geta spreytt sig á mál-
inu.

„Við ferðumst til Flórens og 
dveljum við Gardavatn ásamt því 
að koma við í Veróna og Feneyj-
um, en síðan er flogið heim frá 
Mílanó,“ segir Jóhanna.

Á Íslandi verður kynningar-
fundur fyrir hópinn áður en lagt 
er í hann og Jóhanna segir að 
áhugasamir geti sótt námskeið hjá 
Mími – símenntun til að undirbúa 
sig fyrir ferðina.

 Nánari upplýsingar: Ferða-
skrifstofa Guðmundar Jónassonar 
www.gjtravel.is, Mímir – símennt-
un www.mimir.is, málaskólinn 
Scuola d‘Italiano a Roma www.
scudit.net.

Ítalska fyrir sanna unnendur

Leyfishafi
Ferðamálastofu



Útlit er fyrir að steinaskreytt 
úr verði vinsæl aftur í ár.

Fréttablaðið fékk álitsgjafa úr 
þremur úra- og skartgripaversl-
unum á höfuðborgarsvæðinu til að 
spá fyrir um hvers konar úr verði 
vinsæl 2007. Nái spárnar fram að 
ganga er útlit fyrir að steina-
skreytt úr njóti áframhaldandi 
vinsælda.

„Mér sýnist klassísku úrin ætla 
að verða eftirsótt,“ segir Sævar 
Kristmundsson, hjá Úra- og skart-
gripaverslun Heide í Glæsibæ.

„Mín tilfinning er sú að gróf úr 
séu aftur á móti á undanhaldi. Þá 

eru sjálftrekkt úr að koma aftur í 
tísku. Ástæðuna má rekja til þrýst-
ings frá umhverfisverndarsinn-
um. Þeir hafa mótmælt notkun 
rafhlöðuúra um nokkurt skeið, 
enda ótrúlegt magn rafhlaðna sem 
fellur til um heim allan og mengar 
umhverfið. Sjálftrekktu úrin eru 
svar við því.“

„Steinaskreytt kvenúr frá 
Dolce & Gabbana eru vinsæl,“ 
segir Sigríður Gísladóttur, hjá 
Meba-Rhodium í Smáralind. „Bæði 
gyllt og stálúr. Þau rokseldust um 
jólin og eftirspurnin virðist ekki 
fara minnkandi. Donna Karan-
úrin eru líka eftirsótt. Svo virðist 

sem konur sæki einfaldlega í 
þekkt og virt vörumerki.“

„Á heildina séð leggja Íslend-
ingar mikið upp úr útlitinu en ekki 
úrverkinu, þegar þeir velja sér 
úr,“ segir Sævar Jónsson hjá Leon-
ard í Kringlunni.

„Steinaskreyttu úrin nutu vin-
sælda hjá dömunum á síðasta ári 
og viðbúið að þau geri það áfram,“ 
segir Sævar. „Gyllt úr eru að koma 
aftur inn. Þá nýtur Guess-merkið 
mikilla vinsælda hjá kvenþjóðinni 
um þessar mundir, enda þykir það 
bæði flott og ódýrt.“

Steinaskreytt úr áfram vinsæl
Brúnir skór passa við flest.

Ertu orðinn leiður á að vera alltaf 
í svörtum skóm? Vertu þá ekki 
hræddur við að reyna eitthvað 
nýtt. Það er til dæmis alltaf pæl-
ing að skipta yfir í brúna skó, sér-
staklega dökkbrúna. Brúnir skór 
geta nefnilega verið mjög flottir 
með flestum jakkafötum og vísir 
til að vekja athygli. Þeir passa þó 
einna best við 
brúndröppuð,
dökkblá og grá 
jakkaföt.

Skór skapa 
manninn

3 fyr
ir 1

Holtasmári 1• s. 571 8500 
www.tvolif.is

Opið 11-18 virka daga 
11-16 á laugardögum

Nú líður að útsölulokum
allar haust- og vetrarvörur

3 fyrir 1
Erum einnig komnar með 
nýjar barna -og meðgöngu-
vörur úr vor/sumar 2007



Stjörnur Factory Girl flottar á 
frumsýningu.

Kvikmyndin Factory Girl var 
frumsýnd fyrir skemmstu í Zeig-
feld-leikhúsinu í New York. Aðal-
leikarar myndarinnar létu sig ekki 
vanta og skörtuðu sína fegursta á 
rauða dreglinum.

Aðalleikkona myndarinnar, hin 
breska Sienna Miller, þótti bera af. 
Hún mætti til leiks í stuttum, hvít-
um kjól með skúfum, undir áhrif-
um frá tísku sjöunda áratugarins. 

Það þótti vel við hæfi þar sem Mill-
er fer með hlutverk Edie Sedgwick 
í Factory Girl, tískugúrus sem 
varð heimsfræg á þeim tíma.

Athygli vakti að leikkonan 
Mena Suvari, sem leikur einnig í 
myndinni, var útitekin og hafði 
látið lita hár sitt dökkt en hún er 
frekar þekkt fyrir fölan hörundslit 
og ljósa lokka. Suvari mætti í beis-
litum kjól í ökklasídd, beis/hvítum 
stígvélum í stíl og grænu belti, til 
að vera ekki einum of einsleit. 

Hvítur „sixties“- 
kjóll þótti bera af



Volvo C30 er fyrsti hlaðbakur-
inn frá Volvo í háa herrans tíð. 
C30 er fallegur og vel heppnað-
ur akstursbíll en verður seint 
talinn praktískur.

Volvo C30 er nýjasti og jafnframt 
minnsti meðlimurinn í Volvo-fjöl-
skyldunni. Hann er tveggja dyra, 
fjögurra manna hlaðbakur sem á 
að höfða til nýs markhóps sem 
Volvo hefur hingað til ekki haft í 
sigtinu. Bíllinn ber þess merki. 
Hann er mun frísklegri í útliti en 
aðrir fjölskyldumeðlimir og meira 
er hugsað um útlit og stíl en nota-
gildi og praktík.

Volvo C30 er einstaklega vel 
útlítandi bíll. Klassískur Volvo-
framendi líður út í miðhluta sem 
er svo mun betur heppnaður en 
allt annað frá Svíunum og endar 
loks í afturenda sem slær J-Lo og 
Daniel Craig algjörlega út. Bak-
glugginn nær langt niður (og er í 
raun skottlokið) og gerir aftari 
hlutann einstaklega svipsterkan 
og rennilegan. Bara ef allir Volvo-
ar hefðu bakhluta í þessa átt.

Innréttingin í bílnum er að 
sama skapi falleg, rétt eins og 

Volvo er von og vísa. Mælaborðið, 
útvarpið og miðstöðin eru aðgengi-
leg og um leið skemmtileg á að líta 
og munaði miklu um Design line-
aukapakkann.

C30 er ekki fjölskyldubíll eins 
og aðrir Volvoar, hann er sportbíll. 
Honum er ætlað að keppa við bíla 
eins og Golf GTI, Audi A3 og BMW 
1-línuna og það endurspeglast í 
aksturseiginleikunum. Fjöðrunin 
er stíf og veggrip mikið. Reynslu-
akstursbíllinn var með 2,0 lítra 
dísilvél (dísil er orðið tískuorð 
eins og hönnun og lífsstíll) sem 
skilaði 136 hestöflum. Það er vel 
ásættanlegt fyrir tæplega 1500 
kílóa bíl og skilaði honum vel 
áfram þó svo að hann væri síður 
en svo villtur. Hægt er velja um 6 
vélar, bensín og dísil og eru þær 
frá 100 hestafla 1,6 lítra vélum 
upp í 220 hestafla 2,5 lítra for-
þjöppuvélar.

Lýkur nú lofsöngnum. Að keyra 
C30 er frábært, að lifa með honum 
er mun erfiðara. Það er engu lík-
ara en þrautreynt og afar hæft 
teymi af Volvo-sérfræðingum hafi 
hannað bílinn, en einn handónýtur 
lærlingur fengið að að fljóta með. 
Þessi lærlingur hefur hannað 
handbremsuna, sætisbeltin og 
skottið. Hönnun öryggisbeltanna 
er einfaldlega kjánaleg en þau 

strengjast fyrir dyrnar þegar 
framsætum er rennt fram. Hand-
bremsan er afar sænsk því ef 
maður heldur ekki (pólitískt) rétt 
á henni rekur maður kjúkurnar í 
þegar hún er sett niður. Skottpláss 
er lítið í öllum tveggja dyra coupé-
bílum og ekki er hægt að skamma 
hund fyrir að vera með rófu. Í C30 
er það hins vegar einfaldlega 
minna en lítið og erfitt er að skilja 
af hverju skottið er ekki dýpra. 

Þegar öllu er á botninn hvolft 
er Volvo C30 einstaklega góður 
akstursbíll. Hann lætur vel að 
stjórn, vélarnar eru öflugar, fjöðr-
unin góð og í þokkabót lítur hann 
mun betur út en keppinautarnir. 
Hann er hins vegar frekar dýr, 
sérstaklega þegar hinum megin í 
sýningarsalnum blasir Ford Focus 
ST við á svipuðu verði.

Volvo vaknar til lífsins
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Magnús Kristinsson, eigandi 
Toyota í Kópavogi ehf., festi 
nýverið kaup á Árna Gíslasyni 
ehf. (ÁG). Toyota mun reka ÁG 
sem hluta af sinni starfsemi.

Bifreiðaverkstæðið ÁG hefur 
verið í eigu sömu fjölskyldunnar 
í 50 ár. Verkstæðið, sem sérhæfir 
sig í bílainnréttingum og spraut-
un, hefur nú fengið nýja eigendur, 
Toyota í Kópavogi ehf. 

Það er reyndar Magnús Krist-
insson eigandi Toyota sem stendur 
fyrir kaupunum en Toyota mun 
reka ÁG sem part af fyrirtækinu. 
„Ástæðan fyrir kaupunum á Bif-
reiðaverkstæði Árna Gíslasonar 

er einföld, við stefnum að því að 
veita viðskiptavinum okkar fram-
úrskarandi þjónustu í öllum þátt-
um þjónustuferlisins,“ segir 
Magnús.

„Verkstæðið hefur verið starf-
rækt sem fjölskyldufyrirtæki með 
myndarbrag í meira en 50 ár og 
með kaupunum skapast spennandi 
sóknarfæri í átt að því takmarki 
að uppfylla og fara jafnvel fram 
úr þeim væntingum sem þegar 
eru gerðar til okkar.“

Á síðasta ári keypti Toyota 
Bifreiðaverkstæði Kópavogs en 
þau kaup voru gerð á sömu for-
sendum og kaupin nú.  „Með 
auknum fjölda Toyota-bifreiða í 
umferð er mikil þörf fyrir aukna 

þjónustu. Við leggjum mikið upp 
úr því að tryggja Toyota-eigend-
um sem besta þjónustu og þess 
vegna erum við að kaupa þessi 
verkstæði,“ segir Magnús.

Toyota kaupir verkstæði

Fyrsta umferðin í WPSA-móta-
röðinni í snjókrossi var haldin í 
skemmtilegri braut við höfnina 
á Húsavík fyrir viku. Sport-
flokkurinn var fjölmennastur 
og um leið æsispennandi.

Á fyrsta snjókrossmóti ársins á 
Húsavík var eins og við var að 
búast mikill hamagangur í braut-
inni. Hart barist í nær öllum 
lotum (hítum) þótt margir hafi átt 
von á að unglingaflokkurinn yrði 
fjölmennari en raun varð á. Miðað 
við þessa fyrstu keppni geta 
meistararnir frá í fyrra átt von á 
að hart verði að þeim sótt í ár. 

Að vanda voru keyrðir þrír 
flokkar: unglingaflokkur, sport-
flokkur og meistaraflokkur. Allir 
flokkar keyra sömu braut og fara 
þrjár lotur í brautinni áður en 
kemur að úrslitalotunni. 

Í unglingaflokknum mættu 
þrír keppendur til leiks og þar 
hafði Baldvin Þór Gunnarsson 
mikla yfirburði á Polaris 440. 
Hann sigraði örugglega í öllum 
lotunum fjórum og sýndi og sann-
aði hvers hann er megnugur í 
krossinu. Baldvin fékk raunar 
einnig heimild til að keppa í sport-
flokknum og fékk þar verðugari 
keppni en í unglingaflokknum. 

Sportflokkurinn var að þessu 
sinni fjölmennastur og bitust þeir 
Sæþór Sigursteinsson á ArcticC-
at 600 og Kári Jónsson á Lynx 600 
um sigur í lotunum fjórum. Í 
úrslitalotunni hafði Sæþór betur 
eftir að Kári datt úr keppni á 
þriðja hring. Hvor um sig vann 
tvær lotur og eru því í tveimur 
efstu stigasætunum eftir keppn-
ina.

Í meistaraflokki mættu fimm 
keppendur og þar var hörð og 
jöfn keppni þar sem hart var sótt 
að Íslandsmeistaranum frá því í 
fyrra Eyþóri Hemmert Björns-
syni á Lynx 600. Ásgeir Frímanns-
son á ArcticCat 600 hafði betur í 
tveimur lotum og úrslitalotunni 
og hefur eftir keppnina forystu í 
stigakeppninni.

Snjókrosskeppnirnar í ár 
verða alls sex og næsta mót hald-
ið í Ólafsfirði nú um helgina. 

Hart barist

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Í dag verður nýr Honda CR-V frum-
sýndur hjá Bernhard. Bíllinn er gjör-
breyttur.

Nýja útgáfan af Honda CR-V er 10 milli-
metrum styttri, 35 millimetrum breiðari 
og aðeins lægri en sú fyrri. Línur bílsins 
eru orðnar mýkri og á það að skila sér í 
minni loftmótstöðu, minni vindhljóðum, 
hljóðlátara farþegarými og minni elds-
neytisnotkun.

Búið er að breyta fleiru en ytra byrði 
bílsins, en innvolsið hefur gengið í endur-
nýjun lífdaga. Sætin eru stærri, búið er að 
fækka tökkum og auka tölvustýringu. 
Handbremsan á að minna á eldsneytisinn-
gjöf í flugvél og búið er að færa gírstöng-
ina í olnbogahæð og nær ökumanninum.

Farþegar í CR-V eru umkringdir loft-
púðum, bæði að framan, í hliðum sæta og í 

gardínu. Höfuðpúðarnir eru einnig þannig 
hannaðir að ef keyrt er aftan á bílinn 
hreyfast þeir fram á við og draga úr höggi 
og höfuðhnykk. 

Hraðastillir, hemlalæsivörn (ABS), raf-
stýrð hemlaátaksdreifing (EBD), skynvætt 
fjórhjóladrif, stöðugleikabúnaður fyrir 
tengivagna (TSA) og 17“ álfelgur og skrik- 
og spólvörn (VSA) eru staðalbúnaður í 
Honda CR-V. Meðal aukabúnaðar er 
árekstrarvari CMBS, glerþak og baksýnis-
myndavél.

Honda CR-V fæst í fjórum útgáfum: 
Comfort, Elegance, Panorama og Executi-
ve allar með vali um 2,0i bensínvél eða 2,2i 
díselvél. Comfort, einfaldasta útgáfa CR-V, 
kemur ekki á markað fyrr en í sumar en nú 
fæst Elegance beinskiptur á 3.370.000 kr. 
Kynning verður á bílnum um helgina hjá 
Bernhard í Vatnagörðum milli 12 og 16 
báða dagana.

Ný kynslóð CR-V

Bílaumboðið Saga
Malarhöfða 2a  • 110 Reykjavík

Sími 570 9900  • www.fiat.is

Fiat Grande Punto
Einn mest seldi bíll í Evrópu 2006

Einn mest seldi bíllinn í Evrópu 2006 

• Stíll: .Hannaður í anda Maserati af Giorgetto Giugiaro.

• Eyðsla:. Aðeins 6 lítrar á hverja 100 km í blönduðum akstri.

• Öryggi: 5 stjörnur í Euro Ncap. 6 loftpúðar.

• Eiginleikar: Hlaut Gullna stýrið 2005.

Opið:
virka daga frá 8–18

laugardaga frá 12–16

Hönnun, öryggi, þjónustaHönnun, öryggi, þjónusta
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Heklmunstur af Þjóðminjasafn-
inu og útskornar hillur á heimil-
um landsins urðu Guðrúnu Lilju 
innblástur að hillum sem unnar 
eru úr stáli. Saga sem faðir henn-
ar sagði henni um bókálfa þegar 
hún var barn varð líka að nýju 
ævintýri í hennar höndum. Við 
báðum hana að lýsa þessari hug-
arsmíð aðeins fyrir okkur. „Hilla 
sem er kölluð heklað stál er gerð 
eftir gömlu milliverki sem ég 
fann í uppskrifatbók á Þjóðminja-
safninu. Það sem ég kalla tálgað 
stál er hugmynd frá gömlu vegg-
hillunum sem hvert heimili hafði. 
Þær voru yfirleitt útskornar af 
fólkinu sjálfu og urðu því svo mis-
jafnar og margbreytilegar. Búnar 
eru til nokkrar hillur með hverju 
mynstri og þær númeraðar og 
síðan tekið til við næsta munstur. 
Þannig verður mjög takmarkað 
upplag af hverri og einni. Ástæð-
an er sú að gömlu tréhillurnar 
voru ekki fjöldaframleiddar held-
ur skar hver út fyrir sig eða til að 

gefa ástvini.“ Spurð hvar hún 
finni fyrirmyndirnar svarar Guð-
rún Lilja. „Ég er búin að viða að 
mér hillum úr ýmsum áttum og 

sumar hef ég keypt í Góða hirðin-
um.“

Það sem mestra vinsælda 
nýtur af nýju framleiðslunni er 
þó fiðrildahilla, að sögn Guðrúnar 
Lilju. Þar lagði hún sig fram um 
að ná endurkasti og skuggum. 
„Ég byrjaði á þessu af því ég var 
alltaf að reyna að sjá ljósálfa í 
bókahillunum þegar ég var lítil. 
Pabbi sagði að þeir byggju þar og 
kallað þá bókálfa. Skuggi var ekki 
nægur fyrir mig. Ég varð að ná 
spegluninni líka til að fanga þenn-
an gamla draum. Því gerði ég 
margar tilraunir með efni. Próf-
aði spegilstál, rafhúðað stál og 
fleira en krómið er það eina sem 
gefur þessa tilfinningu.“ 

Guðrún Lilja kveðst eingöngu 
hafa unnið hillurnar með íslensk-
um framleiðendum og lýkur lofs-
orði á samvinnuna við þá. „Það er 
gaman að blanda saman þeim fín-
leika sem hönnunin hefur og 
framleiðslu í stórum vélum, með 
þekkingu starfsmanna á hverjum 
stað. Að gera handverk fortíðar 
með nútímatækni í allt önnur efni 
en áður, gefur því nýtt gildi og 
sjálfstætt líf.“ gun@frettabladid.is  

Heklað stál er unnið í Vélsmiðjunni Héðni. Þessar hillur eru gerðar eftir uppskrift 
af hekluðu milliverki á Þjóðminjasafninu en pólýhúðaðar í hvítu, rauðu og svörtu. 
Einnig er til stofuborð í heklaða stálinu. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Guðrún Lilja fann bókálfana sem hún 
leitaði að í bernsku. FRÉTTABLAÐIÐ/HRÖNN

Gefur gömlu handverki 
nýtt gildi og sjálfstætt líf

 Nýstárlegar málmhillur eftir hönnuðinn Guðrúnu Lilju Gunnlaugsdóttur eru til sölu hjá 
Saltfélaginu á Grandagarði 2.

Fiðrildahillan heitir Fairy-tale og til eru þrjár gerðir. Opin bók og Jónsmessa heita 
hinar. 

Tálgað stál eru vatnsskornar hillur unnar hjá Style og síðan krómaðar til að ná endurspegluninni. Hillurnar sækja fyrirmyndir í 
gömul útskurðarmunstur. Hvert munstur er búið til í takmörkuðu upplagi.

Fiðrildahillan er fyrir 
eina bók. Þegar hún 
er tekin til lestrar þá 
byrjar ævintýrið.

 LITRÍK OG LIF-
ANDI Glær glös standa 
ávallt fyrir sínu. Þau eru 
smart, pen og settleg, 
en kannski heldur 
daufleg. Til að lífga 
upp á matarborðið er 
skemmtilegt að blanda 
saman marglitum 
glösum sem fást víða 
í búðum sem versla 
með borðbúnað. Þessi 
skemmtilegu glös fást í 
Ikea. Rauða vatnsglasið 
kostar 195 krónur og 
skemmtilega bláa 
kokteilglasið er á 295 
krónur.

Útgáfufélag: 365 - prentmiðlar, Skaftahlíð 25, 105 Reykjavík, sími: 550-5000 Ritstjórar: Kristín Eva Þórhallsdóttir kristineva@frettabladid.is og 
Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is. Auglýsingar: Anna Elínborg Gunnarsdóttir, 550-5806, aeg@365.is Útlitshönnuður: Kristín Agnarsdóttir 
kristina@frettabladid.is. Forsíðumynd: Rósa Jóhannsdóttir tók myndina í versluninni Egg.

Allt á að seljast

lt á að seljast

Allt á að sel

ar
br.153cm kr. 8,000-

Sjónvarpsskápur lokaður 
kr. 9,000-

Gestarúm kr. 6,500- 
stærð 100x192 cm

Sala Varnarliðseigna

Útrýmingarsala

Skápar, sófaborð,
sófar, stólar og fl.
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Háfar hafa á undanförnum árum tekið útlitsbreyt-
ingum og eru ekki eins fyrirferðamiklir og áður. 
Helsta nýjungin eru háfar sem minna helst á ljósa-
krónur.

Hérlendis eru slíkir háfar meðal annars fáanleg-
ir í verslununum Eirvík og Egginu. Þar eru seldir 
háfar frá ítalska fyrirtækinu Elica, sem er leiðandi 
á sínu sviði. Það framleiðir bæði undir sínu merki 
og eins fyrir önnur fyrirtæki.

Elica sýndi háfana í mars á síðasta ári, til að 
kynna áherslubreytingu sem orðið hefur á útliti og 
notagildi háfa. Háfar eru orðnir flottir, eins og 

hvert annað stofustáss. Þeir líkjast meira ljósum 
en venjulegum háfum og þá má jafnframt nota sem 
ljós, auk þess sem þeir gegna áfram hefðbundnu 
hlutverki.

Þessi breyting er meðal annars rakin til fjölgun-
ar á opnum rýmum, þar sem eldhús eru höfð opin 
inn í stofu. Sumir nota eldhúseyjur jafnframt sem 
stofuborð og þá virkar háfurinn jafnt sem ljós og 
vifta. Aðrir láta sig ekki muna um að tengja háfinn 
inni í stofu fyrir ofan borðstofuborðið og nota hann 
að öllu jöfnu sem loftljós og kveikja síðan á vift-
unni eftir mat. - rve

Háfar hafa tekið töluverðum útlitsbreytingum undanfarin ár 
og eru nú eins og hvert annað stofustáss. Mynd tekin í Egginu.Margir nýta eldhúseyjur jafnframt sem stofuborð og þá virkar háfurinn sem ljós og 

vifta. Mynd tekin í Egginu. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA JÓHANNSDÓTTIR

Ítalska fyrirtækið Elica hannar flotta háfa. Það er leiðandi á 
sínu sviði og selur bæði háfa undir sínu eigin vörumerki og 
fyrir aðra. Mynd tekin í Egginu.

Háfar í ljósakrónuformi
 Háfar sem líkjast ljósakrónum eru eftirsóttir og hið flottasta stofustáss.

Ryðfrír eyjuháfur með halogenlýsingu 
sem fæst í Egginu og Eirvík.

Eyjuháfur sem lítur út eins og kristals-
ljósakróna. Fæst í Eirvík og Egginu.

Vegg- og eyjuháfur sem fæst í Eirvík 
og Egginu.

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

 10. FEBRÚAR 2007  LAUGARDAGUR4





hús&heimili

„Ég vil eiga hluti sem veita mér 
orku og mér þarf að þykja vænt 
um hlutina sem eru inni á heimil-
inu mínu,“ segir Sigríður. „Ef mér 
þykir ekki vænt um hlutinn þá vil 
ég hann ekki og gef hann frá mér 
en mér er mjög illa við að henda 
hlutum. Mér finnst ofsalega gaman 
að gefa svo ég skipti mikið út hlut-
um á heimilinu,“ bætir hún við. 

Sigríður segist vera mjög hrifin 
af steinum, tré og speglum. „Það 
er hægt að fá spegla á mjög góðu 
verði en ég vil alls ekki kaupa neitt 
sem kostar eitthvað sem ég sé 
eftir. Þess vegna er meira og minna 
allt sem ég á dregið heim af mörk-
uðum, ýmist hér heima eða erlend-
is,“ segir Sigríður en hún fer gjarn-
an í Kolaportið eða á antikútsölur. 
„Ég vil ekki eiga neitt sem er dýrt. 
Ég vil geta hent bílnum mínum 
með góðri samvisku ef ég klessu-
keyri hann. Með öðrum orðum vil 
ég sem sagt eiga einnota bíla,“ 
segir Sigríður og skellir upp úr. 

„Ég á mikið af kertastjökum og 
er hrifin af öllu sem gefur birtu. 
Ég reyni að skapa sérstaka stemn-
ingu hér alltaf, bæði á daginn og á 

kvöldin, og er með kerti hér alla 
daga. Ég vil hafa alls konar ljósa-
orku í kringum mig,“ segir Sigríð-
ur, sem einnig er hrifin af alls 
konar lykt. „Þegar maður kemur 
heim í góða lykt þá býður húsið 
mann velkominn.“

Sigríður segir að hún myndi 
helst vilja geta skipt öllu sínu út á 
fimm ára fresti og hafa bara mikið 
flæði. „Ég vil bara hafa skemmti-
legt hérna heima hjá mér. Fólk 
þarf ekki að fara úr skónum þegar 
það kemur í heimsókn, það getur 
fengið sér að reykja ef það vill og 
fleira. Ég er alls ekki hliðholl mikl-
um boðum og bönnum enda hef ég 
alið börnin mín upp í miklu frjáls-
ræði og reynt frekar að rækta þau 
þannig að þau verði bara þau 
sjálf,“ segir Sigríður og bætir því 
við að henni finnist sú tilrauna-
starfsemi hafa heppnast alveg 
ótrúlega vel.

Sigríður segist vera mjög sér-
vitur og í rauninni ófélagslynd, 
þótt vel sé hægt að draga hana í 
eitthvert at. „Annars finnst mér 
voðalega gott að vera bara ein 
heima og tala þá alveg svakalega 

mikið við sjálfa mig. Það er hægt 
að skilja við karlinn, krakkana, 
heimilið, vinnuna, landið og allt 
það en þú þarft að hanga með sjálf-
um þér 24 tíma á sólarhring. 

Þannig að ég og ég hlæjum hérna 
bara aleinar heima,“ segir Sigríð-
ur og hlær.

Sigríður hefur lengi verið með 
konukvöld þar sem hún skemmtir 
konum með spádómum og 
skemmtisögum en nú hefur orðið 
breyting á. „Ég áttaði mig á því að 
það þurfa ekkert endilega að vera 
konur því menn eru að verða svo 
„metró“ og andlega þenkjandi 
þannig að þeir mega koma alveg 
hægri, vinstri. Ég tel að það sé sér-
stakt hópefli að hlæja og það er 
ákveðið lífsmottó hjá mér að taka 
lífinu ekki of alvarlega því maður 
kemst ekki lifandi frá því, svo ég 
kenni fólki það.“ 

Þar sem Sigríður segist vera 
dreifbýlistútta þá vill hún endilega 
benda fólki utan af landi sem 
kemur til Reykjavíkur á að hafa 
samband og þá sé hún meira en til 
í að opna heimili sitt og fá hópa 
heim í spákonumessu. „Ég er í 
rauninni bara að skemmta fólki úti 
um allt, í saumaklúbbum, skólum, 
fyrirtækjum og fleiru,“ segir hin 
bráðhressi spámiðill, Sigríður 
Klingeberg.

Heimilið á að vera 
skemmtilegt

 Spámiðillinn Sigríður Klingeberg hefur alla tíð sankað að sér sérstökum hlutum og laðast 
helst að hlutum sem hún verður hamingjusöm af að horfa á. Hluturinn verður að gefa henni 
orku til þess að hún heillist af honum.

Sigríður elskar skó og segir þá algjörlega 
geta fyllt upp í skarð karlmanns. Hér má 
sjá brot af skósafni frú Klingeberg. Efst 
í stigahúsinu er stytta af Maríu mey en 
hana gerði pólski listamaðurinn, Vidas.

Þessa kristalskúlu fékk Sigríður í 
„dúllubúð“, eins og hún orðar það, í 
Manchester. Kúlan liggur inni í ametist 
steini sem hún fékk í versluninni Gjafir 
jarðar. Ametist steinninn hjálpar til við 
að komast í tengsl við hið dulræna enda 
geymir Sigríður hringana sína þar til að 
hlaða þá orku, eins og kristalskúluna. 

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Skálina undir kristalskúlunni hannaði 
listakonan Elínborg en kúlan er frá 
Prag og er gjöf frá Eyþóri Guðjónssyni, 
athafnamanni og Ingibjörgu, konu hans.

Spákonan rýnir í kristalskúluna og sér 
þar ýmsar myndir sem lesa má framtíð-
ina úr. Þessi kúla er frá St. Pétursborg í 
Rússlandi og Sigríður segir hana lang-
magnaðasta af kristalskúlunum sínum, 
þrátt fyrir að hún sé sú minnsta.

Skemmtilegar andstæður eru á þessari mynd þar sem krumminn og dúfan kallast á. Dúfuhattinn hannaði Sigríður sjálf en hrafn-
inn var gjöf frá vini hennar. Krossinn er eftir listamanninn Róbert, sem er horfinn á vit feðra sinna. Krossinn sem Sigríður er með 
um hálsinn er úr hundrað ára gömlu fílabeini en festin er úr tré.

Hér má sjá eitt af uppáhaldshorn-
um Sigríðar á heimili hennar. 
Krummann átti Björk Guðmunds-
dóttir á undan Sigríði. Lampinn er 
sá hlutur sem Sigríði þykir vænst 
um af öllu sem hún á. Hann er gjöf 
frá börnum hennar og táknar móð-
urina sem lýsir börnunum sínum. 
Stóra krossinn fann Sigríður í hlöðu 
í Danmörku en þann litla í Cork á 
Írlandi. Sjóarinn er íslensk smíði en 
hann er sjávargaldramaður.
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Rotus-skápinn er hægt að fá í öllum stærðum. 
Það er 19 mm gler sem púslar honum saman. 
Þessi er smíðaður úr mahóní, en ef kaupand-
inn vill fá hann í eik þá fær hann eik. 

Reynir er með vinnustofu á heimili sínu 
og þar getur að líta muni eftir hann á 
ýmsum stigum. „Ég teikna hér heima en 
svo eru einar sex smiðjur að búa hlutina 
til, hver og ein er best á sínu sviði. „Ef 
við hugsum okkur sófa þá smíðar ein 
grindina, önnur bólstrar og sú þriðja 
setur kannski stálstell í kring. Það er 
engin ein sem getur gert allt,“ lýsir hann 
og bætir við. „Þetta er skemmtilegt 
púsluspil og það skiptir máli að allt sé vel 
unnið og úr vönduðum efnum svo og að 
teikningarnar séu góðar til að allt smelli 
saman.“

Aðspurður segir Reynir áhugann á að 
búa eitthvað til hafa fylgt sér lengi. 
„Faðir minn fékkst við smíðar og ég 
dvaldi löngum stundum á verkstæðinu 
hjá honum eitthvað að föndra,“ rifjar 
hann upp brosandi. Nú er hann kominn út 
í alvöru framleiðslu yfir 40 hluta, auk 

þess sem hann kveðst sinna sérhönn-
un bæði fyrir heimili og fyrirtæki. En 
hvernig nálgast fólk húsgögn eftir 
hann? „Bara með því að hafa sam-
band við mig gegnum síma og heima-
síðuna www.syrusson.is. Það sem ég 
hef fram yfir ýmsa aðra er að hver og 
einn getur valið sjálfur áklæði á stóla 
og sófa. Stellin eru tilbúin og bara 
eftir að bólstra. Því er ekki löng bið 
heldur er hægt að afgreiða vöruna 
nokkuð hratt.“ 

Þótt smekkvísi virðist Reyni í blóð 
borin kveðst hann ekki bara hugsa um 
útlit húsgagnanna heldur einnig 
leggja áherslu á gæði og þægindi. Allt 
efni, hvort sem það er stál, ál, viður 
eða áklæði kaupir hann hér á landi. 
„Ég skipti bara við viðurkennd 
verkstæði og vel saman það 
besta.“ gun@frettabladid.is

Stóllinn er með þykkri setu. Bakið svign-
ar og lagar sig að líkamanum, styður vel 
við og léttir stólinn um leið. 

Skemmtilegt
púsluspil

 Reynir Sýrusson er þekktur fyrir formfagra hönnun húsgagna. Nú 
á hann um fjörutíu mismunandi muni í framleiðslu hér á landi.

Fatastandur
Hægt er að 
velja um 
við. Burstað 
stál er í öllu 
nema botn-
inum. Þar 
er ál. Reynir 
hannaði
herðatrén 
líka.

Eltoro er til í eins, 
tveggja og þriggja 
sæta hægindum sem 
unnin eru á besta 
máta. Þótt leður sé á 
þessum er hægt að 
fá tauefni ef áhugi er 
fyrir því.

Reynir hefur módel af nokkrum húsgagna sinna á borðinu hjá sér þar sem hann situr 
við teikningarnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Magnaða moppuskaftið
Dagar gömlu skúringarfötunnar eru taldir

Skúringarfatan úr sögunni
Alltaf tilbúið til notkunnar
Gólfin þorna á augabragði
Fljótlegt og þægilegt

Sölustaðir:
Húsasmiðjan – Byko
Pottar og prik Akureyri
Áfangar Keflavík – Brimnes Vestmannaeyjum
Fjarðarkaup – Litabúðin Ólafsvík – Parket og gólf – Rými
SR byggingavörur Siglufirði – Rafsjá Sauðárkróki – Skipavík
Stykkishólmi – Nesbakki Neskaupstað.  Heildsöludreifing: Ræstivörur ehf.
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hús&heimili

Verslunin Kokka opnaði fyrst á Ing-
ólfsstræti 8 árið 2001, en ári síðar 

flutti búðin að Laugavegi 47. 
Verslunina reka þrjár systur 

ásamt móður sinni, en miðsystir-
in, Guðrún Jóhannesdóttir, var sú sem 
upphaflega átti hugmyndina að því að 
opna verslun af þessu tagi.

Vörurnar í Kokku koma frá hátt í 
fimmtán löndum en eigendurnir fara 
reglulega til útlanda til að finna fallegar 
heimilisvörur. 

„Maður þarf að fylgjast með því nýja 
sem er að gerast í þessum geira,“ segir 
Magný Jóhannesdóttir, sem er ein 
systranna þriggja. „Við skilgreinum 
þetta sem eldhúsvöruverslun og leggj-
um áherslu á að það sem við seljum 
dugi til síns brúks og svo skiptir hönnun 

hlutanna líka máli. Við leggjum upp með að 
leiðbeina viðskiptavinum okkar við vöru-
val, notkun og viðhald og miðum þá við að 
leiðbeina fólki út frá því sem hentar hverj-
um og einum best. Sjálfar erum við býsna 
liðtækar í eldhúsinu systurnar, en við erum 
líka ótrúlega vel giftar. Satt best að segja 
hefur pabbi okkar verið lærifaðirinn í 
þessu öllu. Hann er sá sem bar hitann og 
þungann af eldamennskunni heima hjá 
okkur og leiddi okkur þar af leiðandi inn á 
þessa braut,“ segir Magný að lokum. 

-mhg

Ævintýraland eldhússins
 Í versluninni Kokku finna ástríðukokkar og fagmenn falleg og vönduð áhöld til matargerðar og framreiðslu.

Magný Jóhannes-
dóttir, einn eigenda 
verslunarinnar 
Kokku.

Fallegir 
glasabakkar 
úr ull gefa 
heimilinu lit, 
koma í fimm 
stærðum og 
kosta frá 300 
kr. 

Það er óþarfi að 
geyma uppþvotta-
löginn í klístruðum 
risabrúsa þegar 
hægt er að setja 
hann í flottar pump-
ur sem þessar. Koma 
í nokkrum litum og 
kosta 1.950 kr. 

Sódavatnskútar 
sem þessir voru 
mjög vinsælir á 
fínum heimilum 
upp úr 1950, 
en þeir sóma 
sér einkar vel á 
heimabarnum.

 ÆVINTÝRA-
LEGT EGG Hrein og 
mínimalísk hönnun 
Arne Jacobsen fær á 
sig ævintýralegan blæ 
með flúruðu áklæði frá  
hollenska hönnuðin-
um Tord Boontje, sem 
er þekktur fyrir 
einstaklega 
rómantísk og 
hugmynd-
rík mynstur. 
Andstæður sem 
vega hvort aðra 
upp.

– stærsti fjölmiðillinn!

Um 160.000 lesendur

Blaðinu er dreift með Fréttablaðinu í 105.000 eintökum um allt land.

Sérblað um

brúðkaup

15.febrúar

Þar sem fjallað verður um allt sem 
við kemur Brúðkaupsundirbúningi 
ásamt öðrum fróðleik.

Glæsilegt sérblað um brúðkaup fylgir 

Fréttablaðinu 15.febrúar n.k.

Auglýsendur athugið nánari upplýsingar veitir Erna
Sigmundsdóttur í síma 550-5863 eða ernas@365.is
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Fatnaður hinna vandlátu

Háaleitisbraut 68 • 103 Reykjavík • s.568 4240
www.astund.is • astund@astund.is

Opið: Sunnudag 11 feb 13:00 til 17:00
Mán- föstud   12:00-18:00 og  lau 10:00-16:00

Útsölumarkaður Ástundar  
allt að 80% afsláttur.

Útivistafarntaður
Íþróttafatnaður
Fótbotlaskór
Sundfatnaður
Reiðfatnaður
Reiðtygi



hús&heimili

1. Glerlistaverk eftir Sigrúnu 
Einarsdóttur og skartgripir gerð-
ir upp úr glergluggum Gerðar en 
hún vann þó aðallega í mósaík. 
2. Þekktasta verk Gerðar hér á 
landi er án efa stóra mósaíkmyndin á 
Tollhúsinu í Hafnarstræti í Reykjavík frá árinu 
1973.

3. Helga Björnsson hannaði vinsælustu vör-
una en það eru bolir með gylltu merki og litlum
steinum.

4. Ragna Fróða hefur einnig náð sér í innblást-
ur frá verki Gerðar og hefur hannað veski og  
snyrtibuddur sem einnig njóta mikilla vinsælda. 

- eþo

Listaverk Gerðar 
á minjagripum

 Fyrir fjórum árum fór Gerðarsafn af stað með hönnun-
arverkefni sem beindist að því að hanna minjagripi út frá 

verkum Gerðar Helgadóttur. Markmið verkefnisins var að 
leggja rækt við listsköpun og minningu Gerðar Helga-
dóttur. Munirnir eiga það sameiginlegt að form og litir 
eru sótt í verk hennar en jafnframt ber hver gripur vitni 
um handbragð og stíl hvers einstaks hönnuðar.  

Járnhálsi 2, 110 Reykjavík - sími: 580 0200 - www.velar.is

Sýning í dag
opið frá kl. 12.00 - 16.00
Sýnum um helgina fjölbreytt úrval af vélunum okkar, 

s.s. nýjustu vélarnar frá Hydrema, Rollsanum í vinnuvélum, 

Yuchai, Venieri, Hyster og McCormick. Gæði á góðu verði.

HYDREMA

Rollsinn í vinnuvélum. 

Snörp, sterk og stöðug. 

Gæði á góðu verði.
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1.  Blóm og rauðir litir minna á 
langar sumarnætur. Óneitanlega 
lífga þessir litir upp á þvottaher-
bergið.

2. Marokkóbragur er yfir þessu 
fallega glasi með Marrakech-
mynstri eftir Erja Hirvi. Flott 
glas fyrir te eða kalda drykki á 
heitum degi. 

3. Gróður einkennir
vorlínu Marimekko. 
Risastór laufblöð og 
grænn litur kallar á 
sumar og sól, grósku 
og gleði.

4. Ruhoikossa-
bakki með mynstri 
eftir Jenni Tuomin-
en. Smá seventís-stíll 
yfir þessu mynstri 

sem er einnig hægt að fá á 
glösum, viskustykkjum og fleiru.

5. Guada-mynstrið er hönnun 
Tuula Kaakinin og fæst í nokkr-
um litum. Skærguli liturinn er 
yndislega vorlegur en ef fólk 
veigrar sér við skærum litum er 
hægt að njóta mynstursins í 
daufari lit.

Gróðursæl og litrík vorlína 
Marimekko hefur kynnt vorlínu sína fyrir árið 2007 og einkennist hún af litagleði, blóm-

um og öðrum gróðri. Marimekko var stofnað í Finnlandi árið 1951 af Armi og Viljo Ratia, 
þegar Armi fékk nokkra listamenn til að setja verk sín á textíl. Með árunum hefur vöru-
línan vaxið, sem og vinsældirnar, og má jafnvel fá regnhlífar og kaffibolla með mynstri 
Marimekko.

Borðstofuhúsgögn,
skápar, stök borð 
og stólar, klukkur,
lampar, silfurmunir 
og postulín.

Skúlatúni 6  - Sími: 533-0755  - www.antiksalan.is

Vönduð Antikhúsgögn frá
Frakklandi og Danmörku

Franskt antik frá um 1820-1860
Gotneskur stíll
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...svo miklu meira en

Parket & Gólf
VEGG- OG LOFTEFNI

NÍÐSTERKT LEÐUR

PARKET OG GÓLFEFNI

INNIHURÐIR OG HÚNAR

Áratuga þekking, þjónusta & ráðgjöfParket & Gólf

Ármúla 23

Sími: 568 1888

Fax: 568 1866

www.parketgolf.is

parket@parketgolf.is

NÝTT

Kynnum byltingarkenndar vegg- og loftplötur frá þýska 
framleiðandanum Parador. Plöturnar (HDF) eru einstaklega 
auðveldar í uppsetningu og hafa nær engin sýnileg samskeyti 
sem minnkar alla sparslvinnu til muna. Þetta er rétta lausnin 
fyrir þá sem kjósa stílhreint og nútímalegt útlit. Til að tryggja 
gæðin þá bjóðum við 10 ára ábyrgð.

CLIC
K

BOARD

Erum með úrval af fallegu parketi frá Finnlandi, Þýskalandi, 
Hollandi, Kanada og fleiri löndum sem hafa í marga áratugi
skarað framúr í framleiðslu á hágæða gólfefnum. Við erum 
einnig í samstarfi við eina af færustu parketlagningamönnum 
landsins, sem eru ávallt reiðubúnir að koma í heimsókn og 
klára málið fyrir sanngjarnt verð.

Við bjóðum glæsilegar innihurðir frá þýska framleiðandanum 
Lebo sem hefur þróað framleiðslu sína í meira en eina öld. 
Viðarspónninn er einn sá fallegasti sem við höfum séð og 
forstofuhurðirnar eru einstaklega glæsilegar. Einnig erum við 
með úrval af hurðarhúnum með gylltri eða krómaðri áferð 
og burstuðu stáli.

Kynnum sérlega slitsterkt og þolið leðurefni fyrir veggi, loft 
og gólf. Hægt er að velja úr mörgum litatilbrigðum og 
áferðum sem henta vel fyrir skrifstofuna eða heimilið. Þetta 
er ný og spennandi lausn sem hefur slegið í gegn í Evrópu 
og víða annars staðar. Komdu við í verslun okkar og 
skoðaðu þessa skemmtilegu nýjung. 

Við leggjum mikinn metnað í að veita persónulega 

og faglega þjónustu. Reyndir sölumenn aðstoða þig 

við að velja rétta efnið, hvort sem það er parkett á 

gólfið, glæsilegar innihurðir eða hinar byltingarkenndu 

„Click Board“ vegg- og loftplötur.



Faxafeni 5 • Reykjavík • Sími 588 8477 • betrabak@betrabak.is • www.betrabak.is
Opið virka daga frá kl. 10-18 • Lokað laugardaginn 10. febrúar















Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

Starfsmann vantar
í nemendamötuneyti

Mýrarhúsaskóla
Óskum að ráða starfsmann í nemenda-
mötuneyti Mýrarhúsaskóla, um er að ræða
100% starf. Upplýsingar gefur Marteinn
Már Jóhannsson í síma 5959-200.
Sjá einnig: www.grunnskoli.is

Sérkennari í Valhúsaskóla
Óskum að ráða sérkennara á unglingastigi.
Upplýsingar gefur Edda Óskarsdóttir,
deildarstjóri sérkennslu, í síma 5959-200.
Sjá einnig: www.grunnskoli.is

Á Seltjarnarnesi eru um 680 nemendur í heildstæðum
grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum;
Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í 1.-6. bekk og Valhúsa-
skóla; fyrir nemendur í 7.-10. bekk. Skólinn er vel
tækjum búinn og starfsaðstaða er góð. Skólayfirvöld
á Seltjarnarnesi leggja mikinn metnað í að reka góðan
skóla þar sem áhersla er lögð á líðan nemenda.
Seltjarnarnesbær hefur nýverið unnið metnaðarfulla
skólastefnu fyrir alla skóla bæjarins.

Umsóknir berist til Sigfúsar Grétarssonar
skólastjóra, netfang: sigfus@seltjarnarnes.is
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Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

Sími: 513-4300
Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali

Fr
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Seljavegur 33 - 101 Reykjavík
Opið hús laugard. 10. feb. kl. 17:00 – 17:30

Kolbeinn gsm. 694-9100 tekur á móti gestum.

Ný standsett 4ra herb. 81 fm íbúð. Eignin skiptist í 2 herb., 2 stofur,
eldhús, gang og baðh. sem er flísalagt í hólf og gólf, sturta með sturtu-
botni. Eldhús með nýrri eikarinnrétt. frá Innex, flísalagt með náttúru
steinflísum, flísalögn á milli efri og neðri skápa, lagt fyrir uppþv.vél,
blástursofn burstað stál. Mikið endurnýjuð eign í góðu standi. V. 19,9 m.

Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - löggiltur fasteignasali

Fr
um

Vel staðsett 161 m2 tveggja hæða einbýlishús á góðri
lóð. Húsið getur bæði nýst í einu lagi, eða sem tvær
íbúðir. Búið er að samþykja byggingu á bílskúr við
húsið, plan er hellulagt og upphitað. Þetta er eign sem
bíður uppá mikla möguleika á þessum eftirsótta stað.
Verð 41,9 millj.

Atli sölufulltrúi s: 899 1178 verður á staðnum.

Rauðagerði 61 - Reykjavík
Opið hús í dag milli kl 13:30 og 14:30

A u s t u r v e g i  3 8  
S í m i  4 8 2  4 8 0 0  
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AÐ SELJA FASTEIGN ER STÓR ÁKVÖRÐUN !

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign.

Snorri Sigurfinnsson
Sölufulltrúi
864 8090

ss@remax.is

Þórarinn Jónsson hdl
Lögg. fasteignasali

864 8090

KRÖFTUGT, MARKVISST
SÖLUFERLI SEM SKILAR ÁRANGRI

eða sendið póst ss@remax.is

Hringið í síma

METUM EIGN ÞÍNA FRÍTT ÁN SKULDBINDINGAR

Stóra eða litla – einbýli – íbúð – sumarhús – lóð

FJÁRFESTAR – ATHAFNAMENN

Hótel til sölu!
Erum með til sölu glæsilegt og nýinnréttað hótel (gistiheimili) á
Stór-Reykjavíkursvæðinu. Um er að ræða eign sem er nýlega
innréttuð og er öll í leigu. Hentar vel undir hótelrekstur fyrir hluta
ársins og gistiheimili einnig. Húsið er í topp ástandi og selst með
öllum búnaði, innréttingum, húsgögnum og tækjum. Morgun-
verðarsalur. Mjög góðar leigutekjur eru af eigninni og er
verð eignarinnar mjög gott ef samið er strax. Góð áhvíl-
andi lán fylgja. Sjón eru sögu ríkari.

Allar nánari upplýsingar veitir Júlíus í s. 823 2600

Fr
um

Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - löggiltur fasteignasali

Fr
um

Stílhreint og vandað 200 m2 parhús á 2 hæðum með frá-

bæru útsýni. Vel skipulagt með 4 svefnherb. Innkeyrsla er

hellulögð, upphituð og lýst. Garðurinn er einstaklega fal-

legur, teiknaður af Stanislas Bohic með glæsilegum pöll-

um, potti og flóru af spennandi trjágróðri. Þetta er úrvals

eign á þessum vinsæla stað. Verð 55,8 millj.

Atli sölufulltrúi s: 899 1178 verður á staðnum.

Mánalind 5 Kópavogi.
Opið hús í dag milli kl 15:00 og 16:30
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Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • E-mail: vidskiptahusid@vidskiptahusid.is • www.vidskiptahusid.is

Opið verður frá kl. 14:00 til 16:00
Kíkið við og við tökum hlýlega á móti ykkur

Heimili þitt við Miðjarðarhafið
Kynning Skúlagötu 17, laugardaginn 10. febrúar og sunnudaginn 11. febrúar.

Viðskiptahúsið kynnir fasteignir við strendur Spánar, Mallorka og Mexíkó.
Um er að ræða fullbúnar gæðaeignir frá traustum og þekktum byggingaraðila á Spáni TM Real Estate Group.

Kynnum tvö ný svæði, Novogolf, við Villamartín golfvöllinn á Spáni og Cala Domingo, á austurströnd Mallorka.
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Veirur verða að sýkja frumur til 
að geta fjölgað sér. Þær eru því 
algjörlega háðar hýsilfrumum 
sínum og nýta sér efni og aðbúnað 
í þeim til að mynda nýjar veiru-
agnir sem svo aftur geta sýkt 
fleiri frumur.

Lífsferill veira er jafnmismun-
andi og þær eru margar, en í aðal-
atriðum þurfa veirur að festa sig 
við hýsilfrumu, komast inn í frum-
una, eftirmynda erfðaefni og 
byggingareiningar sínar og kom-
ast svo aftur út úr hýsilfrumunni. 

Veirulyf þurfa að verka á veiruna 
einhvers staðar í þessu lífsferli en 
að sami skapi vera skaðlaus hýs-
ilfrumunni. Slík efni eru hins 
vegar ekki auðfundin. Þó eru til 
staðar í veirum prótín, til dæmis 
ensím, sem ekki eiga sér hlið-
stæðu í frumum, eða eru það frá-
brugðin að hægt er að nýta þau 
sem skotmörk fyrir veirulyf.

Dæmi um vel hannað veirulyf er 
acyclovir, en það hindrar eftir-
myndunarferli herpesveiru í hýs-
ilfrumum. Þetta lyf virkar aðeins í 
veirusýktum frumum þar sem það 
þarf veiruensím til að lyfið verði 
virkt. Það er því nær skaðlaust 
ósýktum frumum. Í dag eru því 
miður komnir fram skæðir stökk-
breyttir herpesveirustofnar sem 
acyclovir virkar ekki á.

Annað dæmi um veirulyf eru tvö 
helstu inflúensulyfin, zanamivir 
(relenza) og oseltamivir (tamiflu). 
Báðum þessum lyfjum er beint 
gegn ákveðnu yfirborðsensími 
sem inflúensuveiran hefur. Lömun 
þessa ensíms hindrar að nýjar 
veiruagnir geti klofnað frá sýkt-
um frumum og þar með er hægt 
að hefta sýkingar til nærliggjandi 
frumna. Hins vegar hafa komið 
fram stökkbreyttir stofnar inflú-
ensu sem þessi lyf virka ekki á.

Þriðja dæmið um veirulyf má svo 
nefna í sambandi við baráttuna 
gegn HIV-veirunni sem veldur 
alnæmi. Flest lyf sem beint er 

gegn HIV-veirunni hindra ákveðið 
ensím sem veiran hefur í sér og 
víxlritar erfðaefni sitt með. Slíkt 
ensím á sér hins vegar ekki hlið-
stæðu í frumum líkamans. Líkt og 
aðrar veirur getur hún þó stökk-
breyst og er hún því orðin ónæm 
fyrir mörgum þessara lyfja.

Síðustu 20 árin hefur orðið mikil 
aukning í rannsóknum á veirulyfj-
um, ekki síst vegna uppgötvunar á 
HIV-veirunni og rannsókna á lyfj-
um gegn henni.0 Árið 2004 voru 37 
veirulyf skráð og af þeim voru 191 
virk gegn HIV-veirunni. Með ört 
vaxandi tækni í erfðafræði- og líf-
vísindarannsóknum er ekki ólík-
legt að á næstu 10 árum eigi þess-
ar tölur eftir að tvöfaldast.

Þó svo að efni finnist sem hugsan-
lega gætu nýst sem veirulyf, er 
löng leið þar til þau komast á 
markað. Efnin þurfa að fara í 
gegnum ströng rannsóknarferli 
sem eru mjög kostnaðarsöm og 
kanna þarf í þaula hvernig þau 
virka gegn veirunni og í hvaða 
skammtastærðum þau eru skað-
laus hýsilfrumum. Rannsóknar-
stofur sem mega rannsaka hættu-
legar veirur eins og HIV þurfa að 
uppfylla strangar öryggiskröfur 
hvað varðar öryggi starfsfólks og 
því fylgir aukinn kostnaður. 

Annað sem setur einnig strik í 
reikninginn er stökkbreytihraði 
veira. Veirur hafa tilhneigingu til 
að stökkbreytast og verða ónæm-
ar fyrir lyfjum og er þetta vax-
andi vandamál í lyfjaiðnaðinum.

Það má því segja að uppgötvun 
efna sem hugsanlega gætu nýst 
sem veirulyf sé ekki mesta hindr-
unin, heldur að koma slíkum 
efnum í gegnum þær flóknu og 
dýru rannsóknir sem þarf til að 
koma lyfi á markað. Ónæmi gegn 
lyfjum vegna stökkbreytinga í 
veirum mun einnig ávallt standa 
lyfjaþróun fyrir þrifum.

Hilmar Hilmarsson, 
líffræðingur.

Hvernig stendur á því að 
erfiðlega gengur að finna 
og þróa lyf sem virka á 
veirusýkingar?

40%
AFSLÁ

TTUR

50%
AFSLÁ

TTUR

70%
AFSLÁ

TTUR

30%
AFSLÁ

TTUR

20%
AFSLÁ

TTUR



H
ið svokallaða Baugsmál 
hefur verið fréttaefni árum 
saman, allt frá því að hús-
leit var gerð í höfuðstöðv-
um Baugs 25. ágúst 2002. 
Þeir sem fylgst hafa með 

fréttum af rekstri þessa gríðarlega viða-
mikla sakamáls hafa séð hvernig ferill 
þess hefur verið, innan réttarsalarins sem 
utan, og varla hefur farið framhjá nokkr-
um manni að aðilar málsins bera sumir 
hverjir „þungan hug“ hver til annars, eins 
og það var orðað í dómi Héraðsdóms 
Reykjavíkur. 

Til að átta sig á öllum hliðum Baugs-
málsins verður að fara lengra aftur í tím-
ann en til húsleitarinnar í ágúst 2002. Það 
verður að fara lengra aftur en til fundar 
Davíðs Oddssonar, þáverandi forsætisráð-

herra, og Hreins Loftssonar, þáverandi 
stjórnaformanns Baugs, í London í lok 
janúar 2002. Og lengra aftur en til harðra 
ummæla Össurs Skarphéðinssonar, þáver-
andi formanns Samfylkingarinnar, um mat-
vælamarkaðinn á Alþingi um miðjan janúar 
það sama ár.

Til að skilja Baugsmálið verður að fara 
aftur til þess tíma þegar persónur og leik-
endur í þessari löngu og flóknu sögu kynnt-
ust. Jóhannes Jónsson, kenndur við Bónus, 
sagði þegar hann bar vitni fyrir héraðs-
dómi í upphaflega Baugsmálinu að hann og 
Jón Ásgeir, sonur Jóhannesar og forstjóri 
Baugs Group, hafi fyrst kynnst Jóni Gerald 
Sullenberger í upphafi tíunda áratugar síð-
ustu aldar í fjölskylduboði. Um upphaf 
sambandsins ríkir ekki ágreiningur, því 
Jón Gerald hefur sagt sömu sögu.

Feðgarnir Jón Ásgeir og Jóhannes höfðu 
stofnað fyrstu Bónusverslunina árið 1989 
og þegar þeir kynntust Jóni Gerald var 
hann búsettur í Flórída í Bandaríkjunum og 
starfrækti þar fyrirtækið Nordica Inc. Jón 
Gerald var í góðu vinfengi við tvo stjórn-
endur hjá bandarísku verslanakeðjunni 
Wal Mart. Annar þeirra var Jim Schafer, þá 
svæðisstjóri hjá Wal Mart, sem kom mikið 
við sögu þegar Baugur reyndi síðar að hasla 
sér völl í Bandaríkjunum. 

Strax árið 1991 var komið á viðskipta-
samband milli Bónusfeðga og Jóns Ger-
alds. Nordica keypti inn vörur í Bandaríkj-
unum sem seldar voru í verslunum hér á 
landi. Jóhannes hefur sagt að Jón Gerald 
hafi til dæmis séð um innkaup á 90 prósent-
um af barnafötunum sem seld voru í barna-
fataversluninni Mikka og Mínu. 

En þau viðskipti sem mestu skiptu fyrir 
báða aðila voru viðskipti með matvöru sem 
Jón Gerald keypti af félögum sínum í Wal 
Mart. Hann hefur sjálfur sagt að þar hafi 
hann fengið sömu kjör við kaup á vörum 
eins og almennar Wal Mart-verslanir. 

Jón Gerald sá þannig um innkaup á mat-
vörunni og kom henni í skip til Íslands. 
Ljóst er að starfsemi tengd þessum útflutn-
ingi til Íslands var verulegur hluti af starf-
semi Nordica. Hversu mikill hluti liggur 
ekki fyrir, en Jón Gerald bar í héraðsdómi í 
febrúar 2006 að hlutfallið hafi verið breyti-
legt eftir árum.

Eftir að þetta viðskiptasamband komst á 
myndaðist góður vinskapur milli fjölskyldu 
Jóhannesar og Jóns Geralds. Jón Gerald 
rak í gegnum tíðina skemmtibáta í Flórída 
sem íslenskir viðskiptafélagar hans höfðu 
aðgang að. Frásögnum ber ekki saman um 
það hvort þeir hafi átt hlut í bátunum. Sá 
síðasti, og jafnframt stærsti, bar nafnið 
Thee Viking. Um hann hefur Jón Gerald 
sagt að hann hafi átt hlut í bátnum á móti 
Jóni Ásgeiri og Jóhannesi. Jón Ásgeir hefur 
hins vegar sagt að hann hafi ekki átt hlut í 
bátnum.

Á þessum tíma tók Jón Gerald einnig að 
sér að útvega glæsibifreiðar fyrir vini sína 
á Íslandi. Hann sagði fyrir héraðsdómi að 
hann hafi útvegað samtals sex til sjö bíla 
fyrir fjölskyldu Jóhannesar, fyrst árið 1996 
og síðan allt til ársins 2001 eða 2002. Jón 
Ásgeir staðfesti þetta í vitnaleiðslum við 
sömu réttarhöld, utan þess sem hann sagði 
bílana hafa verið sjö til níu talsins.

Árin liðu og viðskiptin með vörur frá 
Bandaríkjunum gengu vel. En árið 1999 
tóku gildi ný lög í Evrópu þar sem gerð var 
krafa um að vörur sem fluttar væru frá 
Bandaríkjunum til Evrópu væru merktar 
sérstaklega. Þetta þýddi að ekki var hægt 
að halda óbreyttum viðskiptum milli Jóns 
Geralds og Bónusfeðga, sem höfðu þá stofn-
að fyrirtækið Baug utan um reksturinn. 

Jón Gerald og Baugur náðu þá samning-
um um að Nordica myndi opna vöruhús þar 
sem vörur væru merktar fyrir Evrópu-
markað, endurpakkaðar og sendar til 
Íslands í gámum. Jón Gerald sagði í viðtali 
við Morgunblaðið að samið hefði verið um 
það að viðskiptin yrðu að lágmarki þrjár 
milljónir dollara á ári, eða honum ella greitt 
það sem vantaði upp á þá upphæð, enda 
hafi hann þurft það til að standa undir fjár-
festingunni á vöruhúsi, starfsemi og tækj-
um.

Við þetta sagði Jón Gerald að hafi aldrei 
verið staðið og strax árið 1999 komst Jón 
Gerald í fjárhagskröggur. Á þessum tíma 
var gengisþróunin afar óhagstæð fyrir við-
skiptin og dýrt að flytja inn vörur frá 
Bandaríkjunum til Íslands.

Jón Gerald hefur einnig lýst því svo að á 
þessum tíma hafi Jón Ásgeir, Tryggvi Jóns-

Vinskapur viðskipta-
félaga breytist í óvild
Réttarhöld vegna endur-
ákæru í Baugsmálinu hefjast 
á mánudag og er reiknað með 
sannkölluðum maraþonréttar-
höldum. Búast má við að 
umfjöllun fjölmiðla um málið 
nái nýjum hæðum og því ekki 
úr vegi að rifja upp forsög-
una. Brjánn Jónasson rifjar í 
dag upp aðdraganda málsins 
áður en það komst í hámæli, 
en á morgun verður fjallað 
um málið eftir að það varð að 
lögreglu- og síðar dómsmáli.

Framhald á næstu opnu





son, þáverandi aðstoðarforstjóri Baugs, og 
aðrir forkólfar úr íslensku viðskiptalífi 
verið fastagestir í Flórída, þar sem Jón 
Gerald rak skemmtibátinn Thee Viking. 
Meðal þessara forkólfa segir hann hafa 
verið bankastjórnendur frá KB banka (nú 
Kaupþingi) og Íslandsbanka (nú Glitni).

Baugur hætti svo viðskiptum við Jón 
Gerald í byrjun árs 2001. Um þessi sam-
bandsslit sagði Jón Ásgeir fyrir dómi að 
kastast hafi í kekki þegar Jón Gerald fór að 
gera meiri kröfur um viðskipti. Þá hafi yfir-
maður matvælasviðs hjá fyrirtækinu 
ákveðið að hætta viðskiptum við Nordica.

Jón Gerald segir söguna öðruvísi. Hann 
segir forráðamenn Baugs ekki hafa staðið 
við gerða samninga, þeir hafi keypt fyrir 
mun lægri upphæð en samið var um, auk 
þess sem ekki hafi verið staðið við samn-
inga sem gerðir voru við viðskiptafélaga 
hans, Jim Schafer. Fyrir héraðsdómi í byrj-
un árs 2006 bar Jón Gerald að hann hafi 
verið gerður háður viðskiptum við Baug 
kerfisbundið og hann hafi tapað á þeim við-
skiptum.

Eftir að Baugur hætti viðskiptum við 
Jón Gerald reyndi hann ítrekað að inn-
heimta það sem hann sagði félagið skulda 
sér. Hann hefur sjálfur sagt að honum hafi 
lítið orðið ágengt við innheimtuna, þrátt 
fyrir loforð Tryggva Jónssonar og Jóns 
Ásgeirs. Á þessum tíma er óhætt að segja 
að vinskapurinn á milli Jóns Geralds og 
Baugsmanna hafi verið búinn að snúast upp 
í andhverfu sína. Hann rak samt ennþá bát-
inn Thee Viking og hitti forsvarsmenn 
Baugs því af og til, þótt svo virðist sem þau 
samskipti hafi verið kuldaleg. 

Í tölvupósti frá Tryggva Jónssyni til Jóns 
Geralds þann 25. júlí 2002, sem vitnað var 
til í Fréttablaðinu 28. september 2005, sagði 
Tryggvi að honum þætti leitt að þeir gætu 
ekki rætt saman eins og maður við mann. 
„Við vorum komnir á góðan rekspöl með að 
klára okkar mál þegar málið tók óvænta 
stefnu, vegna óuppgerðrar skuldar við Jón 
Ásgeir að því að mér skilst,“ sagði Tryggvi.

Að endingu ákvað Jón Gerald að koma til 
Íslands til að leita réttar síns. Um aðdrag-
anda þeirrar ákvörðunar sagði hann í hér-
aðsdómi í byrjun árs 2006: „Ég vissi að þeir 
voru að misnota fyrirtækið, þeir voru að 
nota okkur til þess.“ Hann hafi því ákveðið 
að „þetta þyrfti að stoppa“. 

Fyrir dómnum var hann spurður út í 
tölvupóst, sem hann sagðist kannast við að 
hafa sent Jóni Ásgeiri. Þar er vikið að 
ágreiningi um viðskipti við Baug og Aðföng, 
dótturfélag Baugs. 

Jóhannes Jónsson bar fyrir héraðsdómi í 
sömu réttarhöldum að hann hafi fengið sím-
tal frá Jóni Gerald áður en sá síðarnefndi 
kom hingað til lands og fór til lögreglunnar. 
Jóhannes lýsti samtalinu þannig að þar hafi 
Jón Gerald sagt sér að vera góður við son 
sinn, Jón Ásgeir, því hann ætlaði að „stytta 
líf“ Jóns Ásgeirs. 

Jón Gerald sagði fyrir dómi að hann 
hefði vissulega hringt í Jóhannes og viljað í 
gegnum hann ná í Jón Ásgeir, sem hefði 
ekki svarað tilraunum hans til að hafa sam-
band. Hann viðurkenndi að hafa verið nokk-
uð reiður og hótað málsókn á Íslandi. Í sam-

tali við Morgunblaðið síðar rifjar hann 
símtalið upp og segist hafa orðað þetta 
þannig: „I am going to take him down.“

Á þessum tíma, árið 2002, ríkti síður en 
svo friður um matvöruverslun á Íslandi. Í 
janúar var rætt um matarverð á Alþingi og 
sagði Össur Skarphéðinsson, þáverandi for-
maður Samfylkingarinnar, að stórmarkað-
irnir væru að kýla upp matvælaverðið. Davíð 
Oddsson, þáverandi forsætisráðherra, sagði 
í þinginu að til greina kæmi að skipta fyrir-
tækjum með markaðsráðandi stöðu upp.

Í kjölfar þessara ummæla Davíðs óskaði 
Hreinn Loftsson, þáverandi stjórnarfor-
maður Baugs, eftir fundi með Davíð. Úr 
varð að þeir hittust í London 22. janúar 

2002. Hreinn hefur greint svo frá að þar 
hafi Davíð sakað Jón Ásgeir um að flytja 
inn vörur frá Flórída, leggja óhóflega á 
þær og stinga miklum hagnaði í eigin vasa. 
Í kjölfar fundarins varaði Hreinn stjórn-
endur Baugs við því að von gæti verið á 
aðgerðum samkeppnisyfirvalda gegn 
félaginu.

Í kjölfar þessa skrifaði Hreinn Jóni 
Ásgeiri og fleiri stjórnendum Baugs bréf 
þar sem hann hvatti til þess að allt sem 
greiða þyrfti upp yrði greitt, „svo menn 
væru ekki að gefa á sér skotfæri,“ og allir 
væru með „hreint borð“, eins og Hreinn 
orðaði það í héraðsdómi í febrúar 2002. Í 
kjölfarið var farið yfir bókhaldið til þess að 
reyna að tryggja að ekkert væri þar sem 
gæti orðið fyrirtækinu til vansa ef sam-
keppnisyfirvöld ákvæðu að skoða matvæla-
markaðinn.

Á meðan á þessu stóð var Jón Gerald að leita 
sér að lögmanni á Íslandi. Hann hefur, bæði 
fyrir héraðsdómi og í viðtölum, sagt að hann 
hafi átt mjög erfitt með að finna lögmann 
sem hann treysti til að taka að sér mál sitt 
gegn Baugi. Hann leitaði til vinkonu sinnar, 
Jónínu Benediktsdóttur. Úr varð að þau 
höfðu samband við Styrmi Gunnarsson, rit-
stjóra Morgunblaðsins. Eins og upplýst var 
í Fréttablaðinu fundaði Styrmir með Kjart-
ani Gunnarssyni, framkvæmdastjóra Sjálf-
stæðisflokksins, og Jóni Steinari Gunn-
laugssyni, sem þá starfaði sem lögmaður, en 
er nú hæstaréttardómari. Nánar er sagt frá 
þessu hér til hliðar.

Úr varð að Jón Steinar tók að sér að vera 
lögmaður Jóns Geralds. Rak hann annars 
vegar málarekstur Jóns Geralds gegn 
Baugi þar sem Jón Gerald krafðist greiðslna 
á útistandandi reikningum og hins vegar 
gaf hann Jóni Gerald ráð varðandi kæru til 
lögreglu. Jón Gerald hefur sagt að hann 
hafi gert sér grein fyrir því að með því að 
fara með málið til lögreglu gæti hann verið 
að bendla sjálfan sig við saknæmt athæfi. 
Hann var engu að síður ekki meðal þeirra 
sem ákærðir voru í upphafi, en með útgáfu 
endurákæru varð hann einn ákærðu.

Sunnudaginn 25. ágúst 2002 átti Jón Ger-
ald fund með Jóni H.B. Snorrasyni, þáver-
andi yfirmanni efnahagsbrotadeildar ríkis-
lögreglustjóra, og lagði fram gögn sem 
hann sagði sýna fram á ýmislegt misjafnt 

Ég vissi að þeir voru að misnota fyrirtækið, 
þeir voru að nota okkur til þess.  

innan Baugs, þar með talið meint auðgun-
arbrot Jóns Ásgeirs og Tryggva Jónssonar. 

Jón Gerald var yfirheyrður tvo daga í 
röð vegna málsins og beindist rannsóknin í 
upphafi að því að kanna hvort Jón Ásgeir 
og Tryggvi hafi látið Baug greiða tilbúna og 
ranga reikninga sem í raun hafi verið vegna 
kaupa á skemmtibátnum Thee Viking. Einn-
ig að því hvort Nordica hafi gefið út til-
hæfulausan reikning sem síðan hafi verið 
gjaldfærður hjá Baugi.

Eftir að hafa metið framburð og gögn 
Jóns Geralds frá sunnudeginum 25. ágúst 
2002 gerði efnahagsbrotadeild Ríkislög-
reglustjóra húsleit í höfuðstöðvum Baugs 
Group við Súðavog í Reykjavík þann 28. 
ágúst. Þannig hófst opinberlega rannsókn-
in á Baugsmálinu.





Á
nýju plötunni eruð 
þið sýnd sem  hin 
heilaga þrenning − 
með geislabauga í 
dýrlingalíki. Smart 
hönnun og hvað 

táknar þetta? 
„Ég þakka fyrir hönd unnustu 

minnar Lindu Loeskow. Hún sá 
um að hanna plötuna og hefur yfir-
umsjón með hönnun á öllu sem 
kemur frá nýja fyrirtækinu okkar, 
Pineapple Records. Já, trúin er 
sterk á þessari plötu, trúin á okkur 
sjálf. Þar byrjar þetta og endar og 
byrjar aftur ... að eilífu, amen! 
Forever er rannsóknarleiðangur á 
milli þess að biðja og syngja. Á 
þeirri leið, sem Forever býður upp 
á vísar hljóðgervillinn leiðina, 
trommuheilinn sér um hraðann og 
mannsandinn heldur öllu saman í 
hæfilega trylltu samkvæmi. Þetta 
er hin heilaga þrenning.“ 
GusGus samanstóð af tólf ein-
staklingum, líkt og lærisveinarnir 
tólf, og nú stendur aðeins hin heil-
aga þrenning eftir. Er þetta vísvit-
andi trúarleg tenging? 

„Það trúarlegasta við trúna er 
tónlistin. Í gegnum hana kemur 
krafturinn. Hvort það er andleg 
vísun eður ei skal ég ekki segja, en 
andleg verður tónlist alltaf og lík-
amleg á sama tíma. Tónlist læknar 
ótrúlegustu sár. Minnir mann á 
hina og þessa tíma í lífinu sem eru 
manni kærkomnir. Þetta er allt 
mjög heilbrigð leikfimi, andleg og 
líkamleg.“
Hafa sömu aðdáendur fylgt ykkur 
í öll þessi ár eða eru þeir sífellt að 
skiptast út?

„GusGus myndaði sterkan 
aðdáendahóp með útkomu fyrstu 
plötunnar, Polydistortion. Harð-
asti kjarninn hefur fylgt okkur í 
gegnum súrt og sætt en aðrir helst 
úr lestinni á meðan nýir markaðir 
hafa tekið okkur opnum örmum og 
þá helst Þýskaland sem virðist 
hafa einstakan smekk fyrir teknó-
tónlist.“
Hvaða tónlistarmenn eruð þið 
með á snærunum hjá Pineapple 
Records?

„Pineapple Records er sumsé 
plötufyrirtæki GusGus. Með 
þessu fyrirtæki erum við að 
bregðast við breyttum áherslum 
plötumarkaðarins í dag þar sem 
allt virðist vera að færast á hend-
ur listamannsins sjálfs. Pineapple 
Records hefur gefið út 7 
tólftommur og 3 geisladiska á 
aðeins rúmlega einu ári. Svo 
munum við líka, í samstarfi við 
Smekkleysu sem dreifir Pineapple 

á Íslandi, endurútgefa allar Gus-
Gus-plöturnar með vorinu og enda 
í allsherjar „best of“ tónleikum í 
haust sem allir fyrrverandi með-
limir taka vonandi vel í (ég á enn 
eftir að hringja á línuna!). 
Pineapple Records gefur líka út 
aðra tónlistarmenn og þar eru 
fremstir meðal jafningja Jack 
Schidt eða DJ Margeir sem gaf út 
í samvinnu við vin sinn Phil 
Harmonic. Lag þeirra Didiwahwah 
náði nú 15. sæti á árslista Party-
zone sem verður að teljast til 
afreka fyrir fyrstu tilraun. Svo 
erum við einnig með Petter & The 
Pix á mála hjá okkur og ekkert 
nema gott að segja um þá plötu.“ 
Liðsskipan hefur breyst mikið í 
GusGus í gegnum árin. Af hverju 
fastheldnin í GusGus? Af hverju 
eruð þið ekki öll orðin sóló? Er 
GusGus konsept sem lifir að 
eilífu?

„Sóló er nú ekkert alltaf málið 
endilega! Allavega ekki fyrir 
Bigga og mig. Við erum giftir! 

Haha! GusGus er verkefni sem 
byrjaði á mjög skemmtilegan 
hátt, svo þróaðist það í sína átt og 
ákvarðanir voru teknar, sem að 
mínu mati, færðu bandið fram á 
við í tónlistarlegri þróun og gerðu 
hlutina liðlegri og skemmtilegri. 
GusGus er leikvöllurinn okkar og 
við erum ennþá í sandkassanum. 
Það eru miklu fleiri leiktæki sem 
bíða okkar því völlurinn er víður 
og breiður. Já, ætli það verði ekki 
nokkrar GusGus-plötur til við-
bótar.“ 
Á nýju plötunni kemur Daníel 
Ágúst inn með lag? Mun hann spila 
eitthvað með ykkur á næstunni?

„Daníel Ágúst hefur aldrei 
farið neitt frá okkur. Hann var 
með lag á Attention, Desire. Núna 
er hann líka með og vonandi á 
hann eftir að ferðast eins og hann 
getur með okkur. Daníel er náttúr-

lega að drukkna í vinnu eins og 
allir skapandi menn og konur en 
er staðráðinn í að finna tíma til að 
leika sér með okkur.“
En Páll Óskar, hann syngur lag á 
plötunni? Ég hélt að hann væri 
svona Evróvisjón, X-Factor díva...

„Páll Óskar er æðislegur. Hann 
fer í allra kvikinda líki og gerir 
það með stæl. Röddin hans er guð-
dómleg og og það var alveg hreint 
með ólíkindum yndislegt að fá 
hann til að syngja með okkur. 
Hann kom með það sem okkur 
vantaði.“
Segðu mér aðeins frá þeim sem 
koma að plötunni, þarna er listi 
með mikilsverðu fólki sem kemur 
við sögu í hljóðblöndun?

„Þar get ég verið sammála. 
Þarna eru meistarar sem GusGus 
hefur spilað með í gegnum tíðina. 
Meistarar sem hafa orðið miklir 
vinir og gera allt fyrir okkur og 
öfugt. Þannig hefur þetta verk-
efni, Forever, orðið að veruleika.“ 
Ég hlustaði á erlent viðtal við 

Bigga um daginn þar sem hann 
talar um andleg áhrif tónlistar? 
Kemur GusGus manni í trans?

„Orðið trans er úrkynjað í tón-
list í dag. En trans er náttúrlega 
aldagömul hefð og ekkert nýtt 
undir bassatrommunni. Bongó-
trommur í marga klukkutíma, 
jafnvel marga daga, komu nú 
hörðustu fýlupúkum út á dansgólf-
ið í Afríkunni góðu og ef maður 
setur Forever á endurtekningu þá 
eru yfirgnæfandi líkur á trans-
ástandi.“
En hvaða tónlist hlustar þú á? 

„Tónlist er eitthvað sem ég 
hlusta alltof lítið á. Forgangsröð-
un á tíma hefur æxlast þannig 
undanfarið að það sem fer inn í 
mín eyru er tónlistin okkar og sú 
tónlist sem ég hef verið að vinna 
með öðrum og svo náttúrlega tón-
list sem væntanleg er í útgáfu hjá 

Pineapple Records.“ 
Hvernig heldur þú utan um allt 
þetta? Listamannsferil, gallerí, 
plötuútgáfu og bandið?

„Nú með því að vakna á morgn-
ana og búa um rúmið.“ 
GusGus er mikið samspil ímyndar 
og tónlistar. Hversu mikla rullu 
spilar ímyndin í GusGus ?

„GusGus reynir alltaf eftir 
bestu getu og efnum að gera tón-
leika sína sem íburðarmesta fyrir 
augu og eyru þeirra sem mæta. 
Allt hefur sinn þátt og tilgang. 
Augu og eyru eru jafnmikilvæg í 
augum okkar á Íslandi því þeir 
tónleikar sem haldnir voru eftir 
hina eiginlegu Attention-herferð 
voru, fyrir okkur, eins konar 
æfing. Dansæfing. Núna erum við 
með fullunnið prógramm þar sem 
hvergi verður gefið eftir.“ 
Hvernig hefur tónlistin ykkar 
breyst í gegnum árin? Hafið þið 
alltaf ákveðið eitthvað konsept 
áður en vinnsla á plötu hefst?

„Tónlistin hefur breyst töluvert 
á milli aldanna. Á síðustu öld var 
meiri áhersla á að finna sameigin-
legan grundvöll fyrir popptónlist 
og teknó en á þessari öld höfum 
við haldið okkur við teknóið okkar 
nær eingöngu. Konseptkjánaskap-
ur bara verður til, svo er það 
samplað, lúppað og gefið út.“ 
Hvernig myndir þú lýsa nýju plöt-
unni?

„Hún er full, skemmtileg og 
eilíf! Svolítið rokkuð, kemur á 
óvart, full af æðislegum söng frá 
Urði og Daníel, sem er studdur af 
töff guttum frá Reykjavík og 
Detroit. Í alla staði góður gripur.“ 
GusGus hafði dálítið þessa reif-
ímynd tíunda áratugarins, alltaf 
risastórir tónleikastaðir, ljós, 
eiturlyf... þið eruð ekki enn á 
meskalíni?

„GusGus hefur kannski þá 
ímynd ennþá hjá þeim sem lifa í 
fortíðinni. Þeim sem halda enn að 
teknó sé af hinu illa og að allir í 
Þýskalandi séu í annarlegu 
ástandi. GusGus spilar sjaldan á 
reifum þó svo að við byrjum næsta 
túr á einu slíku „mayday“. En ljós 
eru alltaf, sem og reykur og 
„strobe“ og klár ljósamaður frá 
Exton. Við erum stútfull af besta 

og harðasta eiturlyfi í alheiminum 
og það kallast ást! Svo fáum við 
okkur náttúrlega kampavín og 
kamparí inni á milli.“ 
Ég man eftir rosa GusGus-æði í 
París í lok tíunda áratugarins. 
Hvert verður nýju plötunni dreift 
núna?

„Platan hefur verið framseld til 
Japan, Bandaríkjanna, Kanada og 
Evrópu eins og hún leggur sig. Það 
er óhætt að segja að platan hafi farið 
nokkuð vel af stað. Nú er kynningar-
herferðin á fullri ferð og ekkert 
nema góð gagnrýni sem hefur skil-
að sér. Fyrsta smáskífan Moss hefur 
þegar fengið mikla spilun hjá meist-
ara Pete Tong á BBC 1 sem þykir 
mikil vindhviða í kynningarseglin. 
Tónleikaferð hefur verið skipulögð í 
byrjun maí um Þýskaland, Austur-
ríki og Sviss og festivöl verða 
tækluð í allt sumar fram á haust. 
Svo held ég að það sé óhætt að til-
kynna endurkomu GusGus á Nasa 
24. mars 2007. Platan kemur út 26. 
febrúar, ætli við rennum ekki gripn-
um í gegn á Sirkus og drekkum 
kampavín fyrir allan peninginn!“ 
Þú ert sjálfur mikið að snúa skíf-
um aðallega á Sirkus hér heima, 
en líka heilmikið erlendis. Hvað 
finnst þér um klúbbastemningu á 
Íslandi? Er hún til?

„Ég get nú ekki sagt það, fyrir 
utan Sirkus. Það er minn staður og 
eini klúbburinn á landinu. GusGus 
mun berjast til síðasta blóðdropa 
áður en hann verður rifinn í 
„þágu“ Reykjavíkurborgar!“
Finnst þér íslensk tónlist jafnskap-
andi og allir eru að hamra á erlend-
is? Eða erum við stundum að reyna 
að vera OF skapandi eða frumleg á 
kostnað góðrar tónlistar?

„Íslensk tónlist er á mikilli sigl-
ingu og öll á hún rétt á sér. Útlend-
ingar virðast þó skilja tónlistina 
okkar betur en landinn. Oftast er 
það nú þannig að sjaldnast er 
maður spámaður í eigin föður-
landi. Sérstaklega ekki til að byrja 
með. GusGus fékk litla sem enga 
útvarpsspilun á Rás 2 í byrjun og í 
raun ekki neitt fyrr en Polyyester-
day komst á lista og GusGus fékk 
plötusamning! Ég vona að þetta sé 
nú ekki raunin fyrir þá sem eru að 
stíga sín fyrstu skref í dag.“ 

GusGus að eilífu, amen
Fyrirbærið GusGus 
fagnar nýrri plötu 
„Forever“ og hefur einn-
ig sett nýtt útgáfufyrir-
tæki á laggirnar. „Hæfi-
lega tryllt samkvæmi,“ 
segir Stephan Stephen-
sen, einn þriggja núver-
andi meðlima bandsins. 
Anna Margrét Björnsson
spjallaði við hann um 
trans, dans og eiturlyfið, 
ást. 

Harðasti kjarni aðdáendanna 
hefur fylgt okkur í gegnum súrt 
og sætt.



119.988
Staðgreitt

4.559
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

9.999
*Vaxtalaust 12 mán.

Bættu við 1.167 kr á mánuði
(Vísa vaxtalaust) fyrir:
79G-00007
OFFICE 2007 fyrir heimili
Inniheldur leyfi fyrir 3 tölvur

6362IS
MEDION V12 M2 VISTA
Intel® Pentium 820 Dual Core
nVidia GeForce 7500LE – 256 MB TC
- TV out - DVI-I (+ D-SUB adapter)
250 GB 8MB 7200 rpm SATA
1024 MB DDR2-RAM PC4300 (533MHz)
DVD Skrifari Dual Layer
Þráðlaust netkort
LAN 10/100 Mbit
IEEE1394/Firewire - DV Ready
Medion Media Bay
Lyklaborð og Mús
-- Hugbúnaður ---
Windows Vista Basic
Power DVD
Nero Burning ROM Software
Nero Recode 2SE  (DVD Copy 1:1 Program)
Antivirus (90 days)

79G-00007
OFFICE 2007 HOME AND STUDENT
Inniheldur leyfi fyrir 3 heimilistölvur

9.999

13.999

66I-00018
WINDOWS VISTA HOME PREMIUM UPPFÆRSLA
Þarfnast löglegrar útgáfu af Windows XP

20.999

95.988
Staðgreitt

3.672
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

7.999
*Vaxtalaust 12 mán.

6363IS
MEDION V10 M2 VISTA
Intel® Celeron D 360 (3,46GHz)
nVidia GeForce 7300 SE - 256 MB TC
- TV out - D-SUB
160 GB 8MB 7200 rpm SATA
512 MB DDR2-RAM PC4300 (533MHz)
DVD Skrifari Dual Layer
Þráðlaust netkort
LAN 10/100 Mbit
IEEE1394/Firewire - DV Ready
Lyklaborð og Mús
-- Hugbúnaður ---
Windows Vista Basic
Power DVD
Nero Burning ROM Software
Nero Recode 2SE  (DVD Copy 1:1 Program)
Antivirus (90 days)

7.999



Þ
rátt fyrir að nú séu 
flestir farnir að 
renna hýru auga til 
hækkandi sólar og 
hlýnandi veðurfars 
þá eru tískuspekúl-

antar heims í öðrum hugleiðing-
um. Núna standa yfir tískuvikur 
þar sem hönnuðir leggja línurnar 
fyrir komandi haust og vetur 
07/08. Það var tískuvikan í New 
York sem reið á vaðið og voru 
flestar fatalínurnar undir áhrifum 

frá tísku tíunda áratugarins. Há 
mitti, víðar skálmar, kringlótt sól-
gleraugu, stórar slaufur og axla-
púðar voru áberandi hjá hönnuð-
unum frægu Marc Jacobs og 
Diane Von Furstenberg. 

Grafísk munstur og hvassar 
línur mátti sjá á flestum tískupöll-
um.  Komandi haust og vetur verð-
ur einnig mun litríkara en oft áður 
en inn á milli hins klassíska svarta 
litar mátti greina gulan, bleikan, 
vínrauðan, bláan og grænan. 

Innreið 
tíunda 
áratugarins
Stjörnurnar flykktust á tískuvikuna í New York 
þar sem axlapúðar og há mitti voru „de rigeur“. 





F
yrir hverja tæknivöru 
sem slær í gegn, eins 
og Google-leitarvélin, 
iPod-spilarinn og DVD-
diskurinn, eru fjöl-
margar sem misheppn-

ast algjörlega, hverfa af yfirborði 
jarðar og sjást aldrei aftur nema í 
greinum og fréttum um tæknivörur 
sem mistókust hrapallega. Stund-
um fara heilu fyrirtækin á hausinn 
þegar varan, sem kostaði formúgu í 
þróun og markaðssetningu, selst 
einfaldlega ekki.

Ein af dánarorsökum tæknivara er 
tap fyrir annarri vöru í keppni um 
hylli og veski neytenda. Besta 
dæmið um slíkt eru Betamax-
myndbandaspólurnar sem biðu 
lægri hlut fyrir VHS á áttunda ára-
tugnum, en fjölmargar aðrar vörur 
hafa lotið í grasið fyrir öðrum betri 
í gegnum árin.

Átta rása upptökutæki töpuðu á 
sínum tíma fyrir kassettum, 
Dreamcast-leikjatölvan tapaði í 
baráttunni við PlayStation 2 og 
löngu áður hafði sívalningurinn 
tapað fyrir plötulaga upptökutæki 
fyrir grammófón.

Einstaka sinnum geta stríðandi 
vörur lifað í sátt og samlyndi, en 
oftast ber ein sigurorð yfir hinum 
og verður staðallinn fyrir viðkom-
andi tækni.

Önnur algeng orsök fyrir því að 
vara eða tækni misheppnast er 
tímasetning útgáfu hennar. Oft er 
um ágætis vöru að ræða, en tæknin 
eða markaðurinn var einfaldlega 
ekki tilbúinn á þeim tíma. Vörur 
sem eru á undan sinni samtíð hljóta 
oft þessi örlög.

Gott dæmi  er OZ Virtual, sýnd-
arheimurinn sem íslenska hugbún-
aðarfyrirtækið OZ þróaði í lok síð-
ustu aldar. Hugmyndin var ekki 
slæm en neytendur og vélbúnaður 
var einfaldlega ekki reiðubúinn og 
heimurinn féll saman. Nú, tíu árum 
seinna, njóta svipaðir sýndarheim-
ar mikilla vinsælda.

Newton, lófatölva sem tölvufyr-
irtækið Apple gaf út árið 1993, er 
einnig gott dæmi um rétta hug-
mynd á röngum tíma. Tæknin var 
ekki nógu langt á veg komin til þess 
að hægt væri að gera lófatölvu sem 
neytendur vildu kaupa og nota í 
daglegu lífi.

Stundum er tiltekin vara gefin út á 
hárréttum tíma og markaðssett 
vel, en misheppnast einfaldlega 
vegna þess að hún var ekki nógu 
góð. Þetta á til dæmis við um 
Windows ME, stýrikerfið sem 
Microsoft vill helst af öllu gleyma 
vegna þess hversu óstöðugt og 
lélegt það var.

Leysidiskar (laserdisc) áttu 
einnig mjög slæmu gengi að fagna 
þegar þeir komu út á áttunda ára-
tugnum vegna þess hve stórir, við-
kvæmir, óáreiðanlegir og dýrir þeir 
voru.

Þegar talað er um tæknifyrirbæri 
sem misheppnast er mikilvægt að 
gera greinarmun á þeim og tækni-
fyrirbærum sem urðu einfaldlega 
úrelt. Til dæmis notar nánast eng-
inn diskettur í dag, en samt sem 
áður voru þær gríðarlega mikil-
vægar og vinsælar til gagnaflutn-
inga á sínum tíma.

Eins væri út í hött að tala um 
svarthvít sjónvörp eða kassettu-
spilara sem misheppnuð tæki því 
þau voru vel heppnuð og seldust 
mikið þegar þau voru og hétu.

Tæknin sem fór í ruslatunnuna
Þrátt fyrir góðar fyrirætlanir og mikinn metnað eru sum tæknifyrirbæri dæmd til að mistakast. Stundum er það vegna slæmrar 
markaðssetningar, stundum er tímasetningin röng og stundum er varan einfaldlega of léleg.  Salvar Þór Sigurðarson skoðaði 
nokkur tæknifyrirbæri sem lentu einhverra hluta vegna í ruslinu, og athugaði hvers vegna þau eru þar.
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Hjálp. hjálp. 
hjálp, hjálp. 
hjálp. hjálp, 
hjálp. hjálp. 

hjálp ....

Halló .... Pabbi!
Þú veður bara inn í 

herbergið án þess að 
banka!

Hvað með mín 
réttindi?

Hvað með að 
bera virðingu 

fyrir mínu 
einkalífi?

Hvað með að 
þú sjáir sjálfur 
um þvottinn 

þinn?

Þú getur 
lagt fötin á 

rúmið.

Á meðan ég 
man, þú mátt 

alls ekki drekka 
neitt í allavega 

klukkutíma.

Nálastungur ehf.

Eiki minn ... Ég á eftir að 
sakna allra þeirra góðu 
stunda sem við áttum 

saman .....

En hér?
Nei, ekki 

þarna
Hérna? Neibb

Hér þetta 
er góður 
staður!

Allt í lagi! Ha! Þú
finnur mig 
aldrei hér!

Hann er 
ekki sá 

skarpasti
greyið

Það er engin 
sæla að vera 
elskuð og dáð. 
Þegar ég var 
unglingur ól 
ég með mér 
hugmyndir
um að ég væri 
á einhvern 
hátt sérstök. 

Frábrugðin öllu leiðinlega fólkinu 
sem mér finnst svo allt of mikið 
af. Taldi mig yfir hversdagsleik-
ann hafna og tók ekki þátt í neinu 
skipulögðu félagsstarfi án þess að 
ég væri tilneydd.

Ég fæ enn viðbjóðshroll þegar 
ég hugsa um þær nætur sem ég 
þurfti að gista í einhverjum opin-
berum byggingum í svefnpoka og 

innan um hóp jafnaldra minna.
Með tíð og tíma komst ég þó að 

hinu sanna. Ég er óspennandi kona 
fram í fingurgóma og ekki til 
snifsi af þeim leynda bóhem sem 
ég hélt mig geyma. Ég er húsmóð-
ir í Vesturbænum, bíllinn minn er 
hlaðbakur, ég drekk óhóflega 
mikið kaffi og hef engan smekk 
fyrir framandi teum. 

Eins og venjulega fólkið les ég 
slúðurdálka um erlendar stjörnur 
oftar en bókagagnrýni. 

Ekki komst ég hjá því að finna 
fyrir örlitlum sársauka þegar ég 
hafði fregnir af dauða bandarísku 
Playboy fyrirsætunnar Önnu 
Nicole Smith. Hún var óvenjuleg 
kona. Þótt tilvera hennar virðist 
að mörgu leyti hafa átt upphaf og 

endi í glanstímaritum þá verður 
ekki af henni skafið á hún batt 
bagga sína öðrum hnútum en sam-
ferðarmennirnir.

Eins og allt venjulega fólkið þá 
burðast ég ekki lengur með háleita 
drauma um ríkidæmi eða markið 
um að breyta heiminum. Mér 
nægir ósköp vel að stunda mína 
vinnu, reyna að ala upp barnið 
mitt og versla í lágvöruverðsversl-
unum. Ég held að ég sé ósköp sæl 
og glöð með mitt hlutskipti og við-
urkenni að ef til vill hefði ég getað 
reynst fyrrverandi bekkjarsyst-
kinum mínum ánægjulegri sam-
nemandi. Ég hef aldrei verið lík 
Önnu Nicole Smith, þó hún hafi 
ekkert breytt heiminum náði hún 
að minnsta kosti að verða rík.

Munið bílastæðin í bílastæðahúsinu 
í Traðarkoti, beint að baki versluninni

Kisan er opin á föstudögum 
frá kl. 10:30 til kl. 19:30 og á 
laugardögum frá kl. 10:30 - 18:00

Laugavegi 7 101 Reykjavík 
Sími 561 6262 www.kisan.is

50 -70% afsláttur af
heimsþekktum

vörumerkjum eins og
Sonia Rykiel, 

Bonpoint, Jamin Puech,
Orla Kiely og fleiri ... 

Útsölunni lýkur á
fimmtudag.

Enn meiri
afsláttur!





! Kl. 16.00
Kvikmyndasafn Íslands sýnir mynd 
Roberts Altman, Prét-á-Porter, í 
Bæjarbíói í Hafnarfirði. Myndin er 
paródía um tískuviku í París og var 
kvikmynduð á einni slíkri en með 
helstu hlutverk fara Sophia Loren, 
Marcello Mastroianni og Kim Basin-
ger. Húsið verður opnað um hálftíma 
fyrir sýningu og miðar eru seldir við 
innganginn.

Leikbrúðuland frumsýnir 
Vináttu í Gerðubergi um 
helgina. Sýningin saman-
stendur af fjórum stuttum 
verkum um ýmsar hliðar 
vináttu.

Það eru þau Helga Steffensen, Örn 
Árnason, Erna Guðmarsdóttir og 
Aldís Davíðsdóttir sem eiga veg og 
vanda af sýningunni, sem 
samanstendur af verkum sem bera 
nöfnin Vökudraumur, Regnboga-
fiskurinn, Risinn eigingjarni og 
Prinsessan og froskurinn.

„Þetta er fjórða verkefnið sem 
Örn vinnur með okkur,“ sagði 
Helga Steffensen, ein upphafs-
kvenna Leikbrúðulands. Örn skrif-
aði handritið að verkinu ásamt 
Leikbrúðulandi og leikstýrir jafn-
framt sýningunni. Leikbrúðuland á 
fjörutíu ára starfsafmæli á næsta 
ári, en hópurinn sem kemur að sýn-
ingum þess er nokkuð breytilegur. 
„Ég, Erna, Bryndís Gunnarsdóttir 
og Hallveig Thorlacius erum 
upphafsmanneskjurnar og unnum 
saman í mörg ár. Undanfarið höfum 
Erna og ég búið til brúður og hand-
rit, en við fáum svo alltaf einhvern 
annan með okkur,“ útskýrði Helga.

Leikbrúðuland varð til á brúðu-
gerðarnámskeiði á vegum Sjón-
varpsins og  Myndlista- og hand-
íðaskólans árið 1968. „Við sýndum 
fyrir sjónvarpið í nokkur ár, og 
vorum með þjóðsögur og fleira,“ 
sagði Helga, en hún segist sækja 
mikið í þá ríku hefð Íslendinga. 
Fimm árum síðar stóð Leikbrúðu-
land í fyrsta skipti fyrir sýningu í 
kjallaranum á Fríkirkjuvegi 11, 
þar sem það hafði aðsetur í mörg 
ár. „Við sýndum alltaf klukkan þrjú 
á sunnudögum yfir veturinn,“ sagði 
Helga. „Síðan við misstum það hús-
næði höfum svo sýnt í leikskólum 
og bara hvar sem við erum pantað-
ar á veturna,“ bætti hún við. 

Brúðuleikritið Vinátta er ferða-
sýning og verður sýnt í leikskólum, 
grunnskólum, kirkjum og sam-
komuhúsum í Reykjavík og út um 
landið.

Forsýningin á verkinu fer fram 
í Gerðubergi klukkan tvö í dag, og 
frumsýningin sólarhring síðar. 

Ljósmyndadeild Minjasafnsins á 
Akureyri státar af safnkosti upp 
á 2,5 milljónir mynda. Margar 
myndanna eru óþekktar og nú 
óskar Minjasafnið eftir aðstoð 
almennings við að koma nafni á 
andlit og heiti á hús og önnur 
mannvirki.

Af því tilefni opnar safnið sýn-
inguna „Þekkir þú... híbýli mann-
anna?“ í dag kl. 14. Á sýningunni 
er að finna sjötíu myndir sem 
þekktir og óþekktir ljósmyndar-
ar tóku fyrr á tímum. Meðal 
þekktra ljósmyndara sem eiga 
myndir á sýningunni má nefna 
Hallgrím Einarsson og Arthur 
Gook. Flestar myndanna eru frá 
Akureyri og úr Eyjafirði en einn-
ig frá öðrum landshlutum. Í sól-
stofunni er hægt að fletta mynd-
um af óþekktum einstaklingum 
auk möppu með mannamyndum 

úr eigu Minjasafnins sem birtust 
í Degi á árunum 1990-2000. Einn-
ig verða nokkrir sérstæðir gripir 
úr Minjasafninu til sýnis. Þeir 
eru óvenjulegir og sumir óþekkt-
ir, og geta gestir spreytt sig á að 
finna út heiti þeirra og hlutverk. 

Í tilefni af tuttugu ára afmæli 
ljósmyndadeildar Minjasafnsins 
mun Hörður Geirsson safnvörð-
ur vera með sérstaka kynningu 
á tækjum og ljósmyndatækni 
ólíkra tímabila í dag og þann 24. 
mars kl. 14. Þá geta menn kynnt 
sér hvernig myndir urðu til allt 
frá því að þær voru teknar á 
myndavélina til þess að standa í 
ramma á heiðursstað á heimil-
inu.

Sýningin er opin alla laugar-
daga milli 14-16. Aðgangur á 
safnið er ókeypis meðan á sýn-
ingunni stendur til 28. apríl.

Þekkir þú myndefnið?

Miðjarðarhafsför í Þjóðleikhúsinu

Menningarsjóður Landsbankans starfar sjálfstætt í bankanum undir sérstakri 
stjórn. Markmið sjóðsins er að styrkja verðug mannúðar-, mennta- og menning- 
armál um land allt. Frestur til að skila umsóknum um framlög úr sjóðnum er 
tvisvar á ári. Við viljum vekja athygli á að umsóknarfrestur vegna næstu úthlut- 
unar rennur út 1. mars 2007.

Hægt er að sækja um styrk úr Menningarsjóði Landsbankans á www.landsbanki.is og þar er 
einnig að finna allar upplýsingar um sjóðinn. Einnig má senda umsókn í pósti með 
utanáskriftinni: Menningarsjóður Landsbankans, Austurstræti 11, 101 Reykjavík. Öllum 
umsóknum verður svarað að lokinni úthlutun.

Umsóknarfrestur rennur út 1. mars
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María Reyndal var í leyni-
félagi þegar hún var lítil í 
Norðurmýrinni – Hreiðr-
inu. Þau vinirnir hittust 
í bílskúrsbakherbergi og 
funduðu og voru með það 
á hreinu að aragrúi eldri 
kvenna sem fór um Norður-
mýrina á þessum árum með 
túrbana og sólgleraugu á 
björtum dögum væri líka í 
sínu leynifélagi.

Leynifélög eru jú lífsnauðsyn fólki 
á öllum aldri og mættu þeir full-
orðnu gera meira af því. (Pabbinn 
stendur upp eftir matinn og segir: 
„Ég verð að fara, það er fundur í 
leynifélaginu mínu.“)

Á sunnudagseftirmiðdag verð-
ur kynning á starfsemi leynifélags 
í Hafnarfirði. Það eru krakkarnir í 
Rauðu hauskúpunni sem kynna líf 
sitt í nýjasta smelli Dr. Gunna og 
Felix, söngleiknum og danssýning-
unni Abbababb. Það er fyrrnefnd 
María Reyndal sem leikstýrir 
þessari gleðisýningu um lífið, leiki 
götunnar, pönkið og diskóið, 
krakka og stærri stráka, kallinn í 
sjoppunni og fleira fólk.

María var í vinnugallanum 
þegar við heyrðum í henni á 
fimmtudag, léttstressuð og hress 
eins og leikstjórar í viðamiklum 
barna og fjölskyldusöngleikjum 
eiga að vera þremur sólarhringum 
fyrir frumsýningu. Við spyrjum 
fyrir hvaða aldurshópa verkið sé: 
„Það er svona fimm, sex, minnst og 
svo upp úr. Þetta er ekkert liðin tíð. 
Krakkar eru enn þá svona, með 
leynifélög og spenning þegar þeir 
geta farið að leika sér úti á vorin. 
Og það þekkja allir þessa stemn-
ingu: stórir strákar sem maður er 
hálfsmeykur við.“

Dr. Gunni ólst upp í Kópavogin-
um, María í Norðurmýrinni og 
Felix á Melunum. María segir þau 
hafa komist að raun um að þau 
áttu öll sameiginlegan sjóð 
bernskuminninga. „Þetta var fyrir 
svona 25 til 30 árum þegar pönkið 
tókst á við diskóið. Það kemur svo-
lítið við sögu í þessar sýningu þar 
sem allar aðalpersónurnar eru 
börn, eða unglingar, og einn kall 
að auki: herra Rokk– nýi karlinn í 
sjoppunni.“

Heimur Abbababb er mörgum 
kunnugur frá því samnefndur 
diskur með hinu alræmda 

prumpulagi rokseldist fyrir ein-
hver jólin. Doktorinn er nú búinn 
að tengja bassann sinn og setja 
saman hljómsveit sem spilar sex-
tán lög við sýningu. Og diskurinn 
ný er væntanlegur: „Þetta er 
bráðskemmtileg tónlist hjá 
honum,“ segir María.

María hefur ekki áður sett upp  
í Hafnarfjarðarleikhúsinu en 
hefur víða farið: sviðsetning  henn-
ar á Línu langsokk fyrir LR kom 
fyrir margra sjónir og margt 
annað hefur hún brallað með sak-
lausum leikurum á sviði. Hún er 
þess fullviss að þetta verði gaman 
fyrir alla sem koma í Hafnarfjörð-
inn, það er stefnt á sýningar um 
helgar fyrir fjölskyldufólk og 
jafnvel að kvöldsýningum líka. 

Sýningin tekur um tvo tíma í sýn-
ingu með hlé. Það er leikhús Felix, 
Á senunni, sem setur verkið upp í 
samstarfi við Hafnarfjarðarleik-
húsið og fengu þau styrk frá Leik-
listarráði upp á tæpar sex miljónir 
til að koma sýningunni á koppinn. 
Lára Stefánsdóttir semur dansa 
og hreyfingar fyrir verkið en leik-
arar eru  Atli Þór Albertsson, 
Álfrún Örnólfsdóttir, Jóhann G. 
Jóhannsson, Jóhanna Friðrika 
Sæmundsdóttir, Orri Huginn 
Ágústsson, Sigurjón Kjartansson 
og Sveinn Þórir Geirsson. 

Hægt er að panta miða verkið á 
senan@senan.is eða í miðasölu 
Hafnarfjarðarleikhússins. Frum-
sýnt verður annað kvöld og þá  
byrjar fjörið.

Í dag verður Sjónlistaþing á Skóla-
vörðustígnum þar sýna og skýra 
myndlistarmennirnir Bjarni H. 
Þórarinsson, Ómar Stefánsson og  
Guðmundur Oddur Magnússon 
samstarfsverkefnið Cosmosis – 
Cosmobile í Listhúsi Ófeigs við 
Skólavörðustíg 5. 

Samstarf þeirra þriggja hefur 
staðið um nokkurt skeið, í þrjú ár 
hafa þeir lagt krafta sína saman. 
Um er að ræða hluta af  samstarfs-
verkefni þar sem Guðmundur 
Oddur bræðir saman á sinn hátt 
myndheima þessara tveggja lista-
manna.

Þetta er sölusýning og stendur 
sýningin til 28. febrúar. Listhús 
Ófeigs er opið frá kl. 10 til kl. 18 
virka daga og frá kl. 11-16  laugar-
daga.

Cosmosis – 
Cosmobile

Margir Íslendingar eiga góðar 
minningar um molana úr Gæða-
stræti en það skrjáfandi góðgæti 
kenna flestir við Mackintosh. 

Í dag opnar myndlistarkonan 
Kristín Helga Káradóttir sýn-
ingu í GalleriBOX á Akureyri 
sem nefnist  „At Quality Street“ 
eða „Við Gæðagötu“ en þar ber 
ýmislegt á góma, ásamt því að 
minna á Mackintosh-hefð okkar 
Íslendinga er jafnframt skyggnst 
inn í heim barna í Afríku þar sem 
listakonan var við störf, hvít-
klæddur trúður leikur listir sínar 
með gamlar Mackintosh-dósir og 
kunnugleg fröken hringsnýst við 
tónlist eftir Bjarna Guðmann 
Jónsson. Sýningin felur í sér for-
tíðarþrá en einnig brennandi 
spurningu um gæði og fárán-
leika tilverunnar. 

Sýningin er opin um helgar 
frá 14-17 og stendur til 3. mars.

Gæðastrætis minnst

              

                

  
             

                  

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR



7 8 9 10 11 12  13 Listamennirnir Helgi Hjaltalín 
Eyjólfsson og Pétur Örn Friðriks-
son opna sýningar í Kling og 
Bang Galleríi í dag. 

Þeir félagar hafa undanfarin 
sjö ár haldið sameiginlegar sýn-
ingar með yfirskriftinni Mark-
mið, en nú sýna þeir hvor í sínu 
lagi – þó með sömu yfirskrift. 

Sýning Helga er framhald 
einkasýningar hans og geymir 
meðal annars brjóstvarnir úr 
timbri en Pétur Örn líkir sinni 
við framhaldssögu þar sem hann 
endurvinnur á kunnuglegan hátt 
þau viðfangsefni sem verið hafa 
honum hugleikin undanfarin ár. 
Á sýningu hans má til að mynda 
sjá skrifborð sem um leið er far-
artæki en þeir félagar hafa 

brugðið sér í ham uppfinninga-
manna í gegnum tíðina og smíðað 
ýmis ólíkindatól með hjálp kraft-
mikilla handverkfæra. 

Drengir á öllum aldri hafa 
löngum verið heillaðir af mögu-
leikum tóla og tækja en í kynn-
ingartexta sýningarinnar er vísað 
til þeirrar gósentíðar sem nú 
ríkir meðal slíks áhugafólks „...
risajeppar, seglbretti og önnur 
óvenjuleg farartæki eiga sér 
dyggan aðdáendahóp, sem þreyt-
ist seint á að breyta, bæta, styrkja 
og búa til ný hlutverk fyrir þessi 
leikföng lífsgleðinnar. Tækja-
manía er orðin viðurkenndur lífs-
stíll.“

Listamennirnir hafa unnið að 
því, bæði í sameiningu og hvor á 

sinn hátt að færa þessa ástríðu 
yfir á svið myndlistarinnar, til 
dæmis með því að hanna og smíða 
fararskjóta fyrir nær óhugsandi 
aðstæður, furðuleg tæki með 
vafasamt notagildi og vélar sem 
vart geta sinnt hlutverki sínu.

Sýningin verður opnuð kl. 
17.30 í dag og stendur til 4. mars. 
Galleríið er opið fimmtudaga til 
sunnudaga frá klukkan 14–18.

Tækjamanía og takmörkuð not



Fékk kaupæði í Japan

Við elskum allar töskur!
Töskur í núverandi mynd má rekja 
til upphafs frönsku byltingarinnar 
þegar kvenfatnaður var svo fín-
legur og viðkvæmur að vasar urðu 
ópraktískir. Þá voru litlar pjatt-
tuðrur, bundnar saman með 
streng, búnar til sem staðgengill 
fyrir vasa.

Augljóslega eru handtöskur 
hentugastar til að bera allt dótið 
sem konur þurfa að flytja með sér 
frá degi til dags, stundum er eins 
og maður sé hreinlega að flytja 
alla veröldina með sér á milli... Þá 
er gott að eiga rúmgóða, gerða-
lega tösku, passa bara upp á að 
hún hafi innri vasa til að geyma 
lyklana svo þeir týnist nú ekki í 
þessari endaleysu.

Samkvæmt desemberútgáfu 

Vogue árið 1949 átti góð handtaska 
að innihalda: Sígarettuhulstur úr 
svínaskinni,  Dunhill-silfurkveikj-
ara, gullið munnstykki fyrir sígar-
ettur, leikhúsmiða, lítinn, svartan, 
gullinn leikhúskíki og vasaklút úr 
siffoni með gylltum bróderingum.

Flestum konum finnst mikil-
vægt að eiga nokkrar góðar hand-
töskur, fyrir sumar nægir jafnvel 
að skipta um tösku til að skipta um 
persónuleika. En þó að handtask-
an sé ef til vill orðin ákveðið stöðu-
tákn út á við er það óskrifuð regla 
að innihald þeirra er algerlega 
heilagt einkamál hverrar konu.  
Og nú er bara að benda á þann sem 
að þér þykir bestur. 

Það hefur ekki alltaf verið þannig en samspilið milli tískuheimsins og 
listaheimsins er meira áberandi nú en nokkru sinni. Alla síðustu öld var 
talið að tíska ætti ekki samleið með sýnilegum listum, það var líkt og list-
in og tískan væru tvær glæsilegar dömur í sömu veislunni, hvor um sig 
vissi af hinni og glæsileik hennar en hvorug vildi viðurkenna tilvist hinn-
ar. Nú, á nýrri öld er hins vegar komið annað hljóð í strokkinn og virðist 
sem menn leiki sér að því að blanda þessum tveimur formum saman.

Avant-garde fatahönnuðir á 7. og 8. áratugnum hófu að víkka út 
sjóndeildarhringinn í þessum efnum. Hönnuðir eins og Yohji Yamamoto 
og Rei Kawakubo ögruðu venjubundnum hugmyndum með því að blanda 
áður óþekktum þáttum inn í hönnun sína og vöktu þannig upp spurning-
ar á borð við:  Hvað gera hönnuðir og hvað gera listamenn? Hvað er líkt 
með þeim og hvað er ólíkt? Hvað gerir tískan sem listin gerir ekki? Sé 
hugsað út frá verkfræðilegu sjónarmiði liggur svarið í tilganginum. 
Fatnaðurinn er handverk sem verður að virka á líkama svo hann verði 
nothæfur. Í því er tískan ólík listinni. Fötum er víst ekki aðeins ætlað að 
vera til sýnis, þau verða að fúnkera.  Listakonan Julie Verhoeven hefur 
unnið með tískuhönnuðum á borð við Marc Jacobs, John Galliano og 
Martin Sitbon. Hún lítur á tísku og list sem hreinar andstæður. „List er 
hið fullkomna sjálfsdekur. Við sköpun listar varðar mann ekkert um 
aðra í kringum sig. Tískan er öðruvísi. Maður getur ekki verið fullkom-
lega út í hött, þá færi bisnessinn til fjandans,“ er haft eftir henni og á 
hún þar við að fatahönnun þjónar ákveðnum tilgangi sem ekki má missa 
sjónar á. Þó hafa margir merkustu hönnuðir samtímans gengið einmitt 
svo langt. Galliano og Gareth Pugh eru góð dæmi um extreme-tísku-
hönnuði sem leyfa sér að láta sína villtustu hugmyndir verða að veru-
leika í hönnun sinni. Sem er einmitt það sem gerir þá áhugaverða og 
veitir öðrum innblástur. Þó eru humarkjólar og loftbóludress tæplega 
það sem maður myndi klæðast í matarboði... og þó, kannski í góðum 
galakvöldverði.  En list er list og tíska er tíska, þótt línan sem þar skilur 
á milli geti verið afskaplega mjó eins og dæmin sanna. Tíska og list fá 
innblástur hvort frá öðru sem og veröldinni og samfélaginu í kringum 
okkur. Og því verður alltaf gaman að fylgjast með samspili þeirra.  

Tískan elskar listina.   
Og listin tískuna.



John Galliano þykir undur innan 
tískuheimsins og hefur aflað sér 
gífurlegrar virðingar og vegsemd-
ar, einkum á síðustu tíu árum. Þann 
tíma hefur hann verið að hanna 
fyrir hið mikilsvirta Dior-tískuhús. 
Galliano er þekktur fyrir að tefla á 
tæpasta vað í hönnun sinni og sköp-
unargleði og er síst þekktur fyrir 
venjulegar tískusýningar. Þess í 
stað búa áhorfendur sig undir 
mikið sjónarspil og alltaf virðist 
Galliano heppnast að koma þeim á 
óvart með mögnuðu og ótakmörk-
uðu ímyndunarafli. Japönsk leik-
hús og spænskir nautabanar hafa 
verið meðal áhrifavalda svo fátt 
eitt sé nefnt. Á haust- og vetrar-
tískusýningunni 2006 fann Gallia-
no innblástur í miðöldunum og 
ítalskri endurreisnarlist með nokk-
urs konar áhrifum utan úr geimn-
um... (!) Kvenriddarar í skínandi 
„sci-fi“ herklæðum sem erfitt var 
að átta sig á hvort kæmu úr fram-
tíðinni eða frá miðöldum, yngis-
meyjar klæddar í grænan runna-
gróður upp að brjóstum, gylltar og 
bronslitaðar Kleópötrur, hattar í 
laginu eins og humarklær ... þetta 
hljómar satt best að segja undar-
lega. Ætli það sé ekki best að leyfa 
myndunum að tala sínu máli. En 
húrra fyrir leikrænni sköpunar-
gleði Gallianos! Svona sér maður 
ekki á hverjum degi! -

Á hvaða plánetu býr 
John Galliano?

Veittir eru styrkir í tveimur flokkum.

Í opnum flokki ræður þitt hugarflug ferðinni. 

Í lokuðum flokki höfum við sérstakan áhuga á að 

styrkja eftirtalin verkefni: 

• Niðurdæling CO2

• Nýting vetnis í samgöngum

• Gasvinnsla úr skólpi – hagkvæmniathugun

• Nýting háhita til örverurannsókna

• Áhrif skógræktar á vatnsból og vatnsgæði

• Uppgræðsla með hálendisgróðri

• Illgresiseyðing með heitu vatni

• Nýting skiljuvatns til rafmagnsframleiðslu

– hagkvæmniathugun 

• Samanburður á háspennulínum og jarðstrengjum 

Nánari upplýsingar um verkefnin eru á heimasíðu 

sjóðsins.

Nýir tímar 
- nýjar hugmyndir
Umhverfis- og orkurannsóknasjóður Orkuveitu Reykjavíkur

Orkuveita  Reykjav íkur   •    Bæjarhá ls i  1   •    110 Reykjav ík   •    www.or. i s
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Sendu inn umsókn um styrk

Markmið Umhverfis- og orkurannsóknasjóðs OR er

að veita vísindamönnum og öðrum sérfræðingum á 

sviði umhverfis- og orkumála tækifæri til að hrinda

góðum rannsóknahugmyndum í framkvæmd. Stjórn

sjóðsins auglýsir hér með eftir umsóknum um styrki

til rannsóknaverkefna. Við fyrstu úthlutun úr sjóðnum 

verða um 100 miljónir króna til ráðstöfunar. Allar

nánari upplýsingar um sjóðinn, úthlutunarreglur,

tilhögun umsókna og skilyrði, sem umsækjendur

verða að uppfylla, eru á vef sjóðsins, www.or.is/uoor

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2007.



FRÁBÆR STÓRMYND SEM 
SLEGIÐ HEFUR Í GEGN. 

WILL SMITH ER TILNEFNDUR TIL 
ÓSKARSVERÐLAUNA FYRIR LEIK 
SINN Í MYNDINNI.

BYGGÐ Á SANNRI SÖGU UM 
MANNINN SEM REYNDI ÞAÐ 
ÓMÖGULEGA!

FRÁBÆR STÓRMYND SEM 
SLEGIÐ HEFUR Í GEGN. 

WILL SMITH ER TILNEFNDUR TIL 
ÓSKARSVERÐLAUNA FYRIR LEIK 
SINN Í MYNDINNI.

BYGGÐ Á SANNRI SÖGU UM 
MANNINN SEM REYNDI ÞAÐ 
ÓMÖGULEGA!

700 kr. fyrir fullorðna 
og 500 kr. fyrir börn

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

PAN´S LABYRINTH     kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 14 ÁRA
ANNA AND THE MOODS ENSKT TAL    kl. 3, 4, 5, 6 og 7 STUTTMYND / ÓTEXTUÐ

ROCKY BALBOA     kl. 5.40 B.I. 12 ÁRA
LITTLE CHILDREN     kl. 8 og 10.30 B.I. 14 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE     kl. 3, 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
MÝRIN        kl. 3 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
KÖLD SLÓÐ/COLD TRAIL    kl. 8 ENGLISH SUBTITLES B.I. 12 ÁRA
NIGHT AT THE MUSEUM     kl. 3

THE PURSUIT OF HAPPYNESS       kl. 5.30, 8 og 10.30
SÝND Í LÚXUS         kl. 3, 5.30, 8 og 10.30
ANNA AND THE MOODS ENSKT TAL      kl. 1, 2, 3, 4, 6 og 7 STUTTMYND / ÓTEXTUÐ

ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 1, 2, 3, 4 og 5 STUTTMYND
ROCKY BALBOA        kl. 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL        kl. 1 og 3.10
NIGHT AT THE MUSEUM       kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
APOCALYPTO       kl. 10.10 B.I. 16 ÁRA
KÖLD SLÓÐ       kl. 5.45 og 8 B.I. 12 ÁRA

THE PURSUIT OF HAPPYNESS       kl. 8 og 10.20
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 4, 4.40 og 5.20 STUTTMYND
ROCKY BALBOA       kl. 6 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
DREAMGIRLS       kl. 5.40 og 8
KIRIKOU & VILLIDÝRIN ÍSL. TAL        kl. 4 450 KR.

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

Gagnrýni. baggalútur.isGagnrýni. baggalútur.is

FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND
FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
MEÐ BEN STILLER OG ROBIN 

WILLIAMS

FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND 
FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
MEÐ BEN STILLER OG ROBIN 

WILLIAMS

...SÍÐASTA LOTAN!

"STALLONE LOKAR 
SERÍUNNI MEÐ 
GLÆSIBRAG"
V.J.V. - TOPP5.IS

ÍSLENSKT TAL

ÓSKARSVERÐLAUNA

TILNEFNING1

Hinn kjaftfori gítarleikari 
bresku hljómsveitarinnar 
Oasis, Noel Gallagher, 
heldur áfram að hrella 
aðra tónlistarmenn og nú 
er það Bono, söngvari U2, 
sem verður að þola árásir 
hans. Gallagher segist 
vera kominn með 
nóg af hljómsveit-
um sem einbeiti 
sér að pólitík í 
stað þess að spila 
bestu lögin sín á 
tónleikum fyrir 
aðdáendur. „Þið 
eigið bara að 
spila One. Hætt-
ið þessu blaðri 
um Afríku,“ 

sagði Noel sem skaut einnig 
föstum skotum að Thom 
Yorke, söngvara Radiohead. 
„Hann situr við píanó í hálf-
tíma og syngur um hvað 
heimurinn sé ferlegur. Hver 

vill syngja upp úr fréttunum? 
Sama hvað hann syngur um að 

allt sé að fara til helvítis 
mun fólk alltaf vilja heyra 
hann syngja Creep. 
Gleymdu þessu.“

Noel gagnrýnir U2

Sjötta einkasýning lista-
konunnar Hrafnhildar Ingu 
Sigurðardóttur var opnuð 
á dögunum í Hafnarborg. 
Fjöldi gesta var viðstaddur 
opnunina og hafði gaman af 
því sem fyrir augu bar.

Tæplega fjörutíu olíumálverk 
eftir Hrafnhildi Ingu eru til sýnis 
og voru þau máluð á þessu ári og 
því síðasta. Málverk Hrafnhildar 
eru gjarnan úr íslenskri náttúru. 
Fossar, lækir og lænur, álar, vötn 
og aurar eru einkennandi fyrir 
sýninguna, sem nefnist Landbrot. 
Stendur hún yfir til fjórða mars.

„Köld slóð er afbrags
skemmtun, góð og

spennandi sakamálasaga.“
DÖJ / Kvikmyndir.com

20% afsláttur ef greitt er með korti frá Kaupþingi

Sýnd í Smárabíói, Regnboganum og Blönduósi



FORELDRAR

2
TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

1
TILNEFNING

TIL ÓSKARS

5
TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

Háskólabíó
FORELDRAR kl. 8 Leyfð

BABEL kl. 6 - 9 B.i.16

STRANGER THAN FICTION kl. 5:50 Leyfð

PERFUME kl. 6 - 9 - 10:30 B.i.12

DREAMGIRLS kl. 6 - 9 B.i.7

BLOOD DIAMOND kl. 6 - 9 B.i.16

fyrsta kvikmynd byggÐ Á raunverulegu sakamÁli sem er 
frumsÝnd ÁÐur en mÁliÐ hefur veriÐ tekiÐ fyrir Í dÓmssal 

hversu langt ertu tilbÚin aÐ ganga 

til aÐ hylja glÆp

20% AFSLÁTTUR
EF GREITT ER MEÐ
SPRON-KORTI

Sýnd í Háskólabíói

ÓSKARSVERÐLAUNA8 TILNEFNINGAR TIL

L.I.B. TOPP5.IS

BYGGÐ Á METSÖLUSKÁLDSÖGU PATRICK SUSKIND

SJÁIÐ EINA MERKUSTU MYND ÁRSINS EN 
MYNDIN HEFUR SLEGIÐ Í GEGN Í EVRÓPU

BÓKIN HEFUR VERIÐ ENDURÚT-
GEFIN Í TENGSLUM VIÐ FRUM-

SÝNINGU MYNDARINNAR

ATH! 

Ævintýraleg spenna og hasar

ER ÞETTA ...

NÆSTI FORSETI ?

Christopher Walken Robin Williams

FRÉTTABLAÐIÐ

7
TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

ILMURINN

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

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

BABEL VIP kl. 2 - 5 

FORELDRAR kl. 6 Leyfð

HAPPY FEET  M/-Ensk tal. kl. 3:40 Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 1 - 2 - 3:30 Leyfð

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

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

ALPHA DOG kl. 5:40 - 8 - 10:30 B.i.16

ALPHA DOG VIP kl. 8 - 10:30 

PERFUME kl. 5 - 8 - 10:50 B.i.12

MAN OF THE YEAR kl. 8 - 10:30 B.i.7

BLOOD DIAMOND kl. 5 - 8 - 10:50 B.i.16

VEFURINN HEN... M/- Ísl tal. kl.1:30 - 3:40 - 5:50 Leyfð

ALPHA DOG kl. 5:45 - 8 - 10:30 B.i.16

MAN OF THE YEAR kl. 5:50 - 8:10 - 10:30 B.i.7

BLOOD DIAMOND kl. 8 B.i.16

VEFURINN HEN...M/- Ísl tal. kl. 1:40 - 3:50 - 6 Leyfð

CHARLOTTE´S WEB M/-Ensk tal. kl. 3:50 Leyfð

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

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 1:30 - 3:40 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 1:40 Leyfð

ALPHA DOG kl. 8 - 10:30 B.i. 12

VEFUR KARLOTTU m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 Leyfð

FRÁIR FÆTUR m/ísl. tali kl. 2 Leyfð

NIGHT AT THE MUSEUM kl. 5:30 Leyfð

LITLE CHILDREN kl. 8 B.i. 14

APOCALYPTO kl. 10:30 B.i. 16

PERFUME kl. 8 - 10:30 B.i.12 

BLOOD DIAMOND kl. 10 B.i.16

VEFUR KARLOTTU m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

FORELDRAR kl. 8 Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 2 - 4 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 6 Leyfð

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

SPARBÍÓSPARBÍÓ 450450krkr
á allar sýningar merktar með appelsínu-
gulu á laugardögum og sunnudögum
á allar sýningar merktar með appelsínu-
gulu á laugardögum og sunnudögumBYRJAÐU DAGINN Á BÍÓFERÐ

Fyrrverandi Playboy-kanínan Anna Nicole 
Smith lést á fimmtudagskvöldið. Hún 
fannst látin á Seminole Hard Rock Casino 
sem er rétt fyrir utan Miami.

Lífshlaup Önnu Nicole hefur verið í sviðsljósinu allt 
frá árinu 1993 þegar hún var valin leikfélagi ársins af 
karlatímaritinu Playboy. Ári síðar giftist hún olíu-
kónginum Howard Marshall II en töluverður aldurs-
munur var á þeim skjötuhjúum, Marshall vantaði eitt 
ár í nírætt en Smith var nýbúin að fagna 27 ára 
afmæli sínu. Fjölmiðlar eltu Önnu á röndum og sök-
uðu fyrirsætuna um að vera einungis á höttunum 
eftir fjármunum Marshalls. Þær sögur fengu síðan 
byr undir báða vængi þegar Marshall dó aðeins fjór-
tán mánuðum eftir brúðkaupið. Í ljós kom að hann 
hafði ánafnað Smith öllum sínum eigum og hófust í 
kjölfarið umfangsmikil réttarhöld sem sonur Mars-
halls sótti. Niðurstaða í málinu fékkst ekki fyrr en í 
fyrra og úrskurðaði Hæstiréttur Bandaríkjanna að 
erfðaskrá Marshall skyldi standa og Smith væri 
réttmætur eigandi auðæfanna.

Anna fór um tíma huldu höfði en birtist 
öðru hvoru á síðum slúðurblaðanna og þá 
ekki síst vegna þeirra aukakílóa sem fyr-
irsætan hafði bætt á sig. Hún grenntist 
hins vegar með undraverðum hætti og kom 
aftur fram í sviðsljósið þegar byrjað var að 
sýna raunveruleikaþætti um líf hennar árið 
2002. Mál Önnu komst síðan aftur til kasta dóm-
stóla þegar fyrrum unnusti hennar, Larry Birk-
head, höfðaði mál á hendur henni og sagðist 
vera faðir stúlkubarnsins sem fyrirsætan hafði 
þá nýverið alið. Hún hélt því hins vegar statt og 
stöðugt fram að þetta væri ávöxtur ástar sinnar 
og lögfræðingsins Howard Stern.

Stóra áfallið reið síðan yfir skömmu eftir að 
dóttirin leit dagsins ljós í fyrsta skipti en þá lést 
tvítugur sonur Önnu, Daniel, úr ofneyslu eitur-
lyfja. Fjölmiðlar komu fyrst af fjöllum því fáir 
vissu af tilveru drengsins. Fyrirsætan var 
hundelt og hún krafin svara, jafnvel sökuð um 
að hafa brugðist barninu sínu. Dauði Daniels 
fékk mikið á fyrirsætuna og voru margir 
bandarískir fjölmiðlar þeirrar skoðunar í gær 
að missirinn hefði hreinlega gengið af henni 
dauðri. Krufning á enn eftir að leiða í ljós 

dánarorsökina en samkvæmt móður 
Önnu Nicole er talið líklegast að ein-
hvers konar ofneysla hafi orðið 
henni að aldurtila.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

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

SPARbíó

SparBíó* — 450krSparBíó* — 450kr

VEFUR KARLOTTU M/- ÍSL TAL. KL. 1:30  Í ÁLFABAKKA KL. 1:30 Í KEF.  OG 2 Á AK.

SKOLAÐ Í BURTU M/- ÍSL TAL. KL. 1  Í ÁLFABAKKA

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

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

laugardag og sunnudag

Viðskiptavinir SPRON fá

20% afslátt
af miðaverði ef greitt 

er með SPRON-korti
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Golden Globe-
verðlaun3ÓSKARs-

TILNEFNINGAR8



 Nýr formaður KSÍ verð-
ur kjörinn á ársþingi KSÍ sem fer 
fram á Hótel Loftleiðum í dag. 
Þetta verður í fjórða sinn sem  
kosið verður um formann og það 
vekur athygli að innanhússmenn, 
það er menn sem hafa verið í 
stjórn KSÍ eða tengdir samband-
inu, hafa tapað formannskosning-
unni í öll skiptin. Formaðurinn 
féll 1952 og varaformenn náðu 
ekki kjöri í formannsslagnum 
1973 og 1989. Í öll þrjú skiptin 

ákváðu þingfulltrúarnir að veðja 
á nýtt blóð.

Árið 1952 felldi Sigurjón Jóns-
son þáverandi formann, Jón Sig-
urðsson, í kosningu um formann 
KSÍ. Sigurjón hlaut 20 atkvæði 
eða 12 atkvæðum fleira en Jón 
sem hafði gegnt stöðu formanns í 
fjögur ár þar á undan. 

Árið 1973 var kosið á milli 
Alberts Guðmundssonar og Ingv-
ars N. Pálssonar sem hafði verið 
varaformaður KSÍ árið á undan 

og ritari KSÍ í önnur tólf ár til við-
bótar. Albert vann öruggan sigur 
á Ingvari í kosningunni, hlaut 72 
atkvæði gegn 30 en 2 seðlar voru 
auðir.

Í þriðju og síðustu kosningunni 
til formanns KSÍ var síðan kosið á 
milli Eggerts Magnússonar, for-
manns knattspyrnudeildar Vals 
og varaformanns KSÍ, Gylfa Þórð-
arsonar. Gylfi hafði verið fjórtán 
ár í stjórn Knattspyrnusambands-
ins, varaformaður frá 1985-89 og 

ritari í þrjú ár þar á undan. Líkt 
og í fyrri tvö skiptin tapaði innan-
hússmaðurinn kosningunni því 
Eggert hlaut alls 100 atkvæði á 
móti 47 atkvæðum Gylfa. Þeir 
Agnar Klemens Jónsson (1947), 
Jón Sigurðsson (1948), Björgvin 
Schram (1954) og Ellert B. Schram 
(1973 voru allir kjörnir formenn 
KSÍ án mótframboðs.

Sagan hefur þannig sýnt sig að 
nýtt blóð hefur verið tekið fram 
yfir í öll þrjú skiptin sem hefur 

verið kosið um formann KSÍ. 
Valið að þessu sinni stendur á 

milli þriggja aðila. Innanhúss-
maðurinn Geir Þorsteinsson, 
sem hefur verið framkvæmda-
stjóri KSÍ síðan 1997 og unnið á 
skrifstofu KSÍ í þrettán ár, kepp-
ir við þau Jafet Ólafsson og 
Höllu Gunnarsdóttur sem hvor-
ugt hafa unnið fyrir sambandið. 
Samkvæmt könnunum Frétta-
blaðsins verður undantekning á 
reglunni í dag.

Innanhússmenn hafa alltaf tapað í formannskjöri KSÍ

 Geir Þorsteinsson, fram-
kvæmdastjóri KSÍ, á sigurinn í 
formannskjöri KSÍ vísan, eins og 
fram kom í könnun Fréttablaðs-
ins í gær á meðal þingfulltrúa 
ársþingsins. Geir nýtur yfir 80 
prósenta stuðnings þeirra þing-
fulltrúa sem tóku afstöðu og tæp-
lega 47 prósenta stuðnings meðal 
allra sem svöruðu. Rúm 40 pró-
sent þingfulltrúa vildu ekki svara 
eða voru óákveðnir. 

Jafet Ólafsson og Halla Gunn-
arsdóttir standa Geir langt að 
baki og þurfa bæði á kraftaverki 
að halda til að sigra í kosningun-
um í dag. Halla myndi til að 
mynda ekki leggja Geir þótt hún 
fengi öll óákveðnu og „vildu ekki 
svara“-atkvæðin en Jafet myndi 
skríða yfir Geir fengi hann þau 
öll. Líkur á sigri þeirra tveggja 
eru því litlar.

„Ég hef fundið fyrir miklum 
stuðningi og er því eðlilega bjart-
sýnn. Ég finn vel fyrir stuðningn-
um,“ sagði Geir við Fréttablaðið í 
gær þegar hann var inntur eftir 
viðbrögðum við könnuninni. 
Kemur þessi mikli munur honum 
á óvart?  „Þetta er í takti við það 
sem ég hef fundið fyrir í hreyfing-
unni. Þetta er engu að síður bara 

æfingaleikur og stóri leikurinn er 
fram undan. Ég hef verið bjart-
sýnn lengi og sú bjartsýni hefur 
farið vaxandi eftir því sem nær 
hefur dregið þingi.“

Eins og fram kemur hér til hlið-
ar hafa mótframbjóðendur Geirs 
ekki gefist upp þrátt fyrir erfiða, 
og nánast ómögulega, stöðu. En 
hvernig ætlar Geir að eyða síðasta 

deginum í kosningabaráttunni?
„Það er í mörg horn að líta og ég 

þarf að hringja í marga. Svo er það 
lokahnykkurinn í undirbúningi 
þingsins sem ég kem eðli málsins 
samkvæmt að. Svo fer ég í jarðar-
för Ásgeirs Ármannssonar. Svo er 
stjórnarfundur seinni partinn hjá 
okkur,“ sagði formannsefnið Geir 
Þorsteinsson.

Geir Þorsteinsson, framkvæmdastjóri KSÍ, er bjartsýnn fyrir formannskjör KSÍ 
enda sýndi skoðanakönnun Fréttablaðsins að hann hefur yfirburðastöðu. Halla Gunnarsdóttir 

kemur ekki vel út úr skoðana-
könnun Fréttablaðsins um 
formannskjör KSÍ en aðeins 3 

einstakling-
ar af þeim 53 
sem tóku 
afstöðu
sögðust
styðja hana 
til formanns 
KSÍ.

„Maður
tekur fyrst 
eftir því í 
könnuninni
hversu
margir vilja 
ekki taka 
afstöðu. Það 

sýnir að fólk er enn að spá og 
spekúlera,“ sagði Halla en hjá því 
verður samt ekki litið að aðeins 
þrír gefa henni sitt atkvæði og öll 
óuppgefnu atkvæðin duga henni 
ekki til að komast upp fyrir Geir. 

„Ég tek ekki undir að það sé 
ljóst hvernig landið liggur. Það 
eru innan við 5ö prósent sem 
segjast ætla að kjósa Geir og það 
eru mörg vafaatkvæði. Ég held að 
þessi óákveðni hópur sé meira að 
huga að breytingum. Ég veit að 
ég á fleiri en þrjú atkvæði,“ sagði 
Halla.

Ég á fleiri en 
þrjú atkvæði

 Það er á brattann að 
sækja hjá Jafeti Ólafssyni í 
formannskjöri KSÍ í dag en hann 
nýtur stuðnings tæplega 14 
prósenta þeirra sem tóku afstöðu í 
könnun Fréttablaðsins á meðan 
Geir er með yfir 80 prósenta fylgi.

„Það eru 55 sem gefa ekki upp 
sitt svar og ég tel mig eiga þar 25-
30 atkvæði,“ sagði Jafet við 
Fréttablaðið í gær en aðeins 9 sem 

tóku afstöðu 
sögðust styðja 
Jafet. 25-30 
atkvæði duga Jafet 
ekki til að ná Geir 
en 53 voru til í að 
gefa upp stuðning 
við framkvæmda-
stjórann.

„Ég hef verið 
að kynna mig upp á síðkastið og 
tel að það muni skila sér á þinginu. 
Ég tel mig enn eiga möguleika. 
Hjá því verður ekki litið að það 
hefur verið hræðsluáróður gegn 
mér af KSÍ-forystunni. Geir og 
Eggert hafa sagst hverfa úr 
hreyfingunni ef Geir nær ekki 
kjöri. Mér finnst ákveðin mótsögn 
í því hjá Geir að segjast ætla að 
hætta sem framkvæmdastjóri 
hvernig sem fari en hann ætlar að 
verða yfirforstjóri hjá KSÍ.“

Hræðsluáróður 
hjá KSÍ

99% öruggt að hún klári tímabilið með Val



Það verður tvöföld 
ástæða fyrir stuðningsmenn 
Hamars/Selfoss og Grindavíkur 
að mæta á völlinn í kvöld því þá 
mætast bæði karla- og körfu-
boltalið félagsins í Iceland 
Express deildinni.  Kvennaleikur-
inn hefst klukkan 17.15 og 
karlarnir spila síðan klukkan 
19.15. Karlalið Hamars/Selfoss 
hefur verið erfitt viðureignar í 
Hveragerði í vetur og er komið í 
bikarúrslitin, þökk sé þremur 
góðum bikarsigrum á heimavelli.

Tvíhöfði í 
Hveragerði

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

Lacetti

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

Tangarhöfða 8-12 Sími 590 2000

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

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

100% fjármögnun
Engin útborgun
Í erlendri mynt
3 ára ábyrgð 

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

100%
FJÁRM

ÖGNUN

A
uk

bú
na

ðu
r 

á 
m

yn
d:

Á
lf

el
gu

r

 Þýska knattspyrnu-
félagið Hertha Berlin hefur 
hafið mikla áróðursherferð 
til þess að fjölga kvenkyns 
áhorfendum á leikjum 
liðsins í þýsku bundes-
ligunni.

Meðal þess sem Herthu-
menn hafa gert er að stofna 
sérstaka stuðningsmannasíðu 
á internetinu þar sem finna 
má myndir af leikmönnum 
liðsins berum að ofan. Þeir 
sem heimsækja síðuna geta 
síðan kosið um besta kropp 
mánaðarins.

Á síðunni má síðan finna 
alls kyns ráð fyrir kvenkyns-
áhorfendur eins og hvernig á 
að líta sem best út á pöllun-
um þegar kalt er í veðri. 
Ólympíuvöllurinn í Berlín 
tekur 70 þúsund manns en 
Hertha fær um 45 þúsund 
áhorfendur á heimaleiki sína. 
Nú er að sjá hvort heimasíð-
an kveikir í kvenþjóðinni í 
Berlín.

Vilja fá fleiri 
konur á leiki

 Valsmenn eru á 
góðri leið inn í úrslitaleik 
Reykjavíkurmóts karla í 
knattspyrnu eftir úrslit 
fimmtudagskvöldsins.
Valsmenn unnu þar 5–0 sigur 
á Þrótti á sama tíma og Fram 
vann Víking 2–0. Valur, 
Víkingur og Þróttur eru öll 
jöfn fyrir lokaleikina á 
sunnudaginn en markatala 
Valsmanna er það góð að 
þeim ætti að nægja sigur á 2. 
deildarliði ÍR til þess að 
tryggja sér sigur í riðlinum 
og þar með sæti í úrslita-
leiknum gegn Fylki. Helgi 
Sigurðsson skoraði tvö af 
mörkum Valsmanna og nýju 
mennirnir Daníel Hjaltason 
og Hafþór Vilhjálmsson 
komust einnig á blað. 

Valsmenn á 
leið í úrslit



 „Ég held að þetta byrji 
aftur af brjáluðum krafti. Hand-
boltamennirnir eru örugglega 
mjög spenntir eftir þessa skemmti-
legu HM-keppni og þeir verða lík-
lega eins og beljurnar á vorin – 
alveg óðir í að komast aftur í 
slaginn,“ segir fyrrverandi lands-
liðshetjan Sigurður Valur Sveins-
son í léttum tón en DHL-deild 
karla hefst aftur um helgina.

Fylkir mætir Akureyri í Fylkis-
höllinni klukkan 16.15 í dag. „Norð-
anmenn komu mjög á óvart fyrir 
jól því það var ekki búist við miklu 
af þeim en Fylkismenn voru aftur 
á móti frekar slakir. Fylkisliðið er 
komið með þrjá nýja menn og 
varnarleikurinn á eftir að breyt-
ast til batnaðar með innkomu 
þeirra Heimis Arnar Árnason og 
Guðlaugs Arnarssonar. Fylkis-
menn eru komnir með það breiðan 
hóp að þeir vinna öruggan sigur. 
Fylkir verður sterkt eftir áramót 
og kemur til með að bjarga sér 
auðveldlega frá falli,“ sagði Sig-
urður um sína gömlu lærisveina 
en þeir eru fjórum stigum frá því 
að sleppa frá falli í dag. 

Stjarnan mætir Haukum í 
Ásgarði klukkan 18 í dag. „Bæði 
liðin voru að koma til í síðustu 
leikjunum fyrir jól. Stjarnan 
hefur alltaf haft tak á Haukum og 
ég held að hún komi til með að 
vinna þennan leik. Hvorugt lið má 

samt tapa þessum leik ætli þau 
sér að gera eitthvað í vor,“ segir 
Sigurður.

Á morgun mætast HK og ÍR í 
Digranesi klukkan 16. „Valdimar 
Þórsson og Tomas Eitutis hafa 
verið eitthvað meiddir hjá HK og 
HK-ingar mega passa sig. Þetta 
verður jafn leikur. ÍR-ingar eru að 
berjast fyrir lífi sínu og ég held að 
þeir komi dýrvitlausir til baka og 
fari aftur að spila sinn hraða 
bolta,“ sagði Sigurður sem taldi að 
sætin sex sem eru á milli liðanna 
gæfu ekki endilega fyrirheit um 
úrslit leiksins.

Toppleikur umferðarinnar er 
síðan viðureign Íslandsmeistara 
Fram og toppliðs Vals í Framhús-
inu í Safamýri en hann hefst 
klukkan 16 á morgun. „Guðmund-
ur getur ekki verið sáttur með 
stöðu Framara eins og hún er í dag 
og Fram má ekki tapa þessum leik 
á heimavelli. Það hefur alltaf verið 
stuttur kveikiþráður þegar þessi 
lið mætast. Þetta verður leikur 
fram í rauðan dauðann og getur 
farið á hvorn veginn sem er. Guð-
mundur er náttúrlega búinn að 
vera úti á HM í meira en hálfan 
mánuð og það er spurning um 
hvaða áhrif það hefur haft á Fram-
liðið því ég veit að Valsmenn eru 
búnir að æfa eins og skepnur,“ 
sagði Sigurður.

Sigurður hreifst eins og aðrir 

af HM í Þýskalandi. 
„Það skiptir öllu fyrir handbolt-

ann hér heima að menn reyni að 
taka með sér þessa uppsveiflu 
sem kom með HM í Þýskalandi. 
Dómararnir þurfa líka að taka sig 
taki eftir að hafa fylgst með HM. 
Dómgæslan var svart og hvítt 
miðað við það sem hún er hér 

heima og þessi bómullardómgæsla 
sem hefur verið í gangi hér heima 
verður að líða undir lok. Þetta er 
karlaíþrótt og það er miklu 
skemmtilegra að menn fái að tak-
ast aðeins á í staðinn fyrir að það 
sé alltaf verið að henda mönnum 
út af í tíma og ótíma,“ segir Sig-
urður að lokum.

Sigurður Valur Sveinsson spáir í leiki helgarinnar í DHL-deild karla og telur að allir ættu að horfa til vel 
heppnaðs HM í Þýskalandi, leikmenn, áhorfendur og dómarar.

 KR fór til La Manga í 
morgun þar sem liðið tekur þátt í 
La Manga-bikarkeppninni annað 
árið í röð. KR-liðið mætir þar 
fjórum efstu liðunum í norsku 
deildinni, Rosenborg, Brann, 
Vålerenga og Lillestrøm. Í fyrra 
spilaði KR við liðin úr 5. til 8. 
sæti.

Fyrsti leikur KR er gegn Árna 
Gauti Arasyni og félögum í 
Vålerenga á morgun en KR-ingar 
verða alls í tvær vikur á Spáni. 
Teitur Þórðarson tjáir sig um 
mótið á heimasíðu KR. 

„Þetta er gífurlega mikilvæg 
keppni og sýnir okkur hvar við 
stöndum. Ef við eigum að þróast 
eitthvað í átt að skandinavísku 
liðunum þurfum við að spila 6 til 
10 leiki við þau á ári,“ segir 
Teitur í viðtali við KR-síðuna en 
hann er vel kunnugur norska 
boltanum enda þjálfaði hann þar í 
mörg ár.

KR í tvær vikur 
á La Manga

Iceland Express-karla

Iceland Express-kvenna

 Bikarmeistarar Kefla-
víkur hafa styrkt sig fyrir næsta 
tímabil með tveimur Norður-
landabúum. Svíinn Marco 
Kotilainen og Nicolai Jörgensen 
frá Danmörku skrifuðu báðir 
undir eins árs samning í gær. 

Leikmennirnir hafa æft og 
leikið með liðinu að undanförnu. 
Kotilainen, sem er tvítugur, hefur 
leikið á hægri kantinum eða inni á 
miðjunni.  Hann hóf feril sinn hjá 
Gunnilse SE en lék með B-liði 
Real Betis í vetur.  Jörgensen er 
27 ára og leikur vinstra megin, 
ýmist sem bakvörður eða 
kantmaður. Hann hóf ferilinn hjá 
Vejle BK en hefur síðan leikið 
með FC Midtjylland og FC 
Fredericia. Samkvæmt heimasíðu 
Keflavíkur hafa þessir leikmenn 
spilað vel í æfingaleikjum að 
undanförnu.

Keflavík semur 
við tvo menn

 KR-ingar unnu lauf-
léttan 38 stiga sigur, 105-67, á 
lélegum Haukamönnum í Ice-
land Express deild karla í DHL-
Höllinni í gær. KR-ingar eru því 
áfram í öðru sæti deildarinnar 
tveimur stigum á eftir Njarð-
vík.

 KR-liðið þurfti engan stórleik 
í gær enda Haukar að spila eins 
og 1. deildarlið þrátt fyrir að 
vera með þrjá erlenda leikmenn 
innanborðs.

Haukar eru í neðsta sæti 
deildarinnar og ekkert nema 

algjör hugarfarsbreyting virðist 
geta bjargað liðinu frá falli. 

Það var helst KR-ingurinn 
Tyson Patterson sem skemmti 
áhorfendum með laglegum til-
þrifum en hann var með þrefalda 
tvennu, skoraði 27 stig, gaf 15 
stoðsendingar og tók 10 fráköst 
auk þess að stela 7 boltum. 

Fannar Ólafsson sýndi líka 
frábæra takta í þriðja leikhluta 
þegar hann skoraði 11 af 17 stig-
um sínum. Hjá Haukum var 
úrræða- og andleysið ríkjandi og 
enginn spilaði vel.

Haukar á leið niður



KRINGLUNNI • SMÁRALIND • LAUGAVEGI

HELGAR
TILBOÐ

Fall Out Boy
Infinity On High 

Dreamgirls
Úr kvikmynd

Madonna
 Confessions Tour  CD+DVD

1.999 2.399 1.999

Norah Jones 
Not Too Late 

Lay Low
 Please Don’t Hate Me

Rhythms Del Mundo
Rhythms Del Mundo Cuba  

1.999 1.999 1.999

The Wild
DVD

Monster House
DVD

An Inconvinient Truth
DVD

1.999 1.999 1.999

2.199

NýttNýttNýtt

2.5992.199

2.199 2.199 2.199

2.2992.2992.299
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„Þetta er auðvitað alveg frábært. 
Við vorum í skýjunum í fyrra 
þegar Julianna Rose Mauriello var 
tilnefnd. Við bjuggumst ekkert 
frekar við því að þetta gæti endur-
tekið sig,“ segir Kjartan Már 
Kjartansson, upplýsingafulltrúi 
Latabæjar, en Magnús 
Scheving og Jonathan 
Judge voru á miðviku-
daginn tilnefndir til 
Emmy-verðlaunanna
fyrir leikstjórn Lata-

bæjarþáttanna. „Tilnefningin er 
náttúrlega fyrst og fremst mikil 
viðurkenning fyrir Magnús og 
sýnir að hann er að gera eitthvað 
rétt,“ bætir Kjartan Már við.

Emmy-verðlaunin eru hálfgerð 
Óskarsverðlaun hjá bandaríska 
sjónvarpsiðnaðinum og er Lati-
bær tilnefndur í flokki barnaþátta-
raða. Kjartan viðurkennir að sú 
staðreynd að þættirnir hljóti til-
nefningu tvö ár í röð hafi vakið 
stóru laxanna í sjónvarpsiðnaðin-
um til lífsins. Þeir syndi nú rólega 
umhverfis Latabæ. Kjartan vildi 

þó ekkert gefa upp hvort eða 
hvenær farið yrði af stað í 
gerð kvikmyndar byggðri 
á þáttunum en orðrómur 
þess efnis hefur lengi verið 

á kreiki. „Við ætlum bara að klára 
þættina og einbeitum okkur að 
því. Við erum hins vegar ekkert 
búnir að loka neinum dyrum,“ 
segir Kjartan.

Magnús Scheving hefur að und-
anförnu verið á löngu og ströngu 
ferðalagi um Bretland. Sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins er nú verið að undirbúa 
stórt Orkuátak á vegum 
Latabæjar þar í 
landi og ættu 
þau mál að 
skýrast á 
næstu misser-
um. Eins og 
komið hefur 
fram í Frétta-
blaðinu hafa 

breskir fjölmiðlar mikið velt því 
fyrir sér hvenær Íþróttaálfurinn 
og nakti kokkurinn Jamie Oliver 
muni ná saman en þeir deila því 
sameiginlega áhugamáli að vilja 
bæta fæðu breskra barna. Kjartan 

vildi ekkert tjá sig um málið en 
aðspurður um hvort ein eða 

tvær Emmy-tilnefningar 
myndu ekki liðka fyrir 

svaraði hann: „Þetta 
skemmir ekki fyrir.“

Stóru laxarnir synda í kringum Latabæ

„Ég ætla að gera sem allra minnst. 
Laga klósettaðstöðuna og gera 
barinn huggulegri. En ég ætla að 
reyna að halda sama andanum. 
Halda í gamla kúnna og fá helst 
aðra nýrri,“ segir Ragnar Kristinn 
Kristjánsson fyrrverandi Flúða-
sveppagreifi. Hann hefur nú keypt 
sér Næsta bar við Ingólfsstræti.

Fyrir tveimur árum seldi Ragn-
ar Flúðasveppi og var kaupandinn 
nágranni hans á Flúðum, Georg 
Ottósson. Ekki var nokkur leið að 
fá Ragnar til að upplýsa hvað eitt 
stykki bar í miðborginni kostar. 
Kaupverð fæst ekki uppgefið. 
„Ekki spyrja mig um það. Það talar 
maður ekkert um,“ segir Ragnar. 
Né heldur var það gefið upp hversu 
mikið Georg greiddi fyrir Flúða-
sveppina fyrir tveimur árum.

„En hann ætti að hafa efni á 
einum bar,“ segir Georg í samtali 

við Fréttablaðið. Og upplýsir að 
Ragnar sé mikill áhugamaður um 
barmenningu.

„Þetta er hvort tveggja menn-
ing,“ segir Ragnar sem neitar því 
að það að eiga bar sé gamall 
draumur.

„Nei, þetta hefur ekki blundað 
lengi í mér. Það er eins og annað í 
lífinu. Ýmislegt kemur upp á.“

Næsti bar hefur notið nokkurr-
ar sérstöðu í barflóru Reykjavík-
urborgar. Hann hefur lengi verið 
eini ómerkti bar borgarinnar og 
þar er ekki leikin tónlist í hátalara-
kerfinu. Þessu ætlar Ragnar að 
breyta.

„Já, ég er einmitt nú í þessu að 
skoða skiltamál. Ef menn eru með 
hugmyndir eru þær vel þegnar. En 
það verða engar kóka-kóla auglýs-
ingar á skiltinu. Því get ég lofað.“

Og tónlist ætlar Ragnar að setja 

í hátalarana. En leika einungis 
íslenska tónlist. Hún verður þó svo 
lágt stillt að menn verða hennar þá 
aðeins varir séu þeir einir inni á 
barnum og enginn til að halda uppi 
samræðulistinni. En lagt verður 
upp úr henni, samræðulistinni, 
eftir sem áður, þrátt fyrir eigenda-
skiptin. Ragnar segist sjálfur ekki 
ætla sér að standa á bak við bar-
borðið né reka Næsta bar dags 
daglega.

„Ég tek við gömlu góðu áhöfn-
inni sem hér hefur verið. Guð-
mundur Ingi Kristinsson, fyrrver-
andi eigandi, verður áfram í 
brúnni. Ég hef sótt staðinn sjálfur 
í mörg ár. Það er leitun að bar eða 
krá þar sem er jafngóð þjónusta 
og hér er. Tekið af borðum snemma, 
maður fær fljótt afgreiðslu og 
vandað starfsfólk hér fyrir sem 
kann sitt fag.“

... fær Haukur Ingibergsson 
sem fagnaði sextugsafmæli 
sínu í gær með því að troða 
sjálfur upp á dansleik fyrir vini 
og ættingja.

„Já, við erum að bjóða til veislu í 
hvalveiðiskipinu Eldingu í dag. 
Með kampavínsglas í annarri og 
hvalrengi í hinni,” segir Jakob 
Frímann Magnússon hljómplötu-

útgefandi með meiru. Klukkan ell-
efu í dag siglir hvalaskoðunarskip 
úr Reykjavíkurhöfn með frítt 
föruneyti. En þá stendur til að 
undirrita stærsta hljómplötu-
samning Íslandssögunnar, hvorki 
meira né minna, milli Silvíu Nótt-
ar og Reykjavík Records en þar 
fer Jakob fyrir. Hann segir samn-
inginn skipta tugum milljónum 
króna. Til stendur að dreifa nýrri 
hljómplötu Silvíu um heim allan 
og kostar slík markaðssetning 
þetta ef vel á að vera.

Að baki Reykjavík Records 
standa mörg helstu athafnaskáld 

Íslands í bland við fjárfestinga-
félög í eigu Straums - Burðar-

ás, Brú Venture Capital og 
fleiri. Stjórnarformaður 

er Tryggvi Jónsson sem jafnframt 
stýrir útrásarsjóði FL Group, 
Tónvís.

„Tiltrú manna á Silvíu og teymi 
hennar er með þeim hætti að menn 
telja hana einhverja glæsilegustu 
súperstjörnu sem lýðveldið hefur 
alið. Með munninn svo kirfilega 
fyrir neðan nefið að jafnvel Borat 
fölnar í samanburði þegar best 
lætur,“ segir Jakob og dregur 
hvergi úr.

Aðspurður segist Jakob ekki 
hafa hinar minnstu áhyggjur af 
því þó að Silvía hafi farið flatt í 
Eurovision-keppninni fyrir ári úti 
í Grikklandi. Segir engan óbarinn 
biskup. Jakob hefur vitanlega 
hlustað á hina nýju plötu og segir 
hana meistaraverk af bestu gerð. 
„Eigum við ekki að segja að þar 
sem Sölvi Blöndal sitji við settið 
þá sitji tónlistin vel í sjálfu sér. Og 
hin ómþýða rödd Silvíu Nætur 
framkallar léttan silkihroll.“

Tugmilljóna samningur Silvíu og Frímanns
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CAOZ kynnir Önnu og skapsveiflurnar | Íslenskar leikraddir: Jóhann Sigurðarson
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Terry Jones       Damon Albarn       Þórunn Lárusdóttir       Sjón       Björk

Sýnd með íslensku og ensku tali

Ný kraftmikil kakómjólk
með ekta súkkulaðibragði

IÐNAÐAR- OG VIÐSKIPTARÁÐUNEYTIÐ

TM

FRÁBÆR NÝ ÍSLENSK TEIKNIMYND
FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA FRÁ
FRAMLEIÐENDUM LITLU LIRFUNNAR LJÓTU!



Tvisvar sinnum kom ég að mér 
kærkominni manneskju grát-

andi fyrir framan sjónvarpið í vik-
unni. Það er vel yfir meðaltali. Það 
sem fékk svona á viðkomandi 
manneskju voru annars vegar við-
tölin við fórnarlömbin frá Breiða-
vík í Kastljósi – átakanlegar hörm-
ungar – og hins vegar American 
Idol – amerískur afþreyingariðnað-
ur í öllu sínu veldi.

í American Idol var 
vissulega hjartnæmt, þótt ekki hafi 
ég fellt tár enda góður og gegn 
eyjaskeggi sem leitast eftir fremsta 
megni við að bera ekki tilfinningar 
mínar á torg, eða þannig. Felli bara 
tár þegar vindáttin stendur þannig 
á mig, sko. En hvað um það. Þarna 
söng semsagt eldri maður til konu 
sinnar, sem þá var nýlátin. Og hann 
söng undurblítt til lífsförunautar 
síns, af mikilli fegurð. 

er það svo að frásögnin af 
Breiðavík, með öllum sínum slá-
andi uppljóstrunum, og American 
Idol eru tvennt ólíkt. Kannski 
myndu einhverjir vilja segja að það 
væri lýsandi fyrir firringu samtím-
ans, eða eitthvað slíkt, að fólk skuli 
horfa á þetta tvennt á sama kvöld-
inu og fella tár af báðu tilefni. Um 
það hefur meira að segja spunnist 
umræða á bloggsíðum í kjölfar 
Breiðavíkurfrásagnarinnar hvort 
hún hafi átt erindi í sjónvarp, þar 
sem sjónvarp sé einkum miðill ætl-
aður afþreyingu, eins og American 
Idol, og því lítilsvirðandi við svo 
mikinn harmleik að ætla honum 
stað þar við hliðina. 

er ósammála slíkum sjónarmið-
um, svo ég taki það skýrt fram, en 
ég vil þó segja þetta: Sjónvarpið er 
auðvitað dálítið skrítinn miðill. 
Eina stundina er líf og fjör og allir 
að grínast. Fimm mínútum síðar 
brestur á með sögu af hræðilegum 
misþyrmingum. „Þetta var svo 
sannarlega átakanleg saga,“ segir 
kannski þáttastjórnandi. „En við 
skulum vinda okkar kvæði í kross. 
Hljómsveitin Stuð var að gefa út 
geisladisk.“

skrítna við sjónvarpið felst í 
þessu stöðuga áframhaldi. Eitt 
leiðir af öðru. Ég held að sumir 
hafi ákveðna tilhneigingu til þess 
að líta svo á að sjónvarpið, út af 
þessu eðli sínu, geri lítið úr mikl-
um viðburðum með því að vera 
sífellt að vaða úr einu í annað. Átti 
kannski bara að hætta útsendingu 
eftir þessar frásagnir úr Breiðu-
vík? Var í raun hægt að halda 
áfram eins og ekkert væri? Meðtók 
almenningur þessar frásagnir 
almennilega? Af hverju hlær fólk 
núna, þegar það grét áðan? Af 
hverju grætur það núna yfir Idol? 
Hvað á þetta allt saman að þýða?

hef ekki áhyggjur af þessu. Við 
kunnum flest vel að gera greinar-
mun á mismunandi tilfinningum, 
hinu hörmulega og hinu gleðilega, 
fegurðinni og sorginni, þótt við 
grátum út af báðu. Ég ætla meira 
að segja að leyfa mér að halda því 
fram að sjónvarpið hafi beinlínis 
þjálfað okkur í þessu. Svo ég rétti 
nú hinum meinta sökudólgi alls 
hins slæma í nútímaþjóðfélagi 
örlitla hjálparhönd að lokum: Ég 
held að sjónvarpið hafi hreinlega 
gert okkur að betri manneskjum, ef 
eitthvað er. 

Sjónvarpið
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Opið virka daga
Opið laugardaga
Opið sunnudaga

10.00 - 20.00
10.00 - 18.00
12.00 - 18.00

Morgunmatur

195,-
IKEA Restaurant & CaféIKEA Restaurant & Café

frá kl. 9:00 - 11:00
mánudaga - laugardaga

Veitingastaður opnaður klukkutíma fyrr en verslun

... í eldhúsinu

590,-590,-
PRUTAmatarílát 17 stk.

ASKER ílát
Ø14 cm 595,-

RATIONELL straujárnshaldari
L16xB8,5xH34,5 cm 990,-

FÖRHÖJA
hnífaparaskúffa
L25xB43xH7 cm birki 995,- RAJTAN krukkur

4 stk. H8 cm 15 cl 395,-

RATIONELL pottlokarekki
L27,5xB8,5xH9,5 cm beyki

RATIONELL
plastpokahylki
L16xB13xH45 cm

GRUNDTAL ílát m/segli
3 stk. Ø9,5 H3,7 cm 995,-

ORDNING
hnífaparastandur
H13,5 cm 495,-

RATIONELL diskastandur 12-19 cm 890,-
RATIONELL diskastandur 19-32 cm 990,-

PLASTIS
uppþvottabursti
L27 cm ýmsir litir 150,-

LISBET diskaþurrka
2 stk. 50x70 cm

LÄMPLIG pottastandur
L50xB28xH2 cm 490,-

RATIONELL skúffuskilrúm
6 stk. Passar í djúpa 60 cm skúffu 1.790,-

690,-

190,-190,-395,-395,- GRUNDTAL skurðarbretti
L39xB30xH2,5 cm birki 895,-

með graslaukssósu, kartöflum 
og grænmeti

490,-

Kryddbakaður lax

Skpiulag


