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Fíklar geta þurft 
að bíða í allt að þrjá mánuði til að 
komast í meðferð á Vogi. Þetta 
segir Þórarinn Tyrfingsson, yfir-
læknir þar.

Fréttablaðið ræddi í gær við 
móður nítján ára pilts sem er 
contalgin-fíkill. Hann hefur verið 
í fráhvörfum undanfarna daga og 
faðir hans hefur farið með hann  
á Vog daglega til að reyna að 
koma honum inn. Í gær fékk 
pilturinn vilyrði fyrir því að kom-
ast inn á morgun, að sögn Krist-
ínar Snorradóttur, móður hans.

„Við reynum að taka þá inn 
sem fyrst sem eru í hvað mestri 
þörf en við önnum því engan veg-
inn,“ segir Þórarinn. „Sumir 

þurfa að bíða lengur en þetta og 
allt upp í þrjá mánuði, eins og 
áður sagði. Það er fólkið sem oft 
á mjög erfitt, er félagslega mjög 

illa statt og hefur átt erfitt með 
að fóta sig í meðferðarkerfinu. 
Það hefur fallið eftir að hafa 
verið hjá okkur í styttri eða lengri 
meðferð og við getum ekki sinnt 

þörfum þess strax. Við höfum 
ekki getað kallað mikið inn af 
biðlistunum því við höfum haft 
nóg með það sem að okkur steðj-
ar á hverjum tíma.“

Forráðamenn Vogs hafa lengi 
barist í bökkum hvað fjármuni til 
rekstrar stofnunarinnar varðar 
og útlit er fyrir áframhaldandi 
baráttu í þeim efnum, að sögn 
Þórarins. Vogi eru ætlaðar 400 
milljónir króna á fjárlögum þessa 
árs og segir Þórarinn að búast 
megi við að minnsta kosti 120 
milljóna króna hallarekstri á því 
tímabili.

„Þetta þýðir það að nú er 
útstreymi á sjóðum okkar sem 
komnir eru á núll eftir að við 

greiddum rekstrarhalla síðasta 
árs upp á 110 milljónir. Við verð-
um því að taka lán fyrir rekstrin-
um. Eins og dæmið lítur út þurf-
um við um það bil sextíu milljóna 
króna rekstrarlán mjög fljótlega 
til þess að hafa þetta ár af. Skuld-
ir okkar hafa þá aukist sem því 
nemur, en eignir okkar drabbast 
niður því við þurfum að ráðast í 
viðhald á þeim sem fyrst.“

Meðal annars liggur fyrir 
núna áætlun um að gera átak á 
Vogi sem kostar hundrað milljón-
ir á næstu tveimur árum. „Það er 
því ekki nóg með að við séum að 
tapa beinhörðum peningum held-
ur eru eignir okkar einnig að 
rýrna.“

Þriggja mánaða bið á Vog
Bið eftir að komast inn á Vog getur verið allt að þrír mánuðir, að sögn yfirlæknisins þar. Þeir sem bíða eiga 
oft mjög erfitt. Þá steðjar rekstrarvandi að stofnuninni. Taka þarf sextíu milljóna króna rekstrarlán.

 Sjö ára gömul stúlka og 
sex ára drengur drukknuðu í 
Færeyjum laust fyrir hádegi í 
gær. Færeyskir fjölmiðlar skýrðu 
frá þessu á netsíðum sínum í gær.

Samkvæmt frásögn dagblaðs-
ins Dimmalætting voru börnin í 
göngutúr með hópi barna frá 
gæsluvelli í bænum Trangisvági á 
Suðurey, en voru komin á undan 
hópnum þegar annað barnið féll 
út í á. Hitt reyndi að koma því til 
bjargar en féll þá líka út í.

Kalla þurfti út björgunarlið, 
slökkvilið og sjálfboðaliða til að 
leita að börnunum og fundust þau 
síðar í sjónum skammt frá 
ármynninu.

Tvö lítil börn 
drukknuðu

 „Við elduðum núðlusúpu og borðuðum 
hana svo úti,“ sagði Kolfinna Gautadóttir, sem er í 5. 
L í Laugarnesskóla. Krakkarnir í fimmta bekk í 
Laugarnesskóla eru þessa vikuna í heimilisfræði 
úti undir beru lofti.

„Þeim finnst þetta alveg mergjað,“ segir Guð-
mundur Finnbogason heimilisfræðikennari. Engin 
skólastofa er fyrir heimilisfræði í Laugarnesskóla 
en elstu krakkarnir, sem eru komnir í sjötta bekk, 
komast í kennslueldhús í Laugalækjarskóla.

„Við erum að gera tilraun með að kenna fimmtu 
bekkjunum okkar þremur heimilisfræði úti einu 

sinni á dag þessa viku. Þau eru alveg himinlifandi. 
Bæði með það að fá að vera úti og líka að fá að fara 
í heimilisfræði,“ segir Guðmundur.

Á þriðjudag hituðu krakkarnir kakó og í gær 
útbjuggu þau núðlusúpu.

Kolfinna kvartar ekki yfir því að vera í heimilis-
fræðitíma úti um hávetur. „Það var svolítið kalt en 
samt allt í lagi,“ segir Kolfinna. „Við borðuðum 
súpuna líka úti. Það var tjald fyrir þá sem vilja en 
sumir sátu bara úti á stólum.“ Í dag ætla krakkarnir 
í Laugarnesskóla að steikja hamborgara. Á morgun 
verða grillaðar pylsur.

Elda úti alla þessa viku

Við höfum ekki getað 
kallað mikið inn af bið-

listunum því við höfum haft nóg 
með það sem að okkur steðjar á 
hverjum tíma.



Er ekki sjálfsmyndin í molum 
eftir þetta, Berglind?
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 Tugþúsundir Líbana 
tóku í gær þátt í minningarfund-
um um Rafik Hariri, fyrrverandi 
forsætisráðherra landsins, í tilefni 
af því að rétt tvö ár eru liðin síðan 
hann var myrtur í Beirút. 

Mikil spenna er í borginni milli 
ólíkra fylkinga. Þrír fórust þegar 
sprengjur sprungu í tveimur 
strætisvögnum á þriðjudag.

Skammt frá gröf Hariris í 
miðborg Beirút, þar sem fjöl-
mennasti útifundurinn var í gær, 
hafa andstæðingar stjórnarinnar 
haldið uppi nánast stöðugum 
mótmælafundum mánuðum 
saman til að krefjast þess að 
stjórnin segi af sér.

Spenna í Beirút 
eftir tilræði

 „Ef formaður KSÍ 
ætlar ekki að þiggja boð okkar 
væri gott að hann myndi þá svara 
nefndinni því,“ segir Marsibil J. 
Sæmundardóttir, formaður mann-
réttindanefndar Reykjavíkur.

Eins og fram kom í Fréttablað-
inu í gær óskaði mannréttinda-
nefndin eftir því fyrir þremur og 
hálfum mánuði að fá formann KSÍ 
á fund sinn til að ræða stöðu og 
kjör karla og kvenna innan vébanda 
knattspyrnusambandsins.

Eggert Magnússon, fyrrver-
andi formaður KSÍ, mætti aldrei 
til fundar og Geir Þorsteinsson, 
nýkjörinn formaður sambandsins, 
segist ekki skilja hvað það sé sem 
mannréttindanefndin vilji ræða. 
Geir bendir á að misháar dagpen-
ingagreiðslur til landsliðskvenna 
og -karla hafi verið jafnaðar um 
miðjan síðasta mánuð.

„Við erum ekki að biðja for-
mann KSÍ að koma á fund ein-
göngu út af dagpeningagreiðslun-
um. Við erum einfaldlega að óska 
eftir því að fá formanninn á fund 
til að ræða almennt hvernig jafn-
réttismálum er háttað innan sam-
bandsins,“ segir Marsibil, sem 
enn óskar eftir því að formaður-

inn komi til fundar: „Það er ekki 
verið að boða formann KSÍ til 
yfirheyrslu og hann er ekki sá 
eini sem mannréttindanefnd 
hefur óskað eftir því að mæti til 
fundar. Flestir hafa komið með 
glöðu geði og það eru yfirleitt 
mjög upplýsandi og gagnlegir 
fundir.“ -

Ekki boðaður til yfirheyrslu

Erfiðleikar
bandaríska hersins við að fá 
sjálfboðaliða til hermennsku 
aukast enn. Vandkvæði við að fá 
sjálfboðaliða sem uppfylla 
ströngustu kröfur valda því að nú 
er æ algengara að menn með 
sakaskrá séu teknir í herinn. 

Á árinu 2006 veitti herinn 
tvöfalt fleiri undanþágur en árið 
2003 fyrir sjálfboðaliða með 
brotaferil eða heilsuvandamál eða 
þá sem koma illa út úr hæfnis-
prófum, en þetta myndi að öllu 
jöfnu útiloka þá frá herþjónustu, 
að því er fram kemur í gögnum 
frá bandaríska varnarmálaráðu-
neytinu.

Fleiri með saka-
skrá teknir inn

 Þrír  piltar á ungl-
ingsaldri voru handteknir um 
hádegisbilið í gær vegna gruns 
um að þeir hafi framið fjöldamörg 
skemmdarverk víðs vegar í 
Hafnarfirði nóttina áður. Talið er 
að tjónið geti numið tugum millj-
óna króna.

Rúður voru brotnar í að minnsta 
kosti þrjátíu bifreiðum og margar 
þeirra dældaðar og rispaðar tölu-
vert. Í nokkrum tilfellum voru 
járnteinar reknir í gegnum hurðir 
og vélarhlífar bifreiðanna. Þá 
voru einnig brotnar rúður í heima-
húsi og vinnuskúr í bænum auk 
þess sem grunur leikur á um að 
piltarnir, sem eru á aldrinum 
fimmtán til sautján ára, hafi verið 
á stolnum bíl. Að sögn lögreglu er 
ekki loku fyrir það skotið að slóð 
piltanna liggi víðar, en þeir hafa 
játað skemmdarverkin að hluta. 

Tilkynningar um spellvirkin 
tóku að streyma inn til lögreglu 
snemma í gærmorgun og fór ört 
fjölgandi eftir því sem leið á dag-
inn. Þær fyrstu bárust frá hest-
húsahverfinu í Almannadal þar 
sem fjölmargar bifreiðar höfðu 
verið skemmdar, en margar  þeirra 
voru nýlegar. Þær tilheyrðu flest-
ar verktökum sem eru þar að 
störfum um þessar mundir. Auk 
þess brutu skemmdarvargarnir 
rúður í þeim hesthúsum sem búið 
var að setja gler í.

Síðar um daginn bárust tilkynn-
ingar frá iðnaðarsvæðinu í Hellu-
hverfi, austan við álverið í 
Straumsvík, þar sem rúður höfðu 
verið brotnar í bifreiðum, járn-
teinar reknir í gegnum hurðir og 
vélarhlífar og þær dældaðar á 
ýmsa aðra vegu. Þar urðu stærri 
vinnuvélar einnig fyrir töluverð-

um skemmdum af hendi spell-
virkjanna.

Lögreglan telur að sömu aðil-
ar hafi verið að verki í öllum til-
vikum. Ekki er ljóst hvað þeim 
gekk til né hvers kyns tól þeir 

notuðu við verknaðinn.
Piltarnir sem eru í haldi hafa 

allir komið áður við sögu lögreglu. 
Sökum ungs aldurs þeirra er málið 
unnið í samvinnu við barnaverndar-
yfirvöld en þeir hafa þó allir náð 

sakhæfisaldri. Rannsóknardeild 
lögreglunnar á höfuðborgarsvæð-
inu hefur nú fengið málið til með-
ferðar og yfirheyrslur yfir piltun-
um fóru fram í gærkvöldi.  

Unglingspiltar hafa játað 
skemmdarverkin að hluta
Skemmdarverk voru framin víðs vegar í Hafnarfirði í fyrrinótt. Á fjórða tug bifreiða voru skemmdar og 
rúður brotnar víða annars staðar. Þrír piltar á unglingsaldri hafa játað spellvirkin að hluta.

 Framboðslistar 
Vinstrihreyfingarinnar - græns 
framboðs á höfuðborgarsvæðinu 
fyrir komandi alþingiskosningar 
voru samþykktir á félagsfundi í 
gærkvöldi.

Ögmundur Jónasson alþingis-
maður mun leiða lista flokksins í 
Suðvesturkjördæmi og Guðfríður 

Lilja Grétars-
dóttir verður í 
öðru sæti. 

Gestur
Svavarsson
skipar síðan 
þriðja sætið. Í 
Reykjavík-
norður er 
Katrín Jakobs-
dóttir í efsta 
sæti, Árni Þór 

Sigurðsson skipar annað sætið og 
Paul Nikolov er í því þriðja. 
Kolbrún Halldórsdóttir situr í 
fyrsta sæti í Reykjavík-suður, 
Álfheiður Ingadóttir kemur þar 
næst á lista og Auður Lilja 
Erlingsdóttir verður í þriðja 
sætinu.

Framboðslistar 
VG samþykktir

 Íbúar í heimili sem Samhjálp rekur á 
Miklubraut 18 segja nánast einum rómi að matur 
sem þar sé á boðstólum sé afar slæmur. Þetta kemur 
fram í úttekt sem gerð var á starfsemi heimilsins.

„Þeir telja allir nema einn að hann sé oft gamall 
og útrunninn og segja að það komi alltof oft fyrir að 
hann sé hreinlega skemmdur,“ hefur skýrsluhöfund-
ur eftir íbúunum um gæði þess matar sem var 
borinn á borð á Miklubraut 18.

Íbúarnir eru sagðir vilja breytingar, til dæmis að 
maturinn á stuðningsheimili verði sendur þangað 
frá utanaðkomandi þjónustueldhúsi.

Ráðgjafar sem rætt var við hjá félagsþjónustu 
Reykjavíkur taka undir gagnrýni íbúanna á matinn. 
Segir í skýrslunni að þeir telji matinn yfirleitt ekki 
nógu góðan.

Stuðningsbýli Samhjálpar á Miklubraut 18 nýtur 
rekstrarstyrkja frá Reykjavíkurborg samkvæmt 
samningi þar um. Í samningnum kemur fram að 

heimilið er ætlað til þess að styðja fólk sem er hætt 
neyslu áfengis og vímuefna svo það geti aðlagast 
samfélaginu á nýjan leik. Átta manns geta búið á 
heimilinu hverju sinni. 



...með viðbótarsöfnun MasterCard ferðaávísunar

Bretland er alltaf skemmtilegt, en auðvitað ræður þú 
ferðinni þegar þú ferðast með MasterCard! 

Með því að skipta við samherja MasterCard ferðaávísunar, 
safnar þú allt að 20% upphæðarinnar sem þú kaupir fyrir
inn á ferðaávísunina þína.

Nánari upplýsingar á www.kreditkort.is eða í síma 550 1500

Nú ferðu 
    oftar ...
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Sæludagar
framundan

Veldu létt og mundu eftir ostinum!
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 „Ég er næsta viss um að 
hann láti þessu líferni hér með 
lokið. Hann var hættur þessu áður 
en hann fór út en var í ákveðinni 
stöðu og þurfti að leysa peninga-
mál sem urðu til, þó ekki beint af 
hans hálfu. Hann hreinlega varð 
að fara í þessa sendiferð, hvort 
sem honum líkaði betur eða verr. 
Eða þá að borga sig út úr því sem 
var innan seilingar, en hann hafði 
ekki peninga til þess,“ segir Sig-
urður Þorvaldsson, faðir Hlyns 
Smára Sigurðarsonar, sem situr í 
brasilísku fangelsi vegna fíkni-
efnasmygls.

Nýlega kom í ljós að meginþorri 
þeirra efna sem Hlynur var tekinn 
með voru ekki fíkniefni heldur ein-
hvers konar barnapúður. Sigurður 
segir það afar ánægjulegar fréttir. 
„Þetta snýst um það að hann fái 
mun vægari dóm en til stóð í upp-
hafi miðað við það magn sem hann  
var talinn vera með. Nú eru þetta 
bara 100 grömm af fíkniefnum, í 
staðinn fyrir 2.100 grömm. En það 
er gott að málið sé farið að þokast 
eitthvað áfram því þetta er búið að 
vera rosalega erfitt. Ég þykist vita 
að lögmaðurinn hans muni reyna 
allt til þess að ná honum frá þessu.“

Katrín Einarsdóttir, sendiráðs-
ritari í utanríkisráðuneytinu, 
hefur haft umsjón með samskipt-
um og aðstoð ráðuneytisins við 

Hlyn og annan Íslending sem situr 
einnig í haldi í Brasilíu vegna inn-
flutnings á tólf kílóum af hassi til 
landsins. Hún segir ráðuneytið 
hafa reynt að aðstoða mennina 
eftir bestu getu og nú sé í raun 
verið að bíða eftir því að dómur 
falli í málum þeirra. 

Hún segir hinn manninn vera í 
fangelsi í Sao Paolo þar sem sé 
ræðismaður og að það mál sé í 
réttum farvegi. Hlynur er hins 
vegar í fangelsi í Porto Seguro í 
norðurhluta landsins þar sem 
ástæður eru mun verri og erfið-
ara að hafa samskipti við hann. 
„Hinn lét ekkert illa af sér þannig 

lagað. Hann situr í hefðbundnara 
fangelsi og við aðstæður sem eru 
kannski meira viðunandi.“ 

Hlynur var leiddur fyrir dómara 
í gær og Katrín segist spennt að 
heyra niðurstöðuna. Þegar búið 
verði að dæma hann sé hægt að 
vinna í málum hans og fá hann flutt-
an í annað fangelsi eða jafnvel heim. 
Hún segir það þó alveg fara eftir 
Hlyni sjálfum hvort óskað verði 
eftir því að fá hann fluttan heim til 
afplánunar. „En auðvitað munum 
við gera það ef hann óskar eftir því. 
Það er engin spurning. Það getur 
líka vel verið að þeir vilji losna við 
hann.“

Hlynur var neyddur 
til að fara til Brasilíu
Faðir Hlyns Smára Sigurðarsonar segir hann hafa verið tilneyddan að fara í 
ferðina sem hann var handtekinn í. Hann vonar að málinu fari senn að ljúka. 
Utanríkisráðuneytið segir ekki loku fyrir það skotið að fá Hlyn framseldan.

 Evrópuþingið samþykkti í gær 
lokagerð skýrslu um leynilegt fangaflug á 
vegum bandarísku leyniþjónustunnar CIA 
með grunaða hryðjuverkamenn. Þeir voru 
fluttir  til leynilegra fangelsa í Evrópu og 
víðar þar sem grunur leikur á að þeir hafi 
mátt sæta pyntingum.

Nefnd á vegum Evrópuþingsins hefur 
rannsakað málið í meira en ár og kemst að 
þeirri niðurstöðu að ríkisstjórnir sumra 
Evrópusambandsríkja hafi vitað af fangaflug-
inu, þrátt fyrir að það sé brot á evrópskum 
mannréttindasáttmálum.

Einnig segir í skýrslunni að stjórnvöld í 
sumum Evrópuríkjum hafi ekki sýnt nefnd-
inni samvinnu við rannsóknina. Þá segir í 
skýrslunni, eins og þingið samþykkti hana, að 
Javier Solana, yfirmaður utanríkismála hjá 

Evrópusambandinu, hafi „látið ógetið“ um 
ýmislegt í vitnisburði sínum til nefndarinnar.

Skýrslan var samþykkt á Evrópuþinginu, 
sem að þessu sinni kom saman í Strassborg í 
Frakklandi, með 382 atkvæðum gegn 256, en 
72 þingmenn sátu hjá. 

Þingmenn voru engan veginn á eitt sáttir 
um niðurstöðuna, því ýmsum þótti nefndin 
ekki hafa nægilega sterkar sannanir fyrir 
ásökunum sínum. Orðalagið var mildað 
nokkuð frá því nefndin sendi frá sér lokadrög 
að skýrslunni, en það dugði ekki til þess að 
hún hlyti einróma samþykki. 

Fangaflugið brot á mannréttindum

Hillary Clinton í 
flokki Demókrata, og Rudy 
Giuliani, í flokki Repúblikana, 
hafa afgerandi forskot í heima-
borg sinni, New York, framfyrir 
aðra keppinauta um tilnefningar 
sinna flokka til forsetaframboðs 
segja nýjar kannanir.

Þegar fylgi þeirra er skoðað 
gagnvart hvoru öðru hefur 
Clinton fimmtíu prósenta fylgi á 
móti fjörutíu prósenta fylgi 
Giuliani og virðist Demókrata-
flokkurinn því hafa vænlegri 
stöðu í ríkinu.

Árið 2000 stefndi í að Clinton 
og Giuliani myndu mætast 
þegar Clinton bauð sig fyrst 
fram til öldungadeildar Banda-
ríkjaþings en Giuliani dró sig úr 
baráttunni vegna krabbameins 
og hjónaskilnaðar.

Clinton vinsælli 
en Giuliani

 Utankjörstaðarat-
kvæðagreiðsla vegna íbúakosn-
inganna í Hafnarfirði, þar sem 
kosið verður um deiliskipulag 
sveitarfélagsins og þar með 
hugsanlega stækkun álvers Alcan 
í Straumsvík, hefst í dag klukkan 
þrjú.

Utankjörstaðaratkvæða-
greiðslan fer fram í Ráðhúsi 
Hafnarfjarðar við Strandgötu, 2. 
hæð. Kjördeildin verður opin alla 
daga milli níu og fjögur.  Í mars 
verður einnig opið um helgar.

Steinunn Þorsteinsdóttir, 
upplýsingafulltrúi Hafnarfjarð-
ar, segir að sömu reglur gildi um 
utankjörstaðaratkvæðagreiðsl-
una og venjulega í sveitarstjórn-
arkosningum. Allir kosninga-
bærir Hafnfirðingar geti komið 
og greitt atkvæði ef þeir 
framvísa skilríki með mynd.

Hefjast í dag 
utan kjörstaðar

 Hættan á hryðju-
verkaárásum í Evrópu er mikil og 
fer stöðugt vaxandi. Þetta stað-
hæfir  franskur rannsóknardóm-
ari, sem hefur sérhæft sig í 
hryðjuverkamálum.

Dómarinn Jean-Louis Brugui-
ere tjáði AP-fréttastofunni í New 
York að sérstök ógn stafi um 
þessar mundir af nýtilkomnu 
bandalagi milli al-Kaída-hryðju-
verkanetsins og norður-afrískra 
hryðjuverkasamtaka sem þekkt 
eru undir frönsku skammstöfun-
inni GSPC. 

Talið er að þetta nýja bandalag 
hafi einkum áhuga á að koma 
áformum sínum fram á þéttbýl-
um svæðum Evrópu, og beinist 
áhugi þeirra einkum að Frakk-
landi, Ítalíu og Spáni.

Mikil hætta á 
hryðjuverkum

Valgerður Sverrisdóttir 
utanríkisráðherra styrkir 
verkefni Rauða krossins vegna 
baráttu gegn 
barnaher-
mennsku í 
Síerra Leóne 
um rúmar tíu 
milljónir króna. 
Framlagið fer 
að hluta til í að 
byggja
endurhæfingar-
athvörf þar sem 
börn og ungmenni fá kennslu og 
sálræna aðstoð vegna afleiðinga 
borgarastyrjaldarinnar. Þetta 
segir í fréttatilkynningu frá 
utanríkisráðuneytinu.

Markmiðið með verkefninu er 
að hlúa að stríðshrjáðum börnum, 
veita þeim menntun, sálfræði-
aðstoð og kennslu í iðngreinum til 
að gera þeim betur kleift að 
takast á við eðlilegt líf.

Tíu milljónir til 
Síerra LeóneHann hreinlega varð að 

fara í þessa sendiferð, 
hvort sem honum líkaði betur 
eða verr. 





 Verjendur Jóns Ásgeirs Jóhannessonar og 
Tryggva Jónssonar mótmæltu því við upphaf þriðja 
dags aðalmeðferðar í Baugsmálinu í gær að tíma-
áætlun væri þegar komin verulega úr skorðum, þrátt 
fyrir að stutt væri liðið á réttarhöldin. 

Gestur Jónsson, verjandi Jóns Ásgeirs, sagði ljóst 
að ákæruvaldið hefði engan veginn staðið við eigin 
áætlanir um hversu langan tíma tæki að taka skýrslu 
af Jóni Ásgeiri fyrir rétti. Gert hefði verið ráð fyrir 
tveimur og hálfum dögum samtals, og tvo þriðju þess 
tíma fyrir ákæruvaldið. Sækjandi hefði hins vegar 
þegar notað tvo heila daga, og sæi nú fram á tvo heila 
til viðbótar.

Gestur sagði að takmarka þyrfti þann tíma sem 
notaður er ef takast ætti að ljúka þessum gríðarlega 
umfangsmiklu réttarhöldum fyrir lok mars eins og 
reiknað er með, en ella mætti búast við að þurfa að 
fjalla um málið fram í júní. 

Sigurður Tómas Magnússon, settur ríkissaksókn-
ari í málinu, sagði að upphaflega hefði verið gert ráð 
fyrir því að Tryggvi Jónsson kæmi fyrstur ákærðu í 
vitnastúku, og því reiknað með mestum tíma fyrir 
hann. Nú væri hægt að stytta þann tíma sem þyrfti til 
að spyrja Tryggva, og þar með ná áætlun á ný eftir 
næstu viku. 

Sigurður minnti á að áætlanir ættu það til að fara 
í vaskinn, og nefndi sem dæmi spurningar Gests til 
Jóns Geralds Sullenberger, sem var vitni í upphaf-
legu Baugsmáli, sem hefðu farið langt umfram 
áætlaðan tíma.

Tekist var á um prósentureikninga í dómsaln-
um í gær, vegna ákæruliðar þar sem Jón 
Ásgeir og Tryggvi eru sakaðir um að hafa 
haft áhrif á bókhald Baugs með því að mynda 
tilhæfulausa skuld Kaupþings við félagið. 

Aðspurður af verjanda sínum sagði Jón 
Ásgeir að um hefði verið að ræða skuld Kaup-
þings vegna þess að Baugur hefði tekið þátt í að 

selja bréf í félaginu, sem Kaupþing hafði umsjón 
með að mestu, og því hefði hluti af söluþókn-

un Kaupþings, 18,45 prósent, átt að endur-
greiðast. Það sama hefði verið gert með 
sambærilega þóknun sem FBA fékk vegna 
kaupanna. 

Séu 18,45 prósent reiknuð af þóknun Kaupþings 
kæmi í ljós sú tala sem ákært er vegna, rúmar 13 
milljónir, og því síður en svo um tilhæfulausa skuld 
að ræða, sagði Jón Ásgeir. Þessu mótmælti sækjandi, 
og sagði upphæðina ekki standast alveg, þar munaði 
um 3.000 krónum. Þessi nákvæma prósentutala gæti 
því ekki staðist.

Dagskráin úr skorð-
um eftir þrjá daga
Verjendur í Baugsmálinu hafa áhyggjur af því að tímaáætlun sé komin úr 
skorðum, en sækjandi segir að tafir jafnist út í næstu viku. Ágreiningur var um 
prósentureikninga í réttarsalnum í gær þegar fjallað var um þrjá ákæruliði.

BAUGS M Á L I Ð

 Jón Gerald Sullenberger, 
einn sakborninga í þeim þætti 
Baugsmálsins sem nú er til 
umfjöllunar hjá Héraðsdómi 
Reykjavíkur, segir að brotið sé 
gegn grundvallarmannréttindum 
sínum með því að meina sér að 
sitja í réttarsal á meðan teknar 
eru skýrslur af öðrum sakborn-
ingum í málinu.

Brynjar Níelsson, verjandi 
Jóns Geralds, lagði fram bókun 
við aðalmeðferð Baugsmálsins í 
héraðsdómi í gær þar sem fram 
kemur að Jón Gerald efist um 
hlutleysi dómsformannsins, þar 
sem dómarinn hafi á þriðjudag 
vikið honum úr dómsal án laga-
stoða, og hafi neitað að rökstyðja 
þá ákvörðun sína.

Í yfirlýsingu frá Jóni Gerald 
segir að dómarinn hafi vísað 
honum úr réttarsal með dónaleg-

um hætti, og málsmeðferðin sé 
ranglát og óskiljanleg með öllu. 
Ákvörðun dómara sé efnislega 
röng, þar sem lög segi að sakborn-
ingar megi sitja aðalmeðferð 
nema undantekningar eigi við, 
sem sé ekki í þessu tilviki.

„Þegar litið er til alls þessa er 
skiljanlegt að ég dragi í efa óhlut-
drægni dómsins í máli þessu eins 
og ég gerði þegar ég krafðist að 
dómsformaður viki sæti við með-
ferð þessa máls,“ segir í yfirlýs-
ingu Jóns Geralds. Hann segir  
óskiljanlegt að sömu dómarar séu 
í málinu nú og í fyrri hluta Baugs-
málsins.

Brotið gegn mannréttindum

Nýtt orð 
yfir kaffitímann
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 Siv Friðleifsdóttir, 
heilbrigðis- og tryggingamálaráð-
herra, naut í gær dyggrar 
aðstoðar Vilhjálms Þ. Vilhjálms-
sonar borgarstjóra þegar skóflu 
var stungið í jörð í fyrsta sinn 
vegna byggingar nýs hjúkrunar-
heimilis.

Heimilið mun rísa við Suður-
landsbraut 66 og verða í því 
hjúkrunarrými fyrir alls 110 
aldraða borgara, þar af eru 
fjörutíu rými ætluð heilabiluðum. 
Tíu rýmanna verða innan 
sérhæfðrar hjúkrunardeildar 
fyrir geðsjúka eldri borgara og er 
það fyrsta hjúkrunardeildin hér á 
landi sem er sérstaklega ætluð 
þeim.

Nýtt heimili 
fyrir aldraða rís

Ert þú andvíg(ur) fóstureyðing-
um?

Hélst þú upp á Valentínusar-
daginn?

Hreinar eignir líf-
eyrissjóðanna námu 1.496 millj-
örðum króna í árslok samkvæmt 
efnahagsyfirliti lífeyrissjóða 
sem Seðlabankinn birtir. Jukust 
þær um 277 milljarða á milli ára 
eða um 22,8 prósent. 

Í Morgunkorni Glitnis er bent 
á að væri eignum lífeyrissjóð-
anna skipt upp á milli lands-
manna fengi hvert mannsbarn 
um 4,9 milljónir króna að meðal-
tali í sinn hlut. Á árinu 2006 juk-
ust eignir hvers og eins því um 
800 hundruð þúsund krónur að 
meðaltali.

Til samanburðar benda 
Glitnismenn á að hver Norð-

maður eigi sem svarar 3,9 millj-
ónum króna í norska ríkislífeyris-
sjóðnum, sem áður kallaðist 
Olíusjóðurinn.

Innlendar eignir voru 1.033 
milljarðar króna og jukust um 
17,2 prósent. Erlendar eignir 
hækkuðu mun meira, þær voru 
komnar í 443 milljarða sem er um 
48 prósenta aukning frá árslokum 
2005. Hækkun erlendu eignanna 
skýrist annars vegar af lækkun á 
gengi íslensku krónunnar og hins 
vegar af hækkun á erlendum 
hlutabréfamörkuðum í fyrra.

Síðasti mánuður ársins var 
góður fyrir lífeyrissjóðina en þá 
jukust eignir þeirra um 57,4 

milljarða á milli mánaða.
Frá árslokum 2004 hafa eignir 

lífeyrissjóðanna aukist um 500 
milljarða króna, eða um helming.     

Miðað hversu árið hefur farið vel 
af stað á hlutabréfamörkuðum 
má búast við góðri ávöxtun á 
þessu ári.

Fimm milljónir á hvern Íslending





 Tveir karlmenn á þrí-
tugsaldri voru í gær dæmdir í 
fangelsi fyrir tilraun til að smygla 
inn ríflega 360 grömmum af kóka-
íni. Annar var dæmdur í 18 mán-
aða fangelsi en hinn í 12 mánaða 
fangelsi. Tæplega tvítug stúlka 
var dæmd í 12 mánaða skilorðs-
bundið fangelsi.

Tvö hin síðastnefndu voru 
stöðvuð í tollhliði í Leifsstöð. Á 
manninum fundust tæp 200 
grömm af kókaíni. Stúlkan reynd-
ist síðan vera með rúmlega 161 
gramm af sama efni innvortis. Við 
húsleit hjá þeim fundust svo fjór-
ar e-töflur.

Maðurinn átti sakarferil að 
baki. Stúlkan hefur ekki áður sætt 
refsingu svo kunnugt sé. Þá liggur 

fyrir að hún er barnshafandi og á 
að eiga barnið í sumar.

Þriðji maðurinn, sem þyngstan 
dóminn hlaut, á að baki langan 
sakarferil. Í þessu máli var hann 
sakfelldur fyrir að hafa verið 
milligöngumaður í fíkniefnainn-
flutningi, að beiðni „óþekkts milli-
göngumanns“.

Þremenningunum var gert að 
greiða rúmlega 700 þúsund krón-
ur í málskostnað hverjum fyrir 
sig.

Tvö burðardýr og skipuleggj-
andi dæmd fyrir kókaínsmygl

„Þetta er bara fyrri hálf-
leikur. Við munum áfrýja þessum 
dómi,“ segir Sigurbjörn Þorbergs-
son, lögmaður JB byggingafélags 
og Trésmiðju Snorra Hjaltasonar, 
en kröfu þeirra um að fram-
kvæmd á sölu ríkisins í Íslenskum 
aðalverktökum (ÍAV) yrði dæmd 
ólögmæt var vísað frá dómi í 
gær. 

Ríkið var auk þess sýknað af 
bótakröfu stefnendanna. „Þessi 
frávísun er tæknilegt atriði sem 
engu skiptir. Kröfugerðin var sett 
þannig upp að í fyrsta lagi var 
gerð krafa um viðurkenningu á 
ólögmæti. En síðan er gerð krafa 
um viðurkenningu á bótaskyldu, 

og til þess að dómurinn 
geti tekið afstöðu til 
þess hvort ríkið sé bóta-
skylt eða ekki þá þurfa 
þeir að taka afstöðu til 
þess hvort málsmeð-
ferðin sé ólögmæt eða 
ekki.“

Hann segir dóminn 
hafa fallist á það að 
Landsbankinn og starfs-
maður bankans hafi 
verið gróflega vanhæf-
ir í málinu. „Dómurinn 
segir hins vegar að það sé ekki 
nóg því að bankinn mat ekki til-
boðin. En við teljum ekki síður 
mikilvægt hvernig vara er kynnt í 

söluferli og hvernig skil-
málarnir eru samdir.“

Sigurbjörn segir þetta 
mál fyrst og fremst sýna 
fram á að það séu ákveðn-
ir erfiðleikar fólgnir í 
því að sækja ríkið til 
saka. „Við rekum þau 
dómsmál eftir reglum 
um meðferð almennra 
einkamála. Þau byggja á 
því að aðilar séu jafn-
stæðir. En það á alls ekki 
við þegar mál einstakl-

inga eru gagnvart ríkinu. Þess 
vegna eru víða í nágrannalöndum 
okkar sérstakir stjórnlagadóm-
stólar.“

Þetta er bara fyrri hálfleikur

 Listaháskóli Íslands ræðir 
nú við Háskóla Íslands og skipu-
lagsyfirvöld í Reykjavík um bygg-
ingarlóð í Vatnsmýrinni. Mikill 
áhugi er sagður fyrir þessu innan 
skólanna tveggja.

Talið er að Listaháskóli Íslands 
þurfi 14.500 fermetra undir starf-
semina. Um þriðjungur þess hús-
næðis væri bókasafn og sýningar-
salir sem almenningur hefði 
aðgang að. Í dag er skólinn í 10.500 
fermetrum á fjórum stöðum.

Nú er helst til skoðunar borgar-
lóð austan náttúrufræðahússins 
Öskju. Sú lóð er reyndar ætluð 
undir starfsemi tengda Náttúru-
fræðistofnun Íslands og þar er er 
aðeins gert ráð fyrir 7.000 fer-
metra húsi. Til þess að koma þar 
fyrir byggingu Listaháskólans 
þyrfti því að breyta deiliskipulag-
inu og hafa stóran hluta bílastæð-
anna neðanjarðar.

„Við teljum að skólinn gæti 
sómt sér mjög vel á þessum stað,“ 
segir Hjálmar H. Ragnarsson, 
rektor Listaháskóla Íslands, sem 
þó viðurkennir að hafa meiri 
áhuga á lóð sem Háskóli Íslands á 
austan Sæmundargötu. Kristín 
Ingólfsdóttir, rektor Háskóla 
Íslands, hefur hins vegar sagt í 
bréfi til skipulagsyfirvalda að slík 
bygging myndi skyggja um of á 
aðalbyggingu háskólans sjálfs 
sem táknmyndar skólans og kenni-
leitis í borgarmyndinni. Auk þess 
myndi húsið ganga nærri friðlandi 
Vatnsmýrinnnar sem enn sé eftir 
að afmarka endanlega.

Hjálmar segist þó enn eiga 
eftir að fá formlegt svar frá 
Háskólanum varðandi lóðina við 
Sæmundargötu: „Við teljum alveg 

hikstalaust að hægt sé að koma 
fyrir listaháskóla þarna í góðum 
samhljómi. Arkitektar í dag eru 
ekkert síðri en þeir arkitektar sem 
teiknuðu aðalbyggingu Háskóla 
Íslands og við teljum að það geti 
styrkt mjög ásýnd Háskóla Íslands 
og háskólasamfélagsins í heild að 
fá Listaháskólann þarna.“

Hjálmar ítrekar að enn hafi 

menn ekki gefið 
upp á bátinn að fá 
lóð í miðbænum 
sem sé óskastað-
setning fyrir 
Listaháskólann.
Áhugi sé fyrir lóð 
við hlið gamla 
útvarpshússins
við Skúlagötu auk 

þess sem einkaaðilar hafi sett 
fram hugmyndir um staðsetningu 
í miðbænum.

Fyrir um ári stóð til að skólinn 
fengi lóð á hafnarsvæðinu. „Það 
komu í ljós svo miklar takmarkan-
ir á þeirri lóð gagnvart okkur að 
við höfum gefið burt frá okkur 
þann möguleika,“ segir Hjálmar 
H. Ragnarsson. 

Listaháskóla Íslands 
ætluð lóð í Vatnsmýri
Forsvarsmenn Listaháskóla Íslands og Háskóla Íslands hafa áhuga á að byggt 
verði yfir Listaháskólann í Vatnsmýrinni. Lóð austan náttúrufræðahússins Öskju 
kemur helst til greina en rektor Listaháskólans horfir þó enn til miðbæjarins.

Við teljum að skólinn 
gæti sómt sér mjög vel á 

þessum stað.
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Vorlitirnir
eru komnir

Dior kynning
15. - 20. febrúar

Komdu og kynntu þér nýjungarnar frá Dior. Glæsilegir litir. Einnig 
glóðvolgt í hillunum næturkrem og augnkrem í Capture Total línunni.

Sérfræðingur frá Dior veitir ráðgjöf 
í umhirðu húðar og förðun.

Kaupauki*: Falleg snyrtitaska með varalit (miniatur), varablýant, varapensli 
og hreinsimjólk 50 ml. fylgir þegar verslað er í Dior fyrir 4.900 kr. eða meira.
*Gildir á meðan birgðir endast.



 Hagur barna í iðnríkj-
unum mælist að meðaltali verstur 
í Bretlandi og Bandaríkjunum 
samkvæmt skýrslu Barnahjálpar 
Sameinuðu þjóðanna (UNICEF) 
sem kom út í gær. Skýrslan er sú 
fyrsta sinnar tegundar þar sem 

velferð barna í iðnríkjum er mæld 
út frá sex flokkum.

Norðurlöndin, að Íslandi und-
anskildu, röðuðu sér ofarlega á 
heildarlistann. Svíþjóð, Danmörk 
og Finnland voru í 2., 3. og 4. sæti 
og Noregur var í 7. sæti. Holland 
er í efsta sæti af 21 þjóð sem mæld 
var í öllum flokkunum sex og var 
á topp tíu í þeim öllum. Níu þjóðir, 
þar á meðal Ísland, skiluðu ekki 
inn upplýsingum fyrir alla flokka 
og eru því ekki taldar með á 
heildarlistanum yfir meðaltal 
flokkanna.

Flokkarnir sex sem voru notað-
ir til að mæla velferð eru efnisleg-
ur auður, heilsa og öryggi, mennt-
un, samband við jafningja og 
fjölskyldu, hegðun og áhætta, og 
huglægur skilningur barnanna á 
velferð.

Staða Íslands var greind í 
þremur flokkum: heilsa og öryggi, 
menntun og huglægur skilningur 
barna á velferð. Ísland var í öðru 
sæti þjóða í flokknum um heilsu 
og öryggi á eftir Svíum og í þrett-
ánda sæti í menntunarflokknum, 
neðst Norðurlandanna. Ísland 
komst ekki í sæti í þriðja flokkn-
um þar sem upplýsingar voru ekki 
fullnægjandi.

Athygli vekur að engin augljós 
tengsl voru á milli velferðar barna 
og vergrar þjóðarframleiðslu ríkj-
anna samkvæmt niðurstöðum 
skýrslunnar. Til dæmis var Tékk-
land, sem var í 15. sæti, með hærra 
meðaltal í flokkunum heldur en 
mun ríkari lönd á borð við Frakk-
land, Austurríki, Bandaríkin og 
Bretland, sem voru neðar á listan-
um.

Velferð barna mest í 
norðurhluta Evrópu
Bretland er neðst á lista iðnvæddra ríkja yfir velferð barna samkvæmt skýrslu 
Barnahjálpar SÞ. Norðurlöndin eru í efstu sætum utan Íslands, sem skilaði ekki 
nægum upplýsingum. Ekki virðast tengsl á milli þjóðarframleiðslu og velferðar.

 Heldur hallaði á krónuna 
á málþingi sem nemendafélag við-
skiptafræðinema við Háskólann í 
Reykjavík boðaði til í hádeginu í 
gær undir yfirskriftinni „Evran 
eða krónan“. 

Ólafur Ísleifsson, lektor við 
HR, hvatti til fordómalausrar 
umræðu um gengismál hér og 
kallaði eftir hlutlausri úttekt þar 
sem metinn yrði kostnaður við að 
taka upp evru og borinn saman við 
kostnað sem því fylgdi að búa við 
núverandi kerfi áfram. Hann benti 
á að verðbólgumarkmið með fljót-
andi gengi sem hér var tekið upp 
árið 2001 hafi í raun verið „þving-
aður leikur“ og mætti kalla tilraun 

þar sem slíkt hafi ekki verið reynt 
í jafnlitlu hagkerfi áður. „Og 
árangurinn liggur fyrir,“ segir 
hann. „Háir vextir, mikill vaxta-
munur við útlönd, óstöðugleiki í 
gengi krónunnar, óviðunandi við-
skiptahalli, hættumerki á vett-
vangi fjármálastöðugleika.“ Þarna 
segir hann kominn aðdraganda 

þeirra efasemda sem vart verði 
víðs vegar í þjóðfélaginu um ágæti 
núverandi fyrirkomulags.

Yngvi Örn Kristinsson, fram-
kvæmdastjóri verðbréfasviðs 
Landsbankans, benti á að gengi 
evrunnar ætti líklega eftir að 
lækka og það hentaði ekki ríkjum 
með mikinn hagvöxt líkt og hér 
væri. Aðalsteinn Leifsson, lektor 
við HR, taldi ráð að huga að Evr-
ópusambandsaðild og Bjarni Már 
Gylfason, hagfræðingur Samtaka 
iðnaðarins, taldi rétt að horfa á 
aðra möguleika en krónuna þar 
sem peningastefnan sem hér væri 
rekin skilaði ekki því sem vonast 
hafði verið til. 

Peningastefnan virkar ekki
Fjórir karlmenn 

um tvítugt voru handteknir í 
Reykjavík aðfaranótt miðviku-
dags, grunaðir um innbrot. 

Lögregla stöðvaði bíl eins 
þeirra í venjubundnu eftirliti og 
fann töluvert af þýfi sem talið er 
að hafi verið stolið í nokkrum 
innbrotum.

Fulltrúi lögreglunnar segir 
mennina vera góðkunningja 
lögreglunnar og voru þeir 
yfirheyrðir í gær. Ekki er ljóst 
hvaðan þýfið kemur en vonast 
er til að hægt sé að tengja það 
við innbrot sem hafa verið 
framin í höfuðborginni á síðustu 
dögum.

Með fullan bíl 
af innbrotsþýfi

Í Japan stendur nú yfir 
ráðstefna þar sem rætt er 
hvernig færa megi Alþjóðahval-
veiðiráðið aftur nær upprunalegu 
markmiði sínu; að stýra hvalveið-
um.

Japanar hófu ráðstefnuna á 
þriðjudag á því að ávíta fulltrúa 
þeirra þjóða sem eru andvígar 
hvalveiðum fyrir að vera 
fjarverandi. Öllum 72 aðildar-
þjóðum ráðsins var boðið og 
ákváðu 38 þjóðir að sniðganga 
ráðstefnuna, þar á meðal Bretar, 
Ástralar og Bandaríkjamenn.

Fulltrúi Japans í ráðinu, 
Minoru Morimoti, sagði fjarveru 
þjóðanna gera viðræður um 
umbætur á ráðinu „nánast 
ómögulegar“.

Ræða Alþjóða-
hvalveiðiráðið

 Karlmaður hefur verið 
dæmdur í Héraðsdómi Vestur-
lands fyrir að hafa valdið 
hneykslan sakir ölvunar á 
almannafæri, meðal annars með 
öskrum og grjótkasti.

Atvikið átti sér stað í júlí, bæði 
á Fellabrekku og við veitingastað-
inn Kaffi 59 í Grundarfjarðarbæ. 
Árið 2006 gekkst maðurinn undir 
lögreglustjórasátt vegna brots á 
lögum um ávana- og fíkniefni. 
Hann var dæmdur til að greiða tíu 
þúsund króna sekt til ríkissjóðs 
eða sæta tveggja daga fangelsi 
ella.

Sekt fyrir öskur 
og grjótkast

Fulltrúi Vinstri grænna 
í umhverfisráði Reykjavíkur lagði 
til að 3.350 milljónir króna sem 
Vegagerðin eyrnamerkir mislægum 
gatnamótum við Miklubraut og 
Kringlumýrarbraut færu frekar í 
almenningssamgöngur og öryggis-
úrbætur. Þar af rynnu 2.800 
milljónir til að leggja forgangsa-
kreinar fyrir strætisvagna. 

Fulltrúar Framsóknarflokks og 
Sjálfstæðisflokks sögðu tillögu 
Vinstri grænna lýsa „ótrúlegum 
kreddum“. Fulltrúar Samfylkingar-
innar sögðust vilja Öskjuhlíðar-
göng í forgang og höfnuðu áherslu 
meirihlutans á mislæg gatnamót 
við Kringlumýrarbraut og 
Miklubraut.

Vilja ekki mis-
læg gatnamót

 Bæjarlögmað-
ur í Kópavogi er að ósk 
bæjarráðsfulltrúa
Samfylkingarinnar að 
taka saman álitsgerð um 
hugsanlega skaðabóta-
skyldu Kópavogsbæjar 
vegna mögulegra 
bótakrafna bræðranna 
Sigurðar og Karls 
Hjaltested. Eins og 
komið hefur fram í 
Fréttablaðinu gera 
bræðurnir kröfu til 
hlutar í Vatnsendajörð-
inni sem Kópavogsbær 
er að eignast nær alla með eignarnámssátt við ábúandann, Þorstein 
Hjaltested. Hann er bróðursonur Sigurðar og Karls sem hyggjast höfða 
mál til að hnekkja erfðaskrá er liggur til grundvallar eignarrétti 
Þorsteins á Vatnsendajörðinni. 



 Eldri borgarar í 
Hafnarfirði fá á næstunni sent 
vildarkort fyrir 67 ára og eldri. 
Gegn framvísun kortsins fá eldri 
borgarar frítt á söfn bæjarins, í 
sund og á bókasafnið. Þá verður 
líkamsrækt og þátttaka í íþrótta-
félögum og tómstundastarfi 
greidd niður um 2.000 krónur á 
mánuði eins og gert er fyrir fjór-
tán ára og yngri. 

Vildarkortið verður sent út á 
næstu vikum. Sigurður Hallgríms-
son, formaður Félags eldri borg-
ara í Hafnarfirði, segir að kortið 
sé að danskri fyrirmynd og er 
ánægður með þróunina. Hann 
segir að það sé „ljómandi gott“ að 

fá vildarkortið því að þá sjái fólk 
svart á hvítu hvaða afslátt það fái 
og geti nýtt sér kortið að vild.

Einnig er rætt um að gera 
strætó gjaldfrjálsan fyrir eldri 
borgara á höfuðborgarsvæðinu, 
svipað og gert er á Akureyri og í 
Reykjanesbæ og þykir hafa reynst 
vel. Stefnt er að því að taka upp 
viðræður við samgönguráðuneyt-
ið um greiðsluþátttöku á höfuð-
borgarsvæðinu en niðurstaða ligg-
ur ekki fyrir strax.

Hof verður nafnið á 
menningarhúsinu sem er að rísa á 
Akureyri. Var það valið úr 241 
nafni sem barst í samkeppni um 
nafnið.

Einróma dómnefnd segir Hof 
merkja stórhýsi eða mikla 
byggingu og raunar einnig 
helgidóm. Hof sé stutt og þjált 
nafn og fari því vel í samsetningu.

Tvö gerðu Hofs-nafnið að sinni 
tillögu, þau Aðalbjörg Sigmars-
dóttir og Heimir Kristinsson sem 
bæði búa á Akureyri. Auk 
viðurkenningarskjala fengu þau í 
gær ársmiða á alla opinbera 
viðburði í húsinu á fyrsta 
starfsári þess. -

Menningarhús 
skal heita Hof

 Skólaráðið í 
Kansas í Bandaríkjunum hefur 
heimilað kennurum í ríkinu að 
kenna þróunarkenningu Darwins, 
en það hafa þeir ekki mátt gera í 
átta ár nema hafa þann fyrirvara 
að kenningin sé ósönnuð með öllu.

Mikið grín hefur verið gert að 
skólaráðinu í Kansas fyrir þessa 
afstöðu, en nú hafa orðið manna-
breytingar í ráðinu þannig að 
demókratar og hófsamir 
repúblikanar eru komnir í 
meirihluta.

Atkvæði féllu þannig að sex 
ráðsmenn samþykktu breyting-
una en fjórir vilja enn ekki sjá 
þróunarkenninguna.

Þróunarkenn-
ingin aftur leyfð

 Að leggja sig yfir daginn 
getur dregið úr hættu á að deyja 
úr hjartasjúkdómi, samkvæmt 
viðamikilli rannsókn grískra 
vísindamanna sem sagt er frá á 
fréttavef BBC.

Sex ára rannsóknir sýndu fram 
á að þeir sem lögðu sig í hálftíma 
yfir daginn að minnsta kosti 
þrisvar sinnum í viku voru í 37 
prósent minni hættu en aðrir á að 
deyja vegna hjartasjúkdóma eftir 
að tekið hafði verið tillit til heilsu-
fars, aldurs og líkamlegs forms. 

Sérfræðingar sögðu að 
miðdegishvíldin gæti hjálpað 
fólki að slaka á og þar með draga 
úr streitu. 

Hollt að leggja 
sig yfir daginn
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 Ef nýtt lagafrumvarp 
Jóns Sigurðssonar, iðnaðar- og við-
skiptaráðherra, verður samþykkt 
á Alþingi verður hægt að dæma 
starfsmenn eða stjórnarmenn 
fyrirtækja í allt að sex ára fang-
elsi ef þeir framkvæma eða hvetja 
til samráðs á markaði. Í greinar-
gerð með frumvarpinu kemur 
fram að þetta sé ein helsta breyt-
ingin með lögunum: Að refsi-
ábyrgð einstaklinga verði afmörk-
uð nánar en gert er í gildandi 
lögum.

Frumvarpinu var útbýtt á 
Alþingi í lok janúar og var vísað til 
efnahags- og viðskiptanefndar.

Frumvarpið felur í sér skýrari 
ákvæði en gildandi lög um refsi-
ábyrgð einstaklinga í brotum gegn 
samkeppnislögum en helsta ástæð-
an fyrir því að ákæru á hendur 
Einari Benediktssyni, Geir 
Magnússyni og Kristni Björns-
syni, forstjóra olíufélaganna Olís, 
Skeljungs og Olíufélagsins á árun-
um 1993 til ársins 2001, var vísað 
frá í Héraðsdómi Reykjavíkur á 
föstudag, var sú að ekki væri hægt 
að sakfella einstaklinga fyrir brot 
gegn samkeppnislögum. Þremenn-
ingarnir eru ákærðir fyrir að hafa 

haft með sér ólögmætt samráð á 
árunum 1993 til 2001. 

Helgi Magnús Gunnarsson, 
saksóknari ríkissaksóknara, segir 
að úrskurðinum verði vísað til 
Hæstaréttar og að hugsanlega 
verði gefin út ný ákæra á hendur 
forstjórunum.

Aðspurður segir Jón Sigurðs-
son að olíumálið sé ekki undirrót 
frumvarpsins. Hann segir að 
megininntak þess sé ný verka-
skipting á milli lögreglunnar og 
samkeppniseftirlitsins. Jón segir 
að frumvarpið sé vinna sameigin-
legrar nefndar dómsmálaráðu-
neytisins og viðskiptaráðuneytis-
ins sem meðal annars var skipuð 
vegna olíumálsins. „Það gefur 

augaleið að olíumálið hefur gildi 
fyrir þetta frumvarp því það mál 
snertir verkaskiptingu þessara 
stofnana,“ segir Jón.

Í frumvarpi Jóns er refsi-
ábyrgð einstaklinga skýr. Í grein-
argerð með frumvarpinu kemur 
fram að í ljósi þeirra miklu hags-
muna sem í húfi eru fyrir neyt-
endur og atvinnulífið í málum þar 
sem grunur leikur á samráði sé 
eðlilegt að einstaklingum verði 
refsað fyrir samkeppnislagabrot.

Vilhjálmur Egilsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnulífs-
ins, gagnrýnir frumvarpið vegna 
þeirra breytinga á refsiákvæðum 
sem felast í því. Hann telur að það 
sé óeðlilegt, eins og kemur fram í 
frumvarpinu, að bæði sé hægt að 
sekta fyrirtæki með stjórnvalds-
sektum og að sækja þá einstaklinga 
til saka sem alfarið framfylgja 
stefnu fyrirtækisins og brjóta í 
þágu þess en ekki í eigin þágu. Vil-
hjálmur segir að samkvæmt gild-
andi lögum sé aðeins hægt að dæma 
mann í fangelsi ef hann hefur hagn-
ast á broti sínu persónulega en að 
þessu verði breytt ef lagafrumvarp 
Jóns verður samþykkt.

Refsiábyrgð manna 
skýrari í frumvarpi
Lagabreytingar í frumvarpi Jóns Sigurðssonar kveða skýrt á um refsiábyrgð ein-
staklinga í brotum gegn samkeppnislögum. Vinnan við frumvarpið hófst meðal 
annars vegna olíusamráðsmálsins. Vilhjálmur Egilsson gagnrýnir frumvarpið.

 Sjö fyrir-
tæki fengu gögn í forvali fyrir 
útboð á eftirliti og viðhaldi á fast-
eignum á Keflavíkurflugvelli 
fyrsta daginn eftir að sala á for-
valsgögnum Þróunarfélags Kefla-
víkurflugvallar hófst. Frestur til 
að skila inn tilboðum rennur út 28. 
febrúar. 

Brynjólfur Guðmundsson, 
framkvæmdastjóri Verkfræði-
stofu Suðurnesja, segir að áhug-
inn sé í samræmi við væntingar. 
Suðurnesjamenn hafi fyrst og 
fremst sótt gögnin fyrsta daginn 
en búast megi við áhuga af höfuð-
borgarsvæðinu á næstunni. 

Um er að ræða forval á reglu-

bundnu eftirliti með öllum fast-
eignum sem heyra undir Þróunar-
félag Keflavíkurflugvallar og 
nauðsynlegt viðhald á þessum 
eignum ásamt vöktun brunakerfa 
og öryggisvaktar á svæðinu. 

Brynjólfur segir að miðað sé 
við að gerður verði þriggja ára 
samningur við einn aðila og að 
samningurinn taki gildi í maí. 
„Þetta er spurning um reglulegt 
eftirlit með öllum fasteignum á 
svæðinu,“ segir hann. 

„Við miðum við að farið sé inn í 
hverja íbúð kannski einu sinni í 
viku. Viðhaldið er hins vegar 
óskrifað mál. Það fer bara eftir 
þörfum. Ef í ljós kemur að það 

þarf að skipta um rúður eða ljósa-
perur þá gerum við ráð fyrir að 
það verði gert.“  

Sjö hafa sótt forvalsgögnin

 Mál Keflvíkings, sem 
var ákærður fyrir ólöglegan 
vopnaburð og vörslu fíkniefna auk 
annarra brota, var tekið fyrir í 
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær.

Hinn 6. október síðastliðinn 
fann lögregla tæp þrettán grömm 
af amfetamíni, 95 grömm af hassi 
og einn skammt af LSD í bíl hans. 
Þegar leitað var á manninum á 
lögreglustöð fannst Taurus 357 
Magnum skammbyssa, sem hann 
hafði ekki leyfi fyrir.

Hinn 26. sama mánaðar ók 
maðurinn síðan yfir á rauðu ljósi 
og fundust tæp fjörutíu grömm af 
amfetamíni, fjögur grömm af 

hassi auk annarra fíkniefna þegar 
lögregla stöðvaði hann. Þá var 
hann með gasvopn í fórum sínum 
sem hann framvísaði við leit.

Þess er krafist að maðurinn 
verði dæmdur til refsingar og 
fíkniefnin og vopnin, auk sprengi-
efnis í járnhylki sem hann var 
með, verði gerð upptæk.

Fyrir dómi játaði maðurinn að 
hafa haft á sér vopnin auk hluta 
fíkniefnanna og ekið gegn rauðu 
ljósi, en neitaði annars sök. Mál-
inu var frestað til 9. mars á meðan 
frekari gagna er aflað um fíkni-
efnin sem fundust. 

Þrír bílar óku út af á Vestur-
landsvegi í fljúgandi hálku í 
gærmorgun. Einn bílanna valt en 
enginn slasaðist. Hægðist nokkuð 
á umferð um Vesturlandsveginn í 
gærmorgun vegna slysanna sem 
og hálkunnar.

Einn bíll fór út af norðan við 
Grundarhverfi þar sem hann var 
á leið til Reykjavíkur. Ökumaður-
inn missti stjórn á bílnum, ók út 
af veginum og valt. Annar fór af 
veginum við Saltvík á Kjalarnesi.

Sá þriðji fór út af rétt sunnan 
Hvalfjarðarganganna, undir 
svipuðum kringumstæðum. 
Ökumenn voru allir einir í 
bílnum. Lögregla biður ökumenn 
að fara sérstaklega varlega þegar 
hálka er á veginum en umferðar-
þungi er jafnan mikill á Vestur-
landsvegi.

Þrír fóru út af 
Vesturlandsvegi

 Viðgerð á CANTAT-3 
sæstrengnum hefur verið frestað 
þangað til í apríl. Að því er kemur 
fram á heimasíðu Farice er 
orsökin vont veður, en ekki hefur 
tekist að hefja viðgerðir síðan 
viðgerðarskipið Pacific Guardian 
kom á staðinn um miðjan janúar.
Skipinu hefur því verið snúið til 
hafnar enn á ný. 

Þetta er í annað skipti sem 
viðgerð er frestað á strengnum, 
sem bilaði 17. desember á síðasta 
ári. Bilunin gerir það að verkum 
að hægt er að flytja töluvert 
minna af gögnum um hann en 
undir venjulegum kringumstæð-
um.

Viðgerð frestað 
þangað til í apríl



 Palestínumenn ætla fljót-
lega að hefja samningaviðræður um nýja þjóð-
stjórn með þátttöku beggja helstu fylkinga 
þeirra, Hamas og Fatah. Mörg erfiðustu deilu-
efni þeirra eru þó enn óleyst, eins og til dæmis 
hver fari með yfirsstjórn öryggissveitanna og 
hvað verði um vopnaðar sveitir Hamas-
samtakanna.

Sömuleiðis er enn alls óvíst hver viðbrögð 
Ísraelsstjórnar verða. Ísraelar hafa hingað til 
viljað ræða við Mahmoud Abbas, leiðtoga 
Fatah og forseta Palestínustjórnar, en neitað 
að eiga orðastað við Ismail Haniyeh, leiðtoga 
Hamas og forsætisráðherra stjórnarinnar, sem 
segir af sér í dag. Þeir Haniyeh og Abbas hitt-
ast síðar í dag til að hefja viðræður sínar, en 
þeir þurfa að ljúka stjórnarmyndun innan 
fimm vikna.

Ehud Olmert, forsætisráðherra Ísraels, 
hefur sagt að Ísraelsstjórn muni hugsanlega 
slíta öll tengsl við Abbas, telji hún þjóðstjórn-
ina ekki ætla að uppfylla þau skilyrði að viður-
kenna tilverurétt Ísraelsríkis, viðurkenna 
fyrri friðarsamninga og hafna öllu ofbeldi.

Hörð átök hafa verið milli liðsmanna Fatah 
og Hamas svo legið hefur við borgarastríði, 
en á fundi leiðtoga beggja fylkinganna í 
Mekka í Sádi-Arabíu um  helgina tókst sam-
komulag milli þeirra, sem þó er óvíst hversu 
auðvelt verður að framkvæma.

Á mánudaginn næsta ætlar Condoleezza 
Rice, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, að 
hitta bæði Haniyeh og Abbas á sameiginleg-
um fundi þeirra þriggja, og þá gæti verið að 
málin skýrist eitthvað.

Mörg erfiðustu deiluefnin enn óleyst

Forfallakennari í 
bandarískum smábæ á yfir höfði 
sér allt að 40 ára fangelsisdóm 
eftir að hafa verið sakfelldur 
fyrir að sýna nemendum klám.

Hin fertuga Julie Amero segist 
lítið hafa kunnað á tölvur og því 
verið ráðalaus þegar gluggar með 
klámfengnu efni tóku að birtast í 
sífellu á skjá skólatölvunnar í 
miðri kennslu.

Saksóknari dró þetta í efa 
ásamt kviðdómi sem sakfelldi 
Amero.

Tölvusérfræðingar hafa 
gagnrýnt úrskurðinn og segja 
þetta geta komið fyrir hvern sem 
er. Óumbeðnum forritum sé oft 
komið fyrir í tölvum sem geti 
síðan birt auglýsingar á borð við 
þær sem komu á skjá Amero.

Klám birtist á 
tölvuskjá í tíma 

 Bæjarstjórnir 
Bolungarvíkur og Ísafjarðar lýsa 
yfir fögnuði sínum með nýja 
samgönguáætlun Sturlu Böðvars-
sonar samgönguráðherra sem 
kynnt var á mánudag. 

Óshlíðarjarðgöng, milli 
bæjanna tveggja, koma til með að 
leysa af hólmi viðsjárverðan veg 
og sameina sveitarfélögin í eitt 
atvinnu- og þjónustusvæði, segir í 
yfirlýsingu frá bæjarstjórnunum 
tveimur.

Þverun Mjóafjarðar og 
Reykjarfjarðar er einnig fagnað 
þar vestra sem og fyrirsjáanlegri 
vegagerð um Arnkötludal.

Að lokum segja bæjarstjórn-
irnar það fagnaðarefni að gert sé 
ráð fyrir því í áætluninni að 
leggja göng milli Dýrafjarðar og 
Arnarfjarðar, því þannig tengist 
norður- og suðursvæði Vestfjarða 
með öruggum hætti.

Sameinaðar í 
fögnuðinum

 Aflinn í janúar 
2007 var 80.014 tonn sem er nær 
tvöfalt meiri afli en í janúar 2006 
en þá var aflinn 41.536 tonn. 
Munar mest um meiri loðnuafla í 
ár. Botnfiskaflinn í janúar var 
33.370 tonn sem er álíka og 
botnfiskaflinn í janúar í fyrra en 
þá var aflinn 32.368 tonn. 

Landað var 40.565 tonnum af 
loðnu í nýliðnum janúar. Loðnu-
aflinn var minni í janúar 2006 en 
þá var aðeins landað 8.546 
tonnum af loðnu. Nú var líka 
landað 5.329 tonnum af sumar-
gotssíld af íslenskum skipum en í 
janúar 2006 var síldaraflinn 569 
tonn. Heildarafli fiskveiðiársins 
2006/2007 var kominn í tæplega 
436 þúsund tonn í lok janúar.

Meiri fiskafli nú
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fréttir og fróðleikur

Standa vörð 
um Varmá

Tölvuháskóli varð fullgildur háskóli

Tvö ár voru í gær liðin frá 
því Rafik Hariri forsætis-
ráðherra var myrtur í 
Líbanon. Stuðningsmenn 
stjórnvalda efndu til úti-
fundar og var óttast að til 
átaka kæmi við stjórnar-
andstæðinga.

Ótti við að borgarastríð brjótist út 
á ný í Líbanon hefur magnast í 
vetur. Stjórnarandstæðingar hafa 
slegið upp tjaldborg í miðri höfuð-
borginni Beirút og krefjast þess 
að stjórnin segi af sér. Undir for-
ystu Hezbollah hefur reglulega 
verið efnt til mótmælafunda og 
verkfalla, sem stundum hafa 
endað með átökum.

Sprengingar í tveimur strætis-
vögnum skammt fyrir utan höfuð-
borgina Beirút á þriðjudaginn áttu 
að öllum líkindum að tryggja að til 
harðvítugra átaka kæmi daginn 
eftir, það er í gær, þegar þess var 
minnst að tvö ár voru liðin frá 
morðinu á Hariri. 

Dagurinn í gær gat því ráðið 
úrslitum um framtíðarhorfurnar, 
því ef útifundir stjórnarliða 
skammt frá tjaldborg stjórnar-
andstæðinga færu friðsamlega 
fram, „þá gæti Líbanon verið borg-
ið“, skrifaði breski blaðamaðurinn 
Robert Fisk í grein í dagblaðinu 
Independent í gærmorgun. En ef 
dagurinn snýst upp í stjórnleysi, 

bætti hann við, „þá virðast horf-
urnar á borgarastríði enn raun-
verulegri“.

Fisk þekkir vel til mála í Líbanon, 
hefur búið þar í meira en aldar-
fjórðung. Óvíða eru stjórnmálin 
flóknari og átökin harðvítugri en 
einmitt í Líbanon, og sumir lands-
menn eru að komast á þá skoðun 
að lýðræðislegt stjórnskipulag 
landsins geri vandann enn erfiðari 
viðureignar.

„Við kusum þá, en kosningar 
hér eru ekkert líkar kosningum 
annars staðar í heiminum,“ segir 
George Khawwam, 26 ára gamall 
veitingamaður í Beirút, í viðtali 
við AP-fréttastofuna.

Líbanar stæra sig gjarnan af 
því að þar í landi sé lýðræðið 
frjálsara og opinskárra en í nokkru 
öðru arabaríki. Þeir sem berjast 
fyrir lýðræði, til dæmis í Sýrlandi, 
geta hæglega átt von á því að lenda 
í fangelsi, en í Líbanon hefur fólk 
stjórnarskrárbundinn rétt til þess 
að skipta um ríkisstjórn og stofna 
stjórnmálaflokka. Auk þess ríkir 
fjölmiðlafrelsi í landinu.

Það sem flækir málin er að 
helstu valdaembættum er skipt á 
milli helstu trúarhópa landsins, 
það er kristinna manna, súnní-
múslíma og sjía-múslíma, eftir 
fastákveðnum reglum. 

Ekki er skárra að þessar reglur 

eru að grunni til frá árinu 1932, 
eða ellefu árum áður en Líbanon, 
sem áður hafði verið undir stjórn 
Frakka, varð sjálfstætt ríki. Á 
þeim tíma voru kristnir menn í 
meirihluta en eru nú ekki nema 35 
prósent landsmanna, og má rekja 
það bæði til brottflutninga krist-
inna og frjósemi múslíma.

Alls eru 18 trúarhópar í landinu 
og stærstu stjórnmálaflokkarnir 
eru allir bundnir við trúarhópana. 
Sjía-múslímar eru langflestir, um 
það bil 1,2 milljónir. Kristnir menn 
skiptast í ýmsa trúflokka, en flest-
ir þeirra eru svonefndir marón-
ítar, um það bil 900 þúsund talsins.

Samkvæmt óskráðum reglum á 
forseti landsins jafnan að koma úr 
röðum kaþólskra maróníta, for-
sætirsáðherrann verður að vera 
súnní-múslími og þingforsetinn 
skal vera sjíi. Þingsætum er síðan 
skipt jafnt á milli múslíma og 
kristinna manna, samkvæmt sam-
komulagi sem gert var árið 1990 
til að binda endi á langvinnt borg-
arastríð, og ráðherrastólar skipt-

ast einnig nokkurn veginn jafnt 
milli kristinna og múslíma.

„Þeir eru með annan fótinn í hefð-
inni og hinn fótinn í nútímanum,“ 
hefur AP eftir Paul Salem, en hann 
stjórnar bandarískri friðarrann-
sóknarstofnun Carnegie-sjóðsins, 
sem sérhæfir sig í Mið-Austurlönd-
um. „Þeir sækjast eftir lýðræði og 
borgaralegu samfélagi, en eru 
bundnir félagshópunum og fastir í 
fortíðinni.“ Nýstárleg lausn á 
stjórnarkreppunni er þó ef til vill í 
sjónmáli, að minnsta kosti ef hlust-
að er á nýjasta dægurlagið sem 
hljómar um land allt. Þar er sungið 
um að senda ætti alla stjórnarherr-
ana saman á stórum bát út í hafs-
auga – „þá fengjum við frið og ró“ 
segir í textanum.

Spennuþrungið ástand í Beirút
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hagur heimilanna

Verstu kaupin gerð fjórum sinnum
 Margrét Frímannsdóttir, þingmaður 

Samfylkingar, segir garðyrkjuna hafa 
hressandi áhrif á líkama og sál. 

Héraðsdómur Reykjavíkur 
dæmdi nýlega í máli sem 
snertir neytendur og rétt 
þeirra. Þar kom meðal ann-
ars fram að í viðskiptum á 
neytandi að njóta góðs af 
afsláttarkjörum milligöngu-
aðila þegar vörur og efni 
eru keypt. Talsmaður neyt-
enda segir niðurstöðuna 
mikilvæga fyrir neytendur.

Málið höfðaði lagnafyrirtæki 
vegna reiknings sem það hafði 
gefið út á konu sem keypti þjón-
ustu af fyrirtækinu. Meðal annars 
var deilt um það hvort afsláttar-
kjör fyrirtækisins í efniskaupum 
ættu að skila sér til neytandans og 
hvort fyrirtækinu hafi verið heim-
ilt að leggja virðisaukaskatt ofan á 
vinnulaun og aðrar fjárhæðir eftir 
að þær hafi verið tilgreindar.

Starfsmaður fyrirtækisins 
keypti vörur og efni fyrir konuna, 
og var konan rukkuð fyrir tímann 
sem fór í kaupin. Vörurnar voru 
keyptar á sérstökum afsláttar-
kjörum, en í reikningi var konan 
krafin um kostnað án afsláttar. 

Þar sem starfsmaður fyrirtæk-
isins var á launum hjá konunni 
þegar hann keypti vörurnar var 
ekki litið svo á að hann væri að 
selja henni vörurnar heldur hefði 
milligöngu við innkaupin. Því taldi 
héraðsdómur ósanngjarnt að 
konan hafi verið krafin um annað 
verð á vörunum en kaupandinn 
greiddi sjálfur, og hafnaði kröfu 
fyrirtækisins.

Konan var einnig krafin um 
greiðslu vinnulauna, sem höfðu 

áður verið tilgreind, en að við-
bættum virðisaukaskatti. Dómur-
inn komst að þeirri niðurstöður að 
fyrirtækinu hafi ekki verið heim-
ilt að bæta virðisaukaskatti ofan á 
vinnulaunin, og vísaði í lagagrein 
sem segir: „Í tilgreindu verði 
skulu innifalin öll opinber gjöld 
nema neytandi hafi sannanlega 
haft vitneskju um að þau væru 
það ekki.“

„Þetta er mjög mikilvæg niður-

staða því ég veit ekki til þess að 
það hafi reynt á þetta áður,“ segir 
Gísli Tryggvason, talsmaður neyt-
enda, og á þar við úrskurðinn um 
að neytandinn skuli njóta góðs af 
afsláttarkjörum. Hann segir 
úrskurðinn um lagningu virðis-
aukaskatts á tilgreind vinnulaun 
einnig athyglisverðan, en þar séu 
lögin mun skýrari og niðurstaðan 
komi því ekki beint á óvart.

Neytendur eiga að njóta 
góðs af afsláttarkjörum

550 5000
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Um það er ekki deilt úti í 
heimi, að ójöfnuður í 

skiptingu auðs og tekna milli 
manna hefur víða færzt í vöxt 
undangengin ár. Til þess liggja 
ýmsar ástæður, sem vert er að 
skoða. En fyrst þetta: um hvaða 
ójöfnuð er verið að tala? Milli 
fólks í hverju landi fyrir sig? Eða 
milli landa? Skoðum fyrst 
tekjuskiptinguna milli landa án 
tillits til mannfjölda. Hún stóð 
nokkurn veginn í stað frá 1960 til 
1980. Hægur vöxtur Afríkulanda 
eftir 1960 hneigðist til að auka 
ójöfnuð milli landa á heimsvísu, 
þar eð Afríka dróst aftur úr 
öðrum heimshlutum, en á móti 
kom, að heldur dró saman með 
iðnríkjunum innbyrðis og Suður-
Ameríka sótti í sig veðrið. Síðan 
1980 hefur ójöfnuður milli landa 
aukizt jafnt og þétt, fyrst vegna 
þess að nokkur Suður-Ameríku-
lönd komust í þrot eftir 1980 og 
reyndust ekki eiga fyrir skuldum 
og síðan vegna þess að Austur-
Evrópa og Sovétríkin sigldu í 
strand um og eftir 1990.

Þrátt fyrir þetta er því 
stundum haldið fram, að ójöfnuð-
ur milli landa hafi ekki aukizt, 
heldur þvert á móti minnkað 
síðan 1980. Sú fullyrðing er 
einnig rétt svo langt sem hún 
nær, enda er hún reist á sömu 
tölum um tekjur heimilanna í 
hverju landi fyrir sig, með þeirri 
viðbót, að fólksfjöldinn í hverju 
landi er tekinn með í reikninginn. 
Af því leiðir, að fjölmenn lönd 
eins og Indland og Kína hafa þá 
meira vægi í niðurstöðunni en 
fámennari lönd. Þessi breyting á 
mælistikunni dugir til að snúa 
dæminu við, því að ör vöxtur 
Indlands og Kína að undanförnu 
hefur lyft lífskjörum mikils 
fjölda fólks í nýjar hæðir. Sé 
Indlandi og Kína sleppt úr 
úrtakinu, fæst upphaflega 
niðurstaðan aftur: ójöfnuður í 
skiptingu tekna milli landa 
heimsins hefur aukizt verulega, 

þótt fólksfjöldinn í ólíkum 
löndum sé tekinn með í dæmið. 
Hvað ef við lítum á heiminn allan 
sem eina heild? Þá virðist 
ójöfnuður í tekjuskiptingu milli 
manna frekar en milli landa hafa 
aukizt lítillega á heimsvísu frá 
1980, en varla svo, að vert sé að 
gera veður út af því. Uppgangur-
inn í Indlandi og Kína á mestan 
þátt í því. Mönnum getur eigi að 
síður mislíkað misskipting milli 
ríkra og fátækra um heiminn, 
þótt hún hafi ekki ágerzt nema 
lítillega frá 1980.

En þótt aukning ójafnaðar um 
heiminn í heild hafi verið 
óveruleg frá 1980, þegar allt er 
skoðað, hefur ójöfnuður sums 
staðar aukizt frá fyrri tíð. 
Óprúttnir spunameistarar hafa 
sumir reynt að þræta fyrir þessa 
þróun; sumir reyndu til dæmis að 
þræta fyrir aukinn ójöfnuð í 
Bandaríkjunum og Bretlandi 
eftir 1980, eftir að Ronald 
Reagan og Margrét Thatcher 
tóku við stjórnartaumunum í 
þessum löndum. En tiltækar 
staðtölur um þróun tekjuskipt-
ingar í þessum tveim löndum 
taka þó af tvímæli um efnið, eins 
og lesandinn getur fræðzt nánar 
um til dæmis á vefsetrinu en.
wikipedia.org. Hitt er rétt, að 
haldbærar upplýsingar um 
skiptingu auðs og tekna eru ekki 

á hverju strái. Það stafar meðal 
annars af því, að hagstofur 
einstakra landa og alþjóðastofn-
anir hafa ekki hirt sem skyldi um 
að búa til sambærilegar staðtölur 
um tekjuskiptingu land úr landi. 
Hagstofur og alþjóðastofnanir 
hafa einnig hikað við að birta 
ójafnaðartölur aftur í tímann, svo 
að hægt sé að átta sig á þróun 
tekjuskiptingar með tímanum í 
einstökum löndum. Ný skýrsla 
Hagstofu Íslands er þessu marki 
brennd, hún nær yfir aðeins tvö 
ár, 2003 og 2004, og gerir því ekki 
nema hálft gagn, og varla það, 
því að umræðan um málið hér 
heima nú snýst um þróun 
tekjuskiptingar frá fyrri tíð. 
Útreikningar ríkisskattstjóra-
embættisins sýna þó svart á 
hvítu, að ójöfnuður í tekjuskipt-
ingu milli manna á Íslandi hefur 
aukizt mjög verulega frá 1993, 
eins og ég hef áður greint frá á 
þessum stað. Hér er átt við allar 
tekjur eins og vera ber, einnig 
fjármagnstekjur. Niðurstöður 
Stefáns Ólafssonar prófessors 
ber að sama brunni. 

Aukinn ójöfnuður í einstökum 
löndum að undanförnu á sér að 
sumu leyti eðlilegar skýringar. 
Tæknivæðing eykur eftirspurn 
eftir vel menntuðu vinnuafli 
umfram ófaglært verkafólk. 
Síaukin heimsviðskipti leggjast á 
sömu sveif. Hér heima hefur 
ríkið ýtt undir ójöfnuð með 
ýmsum ráðstöfunum, meðal 
annars með lækkun fjármagns-
tekjuskatts langt niður fyrir 
tekjuskatt af vinnulaunum. 
Hátekjumenn þiggja sumir 
frekar lág laun fyrir vinnu sína 
og þeim mun ríflegri kaupauka í 
bréfum og arði til að skjóta sér 
undan skatti. Tölur ríkisskatt-
stjóra sýna, að skatta- og trygg-
ingakerfið hefur ýtt undir 
ójöfnuð á Íslandi þvert á hefð-
bundinn tilgang ríkisfjármálanna 
og velferðarkerfisins. Bað 
einhver um það? 

Ójöfnuður um heiminn

Síðan 1980 hefur ójöfnuður 
milli landa aukizt jafnt og þétt.

F
orstjóri Landsvirkjunar, Friðrik Sophusson, er mjúkmáll 
þessa dagana. Honum veitir ekki af í andófinu sem er að 
magnast í kringum hann. Friðrik lítur á mótmæli við frek-
ari virkjunum í Þjórsá sem velferðarvandamál og segir 
mönnum hollast að minnast þess að fyrr eða síðar kreppi 

á dalnum í þjóðarbúinu. Hann hótar efnahagslegum þrengingum í 
ófyrirsjáanlegri framtíð sem röksemd fyrir álbræðslum í Helgu-
vík, Húsavík, stækkun í Straumi og jafnvel Þorlákshöfn, Skaga-
firði eða Eyjafirði. Hann lætur sem viðbótarvirkjanir í Þjórsá séu 
löngu ákveðið mál og getur þess í leiðinni að vatnsréttindi þar 
hafi ríkið átt um áratugaskeið, nánast eins og þjóðinni komi ekki 
við hvernig þau réttindi verði nýtt og hvenær. Hann undrar sig á 
andófi manna við línulögnum um landið þvert og endilangt, áður 
hafi það verið stolt manna að rafmagnsstaur stóð í hlaði: himinn 
Friðriks Sophussonar er rafmagnslínuturn. Hann sér ekki lengur 
skóginn fyrir þeim trjám, en veit sem gamall stjórnmálamaður að 
jafnvel hótanir verður að klæða í mjúkan búning.

Landsvirkjun er löngu orðin undarlega sambandslaus við nán-
asta umhverfi sitt. Talsmenn hennar og starfsmenn halda iðnir 
áfram látlausri þjónustu við stórkaupendur raforku og líta á 
áhyggjur almennings sem hvert annað fjas. En Sandgerðingar 
tóku af skarið: þeir kæra sig ekki um að gegnum sveitarfélagið sitt 
verði lagðar raflínur til Helguvíkur. Framtíðarmyndin er heldur 
ekki hugguleg þeim sveitarfélögum á Reykjanesi sem loksins eru 
laus undan áratuga hersetu: í áætlunum Landsnets verður Reykja-
nesið sundurskorið með háspennulínum, um hraunin ganga fram 
raðir risaturna. Það víðerni sem menn hafa loksins á síðasta ára-
tug fundið í næsta nágrenni við borgarþéttbýlið og uppgötvað sem 
söguríkan og einstakan stað er í hættu. Gestum og heimamönnum 
verður boðið uppá stórkostlegan gróðareit á Reykjanesi í aðflugi 
og brottför af landinu: stálturnaskógur Reykjaness er draumsýn 
Landsvirkjunarmanna. Og línurnar skulu liggja víða um nesið, 
sem er öruggara opnist jörðin eins og mun gerast og hefur tíðum 
gerst þar.

Sandgerðingar hafa stigið mikilvægt skref í umræðu þjóðarinn-
ar um virkjanir og stóriðju. Fólk á Reykjanesi verður næstu vikur 
að svara einfaldri spurningu: vilt þú búa undir raflínum, viltu hafa 
þær fyrir augunum hvert sem litið er á landi, hvar sem þú ert á 
Reykjanesi? „Ekki er hægt að sætta sig við þau umhverfisspjöll 
sem slík lína veldur auk þess sem hún setur hömlur á framtíðar-
uppbyggingu bæjarfélagsins,” segir í samþykkt Sandgerðinga: 
þau sjá ekki framtíð sína undir háspennulínunum.

Síðustu misserin hefur mátt heyra látlausan pirring manna sem 
fara um Hellisheiði yfir fyrirferð mannvirkja og lagna þar. Menn 
sjá ofsjónum yfir mannvirkjum í alfaraleið og þeim sem falin eru 
bak við leiti. Það sem áður var talið framfaramerki og staðfesting 
á tæknivæðingu samfélagsins er nú að verða kaun í andliti lands-
ins, ör sem ekki verður farðað yfir. Það sem Sandgerðingar föttuðu 
í síðustu viku, skilja Friðrik Sophusson og hans menn ekki enn. Ef 
almenningur tuðar nóg, kvartar, mótmælir, kann að vera að stjórn-
valdsmönnum skiljist á endanum að tímarnir eru að breytast. Ef 
til vill þarf að skipa stjórnvaldinu að stefnan sé breytt, dugi ekki 
annað til. Sá tilskipunardagur kann að nálgast.

Háspennulínur 
skera landið

Jafnréttismál verða að vera kosningamál 
í vor. Samfylkingin mun leggja sitt af 

mörkum til að svo megi verða. Á þessu kjör-
tímabili hefur Samfylkingin reglulega tekið 
jafnréttismál upp á þingi og bent á nauðsyn-
legar aðgerðir en einnig gagnrýnt ítrekuð 
brot ríkisstjórnarflokkanna á jafnréttislög-
unum í tengslum við stöðuveitingar. Til að 
undirstrika mikilvægi málaflokksins vill Samfylking-
in að jafnréttismálin verði sett undir forsætisráðu-
neytið svo þau verið höfð til hliðsjónar í öllum mála-
flokkum.

Samfylkingin hefur barist gegn launaleynd sem 
viðheldur kynbundnum launamun. Undir stjórn Ingi-
bjargar Sólrúnar Gísladóttur tókst að minnka kyn-
bundinn launamun um helming í Reykjavík. Á sama 
tíma tókst ríkisstjórninni hins vegar ekki að minnka 
kynbundinn launamun neitt. 

Við höfum lagt til breytingar á fæðingarorlofslög-
gjöfinni með Katrínu Júlíusdóttur og Jóhönnu 
Sigurðardóttur í broddi fylkingar. Við mótmæltum har-
kalega skerðingu ríkisstjórnarinnar á valfrelsi kvenna 

varðandi fæðingar þegar MFS-einingunni (með-
ganga, fæðing, sængurlega) var lokað í vetur.

Þá er fullkominn samhljómur milli Samfylk-
ingarinnar og hinna fjölmörgu kvennahreyf-
inga í landinu þegar kemur að kynbundnu 
ofbeldi og höfum við lagt til á þingi að sett verði 
sérstakt lagaákvæði um heimilisofbeldi.

Samfylkingin er eini flokkurinn sem státar 
af konu sem formanni. Þrír fyrstu þingflokks-
formenn Samfylkingarinnar voru konur. Nán-
ast helmingur allra kvenna sem var kosinn á 
þing í síðustu kosningum komu úr einum flokki, 

Samfylkingunni. Á sama tíma var kynjahlutfall Sjálf-
stæðisflokksins 18-4 í síðustu kosningum, körlum í 
vil.

Samfylkingin ætlar að halda áfram að berjast fyrir 
jafnrétti og í vor ætlum við saman að ná fram þeim 
sögulega árangri að gera konu að forsætisráðherra í 
fyrsta skipti.

Jafnrétti kynjanna er sameiginlegt úrlausnarefni 
karla og kvenna. Við þurfum aðgerðir í jafnréttismál-
um. Og þær aðgerðir mun Samfylkingin framkvæma. 
Samfylkingin meinar það sem hún segir þegar kemur 
að jafnréttismálum.

Höfundur er varaformaður Samfylkingarinnar. 

Konur og Samfylkingin
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



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Þessa dagana er haldin tískuvika í London en þar 
sýna hönnuðir það sem koma skal á næstu misserum.

Um þessar mundir stendur yfir tískuvika í London en 
þangað koma margir af færustu hönnuðum heims til að 
kynna nýjustu afurðir sínar og keppa í hönnun. Meðal 
þeirra eru Marc Jacobs, Basso & Brooke, Paul Smith, 
Again NYC, Jojo & Malou og margir fleiri. 

Á árum áður voru tískuvikurnar aðallega ætlaðar fólki 
sem tengdist iðnaðinum og fáir fengu að sitja sýningarnar 
miðað við það sem tíðkast í dag. Nú á dögum eru tísku-
vikur víða um heim miklir fjölmiðlaviðburðir þar sem 
tónlistarfólk, leikarar og fleiri stjörnur koma saman til að 
sjá það nýjasta í tískustraumunum. Hápunktur tísku-
vikunnar eru sýningarnar þar sem fyrirsætur spígspora 
niður pallana og sýna það sem koma skal í verslanir 
nokkrum mánuðum síðar. 

Undanfarið hefur mörgum verið tíðrætt um holdafar 
fyrirsætanna enda ákveðin vitundarvakning að fara af 
stað um þau mál. Þau mál voru í brennidepli þegar tísku-
vikan hófst en verkum tískuhönnuðanna hefur þó tekist 
að stela athyglinni. Meðal þeirra sem vöktu sérstaka 
athygli á tískuvikunni í ár var indverski hönnuðurinn 
Manish Arora, en hann er afar dáður í heimalandi sínu og 
eru vinsældir hans og fatamerkis hans Fish Fry sífellt að 
aukast. Hönnun hans þykir sameina auðugt ímyndunar-
afl, fegurð og notagildi, þá þykir hún stundum hafa tilvís-
un í indverska menningu. Á sýningunni í ár líkt og í fyrra 
notaðist Manish tölvuert við andlitsmálningu með ævin-
týralegri útkomu. Meira er fjallað um hönnuðinn á síðu 2 
en auk þess er hægt að skoða heimasíðuna www.manis-
harora.ws

Framtíðin 
í London

FREESTYLEKEPPNI - TÓNABÆJAR   

SKRÁNING STENDUR YFIR 
1. - 15. FEBRÚAR Í TÓNABÆ
Upplýsingar í síma 5108800 
og á www.tonabaer.is



Vinsælasti hönnuður Indlands 
á tískuviku í London.

Indverski hönnuðurinn Manish 
Arora kom fyrst fram á tískuviku 
í London í september árið 2005. 
Hann vakti umsvifalaust mikla 
athygli fyrir störf sín, en hönnun 

hans þykir sameina auðugt ímynd-
unarafl, fegurð og notagildi. Man-
ish útskrifaðist frá National 
Institute of Fashion Technology í 
Nýju-Delí árið 1995 og stofnaði 
sitt eigið merki tveimur árum 
síðar. Árið 2001 hóf hann útflutn-
ing á vörum sínum undir merkinu 

Fish Fry og þær má finna víða um 
heim. Hann notast mikið við hand-
unna vefnaðarvöru, áprentanir og 
útsaum í hönnun sinni sem hefur 
stundum tilvísanir í indverska 
menningu og eitt er víst að við 
eigum eftir að fá að sjá meira af 
Manish í framtíðinni.

Frumleiki og fegurð frá 
Indlandi

Nýbýlavegi 12  • Sími 554 3533
Opið virka daga 10-18 • Laugardaga 10-16
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Stærðir36-48
Blússur

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

NÝTT!!
Plokkari með ljósi
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Tískuhönnuðurinn Tommy 
Hilfiger boðar endurkomu sína 
með nýrri haustlínu.

Tommy Hilfiger boðaði endur-
komu sína í tískuheiminn með 
sýningu á nýrri haustlínu í New 
York um helgina, en eitt og hálft 
ár er liðið síðan hönnuðurinn hélt 
sýningu.

Sýningastúlkur voru sumar 
hverjar klæddar í föt sem þóttu 
minna á breska skólabúninga 
sjöunda áratugarins og liðu eftir 
svörtum sýningarpalli á meðan 
tregafull tónlist Simons og Gar-
funkels var leikin undir. Svart, 
hvítt og grátt voru áberandi, en 
Hilfiger braut grámann upp með 
sterkum litum.

Þannig blandaði hann gráum 
sjóliðsfrakka saman við sítrónu-

gulan kjól og rauða skó. Rauðum 
kjól og hönskum saman við gráa 
skó með bláum slaufum og þar 
fram eftir götum. Þá klæddust 
margar stúlknanna gráum ullar-
sokkabuxum.

Herrarnir fengu svipaða með-
ferð. Kúluhöttum, ullarfrökkum, 
köflóttum buxum, skyrtum og 
bindum í gráu, svörtu, hvítu, 
rauðu og gulu var þannig hagan-
lega blandað saman í herralín-
unni.

Hilfiger lét hafa eftir sér að 
sýningu lokinni að hún markaði 
nýtt skeið í hönnun sinni. „Mér 
líður eins og ég sé endurfæddur. 
Nýtt skeið í mínu lífi er runnið 
upp.“ Hann bætti því við að engin 
ástæða væri til að óttast að hann 
tæki sér jafn langt  hlé. Hann 
væri nú þegar með aðra línu í 
bígerð.

Hilfiger snýr aftur 
með litríka línu

Franski snyrtivöruiðnaðurinn 
skilaði að vanda hagnaði á síð-
asta ári og var það fertugasta 
árið í röð. Mikilvægi ilmvatns-
iðnaðarins verður seint ofmetið 
fyrir tískuiðnaðinn. En heimur-
inn breytist og markaðurinn um 
leið, Asíulönd eins og Kína eiga 
sífellt fleiri efnaða íbúa og sama 
má segja um löndin í Austur-
Evrópu og því eykst útflutning-
urinn á ilmvötnum til þessara 
landa. Útflutningur til Rúss-
lands jókst til dæmis um tæp 44 
prósent á síðasta ári. Snyrti-
vöruiðnaðurinn er fjórða mikil-
vægasta útflutningsgreinin hér 
í Frakklandi á eftir vínfram-
leiðslu, flugvéla- og bílaiðnaði. 
Það er því ekki skrítið að hver 
hönnuður vilji skapa sitt eigið 
ilmvatn sem verður eins konar 
tákn fyrir tískuhús hans og rak-
inn gróðavegur.  

Það þarf hins vegar að leita 
upphafs þessarar hefðar aftur 
til ársins 1921 þegar Mademois-
elle Chanel fékk Ernest Beaux, 
ilmvatnsblandara rússnesku 
keisarafjölskyldunnar, til að 
blanda ilmvatn fyrir sig og var 
það fyrsta tískuhúsið sem eign-
aðist ilmvatn með sínu nafni. 
Coco Chanel féll fyrir fimmtu 
flöskunni og þannig var skapað 
hið fræga ilmvatn Númer 5. 

Chanel heldur áfram sögunni 
því á mánudag var heimsfrum-
sýning á sex nýjum ilmum sem 
aðeins eru seldir hjá tískuhús-
inu en ekki í ilmvatnsbúðum um 
heim allan. Í dag er það Jacques 
Polge sem er „nef“ Chanel eins 

og það er kallað í ilmvatnsheim-
inum, hann er sá sem skapar 
ilmvatnið og þekkir tíu mis-
mundandi ilmgjafa í sama ilm-
vatninu með nefinu einu saman. 
Monsieur Polge fékk frjálsar 
hendur og fjármagn til að skapa 
nýja „exclusif“ ilm fyrir Chan-
el-búðirnar. Þeir bætast við hina 
fjóra sem fyrir eru, Bois des 
Îles,  Gardénia, Cuir de Russie 
og 22. Nýju ilmirnir sex eru allir 
meira eða minna ættaðir úr 
sköpunarheimi Coco Chanel. 

Til dæmis Númer 31 sem 
tengist 31, Rue Cambon í París 
þar sem fyrsta Chanel-búðin var 
opnuð og þar sem Karl Lager-
feld hannar enn í dag fyrir Chan-
el og hátískan er sömuleiðis til 
húsa. Sama má segja um Númer 
18 sem er einmitt heimilisfang 
skartgripabúðar Coco Chanel á 
Place Vendôme sem var beint á 
móti Ritz-hótelinu þar sem hún 
hafði íbúð. Bel Respiro var 
fyrsta sumarhús Coco í sveit-
inni sem hún keypti 1920 og 28 
La Pausa er annað hús sem hún 
lét byggja svo einhver dæmis 
séu tekin. 

Hver ilmur endurspeglar 
þann stað sem nafnið kemur frá. 
Flöskurnar eru allar eins, ein-
faldar og stílhreinar, gerðar 
fyrir einstaka ilmi. Það er þó 
ólíklegt að einhver af hinum sex 
nýju ilmum eigi eftir að taka 
sæti Chanel númer 5 en í dag 
selst flaska af Númer 5, sem er 
mest selda ilmvatn í heimi, á tíu 
sekúndna fresti.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Rétt og regluleg húðumhirða 
skiptir öllu máli til að viðhalda 
fallegu og heilbrigðu útliti.

Til þess að húðin viðhaldi ljóma 
og sé laus við bólur og óhreinindi 
er mjög mikilvægt að hreinsa 
hana kvölds og morgna. Þetta er 
eitt af undirstöðuatriðum þess 

að viðhalda fallegu og heilbrigðu 
útliti og hinum svokallaða æsku-
ljóma. Ekki dugar að nota venju-
lega handsápu við andlitsþvottinn 
því húð getur verið misviðkvæm. 
Hún bregst við því sem við borð-
um, veðrabreytingum og andlegu 
eða líkamlegu álagi. Þess vegna 
er mikilvægt að nota réttar vörur 
fyrir hverja húðgerð, drekka 
vatn, taka inn vítamín og sjá til 
þess að svefninn sé alltaf nægur.

Snyrtifræðingar ráðleggja allir 
konum að hreinsa húðina vel og 
nota til þess réttar vörur. Frekari 
ráðleggingar í þessum efnum má 
fá hjá þeim, hvort sem er á stofum 
eða í snyrtivöruverslunum en 
Fréttablaðið fékk Hildi Ingadóttur 
snyrtifræðing til að kenna lesend-
um grundvallaratriði við almenna 
húðumhirðu og hreinsun. Hildur 
starfar hjá Lancôme og hefur gert 
í ein fimm ár.

Hrein húð er falleg húð

Þægilegur, saumlaus og fallegur fatnaður. S. Gunnbjörnsson ehf.

Nýtt á Íslandi!   NO STRESS

Veglegur kaupauki fylgir í febrúar með 
sokkabuxum og nærfötum frá Levante

í Lyf og Heilsu.

*Gildir meðan birgðir endast.

JL-Húsinu, Austurveri og Kringlunni 1.hæð.

®

Vor í lofti!



Nú ættu allar konur að geta 
fundið buxur við sitt hæfi í 
tískuvöruverslunum.

Eflaust gleður það margar konur 
að samkvæmt nýjustu tísku-
straumum er mittislínan að fær-

ast aftur ofar. Lágu buxurnar geta 
nefnilega komið vel út á sumum 
en þær klæða ekki allar konur. 

Í flestum verslunum sem selja 
tískuvörur er nú hægt að finna 
buxur sem eru sæmilega háar í 
mittið og margar þeirra eru mjög 
flottar. Einnig er hægt að fá pils 
sem ná vel upp í mittið svo allar 
konur ættu að geta fundið eitthvað 
sem þeim líkar.

Mittislínan færist ofar

„Lopinn varð að tískuvöru fyrir 
tveimur árum enda finnst varla 
betri vara,“ segir Anna Gréta 
Baldursdóttir, sem rekur ullar-
vöruverslunina Fold-Önnu í 
Hafnarstræti á Akureyri. Anna 
selur garn og alls kyns prjónavör-
ur og úrvalið er mikið. Hún segist 
stóla mikið á útlendinga sem kaupi 
ullarpeysur og tilbúna vöru en 
íslenskir viðskiptavinir hennar 
kaupi frekar garn og prjóni sjálf-
ir. 

„Það hefur orðið mikil vakning 
í prjóni og yngri konur eru farnar 
að prjóna aftur á börnin sín,“ segir 
Anna og bætir við að það sé tíska í 
prjóninu eins og öllu öðru. „Í dag 
eru peysurnar þröngar og stuttar 
með rennilási en þetta fer í hringi. 
Þegar ég byrjaði að prjóna prjón-
aði ég svipaðar peysur og eru inni 

í dag en svo urðu þær síðar og 
víðar,“ segir hún og bætir við að 
útlendingarnir séu hrifnari af 
þessum víðu. Sjálf hefur Anna 
prjónað minna síðan hún opnaði 
búðina fyrir átta árum. „Ég prjóna 
eina og eina peysu af og til en það 
eru mest sérpantanir ef útlending-
arnir sjá peysu sem er ekki í rétt-
um lit eða stærð. Ég sest þá með 
prjónana og sendi á eftir þeim en 
þeirri sendingu fylgir sú kvöð að 
senda mér póstkort til baka um að 
peysan hafi skilað sér og að hún 
hafi verið í lagi,“ segir Anna Gréta 
brosandi. Aðspurð hvort íslenska 
ullin stingi segir hún svo ekki 
vera. „Hér áður fyrr þótti hún 
stinga en í dag þegar hún er orðin 
að svona mikilli tískuvöru stingur 
engan undan henni.“

Ullin stingur
engan lengur F
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Notalegur sófi gerir stofuna að 
góðum dvalarstað.

Í húsgagnaverslunum er mikið 
úrval af sófum og næsta víst að 
flestir ættu að geta fundið drauma-
sófann einhvers staðar. Áklæði og 
lögun eru ýmiss konar og auðvelt 
að finna bæði gamaldags og 
nýtískulega sófa, jafnvel hlið við 
hlið. Alls konar áklæði eru í boði 
og leðrið er ennþá mjög vinsælt. 
Fyrir þá sem vilja virkilega glæsi-
legan sófa er jafnvel hægt að fá 
sófa klæddan kristöllum.

Sófar á öll heimili



Stór standlampi keyptur í 
Fríðu frænku og málverk eftir 
Gabríelu Friðriksdóttur lista-
konu eru í sérstöku uppáhaldi 
hjá Margréti Vilhjálmsdóttur, 
leikkonu.

Margrét hefur í nógu að snúast 
þessa dagana því hún tekur þátt í 
uppsetningu Þjóðleikhússins á 
Ivanov eftir Tsjekov og kvikmynd 
sem verið er að gera eftir sama 
handriti í leikstjórn Baltasars 
Kormáks. Þegar hún er ekki að 
vinna getur hún hins vegar haft 
það notalegt heima hjá sér þar 
sem hún á marga hluti sem eru í 
sérstöku uppáhaldi hjá henni.

Ein af uppáhalds eigum Mar-
grétar er myndverk eftir Gabríelu 
Friðriksdóttur listakonu. „Við 
hjónin keyptum þetta verk fyrir 
brúðkaupspeningana okkar,“ segir 
hún og hlær. Margrét og Gabríela 
eru góðar vinkonur og Margrét 
fékk því að sjá verkið þegar það 
var í vinnslu. „Ég féll alveg fyrir 
því þá. Þetta er bara frábært verk 
og hún formar fígúruna með því 

að láta lakkið leka í ótrúlega 
fallegum formum. Verkið virkar 
því svona upphleypt og ég skil 
ekkert hvernig hún fer að þessu.“

Annað sem er í uppáhaldi hjá 
Margréti er lampi sem var keypt-
ur í Fríðu frænku og er stór og 
mikill. „Lampinn er eiginlega 
meira eins og loftljós en gólfljós 
því að hann gnæfir yfir allt í stof-
unni og það er eiginlega hægt að 
kalla hann Gnæfuna,“ segir Mar-
grét og hlær. Hún segir að henni 
finnist oft mjög gaman að leita að 
einhverju spennandi í Fríðu 
frænku. „Maður finnur stundum 
alveg ótrúlega hluti og alls konar 
fallegt hönnunardót á ágætu 
verði.“

Draumahúsgagnið hennar Mar-
grétar er svo sófi sem hún ætlar 
sér að eignast einhvern daginn. 
„Sófinn heitir Toga og er frá fyrir-
tæki sem heitir Ligne Roset og er 
ítalskt hönnunarfyrirtæki. Þessi 
sófi er draumahúsgagnið en það 
er náttúrulega ýmislegt drauma 
hérna hjá mér. Maður safnar bara 
draumadóti og er alltaf að sanka 
einhverju að sér,“ segir Margrét 
og hlær.

Málverk fyrir brúð-
kaupspeninginn

F U L L M Ó T A Ð U
      P E R S Ó N U L E I K A
             H E I M I L I S I N S
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Íslendingar voru fljótir til að taka tómötunum 
opnum örmum þegar farið var að rækta þá að ein-
hverju ráði. Að miklu leyti má þakka það frænkun-
um Helgu Sigurðardóttur og föðursystur hennar, 
Jóninnu Sigurðardóttur. Báðar gáfu þær út merkar 
matreiðslubækur á fyrri hluta síðustu aldar. Segja 
má að í raun hafi þær frænkur mótað matreiðslu og 
matarsmekk þjóðarinnar alla síðustu öld. Bækur 
þeirra voru gefnar út í mörgum útgáfum fram yfir 
1950. Þau eintök sem ég er með hér fyrir framan 
mig eru báðar fjórða útgáfa og gefnar út 1943 og 
1945. En það eru „Grænmeti og ber“ eftir Helgu frá 
1945 og „Matreiðslubók“ Jóninnu frá 1943. Hér er 
aðeins gripið niður þar sem þær fjalla um tómata.

Helga segir tómata eiga að vera: „þroskaðir, góðir 
tómatar af meðalstærð eru 60-80 grömm hver, 
hnöttóttir, jafnir að stærð og rauðir með engum 
grænum deplum. Hýði tómatanna er þunnt, fræhús-
in innan í tómötunum eru rauð og innihaldið á að 
vera þykkt svo að þeir séu vel sneiðfastir.“ Og enn-
fremur: „Tómatarnir eiga aðallega að vera borðaðir 
með rúgbrauði og smjöri, einnig má matbúa úr þeim 
fjölmarga ágætis rétti og með kjöt-, fisk-, og græn-
metisréttum eru þeir til mjög mikils bragðbætis.“ 
Hér er sagt hvernig hlutirnir „eiga að vera“ en svo 
eru gefnir valkostir. Helga færir svo lesendum 
sínum tuttugu og eina aðferð til að matreiða tómata. 
Það er nokkuð góð byrjun fyrir grænmetistegund 
sem er að hefja innreið sína á nýjan markað – og í 
landi þar sem ekki var fyrir mikil hefð á grænmet-
isáti. En það hefur breyst. Líklega má helst þakka 
Helgu fyrir að það gerðist.

Jóninna Sigurðardóttir, sem ávallt var kölluð „frök-
en Jóninna“ stóð fast á íslenskri hreintungustefnu 
að hinum menningarlega og sígilda þingeyska hætti 
og kallar því tómatana aldrei annað en „rauðaldin“ 
en setur „tomater“ innan sviga. Hún segir nú ekki 
eins mikið og Helga um það hvernig tómatarnir 
eiga að vera, en gefur nokkrar uppskriftir. Meðal 
annars þessa – og orðrétt: „Rauðaldinbaut (-böff). 
1000 gr. rauðaldin (tomater), 50 gr. laukur, 60 gr. 
hveiti, salt, pipar. Rauðaldinin eru þvegin úr heitu 
vatni og yzta himnan tekin utan af. Svo er hvert 
aldin skorið í 3-4 sneiðar, salti og  pipar stráð á aðra 
hliðina og báðum hliðum velt vel í hveitinu. Brúnað-
ar í smjöri eða feiti móbrúnar með lauknum. Bautið 
er borðað með lauksósu og kartöflum eða káljafn-
ingum. Sósunni er hellt yfir.“ – Og að auki má geta 
þess að fröken Jóninna kallar melónur „tröllepli”, 
en það er útúrdúr í þessu samhengi.

Tómatar eru auðugir af næringarefnum og vítamín-
um, en það verður seint sagt að þeir séu fitandi. Í 
hverjum 100 grömmum eru að jafnaði 87kj eða 
21kcal, 93g vatn, 1g prótein, 0,2g fita, 3,7g fita, 1,4g 
af meltanlegum trefjum, 275mg kalíum, 11mg kalk, 
0,2mg járn, 1 míkrógramm seleníum, 600 míkró-
grömm beta-karoten og 20 mg C-vítamín. Þetta eru 
sænskar meðaltölur sem fengnar eru með rann-
sóknum á sænskum markaðstómötum árið um 
kring. Það virðist litlu breyta meðalgildunum hvort 
tómatarnir hafa verið ræktaðir að sumarlagi við sól 
og sumaryl eða að vetrarlagi við flóðlýsingu í gróð-
urhúsum. Þó kemur það fram í bragð- og gæðamati 
að tómatar sem teknir eru af plöntunum eftir að 
þeir hafa náð að roðna vel þykja skara fram úr 
þegar miðað er við tómata sem eru teknir grænir 
eða hálfrauðir og látnir eftirþroskast við etýlengas 

í þar til gerðum skemmum áður en þeir eru settir á 
markað. En við eftirþroskann bæta þeir ekki við sig 
neinum bragðgæðum, þótt þeir líti alveg eðlilega út. 
Og það er einmitt það sem skilur að heimaræktaða 
tómata frá innfluttum. Þar sem tómatar eru ræktað-
ir í stórum stíl til útflutnings er þessari aðferð beitt, 
annars myndu tómatarnir ekki þola flutninginn. 
Hér á landi eru tómatar ávallt teknir vel rauðir af 
plöntunum og fara á markaðinn beint úr gróðurhús-
unum árið um kring. Þess vegna ná bragðefnin að 
þroskast og tómatarnir verða gegnrauðir með sætu-
keim.

Að tómatar verða rauðir má fyrst og fremst þakka 
efnasambandi sem kallast lýkópen. Lýkópen er í 
flokki karóteníða sem eru nauðsynleg sindurefni 
fyrir líkamann. En tómatar hafa þá sérstöðu að í 
þroskuðum tómötum er mun meira magn af lýkó-
peni en í nokkurri annari fæðutegund. Lýkópen 
hefur mikla þýðingu fyrir alla inniviði lungna og 
meltingarfæra. Sömuleiðis fyrir þvagrás, kynkirtla 
og frjósemi, en þó einkum og sér í lagi blöðruháls-
kirtil karlmanna. Lýkópenið er talið halda aftur af 
meinvörpum og nauðsynlegt í baráttunni við 
krabbamein og aðra menningarsjúkdóma. Lýkópen 
leysist upp í fitu og magnast við matreiðslu og mat-
argerð úr tómötum. Í venjulegum tómötum er lýkó-
penmagnið um 3mg í hverjum hundrað grömmum 
og nú eru komnir á markaðinn sérstakir „heilsutóm-
atar“ sem innihalda þrefalt þetta magn, eða um 
9mg/100g. Æskilegur lágmarksdagskammtur af 
lýkópeni fyrir heilbrigðan mann er um 20mg. Það 
samsvarar um 10 „heilsutómötum“ eða góðum slurk 
af ítalskri spaghettísósu. Ítalskir karlmenn fá sjald-
an blöðruhálskrabbamein, ef marka má alþjóðlegar 
heilbrigðisskýrslur. Sama gildir um Mexíkana.

Hinar vinsælu
dönsku bókahillur 

komnar aftur
Tekk - Kirsuberja - Hlynur

Hringið og biðjið um mynda- og verðlista

www.4you.is - 4you@4you.is - 564 2030 - 690 2020

Við erum að taka 
niður pantanir 

á ryðfríum
stálgrillum

Fyrstu 50 
grillin verða 
á sértilboði 

49.800
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Glerkarafla frá Georg Jensen 
er einstök prýði á borði. Hún er 
ætluð fyrir vatn. 

Vatnskaraflan frá 
Georg Jensen er 
hönnuð af Ole Palsby. 
Hún er  með silfurstút 
og er sérstaklega 
hönnuð með tilliti til 
þess að ekki drjúpi af 
henni eftir að hellt 

hefur verið í glösin. 
Karaflan er frá-
bært dæmi um 
stílhreina,
skandinavíska
hönnun.

Stílhrein 
hönnun

Árlega velur EISA 
– European Imaging and 
Sound Association – bestu 
raftækin í hverjum flokki.

Ótrúlega mikið er framleitt af 
raftækjum. Þegar kemur að því 
að finna besta tækið miðað við 
verð og gæði er nær ógjörning-
ur að komast í gegnum þann 
frumskóg og komast klakklaust 
að niðurstöðu. EISA ætti að 
geta aðstoðað þegar rata þarf 
rétta leið.

EISA – European Imaging 
and Sound Association, eru 
samtök ritstjóra hljóð-, mynda-
töku-, ljósmyndunar-, heima-
bíó- og bíla-raftímarita. Tíma-
ritin eru um 80 frá 20 löndum, 
en samtökin voru stofnuð árið 
1982. Árlega veitir EISA verð-
laun fyrir það besta sem kemur 
fram á árinu á sviði raftækja. 
Þetta er gert út frá ýmsum for-
sendum eins og gæðum, hversu 
mikið fæst fyrir peninginn, út 
frá útliti og umhverfisvernd.

Neytendur ættu að kanna 
heimasíðu EISA, www.eisa-
awards.org, og kanna með 
hverju samtökin mæla í hverj-
um flokki. Þegar kemur að því 
að velja dýr raftæki sem eiga 
að endast er nefnilega öll hjálp 
vel þegin.

EISA-verð-
launin Armadillo er brauðkassi sem hannað-

ur er eftir útliti beltisdýrsins.

Brauðkassinn Armadillo er til sölu á vef-
síðunni wheredidyoubuythat.com og 
hefur hlotið mikla athygli. 

Armadillo er enskt heiti á beltisdýri, 
og líkir kassinn eftir útliti dýrsins. Kass-

inn er úr áli, tré og plasti og passar utan 
um einn góðan brauðhleif eða nokkra 
osta. 

Brauðkassinn hentar einnig til að bera 
brauðið fram á kaffiborðið þar sem hægt 
er að láta hann standa opinn en botn kass-
ans er eins og brauðbretti og því vel hægt 
að skera brauðið í kassanum.

Beltisdýrið sem geymir brauðið



Eldra fólk um alla borg og utan hennar líka 
stundar líkamsrækt reglulega. Auk þess æfir 
það af kappi fyrir íþróttadag aldraðra sem verð-
ur á öskudaginn.

Á milli 10 og 15 hópar eldri borgara koma til með að 
sýna íþróttir, dans og alls konar hreyfingu á íþrótta-
degi aldraðra sem haldinn verður 22. febrúar. Hátíð-
in verður í íþróttahúsinu við Austurberg í Breiðholti 
og markar upphaf menningarhátíðar eldri borgara 
sem verður næstu dagana á eftir. „Það er búið að 
halda svona hátíð árlega í mörg ár. Ég held þetta sé 
fimmtánda skiptið núna. Það eru hópar sem æfa sér-
staklega fyrir þessa hátíð og svo eru aðrir sem æfa 
leikfimi og íþróttir allt árið um kring og koma líka og 
sýna,“ segir Þráinn Hafsteinsson frístundaráðgjafi.

„Í fyrra held ég að það hafi verið um 700 manns í 
húsinu, þar af um helmingurinn að sýna,“ segir hann 
og ljóst er að mikið fjör verður í Austurberginu. 

Einn þeirra staða sem eldri borgarar hittast á og 
stunda sína líkamsrækt er Félagsmiðstöðin í Mjódd-
inni. Þar leiðbeinir hin franska Janick Mosian þeim 
og hún kveðst reyndar þjálfa fólk á sjö stöðum í borg-
inni. Hún hefur búið á Íslandi í fjögur ár og þegar 
haft er orð á hversu gott vald hún hafi á málinu bros-
ir hún og segir: „Það er eldra fólkið sem kenndi mér 
íslenskuna.“ Hún segir iðkendur sem hún hafi kennt 
vera á aldrinum 67 til 100 ára og áherslu vera á 
teygjuæfingar og svo alls konar leikfimi. „Við þjálf-
um allan líkamann með æfingunum og svo dönsum 
við fyrir sálina,“ segir hún og svo er haldið áfram 
með æfingar og teygjur.  

Þjálfa líkamann og 
dansa fyrir sálina

Í febrúartölublaði Farsóttar-
frétta er rætt um inflúensuna 
sem hefur lagt marga í rúmið 
síðustu vikurnar.

Annað tölublað þriðja árgangs 
Farsóttarfrétta er komið út á vef 
Landlæknisembættisins, www.
landlaeknir.is. Í febrúartölublað-
inu er fjallað um tvö mál, annars 
vegar klamydíutilfelli á síðast-
liðnu ári og hins vegar inflúensu 
og RS-sýkingar sem mikið hefur 
verið um síðustu vikurnar, sér-
staklega hjá börnum.

Tvö mál til 
umfjöllunar

ALCO-GEL
Sótthreinsandi handgel.

Engin flörf fyrir sápu og vatn.

Fæst í apótekum
um land allt.
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Myndar og málar
Silla Páls starfar sem ljós-
myndari en hún er einnig 
förðunarmeistari BLS. 12
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Hver brúður hefur sinn smekk á því hvers konar brúðarkjól 
hún vill gifta sig í og sem betur fer er úr heilmiklu að velja 
þegar farið er af stað. Þórunn Sigurðardóttir, kjólameistari 
og eigandi Brúðarkjólaleigu Katrínar, gefur innsýn í hvað er 
helst í tísku í brúðarkjólum ársins.

„Það sem er nýtt að skríða inn eru brons og gylltir tónar í 
brúðarkjólum, auk antikbleika litsins,“ segir Þórunn. „Síðan í 
fínni kjólum er það nýjasta að þeir séu í senjorítustíl. Þá er 
efnið mikið rykkt og fellt auk þess sem á þeim er mikið af 
pífum,“ bætir hún við. Þá segir Þórunn að taftefni sé að koma 
sterkt inn í stað hins hefðbundna satínefnis. 

Þórunn segir flestar konur vilja ermalausa kjóla en þær 

sem vilja ermar geta fengið þær sérstaklega og geta þá klætt 
sig úr þeim aftur. „Það er þó alltaf eitthvað til af kjólum með 
ermum fyrir þær sem vilja. Pilsin á kjólunum eru mjög 
breytileg. Sumar vilja hafa þau einföld og bein en aðrar kjósa 
stærri og meiri.“

Spurð hvort mikið sé um svo kallaða rjómatertukjóla, 
segir Þórunn: „Ég myndi nú ekki kalla neitt af þessum kjólum 
rjómatertukjóla sem við erum með í dag. Það var meira hér 
áður þegar ermarnar voru mikið púffaðar og kjóllinn náði 
upp í háls. Það skiptir samt auðvitað máli að konan geti borið 
kjólinn sinn vel en háar konur bera til dæmis mjög vel þessa 
senjorítukjóla,“ segir Þórunn og bætir því við að mikilvægt 

sé að tilvonandi brúðir taki sér tíma til að máta mismunandi 
tegundir af kjólum og fái ráð frá starfsfólkinu um hvað henti 
þeim best. „Þá fá þær klukkutíma mátun eða meira.“ 

Slörin segir Þórunn oftar vera einföld en tvöföld um þess-
ar mundir en þessi tvöföldu er hægt að leggja yfir andlitið. 
„Slörin eru í öllum síddum og gerðum en þau ráðast dálítið út 
frá kjólnum.“

Þórunn segir að alls ekki megi gleyma herrunum en tískan 
fyrir þá er að vera í brúnum jakkafötum þetta árið. „Svo eru 
alltaf hvítir, kremaðir og drapplitaðir tónar. Við seljum mjög 
fín jakkaföt á herra en svo er náttúrulega hægt að fá leigð 
sjakketföt og það er alltaf sígilt.“ - sig

Senjorítukjólar eru vinsælir í ár
Þórunn segir senjorítukjólana vinsæla um þessar mundir en þeir eru mikið felldir og rykktir auk þess að vera með pífum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Nýir skór geta auðveldlega eyðilagt stóra daginn. Það 
er að sjálfsögðu gaman að vera í fallegum nýjum skóm 
við brúðardressið en kannski er ekki vitlaust að 
kaupa kjól og skó með góðum fyrir-
vara.  

Mikilvægast er að muna að 
langflestir skór særa við fyrstu 
notkun. Þá þarf að ganga til og 
sérstaklega háa hæla. 

Það getur verið ágætt að festa 
kaup á skóm sem eru ekki mikið 
hærri en hæstu hælarnir sem brúð-
urin gengur í venjulega því ekki er 
gaman að flækjast í eigin hælum og 
síðum kjól þegar á að skella sér í vals-
inn.

Heimavið er hægt að spígspora um 
hálftíma og hálftíma í senn í þunnum sokk-
um og auka síðan tímann þangað til manni 
finnst þægilegt að ganga í skónum. Einnig er 
ráð að kaupa sérstaka hælsærisplástra sem fást í 
flestum lyfjaverlsunum og hafa í veskinu í 

brúðkaupinu. Síðan eru til innleg með gelfyllingu 
sem er gott að hafa í háum hælum undir táberginu og 

fást einnig í lyfjaverslunum. En síðan er ekki 
vitlaust að taka með sér sæta skó sem eru með 

lægri hæl og passa líka vel við kjólinn, því 
allur er varinn góður. 

Helst ekki með hælsæri upp altarið

Hælsæri eru ekki velkomin í 
brúðkaup, þess vegna borgar sig 
að ganga til skóna og taka með sér 
auka par.



Veisluthjonusta.is • veisla@veisluthjonusta.is 
Heiðar 822 0036
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Það er stór stund í lífi barna 
að fá að vera brúðarmær eða 

brúðarsveinn og þar spila 
fallegir kjólar og herraleg 

jakkaföt stórt hlutverk. 
Hvaða stelpa vill ekki 
fá að vera prinsessa í 
einn dag og fá heilmikla 
athygli?

Brúðarmeyjar og -sveinar geta verið 
á öllum aldri en hér má sjá nokkuð af 
því sem fæst í Monsoon í Kringlunni 
og Adams í Smáralind fyrir þau 
yngstu. Fallegir prinsessukjólar og 
jakkaföt með skyrtu, bindi og vesti 
eru dæmigerður klæðnaður fyrir 
börnin sem spila stórt hlutverk á 
brúðkaupsdeginum. - sig

Skyrta og bindi úr Adams í 
Smáralind, 2.995 kr.

Teinótt jakkaföt úr Adams í Smáralind. 
Buxur: 2.995 kr.  Jakki: 4.995 kr.

Skyrta og bindi úr Adams í 
Smáralind, 2.995 kr.

Brúðarmeyjarkjóll frá Monsoon í Kringlunni, 4.399 kr.

Vesti úr hör undir jakkaföt frá Mons-
oon í Kringlunni, 1.599 kr.

Hörjakkaföt úr Monsoon í Kringlunni. 
Buxur: 2.500 kr. Jakki: 2.999 kr. 

Herraskyrta úr Monsoon í 
Kringlunni, 2.499 kr.

Bólerópeysa úr Adams í 
Smáralind, 2.995 kr. 

Stutt, hneppt peysa úr Monsoon 
í Kringlunni, 3.299 kr.

Sveinar
     meyjar

Blómvöndur þykir flestum brúðum ómissandi. 
Blómum skreyttur brúðkaupsdagur er langt frá því 
að vera nýr af nálinni því rómverskar brúðir, og 
reyndar brúðgumar líka, báru blómakransa sér um 
háls sem tákn um langlífi og frjósemi. Einnig hefur 
viðgengist í hundruð ára að bera á brúðkaupsdag-
inn blóm, hvítlauk og jurtir sem gefa frá sér sterka 
lykt til þess að fæla frá illa anda.

Sú venja að brúðir kasti vendinum til kvenkyns 
ættingja sinna og vinkvenna er ekki nándar nærri 
jafn gömul og brúðarvöndurinn sjálfur. Fyrstu 
heimildir um þessa hefð koma frá Bandaríkjunum 
en síðan hefur hún náð mikilli útbreiðslu. Reyndar 
má við bæta að sums staðar er líka vani að brúð-
gumar kasti ermahnöppunum sínum í sama til-
gangi!

Vendinum kastað



Gjafakort Kringlunnar er bæði falleg og stórsniðug brúðkaupsgjöf 
sem hittir örugglega í mark. Handhafar gjafakortsins geta valið úr 
vörum og þjónustu hjá yfir 150 aðilum í Kringlunni. Gjafakort 
Kringlunnar er rafrænt kort sem virkar eins og debetkort. 

Gjafakortin fást á þjónustuborði Kringlunnar á 1. hæð.

Alltaf 
rétta gjöfin!
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www.kringlan.is / upplýsingasími 588 7788 / skrifstofa 568 9200

Mán. til mið.
10.00–18.30

Fimmtudagur
10.00–21.00

Föstudagur
10.00–19.00

Laugardagur
10.00–18.00

Sunnudagur
13.00–17.00
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Veislusalurinn Rúgbrauðsgerðin ehf
Borgartúni 6 • 105 Reykjavík •Sími 517-6545
www.rugbraudsgerdin.is

Salurinn hentar fyrir alls konar veislur
brúðkaup • fermingar • skírnir • erfidrykkjur • afmæli • árshátíðir • þorrablót • jólahlaðborð

Ítölsku tískuhönnuðirnir 
Victorio & Lucchino sóttu inn-
blástur í sveitalífið þegar þeir 
hönnuðu brúðarkjólana fyrir 
árið 2007. Skuplur og lömb eru 
meðal fylgihluta brúðarinnar.

Skjannahvítur litur er á brúðar-
kjólum Victorio & Lucchino fyrir 

árið 2007, sem eru með sveitalegu 
sniði. Hvítt slörið er orðið að skupl-
um og er bundið um höfuðið eða 
það nær niður á gólf og hylur brúð-
urina frá toppi til táar. Hvíti litur-
inn og sveitin eru tákn sakleysis og 
hreinleika, og er sú ímynd undir-
strikuð með því að láta fyrirsæt-
urnar sem sýndu kjólana halda á 
lömbum inn á sýningarpallinn. 

Lambið táknar sakleysið ásamt hvíta litnum. Kóróna á höfðinu gerir sveitastúlkuna 
að prinsessu.

Eldrauðar varir eru áberandi 
við hvítan kjólinn.

Rómantík og ævintýrið eru allsráðandi í 
þessum kjól.

Varla sést í andlit brúðarinnar með 
skuplu, kórónu og slör.

Nútímalegar
sveitastúlkur

Sérstaklega fallegur brúðarkjóll með 
miklu slöri eftir þá Victorio &  Lucchino.



Frábær verð
á rúmum

Þú sefur betur í rúmi frá Lúr

Munið eftir
gjafakortunum

miklu meiri gæði – lægra verð

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

10:00 – 18:00

LÚR - BETRI HVÍLD  • HLÍÐASMÁRI 1 • 201 KÓPAVOGUR • SÍMI 554 6969  • FAX 554 3100 • WWW.LUR.IS  • LUR@LUR.IS
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Það er stór ákvörðun að velja 
hinn eina sanna brúðarkjól. 
Hann þarf að vera einstakur, 
persónulegur og að sjálfsögðu 
gullfallegur. 

Í kjólaversluninni Fix, Skóla-
vörðustíg 4ab, er auðvelt að finna 
einstaka kjóla og þar eru þó nokkr-
ir brúðarkjólar. Bæði eru þetta 
kjólar sem eru sérhannaðir sem 
brúðarkjólar og svo kjólar sem 
geta líka hæft öðrum tilefnum en 
eru þó kjörnir sem hinn eini sanni. 
Þeir eru frá ýmsum tímabilum, 
allt frá stríðsárunum fram til átt-
unda áratugarins og því öruggt að 
þeir eru ekki á hverju strái. Sumir 
þeirra eru í raun antík. Hvort sem 
tilvonandi brúður vill vera hefð-
bundin og rómantísk eða aðeins 
poppaðri og öðruvísi þá má upp-
fylla þær óskir. Einnig sakar ekki 
að verðið er vel viðráðanlegt.

Ekki er síður mikilvægt að 
brúðarvöndurinn hæfi kjólnum og 
falli að óskum brúðarinnar. Mögu-
leikarnir í þeim málum eru nær 
óþrjótandi en þá er helst að finna 
góðan blómameistara til verksins. 
Við fengum okkar fallegu vendi 
frá Blómastofunni á Eiðistorgi og 
er annar þeirra rómantískur 
dropavöndur með liljum og bleik-
um rósum en hinn er aðeins 
nútímalegri kúluvöndur með djúp-
rauðum rósum sem standa alltaf 
fyrir sínu. Einnig eru blómameist-
ararnir á Eiðistorgi mjög snjallir 
við að útbúa hárskraut úr blómum 
sem og flest annað sem hugurinn 
girnist. Fyrirsæta er Hildur Sunna 
Pálmadóttir.

Það er því um að gera að gefa 

ímyndunaraflinu lausan tauminn 
og athuga hvort ekki sé hægt að 
uppfylla þær óskir sem hin tilvon-
andi brúður hefur fyrir stóra dag-

inn. Ævintýralegir kjólar og heill-
andi blóm eru þar í lykilhlutverki. 

- hs

Blóm og brúðarkjólar

Þessi kjóll er frá sjötta áratugnum en er með klassísku sniði 
sem fellur aldrei úr gildi. Kjörinn í sumarbrúðkaupið. Efnið 
er með upphleyptum hvítum og bleikum borðum og bleikri 
slaufu að aftan sem setur mjög fallegan svip á kjólinn. Hana 
má hafa hangandi lausa eða næla hana upp við bakið. Hattur-
inn fæst einnig í Kjólaversluninni Fix en skórnir eru í einkaeigu. 

Hér má sjá klassískan brúðarkjól frá fyrri tíð. Hann er með löngum slóða, púffermum 
og síðu slöri. Slörið er fest við glæsilega perlukórónu með blómamunstri. Hún er 
háreist og konungleg að sjá og ber með sér glæsileika. Slörið fellur fyrir andlitið en 
það má taka upp fyrir kórónuna og minnir þá svolítið á okkar sígilda skautbúning. 
Skórnir eru í einkaeigu.

Þessi dásamlegi græni blúndukjóll er ómótstæðilegur. Hann er hlýralaus og njóta því 
axlir og háls sín vel í honum. Hann er aðsniðinn í mittið og með víðu pilsi sem nær 
niður að ökklum. Kjörinn til að dansa og skemmta sér í og gengur við ýmis tækifæri. 

Þessi kjóll er einstakur í sinni röð. Þetta er elsti kjóllinn og var 
líklega saumaður í kringum 1940. Hann er úr léttu krepefni 
með blúnduermum og brjóstasaumum sem bylgjast yfir barm-
inn. Hann er dálítið opinn í bakið og að aftan er nokkurs konar 
stél eða stuttur slóði úr blúndu og bláum borða sem gefur 
kjólnum mjög sérstakan svip. Sniðið er sérlega dömulegt.

Háhvítur síðerma 
blúndukjóll með slaufu 
að framan. Klassískt 
„sixtís“-snið sem er alltaf 
jafnsætt. Fer sérstaklega 
vel með rauðum vendi. 



háskóladagurinn
FIMMTUDAGUR 15. FEBRÚAR 2007
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Íslenskir háskólar standa að 
sameiginlegri kynningu á 
starfsemi sinni á háskóladag-
inn, laugardaginn 17.  febrúar.

„Markmiðið með háskóladegin-
um er að kynna starfssemi háskól-
anna,“ segir Jóhann Hlíðar Harð-
arsson, markaðsstjóri Háskólans 

í Reykjavík og einn forsvars-
manna háskóladagsins.

„Þetta er í fyrsta sinn sem allir 
háskólar landsins taka þátt í sam-
eiginlegri kynningu,“ heldur 
Jóhann áfram. „Áður fyrr héldu 
þeir daginn hver í sínu lagi, oft 
ekki á sama mánaðardegi. Það 
gerði mörgum erfitt fyrir, til 
dæmis fólki utan af landi sem 

þurfti þá kannski að gera sér 
margar ferðir í bæinn til að kynna 
sér námið. Einn háskóladagur er 
því hugsaður til hagræðingar og 
sem bætt þjónusta fyrir almenn-
ing.“

Jóhann segir að margar áhuga-
verðar nýjungar verði kynntar á 
deginum. „Listaháskóli Íslands 
kynnir til dæmis sérhæfingu í 
tónsmíðum, þar sem menn geta 
lært nýmiðlunar, sviðs- og kvik-
myndatónlist. Háskólinn í Reykja-
vík mun meðal annars kynna nýtt 
nám í alþjóðaviðskiptum. Þá legg-
ur Háskólinn á Bifröst áherslu á 
sérstöðu sína sem eina háskóla-
svæðið þar sem menn geta lært 
félagsvísindi. Svo eru Háskóli 
Íslands og Kennaraháskóli 
Íslands að sameinast. Loks kynn-
ir Landbúnaðarháskóli Íslands 
nýtt nám í hestafræðum og svo 
mætti lengi telja áfram.“

Háskólarnir munu kynna starf-
semi sína á þremur stöðum að 
sögn Jóhanns. „Háskólinn á Akur-

eyri, Háskólinn á Bifröst, Háskól-
inn í Reykjavík, Hólaskóli - 
Háskólinn á Hólum, 
Landbúnaðarháskóli Íslands og 
Listaháskóli Íslands verða í Borg-
arleikhúsinu, þar sem mennta-
málaráðherra Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir setur daginn. 
Háskóli Íslands verður í Háskóla-

bíói og Kennaraháskóli Íslands í 
núverandi húsnæði skólans við 
Stakkahlíð. Kynningar hefjast 
klukkan 11.00 og standa yfir til 
16.00.Sams konar dagur verður 
haldinn á Egilsstöðum, Ísafirði og 
Akureyri í mars.“

Nánar á www.haskoladagur-
inn.is. roald@frettabladid.is

Hagræðing fyrir almenning

Jóhann Hlíðar Harðarsson, markaðsstjóri Háskólans í Reykjavík, er einn forsvars-
manna háskóladagsins sem háskólar landsins standa að. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hólaskóli býður upp á þrjár 
greinar sem allar eru í sókn í 
atvinnulífi landsmanna. Þær 
eru ferðamál, fiskeldi og hesta-
mennska. Lilja Pálmadóttir, 
húsfreyja á Hofi á Höfða-
strönd, er nemandi í þeirri 
síðastnefndu. 

Lilja byrjaði í skólanum í haust 
og kveðst hafa lært gríðarlega 
margt á þeim mánuðum sem liðn-
ir eru síðan. „Áherslan á fyrsta 
ári námsins er á reiðmennskuna 
og núna erum við að læra svokall-
aðar dressúr-æfingar. Þar eru fín-
stillingar, fimiæfingar og fleira 
sem reynir á þolinmæðina en er 
jafnframt mjög skemmtilegt. Hér 
eru miklir gúrúar í reiðmennsku 
sem endalaust er hægt að læra af. 
Toppreiðkennarar,” segir hún.

Spurð hvað hafi orðið til þess 
að hún fór í Hólaskóla svarar 
Lilja. „Hestabakterían lét mig 
ekki í friði. Þetta fag er kjörið 
fyrir fólk sem hefur gaman af 

hestamennsku og er með full-
komnunarþörf svo það hentar 
mér vel. Ég hef verið í hestum frá 
því ég var smákrakki en áhuginn 
hefur ágerst með aldrinum. Nú 
fannst mér kominn tími á að ná 
lengra en vera bara áhugamaður í 
greininni og reyna að eflast sem 
fagmaður.“ 

Lilja segir námið vera strangt. 
Mikið bóklegt og skóladaginn 
langan. „Maður þarf að hafa sig 
allan við,“ viðurkennir hún og 
segir að persónulega hefði hún 
viljað hafa verklega þáttinn 
stærri en þann bóklega. „Á móti 
kemur að margt af því sem maður 
lærir af bókinni nýtist vel í öllu 
hestahaldi,“ bætir hún svo við.  
Hún kveðst vera með eigin hesta 
í skólanum og fara á bak þeim á 
hverjum degi enda séu reiðtímar 
í skólanum daglega. 

Þar sem margt rúmast undir 
hatti hestamennskunnar svo sem 
reiðmennska, tamningar, keppn-
ir, ferðamennska og ræktun er 
Lilja spurð hvaða greinar heilli 
hana mest. „Það eru fyrst og 

fremst reiðmennskan og hrossa-
ræktin. Svo auðvitað ferðalög á 
hestunum sem alltaf eru skemmti-
leg.“

Á öðrum vetri námsins er 
áherslan á tamningar og þriðja 
árið á þjálfun og reiðkennslu. 
Skyldi Lilja ætla að klára pakk-

ann? „Maður verður nú fyrst að 
ná í vor,” svarar hún kankvís og 
bætir svo við: „Það er líklegra en 
hitt að ég haldi áfram en ég hef 
ekkert fengist við tamningar 
fram að þessu.“ 

Margir nemenda Hólaskóla 
búa á heimavist en Lilja keyrir 

daglega milli Hofs og Hóla, 27 
kílómetra leið. „Ég er 25 til 30 
mínútur í hálku og myrkri.“ segir 
hún hress og þegar henni eru 
boðin lokaorð í viðtalið svarar 
hún að bragði: „Bara – ríðum heim 
til Hóla!“

gun@frettabladid.is

Ríðum heim til Hóla

Lilja með einn af hestum sínum sem heitir því hógværa nafni Sigur frá Húsavík.  MYND/SÓLRÚN HARÐARDÓTTIR

Verð á yfir 1000 prentlausnum.
Pantaðu þitt eintak á www.oddi.is

Prentsmiðjan Oddi ehf.  •  Höfðabakka 3-7  •  110 Reykjavík  •  Sími 515 5000 

SKOÐAÐU, VELDU,
PANTAÐU!
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Námið samþættir með markvissum hætti 

viðskipta- og lögfræðigreinar. Frá upphafi er 

því stefnt að sérhæfingu innan lögfræðinnar 

með því að veita nemendum traustan grunn 

á hagnýtu sviði viðskiptalífsins.

Stjórnendanám. Hugmyndin á bakvið 

viðskiptalögfræðina er að búa nemendur undir 

að takast á við þau fjölbreyttu verkefni sem 

bíða stjórnenda í atvinnulífinu. Þar þarf að fást 

við viðfangsefni sem krefjast þekkingar, jafnt 

í viðskiptafræði sem og lögfræði.

Námið er sex annir. Þú getur lokið BS námi 

á sex önnum. Metnaðarfullir nemendur geta 

lokið sex önnum á tveimur árum. Mikið er 

lagt upp úr verkefnavinnu í smærri hópum og 

raunhæfum verkefnum. Reynslan hefur sýnt að 

útskrifaðir nemendur eru eftirsóttir starfskraftar 

víðsvegar í atvinnulífinu og eru m.a. vel undir 

það búnir að hefja feril sinn hjá fjármála-, 

endurskoðenda- og ráðgjafafyrirtækjum.

Viðskiptalögfræði á Bifröst

Framhaldsnám. Þeir sem hyggja á frekara

nám eftir viðskiptalögfræðina geta tekið MS 

gráðu í viðskiptalögfræði. Standi hugur fólks 

til þess að stunda málflutningsstörf er hægt 

að taka ML gráðu í lögum sem framhaldsnám.

Verið velkomin á kynningu okkar
á Stóra háskóladeginum í Borgarleikhúsinu,
laugardaginn 17. febrúar frá kl. 11:00-16:00.

Stjórnenda- og leiðtogaskóli í 89 ár
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„Ég var orðin leið á traffíkinni í 
bænum og langaði að prófa eitt-
hvað nýtt og meira spennandi 
nám,“ segir Bryndís Ósk Jónsdótt-
ir sem skipti úr viðskiptanámi í 
Reykjavík yfir í viðskiptalögfræði 
við Háskólann á Bifröst. Hún mun 
ljúka B.S.-gráðu frá skólanum nú í 
vor og segir námið hafa gefið sér 
mjög mikið. „Þetta er svo raun-
hæft nám. Maður er í endalausri 
verkefnavinnu og finnst maður 
kunna svo miklu meira heldur en 
bara það sem stendur í bókinni.“

Á Bifröst hefur orðið til ákveð-
ið samfélag sem Bryndís segir 
nemendur falla vel inn í. „Maður 
býr eiginlega í skólanum og þekk-
ir nánast alla. Allir eru að gera 
sömu hlutina; læra og vinna hérna 
uppfrá. Fólk leitar stuðnings hvert 
hjá öðru, þetta er ekki eins og í 
bænum þar sem hver fer í sína átt-
ina eftir skóla,“ segir Bryndís. „Á 
kvöldin er farið saman út að 
skemmta sér, kíkt í pottinn eða á 
kaffihúsið. Síðan stendur skólafé-
lagið meðal annars fyrir spurn-
ingakeppnum, böllum og kaffi-
húsakvöldum,“ segir Bryndís sem 
kveðst alls ekki sakna Reykjavík-
ur þótt hún sé fædd og uppalin 
þar.

Bryndís telur mikilvægt að 
háskólanám sé í tengslum við 

raunveruleikann. „Það skiptir 
miklu máli að geta unnið raunhæf 
verkefni og vera í tengslum við 
atvinnulífið svo maður kunni að 
takast á við og leysa raunveruleg 
vandamál þegar komið er út á 
vinnumarkaðinn. Á Bifröst er 

einnig meirihluti námsins hópa-
vinna svo maður lærir svo vel að 
vinna með fólki,“ segir Bryndís 
sem ætlar ekki að segja skilið við 
skólann strax heldur byrja í mast-
ersnámi þar næsta haust.

mariathora@frettabladid.is

Raunhæft nám í 
sveitasælunni á Bifröst

„Manni finnst maður kunna svo miklu meira en bara það sem stendur í bókinni,“ 
segir Bryndís Ósk Jónsdóttir um námið á Háskólanum á Bifröst.  ÚTÓPÍA HÖNNUNARSTOFA

„Ég er á þriðja ári og útskrifast í 
vor með B.A.-próf í lögfræði. Að 
því loknu þarf að taka tveggja ára 
embættispróf til að verða lögfræð-
ingur,“ segir Margrét Kristín 
Helgadóttir laganemi við Háskól-
ann á Akureyri.

Hún segir námið í Háskólanum 
á Akureyri byggt upp á þriggja 
vikna lotum. „Við tökum eitt nám-
skeið í einu og klárum það alveg af 
á þrem vikum. Námið byggist á 
símati og það eru verkefni og próf 
í hverri viku. Þegar maður er 
búinn að venjast þessu getur 
maður ekki hugsað sér að fara yfir 
í hitt kerfið. “

Margrét segir að mikið og gott 
félagslíf sé í Háskólanum á Akur-
eyri og það hafi átt sinn þátt í því 

að hann varð fyrir valinu. „Mig 
langaði alltaf í lögfræði en var 
ekki alveg viss hvort ég ætti að 
fara í hana. Þegar að því kom 
ákvað ég að láta slag standa og sé 
alls ekki eftir því.“ Margrét segir 
einn af kostunum við laganám í 
Háskólanum á Akureyri vera auð-
velt aðgengi að kennurum. „Við 
erum það fá að maður þekkir kenn-
arana og samnemendurna mjög 
vel. Það er því mjög auðvelt að 
leita til kennaranna sinna ef eitt-
hvað er.“

Margrét er í framboði til 
Alþingis í vor og er meðal yngstu 
frambjóðenda í Norðausturkjör-
dæmi, en hún skipar fjórða sæti á 
lista Samfylkingarinnar. Hún segir 
námið í lögfræði hafa gagnast sér 
vel í kosningabaráttunni. „Vegna 
þess hversu fá við erum í náminu, 
fáum við miklu meiri þjálfun í því 
að koma fram og halda ræður.“

Í laganámi við Háskólann á 
Akureyri er lögð mikil áhersla á 
alþjóðlega lögfræði. „Þetta er 
alþjóðlegra en í öðrum háskólum. 
Við fáum mikið af skiptikennurum 
sem er auðvelt vegna þess hvernig 
námið er byggt upp. Við höfum 
verið með kennara frá Ítalíu, Kína, 
Frakklandi og Skotlandi svo eitt-
hvað sé nefnt. Námið er að mestu 
kennt á ensku og við höfum lagt 
mikla áherslu á heimspeki lög-
fræðinnar.“ - öhö

Námið gagnast vel í 
kosningabaráttunni

Margrét stundar nám í lögfræði við 
Háskólann á Akureyri. Auk þess er hún í 
framboði til Alþingis. FRÉTTABLAÐIÐ/HNEFILL

Það gerist
hjá okkur

laugardaginn 17. febrúar kl. 11-16

- Alþjóðlegur háskóli 
- Á fjórða hundrað námsleiðir 
- Innlent og erlent rannsóknasamstarf 
- Tækifæri til að vinna með fyrirtækjum
- Sveigjanlegt og fjölbreytt nám
- Kröfugt félagslíf 
- Háskólanám sem nýtur trausts 

Stúdentar og kennarar Háskóla Íslands
og Kennaraháskóla Íslands taka vel á
móti þér á Háskóladeginum. 

Grunn- og framhaldsnám við Háskóla 
Íslands er kynnt í Háskólabíói við Hagatorg. 

Nýtt grunn- og framhaldsnám er kynnt í 
Kennaraháskóla Íslands við Stakkahlíð.

Eftirfarandi háskólar verða með kynningu í Borgarleikhúsi: 
Háskólinn á Akureyri, Háskólinn á Bifröst, Háskólinn í Reykjavík, 
Háskólinn á Hólum - Hólaskóli, Landbúnaðarháskóli Íslands 
og Listaháskóli Íslands. www.khi.is www.hi.is
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„Það er frábært að boðið sé upp á 
hönnunarnám á háskólastigi á 
Íslandi,“ segir Hlín Helga Guð-
laugsdóttir sem er á öðru ári í 
vöruhönnun við Listaháskóla 
Íslands. „Þetta er ungt nám og enn 
í mótun. Það hefur vissulega ýmsa 
kosti í för með sér, það er til að 
mynda hægt að hafa meira um 
hlutina að segja en ella.“ 

Áður en Hlín fór í Listaháskól-
ann hafði hún lokið B.A.-námi í 
þýsku og frönsku og numið Evr-
ópufræði í Strassburg. Eftir það 
starfaði hún lengi hjá íslenska 
skófyrirtækinu X-18 og komst 
þannig í snertingu við hönnun. 
Augljóslega er mikill munur á 
námi við venjulegan háskóla og 
listaháskóla. „Eðli málsins sam-
kvæmt er hönnunarnám miklu 
meira skapandi. Umhverfi, náms-
efni og viðfangsefni er líflegra og 
námið verklegra,“ segir Hlín.

Nemendur í Listaháskólanum 
eru í miklum tengslum við brans-
ann sem Hlín telur mikinn kost. 
„Kennararnir eru flestir starfandi 
hönnuðir og listamenn sem er 
mjög spennandi.“ Félagslífið segir 
Hlín vera skemmtilegt en nokkuð 

deildaskipt þar sem húsnæði skól-
ans er á ýmsum stöðum. „Það er 
kannski helsti gallinn við skólann 
að ekki er hægt að hafa meiri sam-
gang milli deilda, en það er verið 
að vinna í húsnæðisvandanum. 
Síðan gerast auðvitað líka 
skemmtilegir hlutir í svona 
þrengslum.“

Spurð um framtíðina segir Hlín 
hana alveg óráðna. „Það er ein-
hvern veginn þannig að eftir því 
sem maður lærir meira, því betur 
áttar maður sig á því hversu lítið 
maður veit. Sjóndeildahringurinn 
stækkar bara og stækkar,“ segir 
Hlín hlæjandi. 

„Vöruhönnunarnámið er mjög 
opið og kemur inn á mörg svið. 
Það býður því upp á margs konar 
störf. Hönnun er tiltölulega nýtt 
fag en það er að verða ákveðin 
vakning hér á Íslandi sem og ann-
ars staðar um gildi hönnunar. Fyr-
irtæki eru að gera sér grein fyrir 
því að gott sé að hafa fólk innan-
húss sem hugsar kannski ekki 
alveg eins og allir hinir. Það er því 
ákveðin bjartsýni sem ríkir,“ segir 
Hlín að lokum.

mariathora@frettabladid.is

Námið nátengt 
bransanum

Hlín Helga Guðlaugsdóttir er ánægð með að boðið sé upp á hönnunarnám á háskóla-
stigi hér á landi. VILHELM/FRÉTTABLAÐIÐ

Júlía Þorvaldsdóttir útskrifast 
sem grunnskólakennari frá Kenn-
araháskóla Íslands nú í vor. „Ég 
valdi líffræði sem kjörsvið og er 
því að læra að verða líffræðikenn-
ari á unglingastigi. Að námi loknu 
get ég reyndar bæði unnið sem líf-
fræðikennari á unglingastigi og 
umsjónarkennari á miðstigi en 
kjörsviðskennarar fara mjög 
gjarnan í bekkjarkennslu á mið-
stigi, sérstaklega til að byrja 
með,“ segir Júlía.

Kennaraháskóli Íslands er 
mjög góður skóli að sögn Júlíu. 
„Ég var búin að heyra að skólinn 
væri mannlegur og góð tengsl 
milli nemenda og kennara. Það 
sem þessi skóli hefur fram yfir 
marga aðra er að meðalaldurinn 
er þrjátíu ár og nemendurnir 
margir fólk með reynslu sem 
kemur jafnvel úr öðrum háskól-
um. Útskriftarhópurinn sem ég er 
í er virkilega góður og samsettur 
af mjög sterkum einstaklingum. 
Ég vona bara að allir eigi eftir að 
skila sér út í skólana að námi 
loknu,“ segir hún.

Að lokinni útskrift ætlar Júlía 
þó sjálf ekki að fara beint að 
kenna. „Ég býst við að fara beint í 
mastersnám og mig langar að læra 
stjórnun. Svo væri rosalega gaman 

að læra meira í líffræðinni í 
Háskóla Íslands og fara dýpra í 
fræðin sjálf af því að kennslu-
fræðilegi bakgrunnurinn sem ég 
hef fengið hér er gríðarlega 
góður,“ segir hún.

Júlía ætti þó að vera ágætlega 
búin undir kennsluna þegar hún 
fer í hana því að á námstímanum 
hefur hún þrisvar sinnum þurft að 

fara á vettvang og prófa að kenna 
í grunnskólum. „Ég fór tvisvar 
sinnum í Vogaskóla og einu sinni í 
Árbæjarskóla. Fyrst ég var búin 
að prófa að vera í svona litlum 
skóla ákvað ég bara að prófa 
stærsta skóla á höfuðborgarsvæð-
inu líka og það var mjög skemmti-
legt að sjá muninn,“ segir hún.

emilia@frettabladid.is

Tengslin milli nem-
enda og kennara góð

Júlía er mjög ánægð með Kennaraháskóla Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

 HÁTÍÐARMÁLÞING ORATORS
Nafn- og myndbirting í fjölmiðlum er heiti á málþingi sem Orator, 

félag laganema, stendur fyrir föstudaginn 16. febrúar klukkan 12.00 í 
Lögbergi. 

Þar flytja erindi fulltrúi frá fréttaskýringaþættinum Kompás, Salvör 
Nordal, forstöðumaður Siðfræðistofnunar, og Sveinn Andri Sveinsson 
hæstaréttarlögmaður.

Umræður verða að erindum loknum.
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„Ég valdi þennan skóla vegna 
þess að námið sem boðið er upp á 
vakti áhuga minn,“ segir Smári 
Jónas Lúðvíksson sem er á fyrsta 
ári á umhverfisskipulagsbraut í 
Landbúnaðarháskóla Íslands. 
Áður hafði Smári lokið einu ári í 
líffræði við Háskóla Íslands en 
ákvað að skipta yfir.

„Ég er ánægður með valið, 
þetta er mjög áhugavert og 
skemmtilegt nám. Skólinn er 
góður sem og aðstaðan. Svo er 
náttúrulega alltaf verið að bæta 
við og laga,“ segir Smári en Land-
búnaðarháskóli Íslands tók til 
starfa 1. janúar 2005 eftir sam-
einingu þriggja stofnana: Land-
búnaðarháskólans á Hvanneyri, 
Rannsóknastofnunar landbúnað-
arins og Garðyrkjuskólans á 
Reykjum.

„Þetta er nýlegur skóli svo það 
er alltaf verið að finna hvað betur 
megi fara. Nemandinn getur haft 
áhrif á hvað gert er innan skól-
ans, sem ég tel vera mjög gott. 
Þetta er ekki eins niðurneglt eins 
og í eldri skólum, það er stöðugt 
verið að þreifa sig áfram.“

Landbúnaðarháskólinn er á 
Hvanneyri í Borgarfirði sem 
Smári telur vera kost. 

„Persónulega er ég mjög sátt-
ur við að vera úti á landi fremur 
en í kraðakinu í borginni. Það er 
þó mjög stutt í bæinn ef maður 
þarf að fara þangað.” 

Smári segir félagslífið vera 

virkt og ýmsar ferðir farnar í 
tengslum við það. „Um síðustu 
helgi fórum við til dæmis að 

skoða sveitabæi,“ segir Smári og 
bætir við að helsta áhersla skól-
ans sé á landbúnaðinn. „Þetta eru 

auðvitað náttúruunnendur upp til 
hópa enda eru flest fögin náttúru-
tengd.” mariathora@frettabladid.is

Náttúruunnendur upp til hópa

Smári Jónas Lúðvíksson er nemandi í Landbúnaðarháskóla Íslands. Hann telur einn af kostum skólans vera þann að hann er utan 
borgarmarkanna.

 NÝ NÁMS- OG 
KENNSLUSKRÁ
Á næsta skólaári verður kennt 
samkvæmt nýrri námsskipan 
í Kennaraháskóla Íslands og 
verður fyrirkomulagið kynnt 
á háskóladeginum á laugar-
dag í húsakynnum skólans í 
Stakkahlíð en skólinn verður 
opinn gestum frá 11 til 16.

Undanfarin tvö og hálft ár 
hefur verið unnið að endur-
skipulagningu alls náms við 
Kennaraháskóla Íslands í 
þeim tilgangi að auka gæði 
námsins og bregðast við 
breyttum samfélagsaðstæð-
um. Meginmarkmið breyting-
anna er að efla þá starfs-
menntun, bæta aðgang að 
framhaldsnámi við skólann 
og laga nám við skólann að 
Bologna-samþykktinni.

Helstu breytingar á nám-
inu eru þær að möguleikar á 
sérhæfingu í grunn- og fram-
haldsnámi eru meiri, nám-
skeið eru almennt umfangs-
meiri og nemendur geta farið 
beint í tveggja ára meistara-
nám að loknu grunnnámi og 
lokið meistaragráðu áður en 
þeir hefja störf.

Námsframboð Kennaraháskólans 
verður kynnt á laugardag í húsa-
kynnum skólans í Stakkahlíð.
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Þjónustustöð ESSO er opin allan sólarhringinn

Komdu við hjá okkur og byrjaðu daginn á heitu kaffi og glóðvolgu 

bakkelsi á nýrri og glæsilegri þjónustustöð ESSO, á mótum

Hringbrautar og Njarðargötu. Matvörur, smávörur, eldsneyti og allt 

fyrir bílinn. Frábær þjónusta. Bæði Subway og Serrano á staðnum.
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„Ég valdi Háskólann í Reykjavík 
meðal annars vegna þeirrar teng-
ingar sem fæst við atvinnulífið,“ 
segir Hrafnhildur J. Moestrup 
sem er á öðru ári í viðskiptafræði 
við Háskólann í Reykjavík. „Við 
fáum rosalega kröftuga fyrir-
lestra frá kennurum sem margir 
hverjir eru starfandi í atvinnulíf-
inu og háskólanum um leið. Þetta 
gerir það að verkum að þegar þú 
ferð út á vinnumarkaðinn veistu 
betur út á hvað hann gengur.“

Hrafnhildur virðist vera ánægð 
með Háskólann í Reykjavík og á 
ekki erfitt með að svara því til 
hverjir helstu kostir hans séu. 
„Það er svo mikil lífsgleði og 
kraftur hérna sem er ótrúlega 
auðvelt að smitast af. Manni finnst 
maður geta gert allt í heiminum. 
Kennararnir eru hvetjandi og 
námskeiðin bjóða manni upp á svo 
margt,“ segir Hrafnhildur sem 
einnig hefur nýtt sér aðra hlið á 
skólanum. Hún er nefnilega nýbú-

in að stofna fyrirtækið Think Big 
ásamt þremur öðrum og er með 
skrifstofu í frumkvöðlasetri 
háskólans. „Þetta er ein besta leið-
in til að stofna fyrirtæki, aðstaðan 
er frábær og við fáum hjálp alls 
staðar frá,“ segir Hrafnhildur. 
„Hugmynd fyrirtækisins snýst 
um að leita eftir íslenskum fjár-
festum til að fjárfesta í bygging-
um og öðrum tækifærum úti í 
Dubai. Við erum nú þegar komin 
með viðskiptavini og munum fara 
með þeim í fyrstu viðskiptaferð-
ina til Dubai nú í febrúar.“

Hrafnhildur telur mikilvægt að 
háskólanám sé krefjandi, í takt við 
nútímann og gefi innsýn inn í það 
sem koma skal. „HR er svo lifandi 
háskóli. Hann staðnar ekki,  er 
alltaf að fara lengra og alþjóðleg 
tengsl verða stöðugt öflugri. Þetta 
skiptir allt saman mjög miklu 
máli,“ segir Hrafnhildur að 
lokum.

mariathora@frettabladid.is

Auðvelt að smitast 
af gleði og krafti

Hrafnhildur er einn eiganda fyrirtækisins Think Big sem nýtir sér aðstöðu í frum-
kvöðlasetri Háskólans í Reykjavík. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sparast orka við að sveigja 
skip af beinustu siglingaleið 
milli staða ef veður og sjólag 
bjóða upp á það? Um það 
snýst lokaverkefni Huldu 
Hallgrímsdóttur, mastersnema 
í iðnaðarverkfræði við HÍ.

Hulda beit á agnið þegar átak var 
gert í að fjölga stúlkum í verk-
fræði og er ánægð með þá ákvörð-
un í dag. Nú er hún að ljúka mast-
ersverkefni í iðnaðarverkfræði 
sem snýst um að finna hagkvæm-
ustu siglingaleið miðað við veður 
og sjólag. „Ég er í samvinnu við 
ungt hátæknifyrirtæki sem heitir 
Marorka og sérhæfir sig í hugbún-
aði til orkustjórnunar um borð í 
skipum. Vonandi eiga mínar nið-
urstöður eftir að verða gott inn-
legg í þeirra rannsóknir. En ástæða 
þess að ég valdi að taka masters-
námið hér heima er sú að það 
freistaði mín að takast á við raun-
verulegt íslenskt verkefni og finna 
alvörulausnir á alvörugátum,“ 
segir Hulda. Skyldi hún ekkert 
sigla um heimsins höf til að finna 
út sínar lausnir?

„Nei,“ svarar hún brosandi, 
„Þetta er allt gert í tölvunni. Ég er 
með líkön sem líkja eftir orku-
notkun um borð í skipinu og svo 

styðst ég við veðurgögn frá Veð-
urstofunni. Miða við siglingu  milli 
Eskifjarðar og Þórshafnar í Fær-
eyjum og er að finna út hvort það 
borgi sig að fara út af beinu sigl-
ingaleiðinni til að elta eitthvert 
ákveðið veður. Er sem sagt að þróa 
aðferð sem leitar að hagkvæm-
ustu leið miðað við umhverfisað-
stæður hverju sinni.“ 

Þegar Hulda er spurð hvað hafi 
orðið til þess að hún valdi verk-
fræðina í upphafi svarar hún. 
„Þegar ég var á þriðja ári í Mennta-
skólanum á Laugarvatni kom 
þangað kona á vegum verkfræði-
deildar HÍ til að kynna deildina 

fyrir okkur stúlkunum. Ég var á 
náttúrufræðibraut og gekk ágæt-
lega í raungreinunum þannig að 
ég ákvað að láta slag standa og 
fara í verkfræðina. Ég sé ekki 
eftir því í dag þó svo fyrsta árið 
hafi verið strembið.“

Hulda segir verkfræðinema 
yfirleitt vera í skólanum öllum 
stundum og fyrir bragðið séu þeir 
eins og ein stór fjölskylda. „Það er 
mikil vinna öll árin í deildinni,“ 
segir hún og bætir við. „Eitt er 
víst að þegar við komum út úr 
verkfræðinni erum við vel undir-
búin fyrir vinnumarkaðinn.“

gun@frettabladid.isv 

Leitar hagkvæmustu 
siglingaleiðar

Hulda er á lokasprettinum í iðnaðarverkfræði í Háskóla Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

 Á FJÓRÐA HUNDRAÐ NÁMSLEIÐIR
Háskóli Íslands er stærsti háskólinn á Íslandi. Í honum eru flestir 
nemendur í ellefu deildum. Á háskóladeginum verða kynntar á fjórða 
hundrað námsleiðir allt frá heimspeki til læknisfræði. Kennarar og 
nemendur verða á staðnum og miðla af reynslu sinni en auk þess 
veita námsráðgjafar leiðsögn og ráðgjöf.

Nokkrar nýjungar í námi verða kynntar á laugardaginn þegar 
háskólinn opnar dyr sínar fyrir framtíðarnemendum sínum. Þar skal 
fyrst telja þverfaglegt meistara- og doktorsnám í lýðheilsufræði. 
Allar deildir HÍ standa að nám-
inu en það er skipulagt í sam-
vinnu við innlendar og erlendar 
rannsóknar- og menntastofnanir.

Þverfaglegt meistaranám í 
öldrunarfræðum verður á boð-
stólum fyrir nemendur sem hefja 
nám haustið 2007 en einnig hefur 
verið í þróun nýtt B.A.-nám í 
Austur-Asíufræðum. Þá hefst að 
nýju kennsla í rússnesku í haust. 
Þetta er þó aðeins fátt eitt af því 
sem er nýtt í námsframboði 
Háskólans og því um að gera að 
skoða allt sem í boði er.
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Góður undirbúningur getur ráðið úrslitum.

Hjá okkur færðu haldgóðar upplýsingar, ráðgjöf

og fræðslu um markaðssókn erlendis.

Borgartún 35 • 105 Reykjavík • sími 511 4000 • fax 511 4040 • utflutningsrad@utflutningsrad.is

www.utflutningsrad.is





1999  Byltingarkennd þverskurðarvél

Starfsemi í Slóvakíu hefst2005

1992  Marel skráð í Kauphöll Íslands

1984 Fyrsta sjóvogin seld

1997  Marel kaupir allt hlutafé Carnitech A/S í Danmörku

1994  Fyrsta tölvustýrða skurðarvélin

1997 Staðfesting á gæðastefnu með ISO 9001 gæðavottun

2006 Marel kaupir AEW Thurne og Delford Sortaweigh

2002  Íslensku gæðaverðlaunin 

Spennandi tímar framundan

2006 Marel kaupir Scanvaegt í Danmörku

Með nýsköpun að leiðarljósi

1996 Marel haslar sér völl í bandarískum kjötiðnaði
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Sífellt fleiri velja brúnkuspraut-
un frekar en ljósabekki.

Mörgum þykir brún og sælleg húð 
vera fallegri en sú fölleita og þetta 
hefur leitt til þess að hér á norður-
hjara veraldar eru margir sem 
sækja í ljósabekki, þrátt fyrir 
aðvaranir heilbrigðisyfirvalda. 
Undanfarin ár hafa þó sólbrúnku-
dýrkendur átt kost á annari leið til 
að öðlast þennan eftirsótta lit –
með því að nota sjálfbrúnkandi 
krem. Mörgum hefur þó vaxið það 
í augum að bera á sig slík krem, 
enda getur það klúðrast ef ekki er 
rétt staðið að málum. Húðin getur 
orðið flekkótt og liturinn ójafn. 

Til að gulltryggja fallegan húð-
lit fyrir sérstök tilefni, til dæmis á 
brúðkaupsdaginn, er hins vegar 
líka hægt að fara til sérfræðings 
sem einfaldlega sprautar 
brúnkunni á líkamann. 

Sólveig Birna Gísladóttir er ein 
þeirra sem hefur fært sér „air-
brush“-tæknina í nyt og var meðal 
þeirra fyrstu sem gerðu það hér-
lendis fyrir um fimm árum. Sól-
veig á að baki víðtæka menntun 
sem förðunarfræðingur og hefur 
oftar en einu sinni hlotið verðlaun 
fyrir sín störf. 

Liturinn sem Sólveig notar við 
brúnkusprautunina, Bali Sun, er 
með öllu skaðlaus og hefur jafnvel 
jákvæð áhrif á húðina. Hægt er að velja um nokkrar gerðir af litnum, 

allt eftir því hvort viðkomandi kýs 
dökka eða ljósa útkomu. 

Þegar farið er í brúnkuspraut-
un er best að koma daginn fyrir 
stóra tilefnið, en liturinn þarf að 
bíða á í um það bil átta klukku-
stundir á líkamanum áður en farið 
er í sturtu.

„Útkoman er einstaklega eðli-
legt, heilbrigt og fallegt útlit. Ég 
hef fengið alveg rosalega góð við-
brögð við þessum lit og margar 
sem áður fóru í ljósabekkina, eru 
farnar að koma hingað reglulega í 
staðinn. Þá koma þær aðallega til 
að fríska sig upp, enda klæða fötin 
mann betur, tennurnar virka 
hvítari og allt yfirbragðið verður 
einhvern veginn heilbrigðara. 
Sumar stelpurnar kalla þetta 

ódýra og sársaukalausa lýtaað-
gerð,“ segir Sólveig og hlær.

Tíminn hjá Sólveigu í Airbrush 
& Makeup Gallery, Dalshrauni 11, 
kostar 3.500 fyrir sprautun á allan 

líkamann, en 2.500 fyrir efri hluta-
líkamans. Liturinn endist að með-
altali í eina viku en til að viðhalda 
honum er gott að bera reglulega 
rakakrem á húðina. -mgh

Brún og sælleg án sólar

Sólbrún og sælleg án sólar. Liturinn end-
ist í um það bil eina viku.

Sólveig mundar hér sprautuna í sérstökum klefa sem ætlaður er fyrir úðunina.

Sólveig Birna Gísladóttir segir margar konur hafa alveg sagt skilið við ljósabekki og 
komi nú í brúnkusprautun í staðinn.

Myndband af brúðkaupsdeginum 
er alveg nauðsynlegt. Það borgar 
sig að fá til þess fagaðila og passa 
að gera fleiri en eitt eintak svo að 
enginn taki yfir stóra daginn.

Hver man ekki eftir þættinum 
Allir elska Raymond þar sem hús-
bóndinn tók yfir brúðkaup þeirra 
hjóna þegar hann var í örvænt-
ingu sinni að leita að lausri spólu 
til að taka upp ruðningsleik. 

Það getur verið gaman að fá 
fagaðila til að taka upp stóra dag-
inn og gjarnan byrja snemma um 
morguninn og fylgja hjónunum 
eftir þangað til dagurinn er á 
enda. Þetta eru ógleymanlegar 
minningar sem seint verða metn-
ar til fjár. Einnig er gaman að 
klippa myndbandið, brenna á 
mynddiska og gefa með þakkar-
korti eða jólakorti.

Stóri dagurinn á dvd

Stóri dagurinn er ógleymanlegur ef hann næst á myndband og verður enn betri ef 
hann er klipptur skemmtilega saman og geymdur á mynddiski. 

Smáralind - sími 517-5330 • www.adams.is - adams@adams.is

Glæsilegt úrval af fatnaði og fylgi-
hlutum fyrir brúðarmeyjar og sveina 
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Ýmsar hefðir og hjátrú fylgja 
brúðkaupsdeginum og undir-
búningi hans. Hér eru nokkrar 
þeirra.

Gömul hjátrú segir að það brúð-
hjónanna sem er fyrri til að festa 
kaup á einhverjum hlut eftir vígsl-
una verði ráðandi aðilinn í hjóna-
bandinu. Til að tryggja sér ráðin 
má kaupa smáhlut af brúðarmeyj-
unum fyrir slikk strax að lokinni 
athöfn.

Til að tryggja að búið verði 
aldrei matarlaust skal hafa brauð-
mat við höndina þar sem brúðar-
hjónin eyða brúðkaupsnóttinni.

Að fara með heitin þegar stóri 
vísirinn á klukkunni er á uppleið 
er tákn um að hjónin munu vinna 
saman í hjónabandinu. Sé hann á 
niðurleið getur það boðað ógæfu.

Það er hollenskur siður að gróð-
ursetja furutré í garði nýgiftu 
hjónanna, sem tákn fyrir frjósemi 
og heppni í hjónabandinu. Þetta er 
einnig gert í Bermúda en þá er 
trénu plantað meðan á veislunni 
stendur.

Ástæðan fyrir því að svo margir 
giftast í júní á rætur sínar að rekja 
til 15. og 16. aldar. Þá var maí sá 
mánuður sem fólk fór í sitt árlega 
bað og var það eina almennilega 
baðið sem fólk fór í á árinu. Þess 
vegna lyktaði fólk þolanlega í júní-
mánuði. Það lyktaði vel til gift-
inga.

Það er talin mikil gæfa fyrir 
brúði ef hún mætir sótara, svört-
um ketti, lambi eða dúfu á gifting-
ardaginn. Enn betra er ef hún finn-
ur könguló í brúðarkjólnum 
sínum.

Í Egyptalandi er sá siðurinn að 
foreldrar brúðhjónanna færa þeim 
mat í heila viku eftir brúðkaupið 
svo að hjónakornin geti sinnt 
„öðrum málum“.

Í Egyptalandi er einnig sá siður 
að klípa brúðina giftingardaginn 
til að færa henni lukku.

Sérstök gæfa á að fylgja því að 
giftast á afmælisdegi brúðgum-
ans. Hvort gæfan sé þá sú að eig-
inmaðurinn man eftir brúðkaups-
afmælum skal látið liggja á milli 
hluta.

Það boðar ógæfu ef brúðurin 
æfir ganginn inn kirkjugólfið. 
Margar konur hafa staðgengil við 
æfinguna.

Ef brúðurin grætur á brúð-
kaupsdaginn munu það vera síð-
ustu tárin sem hún fellir yfir 
hjónabandinu.

Þegar brúðhjónin hafa skálað 
fyrir sameiginlegri framtíð sinni 
ættu þau að brjóta glösin til að 
tryggja að þau verði aldrei notuð í 
betri tilgangi.

Klíptu brúðina

Verslunin Borð fyrir tvo hefur 
úrval af postulínsstellum og krist-
alsglasalínum sem hvoru tveggja 
er vinsælt til brúðkaupsgjafa. 
Mikið er um að brúðhjón skrái sig 
á óskalista hjá versluninni og er 
gestum þá leiðbeint um val á brúð-
argjöfunum og vandlega skráð 

niður það sem keypt er. Þegar 
þessi þjónusta er þegin fá brúð-
hjónin litla gjöf frá versluninni 
ásamt því að fá inneign að verð-
mæti 10 prósent af heildarupphæð 
keyptra gjafa.

Borð fyrir tvo er til húsa að 
Skemmuvegi 6 í Kópavogi.

Glaðningur í kaupbæti

Fagur borðbúnaður fæst í versluninni 
Borð fyrir tvo.
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Silla Páls er ljósmyndari og förð-
unarmeistari og starfar ásamt 
sambýlismanni sínum á Ljós-
myndastofu Erlings á Eiðistorgi. 

„Það hefur marga kosti að vera 
förðunarmeistari ásamt með ljós-
mynduninni því ég get í raun bæði 
séð um förðunina og myndatökuna 
á brúðkaupsdaginn,“ segir Silla 
sem hefur starfað við förðun í 
fimmtán ár og vann mikið með 
ljósmyndurum áður en hún gerðist 
ljósmyndari sjálf. „Ég veit nátt-
úrulega hvaða förðun gengur fyrir 
myndatökur og það er gríðarlega 
mikilvægt á þessum degi að mynd-
irnar séu fallegar. Ég hef líka lent í 
því að vera að taka myndir og séð 
eitthvað í förðuninni sem mætti 
betur fara og get þá lagfært það ef 
þarf enda hanga förðun og mynda-
taka saman að mörgu leyti.“

Silla segir það líka koma sér vel 
að hafa förðunina í bakhöndinni 
þegar í myndvinnsluna er komið. 

„Ég get lagfært ef til dæmis er 
bóla, sár eða frunsa eins og er svo 
dæmigert á þessum degi. Það skipt-
ir máli að slíkt sé vel lagfært. Þá 
hef ég fjarlægt ör og húðflúr í 
myndvinnslunni,“ segir Silla og 
bætir því við að henni finnist það 
mikill heiður að fá að taka þátt í 
þessum stóra degi í lífi fólks. 

„Það má ekkert klikka, hvort 
sem það er förðun, myndataka eða 
annað, enda undirbúum við okkur 
alltaf mjög vel. Við reynum að 
skoða staðinn áður en að mynda-
tökunni kemur til að vita hvað við 
ætlum að gera. Myndatakan má 
heldur ekki taka mjög langan tíma 
því yfirleitt eru gestirnir að bíða í 
veislunni. Þannig að við reynum að 

miða við hálftíma eða þrjú kort-
er.“

Þegar Silla er fengin til að ljós-
mynda allan brúðkaupsdaginn 
segir hún það mjög skemmtilegt að 
mynda allan undirbúninginn. „Það 
geta komið mjög skemmtilegar 
myndir frá því þegar einhver er að 
hjálpa brúðinni í kjólinn, renna upp 
rennilásnum eða eitthvað slíkt en 
við köllum það stemningsmyndir,“ 
segir Silla en þær myndir fara 
jafnan í sérstakt myndaalbúm. 

„Útimyndatökurnar eru vinsæl-
astar hjá okkur núna en veðrið þarf 
að vera mjög slæmt til þess að það 
sé ekki hægt. Best er að taka úti-
myndir þegar það er skýjað því ef 
mikil sól er geta komið skuggar af 
trjám eða öðru auk þess sem augun 
geta verið pírð,“ segir Silla. 

Sigridurh@frettabladid.is

Málar og myndar

Brúðkaupsmyndirnar eru settar í falleg albúm en svokallaðar stemningsmyndir eru settar í sérstakt albúm. Það eru þá myndir frá 
undirbúningi brúðkaupsins. FRÉTTABLAÐIÐ/BRINK

Silla hefur starfað sem ljósmyndari undanfarin fjögur ár en hún er einnig förðunarmeistari og það getur komið sér afskaplega vel 
jafnt við myndatökur sem myndvinnslu. Auk þess fæst Silla við listmálun í frístundum sínum. FRÉTTABLAÐIÐ/BRINK

Veisluþjónusta Café Konditori 
býður uppá alhliða veisluþjónustu 
fyrir brúðkaup, afmæli, útskriftir,
erfi drykkjur og hverskonar tilefni.

ANTÍK Þessi fallegi brúðar-
meyjarkjóll er fjörgamall eða 
frá stríðsárunum. Hann er 

ætlaður fimm til sjö ára stúlku, 
er síður með bleikum borðum og 

er ysta lagið úr tjulli. Kjóllinn fæst í 
kjólaversluninni Fix á Skólavörðustíg 

4 ab, gengið inn sundið og er einn 
af fáum barnakjólum sem þar 

fást. 



Brúðarstell í miklu úrvali.
Bjóðum upp á aðstoð 
við gerð brúðarlista. 
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Elín Jóna Traustadóttir er 
íþróttakennari að mennt, starf-
ar sem kerfisstjóri og saumar 
brúðarslör í frístundum. Slörin 
selur hún í brúðarkjólaleigur 
eða beint til tilvonandi brúða. 

„Saumaáhuginn er kominn frá 
barnæsku því mamma saumaði 
alltaf öll spariföt á mig og fleira 
þegar ég var barn og þetta hefur 
bara smitast í gegn,“ segir Elín 
Jóna og bætir því við að síðar hafi 
hún orðið svo hávaxin að hún á í 
erfiðleikum með að fá föt í 
búðum sem passa á hana 
enda er hún 1,86 metrar á 
hæð. „Ég er eiginlega til-
neydd að sauma á mig 
fatnað,“ segir hún og 
hlær.

„Ástæðan fyrir því 
að ég fór að sauma 
brúðarslör var sú að 
ég var að skoða 
saumasíður á Net-
inu og datt þar 
niður á bók sem ég 
pantaði mér. Þar 
var sagt frá því 
hvernig brúðarkjól-
ar og slör væru saumuð,“ 
segir Elín, sem í kjölfarið 
ákvað að panta sér efni 

og saumaði tvö slör. „Ég fór með 
slörin í þrjár brúðarkjólaleigur og 
Sólveig hjá Brúðarkjólaleigu Dóru 
vildi endilega fá að sjá hvað ég 
væri að gera. Svo þannig byrjaði 

þetta.“
Elín segir vinsælustu slör-

in núna vera það sem hún 
kallar smáslör með krist-

öllum. „Þau ná niður á 
mitt bak og eru mjög 

sígild. Það er skeljamunst-
ur á köntunum og kristals-
dropar saumaðir í. 

sigridurh@frettabladid.is

Saumar brúðarslör og hringapúða

Fallegt smáslör úr smiðju Elínar Jónu.

Slör með útsaumi frá Elínu.

Elín Jóna sýndi sjálf brúðar-
kjól og brúðarslör á sýningu í 
Smáralind á síðasta ári.

Elín Jóna saumar líka 
hringapúða fyrir stóra 

daginn og nýtur við 
það aðstoðar móður 

sinnar, Elínar 
Guðfinns-

dóttur.

Tvöfalt slör með fagurri 
gyllingu, sem Elín Jóna 
saumaði.

Erla Stefánsdóttir 
ljósmyndari
www.erlastefans.is
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Brauðristar-
gæðaeftirlit
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       Framleiðendur bresku Rowlett brauðristanna hafa aldrei verið sammála 
því að brauðristar eigi að vera ódýrar, ónákvæmar og ónýtar alltof snemma. 
Rowlett ristar hratt, vel og nákvæmlega og er fljót að borga sig upp því 
þú kaupir eina og átt hana svo alla ævi. Rowlett brauðristar fást í mörgum 
stærðum, með og án samlokugrindar. Þær hafa verið handsmíðaðar í 60 ár
og hvert einasta tæki er prófað áður en það fer úr húsi. Það hlýtur að vera
öfundsvert starf að sjá um gæðaeftirlitið með öllu þessu ristaða brauði.

Eitt af því sem tilvonandi brúð-
hjón þurfa að huga að fyrir brúð-
kaupið er hvernig kampavínsglös 
þau vilja hafa fyrir sig og merk-
ingar á þau. Margir vilja láta grafa 
nöfn sín í glösin auk dagsetningar 
brúðkaupsdagsins og þarf því að 
huga að slíku með nokkrum fyrir-
vara.

Ýmist er hægt að láta setja 
stafina með gyllingu eða sand-
blæstri á glösin eftir smekk hvers 
og eins en auðvitað skiptir það líka 
máli hvernig glösin líta út.

-sig

Glæsileg glös 
fyrir brúðhjónin

Kampavínsglös með gyllingu úr Kristal 
og postulín í Bæjarlind 1.990 krónur 
stykkið.

Kampavínsglös úr Kristal og postulín í 
Bæjarlind 1.990 krónur stykkið.

Kampavínsglös á snúnum fæti úr Tékk-
kristal í Kringlunni 2.200 krónur stykkið.

Kampavínsglös með hjörtum úr Tékk-
kristal í Kringlunni 2.800 krónur stykkið.

Kampavínsglös með 24 karata gyllingu 
úr Tékkkristal í Kringlunni 1.995 krónur 
stykkið.

Góður tékklisti getur komið sér vel við brúðkaupsundirbúninginn. Á 
heimasíðunni brudkaup.is er ýmislegt gagnlegt að finna fyrir tilvon-
andi brúðhjón og eitt af því er vel skipulagður tékklisti. Tékklistann 
er ágætt að byrja að nota allt að ári fyrir áætlaðan giftingardag því 
að mörgu er að huga þegar brúðkaup er skipulagt og leiðinlegt ef eitt-
hvað gleymist.

Engu gleymt fyrir stóra daginn

Gott getur verið að skrifa hjá sér allt sem þarf að gera fyrir brúðkaupið.

























[Hlutabréf]

Hagnaður norska fjármálafyrirtækisins Storebrand Group 
nam 1.469 milljónum norskra króna eftir skatta í fyrra sem 
eru um 17,4 milljarðar króna. Þar af var hagnaður félags-
ins, sem er að níu prósentum hluta í eigu Kaupþings, rúmir 
5,8 milljarðar á fjórða ársfjórðungi. 

Hlutabréf í Storebrand hækkuðu í kjölfarið, enda var 
afkoma fjórða ársfjórðungs um 24 prósentum umfram spár 
markaðsaðila. Hagnaður jókst um 7,2 prósent á milli ára.

Arðsemi eiginfjár var nítján prósent á síðasta ári.
Storebrand selur að stærstum hluta líftryggingar og líf-

eyrissparnað en fæst einnig við aðra tryggingastarfsemi, 
fjárfestingar og bankarekstur. Hagnaðaraukning er ein-
ungis tilkomin vegna fjárfestingastarfseminnar þar sem 
hagnaður jókst um 550 prósent á milli ára.

Um 15.500 fyrirtæki, sem eru með 200 þúsund starfs-
menn í vinnu, eru í viðskiptum við Storebrand.

Heildareignir samstæðunnar voru um 2.430 milljarðar 
króna í lok árs og hækkuðu um tíu prósent á milli ára. 

Storebrand fór fram úr spám
Betri afkoma skýrist af hagnaði af fjárfestingum.

Stjórn Marels leggur fyrir aðal-
fund félagsins í mars tillögu um að 
færa hlutafé fyrirtækisins úr krón-
um í evrur.

Árni Oddur Þórðarson, stjórn-
arformaður Marels, upplýsti þetta 
á kynningarfundi sem haldinn var í 
gærmorgun fyrir fjárfesta á árs-
uppgjöri fyrirtækisins. 

Afkoma félagsins á fjórða árs-
fjórðungi var undir meðalspá bank-
anna, en að sögn Árna Odds skýrist 
það af nokkru af hökti í söludeild 
eftir stóra samruna á síðasta ári. 
„Sölumenn selja ekki meðan þeir 
sitja á innanhússfundum,“ segir 
hann, en kveður starfsemina að 
komast í réttan gír. „Bjart er fram 
undan og mjög góð sala á mörkuð-
um,“ segir hann og kveður áætlan-
ir fyrirtækisins um vöxt halda. 

Eyrir Invest, stærsti hluthafi í 
Marel, flaggaði í Kauphöll í gær í 
kjölfar þess að félagið jók eignar-
hlut sinn um tæpar 4,2 milljónir 
hluta á genginu 74,5. Félagið hefur 
um nokkurt skeið aukið jafnt og 
þétt við eignarhlut sinn. Árni 
Oddur er forstjóri Eyris.

Evruhlutabréf 
fyrir aðalfund

Iðntæknistofnun kannar samkeppn-
ishæfni Íslands í samvinnu við 
Alþjóðaefnahagsstofnunina, World 
Economic Forum (WEF) og sendir 
á næstu vikum út spurningalista. 
Velt er upp spurningunni hvers 
vegna hagkerfi sumra þjóða vaxi 
hraðar en annarra.

Hallgrímur
Jónasson, for-
stjóri Iðntækni-
stofnunar, vonar 
að sem flestir 
stjórnendur taki 
þátt í könnuninni. 
Svör þurfa að 
berast frá fimm-
tíu fyrirtækjum 
til að Ísland verði 

gjaldgengt í næstu úttekt WEF. 
Skýrsla um samkeppnishæfni 

þjóða kemur að hausti og kynnti 
ekki ómerkari maður en bandaríski 
hagfræðingurinn Michael E. Porter 
hana hér í fyrra. 

Ísland tók fyrst þátt í könnun 
WEF fyrir tólf árum og var í fimmta 
sæti í fyrra. Hallgrímur segir að í 
ár verði stuðst við alþjóðlega sam-
keppnisvísitölu hagvaxtar í fyrsta 
sinn. Sé samkeppnishæfni Íslands 
umreiknuð fellur þjóðin niður um 
níu sæti. 

Samkeppnis-
hæfnin skoðuð







Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5000.

„[Golf] hefur þann gífurlega 
kost að þar eiga margar 

kynslóðir samleið og geta 
skemmt sér saman burtséð frá 

aldri og uppruna eða stétt.“ 

Tugir farast í Boeing-slysi

Þóra Karitas Árnadóttir stígur fyrstu 
skref sín á leiklistarbrautinni hjá Leik-
félagi Akureyrar, en sporin þau liggja 
ansi nálægt fótsporum föður hennar, 
Árna Blandon. Þóra er aðstoðarmaður 
leikstjórans Kjartans Ragnarssonar, 
en hann og Árni gerðu garðinn frægan 
sem Hattur og Fattur hér á árum 
áður. 

„Ég er nú ekki að leika Fatt,“ sagði 
Þóra hlæjandi og vildi ekki meina að 
hún fetaði beinlínis í fótspor föður 
síns. Hún þreytir frumraun sína á 
sviði í Svörtum ketti og aðstoðar Kjart-
an í uppsetningu á Lífinu, útskriftar-
verkefni nemenda á leiklistarbraut í 
Listaháskóla Íslands. Í svörtum ketti 
leikur Þóra meðal annars á móti Þráni 
Karlssyni, en hann lék einnig í fraum-
raun Árna Blandon í Þjóðleikhúsinu. 

„Það er svolítið skemmtilegt,“ sagði 
hún. „Svo er ég alveg rosalega heppin 
að fá að fylgjast með því hvernig Kjart-
an vinnur. Hann hefur átt stóran stað í 
hjarta mínu sem leikhúsmaður mjög 
lengi,“ sagði Þóra, sem segir Sauma-
stofuna, sem er eftir Kjartan, hafa 
verið fyrstu leikhúsupplifunina sem 
hreyfði við henni. „Ég sá hana á Hellu 
þegar ég var lítil. Þar var stelpa sem 
söng tregafullan söng um litla son sinn 
sem dó. Ég fékk þetta alveg á heilann 
og var alltaf syngjandi þetta fullum 
hálsi úti á túni,“ sagði Þóra hlæjandi. 
Grandavegur 7 og Sjálfstætt fólk, í 
leikstjórn Kjartans, eru jafnframt á 
meðal uppáhaldssýninga Þóru. „Mér 
finnst alveg frábært að fá að vera fluga 
á vegg, Kjartan er einn af okkar merk-
ustu leikhúsleikstjórum,“ sagði Þóra. 

Sjálf man hún þó lítið eftir Kjartani 
í hlutverki Hattar. „Ég kynntist honum 
náttúrlega ekki mikið á þeim tíma, ég 
var varla farin að tala. Ég man meira 
eftir hljómplötunni sem var gefin út, 
en þar var Gísli Rúnar í stað Kjartans. 
Það var eiginlega seinna sem ég fatt-
aði að Kjartan var upphaflegi Hattur-
inn,“ sagði Þóra.

Þóra er enn með annan fótinn í 
London, þar sem hún var í námi. „Ég 
hef samt alltaf séð fyrir mér að ég 
myndi vinna í íslensku leikhúsi. Þetta 

byrjaði líka sem svona sveitastelpu-
draumur þegar ég sá Saumastofuna á 
Hellu. Hjartað mitt er í því, ekki ein-
hverjum frægðardraumum,“ sagði 
Þóra, sem getur því alveg hugsað sér 
að snúa aftur til Akureyrar í framtíð-
inni. „Þetta leikhús er mjög ofarlega á 
óskalistanum mínum. Það er mikill 
metnaður í því, gott verkefnaval og 
gott fólk. Þegar maður er nýkominn út 
úr leiklistarskóla er það bara draum-
ur,“ sagði hún ánægð. 

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

Árni Ingólfsson
Dvalarheimilinu Kjarnalundi              
(Áður Víðivöllum 4, Akureyri)

lést á Dvalarheimilinu Kjarnalundi 10. febrúar og
verður jarðsunginn frá Höfðakapellu föstudaginn 16.
febrúar kl. 11.

Sólveig Vilhjálmsdóttir
Vilhjálmur Ingi Árnason
Tryggvi Árnason                  Björg S. Skarphéðinsdóttir
Ingibjörg Bryndís Árnadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Þorsteinn Daníel Marelsson
rithöfundur, Unufelli 27, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Fella- og Hólakirkju föstudag-
inn 16. febrúar kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hans
er bent á Krabbameinsfélagið.

Hólmfríður Geirdal
Margrét G. Þorsteinsdóttir Bjarni Valur Valtýsson
Árni Freyr Þorsteinsson
Marel Þorsteinsson Emilia Fonseca
og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamamma og
amma,

María G. Sigurjónsdóttir
frá Fosshólum, Furugrund 68,

lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni aðfaranótt 13. febrú-
ar. Útförin fer fram frá Kópavogskirkju þriðjudaginn
20. febrúar kl. 15.00.
Ingibjörg Bjarnadóttir
Arndís Bjarnadóttir Pétur Már Pétursson
Einar S. Bjarnason Elín Þóra Sverrisdóttir
Guðrún Björk Bjarnadóttir Páll Guðmundsson
Ásmundur Bjarnason Sigrún Davíðsdóttir
og barnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn

Guðjón B. Guðmundsson
Seljalandi, Dalabyggð,

er látinn.

Fyrir hönd aðstandenda

Guðrún J. Gunnarsdóttir.

Eiginkona mín og móðir okkar, tengda-
móðir, amma og langamma,

Björg Sigurrós Jóhannsdóttir,
Mið-Mói í Fljótum,    

andaðist á Fjórðungssjúkrahúsinu Akureyri laug-
ardaginn 3. þessa mánaðar. Útför hennar fer fram
laugardaginn 17. þessa mánaðar. Athöfnin hefst í
Sauðárkrókskirkju kl. 13.00. Jarðsett verður að Barði í
Fljótum.

Páll Ragnar Guðmundsson
Guðmundur Óli Pálsson Guðrún Kristín Kristófersdóttir
Sigríður Pálsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og vináttu við andlát móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Guðbjargar Jóhannsdóttur
Búðargerði 5, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Fríðuhúss og starfsfólks
Landakotsspítala fyrir góða umönnun og hlýhug.

Ásta G. Guðbrandsdóttir          Garðar Ágústsson
Jóhanna J. Guðbrandsdóttir      S. Stefán Ólafsson
Jón Marinó Guðbrandsson       Elín Elísabet Baldursdóttir
Anna Kristín Guðbrandsdóttir  Benjamín M. Kjartansson
Guðbjörg Jóna Jóhanns
ömmubörn og langömmubörn.

Ástkær faðir okkar, stjúpfaðir, tengdafaðir,
afi, langafi og langalangafi,

Teitur Kjartansson
Vörðum, Landsveit, áður bóndi í
Flagbjarnarholti,

verður jarðsunginn frá Skarðskirkju, Landsveit,
föstudaginn 16.febrúar kl 14.00.

Brynjólfur Teitsson      Guðrún Þorleifsdóttir
Margrét Teitsdóttir
Kristrún Kjartans         Aðalbjörn Þór Kjartansson 
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn
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Ég las  það nýlega í frétt-
um að um það bil einn af 
hverjum þremur Bretum 
teldi að með því að hoppa 
upp og niður, þvo sér vel 
eða pissa gætu konur 

komið í veg fyrir þungun 
eftir samfarir. Þetta er niður-

staða nýrrar könnunar sem var 
framkvæmd í Bretlandi til að undir-
búa herferð um getnaðarvarnir. 

Ég stóð mig að því að hlæja innra 
með mér við lesturinn og efast stór-
lega um að ég hafi verið sá eini. 
Þetta sýndi bara muninn á ein-
hverju lágstéttarpakki og vel upp-
lýstu velferðarríki, eins og því sem 
ég bý í, þar sem engum manni dytti 
í hug að einhver regndans gæti 
reddað málunum.

Mér var hins vegar ekki hlátur í 
huga þegar las ég aðra frétt sem 
greindi frá fjölgun klamydíutilfella 
hérlendis úr 1.622 frá árinu 2005 í 
1.729 árið 2006. Klamydía greindist 
oftast hjá fólki á aldursbilinu 20-24 
ára, þar á eftir í aldurshópnum 15-
19. Flest tilfelli voru hjá fólki á aldr-
inum 18-19 ára. Myndin af velupp-
lýsta velferðarríkinu sem ég hafði 
gert mér af Íslandi hrundi til grunna 
og glottið lak í skeifu.

Hvernig getur staðið á því að 
klamydíutilfellum fjölgar í landi 
þar sem öflugri kynfræðsu er hald-
ið úti, hugsaði ég með mér. Nei bíðið 
við! Kynfræðsla hefur kannski ekki 
verið sérstaklega öflug þegar öllu 
er á botninn hvolft. Satt best að 
segja man ég varla eftir neinu sér-

stöku átaki eftir smokkaáróðurinn á 
9. áratugnum í kjölfar útbreiðslu 
alnæmis. Það var sko skrítin her-
ferð maður... Megas, Valdís Gunn-
ars og Björk að teygja og toga 
smokka, voða glöð, á meðan almenn-
ingur var að skíta á sig af hræðslu 
við að smitast af alnæmi.

Hvað sem segja má um þá her-
ferð sýndi hún að minnsta kosti 
vilja í verki. Getur verið að stjórn-
völd hafi sofnað á verðinum eftir 
það? Hefur kynslóðin sem nú er að 
vaxa úr grasi verið vanrækt á þessu 
sviði eins og klamydíutilfellin í hópi 
18-19 ára sýna? Þarf þá ekki að 
grípa til róttækra aðgerða? Varla 
viljum við að léleg kynfræðsla á 
Íslandi verði að umfjöllunar- og 
aðhlátursefni úti í heimi.

Sjáðu
hana!

Hún gengur 
eins og henni 
sé borgað fyrir 

það!

Sjá hana fara og 
skoða nýjan heim!

Og grípa í hluti sem eru 
brothættir .... 

Neeeiii!

Geisladiskar,
heilagir!
Skilurðu?
Heilagir!

Svona
pabbi ... Ég setti radd-

greiningarforrit í 
tölvuna þína.

Hvað nota ég 
það í? Þú talar bara við 

tölvuna og tölvan 
skrifar það sem þú 
segir, það sparar 

þér helling af tíma! 

En ég skrifa 
hraðar en ég 

tala!

Og ég tala 
hraðar en ég 
hugsa, getur 
forritið lagað 

það?

Ég gefst 
upp!

Mér þykir fyrir því 
en ég þarf að gera 

alla oddhvassa hluti 
upptæka.

Vissir þú að þessu tré 
var plantað af Jóhönnu 

Ástþórdsóttur þegar 
hún var í leikskóla fyrir 

100 árum! Já, það skiptir öllu að 
hugsa fram í tímann.

Hver
er að 

hringja?

Ég
meina
hver
er að 

banka?
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Kl. 22.00
Hljómsveitin South River Band 
heldur tónleika á Café Rosenberg 
í Lækjargötu. Sveitin er að hljóð-
rita nýtt efni um þessar mundir og 
mun leika það í bland við eldri lög. 
Á efnisskránni eru lög frá ýmsum 
heimshornum, auk laga og texta 
eftir meðlimi sveitarinnar. Ókeypis 
aðgangur á meðan húsrúm leyfir.

Vetrardagskrá djassklúbbsins 
Múlans hefst á ný á Domo Bar í 
kvöld en sextán tónleikar eru fyr-
irhugaðir þar á næstunni. Múlinn 
er samstarfsverkefni Félags 
íslenskra hljómlistarmanna og 
Jazzvakningar. Klúbburinn heitir 
í höfuðið á helsta djassgeggjara 
þjóðarinnar, Jóni Múla Árnasyni, 
sem jafnframt var heiðursfélagi 
og verndari Múlans.

Dagskráin er að vanda bæði 
metnaðarfull og fjölbreytt og er 
gott dæmi um þá miklu grósku 
sem einkennir íslenskt djasstón-
listarlíf og eiga allir straumar og 
stefnur heima í Múlanum. Auk 
tónleikanna sextán sem endast 
munu fram í júní verða sérstakir 
glæsilegir afmælistónleikar síðar 
í febrúar með hinum þekkta 
danska trommuleikara Alex Riel 
ásamt tríói hans.

Í mars leikur Jazzbræðings-
sveitin Gammar sem og tríó 
Ómars Guðjónssonar gítarleikara 
auk þess sem saxófónleikarinn 
Haukur Gröndal heldur tvenna 
tónleika ásamt félögum í kvintett 
og kvartett. Blúshátíð í Reykjavík 
fer fram á Domo Bar í apríl en 
Múlinn skipuleggur tónleika 
Kvintetts Jóels Pálssonar, tón-
leika til heiðurs Ahmad Jamal 
tríóinu um miðjan aprílmánuð. 
Tregasveit Kristjönu Stefánsdótt-
ur söngkonu rekur síðan lestina 
og flytur uppáhalds blúslög söng-
konunnar 26. apríl. Með vorinu 
lætur Tómas R. Einarsson sjá sig 
ásamt Latínkvartett sem og Kvint-
ett Andésar Þórs en í maí treður 
einnig upp óvenjulegur kvartett 
sem kennir sig við OC/DC en hans 
helsta aðalsmerki er músík saxóf-
ónleikarans Ornettes Coleman. 

Það er þó glæný hljómsveit 
sem ríður á vaðið í kvöld en 
bandið The Riot skipa samt 
kunnuglegir kappar. Gítarleik-
ararnir Björn Thoroddsen og 
Halldór Bragason leiða sveitina 
en sá síðarnefndi syngur jafn-
framt, með þeim leika Jón 
Ólafsson píanóleikari, Jón 
Rafnsson bassaleikari og 
trommuleikarinn Ásgeir Ósk-
arsson. Tónlistin sem þeir félag-
ar leika verður „uppreisn gegn 
poppi, blús og djasstónlist, 
undir áhrifum frá kosmískum 
kröftum. Snarstefjaður sígauna-
seiður að hætti galdramanna af 
ströndum við ljóð Snorra á Hús-
felli og Roberts Johnson með 
takthrynjandi voodoo-galdra-
manna Missisippi og seiðmanna 
Afríku“.

Allir tónleikarnir hefjast kl. 21 
en nánari upplýsingar um dag-
skrá Múlans verður að finna á
heimasíðunni jazz.is. 

Múlinn steðjar af stað 

Hinn eftirsótti Terem-kvartett 
heldur tónleika í Salnum í kvöld en 
þeir rússnesku snillingar hafa hlot-
ið nafnbótina þjóðargersemi Rúss-
lands hjá gagnrýnendum auk þess 
að fá blessun frá páfa og móður 
Theresu. Uppselt er  á tónleikana í 
kvöld en vegna frábærrar aðsókn-
ar hefur aukatónleikum  verið bætt 
við á sama tíma annað kvöld.

Þessi fjörugi og lífsglaði tónlist-
arhópur kom fyrst fram á Íslandi á 
rússneskri menningarhátíð í Kópa-
vogi fyrir tveimur árum og sló þá 
eftirminnilega í gegn. Þeir nutu 
dvalarinnar hér og vildu gjarnan 
koma á ný í Salinn og leika fyrir 
Íslendinga. Að þessu sinni óskuðu 
þeir eftir að fá söngkonuna Diddú í 
lið með sér og mun hún koma fram 
með þeim um helgina. 

Terem-kvartettinn var stofnað-
ur í Pétursborg árið 1986 en hefur 
frá upphafi fetað ótroðnar slóðir í 

tónlistarflutningi sínum. Félagarn-
ir leika á þjóðleg rússnesk hljóð-
færi og hafa fundið nýjar leiðir til 
að laða fram hvers kyns tónlist en 
sköpunargleði hópsins er annáluð 
um allan heim sem og agi þeirra, 
kæti og leikræn tilþrif. 

Hópurinn viðar að sér tónlist úr 
ýmsum áttum og leikur allt frá 
umskrifunum fyrir breytta hljóð-
færaskipan til þversagnakenndra 

tónævintýra sem byggð eru á 
þekktum stefjum eftir meistara á 
borð við Bach, Mozart, Rossini, 
Bizet og Piazzolla. 

Eftir hlé syngur Diddú með 
kvartettinum og þá eru einnig 
íslensk lög á efnisskránni. 

Tónleikarnir hefjast kl. 20 í 
kvöld og annað kvöld en nánari 
upplýsingar um flytjendurna má 
finna á heimasíðu Salarins. 

Terem-kvartettinn snýr aftur

            

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR
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Sinfóníuhljómsveit Íslands er á 
ferðalagi um meginland Evrópu 
og hefur vakið stormandi lukku í 
tónleikahúsum í Þýskalandi á síð-
ustu dögum. Hljómsveitin mun 
leika á átta tónleikum á tveimur 
vikum og hefur þegar haldið 
tvenna tónleika í Þýskalandi.

Hljómsveitarstjórinn Rumon 
Gamba þurfti að grípa til þess 
ráðs eftir fjögur aukalög á tón-
leikunum í Köln að taka báða 
konsertmeistarana með sér útaf 
sviðinu og í Düsseldorf voru 
gestir engu minna spenntir og 
ruku á fætur með bravóköllum 
og látum líkt og um handbolta-
leik væri að ræða eftir að sveitin 
lék „Á Sprengisandi“ sem annað 
aukalag.

Félagar í Sinfóníunni halda úti 
dagbók á netinu og má lesa um 

ferðina á slóðinni sinfonia.blog.is 
en þar lýsa þau meðal annars yfir 
ánægju sinni með aðstöðuna á 
meginlandinu þar sem hljóm-
burðurinn er víst mun betri en í 
bíóinu á Melunum enda hlakkar 
hópurinn til þess þegar nýja 
húsið „við höfnina er í höfn!“

Melaband á meginlandi

PÁLL ÓSKAR KYNNIR

    NÝKRÝNDUR 
FULLTRÚI ÍSLENDINGA
  Í EUROVISION, 
HVER SEM ÞAÐ VERÐUR…

FRAM KEMUR

LAUGARD. 17. FEB

MIHAI
TRAISTARIU

DJ PÁLL ÓSKAR
ÞEYTIR SKÍFUM OG TREÐUR UPP

FORSALA Á NASA FÖSTUD. 16. FEB 
MILLI 13 OG 17, OG SVO VIÐ INNG.

MIÐAVERÐ KR. 1900.-
HÚSIÐ OPNAR 23.00
ALDURSTAKMARK 20 ÁRA

FRÁ RÚMENÍU (TORNERÓ)
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Leikur í mynd 
um Enron 

Hæg, dramatísk og blóðug
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…hvernig líður þér 
     í vinnunni?

Fyrirtæki ársins er árleg könnun VR á aðbúnaði og ánægju starfsfólks íslenskra fyrirtækja.
Við hvetjum þig til að taka þátt, því þannig fæst skýrari mynd af stöðu vinnustaðar þíns í 
samanburði við aðra. 
Niðurstöður verða kynntar 4. maí.

Leonardo DiCaprio hefur tekið að 
sér aðalhlutverkið í kvikmynd 
byggðri á bókinni Conspiracy of 
Fools eftir Kurt Eichenwald.

Bókin fjallar um óvænt hrun 
bandaríska orkufyrirtækisins 
Enron. Þegar hefur verið gerð 
heimildarmynd um atburðinn 
sem hét Enron: The Smartest 
Guys in the Room. 

Kvikmyndin fjallar um nýjan 
starfsmann Enron sem smám 
saman kemst að spillingunni sem 
þar ríkir og reynir að afhjúpa 
sannleikann. DiCaprio mun að 
sjálfsögðu leika starfsmanninn 
auk þess sem hann mun taka þátt 
í framleiðslu myndarinnar.

Handritshöfundur er Sheldon 
Turner, sem hefur á afrekaskrá 
sinni myndir á borð við The 
Longest Yard og The Texas 
Chainsaw Massacre: The Beginn-
ing.

Græna ljósið frumsýnir spennu-
tryllinn Notes on a Scandal, með 
Cate Blanchett og Judi Dench í 
aðalhlutverki, annað kvöld. 

Dench fer með hlutverk Bar-
böru Covett, einmana kennslu-
konu sem stjórnar nemendum 
sínum með járnaga. Veröld 
hennar umturnast þegar lista-
kennarinn Sheba Hart, leikin af 
Blanchett, hefur störf við skól-
ann. Í Shebu finnur Barbara vin 
sem hún hefur svo lengi þarfn-
ast en þegar sú síðarnefnda 
kemst að því að vinkona sín á í 
ástarsambandi við nemanda 

tekur vinátta þeirra óvænta 
stefnu; Barbara hótar að ljóstra 
upp um leyndarmálið og stefna 
þar með starfi og hjónabandi 
Shebu. Um leið fer hins vegar að 
glitta í leyndarmál Barböru 
sjálfrar sem ekki þola dagsins 
ljós og uppgjör verður óumflýj-
anlegt. 

Dench og Blanchett þykja 
sýna magnaðan leik í aðalhlut-
verkunum og eru báðar tilnefnd-
ar til Óskarsverðlauna fyrir 
frammistöðu sína. Auk þeirra 
fer Bill Nighy með stórt hlutverk 
en leikstjóri er Richard Eyre.

Hneyksli skekur 
grunnskóla

Hasarmyndin Ghost Rider, með 
Nicholas Cage í aðalhlutverki verður 
frumsýnd hér á landi annað kvöld 
– á sama tíma og í Bandaríkjunum. 
Myndin byggir á samnefndum teikni-
myndasögum um mótorhjólakappann 
Johnny Blaze, sem getur orðið býsna 
heitt í hamsi. 

Mörgum árum fyrr samdi Blaze við skrattann 
Mefístos til þess að bjarga lífi föður síns og 
kærustu og nú er komið að skuldadögum. Á 
daginn heldur Blaze sínu striki sem atvinnu-
mótorhjólakappi en á nóttunni breytist hann í 
eldlogandi beinagrind sem þeysist um  og elt-
ist við drýsla sem hafa lent upp á kant við 
Mefístos.

Teiknimyndasögurnar sem myndin byggir 
á komu fyrst út á vegum Marvel-útgáfunnar á 
áttunda áratugnum og nutu mikilla vinsælda. 
Árið 1983 var útgáfunni hætt en þráðurinn 
tekinn upp á ný árið 1990 en þá með annarri 
aðalpersónu, sem reyndist vera bróðir Johnny 
Blaze. Eins og títt er með myndir sem byggja 
á teiknimyndasögum er myndin samsuða af 
mörgum brotum úr ólíkum sögum. 

Kvikmyndin hefur verið í bígerð allt frá 
árinu 2001. Nicholas Cage er mikill aðdáandi 
teiknimyndasagnanna sem og mótorhjólaunn-
andi og var fljótur að stökkva á aðalhlutverk-
ið. Myndin var hins vegar sett í salt en eftir að 
Spiderman Sams Raimi sló í gegn kom annað 
hljóð í strokkinn hjá framleiðendunum, sem 
settu vélina aftur í gang. Upphaflega átti 
Stephen Norrington, sem gerði The Mummy, 
að leikstýra en illa gekk að samræma stunda-
skrár hans og aðalleikaranna. Norrington 
gekk að lokum úr skaftinu en í hans stað var 

fenginn Mark Steven Johnson. 
Johnson leikstýrði áður Daredevil með Ben 

Affleck í aðalhlutverki, sem þótti slöpp en 
sínu skárri en Electra sem hann skrifaði hand-
ritið að. Er það þó mál manna að Ghost Rider 
taki þeim fyrrnefndu langt fram í gæðum, sé 
spennandi mynd sem tekur sig ekki of alvar-
lega og Nicholas Cage sagður í banastuði.

Auk hans leika í myndinni Eva Mendez 
(Hitch), Wes Bentley (American Beauty) og 
gamla brýnið Peter Fonda, sem er öllum 
gírum mótorhjólanna kunnugur síðan hann 
lék í Easy Rider um árið. 

Ghost Rider er sýnd í Smárabíói, Laugarás-
bíói, Sambíóunum Kringlunni og Borgarbíói 
Akureyri.



Siðfágaðasta mannæta fyrr og 
síðar, dr. Hannibal Lecter, mætir í 
kvikmyndahús hér á landi annað 
kvöld þegar Hannibal Rising verð-
ur frumsýnd. 

Að þessu sinni er ljósinu brugð-
ið á uppvaxtarár Lecters í Litháen 
og hvaða atburðir leiddu til þess 
hann breyttist smám saman í blóð-
þyrsta ófreskju. 

Myndin hefst í lok seinni heims-
styrjaldar, þegar Hannibal er enn 
á barnsaldri. Hann horfir upp á 
nasista murka lífið úr foreldrum 
sínum en kemst sjálfur lífs af 
ásamt systur sinni, sem síðar 
mætir örlögum sínum á hinn 
hryllilegasta máta. Lecter elst upp 
á munaðarleysingjahæli en flýr til 
Parísar á unglingsaldri í leit að 

frænda sínum. Sá reynist látinn en 
ekkja hans tekur vel á móti Hanni-
bal. Hann reynist vera fluggreind-
ur og kemst inn í læknaskóla og 
safnar þar þekkingu sem hann 
notar til að ná sér niðri á þeim sem 
myrtu fjölskyldu hans. 

Anthony Hopkins, sem hingað 
til hefur túlkað Lecter (fyrir utan 
kvikmyndina Manhunter þar sem 
Brian Cox lék hann), er fjarri góðu 
gamni en aðalhlutverkið er í hönd-
um hins franska Gaspard Ulliel, 
sem er þekktastur fyrir að leika 
unnusta Audrey Tatou í Un long 
dimanche de fiançailles (Trúlof-
unin langa). Eins og hinar fyrri 
byggir myndin á bók Thomas 
Harris, en hann skrifaði kvik-
myndahandritið með fram bók-

inni, sem kom út í ársbyrjun. Leik-
stjóri er Peter Webber, sem hlaut 

mikið lof fyrir síðustu mynd sína, 
The Girl With a Pearl Earring.

Lecter finnur til lystar sinnar

Myndin Letters from Iwo Jima í 
leikstjórn Clint Eastwood verður 
frumsýnd í kvikmyndahúsum á 
Íslandi á föstudagskvöld. Um er 
að ræða systurmynd Flags of our 
Fathers og voru þær báðar teknar 
hér á landi eins og þekkt er orðið. 

Þegar langt var liðið á seinni 
heimsstyrjöld mættust Banda-
ríkjamenn og Japanir í frægri 
orrustu á eyjunni Iwo Jima. Í 
Flags of our Fathers var sagan 
sögð frá sjónarhóli Bandaríkja-
manna en nú er ljósinu varpað á 
japönsku hermennina og upplifun 
þeirra en flestir þeir sem sendir 
voru til eyjunnar vissu að þeir 
myndu ekki eiga afturkvæmt. 
Þeirra á meðal eru bakarinn Saigo 
sem óskar einskis nema að fá að 
hitta nýfædda dóttur sína; Baron 
Nishi, þekktur knapi sem hefur 
keppt á Ólympíuleikum; Shimizu 
er fyrrum herlögreglumaður sem 
hefur enn ekki kynnst hörmung-
um stríðsins og liðþjálfinn Ito, 
sem sviptir sig fyrr lífi en að gef-
ast upp. 

Hershöfðingi þeirra er sigldur 
maður, hefur meðal annars komið 
til Bandaríkjanna og þótt hann 
geri sér grein fyrir fánýti styrj-
alda veit hann hvernig hægt er að 
gera innrásarhernum skráveifu.

Letters from Iwo Jima er til-
nefnd til Óskarsverðlauna sem 
besta myndin. Helstu hlutverk eru 
í höndum Ken Watanabe (The Last 
Samurai), Ryo Kase og Shidou 
Nakamura.

Hin hliðin á 
sögunni 



... að það er hægt að stytta sér leið 
við að þíða frystinn ef mikið liggur 
á. Hitaðu vatn í potti og aftengdu 
frystinn. Skelltu pottinum svo 
inn þegar vatnið 
sýður. Eftir stutta 
stund ættu klaka-
breiðurnar að vera 
horfnar.

Júlía Hannam, markaðs-
stjóri Þjóðleikhússins, 
hefur í mörg horn að líta. 
Eldamennskan fær að sitja 
á hakanum þegar sem mest 
er að gera.

Júlía er virkur félagi í Hugleik og 
það er ýmislegt á döfinni hjá leik-
félaginu um þessar mundir. Hún 
tekur þátt í sagnadagskrá félags-
ins, Einu sinni var, sem verður í 
Þjóðleikhúskjallaranum á sunnu-
dag og þriðjudag. „Við segjum 
sögur af forfeðrum. Þetta mæltist 
ótrúlega vel fyrir í nóvember,“ 
sagði Júlía, sem æfir einnig leik-
ritið Bingó eftir Hrefnu Friðriks-
dóttur sem Hugleikur setur upp í 
samstarfi við Leikfélag Kópavogs. 
„Það er alveg fullt að gera,“ sagði 
Júlía hlæjandi, en hún kvaðst ekki 
hafa tíma til að elda nema stöku 
sinnum þegar svona stendur á.

„Þá eldar maðurinn minn,“ 
sagði Júlía, en hún og maður henn-

ar skipta með sér verkum í eld-
húsinu. „Ég elda eiginlega alltaf 
þegar við höfum fisk, en hann 
þegar við erum með kjötrétti,“ 
sagði Júlía, sem er að eigin sögn 
mikil fiskmanneskja. „Þegar við 
Ragnar, maðurinn minn, förum 
saman í Nóatún dregst hann alltaf 
að kjötborðinu og ég að fiskborð-
inu: ég horfi girndaraugum á fisk-
réttina og hann á kjötið,“ sagði 
hún og hló við. Það er því engin 
furða að Júlía valdi að deila fisk-
uppskrift með lesendum Frétta-
blaðsins að þessu sinni.

Uppskriftir eru þó nánast af 
skornum skammti í eldhúsi Júlíu. 
„Ég elda svolítið í slurkum og 
slöttum og finnst gaman að gera 
tilraunir með krydd. Ég prófa mig 
áfram og finn einhverja blöndu 
sem virkar. Svo reyni ég bara að 
muna hana næst þegar ég elda,“ 
sagði hún. „Þessi uppskrift, sem 
ég fékk hjá Kristínu Geirsdóttur, 
vinkonu minni, er æðislega góð. 
Rétturinn er ekkert sterkur, bara 
bragðmikill,“ sagði Júlía.

Bolludagurinn gengur í garð á 
mánudag og eru margir eflaust 
farnir að huga að bollubakstri. 
Þeir sem ekki baka þurfa þó ekki 
að sitja uppi bollulausir, því bak-
arar landsins hafa brett upp erm-
arnar og framleiða kræsingarnar 
á færibandi. 

Óttar B. Sveinsson, framleiðslu-
stjóri hjá Bakarameistaranum, 
sagði menn þar á bæ hafa þjóf-
startað aðeins í bolluáti. „Við 
vorum með smá smakk um síðustu 
helgi og höfum verið að selja 
aðeins síðan, svona til að koma 
okkur í gang,“ sagði Óttar. „Það 
eru svo sem engin læti í þessu 
núna, það byrjar ekkert fyrr en á 
laugardaginn,“ sagði hann. „Sunnu-
dagurinn er orðinn mjög vinsæll 
hjá fjölskyldufólkinu og svo er 
mánudagurinn langstærstur, þá 
eru fyrirtækin líka að panta.“ 

Bakarameistarinn býður upp á 
vatnsdeigsbollur, gerbollur og vín-
arbrauðsdeigsbollur, en Óttar 

sagði vatnsdeigsbollurnar hafa 
vinninginn í vinsældum. Þar með 
er þó ekki allt upp talið, því velja 
má á milli fjölmargra mismunandi 
fyllinga. „Við erum með hefð-
bundnar rjómabollur, púnsbollur 
með rommi, bollur með jarðar-

berjarjóma, súkkulaðirjóma og 
irish coffee rjóma, svo eitthvað sé 
nefnt.“ sagði Óttar. Að sögn hans 
bætast nýjungar í hópinn á hverju 
ári, og er þeim alltaf vel tekið. 
„Nýjung ársins er daimkúlubolla,“ 
sagði Óttar. 

Bollur í bílförmum

Kaliforníska vínfyrirtækið Delicato hefur náð undraverðri fótfestu á 
Íslandsmarkaði á skömmum tíma. Er svo komið að vín fyrirtækisins 
eru með allra vinsælustu vínum frá Ameríku í vínbúðum hér. Fyrir 
þessu eru nokkrar ástæður og ber fyrst að nefna að vínin frá Delicato 
eru stöðug og á góðu verði, kosta frá 1.090 kr. til 1.290 kr. og vín 
fyrirtækisins sem seld eru undir nafninu Clay Station kosta 1.690 kr. 
Þetta er meira en vel samkeppnishæft verð ef litið er til annarra 
amerískra vína á markaðnum sem oft eru í dýrari kantinum séu borin 
saman verð og gæði. En sjálfsagt er meginástæðan fyrir vinsældum 
Delicato á Íslandi umboðsaðilinn Vífilfell sem ræður bæði yfir óhemju 
öflugu dreifingarkerfi og dugmikilli markaðs- og kynningardeild sem 
kann þá list að byggja upp vörumerki.

Í næstu viku hefst sala á nýjustu afurð Delicato, víninu Gnarly 
Head sem gert er úr zinfandel-þrúgunni. Vínið kostar 1.590 kr. og mun 
eflaust ná skjótum vinsældum hér á landi líkt og í Bandaríkjunum þar 
sem það er sjötta mest selda zinfandel-vínið. Gnarly Head er nútíma-
legt vín, mýkra og ljúfara en mörg vín úr zinfandel frá Kaliforníu þar 
sem krafturinn er í fyrirrúmi á kostnað jafnvægisins. Það er líka í 
nútímalegum umbúðum þar sem kræklóttur og kvistóttur vínviðurinn 
leikur aðalhlutverkið. Útlitið er einhverskonar sambræðing-
ur af myndskreytingum sem við þekkjum úr Grimmsævin-
týrum og útliti kalifornískra rokksveita og mótorhjólatöff-
ara. Enda eru víst barþjónarnir vestra farnir að húðflúra 
sig með myndum af víninu, þó ekki varanlegum húð-
flúrum...

Nafnið Gnarly Head er tilvísun í vínviðinn sem er 80 
ára gamall. Plönturnar eru ekki ræktaðar í röðum og 
knýttar saman eins og algengast er í dag heldur stendur 
hver planta sér og vex ansi frjálslega. Stórir og sterkleg-
ir kræklóttir og kvistóttir bolirnir eru tilkomumiklir að 
sjá og vínviðurinn gefur af sér öflugar þrúgur.

Delicato er fjölskyldufyrirtæki sem stofnað var af 
ítalska innflytjandanum Gaspare Indelicato árið 
1924. Það hefur lengstum verið ræktandi frekar en 
framleiðandi og enn þann dag í dag selur fyrirtækið 
90 prósent af þrúgum sínum til annarra framleið-
enda. Síðan Delicato hóf að framleiða vín undir eigin 
merkjum 1994 hefur vöxturinn verið gríðarlegur og 
fyrirtækið er  nú komið í fremstu röð framleiðenda í 
Kaliforníu og hefur meðal annars verið valið besta 
ameríska vínhúsið í tvígang á vínsýningunni 
International Wine & Spirit Competition í London.

Kalifornískur kvistur

Finnst hákarl ógleymanlega hræðilegur





Illugi Jökulsson spurninga-
ljón verður í þéttum hópi 
16 gáfumenna sem keppa 
í Meistaranum sem hefst 
fyrir alvöru í kvöld. Meðal 
keppenda er Karl Pétur 
Jónsson, tengdasonur for-
setans.

„Já, ég lét undan þrotlausum og 
gríðarlegum þrýstingi Loga Berg-
manns,“ segir Illugi Jökulsson, 
ritstjóri með meiru. Hann mun 
taka þátt í Meistaranum en lengi 
vel lék vafi á um hvort Illugi 
myndi gefa kost á sér að nýju. 
Hann var meðal keppenda í fyrstu 
þáttaröð spurningaþáttarins 
Meistarans sem hefst nú í kvöld.

Ekki er það árennilegur hópur 
gáfumenna sem takast á í Meist-
aranum. Í hópnum eru 16 manns. 
Áður hefur Fréttablaðið nefnt til 
sögunnar Katrínu Jakobsdóttur, 
varaformann Vinstri grænna, og 
hinn mjög svo fróða Sigurð G. 
Tómasson útvarpsmann. Svan-
borg Sigmarsdóttir blaðamaður 
verður meðal keppenda sem og 
þeir bræður Gísli þýðandi og Páll 
Ásgeir Ásgeirsson rithöfundur – 
alþekkt spurningaljón. Erlingur 
Sigurðsson, fyrrverandi safn-

stjóri, Helgi Árnason skólastjóri 
(faðir Jónasar Arnar sigurvegara 
frá í fyrra) og Björn Guðbrandur 
Jónsson umhverfisfræðingur 
eiga það sammerkt með Illuga að 
hafa keppt í fyrra. Heiður 
almannatengla verja svo þeir Örn 
Úlfar Sævarsson og Karl Pétur 
Jónsson sem kunnur er fyrir að 
vera tengdasonur forseta vors 

Ólafs Ragnars Grímssonar. Karl 
Pétur mætir Katrínu Jakobsdótt-
ur í 1. umferð. Helgi Árnason 
mætir Erni Úlfari í fyrstu viður-
eigninni. Ónefndir eru þá Bryn-
dís Sveinsdóttir blaðamaður, 
Magnús Þorlákur Lúðvíksson 
nemi, Jón Pálmi Óskarsson, Bald-
vin Már Baldvinsson leikskóla-
leiðbeinandi og Ólöf Ýrr Atladótt-
ir líffræðingur.

Aðspurður hvort Illugi finni 
ekki fyrir pressunni, bæði í ljósi 
þess að hann tók þátt í fyrra, er 

alþekkt spurningaljón og spurn-
ingahöfundur í Gettu betur, segir 
hann svo ekki vera.

„Vegna þess að þetta er spurn-
ing um hugarfar og ég er búinn að 
ákveða að taka þessu léttar en í 
fyrra. Þannig að ég geri mér 
engar grillur og þar sem mér 
hefur hrakað stórlega að vits-
munum frá í fyrra reikna ég ekki 
með að komast langt. En lét undan 
þessum ofboðslega þrýstingi,“ 
segir Illugi.

„Það kom mér stórkostlega á óvart 
hversu margir vildu vera með. Þeir 
virðast miklu fleiri trúbadorarnir 
sem vilja koma út úr skápnum en við 
þorðum að vona,“ segir Friðrik Ind-
riðason, blaðamaður og einn helsti 
skipuleggjandi Stóru trúbador-
keppninnar, sem hefst á Sport-
barnum við Hverfisgötu í 
kvöld.

Tólf eru skráðir til keppni 
en þeir sem ríða á vaðið eru 
Kristján Þorvaldsson ritstjóri, 
Börkur Karlsson tónlist-
arkennari og Helga 
Völundardóttir en 
þrjár konur eru 
skráðar til leiks. 
Hátíðina opnar hins 
vegar Tómas Tóm-
asson Stuðmaður 
sem verður þá 
þar með fyrsti 
bassatrúbador sög-
unnar. Hann er jafn-

framt verndari keppninnar.
Þrír keppa hvert kvöld og 24. mars 

verður svo úrslitakvöld keppninnar. 
Og mun þá troða upp, meðan atkvæði 
eru talin, South River Band með þá 
bræður Kormák og Óla Þórðar í 

broddi fylkingar. Sigurvegarinn 
fær 50 þúsund í verðlaun, annað 
sætið gefur þrjátíu þúsund en 
fjórða og fimmta tíu þúsund.

„Þetta er aðallega til gamans 
gert,“ segir Friðrik aðspurður 

hvort keppnin muni ekki 
setja djúpt spor í menn-

ingarsöguna. „En við 
erum nú þegar að und-
irbúa næstu keppni, 
Stóru standpínukeppn-
ina, en þar er um að 
ræða uppistands-

keppni.“

Kristján Þorvalds og 
Tommi ríða á vaðið





THE PURSUIT OF HAPPYNESS       kl. 5.30, 8 og 10.30
SÝND Í LÚXUS         kl. 5.30, 8 og 10.30
ANNA AND THE MOODS ENSKT TAL      kl. 4, 6 og 7 STUTTMYND / ÓTEXTUÐ
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 4 og 5 STUTTMYND
ROCKY BALBOA        kl. 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL        kl. 3.40
NIGHT AT THE MUSEUM       kl. 5.40, 8 og 10.20
APOCALYPTO       kl. 10.10 B.I. 16 ÁRA
KÖLD SLÓÐ       kl. 5.45 B.I. 12 ÁRA !óíbí.rk045

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

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

Gagnrýni. baggalútur.isGagnrýni. baggalútur.is

SÍÐUSTU SÝNINGAR

SÍÐUSTU SÝNINGAR

...SÍÐASTA LOTAN!

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

PAN´S LABYRINTH     kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 14 ÁRA
ANNA AND THE MOODS ENSKT TAL    kl. 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. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
MÝRIN        kl. 10.20 B.I. 12 ÁRA
KÖLD SLÓÐ/COLD TRAIL    kl. 8 ENGLISH SUBTITLES B.I. 12 ÁRA

THE PURSUIT OF HAPPYNESS       kl. 8 og 10.20
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 6 STUTTMYND
DREAMGIRLS       kl. 5.40, 8 og 10.20

ÓSKARSVERÐLAUNA

TILNEFNING1

25.000 gestir

Not Too Late er þriðja sólóplata 
Noruh Jones, en hinar tvær fyrri 
Come Away With Me sem kom út 
fyrir fimm árum og Feels Like 
Home (2004) náðu miklum vin-
sældum. Það segir sitthvað um 
hæfileika Noruh að þó að hún sé 
ekki nema 27 ára gömul þá eru 
liðin fjögur ár síðan hún veitti 
viðtöku heilum átta Grammy- 
verðlaunum fyrir Come Away 
With Me.

Að vísu má eflaust skýra þessi 
átta Grammy-verðlaun að hluta 
til með því að plötuiðnaðurinn 
sem hefur barist við samdrátt 
undanfarin ár hafi verið að verð-
launa nýliðann sem öllum að óvör-
um seldi 10 milljón eintök af sinni 
fyrstu plötu, en aðalástæðan er 
samt ótvíræðir hæfileikar Noruh 
sem sannast enn einu sinni á þess-
ari nýju plötu.

Not Too Late er fyrsta plata 
Noruh sem hefur eingöngu að 
geyma ný lög samin af henni 

sjálfri einni eða í samvinnu við 
hennar nánustu samstarfsmenn. 
Sjö laganna semur Norah með 
aðstoð Lee Alexanders sem er 
unnusti hennar og bassaleikarinn 
í hljómsveitinni hennar, en hann 
stjórnar líka upptökum á plöt-
unni.

Tónlistin á Not Too Late er líkt 
og á fyrri plötunum sambland af 
djassi, soul, poppi og kántrí en 
þetta er samt persónulegri plata 
þó ekki væri nema fyrir þá stað-
reynd að Norah sjálf semur text-
ana. Noruh hefur greinilega vaxið 
sem lagahöfundur. Það er fullt af 
fínum lögum hér; ég nefni sem 
dæmi lögin Wish I Could, 
Until The End, Thinking 
About You, Wake Me Up 
og Sinking Soon sem 
sker sig nokkuð úr og 
minnir helst á Kurt 

Weil eða Tom Waits. Það er líka 
gaman að textunum. Þeir sýna að 
Norah hefur húmor. Textinn við 
My Dear Country hefur vakið 
athygli, en hann lýsir örvilnan-
inni sem greip Noruh þegar úrslit 
síðustu forsetakosninga í Banda-
ríkjunum lágu fyrir.

Það sem lyftir Not Too Late 
upp fyrir þessa meðalgóðu popp-
plötu er samt fyrst og fremst 
söngurinn sem er einstakur og 
svo hljómurinn. Eins og á fyrri 
plötunum er hann fullkominn og 
þó að útsetningarnar séu nokkuð 
fjölbreyttari en áður þá eru það 

samt sömu grunn-hljóðfærin 
sem skapa töfrana: Kontra-
bassinn, píanóið, ham-
mond-orgelið …

Not Too Late sýnir að 
Norah Jones er lista-
maður sem maður þarf 

að reikna með í fram-
tíðinni. Eftir vel-
gengni fyrstu plöt-

unnar spruttu fram ótal 
eftirlíkingar. Ekki allar vonlaus-
ar, en Norah ber af. Hún er ein-
stök.

Einstök Norah Jones heldur velli

Reggíkvöld verður haldið á Café 
Kulture við Hverfisgötu í kvöld í 
tilefni þess að hinn 6. febrúar síð-
astliðinn voru 62 ár liðin síðan 
goðsögnin Bob Marley fæddist.

Að sögn Mark Anthony, sem 
stendur að kvöldinu, verður ein-
göngu reggítónlist spiluð og hvet-
ur hann fólk til að kíkja inn og 
njóta tónlistarinnar í notalegu 
umhverfi. Tónlist Bobs Marley 
verður m.a. spiluð en á meðal vin-
sælustu laga hans eru I Shot the 
Sheriff, No Woman, No Cry, Could 
You Be Loved og Redemption 
Song.

Reggíkvöldið hefst klukkan 22 
og er ókeypis inn.

Notalegt 
reggíkvöld

Leikarinn Omar Sharif hefur feng-
ið skilorðsbundinn dóm og verið 
gert að sækja 
reiðistjórnun-
arnámskeið
eftir að hann 
játaði sig sekan 
um að hafa ráð-
ist á bílastæða-
vörð.

Sharif, sem 
er 74 ára, er 
sagður hafa 
kallað vörðinn 
„heimskan
Mexíkóa“,
þegar hann 
neitaði að taka 
við 20 evra pen-
ingaseðli í 
Beverly Hills árið 2005. Jafnframt 
sló hann manninn í nefið.

Sharif má ekki koma nálægt 
verðinum auk þess sem hann þarf 
að borga honum bætur vegna 
líkamsárásarinnar.

Dæmdur 
sekur



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

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!

FORELDRAR

2
TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

1
TILNEFNING

TIL ÓSKARS FRÉTTABLAÐIÐ

ILMURINN

Háskólabíó

ÓSKARSVERÐLAUNA5 TILNEFNINGAR TIL

ER ÞETTA ...

NÆSTI FORSETI ?

Christopher Walken Robin Williams

FBL TOPP5.IS

ÓSKARSVERÐLAUNA7 TILNEFNINGAR TIL

Ævintýraleg spenna og hasar

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

VEFURINN HENNAR.. M/- Ísl tal. kl. 3:40 - 5:50 Leyfð

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

BABEL VIP kl. 5

FORELDRAR kl. 6 Leyfð

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

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 3:40 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

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

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

BLOOD DIAMOND kl. 8 B.i.16

VEFURINN HENN..M/- Ísl tal kl. 6 Leyfð

CHARLOTTE´S... M/-Ensk tal kl. 6 Leyfð

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

HAPPY FEET M/-Ensk tal kl. 6 Leyfð

VEFURINN HENN..M/- Ísl tal kl. 6 Leyfð

PERFUME kl. 8 B.i.12 

FORELDRAR kl. 6 - 8 Leyfð

ALPHA DOG kl. 8 B.i. 12

LITLE CHILDREN kl. 8 B.i. 14

Skráðu þig á SAMbio.is

PERFUME kl. 6 - 9 B.i.12

DREAMGIRLS kl. 6 - 9 B.i.7

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

FORELDRAR kl. 6 Leyfð

BABEL kl. 9 B.i.16

STRANGER THAN FICTION kl. 5:50 Leyfð

Sýnd í Háskólabíói

ÓSKARSVERÐLAUNA8 TILNEFNINGAR TIL

L.I.B. TOPP5.IS

S.V. MBL

20% AFSLÁTTUR EF GREITT ER
MEÐ SPRON-KORTI

Franski poppdúettinn Air er á meðal 
þeirra sem munu spila á frönsku 
menningarhátíðinni Pourquoi Pas? 
sem verður haldin hérlendis frá 22. 
febrúar til 12. maí.

Tónleikar Air áttu að vera núna í 
febrúar en þeim hefur verið frestað 
þangað til í byrjun júlí. Verða þeir 
haldnir í Laugardalshöll.

Að sögn Sigrúnar Lilju Guð-
bjartsdóttur, verkefnastjóra hátíð-
arinnar, var ekki erfitt að fá Air til 
að spila hér á landi. Einungis hafi 
þurft að finna nýjan tíma á tónleik-
ana vegna anna hljómsveitarmeð-
lima.

Air sló í gegn árið 1998 með 
plötunni Moon Safari sem kom út í 
fjörutíu löndum. Sveitin samdi 
tónlistina við kvikmynd Sofiu 
Coppola, The Virgin Suicides, árið 
2000 og fékk ennþá meiri athygli 
fyrir vikið. Síðan þá hefur Air 
gefið út tvær plötur, 10.000 Hertz 
Legend og Talkie Walkie. Nýjasta 
plata sveitarinnar, Pocket Symp-
hony, er væntanleg þann 5. mars 
næstkomandi.

Á meðal þeirra sem koma einn-
ig fram á frönsku menningar-
hátíðinni eru hljómsveitirnar Nou-
velle Vague og Dyonysos og 
söngkonan Françoiz Breut.

Air spilar á Íslandi

Plata með tónlist Mugison við 
kvikmyndina geysivinsælu Mýr-
ina kemur í búðir á morgun. Þetta 
er fyrsta plata Mugison sem er 
gefin út hjá nýju útgáfufyrirtæki 
hans og föður hans, sem kallast 
Múgíbúgí. Platan átti upphaflega 
að koma út fyrir síðustu jól en ein-
hverjar tafir urðu á útgáfunni.

„Það er oft erfitt fyrir fólk að 
átta sig á hvað það á að gera við 
„sándtrakk“ sem sérstakan disk. 
Þegar ég gaf út Niceland held ég 
að fimm hafi keypt hann en síðan 
seldist tónlistin við A Little Trip to 
Heaven í um fimm þúsund eintök-
um. Maður veit aldrei hvernig fólk 
á eftir að taka kvikmyndatónlist,“ 
segir Mugison. „Ég er mjög 
ánægður með þennan disk að því 
leyti að þetta eru mest allt lög sem 
fólk þekkir sem ég eða fólk í kring-
um mig hefur útsett upp á nýtt 
fyrir myndina,“ segir hann. Mugi-

son er jafnframt að vinna að næstu 
sólóplötu sinni. Hann er búinn að 
semja öll lögin á plötuna og á 
aðeins eftir að útsetja þau og taka 
upp. Er hún væntanleg í búðir 
seinna á árinu. 

Fyrsta platan 
á vegum Múgíbúgí

Síðasta kvikmynd Önnu Nicole 
Smith, Illegal Aliens, fer ekki í bíó 
heldur beint á mynddisk. Myndin 
fjallar um þrjár geimverur sem 
breyta sér í kynbombur og reyna 
að vernda jarðarbúa frá illum 
öflum.

Myndin, sem var tekin upp árið 
2005, kemur út í maí. Smith tók 
þátt í framleiðslu hennar og hand-
ritsgerð. „Margir halda að hún 
hafi verið hálfviti en ég held að 
hún hafi alls ekki verið það,“ sagði 
Baran, dreifingaraðili myndarinn-
ar. „Hún er að gera grín að sér í 
myndinni og mér finnst það bera 
vott um miklar gáfur.“

Anna Nicole Smith lést í Flór-
ída í síðustu viku, aðeins 39 ára 
gömul. Talið er að of stór lyfja-
skammtur hafi orðið henni að 
aldurtila.

Smith beint 
á DVD

Myndir af söngkonunni Beyonc-
éKnowles prýða baðfataútgáfu 
tímaritsins Sports Illustratied 
fyrir árið 2007. Einnig eru í tíma-
ritinu myndir af þekktum nöfnum 
úr tónlistarheiminum á borð við 
Kanye West, Aerosmith og Gnarls 
Barkley við hlið léttklæddra 
fegurðardísa.

Hönnun baðfatanna sem Bey-
oncé klæðist var í höndum House 
of Dereon, sem er tískumerki sem 
söngkonan setti á fót ásamt móður 
sinni Tinu Knowles.

Beyonce á 
baðfötum



Hannes vill fara aftur til Viking

 Skoska stórliðið Celtic 
bauð íslensku unglingalandsliðs-
mönnunum Kjartani Henry Finn-
bogasyni og Theodór Elmari 
Bjarnasyni nýjan tveggja ára 
samning um síðustu helgi. Celtic 
bauð foreldrum strákanna og Ólafi 
Garðarssyni, umboðsmanni 
þeirra, til Glasgow og eftir leik 
Celtic um síðustu helgi ræddi 
Gordon Strachan, stjóri liðsins, 
við strákana og foreldra þeirra. 

Þar lýsti Strachan því yfir að 
hann hefði væntingar til drengj-
anna og sagði það gáfulegt spor 
hjá þeim að leika áfram með félag-
inu en drengirnir bíða enn eftir 
fyrsta tækifæri sínu með aðalliði 
félagsins.

„Þetta var mjög skemmtilegt 
og okkur er að sjálfsögðu sýndur 
mikill heiður að þetta stórlið skuli 
vilja semja við okkur á nýjan leik. 
Engu að síður ætla ég að taka mér 
góðan tíma í að ákveða mig enda 
tel ég mig þurfa að spila með aðal-
liði félags helst næsta vetur,“ 
sagði Kjartan Henry við Frétta-
blaðið í gær en hann sagði for-
eldra sína hafa verið nokkuð hissa 
á því hversu smávaxinn Skotinn 
var í raun og veru.

Kjartan hefur verið mikið 
meiddur síðan hann gekk til liðs 
við Celtic og var svo gott sem frá í 
eitt og hálft ár. Hann byrjaði síðan 

að spila á fullum krafti í nóvem-
ber síðastliðnum og hefur farið 
mikinn með varaliði Celtic þar 
sem hann hefur skorað sjö mörk í 
átta leikjum. Tölfræði Kjartans 
hjá félaginu er mjög góð en hann 
hefur skorað 22 mörk í þeim 25 
leikjum sem hann hefur spilað 
fyrir félagið.

„Það gengur mjög vel þessa 
dagana og ég er í fínu formi. 
Strachan er duglegur að mæta á 
leikina okkar og svo æfi ég einnig 
mikið með aðalliðinu. Ég er von-
góður um að fá að spila með aðal-
liðinu áður en tímabilið er úti. Sér-
staklega í ljósi þess að Celtic er 
með 20 stiga forystu í deildinni og 

á titilinn vísan. Maður verður að 
vera þolinmóður því hlutirnir geta 
síðan breyst mjög fljótt,“ sagði 
Kjartan Henry en hann segir 
Strachan vera sérstakan en þó 
skemmtilegan stjóra.

„Það er gaman að kallinum og 
hann lætur vel í sér heyra. Hann 
stöðvaði einu sinni reitabolta 
þegar ég reyndi hælsendingu. 
Gekk síðan að mér og sagði: „Þú 
spilar með varaliði Celtic en ekki 
Barcelona. Hættu þessari vit-
leysu.“ Hann er meira að segja 
ósáttur ef tilþrifin takast. Hann 
vill spila sinn breska bolta,“ sagði 
Kjartan Henry léttur.

Kjartan Henry Finnbogason segir að þjálfari Celtic, Gordon Strachan, sé ekki 
stuðningsmaður skemmtilegra tilþrifa enda sé hann mjög breskur þjálfari. 
Celtic er búið að bjóða Kjartani og Theodór Elmari Bjarnasyni nýjan samning.

Eftir 55 mánaða stans-
lausa dvöl á efsta sæti styrkleika-
lista FIFA urðu Brasilíumenn að 
sætta sig við að sjá á eftir 
toppsætinu til heimsmeistara 
Ítala þegar febrúarlistinn var 
gefinn út í gær. 

Ítalir komust þar með á 
toppinn á listanum í fyrsta sinn í 
þrettán ár en 0-2 tap Brasilíu-
manna fyrir Portúgölum varð til 
þess að þeir duttu af toppnum. 
Ísland fellur um tvö sæti og situr 
nú í 95. sæti listans.

Brasilíumenn 
úr toppsætinu

 Norðmaðurinn Aksel Lund 
Svindal vann í gær keppni í 
stórsvigi karla á HM í alpagrein-
um í Åre í Svíþjóð. Hann vann 
einnig brunkeppnina. 

Daniel Albrecht og Didier 
Cuche frá Sviss komu næstir. 
Austurríkismenn áttu hræðilegan 
dag en bestur þeirra var Her-
mann Maier sem náði 21. sæti.

Björgvin Björgvinsson féll úr 
leik í fyrri umferð.

Annað gull 
Svindals

 Norska úrvalsdeildarlið-
ið Lilleström fór illa með KR á 
æfingamóti á La Manga. Úrslit 
leiksins urðu 5-0 fyrir Norðmönn-
unum en Gunnlaugur Jónsson 
varð fyrir því óláni að skora 
sjálfsmark á 21. mínútu.

Viktor Bjarki Arnarsson kom 
inn á sem varamaður hjá Lille-
ström þegar skammt var til 
leiksloka.

Lilleström 
burstaði KR

„Hann fær sjaldan þá 
viðurkenningu sem hann á skilið. 
Dirk er búinn að vera mikilvæg-
asti leikmaður deildarinnar 
undanfarin tvö tímabil fyrir það 
sem hann er búinn að gera fyrir 
okkar lið,“ sagði Josh Howard um 
félaga sinn hjá Dallas, Dirk 
Nowitzki. Nowitzki skoraði 38 
stig, tók 11 fráköst og gaf 8 
stoðsendingar í sigri Dallas á 
Milwaukee Bucks. Liðið lenti 15 
stigum undir í seinni hálfleik en 
landaði samt sigri.

Dirk sá besti 
síðustu tvö ár

 Jón Arnór Stefánsson 
lék sinn fyrsta leik fyrir Lotto-
matica Roma í 16-liða úrslitum 
Meistaradeildar Evrópu í körfu-
bolta. Er það í fyrsta sinn sem 

Íslendingur spilar í þeirri deild.
Jón Arnór lék í 16 mínútur og 

skoraði á þeim ellefu stig. Lotto-
matica lék gegn Pau-Orthez og 
vann, 78-68.

Jón Arnór með ellefu stig

 Fjórir leikmenn úr liði 
Vesturdeildarinnar eru meiddir 
og geta ekki tekið þátt í Stjörnu-
leik NBA-deildarinnar sem fer 
fram í Las Vegas um næstu helgi. 
Þetta eru bakverðirnir Steve Nash 
hjá Phoenix og Allen Iverson hjá 
Denver, framherjinn Carlos Booz-
er hjá Utah og miðherjinn Yao 
Ming hjá Houston. 

Í stað þeirra hafa þeir Carmelo 
Anthony hjá Denver, Josh Howard 
hjá Dallas, Mehmet Okur hjá Utah 
og Ray Allen hjá Seattle fengið 
sæti í liðinu. Allir leikmenn 
Austurdeildarinnar eru enn á 
grænu ljósi en Jason Kidd gæti 
þurft að sleppa leiknum vegna 
bakmeiðsla en hann var ekki með í 
tveimur síðustu leikjum New 
Jersey Nets.

Stjörnufall hjá Vestrinu



Hvort sem þú ert sérfróður um viðskipti eða einn af þeim sem finnst viðskiptafréttir 

yfirleitt of flóknar og háfleygar, getur þú fylgst með öllu því sem er að gerast í viðskiptalífinu 

í gegnum Markaðinn. Við færum þér fréttirnar skýrt og skorinort.
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Upplýsingar dulbúnar afþreyingu

– Vel lesið

Notaðu mest lesna* blað landsins 
til að dreifa kynningarefni til 

þinna viðskiptavina

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

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

Vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni

*Gallup maí 2006

Vertu inní Fréttablaðinu 
með þitt kynningarefni
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REYKJAVÍK
Rönning
Borgartúni 24
Sími  562 4011

AKUREYRI
Rönning
Óseyri 2
Sími  460 0800 

REYÐARFJÖRÐUR
Rönning
Nesbraut 9
Sími  470 2020

REYKJANESBÆR
Rönning
Hafnargötu 52
Sími  420 7200

1200 snúninga 5 kg:
1200 snúninga 6 kg:
1400 snúninga 6 kg:
1600 snúninga 6 kg:
1600 snúninga 7 kg:

54.900.-
67.900.-
72.900.-
79.900.-
109.900.-

Fyrir íslensk heimili

Íslenskar leiðbeiningar
5-7 kg hleðsla
1200-1600 snúningar 
A í orkunýtni
A í þvottahæfni

Mjög hljóðlátar
Auðveldar í notkun
Hristivörn
Flæðivörn
Íslenskt stjórnborð
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„Þetta verður það sama og með 
geirfuglinn sem var boðinn upp úti 
í London á sínum tíma. Það fór 
fram söfnun og uppboðshaldarinn 
úti vissi upp á krónu hvað safnað-
ist og fuglinn fór á það,“ segir 
Tryggvi Páll Friðriksson í Gallerí 
Fold og einn helsti uppboðshaldari 
Íslands.

Eins og fram hefur komið í 
fréttum, meðal annars á forsíðu 
Morgunblaðsins á þriðjudag, hefur 
komið fram áður óþekkt verk eftir 
Kjarval, í kúbískum stíl, í Dan-
mörku og verður það boðið upp í 
lok þessa mánaðar hjá Bruun 
Rasmussen. Verkið er metið á 1,2 
til 1,8 milljónir af Bruun en fast-
lega má gera ráð fyrir því að 
áhugasamir kaupendur vilji gefa 
allt að fimm milljónir fyrir það.

Í samtali við bæði Morgunblað-
ið og fréttastofu RÚV lét safnstjóri 
Listasafns Reykjavíkur, Hafþór 
Yngvason, þess svo getið að þarna 
væri um mjög merkt verk að ræða 
sem safnið vildi gjarnan eignast. 
Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins hafa þessi ummæli reynst 
olía á eld áhugasamra listaverka-
kaupenda sem nú hafa fengið á því 
staðfestingu að þarna sé dýrgripur 
á ferð. Fréttablaðið hefur heimild-
ir fyrir því að nokkrir vellauðugir 
listaverkakaupendur séu í start-
holunum og það hefur Tryggvi 
einnig heyrt. Áhugi Hafþórs er 

metinn á tveggja milljóna 
króna hækkun á upp-
boðinu.

„Ég get ekki ímynd-
að mér annað. Já, 

margir hafa áhuga á 
þessu verki og 

hann minnkar 
ekki við þessi 
ummæli safn-
stjórans. Þetta 
er stór mynd 

og gæti farið á fimm milljónir. 
Jafnvel meira. Þessi mynd er góð, 
mjög sérstök, það er hárrétt, og 
það væri slys ef hún lenti ekki inni 
á safni. En hins vegar myndi ég 
ekki flíka því ef ég ætlaði að kaupa 
hana. Þeir eru það margir sem 
græða svo mikið hér á landi að þeir 
depla ekki auga yfir tveimur millj-
ónum,“ segir Tryggvi í Fold sem 
telur sénslaust að væntanlegir 
kaupendur taki mark á því 
þegar Hafþór höfðar til þjóð-
arhollustu þeirra og láti Lista-
safninu það eftir að bjóða eitt í 
verkið.

„Við ætlum að bjóða og erum 
með eitthvert fé til þess,“ 
segir Hafþór Yngvason 
safnstjóri. Hann segir 
eðlilegt að þegar verk 
rati á forsíðu Morg-
unblaðsins þá veki 
það athygli og hækki 
verðið.

„En það myndi 

skjóta skökku við ef ég segði ekki 
þetta verk þess virði. Og ég tel 
mikilvægt að það fari á opinbert 
safn og verði sameign þjóðarinn-
ar.“

Safnið hefur ekki úr miklu fé að 
spila og Hafþór segir það vissu-
lega verra ef menn færu að bjóða 
af kappi á móti safninu spurður um 
hvort hann sé að reyna að höfða til 

þjóðarhollustu væntanlegra 
íbjóðenda.

„En þetta er opinn mark-
aður. Nei, það er ekki 
ákveðið hvort ég fari sjálf-
ur út til Danmerkur á 

vegum safnsins eða ein-
hver annar.“
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„Nei, sögurnar um það að Páll 
Valsson sé að hætta hjá Eddu eru 
stórlega orðum auknar,“ segir 
Árni Einarsson, forstjóri Eddu 
útgáfu.

Páll Valsson hefur verið útgáfu-
stjóri Máls og menningar um ára-
bil en nú verður breyting á starfs-
lýsingu hans. Að sögn Árna 
stendur til að breyta um áherslur í 
starfi hans, „smávægilegar innan-
hússbreytingar“, en Páll mun eftir 
sem áður starfa innan Eddu 
útgáfu, að sögn Árna. Kjarninn í 
hans starfi verður svipaður og 
verið hefur.

„Þú ert ekki fyrsti fréttamað-
urinn sem hringir og spyr um 
þetta. Við grípum til þess að 

senda frá okkur tilkynningu á 
morgun [í dag] þar sem fram 
kemur sannleikurinn í málinu. 
Þessar sögur eru ættaðar ein-
hvers staðar annars staðar frá en 
okkur. Það er svona sem íslensk-
ar kjaftasögur verða til,“ segir 
Árni og má ljóst vera að honum 
er ekki skemmt.

Ekki náðist í Pál í gær en nýver-
ið hætti Kristján Bjarki Jónasson 
hjá fyrirtækinu en hann hafði 
verið þróunarstjóri Eddu lengi 
sem og Dröfn Þórisdóttir, útgáfu-
stjóri Vöku-Helgafells. Þannig 
virðist sem nokkur endurskipu-
lagning innan fyrirtækisins sé nú í 
gangi innan þessa stærsta forlags 
Íslands.

Breytingar hjá Eddu útgáfu

„Ég er rífandi stolt af nafni mínu, 
er fædd og skírð upp á norska vísu 
í Nordstrandkyrkje,“ segir Björg 
Siv Juhlin Friðleifsdóttir, heil-
brigðis- og tryggingamálaráð-
herra, þegar hún er spurð um 
nýlegan úrskurð mannanafna-
nefndar um að nafnið Siv sam-
ræmist ekki íslenskri hefð. „Ég fæ 
vonandi að komast aftur inn í land-
ið,“ bætti Siv við en ráðherra var 
staddur í Brussel þegar Frétta-
blaðið ræddi við hana. 

Mannanafnanefnd hefur 
úrskurðað að nafnið Siv sam-
ræmist ekki íslenskri hefð en þó 
nokkrir hafa sótt um að fá að 
skíra stúlkubörn sín þessu nafni. 
Ekki voru gerðar neinar athuga-

semdir við nöfnin Eufemía, 
Róbjörg, Líba og Marit og þá eru 
nöfnin Jeanne og Íssól til skoð-
unar. En ljóst er að sannkristnir 
framsóknarmenn geta ekki nefnt 
börn sín eftir ráðherranum. 
Samkvæmt Hagstofu bera fimm 
konur nafnið Siv sem eiginnafn 
og fjórar sem millinafn.

„Ég gæti náttúrlega laumast 
inn með nafnið Björg sem er gott 
og gilt íslenskt nafn,“ hvíslar 
ráðherra sem er ekki að fetta 
fingur út í mannanafnanefndina 
umdeildu og segir hana bara 
vera að vinna sitt verk. „Þeir eru 
að huga að íslenskunni og vernda 
hana eftir bestu getu. Og þessi 
nefnd er ekki úrelt fyrirbæri,“ 

segir Siv. „Þrátt fyrir þennan 
úrskurð,“ bætir hún við og tekur 
þetta augljóslega ekki nærri 
sér.

Nafnið Siv með v-i er komið úr 
norrænni goðafræði og hét meðal 
annars kona Þórs þessu nafni. „Ég 
hef sjálf beygt þetta eftir íslensk-
um reglum en séð ýmislegt skraut-
legt þegar kemur að notkun þess. 
Sumir hafa skrifað Svif eða jafn-
vel Svið,“ segir Sif og hlær.

Ólögleg Siv er ekkert sár

… fær Guðni Ágústsson, sem 
lætur lélegt gengi Framsóknar 
ekki lama sig og brá meira að 
segja á leik með fjöllistamanni 
á Klörubar á Kanaríeyjum um 
helgina.

Gnoðavogi 44, s. 588 8686. 
Opið alla laugardaga 11-14
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Skynfærin leika stóran þátt í 
lífi okkar, öll nema lyktar-

skynið. Ilmvötn og reykelsi eru 
reyndar gerð fyrir nefið en samt 
er ljóst að tungan, eyrun og augun 
fá miklu meira til að dunda sér 
við. Um það vitnar matargerðar-, 
tón- og myndlistin. Hvar er lyktar-
listin? Fyrir utan odorama-mynd 
John Waters, Polyester, man ég 
ekki eftir neinu. Hvar eru sér-
síður í blöðum þar sem hin marg-
víslega lykt er krufin til mergjar 
og henni gefnar stjörnur?

getur lyktin verið unaðs-
legri en flest önnur list, sérstak-
lega þegar ljúfsár lyktarminning 
sprettur fram í heilanum. Á 
Hverfisgötunni fann ég á dögun-
um ótrúlega góða bakaríslykt. 
Þessi lykt er oft þarna en ég hef 
aldrei áttað mig á því hvaðan hún 
kemur. Lyktin æsti mig svo mikið 
upp að ég þræddi öll bakarí mið-
bæjarins leitandi að sætabrauð-
inu sem mér fannst lyktin vera 
af: gulum hveitiskeljum með 
hvítu kremi á milli.

man vel eftir skítalyktinni 
sem stundum lagði yfir borgina. 
Lyktin hvarf alveg fyrir nokkrum 
árum. Þetta var hin svokallaða 
peningalykt sem enn má eflaust 
finna í plássum sem byggja 
afkomu sína á fiski. Það góða við 
lyktina var að á tímum hennar 
skildi maður efnahagslífið. Ah, 
nú er verið að bræða fisk og búa 
til peninga, hugsaði fólk, lét sig 
hafa það og saug ánægt upp í 
nefið.

er auðvitað löngu hætt-
ur að skilja efnahagslífið og það 
hvernig menn fara að því að 
græða jafn ótrúlega mikið og þeir 
gera víst. Enda er allt orðið raf-
rænt og engin lykt af bankamilli-
færslum. Því væri ánægjulegt ef 
bankarnir og aðrir sem stunda 
gróðabrall myndu koma sér upp 
mögnuðum útblástursmaskínum 
á þökunum sínum. Þegar menn 
gera góða díla og hagnast um 
nokkrar skrilljónir, eða þegar 
afkomutölurnar koma í hús, 
mætti senda myndarlegt lyktar-
fret í gegnum tækin og yfir borg-
ina.

hefði sína einkennislykt 
svo fólk vissi hver væri að græða 
þann daginn. Einn væri með van-
illuilm, annar með angan af 
nýslegnu grasi, og auðvitað eng-
inn með gömlu skítafýluna. Ég er 
viss um að fólk yrði hrifið af 
þessu. Ekki bara væri þetta snið-
ug tilvitnun í fortíðina heldur 
fengi almenningur það á tilfinn-
inguna að hann væri virkur þátt-
takandi í stuðinu.

Peningalyktin
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Til þjónustu
reiðubúinn

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Tími þinn er dýrmætur. Markmið Vodafone er að leysa öll 
vandamál í fyrsta símtali til að þú getir nýtt tímann sem best. 
Við gefumst ekki upp fyrr en vandamálið hefur verið leyst.

1414 – og vandamálið er úr sögunni

LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ ORATOR
- félag laganema við Háskóla Íslands 
                                                              

mmtudaga
milli 19:30 - 22:00 í síma 551-1012


