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Þegar Davíð
Garðarsson
fékk Range
Rover jeppa
árgerð 1983
átti hann þá
ósk heitasta
að bíllinn
yrði appelsín
gulur. Hrafnhild
uur
Davíðs, harðneita Jónsdóttir, kona
er hún hæstánæ ði í fyrstu, en í dag
gð og keyrir
þeim appelsínu
stolt um á
gula.

„Þegar ég
eignaðist
þennan appelsínu bílinn dauðlanga
ði mig í
g l
Jó

Davíð hlæjandi.
innan úr honum, Þeir félagarnir
tættu allt
teppalögðu,
ljós og máluðu
settu
an, alveg eins að lokum skær-appe ný inni„Þeir unnu og Hrafnhildi hafði lsínugulverið lofað.
að
allt í sjálfboðavþessu í fleiri daga
með mér,
innu og
inn slógu
þeir saman þegar hann var tilbúsem bíllinn
í númerapl
ötuna G4
segir Davíð. er nú nefndur í daglegu
tali,“
Þrátt fyrir
að H

"ANAMEINIÈ
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&RAMTÅÈ RATSJ¹RSTÎÈVA .!4/

Ratsjármálefni
rædd í Brussel í
næstu viku

2AUÈH¾RÈIR
Å %VRËVISJËN
$R 'UNNI OG %IRÅKUR
(AUKSSON ROKKA
FEITT Å KEPPNI
KVÎLDSINS

6!2.!2-, Viðræður við Bandaríkjamenn um hvað taka skuli við
er samningum um fjármögnun
þeirra á rekstri íslenska loftvarnakerfisins sleppir í sumar
hefjast í höfuðstöðvum Atlantshafsbandalagsins í Brussel
næstkomandi föstudag. Þetta fékk
Fréttablaðið staðfest í utanríkisráðuneytinu í gær.
Frumvarp um framtíðarfyrirkomulag á rekstri Ratsjárstofnunar er í smíðum og er þess að
vænta að Valgerður Sverrisdóttir
utanríkisráðherra leggi það fram
á næstunni, enda einungis
mánuður til þingloka.
Ríkisstjórnin verður að gera
ráðstafanir til að tryggja að
rekstur stofnunarinnar lendi ekki
í uppnámi er Bandaríkjamenn
hætta að greiða fyrir hann hinn
15. ágúst næstkomandi, en um það
sömdu þeir í tengslum við
samningana um brottför varnarliðsins í haust sem leið.
Kostnaður við rekstur ratsjárkerfisins, sem er hluti af loftvarnakerfi NATO, nam á árinu
2005 hátt í 1.200 milljónum króna.
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Eiga
hægrimenn
erindi
í ESB?
Hádegisverðarfundur
fimmtudaginn
22. febrúar á vegum
Heimdallar og
Evrópusamtakanna
Sjá dagskrá á
www.evropa.is
Skráning er hafin
á evropa@evropa.is
Aðgangur ókeypis
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 342²4!"µ,) 6ERKAMAÈUR VINNUR HÎRÈUM HÎNDUM VIÈ AÈ FLYTJA SAND Å STRÒTABÒR Å +OZISHCHE ÖORPI Å (VÅTA 2ÒSSLANDI ¶AR ER
ST¾RSTA STRÒTABÕLI Å 6ESTUR %VRËPU MEÈ UM SEX HUNDRUÈ OG FIMMTÅU STRÒTA 3TRÒTAKJÎT ER N¹NAST FITULAUST INNIHELDUR LÅTIÈ AF HITA
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Miðaldra konur með
kókaín innvortis
Tvær íslenskar konur á fimmtugsaldri voru teknar með tæp 700 grömm af kókaíni við komuna frá Amsterdam á þriðjudag. Þær hafa ekki komið við sögu lögreglu áður. Deildarstjóri Tollgæslunnar segir þetta vissulega óvenjulegt dæmi.
Tvær
íslenskar
konur á fimmtugsaldri voru handteknar með tæp 700 grömm af
kókaíni falin innvortis og innan
klæða þegar þær komu saman
með flugi frá Amsterdam síðastliðinn þriðjudag.
Efnin fundust við hefðbundið
eftirlit tollvarða. Konurnar hafa
ekki komið áður við sögu lögreglu
vegna mála af þessum toga en þær
voru einar á ferð. Í kjölfarið var
svo íslenskur karlmaður á þrítugsaldri handtekinn í tengslum við
málið og hafa þau öll verið
úrskurðuð í gæsluvarðhald fram á
næsta fimmtudag.
Kári
Gunnlaugsson,
aðaldeildarstjóri Tollgæslunnar á
Keflavíkurflugvelli, segir þetta
vissulega óvenjulegt dæmi en ekkert komi tollvörðum lengur á óvart

,®'2%',5-,

hvað varðar fíkniefnasmygl. „Það
er alveg ótrúlegt hvað þetta fólk
reynir,“ segir hann.
Efnagreining hefur staðfest að
um kókaín er að ræða en ekkert
liggur fyrir um styrkleika efnisins. Að sögn Eyjólfs Kristjánssonar, fulltrúa lögreglustjórans á
Suðurnesjum, er rannsókn málsins enn í fullum gangi.
Þetta er mesta magn fíkniefna
sem lagt hefur verið hald á á
Keflavíkurflugvelli það sem af er
ári og í annað sinn frá áramótum
sem einstaklingar eru teknir með
fíkniefni innvortis.
Í janúar var karlmaður á fimmtugsaldri handtekinn með hátt í
áttatíu grömm af amfetamíni falin
innvortis. Í kjölfarið á handtöku
mannsins framkvæmdi lögreglan
húsleit heima hjá honum og fannst

þar töluvert magn af kannabisplöntum.
Kókaíninnflutningur til landsins hefur færst mjög í aukana að
undanförnu. Tollgæslan á Keflavíkurflugvelli lagði hald á nánast
jafnmikið magn af kókaíni á síðasta ári og hún hafði gert samanlagt á tuttugu árum þar á undan,
eða allt frá því að sérstakir starfsmenn voru settir í fíkniefnaeftirlit
í flugstöðinni árið 1985. Frá því ári
og fram til ársins 2005 tóku tollverðir um tíu kíló af efninu, en á
síðasta ári einu saman lögðu þeir
hald á tæplega átta og hálft kíló af
því.
Um áttatíu prósent af því kókaíni sem haldlagt hefur verið hér á
landi síðustu ár hafa verið tekin í
Leifsstöð.

OPIÐ LAUGARDAGA FRÁ KL. 11–18 OG SUNNUDAGA FRÁ KL. 13–18

ÖSJ

&ORSTJËRI 5MHVERFISSTOFNUNAR

Getum verið í
fararbroddi
5-(6%2&)3-, Ellý Katrín
Guðmundsdóttir, nýskipaður
forstjóri Umhverfisstofnunar,
telur Ísland geta orðið í fararbroddi í umhverfismálum. Þrátt
fyrir að við séum tíu árum á eftir
nágrannaþjóðum okkar í alls kyns
umhverfismálum getum við lært
af þeirra áföllum og verið mun
fljótari að innleiða okkar stefnu.
„Það þarf ekki að einblína á
loftslagsbreytingarnar til að vilja
gera eitthvað í umhverfismálum.
Þessi mál eru nátengd heilsu
okkar enda halda margir sig inni
við þegar svifryksmengun er sem
mest í borginni. Við höfum alla
burði til að vera leiðandi afl,“
segir hún.
- SÖS  SJ¹ SÅÈU 
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2EYKINGABANN Å "RETLANDI

,ÎGREGLAN SKOÈAR LÎGM¾TI R¹ÈSTEFNU

Reykingalöggur
bíða á barnum

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri hefur
óskað eftir lögreglurannsókn á því
hvort þátttakendur á væntanlegri
ráðstefnu um klámefni kunni að
vera framleiðendur barnakláms
eða annars ólögmæts klámefnis.
Honum þykir miður að Reykjavík
skuli eiga að verða vettvangur
slíkrar ráðstefnu.
Þetta kemur fram í yfirlýsingu
frá borgarstjóra sem barst í gær.
Yfirlýsingin var svar við áskorun
Stígamóta þar sem ráðamenn
þjóðarinnar eru hvattir til að koma
í veg fyrir að ráðstefnan, sem kallast SnowGathering, verði haldin.
Áætlað er að halda hana á Radis-

&¡,!'3-,

Bubbi, er nauðsynlegt að veiða
þá?
b/G SLEPPAm
"UBBI -ORTHENS VINNUR NÒ AÈ BËK MEÈ
SÎGUM ÒR LAXVEIÈINNI &R¾GT VARÈ ER HANN
GAGNRÕNDI HVALVEIÈAR ¹ SÅNUM TÅMA MEÈ
LAGINU %R NAUÈSYNLEGT AÈ SKJËTA Ö¹

3KIPTING SKATTTEKNA

Sveitarfélögin
fái meira til sín
%&.!(!'3-, Sveitarfélög

landsins hafa engar tekjur af
einkahlutafélögum og einstaklingum sem einungis gefa upp
fjármagnstekjur.
Fjármálaráðherra, félagsmálaráðherra og formaður Sambands
íslenskra sveitarfélaga ætla því
að kynna hugmyndir um tekjutilfærslu, frá ríki til sveitarfélaga,
fyrir mánaðarlok.
Þetta kom fram á samráðsfundi
fyrrnefndra í gær. Á fundinum kom
einnig fram að útgjöld sveitarfélaga hefðu vaxið meira en útgjöld
ríkisins, því þau sinntu æ meira af
þjónustu við borgarana.
KËÖ

(2%).$µ234!2&52 3ÅFELLT MEIRI ¹SËKN
ER Å AÈ KOMAST TIL HREINDÕRAVEIÈA FYRIR
AUSTAN
-9.$"29.*«,&52

(REINDÕRAVEIÈAR ¹RIÈ 

2.700 vilja veiða
1.137 hreindýr
6%)¨!2 Alls bárust ríflega 2.700

umsóknir til veiðistjórnunarsviðs
Umhverfisstofnunar um leyfi til
hreindýraveiða í sumar áður en
umsóknarfrestur rann út. Leyft
verður að veiða 1.137 hreindýr í
ár, þannig að ljóst er að draga
verður um það hver fær veiðileyfin, eins gert hefur verið
undanfarin ár.
Dregið verður úr gildum
umsóknum á mánudaginn kemur
og fer útdrátturinn fram í
húsnæði Þekkingarnets Austurlands. Unnt verður að fylgjast
með drættinum í beinni útsendingu víða um land.
SH¹

(%)-!3¥¨! 2¨34%&.5..!2  SÅÈUNNI

M¹ FINNA ARAGRÒA AF KL¹MAUGLÕSINGUM
ENDA ER R¹ÈSTEFNAN SJ¹LF UM KL¹MEFNI

son SAS hótelinu í Reykjavík 7. til
11. mars næstkomandi.
„Við erum mjög sátt við þessi

viðbrögð borgarstjóra,“ segir
Guðrún Jónsdóttir, talskona Stígamóta. „Það er ánægjulegt að hann
skuli bregðast við af slíkri ábyrgð,
og við vonum innilega að ráðamenn vinni vinnuna sína varðandi
þetta mál,“ segir hún.
„Þetta mál er í skoðun hjá
okkur í samvinnu við embætti ríkislögreglustjóra,“ segir Stefán
Eiríksson, lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu.
„Við
munum
athuga hvað er þarna á ferðinni og
hvort um ólögmæta háttsemi sé að
ræða,“ segir hann.
Ekki náðist í forsvarsmenn
SnowGathering
við
vinnslu
fréttarinnar.
- SÖS  SJ¹ SÅÈU 

"2%4,!.$ Þúsund löggæslumenn

munu vakta skemmtistaði í
Bretlandi til að framfylgja
reykingabanninu, sem sett verður
í júlímánuði.
Eftirlitsmennirnir verða
klæddir sem almennir borgarar,
vopnaðir myndavélum, og munu
skrifa út sektarmiða á staðnum,
fimmtíu pund fyrir hvert brot.
Í júní verður svipað bann sett
á Íslandi. Geir Jón Þórisson
yfirlögregluþjónn segist „draga
það harkalega í pung efasemdanna“ að viðlíka aðferðum verði
beitt hér. Eðlilegra væri að setja
fyrst aukinn kraft í refsingar
fyrir alvarlegri brot.
KËÖ

Boða eignarnám á
grunni vatnalaga
Bæjarstjóri Kópavogs segir borgaryfirvöld í Reykjavík brjóta samninga með því
að gefa ekki út framkvæmdaleyfi fyrir vatnslögn yfir Heiðmörk. Fáist leyfið
ekki verði farið í eignarnám á grundvelli ákvæða í vatnalögum frá árinu 1925.

FELL BRANN TIL GRUNNA Å G¾R

&2¡44!",!¨)¨6),,)

"RUNI Å ²LFARSFELLI Å G¾R

Bústaður brann
til kaldra kola

36%)4!234*«2.)2 „Ef þeir gefa ekki

út framkvæmdaleyfi eru þeir
búnir að rifta samningnum sem
þeir gerðu við okkur í haust,“
segir Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri í Kópavogi um framkvæmdaleyfi sem Reykjavíkurborg hefur skuldbundið sig til að
gefa út vegna vatnslagnar yfir
Heiðmörk.
Gunnar vísar í samkomulag
sem hann undirritaði í haust ásamt
Vilhjálmi Þ. Vilhjálmssyni, borgarstjóra í Reykjavík. Að sögn
Gunnars felst samkomulagið í því
að Kópavogsbær fær að leggja
vatnslögnina yfir land Reykjavíkur gegn því að borgin fá umráðarétt yfir tilteknum borholum og
landi.
Jarðvegsvinna vegna vatnslagnarinnar hófst í janúar en var
stöðvuð þegar í ljós kom að framkvæmdaleyfið var óútgefið. Gunnar segir yfirvöld í Kópavogi
hins vegar hafa
verið í góðri trú.
„Það fylgir í
samkomulaginu
að þeir eigi að
gefa út framkvæmdaleyfi og
við erum ekkert
'5..!2 )
að spá í það –
")2')33/.
höldum bara að
þetta sé fólk sem hægt er að
treysta. Við töldum að þeir væru
búnir að gefa þetta út og hefðu
bara gleymt að senda okkur það
því að Orkuveitan og allir starfsmenn borgarinnar voru alveg
klárir á því hvað við ætluðum að
gera og hvaða leið við ætluðum að

2%9++!&!2) 3UMARBÒSTAÈUR VIÈ ²LFARS

"25.) Sumarbústaður við
Úlfarsfell brann til grunna í gær.
Vegfarandi tilkynnti um mikinn
reyk við bústaðinn um klukkan
eitt og var hann alelda þegar
slökkvilið kom á staðinn.
Talsmaður slökkviliðsins segir
ekki hafa verið hægt að bjarga
bústaðnum og reyndu slökkviliðsmenn því að hindra að eldurinn
breiddist út í nálægan gróður. Það
tókst og lauk slökkvistarfi um
fimmleytið í gær.
Bústaðurinn var mannlaus og
eru eldsupptök ókunn.
SÖS
¥ (%)¨-®2+ &RAMKV¾MDIR VIÈ VATNSLÎGN +ËPAVOGS YFIR LAND 2EYKJAVÅKUR Å (EIÈMÎRK
VORU STÎÈVAÈAR ÖVÅ BORGARYFIRVÎLD HAFA EKKI ENN GEFIÈ ÒT UMSAMIÈ FRAMKV¾MDALEYFI
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

fara,“
segir
Gunnar.
Bæjarstjórinn er ósáttur
við yfirlýsingar
sem hafa komið
frá yfirvöldum í
Reykjavík
vegna
Heiðmerkurmálsins.
(!..! ")2.!
„Yfirlýsing+2)34*.3$«44)2
ar
formanns
skipulagsráðs Reykjavíkur, Hönnu
Birnu Kristjánsdóttur, valda mér
heilabrotum. Það er ljóst að hjá
borginni veit hægri höndin ekki
hvað sú vinstri er að gera,“ segir
bæjarstjórinn.
Gunnar segist munu ræða betur
við borgaryfirvöld. Verði fram-

kvæmdaleyfið ekki gefið út falli
samningurinn úr gildi. Reykjavík
verði af umsömdum rétti til vatnstöku í landi Kópavogs og fái ekki
landspilduna. „Við aftur á móti
eigum holur Kópavogsmegin og
munum nýta þær á meðan við
þurfum að fara lagalegu leiðina til
að fá að leggja vatn okkar yfir
land Reykjavíkur,“ segir Gunnar
og vitnar til vatnalaga frá 1925.
„Þá þarf að fara í eignarnámsmál
sem getur tekið einhverja mánuði
og við munum bara fara í það.“
Orkuveita Reykjavíkur hefur
gert athugasemdir við framkvæmdina í Heiðmörk. Gunnar
segir þessar athugasemdir vera
„furðulegar“ og að þeim verði
svarað með bréfi. GAR FRETTABLADIDIS

,¹T ¥SLENDINGS Å 3TOKKHËLMI

Eldsupptökin
enn ekki kunn
,®'2%',5-, Lögreglan í Stokkhólmi hefur enn ekki komist að því
hver voru upptök eldsvoðans í
sorpgeymslu þar sem Hlynur
Heiðberg Konráðsson fannst látinn
í síðustu viku. „Við höfum enn ekki
fengið niðurstöður tæknilegrar
rannsóknar,“ segir Christer Collin,
sem stjórnar lögreglurannsókninni. Dánarorsök Hlyns liggur ekki
fyrir. Hlynur, sem var í Stokkhólmi
í vinnuferð á vegum Iceland
Express, læstist inni í sorpgeymslu
veitingastaðarins Engelen. Collin
telur Hlyn hugsanlega hafa talið
sig vera að fara á salerni þegar
hann gekk inn í geymsluna.
GAR

BÍLL DAGSINS

5TANRÅKISR¹ÈHERRA VILL ENDURSKOÈA VÎRUGJÎLD OG FARA VARLEGA Å FREKARI HVALVEIÈAR

OPEL ASTRA1.6

Vörugjöldin eru úr sér gengin

Nýskr. 01.06 - Beinskiptur - Ekinn 3 þús. km. - Allt að 100% lán.

34*«2.-, Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráð-
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NOTAÐIR BÍLAR
Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

herra segir að vörugjöld séu úr sér gengin og næsta
verkefni stjórnvalda sé að taka þau til algerrar
endurskoðunnar. Hún vill einnig að stjórnvöld fari
af kostgæfni yfir hvaða áhrif hvalveiðar geti haft á
ímynd Íslands áður en ákvörðun verði tekin um
frekari stórhvalaveiðar.
Þetta var meðal þess sem kom fram í ávarpi
Valgerðar við upphaf aðalfundar Félags íslenskra
stórkaupmanna (FÍS) í gær. Valgerður fjallaði
ítarlega um tollamál í ræðu sinni; sagði tolla
almennt lága en það ætti ekki við um önnur opinber
gjöld. „Í því samhengi nefni ég sérstaklega vörugjöldin, sem ég tel reyndar úr sér gengin og hljóta
að verða næsta verkefni stjórnvalda að taka til
algerrar endurskoðunar.“ Hún lítur á afnám
vörugjalda á matvörur um mánaðamótin sem
upphaf gagngerrar endurskoðunar þessa gjaldaliðs.
&2 !¨!,&5.$) &¥3 5TANRÅKISR¹ÈHERRA FAGNAR ¹RANGRI ÅSLENSKRA
Valgerður lítur svo á að ímynd Íslands sé
FYRIRT¾KJA EN MINNTI Å R¾ÈU SINNI ¹ AÈ ¹BYRGÈ FYLGDI MIKILLI
þjóðinni afar mikilvæg. „Við þurfum að sýna
VELGENGNI
&2¡44!",!¨)¨6),(%,sérstaka aðgát þegar kemur að þeim málum sem
geta haft áhrif á ímynd Íslands. Hvalveiðar eru gott dæmi um það,“ sagði Valgerður, sem er þó sannfærð um
réttmæti málstaðar Íslendinga í hvalveiðimálum.
SH¹
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$ËMUR (¾STARÁTTAR

Kókaínkona
áfram í gæslu
$«-3-, Hæstiréttur hefur
dæmt unga konu, sem hafði
milligöngu um stórfellt smygl á
kókaíni til landsins, til að sæta
áfram gæsluvarðhaldi meðan mál
hennar er til meðferðar þar.
Konan var dæmd í fjögurra
ára fangelsi í Héraðsdómi
Reykjavíkur 17. janúar fyrir
þátttöku í innflutningi á nærri
tveimur kílóum af kókaíni. Hún
áfrýjaði dómnum til Hæstaréttar
og kærði jafnframt gæsluvarðhaldsúrskurð Héraðsdóms.
Dómurinn telur að almannahagsmunir krefjist þess að hún verði í
gæslu til 26. apríl, verði dómur í
máli hennar ekki genginn fyrir
þann tíma.
JSS

&/23-!2+ 6%2)¨ 4¾KNILEGIR ÎRÈUGLEIK
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+JARNORKA Å 3VÅÖJËÈ

Leitað eftir
aðstoð IAEA
36¥¶*«¨ !0 Yfirmaður kjarnorku-

eftirlitsstofnunar Svíþjóðar sagði í
gær að hann hefði ákveðið að fara
þess á leit við Alþjóðakjarnorkumálastofnunina að hún sendi
eftirlitsmenn til að gera úttekt á
öryggismálum sænskra kjarnorkuvera, í því skyni að endurreisa
traust á þeim eftir röð truflana á
rekstri nokkurra kjarnorkuvera í
landinu.
Áður var tilkynnt að slökkt
hefði verið á einum af fjórum
kjarnaofnum Ringhals-kjarnorkuversins eftir að smávægilegur
vatnsleki uppgötvaðist. Tæknilegir örðugleikar hafa komið upp í
fleiri verum síðustu mánuði, ekki
síst í Forsmark-verinu.
AA

CIA fyrir rétti vegna mannráns
¥4!,¥! !0 Ítalskur rannsóknardómari fyrirskipaði í gær réttarhöld
yfir 26 Bandaríkjamönnum og
fimm Ítölum vegna meints mannráns á egypskum klerki sem var í
haldi í fjögur ár og segist hafa
sætt pyntingum. Er þetta í fyrsta
sinn sem óformleg framsalsáætlun bandarísku leyniþjónustunnar
CIA er tekin fyrir í sakadómi.
Saksóknarar telja að fimm
ítalskir leyniþjónustumenn hafi
starfað með Bandaríkjamönnunum við að nema á brott grunaðan
hryðjuverkamann,
Osama
Moustafa Hassan Nasr, árið 2003.
Staðfest þykir að allir Bandaríkjamennirnir hafi verið útsendarar

þeirri kröfu, sem myndi koma
sambandi ríkjanna í uppnám, er
mjög ósennilegt að bandarísk
stjórnvöld
myndu
framselja
útsendarana til að réttað yrði yfir
þeim erlendri grundu. Hægt er að
rétta yfir sakborningum í fjarveru
þeirra
samkvæmt
ítölskum
lögum.
Réttarhöldin eiga að hefjast 8.
júní næstkomandi, en þeim kann
að verða frestað af ítalska stjórnlagadómstólnum sem stjórnvöld
hafa beðið um að úrskurða hvort
að saksóknarar hafi farið út fyrir
sitt valdsvið þegar þeir fyrirskipuðu hleranir á símtölum ítalskra
leyniþjónustumanna.
SDG

!2-!.$/ 30!4!2/ !ÈALSAKSËKNARI Å

M¹LINU SEM ER HIÈ FYRSTA SINNAR TEGUNDAR

CIA utan einn sem var yfirmaður í
bandaríska flughernum. Stjórnendur CIA neita að tjá sig um
málið.
Saksóknarar þrýsta á ítölsk
stjórnvöld að óska eftir framsali
Bandaríkjamannanna. En jafnvel
þó að ítölsk stjórnvöld verði við

Viðsnúningur
Bandaríkjanna
7!3().'4/. !0 Hópur stjórn-

Sigurði Hreinssyni voru dæmdar bætur vegna ólögmæts verðsamráðs olíufélaganna. Lögmaður segir dóminn hafa fordæmisgildi. Ker mun áfrýja dómnum. Formaður Neytendasamtakanna segir marga munu höfða mál gegn olíufélögunum.
$«-3-, Ker hf., áður Olíufélagið

málamanna frá tuttugu löndum
skrifaði á fimmtudag undir
ályktun í Washington þar sem
kallað er eftir nýju samkomulagi
um að setja hömlur á útblástur
gróðurhúsalofttegunda fyrir árið
2009 til að taka við af Kyotobókuninni sem rennur út árið
2012.
Stjórnmálamenn, sem sátu
fundinn, sögðust greina pólitískan
viðsnúning Bandaríkjamanna á
fundinum gagnvart auknu
samstarfi við önnur lönd við að
berjast gegn hlýnun jarðar.
Í ályktuninni er G8-hópurinn,
samtök átta mestu iðnvelda
heims, hvattur til að gangast
undir skuldbindingar gagnvart
árinu 2009 á næsta fundi sínum.
SDG

)NNBROT Å ,ANDVEGAMËTUM

Fernt braust
inn og stal
$,4  "¥,).. (ÁRAÈSDËMUR D¾MDI +ER HF TIL AÈ GREIÈA 3IGURÈI (REINSSYNI SKAÈA
B¾TUR VEGNA TJËNS VEGNA ËLÎGM¾TS VERÈSAMR¹ÈS OLÅUFÁLAGANNA
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

ólögmæts samráðs olíufélaganna.
Hann
segir að þetta sé
í fyrsta skipti
sem
einstaklingi eru dæmdar skaðabætur
vegna samráðsins.
*«(!..%3
Steinar, sem
'5..!233/.
vinnur á Lögfræðistofu Reykjavíkur, segir að
hátt í 150 manns hafi leitað til
skrifstofunnar með það fyrir
augum að stefna olíufélögunum.
„Þetta mál var prófmál. Þessir
einstaklingar voru að bíða eftir
því að niðurstöða fengist í þessu
máli. Nú getum við gert ráð fyrir

,®'2%',5-, Tveir strákar og

því að fleiri þeirra stefni olíufélögunum,“ segir Steinar.
Jóhannes Gunnarsson, formaður
Neytendasamtakanna sem staðið
hafa á bak við Sigurð í málaferlunum, segir að niðurstaða dómsins sé
mikið fagnaðarefni fyrir neytendur. Hann segir að ef dómurinn verði
staðfestur í Hæstarétti sé ljóst að
margir einstaklingar muni höfða
mál gegn olíufélögunum.
Sigurður R. Arnalds, hæstaréttarlögmaður og kennari við
lagadeildina á Bifröst, segir að
einstaklingi hafi ekki áður verið
dæmdar skaðabætur vegna samráðs fyrirtækja á markaði og þess
vegna kunni dómurinn að skapa
fordæmi í sambærilegum málum.

tvær stelpur, sem eru um og
innan við tvítugt, brutust inn í
söluskálann Landvegamót, við
gatnamót Suðurlandsvegar og
Landvegar, á milli klukkan tvö og
þrjú aðfaranótt föstudagsins.
Ungmennin brutu rúðu á
skálanum og fór þjófavarnarkerfi
hans af stað. Þau stálu ýmsum
varningi úr söluskálanum,
aðallega sígarettum. Einn
lögreglubíll frá Hvolsvelli og
tveir frá Selfossi fóru á vettvang.
Fólkið var handtekið á Selfossi
og gisti fangageymslur lögreglunnar. Þau voru yfirheyrð í gær.
Að sögn lögreglunnar á Selfossi
hafa ungmennin, sem eru
fíkniefnaneytendur, komið við
sögu lögreglunnar áður.
Annars var rólegt hjá lögreglunn á Selfossi í gær.

INGIFREYR FRETTABLADIDIS

IFV

Tjhvsñvs!ß/
Sbhobsttpowfñvsgsçñjohvs

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA - 8305

Bolludagsbragðið

Fáðu þér rjóma inn á milli

3EGIST HAFA VERIÈ PYNTAÈUR ¹ ÖEIM
FJËRUM ¹RUM SEM HANN VAR Å HALDI

&UNDAÈ UM LOFTSLAGSM¹L

Tímamótadómur
fyrir neytendur
hf., hefur verið dæmt til að greiða
Sigurði Hreinssyni, trésmiði frá
Húsavík, fimmtán þúsund króna
skaðabætur vegna tjóns sem hann
varð fyrir vegna þátttöku fyrirtækisins í ólögmætu verðsamráði
olíufélaganna þegar það seldi
honum bensín á árunum 1995 til
2001. Sigurði voru einnig dæmdar
fimmhundruðþúsund krónur í
málskostnað.
Fjölskipaður
Héraðsdómur
Reykjavíkur kvað upp dóminn í
gær. Sigrún Guðmundsdóttir héraðsdómari skilaði sératkvæði og
taldi að Ker ætti að greiða Sigurði
36 þúsund krónur.
Kristinn Hallgrímsson, lögmaður Kers, segir að dómnum
verði áfýjað til Hæstaréttar.
Ker var sýknað af kröfum í Héraðsdómi í desember en Sigurður
áfrýjaði. Í Hæstarétti í janúar var
einni kröfu Sigurðar
vísað
aftur til efnismeðferðar í héraðsdómi.
Fyrir dómi
setti Sigurður
fram gögn um
að hann hefði
keypt bensín af
+2)34)..
Olíufélaginu
(!,,'2¥-33/.
fyrir rúmlega
1,1 milljón króna á tímabilinu og
voru skaðabæturnar í héraðsdómi
dæmdar út frá því.
Steinar Guðgeirsson, lögmaður
Sigurðar, segir að dómurinn sé
tímamótadómur því hann hafi fordæmisgildi fyrir aðra einstaklinga
sem vilji sækja rétt sinn vegna
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Það gerist
hjá okkur
- 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

laugardaginn
17. febrúar
kl. 11-16

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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Ætlar þú að halda konudaginn
hátíðlegan?
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Finnst þér að banna eigi
klámráðstefnuna sem halda á í
Reykavík í næsta mánuði?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS
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FIR OG NOTAR SÅMANN MIKIÈ

Byrgiskærurnar orðnar sjö

Segir að Castro
sé að braggast

,®'2%',5-, Sjöunda konan hefur
kært Guðmund Jónsson, fyrrverandi forstöðumann Byrgisins.
Þetta staðfesti Ólafur Helgi Kjartansson, sýslumaður á Selfossi.
Konurnar sjö sem lagt hafa
fram kæru á hendur Guðmundi
kæra hann allar fyrir meinta kynferðislega misneytingu meðan
þær dvöldu í Byrginu. Sýslumaður kvaðst ekki gefa frekari upplýsingar um gang málsins, meðal
annars vegna þess að það væri
engum til framdráttar að reka það
í fjölmiðlum.
Það var eftir upplýsingar sem
komu fram í fréttaskýringaþættinum Kompási á Stöð 2 sem farið

6/'!2

,®'2%',5&2¡44)2

,ÅTIÈ TALAÈ VIÈ BÎRNIN

²RSKURÈAÈIR Å G¾SLUVARÈHALD

3AMVERA FORELDRA OG BARNA Å 6OGUM
¹ 6ATNSLEYSUSTRÎND FER MINNKANDI
SAMKV¾MT RANNSËKN ¹ HÎGUM OG
LÅÈAN BARNA Å 'ERÈA OG 3TËRU 6OGA
SKËLA !F ÖESSU TILEFNI HEFUR B¾JARR¹È
6OGA HVATT FORELDRA TIL AÈ VERJA MEIRI
TÅMA MEÈ BÎRNUM SÅNUM OG VIRÈA
ÒTIVISTARTÅMA

¶RÅR PILTAR ¹ ALDRINUM FIMMT¹N TIL
NÅTJ¹N ¹RA VORU ÒRSKURÈAÈIR Å VIKULANGT
G¾SLUVARÈHALD ¹ MIÈVIKUDAG ¥ FËRUM
PILTANNA FANNST ÖÕFI ÒR NOKKRUM
INNBROTUM SEM FRAMIN HÎFÈU VERIÈ ¹
HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU

Fjalakötturinn
j k
/STRUR ERU
LOSTVEKJANDI
MATUR

.âR LOSTVEKJANDI RA RÏTTA
MATSEILL UM HELGINA +R 
/STRUR  LAX !SPAS $ÉDâR 3ÞKKULAIKAKA

"ØKI Ó SÓMA  
&JALAKÚTTURINN !ALSTRTI   2EYKJAVIK
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var að athuga rekstur Byrgisins. Í
ljós komu miklar brotalamir, bæði
hvað varðaði fjárhagslega hlið
rekstrarins og meinta misnotkun
forstöðumannsins fyrrverandi á
konum sem þar höfðu dvalið. Þá
varð uppvíst um að fangar sem
höfðu verið þar á reynslulausn
voru ekki látnir fara að reglum
Fangelsismálastofnunar
hvað
varðaði viðveru og fleira.
Nú er unnið af fullum krafti að
rannsókn málsins. Skýrslu Ríkisendurskoðunar
um
fjármál
Byrgisins hefur verið vísað til
ríkissaksóknara og sýslumannsembættið á Selfossi rannsakar
meint brot gegn fólki sem dvalið

'5¨-5.$52 *«.33/. (EFUR EKKI ENN
LAGT FRAM BOÈAÈA K¾RU VEGNA NAUÈG
UNAR

hefur í Byrginu. Þeir sem dvalið
hafa í Byrginu og þurfa á aðstoð
fagaðila að halda geta hringt í
síma 543 4074 á Landspítala virka
daga milli klukkan 9 og 16 fyrir
31. mars.
JSS

Bankarnir græddu tæpa 165 milljarða á vaxta- og þjónustutekjum árið 2006.
Þjónustutekjurnar jukust um tæp sex hundruð prósent. Forstöðumaður greiningardeildar Kaupþings segir íslensku bankana ekki okra á almenningi.
34*«2.-,
Hagnaður íslensku
bankanna; Glitnis, Kaupþings og
Landsbankans, vegna vaxta- og
þjónustugjalda jókst um fjórtánhundruð prósent á milli áranna
2002 og 2006. Árið 2002 var samanlagður hagnaður bankanna þriggja
vegna vaxta- og þjónustugjalda
tæpir ellefu milljarðar en tæpir
165 milljarðar árið 2006. Vaxtatekjurnar hækkuðu úr rúmum 24
milljörðum upp í tæpa 131, eða um
435 prósent, og þjónustutekjurnar
hækkuðu úr rúmum þrettán milljörðum króna upp í rúma 92, eða
um 594 prósent. Þetta kemur fram
í gögnum sem upplýsingasvið
Alþingis vann fyrir Jóhönnu Sigurðardóttur, þingmann Samfylkingarinnar.
Jóhanna segir að þessar tölur
staðfesti bankaokrið sem hafi viðgengist hér á landi frá því bankarnir voru einkavæddir. „Bankarnir hafa svigrúm til þess að
lækka vexti og ég vil að neytendur
fái líka að njóta þess sem einkavæðingin hefur skilað en ekki bara
bankakóngarnir,“ segir Jóhanna.
Hún telur að Jón Sigurðsson hafi
ekki brugðist við tilmælum frá
Samkeppniseftirlitinu í ágúst árið
2006 um að bregðast við þeirri
fákeppni á bankamarkaði sem
væri hér á landi og skaðaði neytendur. Þingmaðurinn vill að Jón
Sigurðsson láti fara fram rannsókn á háum bankakostnaði og
meintu samráði bankanna.

*«(!..! 3)'52¨!2$«44)2 ¶INGMAÈUR 3AMFYLKINGARINNAR SEGIR AÈ ÅSLENSKU

BANKARNIR HAFI HAGNAST ËT¾PILEGA ¹ KOSTNAÈ NEYTENDA (ÒN TELUR AÈ BANKARNIR HAFI
SVIGRÒM TIL AÈ L¾KKA VEXTI
&2¡44!",!¨)¨'6!

Ásgeir Jónsson, forstöðumaður
greiningardeildar
Kaupþings,
segir að bankarnir fylgi stýrivöxtum Seðlabanka Íslands og að allir
vextir bankanna komi ofan á þá,
þess vegna sé hið háa vaxtastig í
landinu ekki bönkunum að kenna.

6AXTA OG ÖJËNUSTUTEKJUR 'LITNIS +AUPÖINGS OG ,ANDSBANKA  OG  Å
MILLJÎRÈUM KRËNA
6AXTATEKJUR
¶JËNUSTUTEKJUR
(AGNAÈUR
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3J¹LFST¾TT LOFTHREINSI
OG RAKAT¾KI
(REINSAR LOFTIÈ Å GEGNUM VATN OG GEFUR FR¹ SÁR
RAKA -ARGAR TEG ILMEFNA %INNIG LYKTAREYÈIR
SEM FJARL¾GIR TD TËBAKSLYKT OG MATARLYKT

(REIN ÖJËNUSTA EHF

$ALBRAUT   2VK
  +VÎLD OG HELGAR S  

SDG

Hagnaðurinn jókst
um 1.400 prósent
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%NGINN ÙLTER

+²"! !0 Elsti sonur og nafni
Fidels Castro sagði á fimmtudag
að faðir sinn hefði tekið viðunandi framförum eftir aðgerðina
sem hann gekkst undir og að hann
gæti að endingu náð sér að fullu.
Bróðir Kúbuleiðtogans, Raúl
Castro, hefur verið starfandi
forseti síðan hinn áttræði bróðir
hans dró sig í hlé fyrir meira en
hálfu ári.
Raúl greindi frá því í síðustu
viku að Fidel stundaði æfingar og
notaði símann mikið.
Stjórnvöld á Kúbu hafa
staðfastlega neitað getgátum um
að Castro sé með krabbamein.

„Bankarnir stjórna því ekki hverjir vextirnir eru í hagkerfinu,“
segir Ásgeir. Hann segir að aukin
umsvif skýri aukinn hagnað bankanna, en að hann sé ekki tilkominn
vegna viðskipta þeirra við almenning í landinu. „Í sumum greinum
viðskipta bankanna, til dæmis á
fasteignamarkaði, er ábati lítill
sem enginn miðað við núverandi
raunvaxtastig í landinu,“ segir
Ásgeir og bætir því við að umræðan um meint okur bankanna sýni
fram á hversu mikil áhrif háir
stýrivextir Seðlabankans séu farnir að hafa í landinu.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS

3ÁRFR¾ÈINGUR UM ¹HRIF SVIFRYKSMENGUNAR ¹ LUNGNAPÅPUR OG LUNGNAVEFI

Getur valdið lungnaskaða
5-(6%2&)3-, Björn Árdal, barnalæknir og sérfræðingur í ofnæmis- og ónæmissjúkdómum, segir
að svifryksmengun geti verið ertandi fyrir lungnapípur og lungnavefi og geti valdið lungnaskaða.
Það sé þekkt að utan. Sérstaklega
sé þetta slæmt fyrir börn, sem
eiga fyrir höndum margra áratuga
ævi. Mengunin geti veiklað lungu
þeirra verulega.
„Það er þekkt að ef skaði verður
á lungum þá getur hann magnast í
gegnum árin. Vafalaust má tengja
mengun ertanleika í lungum, astma
og þvíumlíku. Krakkar sem eru
útsettir fyrir svona mengun í
bernsku geta orðið langtíma lungnaveikir því lengur sem þetta
mengunarástand varir,“ segir hann.

36)&29+ '%452 6!,$)¨ ,5.'.!6%)+)

b+RAKKAR SEM ERU ÒTSETTIR FYRIR SVONA
MENGUN Å BERNSKU GETA ORÈIÈ LANGTÅMA
LUNGNAVEIKIR m SEGIR "JÎRN RDAL SÁRFR¾È
INGUR Å OFN¾MIS OG ËN¾MISSJÒKDËM
UM
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Mælingar sýna að veruleg svifryksmengun getur myndast í
borginni. Björn segir að sé mikil

svifryksmengun við leikskóla sé
hugsanlega verið að búa í þannig í
haginn að börnin verði með viðkvæmar og lélegar lungnapípur
og lungnavef til frambúðar. Það
geti leitt til krónískra lungnasjúkdóma á fullorðinsárum, lungnaþembu eða langvinnrar berkjubólgu.
„Það segir sig sjálft að þar sem
svifryk er í miklu magni gerir það
skaða hér á landi eins og annars
staðar en við höfum sem betur fer
rigningu og rok til að hreinsa loftið,“ segir Björn. Hann telur ástæðu
til að hafa hættu á svifryksmengun í huga þegar staðsetning á skólum og leikskólum er valin. Svo sé
ástæða til þess að draga úr notkun
nagladekkja eftir megni.
GHS
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&YRRVERANDI FORSTJËRI BAR VITNI Å "AUGSM¹LINU UM MEINTAR L¹NVEITINGAR "AUGS

Ekki lán heldur greiðsludráttur
"!5'3-, Skilgreiningar sækjanda og sakbornings á

ARGUS 07-0092

Fræðslufundaröð SPRON

lánveitingum voru til umfjöllunar þegar tekin var
skýrsla af Tryggva Jónssyni, fyrrverandi forstjóra
og aðstoðarforstjóra Baugs, í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær, en þá hélt aðalmeðferð í Baugsmálinu
áfram.
Spurður af Sigurði Tómasi Magnússyni, settum
ríkissaksóknara í málinu, hvort Baugur hefði lánað
tengdum aðilum fyrir hlutafjárkaupum sagði
Tryggvi að ekki hefði verið um eiginleg lán að ræða,
heldur fremur að greiðsla hefði dregist.
Tryggvi er annar sakborningurinn sem gefur
skýrslu fyrir dómi, en í gær var hann mestmegnis
spurður sem vitni út í fyrsta hluta ákærunnar,
þar sem aðeins Jón Ásgeir Jóhannesson,
forstjóri Baugs Group, er ákærður fyrir
ólögmætar lánveitingar úr Baugi.
BAUGS
Tryggvi sagði að almennt hefði ekki
verið um bein lán að ræða, ekki hefðu verið

"!5'3-,)¨  -.5$!'
4RYGGVI *ËNSSON MUN HALDA ¹FRAM AÈ GEFA SKÕRSLU FYRIR
DËMI ¹ M¹NUDAG EN Ö¹ VERÈUR BYRJAÈ AÈ FJALLA UM EIN
STAKA ¹K¾RULIÈI ÖAR SEM HANN ER SJ¹LFUR MEÈAL ¹K¾RÈU

&92)2 $«-) 4RYGGVI *ËNSSON TIL H¾GRI R¾ÈIR VIÈ VERJANDA
MÁLIÐ

SINN *AKOB -ÎLLER ¹ÈUR EN HANN STEIG Å VITNASTÒKUNA Å
G¾R
&2¡44!",!¨)¨'6!

gerðir skriflegir samningar um að lána
Fjárfestingarfélaginu Gaumi, fjölskyldufyrirtæki
Jóns Ásgeirs, Fjárfari eða Kristínu Jóhannesdóttur,
systur Jóns Ásgeirs, peninga sem þeim hefði verið
frjálst að ráðstafa. Öll lánin hefðu verið viðskiptalán,
til þess ætluð að greiða fyrir ákveðin viðskipti.
BJ

/2¨2¡44
b"AUGUR ER ÖAR SEM
HJARTAÈ L¹m

b¡G VEIT EKKI HVAÈ ÁG
MEINAm

4RYGGVI *ËNSSON FYRR
VERANDI FORSTJËRI "AUGS
SVARAÈI ÖVÅ HVERS VEGNA
HANN NOTAÈI ORÈIÈ bVIÈn
ÖEGAR HANN ¹TTI VIÈ
"AUG

3IGURÈUR 4ËMAS -AGNÒS
SON SAKSËKNARI Å M¹LINU
SLË ¹ LÁTTA STRENGI VIÈ
DËMARA ÖEGAR HANN
SPURÈI HVORT S¾KJAND
INN HEFÈI EKKI VERIÈ AÈ
MEINA L¹N Å SAMA SKILNINGI OG LAGÈUR ER
Å ORÈIÈ Å ¹K¾RU

b(ANN ER NÒ ALVEG AÈ
GUFA UPPm

Fræðslufundir
SPRON
um fjármál
einstaklinga og heimila

Fyrir skemmstu bauð SPRON
viðskiptavinum sínum til fræðslufundar
um fjármál heimilanna. Nú eru
fram undan fundir um sparnað og
fjárfestingar, lífeyrismál og skattaskil
á Hótel Nordica.
Sparnaður og fjárfestingar
20. febrúar kl. 17–19

Lífeyrismál
27. febrúar kl. 17–19

Skattaskil
13. mars kl. 17–19

Nánari upplýsingar og skráning á spron.is
eða í þjónustuveri í síma 550 1400.

3IGURÈUR 4ËMAS -AGNÒS
SON S¾KJANDI Å M¹LINU
SVARAÈI SPURNINGU
DËMARA UM ÖAÈ HVERSU
MIKIÈ HEFÈI VERIÈ EFTIR AF
SPURNINGUM UM ¹K¾RU
LIÈ  ÖEGAR FËR AÈ N¹LGAST H¹DEGISHLÁ
%KKI VARÈ BETUR SÁÈ EN AÈ ÖESSI ORÈ
VEKTU SÁRSTAKA ¹N¾GJU HJ¹ VERJENDUM
ÖËTT ÖEIR HAFI KANNSKI LAGT FULL N¹KV¾M
LEGA ÒT AF ORÈUM S¾KJANDANS

b$ËMARI ER EKKI RÁTT AÈ
GERA SM¹ HLÁm
'ESTI *ËNSSYNI VERJANDA
*ËNS SGEIRS VAR GREINI
LEGA SKEMMT ÖEGAR HANN
REYNDI AÈ LOSA SKIKKJU
*AKOBS -ÎLLER VERJANDA
4RYGGVA *ËNSSONAR SEM
HANN HAFÈI FEST Å HJËLUNUM ¹ SKRIF
BORÈSSTËLI SÅNUM

b¶AÈ ER GULT OG MJÎG
FALLEGT MEÈ MYND AF
BLEIKU SVÅNI FRAMAN ¹m
4RYGGVI *ËNSSON LÕSTI
3PARIKORTINU SÁRSTÎKU
GREIÈSLUKORTI SEM "ËNUS
SEM TËK ALMENNT EKKI
GREIÈSLUKORT ¹TTI Ö¹TT
Å AÈ GEFA ÒT FYRIR SÅÈUSTU ALDAMËT EN
KORTIÈ VAR EINGÎNGU H¾GT AÈ NOTA Å
VERSLUNUM "ËNUSS

b¶Ò HEFUR SVARAÈ SVO
GREIÈLEGA ÖETTA HEFUR
GENGIÈ SVO VELm
3IGURÈUR 4ËMAS S¹ FRAM
¹ AÈ N¹ AÈ KOMAST AFTUR
¹ FYRIRFRAM ¹KVEÈNA
TÅMA¹¾TLUN ÖR¹TT FYRIR
MIKLAR TAFIR VIÈ SKÕRSLUTÎKUR HINGAÈ TIL
VEGNA ÖESS HVERSU HRATT GEKK AÈ SPYRJA
4YGGVA *ËNSSON Å G¾R

Hönnun
/ /Vefumsjón
Vefumsjón/// Vefhönnun
/ Vefhönnun
/ / Margmiðlun
Hönnun //
// Margmilun
// / /
Verkefnastjórnun
Skipulagning
/ / Grafísk
Hönnun
Verkefnastjórnun ogogSkipulagning
// Grafísk
Hönnun
// / /
Upplýsingatækni
Þróun
& Ráðgjöf
/ / Markaðsfræði
Upplsingatækni róun
& Rágjöf
// Markasfræi
// / /
HljóðMyndvinnsla
/ Farsímatækni
Hljó- ogogMyndvinnsla
// /Farsímatækni

Københavns Tekniske Skole
- Sunnudaginn 18 febrúar n.k. í Iuhúsinu vi
Lækjargötu klukkan 16:00
Sunnudaginn 18. Febrúar n.k. munu fulltrúar frá Københavns Tekniske
Skole í Kaupmannahöfn kynna nám í margmilunarhönnun á háskólastigi
vi skólann í Iuhúsinu vi Lækjargötu í Reykjavík. Kynningin fer fram
salnum Nja Bíó á 4. hæ og hefst klukkan 16:00. Gengi er inn um
aalinngang.
Boi verur upp á kaffi fyrir gesti og gangandi.
Allar nánari upplsingar eru veittar í síma: 0045 2743 5432 ea me ví
a senda póst á netfangi: jon.jakobsson@gmail.com

Fíton/SÍA - Svenni Speight
*Skv. könnun IMG Gallup feb-mars 2006

Allt er gott
sem endar vel
Gott viðmót skiptir miklu máli. Af þeim sem hringdu í þjónustuver
Vodafone voru 96,4% ánægðir með móttökurnar.* Við leggjum
allan okkar metnað í að aðstoða þig eins vel og kostur er þannig
að öll mál fái farsælan endi.

1414 – og vandamálið er úr sögunni

Gríptu augnablikið og lifðu núna
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N¹NAR ¹ VISIRIS

Landsbanki og Landsvirkjun í samstarf
Stofnað var í gær félagið HydroKraft Invest um fjárfestingar í endurnýjanlegri orkuvinnslu.
Landsbankinn og Landsvirkjun hafa stofnað saman alþjóðlega fjárfestingarfélagið
HydroKraft Invest sem ætlað er að fjárfesta á erlendri grundu í verkefnum sem
tengjast endurnýjanlegri orkuvinnslu.
Sérstök áhersla er lögð á vatnsafl. Skrifað
var undir samning um stofnun félagsins í
gær.
Landsbankinn og Landsvirkjun leggja
til tvo milljarða króna í hlutafé hvort. Þá
stendur til að safna hér hlutafé og sölutryggir Landsbankinn hlutafé fyrir einn
milljarð króna til viðbótar. Í kjölfarið er
ráðgert að skrá HydroKraft Invest á
erlendan hlutabréfamarkað.
Félagið er af svipuðum meiði og Geysir
Green Energy sem Glitnir, FL Group og
verkfræðistofan VGK hönnun stofnuðu í

-IKIL AUKNING VARÈ ¹ FRAMBOÈI ¹
FISKMÎRKUÈUM LANDSINS Å SÅÈUSTU
VIKU OG VAKTI ATHYGLI AÈ ÖORSKUR HAFÈI

&2¡44!",!¨)¨'6!

byrjun janúar, en þar er áhersla lögð á
jarðvarma.
Jóhannes Geir Sigurgeirsson, stjórnar-

Raunávöxtun
LN 8,6 prósent

-!2+!¨305.+4!2
4¾PLEGA TVÎ ÖÒSUND STARFSMENN ÅRSKA
FLUGFÁLAGSINS !ER ,INGUS ERU FYLGJANDI
ÖVÅ AÈ GRÅPA TIL AÈGERÈA MEÈAL ANNARS
MEÈ ÖVÅ AÈ LEGGJA NIÈUR STÎRF TIL AÈ
MËTM¾LA GRIMMUM NIÈURSKURÈI
3TJËRN FLUGFÁLAGSINS HEFUR LAGT FRAM
NIÈURSKURÈAR¹FORM TIL AÈ L¾KKA
REKSTRARKOSTNAÈ OG B¾TA AFKOMUNA
.OKKUR STYR HEFUR STAÈIÈ UM BREYTINGAR
Å REKSTRI FLUGFÁLAGSINS 3TARFSMÎNNUM
HEFUR MEÈAL ANNARS VERIÈ BOÈIÈ AÈ
ENDURNÕJA SAMNINGA SÅNA EN NÕIR
SAMNINGAR ERU SAGÈIR VERRI KOSTUR EN
NÒVERANDI SAMNINGAR !ER ,INGUS VAR
AÈ MESTU Å EIGU ÅRSKA RÅKISINS ÖAR TIL
SÅÈASTLIÈIÈ HAUST ÖEGAR ÖAÈ VAR EINKA
V¾TT AÈ MESTU

4!+! (®.$5- 3!-!. 3IGURJËN ¶ RNASON OG
"JÎRGËLFUR 'UÈMUNDSSON ÒR ,ANDSBANKANUM OG
*ËHANNES 'EIR 3IGURGEIRSSON OG &RIÈRIK 3OPHUS
SON HJ¹ ,ANDSVIRKJUN TAKAST Å HENDUR

6¡, !%2 ,).'53 3TËR HLUTI STARFSMANNA
ÅRSKA FLUGFÁLAGSINS !ER ,INGUS ER FYLGJANDI
AÈGERÈUM TIL AÈ MËTM¾LA HAGR¾ÈINGU Å
REKSTRI FLUGFÁLAGSINS

S¾TASKIPTI VIÈ ÕSUNA SEM HEFUR Å
LENGRI TÅMA TRËNAÈ Å EFSTA S¾TI SEM
MEST SELDA FISKTEGUNDIN ¥ BOÈI VORU
RÒM  TONN SAMANBORIÈ VIÈ 
TONN Å VIKUNNI ¹ UNDAN EN AUKNINGIN
NEMUR  PRËSENTUM ¹ MILLI VIKNA
-EÈALVERÈIÈ L¾KKAÈI ¹ SAMA TÅMA ÒR
  KRËNUM ¹ KÅLË Å   KRËNUR
OG NEMUR L¾KKUNIN  PRËSENTUM
SAMKV¾MT HEIMILDUM SKIPAIS VEFS
&ISKIFRÁTTA

Tryggingardeild
Lífeyrissjóðs
Norðurlands skilaði 8,6 prósenta
raunávöxtun á síðasta ári. Nafnávöxtun var 16,2 prósent. Afkoma
sjóðsins skýrist fyrst og fremst af
hækkun á erlendum eignum, aðallega hlutabréfum. Erlendir markaðir sýndu góða ávöxtun á síðasta
ári og því til viðbótar lækkaði
gengi krónunnar.
Þá varð ágæt ávöxtun á tveimur
söfnun í séreignadeild sjóðsins;
Safn 1 skilaði 20 prósenta ávöxtun
en Safn II 22 prósentum.
Eignir LN námu 56,4 milljörðum í
árslok og hækkuðu um 8,9 milljarða
króna á milli ára sem er um 18,7 prósenta hækkun.
EÖA
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formaður Landsvirkjunar, upplýsti að
Landsbankamenn hefðu komið á fund
þeirra í Landsvirkjun fyrir rúmri viku.
„Og drög voru lögð að því sem nú er verið
að undirrita,“ sagði hann. Björgólfur Guðmundsson segir hugmyndina hafa kviknað í haust og unnið hafi verið að undirbúningi síðan þá. Björgólfur og Jóhannes
skrifuðu í gær undir samninginn um
stofnun félagsins, ásamt þeim Sigurjóni
Þ. Árnasyni, bankastjóra Landsbankans,
og Friðriki Sophussyni, forstjóra Landsvirkjunar.
HydroKraft Invest er ætlað að leiða
umbótaverkefni á sviði orkumála erlendis, einkum í Evrópu. Áhersla verður lögð á
tæknilegar og rekstrarlegar endurbætur
á eldri vatnsaflsvirkjunum.
ËK¹

Hagnaður TM dróst
saman um 90 prósent
Eignir tvöfölduðust en ennþá er tap af tryggingastarfseminni. Hagnaður síðasta árs nam 696 milljónum króna. Lögð er til arðgreiðsla upp á milljarð.
Tryggingamiðstöðin (TM) skilaði
696 milljóna króna hagnaði árið
2006 samanborið við um 7,2 milljarða króna hagnað árið áður. Þetta
er níutíu prósenta samdráttur sem
skýrist af því að félagið naut ekki
mikilla gengishækkana á eignarhlut þess í Landsbankanum eins
og raunin varð árið 2005.
Fjárfestingatekjur voru 4.808
milljónir króna og drógust saman
um 37,6 prósent.
Á fjórða ársfjórðungi nam
hagnaður félagsins 232 milljónum
króna sem var heldur undir meðaltalsspám greiningardeilda, upp á
389 milljónir króna.
TM óx gríðarlega á síðasta ári
með kaupum á norska tryggingafélaginu Nemi og hækkuðu eignir
félagsins úr 30,8 milljörðum í 69,4
milljarða. Bókfærð iðgjöld samstæðunnar jukust um 61 prósent
og voru 9.682 milljónir. Tekjur af
iðgjöldum á Íslandi jukust um 21
prósent og voru 7.282 milljónir.
Rekstrartap varð af vátryggingastarfsemi sem nam 358 milljónum króna í fyrra en í tilkynningu frá félaginu segir að
tjónaþróun á frjálsum ökutækjatryggingum, sem voru reknar með

4- (AGNAÈUR DRËST VERULEGA SAMAN ¹

MILLI ¹RA

miklu tapi, og slysatryggingar sjómanna séu áhyggjuefni. Á fjórða
ársfjórðungi var tap af vátryggingastarfsemi upp á 183 milljónir
króna. Brugðið var á það ráð að
hækka iðgjöld og auka forvarnastarf til að bregðast við þessari
þróun.
Lagt er til að hluthafar fái samtals einn milljarð króna í arð fyrir
árið 2006 en það er allur hagnaður
ársins og gott betur.
EÖA

www.ellingsen.is

Nýjasta nýtt í fellihýsum
Sýning um helgina
Meðal fjölda nýjunga á
sýningunni má nefna hin frábæru
Fleetwood Evolution-fellihýsi.
Þau eru eins og sniðin að
íslenskum fjallvegum, með
flutningspalli fyrir fjórhjól,
torfæruhjól eða önnur
útivistarleikföng.

Opið laugardag 10–16
sunnudag 12–16
Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • www.ellingsen.is
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Rannsaka áhrif feðraorlofs
b5NDANFARIN MISSERI HEF ÁG KENNT MANN
AUÈSSTJËRNUN OG AÈFERÈAFR¾ÈI EN ÖESSA
ÎNNINA ER ÁG Å FRÅI FR¹ KENNSU VEGNA ÖESS AÈ
ÁG ER AÈ VINNA AÈ RANNSËKNUM m SEGIR ,EIFUR
'EIR (AFSTEINSSON LEKTOR VIÈ VIÈSKIPTA
DEILD (¹SKËLANS Å 2EYKJAVÅK  DÎGUNUM
HLOTNAÈIST ,EIFI ¹SAMT ÎÈRUM STYRKUR ÒR
JAFNRÁTTISSJËÈI VEGNA FYRIRHUGAÈRAR RANNSËKN
AR b¶ETTA ER ANSI SPENNANDI RANNSËKN ÖAR
SEM VIÈ KOMUM TIL MEÈ AÈ SKOÈA FEÈUR OG
FEÈRAORLOF !UÈUR !RNA !RNARDËTTIR ER VERK
EFNISSTJËRI RANNSËKNARINNAR OG ÁG VINN ÖETTA
MEÈ HENNI OG 3TURLU *ËHANNI (REINSSYNI
AUK ÖESS SEM TVEIR NEMENDUR LEGGJA OKKUR
LIÈ m SEGIR ,EIFUR
b¶AÈ SEM VIÈ HÎFUM MESTAN ¹HUGA ¹ AÈ
SKOÈA ER ÖAÈ HVORT ÖAÈ AÈ FARA Å FEÈRAORLOF
HAFI ¹HRIF ¹ ÕMSA Ö¾TTI EINS OG JAFNV¾GI
MILLI VINNU OG EINKALÅFS OG JAFNV¾GI ¹ HEIM
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nám, fróðleikur og vísindi
N &YRIRLESTRAR
&YRIRLESTRARÎÈ RAUNVÅSINDADEILDAR (¹SKËLA ¥SLANDS STENDUR
NÒ FYRIR FYRIRLESTRARÎÈ UNDIR HEITINU 5NDUR VERALDAR &YRIR
LESTRARNIR ERU HALDNIR Å TILEFNI ¹RS JARÈARINNAR 
&YRSTI FYRIRLESTURINN VERÈUR HALDINN Å DAG ÖEGAR «LAFUR
)NGËLFSSON FLYTUR ERINDI SITT &UNHEITT GRËÈURHÒS EÈA
BRUNAGADDUR ÅSALDAR p VEÈURFARSSAGA JARÈAR SÅÈUSTU 
MILLJËN ¹RA
&YRIRLESTURINN VERÈUR HALDINN Å ®SKJU N¹TTÒRUFR¾ÈAHÒSI
(¹SKËLA ¥SLANDS SAL  OG HEFST KLUKKAN 

N 3TYRKIR

2ANNSËKNARSJËÈUR STYRKIR NÕDOKTARA
6ÅSINDANEFND H¹SKËLAR¹ÈS AUGLÕSIR NÒ STYRKI SEM ¾TLAÈIR ERU NÕDOKTORUM
POST DOCS Å STARFI VIÈ (¹SKËLA ¥SLANDS 4IL NÕDOKTORA TELJAST ÖEIR SEM LOKIÈ HAFA
DOKTORSVERKEFNI SÅÈASTLIÈIN FIMM ¹R
3TYRKH¾FIR ERU NÕDOKTORAR SEM ERU VERKEFNAR¹ÈNIR TÅMABUNDIÈ TIL AÈ LEGGJA
STUND ¹ RANNSËKNIR VIÈ (¹SKËLA ¥SLANDS EÈA STOFNANIR Å TENGSLUM VIÈ HANN (VER
STYRKUR VERÈUR AÈ H¹MARKI  ÖÒSUND KRËNUR
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MARS .¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR 3VERRIR 'UÈMUNDS
SON SVERRIRG HIIS

N 3TYRKIR

2ANNSËKNAVERKEFNI UM ÖRËUNARSAMVINNU
¶RËUNARSAMVINNUSTOFNUN AUGLÕSIR NÒ RANNSËKNARSTYRKI TIL MEISTARA OG DOKTORS
N¹MS ¹ STARFSSVIÈI STOFNUNARINNAR !È ÖESSU SINNI VERÈA VEITTIR TVEIR STYRKIR TIL
DOKTORSN¹MS OG TVEIR TIL MEISTARAN¹MS
2ANNSËKNAVERKEFNI SKULU TENGJAST ÖRËUNARSAMVINNU ¹ SVIÈUM SJ¹VARÒTVEGS
JARÈHITA FULLORÈINSFR¾ÈSLU HEILBRIGÈISM¹LA VATNS OG HREINL¾TISM¹LA UPPBYGG
INGU N¹MS ¹ H¹SKËLASVIÈI EÈA STEFNU OG STRAUMUM Å ÖRËUNARSAMVINNU .¹NARI
UPPLÕSINGAR F¹ST HJ¹ 2ANNSËKNAÖJËNUSTU (¹SKËLANS OG ¶RËUNARSAMVINNUSTOFN
UN ¥SLANDS 5MSËKNARFRESTUR RENNUR ÒT  MARS
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„Þessi nýja nám- og kennsluskrá
hefur verið í undirbúningi í rúm
tvö ár,“ segir Ólafur Proppé, rektor
Kennaraháskólans. „Skólinn er
orðin býsna stór og flókin stofnun,
við erum með um 2.400 nemendur
og námsleiðunum fer fjölgandi svo
það var kominn tími til að endurskoða námið,“ segir Ólafur en í
Kennaraháskólanum er boðið upp á
grunnnám til BA-, BS- og B.Ed.náms, auk námsleiða á meistarastigi og doktorsnám.
„Nám þeirra fagstétta sem skólinn menntar hefur í grunninn verið
þrjú ár, en mikill hluti okkar nemenda kýs að bæta við sig framhaldsnámi áður en þeir hefja störf. Fram
til þessa höfum við gert þær kröfur
varðandi
framhaldsnámið
að
umsækjendur hafi að minnsta kosti
tveggja ára starfsreynslu. Með
breytingunum núna verður hins
vegar mögulegt að fara beint í
framhaldsnámið eftir grunnnám.
Það er stærsta breytingin,“ segir
Ólafur og útskýrir að þessar breytingar séu í raun undanfari þess að
lengja kennara- og þroskaþjálfanámið í fimm ár. „Við teljum að
grunnnámið sé of stutt og vonumst
til þess að innan fárra ára verði
fimm ára nám lögbundið þannig að
kennarar og þroskaþjálfar útskrifist með meistarapróf.“
Samhliða þessum breytingum
hefur kennsluskrá skólans verið
stokkuð upp frá grunni. Námskeiðin hafa verið stækkuð og námsbrautum fækkað niður í fjórar en
námsleiðum fjölgað. „Þetta er í
raun bara hagræðing. Nú setjum
við til dæmis allt kennaranámið
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undir eina braut, svokallaða kennarabraut, sem verður stærsta
námsbrautin við skólann,“ segir
Ólafur. Með nýju kennsluskránni
verður einnig búið til tvenns konar
framhaldsnám. Þeir sem lokið hafa
B.Ed.-, BA-, eða BS-námi geta annaðhvort bætt við sig starfstengdu
M.Ed.-námi, sem Ólafur vonast til
að verði hluti af lögbundnu fimm
ára grunnnámi sem fyrst, eða rannsóknartengdu MA- eða MS-námi. Í
framhaldi af þessu verður einnig í
boði tvenns konar doktorsnám við
skólann. Annars vegar til starfstengdrar Ed.D-gráðu og hins vegar
rannsóknartengdrar Ph.d.-gráðu í
menntunarfræðum.
Nýja
námsskipanin
verður
kynnt við athöfn í Kennaraháskólanum í dag og ný námskrá tekur

gildi í haust. Að sögn Ólafs mun
hún gilda fyrir nemendur sem hefja
nám við skólann næsta haust.
Breytingarnar koma ekki í veg
fyrir að Kennaraháskólinn sameinist Háskóla Íslands eins og rætt
hefur verið um undanfarið. „Ég
geri fastlega ráð fyrir að samruninn verði að veruleika árið 2008.
Það er rökrétt framhald og þessi
nýja námskrá er í takt við það sem
verið hefur að gerast í Háskóla
Íslands undanfarið. Kennaraháskólinn verður 100 ára á þessu ári
svo við náum að starfa í heila öld
áður en við sameinumst háskólanum,“ segir Ólafur. „Ætli megi því
ekki líta á nýju námskrána sem
afmælisgjöf okkar til þjóðarinnar
og tákn um nýja tíma.“
THORGUNNUR FRETTABLADIDIS

Háskóladagurinn í dag
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Nám við Kennaraháskóla
Íslands hefur verið í endurskoðun undanfarin misseri.
Í dag opnar menntamálaráðherra nýja náms- og
kennsluskrá og tekur þá
formlega gildi ný námsskipan við skólann.
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MAKA ÖESSARA MANNA TIL ÖESS AÈ
HEYRA HVAÈA SÎGU KONURNAR
HAFA AÈ SEGJA
b2ANNSËKNIN ER ENN ¹
ALGJÎRU FRUMSTIGI 6IÈ ERUM
AÈ UNDIRBÒA SPURNINGALISTANA
OG ÒRTAKIÈ OG VINNA ÕMISS
KONAR UNDIRBÒNINGSVINNU m
SEGIR ,EIFUR SEM VONAST TIL ÖESS
AÈ GÎGNIN LIGGI FYRIR SÅÈAR ¹ ¹RINU
b¶ETTA ER AFAR FORVITNILEG
RANNSËKN *AFNRÁTTISLÎG VORU
SETT ¹ SÅNUM TÅMA TIL AÈ
AUKA JAFNRÁTTI OG F¾ÈINGAR
ORLOF KARLA VAR HLUTI AF ÖVÅ
¶AÈ ER ÖVÅ SPENNANDI AÈ
SJ¹ HVAÈA ÖÕÈINGU ÖAÈ
HEFUR ÖEGAR KARLAR TAKA
ORLOF m SEGIR ,EIFUR

Breytingar á námsskipan
hjá Kennaraháskólanum

5NDUR VERALDAR

IVaa^cc

ILINU *AFNV¾GI MILLI HEIMILIS OG EINKALÅFS
GETUR BIRST Å TOGSTREITU Å AÈRA HVORA ¹TTINA
EINS OG ÖEGAR VINNAN TRUFLAR EINKALÅFIÈ
EÈA ÎFUGT 6IÈ ¾TLUM AÈ SKOÈA HLUTI
EINS OG HVORT FEÈUR SEM HAFA VERIÈ
HEIMA MEÈ BÎRNUNUM SÅNUM ÎÈLIST
DÕPRI SKILNING ¹ ÖÎRFUM BARNANNA OG
ÖVÅ SEM FELST Å HEIMILISHALDI %F SVO ER
G¾TI ÖAÈ VALDIÈ AUKINNI TOGSTREITU
MILLI HEIMILIS OG VINNU ÖEGAR
ÖESSIR MENN FARA AFTUR ÒT ¹
VINNUMARKAÈINN m SEGIR
,EIFUR 3PURNINGALISTAR
VERÈA LAGÈIR FYRIR NOKKRA
KARLMENN SEM EIGNUÈUST
BÎRN EFTIR  ÖEGAR NÕ
LÎG UM F¾ÈINGARORLOF
TËKU GILDI !È AUKI VERÈA
LAGÈAR SPURNINGAR FYRIR

Íslenskir háskólar standa að
sameiginlegri kynningu á starfsemi sinni á háskóladeginum í
dag en þetta er í fyrsta sinn
sem allir háskólar landsins taka
þátt í sameiginlegri kynningu.
Þetta er hugsað til hagræðingar fyrir almenning, sérstaklega fólk úti á landi sem getur
skoðað allt úrvalið á sama deginum.
Skólarnir verða á þremur
stöðum í bænum.
Í Borgarleikhúsinu verða
sex skólar. Háskólinn á Bifröst,
Háskólinn á Akureyri, Háskólinn í Reykjavík, Hólaskóli –
háskólinn á Hólum, Landbúnaðarháskóli Íslands og
Listaháskóli Íslands.

(¹SKËLI ¥SLANDS VERÈUR
MEÈ KYNNINGU ¹ N¾RRI
 N¹MSLEIÈUM Å
(¹SKËLABÅËI

+ENNARAH¹SKËLI ¥SLANDS
VERÈUR Å HÒSAKYNNUM
SÅNUM VIÈ 3TAKKAHLÅÈ

¥ "ORGARLEIKHÒSINU VERÈA EFTIRFARANDI SKËLAR MEÈ
KYNNINGU (¹SKËLINN ¹ "IFRÎST (¹SKËLINN ¹ !KUREYRI
(¹SKËLINN Å 2EYKJAVÅK (¹SKËLINN ¹ (ËLUM ,ANDBÒN
AÈARH¹SKËLI ¥SLANDS OG ,ISTAH¹SKËLI ¥SLANDS

Er öldrun úreld
í nútímasamfélagi?
9001910192019301940195019601970198019902000201020202030204
Ráðstefna um ný viðhorf og róttæka stefnumótun í málefnum aldraðra,
haldin í Háskólanum í Reykjavík 22. & 23. feb. 2007

Dagskrá:

Fimmtudagur 22. febrúar: Niðurstöður vísindarannsókna
08.30
09.00
09.10

10.00
10.20
11.10
11.40
12.00

Nýjar forsendur

Skráning
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, borgarstjóri:
Setning ráðstefnunnar
Elhanan Goldberg, prófessor í taugafræði við New York University School of Medicine
og framkv.stjóri við Institute of Neuropsychology and Cognitive Performance, New York:
Kosturinn við að eldast: Máttur hins þroskaða heila
Kafﬁhlé
Lawrence J. Whalley, prófessor í geðheilbrigðisfræðum við háskólann í Aberdeen:
Öldrun er ekki lengur sjálfgeﬁn
Einar B. Baldursson, dósent í vinnusálfræði við Álaborgarháskóla:
Seinkun öldrunar – Að njóta ágóðans
Ásgeir R. Helgason, dósent í sálfræði við Karolinska Institutet í Svíþjóð og lýðheilsudeild
Háskólans í Reykjavík, stýrir umræðum
Lok fyrri hluta ráðstefnunnar
Ath: Á ﬁmmtudeginum fara fyrirlestrar og umræður fram á ensku.

Föstudagur 23. febrúar: Nýjar forsendur
08.30
09.00

09.30

10.10
10.30
10.40
Bakhjarlar:

10.50
11.05
11.20
11.35
12.00

Ný tækifæri

Skráning
Benedikt Jóhannesson, framkvæmdastjóri Talnakönnunar:
Tekjur, skattar og lífeyrismál:
Koma aldraðir inn á vinnumarkaðinn af nýjum krafti?
Einar B. Baldursson, dósent við Álaborgarháskóla:
Ný sýn:
Öﬂugt fólk á besta aldri
nu Elvu
já Guðrú anginu
Samspil öldrunar, heilbrigðiskerﬁs og vinnumarkaðar
h
g
in
n
á
etf
Skr
Kafﬁhlé
0 eða á n
a 599-631 j@ru.is
ím
s
í
Guðlaugur Þór Þórðarson, alþingismaður:
gudrune
r.
Stefnumótun og framtíðarsýn í málefnum aldraðra
ld 2.000 k
stefnugja
ð
á
a
R
nifald r.
Jórunn Frímannsdóttir, formaður velferðarsviðs Reykjavíkurborgar:
eitingar in
v
fﬁ
a
K
Stefna Reykjavíkurborgar: Tækifærin framundan
Þór Sigfússon, forstjóri Sjóvár-Almennra:
Framtíðarsýn tryggingafélags um þjónustu við aldraða
Björn Leifsson, World Class:
Andleg og líkamleg heilsurækt þeirra sem vilja taka ábyrgð sjálfum sér fram eftir öllum aldri
Margrét Margeirsdóttir, formaður Félags eldri borgara í Reykjavík:
Fullorðnun nútímasamfélagsins - hvað þarf að breytast?
Guðﬁnna S. Bjarnadóttir, ráðstefnustjóri, samantekt
Ráðstefnulok.

EFLIR almannatengsl

Reykjavíkurborg, Háskólinn í Reykjavík og Álaborgarháskóli
standa fyrir ráðstefnu um öldrun, rannsóknir, viðhorf, tækifæri og stefnumótun
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Lýðheilsurannsóknir á heimsmælikvarða
Lýðheilsuvísindi eru vísindagrein sem gegnir stöðugt
mikilvægara hlutverki í
nútímasamfélagi. Innan
hennar leita menn svara við
mikilvægum spurningum
svo sem: Hvernig er heilsan? Af hverju líður okkur
svona? Hvernig getur okkur
liðið betur? Í gær hleypti
Háskóli Íslands af stokkunum sérstakri miðstöð í lýðheilsuvísindum sem býður
upp á nám og rannsóknir á
þessu sviði.
Forstöðumaður og dósent við hina
nýju miðstöð í lýðheilsuvísindum
er dr. Unnur A. Valdimarsdóttir og
að hennar sögn verður þar boðið
upp á þverfræðilegt meistara- og
doktorsnám frá og með næsta
hausti. „Markmið er að nemendur
í lýðheilsuvísindum við Háskóla
Íslands fái tækifæri til að vinna að
rannsóknum á heimsmælikvarða
og geti birt niðurstöður sínar í
virtustu
rannsóknartímaritum
heims á þessu sviði.“
Gert er ráð fyrir að um tuttugu
meistaraprófsnemar stundi nám
og rannsóknir við miðstöðina
árlega og þar verði jafnframt
fimm til sex doktorsnemar að
staðaldri.

5NDIRSTAÈA FORVARNA OG HEILSUEFL
INGAR
Unnur segir að með markvissum
rannsóknaraðferðum geti lýðheilsuvísindin fundið áhrifavalda
heilbrigðis og þannig skapað þekkingargrunn sem nauðsynlegur sé
til stefnumótunar forvarna og
heilsueflingar. „Hugtakið lýðheilsuvísindi felur í raun í sér vísindastarf, stjórnmál og forvarnir,“
segir hún.
Með því á hún við að sjálft
námið og þær rannsóknir sem
nemar vinna að snúist um að skapa
þekkingu um lýðheilsu og hvað
hefur áhrif á almennt heilsufar
fólks. „Stjórnmálamenn og aðrir
sem vinna að stefnumótun heilsuverndar taka síðan ákvarðanir í
ljósi þessarar þekkingar um
hugsanlegar forvarnir.“
Sem dæmi um slíkt ferli nefnir
Unnur að rannsóknaraðferðir lýð-
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heilsuvísinda leiddu meðal annars
til þess að skaðsemi reykinga var
uppgötvuð fyrir einum fimmtíu
árum; enn fremur tókst að draga
verulega úr tíðni vöggudauða á
tíunda áratug síðustu aldar með
einfaldri lýðheilsuherferð: „Back
to sleep!“ („Barn skal sofa á bakinu!“).

&YRSTA DOKTORSVERKEFNIÈ HAFIÈ
Rannsóknarstarf við miðstöðina
verður meðal annars unnið í samvinnu við opinberar stofnanir hérlendis, sem í gegnum tíðina hafa
safnað gögnum um heilsufar
Íslendinga. „Við erum í viðræðum
við stofnanir á borð við Hjarta-

(3+«,!2!..3«+.)2
vernd,
Krabbameinsfélagið,
Vinnueftirlitið og Lýðheilsustöð
en við höfum þegar gengið frá
slíkum samningum við Landlæknisembættið en þar eru til að
mynda margvísleg gögn um
sjúkrahúsvist og lyfjanotkun
Íslendinga,“ segir Unnur.
Upp úr þessum gögnum vonast
hún til að nemendur geti síðan
unnið vísindarannsóknir, bæði
doktors- og meistaranámsverkefni eins og gert er í nágrannalöndunum. „Og það er gaman að
segja frá því að fyrsta doktorsverkefnið af þessum toga er þegar
komið af stað hjá okkur en það er
rannsókn byggð á lyfjgagnagrunninum um geðlyfjanotkun barna og
unglinga, áhrifaþáttum hennar og
afleiðingum. Þetta er dæmi um
verkefni sem við komum til með
að vinna.“

5MHVERFISËGNIR OG BREYTTUR LÅFSSTÅLL
Og Unnur nefnir ýmis önnur dæmi
um verkefni sem nauðsynlegt er
að vinna að og fá svör við margvíslegum spurningum þeim tengdum. „Tækniþróun samfélagsins
tekur örum breytingum, nýjar
umhverfisógnir steðja að okkur,
breyttur lífsstíll og öldrun þjóðarinnar eru þættir sem kalla á ný
svör við því hvernig hægt er að
viðhalda heilsu og lífsgæðum
þjóðarinnar. Hver eru til dæmis
áhrif aukinnar kyrrsetu barna og
rítalínsnotkunar á heilsu þeirra á
fullorðinsárum? Veldur svifrykið
okkur óbætanlegum skaða og
hvernig viðhöldum við lífsgæðum
í ellinni? Aukin tíðni sjúkdóma og
örorku krefst þess einnig að við
leitum svara við því hvað veldur
og hvernig hægt sé að bæta líf
þessa fólks svo það geti aftur tekið
virkan þátt í samfélaginu.“
3AMSTARF VIÈ ERLENDA SKËLA
Auk samstarfssamninga við stofnanir mun nám í lýðheilsuvísindum
byggjast á góðu samstarfi við
erlenda háskóla og rannsóknar-

stofnanir. Þannig hefur að sögn
Unnar þegar verið gengið frá
viljayfirlýsingu um samvinnu við
Karolinska Institutet í Stokkhólmi
og samningar við faraldsfræðideild Harvard School of Public
Health í Boston og University of
Minnesota eru í smíðum. „Samningurinn við minn gamla vinnustað Karolinska snýst um að hann
verður okkur innan handar við
mótun námsins, við fáum þaðan
gestaprófessora og nemendum
hér býðst að fara þangað út til að
taka námskeið sem ekki verður
hægt að taka hér heima. Og við
vonumst til að ganga frá sams
konar samningum við hina skólana og kannski fleiri innan tíðar.“

HERSLA ¹ HINA VÅSINDALEGU AÈFERÈ
Við undirbúning þessarar nýju
námsbrautar segir Unnur að mikil
áhersla hafi verið lögð á að námið
yrði þverfræðilegt. Markmiðið er
að það verði vettvangur fagfólks
með fjölbreyttan fræðabakgrunn

Hugtakið lýðheilsuvísindi felur í raun í sér vísindastarf, stjórnmál og forvarnir.
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sem vill nema fyrsta flokks rannsóknaraðferðir til að svara spurningum úr lífi sínu og starfi. „Við
viljum að þetta nám verði öllum
aðgengilegt, sama hvaða menntunarbakgrunn fólk hefur. Þess
vegna er námið skipulagt af fulltrúum frá öllum deildum Háskólans og í raun geta nemendur

útskrifast með meistaragráðu eða
doktorsgráðu í lýðheilsuvísindum
frá hvaða deild háskólans sem
er.“
Hún nefnir enn fremur að
námið verði fyrst og fremst bundið við vísindastarf. „Kjarninn
verður verklag í vísindum,
aðferðafræði og hin vísindalega
aðferð. Við munum leggja mikla
áherslu á að rannsóknir okkar
verði eins vel úr garði gerðar og
nokkur kostur er.“

3AMVINNA VÅSINDA OG ATVINNULÅFS
Unnur segist þegar hafa orðið vör
við mikinn áhuga á þessari nýju
námsbraut og á aðallega von á
tvenns konar nemendum í námið.
„Annars vegar þeim sem koma frá
hinum ýmsu stofnunum samfélagsins og vilja auka við þekkingu
sína, eru hugsanlega að safna
gögnum og vilja nota þau í verkefnum sínum. Síðan á ég líka von á
nemum sem vilja nema aðferðafræði og lýðheilsuvísindi sem
slík.“
Þessum nemum er ætlunin að
bjóða upp á að vinna úr gögnum til
dæmis frá landlæknisembættinu
og embættið fær í staðinn skýrslur og niðurstöður rannsókna sem
það getur síðan notað til að gefa
stjórnvöldum ráð um aðgerðir á
sviði lýðheilsu.
„Ég tel að námsbraut sem þessi
geti orðið dæmi um góða samvinnu
milli vísinda og atvinnulífs og held
að þetta sé mjög hagnýtt nám fyrir
þá sem vilja taka þátt í stefnumótun forvarna og heilsuverndar,“
segir Unnur A. Valdimarsdóttir,
dósent og forstöðumaður miðstöðvar í lýðheilsufræðum við
Háskóla Íslands.
SSAL FRETTABLADIDIS
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5NNUR !NNA 6ALDIMARSDËTTIR ER
F¾DD Å «LAFSFIRÈI ¹RIÈ  OG LAUK
STÒDENTSPRËFI FR¹ -ENNTASKËLANUM
¹ !KUREYRI ¹RIÈ  (ÒN LAUK "!
PRËFI Å S¹LFR¾ÈI FR¹ FÁLAGSVÅSINDADEILD
(¹SKËLA ¥SLANDS ¹RIÈ  EN HÁLT
AÈ ÖVÅ LOKNU TIL 3VÅÖJËÈAR ÖAR SEM
HÒN LAGÈI STUND ¹ FRAMHALDSN¹M VIÈ
+AROLINSKA )NSTITUTET Å 3TOKKHËLMI
(ËF DOKTORSN¹M VIÈ +AROLINSKA
¹RIÈ  OG LAUK ÖVÅ ¹RIÈ 
$OKTORSRANNSËKN HENNAR 4HE LOSS
OF A HUSBAND TO CANCER ADDITION
AL AND AVOIDABLE PSYCHOLOGICAL
TRAUMATA FJALLAÈI EINKUM UM ÖAU

¹HRIF SEM STREITA VEGNA ALVARLEGRA
¹FALLA SVO SEM ¹STVINAMISSIS GETUR
HAFT ¹ HEILSU FËLKS S¹LFR¾ÈILEGAR OG
LÅKAMLEGAR AFLEIÈINGAR SLÅKRA ¹FALLA
!È DOKTORSN¹MI LOKNU HËF DR
5NNUR STÎRF VIÈ FARALDSFR¾ÈIDEILD
+AROLINSKA HVORT TVEGGJA ¹ SVIÈI
KENNSLU OG VÅSINDARANNSËKNA (ÒN
VAR SÅÈAN R¹ÈIN DËSENT OG FORSTÎÈU
MAÈUR -IÈSTÎÈVAR (¹SKËLA ¥SLANDS
Å LÕÈHEILSUFR¾ÈI #ENTRE OF 0UBLIC
(EALTH 3CIENCES Å BYRJUN ÖESSA ¹RS
5NNUR ER GIFT 0ÁTRI (AFLIÈA
-ARTEINSSYNI OG EIGA ÖAU EINA
DËTTUR ,ILJU (UGRÒNU

Sheer
Driving Pleasure
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"¾TA ÖARF MEÈFERÈ OG EFTIRLIT MEÈ
KYNFERÈISBROTAMÎNNUM

Refsigleði leysir
ekki vandann

,OKSINS INN
3IGURLÅN -ARGRÁT 3IGURÈARDËTTIR
VARAÖINGMAÈUR &RJ¹LSLYNDA FLOKKSINS Å
+RAGANUM HEFUR EKKI ÖURFT AÈ LEYSA
'UNNAR ®RLYGSSON AF FR¹ ÖVÅ 'UNNAR
SNERI BAKI VIÈ FÁLÎGUM SÅNUM Å &RJ¹LS
LYNDA FLOKKNUM OG GEKK TIL LIÈS VIÈ
3J¹LFST¾ÈISFLOKKINN  M¹NUDAG VERÈ
UR BREYTING ÖAR ¹ EN 3IGURLÅN UPPLÕSIR
ÖAÈ ¹ BLOGGSÅÈU SINNI SMSBLOGIS
AÈ HÒN HAFI FENGIÈ SMS SKILABOÈ FR¹
'UNNARI UM AÈ ¹ M¹NUDAG MYNDI
HÒN SETJAST ¹ ÖING

(VORKI ÖING
MAÈUR NÁ
VARAMAÈUR Å
FLOKKNUM
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Þ

ótt umræðan hafi verið áköf undanfarnar vikur eru
það ekki ný tíðindi að almenningi finnist dómskerfið
fara of vægum höndum um þá sem verða uppvísir að
kynferðisbrotum gagnvart börnum. Sú umræða teygir
sig mun lengra aftur og tengist þeirri jákvæðu þróun
að launhelginni hefur verið svipt af þessum málum. Lengi vel
var viðbragð samfélagsins einfaldlega að slá þagnarhjúpi um
brot gegn börnum vegna þess að þau voru of sársaukafull viðureignar. Fyrir það viðhorf guldu fórnarlömbin umfram alla aðra.
Frammi fyrir Alþingi liggur nú frumvarp dómsmálaráðherra
um lagabreytingu sem felur í sér þyngingu refsinga í þessum
brotaflokki. Ef það fæst samþykkt eru komin skýr boð frá löggjafanum til dómstólanna um að kynferðisbrot gagnvart börnum
sé alvarlegri glæpur en núverandi refsirammi gerir ráð fyrir.
Ekki leikur neinn vafi á því að frumvarpið er mikilvægur
áfangi í baráttu fyrir bættum rétti fórnarlamba kynferðisbrota.
Hins vegar er það mikil skammsýni að ætla að einhver lausn sé
fólgin í þyngri dómum.
Ef sjúkur kynferðisbrotamaður fær ekki meðferð á meðan
afplánun stendur er hann jafn hættulegur umhverfi sínu þegar
hann sleppur laus þótt hann sitji tveimur árum lengur fyrir
aftan lás og slá.
Það er öllum í hag, afbrotamönnunum og samfélaginu í heild,
að fangelsisdómur sé ekki aðeins refsivist heldur ekki síður
betrunarvist. Nokkuð virðist skorta upp á þann þátt í fangelsismálum landsins.
Reynsla Breta af hertum refsingum fyrir glæpi er ekki uppörvandi. Bresk fangelsi eru yfirfull og á undanförnum áratugum
hefur hlutfall fyrrverandi fanga sem brjóta af sér aftur farið úr
fimmtíu prósentum í sjötíu prósent. Ástæðan er fyrst og fremst
að meðferðar- og endurhæfingaúrræði fangelsanna hafa ekki
ráðið við fjölgun fanga, sem fyrir vikið fara þaðan í vaxandi
mæli jafn forhertir og þeir komu þangað inn, eða verri.
Það er sjálfsögð krafa að frumvarpi dómsmálaráðherra verði
fylgt eftir með löngu tímabærri stefnumörkun og aðgerðum í
meðferð kynferðisglæpamanna á meðan á afplánun stendur.
Annar þáttur sem stjórnvöld hafa vanrækt er eftirlit með
þekktum kynferðisbrotamönnum. Eins og staðan er nú hafa til
dæmis skólar, íþróttafélög og aðrir aðilar sem vinna með börnum litla möguleika á að komast að því hvort umsækjendur um
störf hafi mátt sæta kærum fyrir óeðlilega hegðun. Í öðrum
löndum eru starfræktir gagnagrunnar um þá sem hafa brotið af
sér gagnvart börnum og þar með reynt að minnka möguleikann
á að þeir komist í aðstöðu til að endurtaka brot sín. Þar er reyndar komið að viðkvæmum mörkum persónuverndar og almannaöryggis og meðalvegurinn getur verið vandrataður.
Hins vegar er ekkert við það að athuga að sérstök skrá sé
haldin yfir kynferðisafbrotamenn sem sérfræðingar hafa metið
að svari ekki meðferð og séu því líklegir til að brjóta af sér aftur,
og þeir hafðir undir gaumgæfilegu eftirliti.
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Rjómabolla og kaffi
alla helgina

&YRIR VARAFOR
MANNSSLAGINN
KVARTAÈI

Þú átt allt gott skilið!

"ARA AÈEINS AÈ STRÅÈA
¶AÈ ER AUGLJËST AÈ
'UNNAR HEFUR
MIKIÈ GAMAN
AF ÖVÅ AÈ
STRÅÈA

AÈEINS FYRRVERANDI FÁLÎGUM SÅNUM Å
&RJ¹LSLYNDA FLOKKNUM OG LÅKLEGA LIÈNIR
ÖEIR DAGAR ÖEGAR HANN OG -ARGRÁT S¹TU
SAMAN Å AÈDRAGANDA SÅÈUSTU KOSNINGA
OG M¹TTI HEYRA Å ÖEIM STRÅÈNISÅSKUR ¹
MILLI ÖESS SEM ÖAU STRÅDDU (ALLDËRI
SGRÅMSSYNI MEÈ SPURNINGUM UM PER
SËNULEGAN HAGNAÈ HANS ¹ NÒVERANDI
KVËTAKERFI
.Ò ER 'UNNAR BARA EINN Å STRÅÈNINNI
OG BEINIR HENNI AÈ -AGNÒSI ¶ËR
(AFSTEINSSYNI OG FYRRVERANDI
¹STLEYSI HANS ¹ NÕJUM ÖING
MANNI &RJ¹LSLYNDRA +RISTNI
( 'UNNARSSYNI OG AÈD¹UN
VARAFORMANNSINS ¹ NORSKUM
MËTORHJËLAMÎNNUM Å (ELLkS
!NGELS SEM -AGNÒS HEFUR GREINI
LEGA HAFT MEIRA ¹LIT ¹ EN HANN BER
NÒ TIL INNFLYTJENDA ¹ ¥SLANDI
SVANBORG FRETTABLADIDIS

Uppreisn aldraðra
Í

aðdraganda kosninganna í vor,
vekur tvennt mesta athygli.
Annars vegar bylgja umhverfisog náttúruverndar. Hins vegar
undiralda reiði og beiskju eldri
borgara. Ég ætla að gera það
síðarnefnda að umræðuefni. Hér
er á ferðinni fólk sem hingað til
hefur að jafnaði látið lítið fyrir
sér fara, fylgt straumnum,
löghlýðið og borgaralegt, og
sjálfsagt kosið hina og þessa
flokka. Nú er þessu fólki nóg
boðið. Nú vill það helst gera
uppreisn.
Er að undra? Öldruð hjón, sem
hafa verið í sambúð í áratugi en
þurfa nú á þjónustu og hjúkrun að
halda eru flutt á dvalarheimili, þar
sem þau eru aðskilin í sitt hvoru
herberginu. Annað aldrað fólk
verður að upplifa þann ósóma að
búa með á öðru og ókunnugu fólki,
á tvíbýli eða fjórbýli. Það er ekki
langt síðan ég sjálfur upplifði þá
raun að sjá föður minn, kominn
hátt á níræðisaldur, fluttan á
tveggja eða þriggja manna stofu.
Þurfti hann að deila prívatmálum
sínum innan um aðra og bera elli
sína og blygðunarsemi á borð fyrir
ókunnuga. Hann dó á almenningsstofu rýrður reisn sinni og virðingu. Þetta margrómaða velferðarkerfi okkar bauð ekki upp á
annað. Þar er ekki við starfsfólk
og dvalarheimili að sakast heldur
ömurlegt opinbert kerfi.
Við sem erum komin á þennan
aldur, ellilífeyrisþegar samtímans, getum búist við sams konar
trakteringum, þegar röðin kemur
að okkur að njóta þjónustu og
hjúkrunar.
Og á meðan búa þau okkar,
sem eiga ekki í önnur hús að
venda og bíða þessara örlaga,
þessa ævikvölds og vilja ennþá
bjarga sér til mannsæmandi
lífsviðurværis, við þau skilyrði að
þeim eru eiginlega allar bjargir
bannaðar til sjálfsbjargar.
Almannatryggingakerfið,
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ágætt svo langt sem það nær,
hefur innbyggða fátæktargildru,
sem felst í því að þér er refsað í
hvert skipti sem þú aflar þér
einhverra tekna. Ellilífeyririnn er
skorinn niður í hvert skipti sem
þú sýnir einhverjar tekjur, sem
aflað er til að framfleyta þér og
þínum. Almannatryggingakerfið
refsar fólki fyrir sjálfsbjargarviðleitnina. Og þú mátt ekki einu
sinni vera í hjónabandi með konu
eða karli, sem enn er á vinnumarkaði. Þá er þér refsað fyrir
það líka.
Þá er ótalið það hneyksli sem
ríkisstjórnin hefur komist upp
með, að halda lífeyrisgreiðslum
niðri, með því að miða ekki
lengur við launavísitölu þegar
ellibætur eru ákveðnar, halda
skattleysismörkum langt neðan
við velsæmismörk og skattleggja
lífeyrisgreiðslur sem eru undir
lágmarksneysluþörf aldraðra.
Þetta er allt á sömu bókina
lært. Smánarlegt tillitsleysi
gagnvart eldri borgurum. Er
nema von að þessi kynslóð geri
uppreisn og leitist við að rétta
sinn hlut?
Þetta ástand er hluti af þeirri
óheillaþróun hér á landi á
undanförnum árum að ójöfnuðurinn hefur aukist. Það er hlaðið
undir eignamenn og auðmenn og
skattkerfið lagað að þörfum
þeirra, meðan eldra fólk, sem
mest allt verður að lifa af
lífeyrisgreiðslum og litlum
tekjum er fórnarlömb ósann-

gjarnrar og óskammfeilinnar
skattastefnu að því leyti að
skattleysismörkum er haldið
niðri, sem bitnar mest á því fólki
sem minnstar hefur tekjurnar.
Áður fyrr voru skattleysismörk
miðuð við launavísitölu. Ef þeirri
reglu hefði verið beitt áfram,
væru skattleysismörkin 136
þúsund krónur í stað þess að vera
90 þús krónur á mánuði við næstu
álagningu. Lífeyrir og tekjutrygging, fyrir þá einhleypinga sem
hafa ekki í annað hús að venda en
Tryggingastofnun ríkisins, nemur
um 125 þúsund krónum meðan
Hagstofan reiknar það út að
framfærsla lífeyrisþega kosti
rúmar tvö hundruð þúsund
krónur á mánuði. Ranglætið er
síðan toppað með því að leggja
mismunandi skatta á eldri
borgara, eftir því hvort þeir fá
lífeyrisgreiðslur eða hafa tekjur
af fjármagnseign.
Þarf ég að halda áfram að tala
um þennan ójöfnuð? Þarf frekar
vitnanna við, hvernig eldra fólk
er grátt leikið?
Um þetta ástand erum við
kannski ekki meðvituð, meðan við
erum ung og hraust á vinnumarkaðnum. En þegar aldurinn færist
yfir og sextíu og sjö ára fólk
stendur frammi fyrir þessum
veruleika, þarf engan að undra
þótt eldri borgurum sé heitt í
hamsi og reiðin brjótist út. En
reiði gagnvart hverjum nema
þeim sem bera ábyrgð á þessum
kjörum? Stjórnvöldum þessa
lands. Þeirra er sökin. Ríkisstjórnin og þeir flokkar sem að
henni standa eiga að gjalda fyrir
það skammarlega tillitsleysi sem
hún hefur sýnt eldri borgurum.
Meðferðin og skilningsleysið á
högum aldraðra er smánarblettur
ríkrar þjóðar. Þeirri smán verður
að aflétta. Ekki einvörðungu fyrir
eldri kynslóð dagsins í dag,
heldur fyrir alla þá sem eiga eftir
að upplifa sitt eigið ævikvöld.

Illugi settur út í horn
til orkufyrirtækjanna og gerir þeim kleift
að selja raforkuna á útsöluverði.
Eins og niðurlæging Sjálfstæðisflokksins í umhverfismálum væri ekki næg lýsti
svo Geir H. Haarde því yfir í Silfri Egils að
ndanfarnar vikur hef ég bent hér á tvíGuðlaugur Þór Þórðarson og Illugi Gunnskinnung og stefnuleysi Sjálfstæðisarsson væru vonarsprotar íhaldsins í
flokksins í stóriðjumálum. Ég hef bent á að
umhverfismálum. Bittinú. Sama dag og
flokkurinn gæti án tafar gert tvennt til að
Morgunblaðið krýnir Illuga sem hugtryggja markaðsverð á orku og styðja við
myndafræðing flokksins í umhverfismálumhverfisvernd: Skilyrt heimildir orkuum, setur formaðurinn hann í handlangfyrirtækja til eignarnáms við virkjanir í
þágu almennings og skyldað orkufyrirtæki 2.) 0,, 2.!3/. arasæti hjá Guðlaugi Þór, stjórnarformanni
Orkuveitunnar. Guðlaugur Þór hefur hins
til að afla fjár á markaðskjörum til raforkuvegar enga umhverfisstefnu sett fram,
uppbyggingar vegna stóriðju.
aðra en hina sovéskættuðu stóriðjustefnu SjálfIllugi Gunnarsson skrifaði grein hér í blaðið á
stæðisflokksins.
sunnudag. Þar skýrði hann að þegar hann fitjar upp
Í síðustu viku spurði ég hvort Sjálfstæðisflokká að afnumdar verði heimildir orkufyrirtækjanna
urinn þyrfti að hafa a.m.k. tvær stefnur í orkumáltil eignarnáms vegna virkjana í þágu stóriðju er
um – eina fyrir Illuga og aðra fyrir höfuðkommisshann að túlka sínar eigin prívatskoðanir. Hann staðar Orkuveitunnar, Guðlaug Þór. Mér datt nú samt
festi að Sjálfstæðisflokkurinn sjálfur hefur enga
ekki í hug að Geir H. Haarde myndi fara að ómaka
stefnu um raunhæfar aðgerðir til að koma í veg
sig í sjónvarpssal til þess eins að svara þeirri spurnfyrir ríkisaðstoð af þessum toga til stóriðjuuppingu játandi með jafn skýrum og ótvíræðum hætti
byggingar. Einnig virðist Illugi ekki vilja tjá sig um
og honum tókst í Silfrinu á sunnudag.
þann vanda sem felst í ótakmörkuðum aðgangi opinberra orkufyrirtækja að erlendu lánsfé með ríkisHöfundur er lögfræðingur.
ábyrgð. Sú aðstaða felur í sér gríðarlega ríkisaðstoð
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3IGURLÅN YFIR ÖVÅ AÈ 'UNNAR HEFÈI VERIÈ
EINSTAKLEGA VINNUSAMUR OG ÖVÅ ALDREI
ÖURFT AÈ TAKA SÁR FRÅ
!UÈVITAÈ ER MÎGULEIKI ¹ ÖVÅ AÈ
ÖESSI KVÎRTUN HAFI HAFT EINHVER ¹HRIF
EN LÅKLEGRA VERÈUR ÖË AÈ TELJAST AÈ
¹ST¾ÈAN SÁ SÒ AÈ EFTIR LANDSFUND
&RJ¹LSLYNDA FLOKKSINS SAGÈI 3IGURLÅN SIG
ÒR FLOKKNUM -UN ÖVÅ ËFLOKKSBUNDINN
VARAÖINGMAÈUR TAKA S¾TI FLOKKSBUND
INS SJ¹LFST¾ÈISMANNS ¹ !LÖINGI S¾TI
SEM VAR ÒTHLUTAÈ &RJ¹LSLYNDA
FLOKKNUM EFTIR KOSNINGAR 3VONA
ER ALLT Å HEIMINUM HVERFULT

Lækkaðu
Lalli,
lækkaðu

Ertu ekki á
leiðinni niður
Lalli?

Hefurðu hugleitt hvað verðið er langt niðri
á Orkustöðvunum í dag, laugardaginn 17. febrúar?

Haukur og Ingvar Víkings

Maður
verður alltaf að
vera á verði

Lárus & Lárus
Varstu ekkert hræddur
í stiganum maður?

Nei heidds!
Ég er stigamaður

A L LTA F Á N I Ð U R L E I Ð

Aufjöslstkyuldurvleiselanfysrikr 4
Þú sparar

Austurlenski fjölskyldupakkinn
úr „Heitt með heim“ inniheldur:

KJÚKLINGABRINGA
Í TIKKA MASALA

300 1.698
kr. kg

5 tilbúnir

kjúkling í karrý
grís í drekasósu
bbq kjúklingavængi
súrsæta sósu
2 l af gosi frá ölgerðinni

kr.
kg

austurlenskir réttir

eins
og 2 l af Egils gosi á að

teriyaki núðlur
djúpsteiktar rækjur
hrísgrjón
soja sósu

1.990

kr. pk.

25%

afsláttur

Þú sparar

Þú sparar

500

SALTFISKUR

500

kr. kg

AÐ HÆTTI BÖRSUNGA

998

LAMBAGEIRI

kr.
kg

kr. kg

MEÐ SÆLKERAFYLLINGU

Brauðsalöt!

40%

afsláttur

2.698

kr.
kg

KJÚKLINGABRINGUR
MÓA MAGNKAUP

1.999

Móðir náttúra

beint í örbylgjuna

20%

afsláttur

kr.
kg

Saltkenjgöidatginn
fyrir spr

Tryggjum okkur vandaðan sprengidag!
Allt að

50%

afsláttur

GOÐA HÁLSA- OG SÍÐUBITAR Verð frá:kr.
FYRIR SPRENGIDAGINN

kg

NÓATÚNS SALTKJÖT
SÉRVALIÐ ÚR KJÖTBORÐI

1.698

kr.
kg

NÓATÚNS SALTKJÖT
BLANDAÐ

899

kr.
kg

Allt sem þú þarft

fyrir bolludaginn í Nóatúni!
Verði ykkur að góðu!
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Styrkir úr
Pokasjó›i
Frestur til a› sækja um styrk úr Pokasjó›i
rennur út 16. mars n.k.
Umsóknum skal skila› á www.pokasjodur.is
en ﬂar eru allar uppl‡singar um sjó›inn,
fyrirkomulag og styrki.
Allur hagna›ur af sölu plastpoka merktum Pokasjó›i rennur
til uppbyggjandi málefna, en Pokasjó›ur, sem á›ur hét
Umhverfissjó›ur verslunarinnar, veitir styrki til umhverfismenningar-, íﬂrótta- og mannú›armála.
Bæ›i einstaklingar og félagasamtök geta sótt um styrki
úr sjó›num.

Það vantar ekki hástemmd
lýsingarorðin eins og sjá má á
fyrirsögninni að ofan, hjá viðmælendum blaðsins sem beðnir voru
að lýsa kynnum sínum af manni
vikunnar að þessu sinni, sem er
Ingunn Ásdísardóttir þjóðfræðingur, leikstjóri og þýðandi með
meiru. Ingunn var nú í vikunni að
senda frá sér bókina Frigg og Freyja
- Kvenleg goðmögn
í heiðnum sið, sem
í raun er meistaraprófsritgerð hennar í þjóðfræðum
frá
Háskóla
Íslands. Hún lauk
því námi 2005 og
segja viðmælendur
það lýsa dugnaði
og persónu Ingunnar betur en margt
annað að drífa sig í
háskólanám komin
yfir miðjan aldur
ef svo má segja. Og
ljúka því með jafnmiklum glæsibrag
og raun ber vitni.
Sigríður Ingunn
eins og hún heitir
fullu nafni er fædd
austur á Egilsstöðum 8. nóvember
1952, einkadóttir
Ásdísar
Sveinsdóttur, skólastýru
Húsmæðraskólans
á Hallormsstað, og
komin af ábúendum
stórbýlisins
Egilsstaða í ættir
fram. Faðir Ingunnar er ítalskur
en honum kynntist
hún ekki fyrr en á
fullorðinsárum.
Ættmenni Ingunnar að austan
þykja mörg hver
fasmikið fólk og ku
Ingunn sverja sig
vel í ættina hvað
það snertir. Þannig
þótti hún dálítið
villt á menntaskólaárum sínum á
Akureyri og sagt var að ekki hefði
farið framhjá neinum þar sem hún
fór og bókstaflega gustað af henni
á stundum. Allt bar þetta merki
þess mikla lífskrafts sem einkennt
hefur Ingunni alla tíð að sögn
kunnugra og sumir líkja við
sprengikraft.
Að loknu stúdentsprófi hélt
Ingunn til Reykjavíkur í háskólanám og lauk BA-prófi í ensku og

almennri bókmenntafræði frá HÍ
árið 1981. Fljótlega eftir það lá
leiðin til Þýskalands að nema leikstjórn og dvaldi hún þar til 1985
við nám og störf í Borgarleikhúsinu í Köln.
Eftir að heim kom sneri Ingunn
sér að leikstjórn og setti margs
konar verk á svið með góðum

árangri bæði hjá atvinnu- og
áhugamannaleikhúsum. En eins
og henni er lýst sem dásamlega
ofvirkri konu dugði þetta ekki eitt
og sér og meðfram leikhússtörfunum sinnti hún blaðamennsku,
dagskrárgerð,
bókmenntagagnrýni og síðast en ekki síst þýðingum svo eitthvað sé nefnt. Hún er
afkastamikill þýðandi og hefur
þýtt fjölmörg skáld- og leikverk
auk margs konar fræðarita, meðal

Veruleikinn vandlega falinn
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A›eins er hægt a› sækja um á heimasí›u
sjó›sins og skal umsókn send í sí›asta lagi
á mi›nætti ﬂann 16. mars n.k.

pokasjodur.is

MERKI UM UPPBYGGINGU

annars um trúarbrögð, og hlotið
mikið lof fyrir.
Allt ber þetta vott um mikinn
dugnað enda er Ingunn sögð ákaflega fylgin sér í því sem hún tekur
sér fyrir hendur og gefst aldrei
upp. Það er líka kallað viljastyrkur, eða jafnvel þrjóska; dæmi um
slíkt í fari Ingunnar er að allt þar
til í fyrra var hún
einbeittur reykingamaður og hlustaði
ekki á neinar fortölur í þeim efnum. En
svo tók hún sjálf
ákvörðun um að
hætta og þá geta
menn gengið að því
vísu að sú ákvörðun
stendur.
Reglur,
hverju
nafni sem þær nefnast, eru Ingunni lítt
að skapi enda er
henni lýst sem uppreisnarkonu
að
eðlisfari,
þótt
hefðarkonan
sé
heldur ekki langt
undan, þannig að úr
verður aristókratískur byltingarsinni
einsog einn viðmælandinn orðaði það.
Henni er líka lýst
sem vinsælli konu
og vinamargri enda
traustari vinur í
raun vandfundinn,
segja vinir, en það
fylgir sögunni að
hún gerir jafnframt
kröfur til að vináttan á móti sé sönn.
Hún hefur gaman af
að segja sögur og ku
skemmtilegur
og
góður sögumaður
enda mikil orðsins
kona og góður stílisti, fróðleikfús og
vel að sér um
margt.
Í
frístundum
sínum hefur Ingunn
tekið upp á því að
ganga til fjalla á síðari árum með
vinkonum sínum en hún nýtur
þess ekki síður að vera í góðra
vina hóp og spjalla eða skrafla,
auk þess sem hún hefur yndi af að
leysa krossgátur.
Ingunn á eina dóttur, Ásdísi
Grímu, og barnabarn á leiðinni og
situr því við prjónaskap þessa
dagana þegar færi gefst til enda
flink prjónakona eins og hún á kyn
til.

E

r hugsanlegt að til sé eitthvað sem heitir samfélagsleg afneitun? Með þessari
heimatilbúnu klisju á ég við það þegar stór
hluti þjóðarinnar neitar að horfast í augu
við alvarleg mein og óþægilegan raunveruleika – sem þó hefur blasað við þeim sem
vildu vita í langan, langan tíma. Hvað
Breiðuvík varðar var þessi hrottaskapur (!,,$«2
fjölskyldunnar vel þekktur meðal fjölda #!2,33/.
þeirra Íslendinga sem nú eru komnir á
miðjan aldur. Ég er ekki að benda á þetta til að bæta
meiru við margtuggnar lýsingar íslenskra sorablaða
sem leita stöðugt að feitum fjölmiðlamat. Ég er að
benda á að við viljum bara vita það sem ekki hristir
upp í samvisku okkar. Ég man sjálfur eftir nákvæmum lýsingum á hrottaskap og sadisma fjölskyldunnar
í Breiðuvík í bók sem ég fékk í jólagjöf 1980 eða 1981.
Bókin heitir Stattu þig drengur og er eftir Stefán
Unnsteinsson. Þar lýsir Sævar Ciesielski á þremur
blaðsíðum grimmdarverkunum á þessu afskekkta
helvíti á jörðu:
„Það fyrsta sem ég gerði mér grein fyrir var að
forstöðumaðurinn var harðjaxl og að strákarnir óttuðust hann og hötuðu. Verst þótti okkur að það var
engin regla í þessu hjá honum, hann barði menn ef
þeir gerðu eitthvað af sér, en svo barði hann líka ef
þannig lá á honum, ef eitthvað var fyrir honum eða
hann þurfti að skeyta skapi sínu á einhverjum. Ég
held honum hafi ekki alltaf verið sjálfrátt.“

Þessi síðasta setning Sævars segir sína
sögu um örvæntingarfulla leið barns til að
útskýra fyrir sjálfum sér óútreiknanlega
hegðun barnaníðings. Þessi bók seldist vel en
gleymdist fljótt. Það tekur ekki langan tíma
að fenna í sárin. Það er athyglisvert að ekkert
er í dag farið nánar út í smáatriðin í málefnum Heyrnleysingjaskólans; er það ef til vill
vegna þess að þessir atburðir standa okkur
svo nálægt í tíma? Hvenær kemur að
nákvæmri upprifjun á Bjargsmálinu fræga?
Hvaða eftirlit er í dag haft með stuðningsforeldrum fatlaðra barna? Hvenær kemur að því
að gerð verður úttekt á því hversu mörg
íslensk börn voru tekin nauðug af foreldrum sínum
og vistuð þar sem öruggt var að foreldrarnir vissu
ekki hvar þau voru niðurkomin?
Við heyrum það sem ekki truflar samviskuna. Við
horfum gegnum gleraugu sem eru ekki nógu þykk til
að valda glýju minninga. Skaðabætur eru góðra
gjalda verðar. Samt lykta þær af syndaaflausn yfirvalda með sektarkennd. Nú koma ráðherrar, blaðamenn, alþingismenn, af fjöllum: Ha? Hvernig gat
þetta gerst? Svona gerist ekki meðal ríkustu og hamingjusömustu þjóðar heims... Íslenska ríkið naut þess
að ung börn, sem voru sálarmyrt, lokuðu þessa skelfingu út úr huga sér, urðu framtíðarviðskiptavinir
fangelsismálastofnunar, eða fyrirfóru sér.
Góður vinur minn, sem var vistaður nauðugur í
Breiðuvík í 2 ár, en hefur aldrei minnst á það opinberlega, orðaði það svona: Ég kom þangað saklaust barn.
Ég fór þaðan forhertur glæpamaður.
Höfundur er fjölmiðlafræðingur.
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Um þursarökfræði, neyslunjálg og kraftaverk
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er spurt hvort einstaklingar geti svindlað sér inn í Himnaríki með því
að kenna fyrirtækjum um syndir sínar. Þá er vikið að
þursarökfræði, neyslunjálgi, veggjakroti og jólatrjám og
minnst á það einstæða afrek ákæruvaldsins að breyta
milljarðamæringum í píslarvotta.
«SAKH¾FIR FORSTJËRAR

.EYSLUNJ¹LGUR OG ÖURSARÎKFR¾ÈI

Samráðsmálinu
FEBRÒAR
gegn olíufurstunum
þremur var vísað
frá í dag. Forstjórar &®345$!'52
virðast ekki vera
sakhæfir fyrir glæpi
sem þeir fremja í nafni fyrirtækja
svo að ekki er seinna vænna fyrir
þá sem hyggja á lögbrot að skrá
sig sem hlutafélög og láta hlutafélagið síðan fremja glæpinn.
Sama gildir væntanlega um
syndir. Nú þyrfti einhver rannsóknarblaðamaður að spyrja biskupinn hvort einstaklingar komist
til Himnaríkis ef þeir hafa einvörðungu syndgað í nafni fyrirtækja.

Allir fjölmiðlar flóa
nú í tárum út af svoFEBRÒAR
nefndu Breiðavíkurmáli. Það mál kemur
mér ekki tiltakanlega -.5$!'52
á óvart – fremur en
öðrum sem muna
aðra tíma en þá sem við lifum nú.
Fyrir einum mannsaldri eða svo
var það útbreitt viðhorf í þjóðfélaginu að þau börn sem voru vistuð á
opinberum stofnunum hefðu gott af
því að vera undir heraga og hefðu
jafnvel unnið til fangavistar með
ögrandi framkomu eða þrjósku við
að læra.
Þá – eins og nú – var sú frumstæða afstaða til lífsins algeng að
hver og einn skyldi treysta á mátt
sinn og megin. Sem leiðir til þeirrar
niðurstöðu að þeir sem ekki kunna
fótum sínum forráð séu aumingjar
og minna virði en þeir sem eru
heppnari með genamengi og klókari
að bjarga sér.
Sem dæmi um hversu hin forneskjulegu viðhorf eru lífseig meðal
okkar þá taldi sjálfur forsætisráðherra okkar við hæfi að leiða getum
að því að þær stúlkur sem urðu
óléttar eftir geðvillinginn og félaga
hans í Byrginu hefðu allt eins getað
orðið óléttar þótt þær hefðu aldrei
farið í meðferð.
Með sömu þursarökfræði mætti
allt eins halda því fram að það taki
því ekki að gera uppistand út af því
þótt einhver sé myrtur því að viðkomandi hefði allt eins getað orðið



'RASEKKJUMAÈUR
FEBRÒAR
Á morgun verð ég
grasekkjumaður.
Frú Sólveig ætlar 35..5$!'52
loksins að láta verða
af því að dveljast
um hríð á Reykjalundi sér til heilsubótar. Hún
hefur nokkrar áhyggjur af því að
skilja mig einan eftir með börnin
eða kannski af því að skilja börnin
eftir ein hjá mér.
Ég hef fengið nákvæm fyrirmæli um allt sem gera þarf. Frú
Sólveig veit að hún er því miður
ómissandi og tortryggir mig
þegar ég reyni að sannfæra hana
um að þrátt fyrir allt verði hægt
að komast af án hennar í nokkra
daga.





fyrir bíl - og allir þurfi að deyja
hvort eð er.
Það er meira talað um mannúð nú
á dögum en hér á árum áður. Þó er
mér mjög til efs að náungakærleikurinn hafi vaxið í sama hlutfalli og
mannúðartalið. Ég veit vel að sá sem
hallmælir græðginni er umsvifalaust afgreiddur sem óábyrgur
draumóramaður sem telur að hægt
sé að lifa á loftinu. Ég er þó ekki
meiri draumóramaður en svo að ég
rak fyrirtæki við erfiðar markaðsaðstæður í aldarfjórðung án þess að
fara á hausinn. Af lífsreynslu minni
tel ég mig hafa vissu fyrir því að
neyslunjálgur valdi sálarkláða sem
gerir fólk að friðlausum sjúklingum
þrátt fyrir efnislegar allsnægtir í
þjóðfélagi sem leggur megin áherslu
á umgjörð lífsins en vanrækir innihald þess og kjarna.
Varðandi Breiðavíkurmálið þá
reyndi ég að lýsa andrúmsloftinu á
Breiðavíkurhælum landsins í skáldsögu sem ég skrifaði fyrir nokkrum
árum og heitir „Dauðans óvissi
tími“.
Þar segir frá því að ungum dreng
er nauðgað og með aðstoð félaga síns
verður hann kvalara sínum að bana.
Lögreglan kemur sunnan úr Reykjavík og Víkingur Gunnarsson kemur
við sögu í sínu fyrsta morðmáli.
Það þurfti hvorki rannsóknarblaðamennsku né skyggnigáfu til að
vita að á upptökuheimilum hafa
verið framdir hryllilegir glæpir –
sem eru ennþá óhugnanlegri en ella
vegna þess að fórnarlömbin hafa
verið varnarlaus börn sem áttu
„ríkið“ fyrir verndara. Sá verndari
brást.
Það eru því miður mörg dæmi
þess að íslenska ríkið – fyrir hönd
okkar allra - hefur brugðist skjólstæðingum sínum. Breiðavík, Byrgið, Bjarg, Geirfinnsmál og þannig
má telja stafrófið á enda. Við þessum dapurlegu mistökum er aðeins
tvennt að gera, reyna að bæta fyrir

fyrri misgjörðir og gæta þess að
læra af reynslunni. Sennilega hefur
veröldinni farið fram síðan á sjöunda áratug síðustu aldar – en framfarirnar mættu vera töluvert meiri.

6EGGJAKROT OG JËLATRÁ
Eitthvert mikið átak
gegn veggjakroti er
FEBRÒAR
loksins komið í gang.
Það er hið besta mál.
Töluvert vantar samt
upp á að Reykjavík ¶2)¨*5$!'52
verði snyrtileg borg.
Til dæmis sjást tvær
starfsstéttir aldrei hérna í Grjótaþorpinu en það eru lögregluþjónar
og götusóparar. Að vísu getur verið
að óeinkennisklæddir lögreglumenn séu hér á vappi en ég hef
enga trú á því að við séum undir
handarjaðri
óeinkennisklæddra
götusópara.
Til að sýna framfaravilja mætti
hreinsunardeild borgarinnar fara
að huga að því að hirða hérna af
götunum dauð jólatré sem hafa
fokið hér á milli húsa síðan á þrettándanum.



,ANGUR VINNUDAGUR
FEBRÒAR
Missti af frönskunámskeiðinu mínu í
dag. Litla Sól var -)¨6)+5$!'52
greinilega orðin mjög
þreytt þegar ég sótti
hana í leikskólann og lét dólgslega
og hafði í hótunum við mig út af
engu. Svo valt hún út af steinsofandi
í bílnum á leiðinni heim.
Ég bar hana inn í rúm og sú litla
rumskaði ekki. Þá hringdi ég í Sylvíu
vinkonu mína og tilkynnti forföll en
hún hafði ætlað að leyfa litlu Sól að
vera hjá sér meðan ég væri á námskeiðinu.
Skömmu eftir að ég var búinn að
afboða komu okkar vaknaði sú
stutta og hvessti ásakandi á mig
augun og sagði: Ég vil ekki sofa
lengur – rétt eins og hún hefði ein-



Kæra
Dagbók
Þráinn Bertelsson skrifar

göngu gert það fyrir minn bænastað að fá sér þessa löngu kríu.
Það er langur vinnudagur hjá
börnum sem þurfa að vakna fyrir
klukkan átta á morgnana og eru
ekki komin heim til sín aftur fyrr en
milli fjögur og fimm, jafnvel
seinna.
Þetta er kannski ekki alveg sambærilegt við barnaþrælkun eins og
hún gerist verst í fátækustu löndum
heims. En hér er það ekki sár fátækt
sem veldur þessum langa vinnudegi
barna heldur eingöngu sú staðreynd
að hagsmunir og líðan barna teljast
ekki til forgangsmála í okkar samfélagi. Mikilvægi barna má til dæmis
reikna út með því að bera saman
launakjör þeirra sem vinna í fjármálastofnunum og þeirra sem vinna
við barnakennslu eða barnfóstur.
Ég sé í anda Kastljóss- og
Kompáss-fólk næstu aldar taka andköf af grátbólginni samúð yfir
bernskuminningum einhvers sem
útskrifaðist af leikskóla fyrir 100
árum.

+RAFTAVERK
FEBRÒAR
Mér sýnist á fréttum að meira að
segja dómaranum
hafi loksins blöskr- &)--45$!'52
að fíflagangur ákærandans í Baugsmálinu
og
bundið
enda
á
spurningaleikinn við Jón Ásgeir.
Ákæruvaldinu hefur tekist hið
ómögulega: Sem sé að fá allan
almenning til að sárvorkenna ríkustu mönnum landsins. Það er
sannarlega kraftaverk!
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539 kr/kg. áður 899 kr/kg.

298 kr/kg. áður 445 kr/kg.

455 kr/kg. áður 909 kr/kg.

Nettó saltkjöt blandað

Goði saltkjöt ódýrt

Borgarnes saltkjöt - blandað

Þú sparar 230 kr/kg

25%

60%

afsláttur

afsláttur

154 kr/kg. áður 384 kr/kg.
Ísfugl Cajun vængir

562 kr/kg. áður 749 kr/kg.

30%

Íslandsfugl kjúklingur - ferskur

afsláttur

Nýtt í Nettó
244 kr/pk. áður 349 kr/pk.
Náttúra salat - spínat

Hönnun: Víkurfréttir

30%

afsláttur

Goða úrbeinað saltkjöt - valið

199 kr/pk. áður 249 kr/pk.
Náttúra salat - frizze 200 gr.

allt í matinn á einum stað
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Þökkum innilega samúð og hlýhug við
andlát og útför móður okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

Guðnýjar Sigurrósar
Sigurðardóttur
til heimilis að Miðtúni 86, Reykjavík.

„Ég átti í safni mynd af mér
fimm ára gömlum í matrósafötum og velti fyrir mér hvernig ég
mynda líta út í þannig fötum
sem fullvaxta karlmaður.“
5M ÖAÈ ÖEGAR "JÎSSI "OLLA VARÈ TIL

Magnús Guðmundsson
Þuríður Pétursdóttir
Svanhildur Guðmundsdóttir Sverrir Örn Kaaber
Sigurður Þór Guðmundsson May Elí Torsteinsdatter
Þorvaldur Guðmundsson
Guðbjörg Vallý Ragnarsdóttir
Ingibjörg Guðmundsdóttir Guðmundur Þorgils Þorkelsson
Einar Ingvar Guðmundsson Brynhildur Axelsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
TIMAMOT FRETTABLADIDIS

Vopnað rán við næturhólf
!È KVÎLDI
FÎSTUDAGSINS 
FEBRÒAR 
RÁÈST GRÅMU
KL¾DDUR MAÈUR
MEÈ HAGLABYSSU
AÈ TVEIMUR
STARFSMÎNNUM
462 ÖAR SEM
ÖEIR ¾TLUÈU AÈ
LEGGJA ANDVIRÈI DAGSINS Å N¾TUR
HËLF ,ANDSBANKANS ¹ ,AUGAVEGI
 Å 2EYKJAVÅK
2¾NINGINN HLEYPTI AF BYSSUNNI
TIL AÈ ËGNA STARFSMÎNNUNUM
OG KOMST UNDAN MEÈ H¹TT ¹
AÈRA MILLJËN KRËNA Å PENINGUM
OG ¹VÅSUNUM (ÎFUÈPAURINN
Å N¾TURHËLFSR¹NINU VAR  ¹RA
MAÈUR SEM ¾TLAÈI AÈ NOTA

FENGINN TIL
AÈ LÁTTA
UNDIR MEÈ
BROKKGENG
UM VEITINGA
HÒSAREKSTRI
FJÎLSKYLDU
SINNAR
2¹NIÈ HAFÈI
UNGI MAÈUR
INN UNDIRBÒIÈ LENGI 0ILTURINN
SKÕRÈI FJÎLSKYLDU SINNI FR¹ R¹NINU
AÈ ÖVÅ LOKNU VIÈ LÅTINN FÎGNUÈ
(ANN VAR ÖË EKKI FRAMSELDUR
HELDUR R¹NSFENGURINN FALINN
&EÈGARNIR VORU SVO HANDTEKNIR 
FEBRÒAR (ÎFUÈPAURINN FÁKK FIMM
¹RA FANGELSI HJ¹LPARKOKKURINN 
M¹NAÈA OG FAÈIRINN FÁKK FIMM
M¹NAÈA SKILORÈSBUNDINN DËM

2.µ (%,'!$«44)2 &!'.!2 &)--45'3!&-,) ¥ $!'
Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Ragnar Sigurður Sigurðsson
Torfufell 31, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju mánudaginn 19.
febrúar kl. 15.00.
Halla Margrét Ottósdóttir
Jakobína Elsa Ragnarsdóttir
Ragnheiður Ragnarsdóttir
Ólafur Birgisson
Friðrik Ottó Ragnarsson
Kristjana Harðardóttir
Hulda Ragnarsdóttir
Þór Ragnarsson
Sigríður Þráinsdóttir
Ragnar Ragnarsson
Oddný Westmann
Þórður Úlfar Ragnarsson
Áslaug Ragnarsdóttir
Björg Margrét Sigurgeirsdóttir
Barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir minn og bróðir,

Árni Guðmundur
Kristinsson
Kárastíg, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Árbæjarkirkju mánudaginn 19.
febrúar kl. 13.00.
Júlíana Margrét Árnadóttir
Auðunn Friðrik Kristinsson
og fjölskyldur.

+RAFTGANGA Å TILEFNI DAGSINS
„Ég kannast ekkert við að vera orðin þetta gömul en þetta
er víst skjalfest niðri á Hagstofu svo það þýðir lítið að
neita,“ segir Árný Helgadóttir, hjúkrunarfræðingur,
íþróttaþjálfari og leiðsögumaður, sem er fimmtug í dag.
Árný er sannkallaður orkubolti, henni leiðist fátt meira
en að liggja í leti og ætlar því að taka á honum stóra sínum
í dag. „Ég ætla að taka daginn snemma og kenna tvo kraftgöngutíma. Svo býst ég við að fara í sund en ver restinni af
deginum í faðmi fjölskyldunnar. Það verður ekkert partístand en allir eru auðvitað guðvelkomnir í kraftgöngu.“
Árný hefur ávallt verið þróttmikil. „Móðir mín, sem var
mikið veik, sagði margoft við mig að ég vissi ekki hvað það
væru mikil forréttindi að vera svona orkumikil. Ég var
ábyggilega ofvirkt barn og hefði verið sett á ritalín ef ég
væri á skólaaldri í dag, það er alveg klárt,“ segir hún og
hlær.
Árný sinnir íþróttaþjálfun meðfram hjúkrunarstörfum
og hefur alltaf gert það og vinnur sem stendur í Fljótsdal í
grennd við Kárahnjúkavirkjun. „Þetta er býsna langt í
burtu frá borginni en sem betur fer hafa sprækar konur
hlaupið undir bagga með mér í kraftgöngunum enda veitir
ekki af því þessi íþrótt nýtur sífellt meiri vinsælda.“ Hún
er auk þess mikil fjallageit og hefur verið það frá unga
aldri. „Þegar ég var að byrja þá faldi ég gönguskóna því
þetta þótti svo hallærislegt en síðan hefur andrúmsloftið
snúist mér í hag.“ Sem leiðsögumaður hefur hún lóðsað
fólk um ýmis fjöll og firnindi og skipuleggur ferð upp á
Snæfell næsta sumar.
Árný segist svo sem ekki hafa verið mikið afmælisbarn
í gegnum tíðina en minnist þess þó alltaf með hlýhug þegar
fósturforeldrar hennar gáfu henni kakó og pönnukökur á
afmælisdaginn en það var föst regla. Í dag ætlar hún hins
vegar að gæða sér á súkkulaðiköku sem tengdasonur hennar bakaði. „Ég ætla að bjóða öllum sem mæta í kraftgönguna upp á köku og ef þeir taka nógu hraustlega á þarf enginn að fá samviskubit.“
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS
2.µ (%,'!$«44)2 (EFUR ALLTAF VERIÈ MIKILL

ORKUBOLTI OG TELUR LÅKLEGAST AÈ HÒN HEFÈI VERIÈ
SETT ¹ RITALÅN EF HÒN V¾RI Å SKËLA Å DAG

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

Ásgerðar Öldu
Guðmundsdóttur
Árskógum 6, Reykjavík.
Páll Gunnar Halldórsson
Erla Linda Benediktsdóttir Friðbjörn Sveinbjörnsson
Halldór Ingólfur Pálsson
Sigurlaug Kristín Pálsdóttir
Lára Margrét Pálsdóttir
Svanur Tómasson
barnabörn og barnabarnabarn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og vináttu við andlát eiginmanns míns, föður okkar, tengdaföður,
afa og langafa,

Ástkær sonur minn, faðir, tengdafaðir, afi
og langafi,

Péturs Kristjánssonar

Bergþór Njáll Guðmundsson

Suðurgötu 14, Reykjanesbæ.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á hjúkrunarheimilinu
Garðvangi fyrir góða umönnun og hlýhug.
Bergþóra Eide Eyjólfsdóttir
Olga Eide Pétursdóttir
Ingvar Ingvarsson
Elma Eide Pétursdóttir
Kristján Sigurður Pétursson Hulda Ríkharðsdóttir
Ingólfur Arnarsson
Þórhildur Guðlaugsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir, dóttir, systir, mágkona, barnabarn og tengdadóttir,

Sólveig Ólafsdóttir,
Efri Brúnavöllum 1,

lést þriðjudaginn 13. febrúar. Jarðarförin fer fram frá
Skálholtskirkju í dag, laugardaginn 17. febrúar kl 13.00.
Hermann Þór Karlsson
Sigurlína Margrét Hermannsdóttir
Ólafur Hjaltason
Steinunn Ingvarsdóttir
Hjalti Ólafsson
Ragnheiður Líney Pálsdóttir
María Karen Ólafsdóttir
Valdimar Bjarnason
Atli Sigurðsson
Kattie Nielsen
Snæfríður Ólafsdóttir
Hjalti Gestsson
Karl Stefánsson
Þóra Hermannsdóttir
og aðrir aðstandendur.

verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju, mánudaginn
19. febrúar, kl 13.30.
María Magnúsdóttir
María Bergþórsdóttir
Guðmundur Hjálmarsson
Helgi Bergþórsson
Kristín Bergþórsdóttir
Pétur Þór Lárusson
Ingibjörg H. Bergþórsdóttir Guðmundur Kr. Ragnarsson
Guðmundur Örvar Bergþórsson Aðalheiður Gísladóttir
Rúnar Þór Bergþórsson
Albert Valur Albertsson
Brynjar Bergþórsson
Apríl Eik Stefánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, stjúpmóðir,
tengdamóðir, amma og langamma,

Elín Sigurðardóttir
hjúkrunarheimilinu Eir, Hlíðarhúsum 7,
Reykjavík,

lést miðvikudaginn 14. febrúar. Útförin fer fram frá
Fossvogskirkju föstudaginn 23. febrúar kl. 13.00.
Kristín Þorsteinsdóttir
Þórður Jónsson
Sigríður Þorsteinsdóttir
Erla Þorsteinsdóttir
Ágúst Haraldsson
Steinunn Þorsteinsdóttir
Geir Gíslason
barnabörn og barnabarnabörn.

Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5000.
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Enga gleðibankaveiki
Hvernig tekst tveimur rauðhærðum rokkurum, einum síðhærðum og öðrum sköllóttum, að vera ofursvalir en syngja samt og
semja fyrir Eurovision? Júlía Margrét Alexandersdóttir hitti þá Eirík Hauksson og Gunnar Hjálmarsson, betur þekktan sem Dr.
Gunna, sem sögðu Eurovision vera gott og skondið kampavínspartí.

Æ

fing er að
klárast í Loftkastalanum og
síðhærða
hálfnorska
ljónið stígur af
sviði og nær í ferðatöskuna sína
og pokann úr tollinum enda nýlentur á íslenskri grundu. Rauðhærðu
félagarnir ráða ráðum sínum og
sammælast um að halda skuli í
reykherbergið en fjölskyldumaðurinn Dr. Gunni mátti vart vera að
því að mæta í Eurovisionviðtöl þar
sem hann var önnum kafinn við
barnauppeldi. Þeir eru flottur
dúett þó að vísu fari eitthvað
minna fyrir hárinu á doktornum
og segist hann fyrir löngu vera
búinn að gefa drauminn um sítt
hár upp á bátinn.
Haldið þið að rauðhærðu genin
muni eitthvað hjálpa ykkur í
kvöld?
Dr. Gunni: Tja, ég er nú alveg orðinn sköllóttur, veit ekki hvort það
gerir eitthvað fyrir mig.
Eiríkur: Rauðhært fólk er náttúrlega minnihlutahópur og allir
minnihlutahópar eru í hávegum
hafðir í dag. En, nei, ég held það
hafi nú ekki mikið að segja.
Dr. Gunni: Tvímælalaust er þetta
jú afar flottur stofn.
Þið eruð báðir önnum kafnir menn,
fyrir utan það að annar þarf að
fljúga milli heimilis og æfingastaðar, þá ert þú Eiríkur að fara í
tónleikaferðalag með fyrrum forsprakka Uriah Heep og svo ert þú
í miðjum barnasöngleik í Hafnarfjarðarleikhúsinu
Dr.
Gunni.
Finnst ykkur Eurovisionþátttakan
tímans virði?
Dr. Gunni: Sem betur fer er Eurovision ekki fullt starf.
Eiríkur: Nei, nákvæmlega. Þó ber
að taka þessari keppni af fullri
alvöru því hún hefur mikið áhorf.
Engu að síður er þetta aðeins um
þriggja mínútna törn þegar til
kastanna kemur.

Dr. Gunni: Já og mínar þrjár mínútur eru þarna á bak við, þar sem
ég er skjálfandi á beinunum.
Eiríkur: Er ekki miklu meiri
spenna að vera lagahöfundur en
keppandi?
Dr. Gunni: Jú, það getur verið.
Annars er þessi keppni alveg rakin
leið til að gefa eitthvað út því
þarna færðu alla þjóðina til að
hafa skoðun á tónlistinni. Ef ég
væri að gefa út plötu myndi ég
kannski fá einhver viðbrögð, og þá
lítil. Þannig að þessi laugardagur
er voða mikið beint í andlitið.
Eiríkur: Þótt Eurovision sé gamalt
í hettunni þá er það samt að færast nær nútímanum og mér finnst
það vera að brjótast út úr skel
sinni. Mér dettur í hug til dæmis
Wig Wam, sem tóku þátt fyrir
tveimur árum og vöktu mikla
athygli og svo Lordi í fyrra.
Dr. Gunni: Já, það er greinilegt að
allt getur gerst í þessu. Oft eru
þeir sem ná langt með mjög fríkað
efni á Eurovision standard. Fyrir
nokkrum árum var það furðulegt
lettneskt band sem bar sigur af
hólmi, annar flippari frá Austurríki lenti líka ofarlega. Það má því
kannski segja að það sé dálítið
skrítið að Silvía Nótt skyldi ekki
ná lengra en hún gerði, í ljósi þess
hve mikið flipp það var.
Urðuð þið hissa á þeim úrslitum?
Dr. Gunni: Stelpugreyið var bara
eitthvað slöpp þarna á sviðinu, fór
einfaldlega yfir um á stressi.
Eiríkur: Þetta frík var í raun
ágætishugmynd en hún er týpa
sem íslenska þjóðarsálin er búin fá
að melta í einhvern tíma. Svo er
erfiðara verk að skila þessum
húmor sem er búinn að vera að
gerjast hér heima í meira en eitt ár,
þarna úti á einni viku. Og það fór út
um þúfur.

þú ert hins vegar kannski fyrsti
maðurinn sem mér dettur í hug
við sama tækifæri, Eiríkur. Hvað
fékk þig til að taka þátt núna doktor og ert þú mjög innvígður í
keppnina Eiríkur?
Dr. Gunni: Það er nú bara eins og
ég segi, það varð til lag sem passaði í þessa keppni og ég ákvað að
tékka á Heiðu hvort hún væri í
stuði og hún var í stuði.
Eiríkur: Ég er þeirrar ónáttúru
gæddur að ég hef alltaf viljað fara
eigin leiðir og hef náttúrulega
fengið að líða fyrir það hjá gagnrýnendum. En ég hef svo mikla
tröllatrú á sjálfum mér sem rokkara að mér finnst ég geta leyft mér
allt og líka það að taka þátt í Eurovision. Ég held að það sé meira
rokk í mér á þremur mínútum í
Eurovision en hjá mörgum í heilan
feril. Þó svo að menn eigi sína fortíð í að fordæma Eurovision þá
finnst mér að menn ættu að hugsa
dæmið aðeins aftur og ef menn eru
með gott lag undir höndum, að
reyna að fatta það hvað þetta er
stór vettvangur. Þegar ég var úti
með Gleðibankann á sínum tíma,
þá man ég hvað manni buðust
mörg hugsanleg sambönd sem ég
nýtti mér svo aldrei. Þetta er markaður sem hægt er að nýta sér.
Dr. Gunni: Ég er ekkert svo viss um
að keppnin sé svakaleg lyftistöng
fyrir einn né neinn, ég held til
dæmis að Lordi hafi ekkert selt
mikið af plötum þó þeir hafi unnið í
fyrra. Held þeir hafi náð um 100.000
eintök af fyrsta albúminu þeirra
sem er helmingi minna en Gus Gus
seldi. Þannig að ég held að þetta sé
ekki alþjóðlegur stökkpallur.
Eiríkur: Það er í rauninni bara eitt
dæmi um slíkt og það var Abba.
Dr. Gunni: Já og Celine Dion
kannski. En það dæmi var kannski
ekki eftirsóknarvert.

&IMMTUDAGSGILDRAN
Þú ert ekki fyrsti maðurinn sem
kemur upp í hugann, Dr. Gunni,
þegar Eurovision ber á góma en

Hafði
skrímslasveitin
Lordi
kannski einhver áhrif á það að þið
ákváðuð að taka þátt?
Dr. Gunni: Já, kannski aðeins. Ég

er dálítill áhugamaður um finnska
menningu og tónlist þannig að ég
hélt með þeim síðast og hafði mjög
gaman af því að þeir ynnu. Líka
fyrst að Silvía Nótt tók þátt síðast
að þá hélt maður að keppnin væri
orðin kannski nógu svöl.
Eiríkur: Ég get tekið undir það og
ég vonaðist til að Lordi myndu
vinna. Ég spáði því líka að ef þeir
kæmust áfram frá fimmtudegi til
laugardag að þá myndu þeir
vinna. Það er í sjálfu sér meira
afrek að komast áfram á fimmtudeginum heldur en að lenda í 10
efstu sætunum í lokakeppninni.
Ég held það ætti að vera markmið
þess aðila sem fer út fyrir okkar
hönd.
Dr. Gunni: Það eru ekki einu sinni
helmingslíkur á að komast upp úr
fimmtudeginum þannig að við
gætum verið föst þar.

að ég horfði ekkert á þetta svo
búningarnir fóru alveg fram hjá
mér.
Eiríkur: Búningarnir okkar þá eru
auðvitað bara frábær saga og
segja má að þjóðfélagið hafi hreinlega farið á hvolf. Þetta gekk svo
langt að einhver reyndi meira að
segja kenna mér og Pálma að
dansa sem var auðvitað gjörsamlega misheppnað. En hvað skyrturnar hans Gunna varðar þá hefur
það farið fram hjá mér eins og svo
margt sem hefur gerst meðan ég
var úti.
Dr. Gunni: Þú verður auðvitað að
gera þér grein fyrir því að þú ert
að tala við Norðmann.
Eiríkur: Já, ég man samt eftir
Gunna í Svarthvítum draumi,
Bensínskrímslið skríður var mjög
gott lag.
Dr. Gunni: Já, sko. Og ég á meira
að segja eina plötu með Start.

-ISHEPPNUÈ DANSKENNSLA
Eurovision hefur oft verið nefnd
ýmsum nöfnum, ruslakista tónsmíða, söngvakeppni samkynhneigðra og fleira, hvert er ykkar
álit á keppninni?
Eiríkur: 70-80 prósent þess sem
flutt er í keppninni eru vafalítið
mjög léleg. Ég held ég falli inn í
þann stóra hóp sem hefur ekkert
álit á Evróvisjón en horfir samt á
þetta. Þetta er þrælskemmtileg
vika í útlöndum og ef þú ert heppinn þá eru listamenn þarna sem þú
þekkir og svo aðrir sem þú þarft að
hafa túlk þér til handa til að ná
sambandi við. Þetta er frábær vika
þar sem allt flæðir í kampavíni.
Dr. Gunni: Ég myndi segja að þetta
væri frábær ástæða til að hafa
gott partí.

Hver haldið þið að muni veita
ykkur harða samkeppni?
Dr. Gunni: Friðrik Ómar og Jónsi.
Annars er erfitt að spá í það.
Eiríkur: Ég er svo heppin að þar
sem ég bý erlendis hef ég aðeins
heyrt þau lög sem voru í mínum
riðli. En ég hef heyrt marga segja
að Heiða og Dr. Gunni eigi góða
möguleika.

Dr. Gunni, hvað fannst þér um
búningana sem Eiríkur var í þegar
Icy-tríóið söng Gleðibankann og
hefur þú fylgst með skyrtutísku
doktorsins, Eiríkur?
Dr. Gunni: Ég var auðvitað mjög
andfélagslegur árið 1986 þannig

Verður þetta mikið andlegt álag?
Eiríkur: Ég held bara mínu striki,
finn mér einhvern glugga og næ
mér í síðasta smók rétt fyrir úrslit.
Annars er þetta bara Eurovision
og fólk verður að gera sér grein
fyrir því að andlega álagið felst í
því að ætla að hlusta á næstum 40
Eurovisionlög í partíinu, það
kemst enginn heill heilsu frá því.
Bara það að þjóðin fari ekki í einhverja gleðibankageðveiki.
Dr. Gunni: Sem gerist samt alltaf,
sama hversu oft við lendum í 16.
sæti. En já, það er mjög nauðsynlegt að taka margar, margar
klósettpásur þegar horft er á
keppnina heima í stofu. N
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Vinstriöfgahryðjuverk rifjas
Reynslulausn Brigitte Mohnhaupt úr fangelsi í
Þýzkalandi hefur vakið aftur upp umræður um
Rauðu herdeildirnar og hryðjuverk þeirra á
áttunda áratugnum og síðar. Auðunn Arnórsson
rifjar upp feril Mohnhaupt, Baader-Meinhofgengisins og RAF.

Á

mánudaginn
var
úrskurðaði
dómstóll í Stuttgart að
Brigitte
Mohnhaupt, sem fyrir
þremur áratugum
var einn helzti forsprakki hinna
alræmdu
hryðjuverkasamtaka
Rauðu herdeildanna í Þýskalandi,
skyldi fá reynslulausn úr fangelsi
í lok marz næstkomandi. Þá verður hún búin að afplána 24 ár af
þeim fimmfalda lífstíðardómi sem
hún fékk árið 1985 fyrir aðild að
níu morðum og fleiri hryðjuverkum sem unnin voru af henni og
félögum hennar.
Mál Mohnhaupt - og mál Christians Klar, annars fyrrverandi RAFmeðlims sem ennig afplánar dóm
fyrir hryðjuverk - hafa hleypt af
stað nýrri umræðu í Þýskalandi
um það hvort þeim skuli nú sýnd
miskunn, þótt þau hafi ekki sýnt
fórnarlömbum sínum neina miskunn á sínum tíma. Málið rifjar upp
erfiða tíma í þýzkri nútímasögu,
þegar landið var skipt í tvö ríki
sínu hvoru megin járntjaldsins.

!LREI SÕNT IÈRUNARMERKI
Mohnhaupt hefur aldrei sýnt neina
iðrun, en Klar hefur sótt um náðun
hjá Horst Köhler, forseta Þýzkalands. Fyrstu slíka umsókn sína
sendi hann fyrirrennara Köhlers í
embætti, Johannes Rau, árið 2003.
Tvær konur til viðbótar sitja enn í
fangelsi í Þýskalandi fyrir hryðjuverk framin í nafni RAF, Eva
Haule og Birgit Hogefeld. Þær
voru meðal liðsmanna samtakanna sem fengu hæli í Austur-

Þýzkalandi, en eftir fall Berlínarmúrsins
kom
í
ljós
að
kommúnistastjórnin í AusturBerlín hafði stutt baráttu RAF
með ráðum og dáð og veitt liðsmönnum samtakanna skjól þegar
þeir þreyttust á að fara huldu
höfði vestan megin múrsins.
Dómstóllinn
í
Stuttgart
úrskurðaði að Mohnhaupt væri
ekki lengur hættuleg samfélaginu, en það er hin lagatæknilega
forsenda fyrir reynslulausninni. Í
rökstuðningi fyrir úrskurðinum
er tekið fram, að hann sé felldur
„á grundvelli lögfræðilegra skilmála og í honum felst ekki náðun,“
að því er Josefine Köblitz, talsmaður dómstólsins, greindi frá.
Mohnhaupt, sem nú er 57 ára
að aldri, á vísa íbúð og tilboð um
starf um leið og fangelsisvistinni
sleppir, en samkvæmt reynslulausnarskilmálunum verður hún
að tilkynna sig reglulega til yfirvalda næstu fimm árin. Af síðustu
35 árum hefur Mohnhaupt samtals
varið 29 árum á bak við lás og slá.
Frá því á námsárum hennar við
Münchenarháskóla hefur líf hennar allt snúizt um Rauðu herdeildirnar og afleiðingar gerða hennar
í nafni hryðjuverkasamtakanna. Í
skilorðsúrskurðinum segir að hún
hafi ekki sýnt vilja til að iðrast
gerða sinna; hún hafi „ekki skapað
fjarlægð á gerðir sínar í þeim
skilningi að gera sér grein fyrir
ranglætinu sem átti sér stað með
þeim ódæðisverkum sem framin
voru.“ En Mohnhaupt hafi í viðtölunum fyrir skilorðsúrskurðinn
sagt að „tíminn fyrir vopnaða bar-

&,5'2. &LUGMAÈUR FARÖEGAÖOTU ,UFTHANSA SEM PALESTÅNUARABAR R¾NDU TIL AÈ AUKA

ÖRÕSTINGINN ¹ VESTUR ÖÕZK STJËRNVÎLD AÈ L¹TA 2!& FANGANA LAUSA SÁST HÁR Å $UBAI HINN
 OKTËBER  ¹ÈUR EN HANN VAR DREPINN AF FLUGR¾NINGJUNUM 3ÁRSVEIT ÖÕZKA
HERSINS BATT ENDA ¹ FLUGR¹NIÈ ¹ FLUGVELLINUM Å -OGADISHU Å 3ËMALÅU HINN  OKTËBER
DAGINN SEM "AADER %NSSLIN OG 2ASPE SVIPTU SIG LÅFI Å FANGELSINU Å 3TUTTGART

áttu“ væri liðinn og viðurkenndi
að hafa valdið aðstandendum
hinna myrtu þjáningum.
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(ERSK¹ASTI ARMUR
 KYNSLËÈARINNAR
Ferill Mohnhaupt inn á braut
hryðjuverka hófst í lok sjöunda
áratugarins. Um hann er hins
vegar mun minna vitað en hinna
af þekktustu forsprökkum BaaderMeinhof-gengisins og Rauðu herdeildanna, svo sem Andreas
Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun
Ensslin eða Holger Meins. Mohnhaupt hefur aldrei veitt fjölmiðlaviðtöl og ástæður þess að hún
leiddist inn á braut hryðjuverka
eru því að miklu leyti ókunnar.
Mohnhaupt hóf nám við háskólann í München eftir stúdentspróf
árið 1967. Fyrst um sinn var hún í
góðborgaralegum félagsskap, átti
um tíma kærasta af aðalsættum
og giftist öðrum samstúdent árið
1968. Fljótlega eftir það gekk hún
í kommúnu og í þeim félagsskap
hófst pólitísk vinstriróttækni
hennar. Upp úr hjónabandinu
slitnaði, en eiginmaðurinn, Rolf
Heißler, átti síðar eftir að fylgja
Mohnhaupt inn í raðir Rauðu herdeildanna.

3PRENGJUR OG BANKAR¹N
Upptök Rauðu herdeildanna má
rekja aftur til ársins 1967, þegar
Andreas Baader, sem þá var námsmaður í Frankfurt, ofbauð er þátttakandi í götumótmælum stúdenta
í Vestur-Berlín, Benno Ohnesorg,
beið bana í átökum við lögreglu.
Hann sór að beita valdi í nafni
„andkapitalískrar“
og
„andfasískrar“
byltingarhugmyndafræði og byrjaði árið 1968 á því að
sprengja heimagerðar sprengjur í
stórverslunum í Frankfurt. Baader
var handtekinn og fangelsaður, en
slapp árið 1970 með aðstoð blaðakonu að nafni Ulrike Meinhof. Þar
með var Baader-Meinhof-gengið
orðið til, sem síðar varð þekkt
undir nafninu Rauðu herdeildirnar og skammstöfuninni RAF.
Árið 1970 fóru nokkrir liðsmenn samtakanna til Jórdaníu,
þar sem þeir hlutu þjálfun í skæruliðastarfsemi í herbúðum Frelsissamtaka Palestínu, PLO. Næstu
tveimur árum vörðu þeir í að ræna
banka og sprengja sprengjur í
völdum byggingum heima í Þýzkalandi. Baader náðist ásamt félögum sínum Jan-Carl Raspe og
Holger Meins í skotbardaga við
lögreglu í Frankfurt 1. júní 1972.

%&4)2,µ34 %FTIRLÕSINGARSKJAL ÖÕSKU
LÎGREGLUNNAR FR¹ ÖVÅ Å OKTËBER 
MEÈ MYNDUM OG NÎFNUM -OHNHAUPT
OG FÁLAGA

Árið 1975, á meðan aðalréttarhaldið yfir Baader, Ensslin, Meinhof og Raspe stóð yfir, stóðu félagar þeirra fyrir árás á sendiráð
Vestur-Þýskalands í Stokkhólmi.
Starfsmenn þess voru teknir í gíslingu, en Helmut Schmidt, kanzlari
Þýzkalands, neitaði að gengið yrði
að kröfu gíslatökumannanna um
að RAF-fangarnir yrðu látnir lausir. Tveir gíslar voru drepnir.
Ulrike Meinhof hengdi sig á meðan
á réttarhaldinu stóð. Því lauk árið
1976 með lífstíðarfangelsisdómum yfir Baader, Ensslin og Raspe.
Holger Meins var ekki dæmdur
þar sem hann hafði svelt sig til
bana í fangelsinu í nóvember
1974.

.Õ FORYSTUKYNSLËÈ 2!&
Mohnhaupt gekk til liðs við RAF
vorið 1971 og hóf þá þátttöku í
neðanjarðarstarfsemi hinna ólöglegu samtaka. Hún varð fljótlega
ábyrg fyrir íbúðum þeim sem liðsmenn samtakanna, sem fóru huldu
höfði, notuðu í Vestur-Berlín. Hún
var handtekin þar í júní 1972,
tveimur dögum eftir að Gudrun
Ensslin lenti í höndum laganna
varða og rúmri viku eftir handtöku Baaders. Í byrjun júní hafði
eldur komið upp í einni af áður-
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Konan tekin á eintal út af litum
Þegar Davíð Garðarsson fékk Range
Rover jeppa árgerð 1983 átti hann þá
ósk heitasta að bíllinn yrði appelsínugulur. Hrafnhildur Jónsdóttir, kona
Davíðs, harðneitaði í fyrstu, en í dag
er hún hæstánægð og keyrir stolt um á
þeim appelsínugula.
„Þegar ég eignaðist bílinn dauðlangaði mig í
þennan appelsínugula lit en Hrafnhildur
Jónsdóttir, konan mín, harðneitaði,“ segir
Davíð Garðarsson bifvélavirki hjá B & L.
Vinnufélagar Davíðs brugðu þá á það ráð
að bjóða Hrafnhildi að mála bílinn í sjálfboðavinnu ef hún samþykkti appelsínugula
litinn og það varð úr. „Þeir náðu henni á eintal án minnar vitundar og hún samþykkti
þetta bara í einhverju bríeríi og bjóst aldrei
við því að þetta yrði að veruleika,“ segir

Davíð hlæjandi. Þeir félagarnir tættu allt
innan úr honum, teppalögðu, settu ný inniljós og máluðu að lokum skær-appelsínugulan, alveg eins og Hrafnhildi hafði verið lofað.
„Þeir unnu að þessu í fleiri daga með mér,
allt í sjálfboðavinnu og þegar hann var tilbúinn slógu þeir saman í númeraplötuna G4
sem bíllinn er nú nefndur í daglegu tali,“
segir Davíð.
Þrátt fyrir að Hrafnhildur hafi verið
helsti andstæðingur litarins í byrjun er það
einmitt hún sem notar bílinn mest í dag. Fjölskyldan fer gjarnan á fjöll og í jeppaferðir
með félagi Land Rover eigenda, Íslandrover
þar sem Davíð er sjálfur stjórnarmeðlimur.
„Við förum gjarnan upp að Hólaskógi fyrir
ofan Búrfell þar sem bróðir minn heldur til
og þá keyrum gjarnan áfram til Landmannalauga og Hveravalla,“ segir Davíð sem sér
svo sannarlega ekki eftir að hafa látið appelsínugula drauminn rætast.
RH
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Frá druslu til glæsibifreiðar
Bílaþvottastöðvar henta vel
þeim sem ekki hafa tíma til að
þrífa bílinn sjálf.
Veðráttan á Íslandi er ekki bílvæn. Hér skiptast á skin og skúrir, í hálku er salti stráð á vegina
og tjara og salt sest á bílinn og
beinlínis étur hann að utan. Það
er því nauðsynlegt að reyna að
verja bílinn fyrir þessum utanaðkomandi áhrifum. Það er gert
með því að þrífa hann reglulega
og sérstaklega að bóna hann því
bón er jú talin ein besta vörnin
fyrir salti, tjöru og ryði.
Fólk er þó misduglegt við að
þrífa bílana sína. Sumum vex það
mjög í augum og finnst beinlínis
leiðinlegt að eyða tíma í að ryksuga og þvo bílinn. Fyrir þetta
fólk koma bílaþvottastöðvarnar
sér einstaklega vel. Þær eru
margar og fjölbreyttar. Sumar
bjóða upp á sjálfsala þar sem
bílnum er keyrt í gegn og tölva

¶YKKT LAG AF DRULLU ÖEKUR ALLAN BÅLINN

"ËNAÈUR FÅNN OG GLANSANDI

sér um allt ferlið. Aðrar bjóða
upp á meiri þjónustu þar sem
vanir menn þvo og bóna með
handafli.
Sumar bílaþvottastöðvar bjóða
upp á að bíllinn sé sóttur og
honum skilað að verki loknu og
því hægt að koma í vinnuna á skítugri druslu og keyra heim á
glansandi glæsikerru. Bíllinn sem
sést hér á myndunum var einmitt
nýbúinn að vera á einni slíkri
þvottastöð, Bón og þvotti í Vatnagörðum.
SGI

4JARA OG SALT SEST ¹ BÅLANA Å RYSKJËTTU
ÅSLENSKU VEÈRI

Formúluferð til Barcelona
Ferðaskrifstofan Ísafold býður
upp á ferð á formúluna í Barcelona. Uppselt er á keppnina
og er áhuginn gríðarlegur
vegna heimkomu heimsmeistarans, Fernando Alonso.

BÍLARAF

Síðan Spánverjinn Fernando
Alonso sigraði í keppni ökuþóra í
Formúlu 1 kappakstrinum hefur
áhugi Spánverja á formúlunni
aukist mikið. Slegist hefur verið
um miða á kappaksturinn í Barcelona 13. maí næstkomandi, löngu
er orðið uppselt og svarti markaðurinn kringum miðana blómstrar. 140.000 miðar voru í boði og
!LONSO KEYRÈI FYRIR 2ENAULT Å FYRRA EN HEFUR SKIPT YFIR Å -C,AREN 3PENNANDI VERÈUR AÈ
SJ¹ HVERNIG ¹RANGURINN VERÈUR HJ¹ NÕJU LIÈI

Auðbrekku 20,

Sími 564 0400

SUMARDEKK
HEILSÁRSDEKK
OLÍS SMURSTÖÐ
BÓN OG ÞVOTTUR

HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA
RAGEYMAÞJÓNUSTA
BREMSUKLOSSAR
PÚSTÞJÓNUSTA

SMUR- BÓN OG DEKKJAÞJÓNUSTAN
SÆTÚNI 4 • SÍMI 562 6066

&ORMÒLAN ER GRÅÈARLEGA VINS¾L ¹ 3P¹NI
OG ¹ !LONSO FJÎLMARGA ¹HANGENDUR
-YNDIN ER TEKIN Å KAPPAKSTRINUM Å "AR
CELONA Å FYRRA

geta Íslendingar nálgast nokkra
þeirra gegnum ferðaskrifstofuna
Ísafold.
„Við hjá ferðaskrifstofunni
Ísafold höfum undanfarin ár staðið fyrir ferðum á formúlukeppnir
í Þýskalandi, en núna bjóðum við
mjög spennandi ferð til höfuðvígis formúlunnar í Barcelona,“
segir Jón Baldur Þorbjörnsson
fararstjóri ferðarinnar. „Ferðin
tekur viku og sameinar formúluna og sumarfrí en gist er í
strandbænum Santa Susana, rétt
austan við Barcelona. Þarna er
nóg að gera bæði í sólinni og
menningunni og er ferðin því

einnig upplögð fyrir betri helmingana, ef svo má að orði komast.“
Flogið verður utan 7. maí og
hægt er að velja um flug heim 14.
og 17. maí. Verð er mismunandi
eftir lengd dvalar og hvort miði á
formúluna fylgir með. „Fólk þarf
að ákveða sig tímanlega, því
vegna mikillar eftirspurnar eftir
miðum náum við ekki að sitja á
þeim lengur en núna fram til
mánaðamóta febrúar/mars,“ segir
Jón Baldur.
Áhugasömum er bent á heimasíðu Ísafoldar, www.isafoldtravel.
is.
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Dísilvélar í Formúlunni?
Dísiltæknin sækir stöðugt á og
nú er svo komið að bílasmiðir í
Formúlu 1 eru farnir að athuga
smíði dísilvéla. Þeir líta helst
til árangurs dísilvélar Audi í
Le Mans kappakstrinum.
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Fleiri og fleiri kjósa að kaupa bíla
með dísilvélum. Ástæðurnar eru
ýmsar. Þær menga minna, eru
ódýrari í rekstri og skila mun
meira togi en frændur sínir bensínvélarnar. Ýmsir ókostir hafa þó
fylgt þeim, hávaði, grófleiki og
mikil þyngd sem er það síðasta
sem ökumaður vill í bílinn. Með
auknum áhuga almennings og
áherslu framleiðenda á þróun
þeirra eru dísilvélarnar hins
vegar að ná bensínvélunum og
margir sérfræðingar spá
því að brátt muni
þær fara fram úr
0EUGEOT  SEM KEPPT VERÈUR ¹ Å N¾STA ,E
þeim.
-ANS KAPPAKSTRINUM
Úrslitin í Le Mans
kappakstrinum á síð!UDI SIGRAÈI
eot þegar ákveðið að keppa á dísasta ári eru vitnisÅ SÅÈASTA ,E -ANS
ilbíl á næsta ári, Peugeot 908 LM.
burður um sókn dísiltækninnKAPPAKSTRI ¹ DÅSILBÅL
Með þessu vonast þeir eftir að ná
ar. Í fyrsta skipti í sögunni sigraði
¶ETTA ER Å FYRSTA SKIPTI
í skottið á keppinautum sínum í
dísilknúinn bíll kappaksturinn og
SEM
DÅSILBÅLL
SIGRAR
Å
Audi og um leið þróa dísilvélar
það með nokkrum yfirburðum.
ÖESSUM ERFIÈA
sem koma sér vel á dísilþyrstum
Þar var á ferð Audi R10 en
 TÅMA
Evrópumarkaði.
hann sigraði einnig í Sebring
KAPPAKSTRI
Hugmyndir eru einnig uppi
kappakstrinum fyrr á
um notkun dísilvéla í Formúlu 1.
árinu. Það verður að
Það er þó ákveðnum vandkvæðteljast
frábær
um bundið vegna flókinna regluárangur
á
gerða og enn flóknari reglujómfrúarbreytinga sem ganga þyrftu í
ári.
gegn áður en hægt væri að
Sigrarnir
hleypa dísilbílum á brautina.
gáfu skýrt til
Allt er þó mögulegt. Hver veit
kynna möguleika
nema eftir fimm ár að Schumadísiltækninnar
cher hafi fengið nóg af ljúfa lífog nú keppast
inu og snúi aftur í Formúluna og
aðrir framleið  LÅTRA DÅSILVÁLIN Å 0EUGEOT  SKILAR
RÒMUM  HESTÎFLUM (ÒN ER ÎLL ÒR ¹LI
rifji upp gamla takta á dísilknúnendur við að
um Ferrari?
skoða kosti sína
og hefur PeugTRYGGVI FRETTABLADIDIS
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"ËLUSETNINGAR FYRIR HINUM ÕMSU KVILLUM GETA VERIÈ NAUÈSYNLEGAR ¹ÈUR EN LAGST
ER Å FERÈALÎG TIL FJARL¾GRA LANDA  VEF (EILSUG¾SLUNNAR ER YFIRLIT YFIR BËLU
SETNINGAR OG HVAÈA LÎND Ö¾R EIGA VIÈ WWWHEILSUGAESLANIS
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!KUREYRI
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Skólahópar!
Fljótasiglingar - Klettaklifur
Hestasýningar - Gönguferðir - Gisting
Veitingar - Ratleikir - Hestaleiga
Hafið samband og við gerum tilboð

Verið velkomin! bakkaflot@islandia.is

-ARKMIÈ !KUREYRARSTOFU ER
MEÈAL ANNARS AÈ EFLA FERÈAÖJËN
USTU Å B¾NUM OG GERA HANA AÈ
HEIL¹RSATVINNUGREIN ¶AR SJ¹ !KUR
EYRINGAR FYRIR SÁR AÈ ¹RSVERKUM
GETI FJÎLGAÈ TIL MUNA
¶ETTA KOM FRAM ¹ KYNNINGAR
FUNDI UM STARFSEMINA FYRIR
NOKKRU %INNIG KOM FRAM AÈ VILJI
V¾RI FYRIR ÖVÅ AÈ STOFAN K¾MI SÁR
FYRIR AÈ (OFI NÕJU MENNINGARHÒSI
¹ !KUREYRI &RAM KOM ¹ FUNDIN
UM AÈ SV¾ÈISBUNDIN SAMSTARFS
VERKEFNI UPPFYLLTI EKKI ÖÎRFINA
¹ MARKAÈSSETNINGU Å B¾NUM
OG NÒ ER STEFNT AÈ ÖVERFAGLEGU
SAMSTARFI Å B¾NUM HERSLA
VERÈUR LÎGÈ ¹ NAFN !KUREYRAR AÈ
ÖAÈ VERÈI ÖEKKT SEM ¹KJËSANLEG
UR OG SPENNANDI ¹NINGASTAÈUR
FERÈAMANNA OG AÈ ÖEIR DVELJI
LENGUR Å B¾NUM

Sími 453-8245 & 899-8245 • Ferðaþjónustan Bakkaflöt
560 Varmahlíð, Skagafirði – www.bakkaflot.is

LfiÝ
er leikur

"OLLI 'ARÈARSSON ER Å FORSVARI FYRIR N¹MSKEIÈAHALD HJ¹ !RCTIC 4RUCKS SEM HELDUR N¹M
SKEIÈ Å NOTKUN ¹ '03 STAÈSETNINGART¾KJUM N¾STKOMANDI M¹NUDAG
&2¡44!",!¨)¨'6!

Öruggari með
GPS á ferðalaginu
Notkun á GPS staðsetningartækjum er orðin nokkuð algeng
meðal ferðalanga innanlands.
Tækin auka til muna öryggi
en gefa einnig upplýsingar um
nýjar leiðir á ferðalaginu.
„Hópar sem eru mest á ferð eins
og jeppa-, göngu-, vélsleða- og
mótorhjólafólk ásamt veiðifólki
nota mest tækin enda mjög góð
leið til að tryggja öryggi á ferð,“
segir Bolli Valgarðsson hjá Arctic
Trucks. Fyrirtækið stendur nú
fyrir námskeiði í notkun GPS staðsetningartækja.
Veiðimenn og göngufólk nota
oft tækin svipað að sögn Bolla,
enda oft ein á ferð og þá er gott að
taka með sér tækið.
„Bæði skyttur og göngufólk
merkja oft inn punkt í upphafi
ferðar en hafa síðan slökkt á því á
leiðinni til að spara rafhlöður,
þrátt fyrir að það borgi sig að
sjálfsögðu að taka með nóg af rafhlöðum. Síðan er hægt að kveikja
á tækinu til að sjá hvaða leið eigi
að fara til baka eða hvaða dalur
eða fjall sé fram undan, sérstaklega ef skyggnið er vont,“ segir
Bolli.
Í farartækjum er hins vegar
hægt að ákveða leiðina fyrirfram
og síðan keyra eftir henni. Einnig

er hægt að prenta út kort og taka
með sér.
Tækið getur líka skráð leiðir
sem eru farnar og flutt þau gögn
yfir í Google Earth leitarvélinni
og breytt í kort þegar heim er
komið.
Algengasta tegundin á GPS
staðsetningartækjum á Íslandi
heitir Garmin sem hægt er að fá
með íslenskum og erlendum kortum. Þó er munur á tækjunum þar
sem sum eru stíluð inn á gangandi
en önnur inn á farartæki sem eru
sérhæfð í vegakerfum.
Á námskeiðinu er tekið fyrir
almenn notkun GPS staðsetningartækja, farið í stillingar, hvað
beri að varast við notkun, vegpunkta, gerð leiða og ferla.
Einnig verður farið í grunnatriði á forritunum MapSource og
nRoute ásamt notkun á GPS-gögnum í Google Earth leitarvélinni.
Námskeiðið er haldið af Arctic
Trucks en fyrirlesari er Ríkarður
Sigmundsson frá versluninni R.
Sigmundssyni ehf. sem selur
Garmin-tækin.
Námskeiðið
verður
haldið
mánudaginn 19. febrúar næstkomandi klukkan 20.00-22.00 í húsakynnum Arctic Trucks að Kletthálsi 3. Verð námskeiðsins er 3.500
kr. Nánari upplýsingar á www.arctictrucks.is.
RH FRETTABLADIDIS

3KËGASAFN ER EITT ST¾RSTA SAFN LANDSINS

Skroppið í sveitina
Á Skógum er margt að sjá og
tilvalið að skreppa þangað í
dagsferð í góðu veðri.

;ZgÂVh`g^[hid[V

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Ágætt er að nota helgarnar til þess
að viðra fjölskylduna og skreppa í
sveitaferðir annað slagið þó að
vetur sé enn í fullum gangi. Fyrir
íbúa höfuðborgarsvæðisins getur
til dæmis verið alveg mátulegur

bíltúr að skreppa að Skógum. Á
Skógum er margt hægt að gera og
er Skógasafn eitt stærsta safn á
landinu en auk alls sem þar er hægt
að sjá og skoða er veitinga- og
kaffisala í húsnæði safnsins. Skógafoss stendur líka alltaf fyrir sínu
og allt umhverfið er einstaklega
fallegt. Öll fjölskyldan ætti að geta
haft gaman af ferðinni og koma
ánægð og endurnærð heim.
EÎ
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Handbók fyrir
hestaleigur
3TRAUMUR ERLENDRA FERÈAMANNA TIL
¥SLANDS HEFUR AUKIST JAFNT OG ÖÁTT SÅÈAST
LIÈIN ¹R

Aukning á
gistinóttum
Gistinóttum á íslenskum
hótelum fjölgaði verulega milli
áranna 2005 og 2006 að því er
fram kemur í tölum frá Hagstofu Íslands. Mesta fjölgunin
er hjá Bretum.
Hlutfallslega varð mest aukning
gistinótta á samanlögðu svæði
Suðurnesja, Vesturlands og Vestfjarða þar sem þeim fjölgaði um
23 prósent. Á Norðurlandi varð
aukningin um 17 prósent, á Austurlandi um 14 prósent, höfuðborgarsvæðinu 12 prósent og á Suðurlandi 6 prósent.
Gistinóttum Íslendinga fjölgaði
um 14 prósent og útlendinga um
13 prósent, en fjölgun gistinátta
erlendra gesta vegur þar þyngra
þar sem gistinætur þeirra eru um
79 prósent af heildarfjölda gistinátta á þessu tímabil. Mest hefur
orðið aukning á komu Breta hingað til lands en gistinætur Breta
voru rúmlega 174 þúsund talsins á
árinu 2006 og fjölgaði um 25 prósent milli ára. Næstflestar voru
gistinætur
Bandaríkjamanna,
tæplega 114 þúsund. Þá koma
Þjóðverjar með tæplega 110 þúsund gistinætur og þótt Þjóðverjum fjölgi lítið hlutfallslega er góð
fjölgun frá öðrum löndum í MiðEvrópu.
www.ferdamalastofa.is

Gefin hefur verið út rekstrarhandbók fyrir hestaleigur og
hestaferðafyrirtæki.
Talið er að um 50 þúsund erlendir gestir
fari árlega á hestbak
á Íslandi. Því eykst
mikilvægi
fagmennsku í hestaferðaþjónustu
stöðugt.
Ferðamáladeild
Háskólans á Hólum
hefur gefið út bókina Stjórnun og
rekstur í ferðaþjónustu – hestaleigur
og hestaferðafyrirtæki. Mun þetta vera fyrsta rit
sinnar tegundar hérlendis.
Útgáfan er liður í viðamiklu

rannsóknar- og þróunarverkefni
sem staðið hefur yfir um árabil
við ferðamáladeild Háskólans á
Hólum. Námskeið fyrir
rekstraraðila og
starfsmenn
í
hestaferðaþjónustu eru fyrirhuguð í framhaldi af
útgáfu bókarinnar.
Bókin er rituð af
Ingibjörgu Sigurðardóttur viðskiptafræðingi við ferðamáladeild.
Samtök
ferðaþjónustunnar
eiga
aðild að verkefninu.
!F VEF FERÈAM¹LASTOFU WWW
FERDAMALASTOFAIS

-IKILV¾GI FAGMENNSKU Å HESTAFERÈAÖJËN
USTU VEX STÎÈUGT

akk
n
s
ra %
lla 100olíu
o
H með ma
bló
sól

Til hamingju Ísland!
4ILGANGUR SAMNINGSINS ER AÈ FESTA Å SESSI
¹KVEÈIÈ SAMSKIPTAFERLI MILLI SAMGÎNGU
R¹ÈUNEYTIS OG &ERÈAM¹LASTOFU

Skerptar
áherslur
Ferðamálastofa og samgönguráðuneytið skrifa undir árangursstjórnunarsamning.
Undirritaður hefur verið árangursstjórnunarsamningur
milli
samgönguráðuneytisins og Ferðamálastofu. Tilgangur hans er að
festa í sessi ákveðið samskiptaferli milli þessara aðila og skerpa
áherslur í framkvæmd verkefna.
Í samningnum er kveðið á um
gagnkvæmar skyldur beggja
aðila. Ferðamálastofa skal leggja
fram áætlun til fjögurra ára fyrir
1. júlí 2007 þar sem fram komi
hvernig stofnunin hyggst vinna að
markmiðum sem tilgreind eru í
ferðamálaáætlun 2006 til 2015. Þá
skal leggja fram áætlun fyrir 15.
desember ár hvert þar sem gerð
er grein fyrir helstu verkefnum
og árangri sem stefnt er að á komandi ári. Einnig skal leggja fram
ársskýrslu þar sem borin eru
saman markmið og árangur ársins
og fram koma einnig þau tilmæli
ráðuneytisins að Ferðamálastofa
leiti leiða til að flytja verkefni út á
land. www.samgonguraduneyti.is

- mun hollara en frá erlendum framleiðendum
- aðeins 3% mettuð fita í Stjörnusnakki
- engin hert fita
- engar transfitusýrur, sem er mjög gott
- 30% minni fita en í kartöfluflögum
- þess vegna segjum við Til hamingju Ísland !
Í tilefni af umræðu um herta fitu í matvælum viljum við minna á að það er
engin hert fita og engin transfita í framleiðsluvörum Iðnmarks
og hefur ekki verið í 20 ár.

www.snakk.is
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!FAPEYSAN F¾R ¹ SIG KVENLEGAN SVIP Å MEÈFÎRUM 0AULS 3MITH

Stelpur í strákafötum
Paul Smith vill sjá stelpur í fötum af kærastanum næsta vetur,
en þó með kvenlegu sniði.

 KLST SØLVÚRN
&ST Ó APØTEKUM OG FRÓHÚFNINNI

Mikil eftirvænting var í loftinu á
tískuvikunni í London þegar Paul
Smith kynnti haust- og vetrartísku

sína. Ekki varð fólk fyrir vonbrigðum þegar sýningin hófst og fyrirsæturnar komu gangandi niður
tískupallinn í takt við tónlist Madonnu. Þriðji áratugurinn var viðfangsefni Pauls Smith en fyrirsæturnar voru með „tventís“ greiðslur
í síðum peysum og beinum pilsum.

Paul vill að stelpurnar steli fötunum af kærastanum og láti sníða
þau til, þannig að mikið var um vel
sniðnar síðar stuttbuxur og tvídjakka. Afapeysur og herralegar
skyrtur voru orðnar að kjólum eða
höfðu fengið á sig kvenlegt snið
ásamt buxum og jökkum.
KEÖ

3VARTI JAKKINN ER ¾TÅÈ SÅGILDUR OG HÁR
SJ¹UM VIÈ ÒTG¹FU 0AULS 3MITH ¹ HONUM
FYRIR N¾STA VETUR

/FAN VIÈ SÕNINGARPALLINN HENGU ËTAL LAMPASKERMIR NEÈAN ÒR LOFTINU «NEITANLEGA
SKAPAÈI ÖAÈ HEIMILISLEGA STEMNINGU Å STÅL VIÈ AFAPEYSURNAR

¶RIÈJI ¹RATUGURINN VAR ALLSR¹ÈANDI ÖEGAR
0AUL 3MITH KYNNTI HAUST OG VETRARTÅSKU
SÅNA

,!5'!2$!'52  FEBRÒAR 

"LEIKAR BLÒNDUR
SOKKABÎND OG HVÅTAR
BRYDDINGAR ¹  KR

Stútfull búð
af nýjum
vörum

%INFALT OG SVOLÅTIÈ GEGNS¾TT
SVART KORSILETT ¹  KR
$¹SAMLEGA SEXÅ SVART
OG BLEIKT  KR

-ADAM "UTTERFLY SETT
Å JAPÎNSKUM STÅL ¹
AÈEINS  KR

TOPSHOP

Kenndu mér
að kyssa rétt
Kvenleikinn nýtur sín í korsiletti sem ýtir undir kynþokka
og ástríðufullar stundir á bak
við luktar dyr.
Í versluninni La Femme Luxury
Bodouir á Laugavegi 4 er að finna
mjög gott úrval af margs konar
undirfatnaði. Þar á meðal eru
korsilett af öllum stærðum og gerðum, en fáar flíkur þykja jafnheppilegar til að draga fram það fegursta
við kvenlíkamann og korsilettin.
Upprunalega voru þau notuð
dags daglega af konum víða um
hinn vestræna heim og þá undir
kjólum. Á tímabili þótti fallegt að

hafa ónáttúrulega grannt mitti sem
varð til þess að margar konur
strekktu böndin svo vel að þær áttu
erfitt með að ná andanum en þetta
leiddi stundum til yfirliðs, sem þótti
einnig afar kvenlegt fyrirbæri.
Í dag eru korsilett fyrst og
fremst notuð sem æsandi undirfatnaður en til þess að grenna mittið reyna konur þá frekar að spara
við sig í mat og drykk sem er öllu
heilsusamlegri aðferð. Hönnuðir
hafa þó sumir tekið upp á því að
nota korsilett í fatalínum sínum og
ber þá helst að nefna Jean Paul
Gaultier, en margir muna eftir því
þegar hin djarfa Madonna gerði
korsilettin hans fræg hér um árið.
MHG
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0ËLËBOLUR
 KR

ALLRA SÍÐUSTU DAGAR

(ETTUPEYSA
 KR

ÚTSÖLUNNAR
Auka afsláttur af útsöluverði

20ÀtNXU
30ÀtNXU
40ÀtNXU
50ÀtNXUHèDÀHLUL
Komið og gerið frábær kaup

0EYSA  KR

"UXUR
 KR

0ILS
 KR

"UXUR
 KR

Laugavegi 51 • s: 552 2201

0ELS  KR

Lego fyrir litlu börnin
Í Gling-gló er mikið úrval af barna- og unglingafatnaði.
Barnafataverslunin Gling-gló opnaði síðasta haust í Iðuhúsinu við
Lækjargötu. Í versluninni eru meðal annars seld Lego-barnaföt sem
margir Íslendingar þekkja vel. Lego-fötin eru framleidd í Danmörku
en hafa notið mikilla vinsælda víða um heim. Fyrir um tveimur árum
ákváðu framleiðendurnir svo að bæta við unglingalínu sem ber nafnið Grunt og hafa fötin slegið í gegn í heimalandinu. Grunt-fötin eru
einnig seld í Gling-gló svo íslenskir aðdáendur Lego-línunnar ættu
að geta fundið ýmislegt spennandi í versluninni á börnin jafnt sem
unglingana í fjölskyldunni.
EÎ

6ESTI  KR
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¶ESSI SL¹ VAKTI MIKLA ATHYGLI ¹
SÕNINGUNNI

3L¹ MEÈ EGG
LAGA H¹LSM¹LI
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90% heimila ná Sirkus TV á ADSL kerfinu, Breiðbandinu, Digital Ísland en einnig er hægt að ná Sirkus TV með venjulegu UHF loftneti

3ÁRSTAKT ANDRÒMSLOFT SKAPAÈIST
¹ SÕNINGU 9EOHLEE Å .EW 9ORK
ÖEGAR FYRIRS¾TURNAR GENGU HVER ¹
F¾TUR ANNARRI EFTIR SÕNINGARPALLIN
UM ALGJÎRLEGA SVIPBRIGÈALAUSAR
VIÈ UNDIRLEIK EINS HARMËNIKKU
LEIKARA
3ÕNINGARSTÒLKURNAR KL¾DDUST
STÅLHREINUM FATNAÈI SEM ÖËTTI
HAFA YFIR SÁR FRAMTÅÈARLEGAN BL¾
ÕMIST GERÈUM ÒR ULL HIMNU
KENNDRI BËMULL EÈA FÅNU SILKI !LLT
SETT FRAM ¹ FREKAR L¹GSTEMMDAN
M¹TA EINS OG S¹ST KANNSKI EINNA
BEST AF LITAVALI HÎNNUÈARINS
3VART HVÅTT OG ÕMSIR GR¹IR TËNAR
VORU ÖANNIG ALLSR¹ÈANDI
%IN FLÅK ÖËTTI STANDA UPP ÒR ¹
SÕNINGU 9EOHLEE EN ÖAÈ VAR SL¹
MEÈ UPPBROTNU OG H¹LFEGGLAGA
H¹LSM¹LI 6AR HÒN ¹LITIN SETJA
PUNKTINN YFIR I IÈ ¹ SÕNINGUNNI
SEM ÖYKIR SANNA AÈ HÎNNUÈUR
INN SÁ MEÈ ÖEIM BETRI Å DAG RVE
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.) .ISSAN -ICRA 6ISIA NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

3, .ISSAN !LMERA #OMFORT
NÕSKR
BS
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

./ (YUNDAI 3ANTA &E NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

6' 4OYOTA !VENSIS  NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

$. .ISSAN 0RIMERA !CENTA
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

03 .ISSAN 0ATROL ,UXURY m
NÕSKR
BS
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

3" 6OLKSWAGEN 4OURAN NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


.( /PEL :AFIRA #OMFORT 
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ4ILBOÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

5- (YUNDAI 'ETZ NÕSKR BS
%KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

4, 3UBARU &ORESTER #3 NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


0+ /PEL #OMBO NÕSKR
BS
%KÖÒSKM
6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

-9 .ISSAN 0ATROL %LEGANCE
NÕSKR SSK %KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

4" 3UBARU ,EGACY ( NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

40 .ISSAN -ICRA 6ISIA NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


"9 4OYOTA 9ARIS 3OL 6VTI NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


43 2ENAULT +ANGOO NÕSKR BS
%KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

2/ .ISSAN 0ATHFINDER 3% NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


4/ .ISSAN 0ATROL %LEGANCE
m NÕSKR SSK %KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

3+ )NFINITI &8 NÕSKR SSK
%KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

,+ /PEL !STRA ', NÕSKR SSK
%KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

2& .ISSAN 0ATROL %LEGANCE m
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

:' .ISSAN4ERRANO 3PORT NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


04 .ISSAN !LMERA 6ISIA NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

/, .ISSAN 0ATHFINDER 3% NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

)- .ISSAN -ICRA 6ISIA NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


46 6OLKSWAGEN 0OLO "ASICLINE
NÕSKR
BS
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

:2 3UBARU " 4RIBECA NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


6" 3UBARU ,EGACY 7AGON
NÕSKR
BS
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

0,
3UBARU
,EGACY
7AGON
NÕSKR SSK %KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

-' 3UBARU )MPREZA '8 NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


.'
3UBARU &ORESTER ,UXURY
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

." #HEVROLET 4RAILBLAZER ,4
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ4ILBOÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

/. #HEVROLET ,ACETTI NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


3+ &ORD &OCUS 4REND NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


/, .ISSAN 0ATHFINDER ,% m
NÕSKR SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGU
LEIKAR SÅMI  

%-/PEL6ECTRA %LEGANCE NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N  
¶RI &ÎS   ,AU  
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)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N  
¶RI &ÎS   ,AU  
WWWIHIS

)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N  
¶RI &ÎS   ,AU  
WWWIHIS

)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N  
¶RI &ÎS   ,AU  
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)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N  
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)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N  
¶RI &ÎS   ,AU  
WWWIHIS
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35:5+) *)-.9 *,8 ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 

,%853 28 ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR VERÈ
 2NR 

+)! 30/24!'% '2!.$ 7!'/. ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN  GÅRAR
VERÈ  2NR 

+)! 30/24!'% ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM "ENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 

+)! '2!.$ 30/24!'% ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

*%%0 72!.',%2 30/24 ¹RGERÈ 
EKINN  ÖMÅLUR "ENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

)35:5 42//0%2 .µ*! ,!')¨ m
"2%)4452 ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM $ÅSEL  GÅRAR VERÈ 
2NR 

)35:5 42//0%2 ,!.'52 452"/
).4%2#//,%2 ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM $ÅSEL  GÅRAR VERÈ  2NR


(95.$!) 45#3/. ¹RGERÈ  EKINN
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2NR 
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L STÓLAHÖNNUN

Danski snillingurinn
Hans J. Wegner
L MATARGERÐ

Baka og búlgursalat
L SIGRÚN STEFÁNSDÓTTIR

Gamli sóﬁnn í
góðum félagsskap
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Teddy Bear, eða
Bangsi, heitir
þessi stóll, en
það er auðvelt að
sjá af hverju.

Þessi stóll heitir
hinu einfalda
nafni Stóllinn
og er sennilega
frægasta hönnun Wegners.

Uxinn er leðurstóll með voldugum
„hornum“ þar sem höfuðið hvílir.

Afburðahandbragð & ástríða
L

Kínverski stóllinn ber skapara sínum gott vitni.

Fáir húsgagnahönnuðir hafa hannað jafnmikið af þekktum stólum og Hans J. Wegner. Hann lést í síðasta mánuði.

Danski húsgagnahönnuðurinn Hans J.
Wegner var frumkvöðull á sínu sviði og
einn virtasti hönnuður Dana. Hann lést
fyrir skömmu, 92 ára að aldri, en hann
hafði mikil áhrif á hönnun í Skandinavíu
og á meðan sumir hönnuðir láta sig einungis dreyma um að hanna einn þekktan
stól, hannaði hann marga slíka. Einna
þekktastur þeirra er „Stóllinn“ sem er úr
tekkviði, en Danmörk var einn stærsti innflytjandi tekkviðar í Evrópu eftir stríð. Af
þeim sökum þróuðu Danir sérstakan tekkstíl sem barst víða og hrinti af stað tekkbylgju og framleiðslu á ódýrum eftirlíkingum á dönskum húsgögnum. Hans J.
Wegner átti stóran þátt í vinsældum
danskrar hönnunar en hann var þekktur
fyrir afburða handbragð og ástríðu fyrir
nútíma lifnaðarháttum.
Verk hans teljast til naumhyggju og
hann hannaði mikið af húsgögnum þótt
stólar hans séu hans þekktustu verk.
- keþ

Nautið er einn af
þekktari stólum
Wegners.

Hans J. Wegner, einn virtasti húsgagnahönnuður
Dana, lést í síðasta mánuði.

Útsala
30% afsláttur af rúmum
rafstillanleg og hefðbundin.

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

20-50% afsláttur

Nýtt kortatímabil

Langholtsvegi 111, 104 Rvk. Sími 568 7900
Opið virka daga 11-18, laugardaga 11-16

IJ?BB7DB;=JE= ¢=?B;=J

D×;HHxJJ?JÐC?DD

>;?BIKAE::7H

>;?BIK:DKH
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Yfir 30.000 læknar,

D‡psta slökun, hvíld og

Með því einu að snerta

sjúkraﬂjálfarar og kíró-

svefn sem völ er á

takka getur þú stillt rúmið

praktorar um heim allan

ﬁar sem heilsud‡nurnar frá

í hvaða stöðu sem er.

mæla me› Tempur heilsu-

Betra Bak a›lagast líkaman-

Með öðrum takka færð þú

koddanum, þar á meðal á

um dreifa þær ﬂyngdinni

nudd sem þú getur stillt

Íslandi.

á allan líkamann og draga

eftir eigin þörfum og látið

ﬂar me› úr ﬂr‡stingi á

þreytuna eftir eril dagsins

vi›kvæma sta›i.

líða úr þér.
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Askja með sex hjartakertum sem eru svo
sæt að þau gætu verið æt! Verð 750 kr.

Matthildur og Irpa ræddu heimsmálin yfir kaffibolla.

Askja með sex blómakertum sem setja
skemmtilegan svip á hvaða borðhald
sem er. Fæst í Þorsteini Bergmann og
kostar 450 kr.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Krúttlegt kaffiboð
L Dúllulegur borðbúnaður, bleikar kökur og blúndur
– eitthvað sem flestar litlar (og stórar) stelpur elska.

Klassísk og vönduð hjartalaga súkkulaðiaskja með blómi. Inniheldur Günthart-súkkulaði og fæst í Vínberinu. Verð
1.280 kr.

Þær stöllur Matthildur Einarsdóttir og Irpa Þöll Hauksdóttir hittust eitt síðdegið í vikunni og ræddu heimsmálin
yfir blómlegum bollum og
sykursætu bakkelsi. Þrátt fyrir
að vera einungis á níunda ári
voru þær prúðbúnar eins og fínustu hefðarfrúr og sátu við dekkað
hringborð sem hæft hefði hvaða
prinsessu sem er. Til að skapa
réttu stemninguna var fengin
aðstoð frá nokkrum af betri búðum
bæjarins sem luma á ýmsu sem
glatt getur rómantíska fagurkera.
Matthildur og Irpa voru með hatta
frá Kjólaversluninni Fix. Minni

borðdúkurinn sem breiddur er
yfir borðið er frá Kolf og er
með svokölluðu alpamunstri og
blúndukanti. Hann fæst í verslun Þorsteins Bergmann líkt og
kaffibollarnir og rjómaskálin sem
er frá Walther-Glas. Kisudiskurinn með marengstoppunum fæst
einnig hjá Þorsteini Bergmann.
Nálgast má stóra tertudiskinn í
Frú fiðrildi svo og tertuhjálminn
sem er frá House doctor. Glösin
eru einnig frá House doctor en litli
kökudiskurinn á fæti er frá Lisbeth Dahl en Frú fiðrildi flytur inn
ýmsar vörur frá því rómantíska
vörumerki.
Hindberjailmkertin

Guðdrun-súkkulaðiaskja
frá Vínberinu, 895 kr.

eru frá Frú fiðrildi og fengust
aðrar borðskreytingar (blóm og
fiðrildi) einnig þar. Hjartablöðrurnar fást í Vínberinu sem og
súkkulaðimolarnir.

Einnig má hér finna
margt sem hæfir væmnasta degi ársins, Valentínusardeginum og þá ekki síður konudeginum. Verði ykkur að góðu.
- hs
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Baka og búlgursalat
Baka og búlgursalat er gott saman
eða með einhverju allt öðru. Eitt
og sér eða með fleiri réttum. Baka
er alltaf góð með súpu eða salati.
Búlgursalat er létt máltíð og fersk,
hentar vel með kjöti og fiski ef
kjúklingnum er sleppt. Í báðum
uppskriftunum má nota hugmyndaflugið; bæta soðnu brokkolí
í bökuna, setja avokadó í salatið …
Grunnurinn er einfaldur og ef eitthvað er ekki til má setja annað í
staðinn.

Hrærið saman egg og rjóma, saltið og piprið. Dreifið spínatinu yfir
bökudeigið, þá sætu kartöflunum.
Hellið rjómablandinu yfir og
hrærið varlega upp með gaffli.
Myljið geitaostinn yfir. Stingið í
200 gráða heitan ofn og bakið í 30
mín. Kælið í 10 mín. áður en bakan
er borin fram. Hafið með henni
ferskt salat. Einnig góð köld.

Búlgursalat með kjúklingi,
tómötum, aspas og fetaosti

Baka með sætum kartöflum,
spínati og geitaosti

ísskáp í 30 mín. Ath. að tilbúið
bökudeig fæst orðið í helstu matvöruverslunum.

Bökudeig:
250 g hveiti
200 g mjúkt smjör
örlítið salt
Setjið hráefnið saman í matvinnsluvél og látið hana hræra og
hnoða deigið saman. Það gæti
þurft að setja meira hveiti í deigið
(ef það er of blautt) eða mýkja það
upp með nokkrum dropum af köldu
vatni (ef það er of þurrt). Takið úr
vélinni og hnoðið í höndunum á
hveitistráðu borði. Fletjið út og
setjið í bökuform, 24 cm. Stingið í

Fylling:
150 g spínat
2 sætar kartöflur, meðalstórar,
skornar í teninga
3 egg
150 ml rjómi
salt og svartur pipar
175 g mjúkur geitaostur
ferskt salat til að bera fram
Sjóðið kartöfluteningana þar til
þeir eru mjúkir. Setjið spínatið í
pott með bolla af vatni og sjóðið í 2
mínútur. Hellið því í sigti, kælið
aðeins og kreistið úr því vatnið.

400 g búlgur, einnig gott að nota
kúskús, smátt pasta gengur líka
5 msk. grænt pestó
2-3 kjúklingabringur, steiktar og
skornar í bita
300 g smáir kirsuberjatómatar
100 g klettasalat, skorið aðeins
niður
5 ferskir aspasstönglar, soðnir
og skornir í bita
hnefi ferskt óreganó, má sleppa
200 g fetaostur
4 msk. góð ólífuolía
2 msk. balsamikedik
salt og svartur pipar
Sjóðið búlgur eða pasta skv. leiðbeiningum eða leggið kúskús í

bleyti skv. leiðbeiningum. Að því
loknu hrærið þið pestó saman við
búlgurnar. Setjið kjúklingabita,
tómata, salat, aspas, óreganó og
fetaost í skál. Hellið olíu og balsamikediki yfir, saltið og piprið.

Hrærið vel saman og blandið salatinu að lokum saman við búlgurnar. Berið fram með brauði og
ólífuolíu.
Umsjón og eldamennska: Halla Bára
Gestdóttir Myndir: Gunnar Sverrisson

hönnun

Kínversk áramót

Gleðilegt ár!
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Vasar
Diskar
Lampar
Pottar
Myndir
o.m.fl.

L LEGIÐ Í LETI Á vefsíðunni www.steelform.com er hægt að
festa kaup á eftirgerðum af verkum frægra hönnuða. Miklum gæðum
er lofað en meðal þeirra húsgagna sem þar má nálgast er eftirgerð
af Barcelona-rúmi og legubekk eftir hönnuðinn Ludwig Mies van der
Rohe.
L BARCELONA RÚMIÐ er hönnun frá árinu
1930. Það er úr valhnoturamma með stálfótum.
Dýnan og höfuðpúðinn eru leðurklædd.
Legubekkurinn er hönnun frá 1932.
Grindin er úr stáli og hægt er að
stilla hæðina en dýnan er
klædd fínasta leðri.

L NÝLEG ANTÍK nýtur æ meiri vinsælda um þessar mundir. Fólk er farið að meta
meira hönnun frá sjötta og sjöunda áratugnum sem á tímabili þótti bara púkó og flestir
voru búnir að henda út í hafsauga. Vefsíðan
www.retrofunk.com sérhæfir sig í að
selja notaða vöru
frá þessu tímabili,
allt frá bókum
til húsgagna og
hljómtækja. Þar má
finna margt skemmtilegt og sniðugt.

- föstudaga 10-18
Opið mánudaga
laugardaga og sunnudaga 11-18

Ármúla 42 · Sími 895 8966

L Útgáfufélag: 365 - prentmiðlar, Skaftahlíð 25, 105 Reykjavík, sími:
550-5000 Ritstjórar: Kristín Eva Þórhallsdóttir kristineva@frettabladid.is
og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is. Auglýsingar: Anna Elínborg
Gunnarsdóttir, 550-5806, aeg@365.is Útlitshönnuður: Kristín Agnarsdóttir
kristina@frettabladid.is. Forsíðumynd: Gunnar Sverrisson.
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hönnun

L DNA BORÐIÐ er hönnun eftir Eero Koivisto. Það skemmtilega
við borðið er að það býður upp á óteljandi uppsetningar og passar því
inn í hvaða rými sem er. Það er samsett úr mörgum litlum og litríkum
einingum sem hægt er að raða saman á allavegu. Hægt er að velja litina
en borðið kemur í bláu, appelsínugulu og hvítu. Þetta borð má nálgast á
www.totemdesign.com.

Halldór er lærður konditorimeistari frá kóngsins Kaupmannahöfn en hefur kransakökukennsluna sem aukabúgrein.
FRÉTTABLAIÐ/VALLI

Kúnstin við
kransakökur
L Halldór Kr. Sigurðsson konditorimeistari ætlar á næstu
vikum að kenna landsmönnum að baka kransakökur.

ECC Bolholti 4
Sími 511 1001

Hreinsar loftið
Eyðir lykt
Drepur bakteríur

„Ég ætla að halda þrettán námskeið
um allt land á næstunni og þau ættu
að nýtast vel þeim sem eru með
fermingarveislur í undirbúningi,“
segir Halldór. Námskeiðin segir
hann haldin í samvinnu við Blómaval
og það fyrsta verða á veitingastaðnum Ránni í Keflavík 19. febrúar.
Halldór lærði bakaraiðnina hér á
landi en bætti við sig kökugerðarkunnáttunni á ekki ómerkari stað en
Kransekagehuset í miðborg Kaupmannahafnar. „Ég er sérhæfður
kransakökukarl,“ segir hann hlæjandi og upplýsir að Danir hafi fyrir
sið að borða kransakökur með
kampavíninu á gamlárskvöld. Því
hafi fyrirtækið sem hann vann hjá
bakað allt upp í 800 kransakökur
fyrir áramótin.
En þá að námskeiðunum. „Ég bý
til deigið og kem með það tilbúið en
útdeili uppskriftinni svo fólk geti
gert þetta aftur,“ segir Halldór og
heldur áfram. „Hver og einn býr til
sína 40 manna köku á námskeiðinu
og tekur með sér heim ósamansetta.
Því er gott að þátttakendur taki með
sér ílát undir kökuna sem það getur
síðan geymt í frysti. Námskeiðið
tekur tvo og hálfan tíma og kostar
4.800 krónur fyrir manninn. Þar er
allt efni innifalið, bæði í kökuna og
skrautið, þannig að þetta er ódýr
kaka miðað við að kaupa hana úti í
bakaríi. Svo er lærdómur í faginu í
leiðinni.“

Allt er mælt út nákvæmlega.

Halldór þvertekur fyrir að
kransakökugerð sé flókið fyrirbæri
en kveðst vitanlega aðstoða fólk ef
það eigi í vandræðum. „Á meðan
kökurnar bakast dundar fólk sér við
að gera skrautið og það má taka
fermingarbarnið með sér í tímana,“
segir hann. „Þá skapast enn meiri
stemning.“
- gun
Hringirnir eru mótaðir fríhendis.

Réttur flái þarf að vera á lengjunum.

Æskilegt er að frysta kransakökuhringina áður en þeir eru settir saman. Sykurinn brýtur sig í frostinu og þær verða
mýkri, að sögn Halldórs.

Svo er skrautið búið til á sérstakan
hátt.

eurovision
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Páll Óskar fór á kostum í
Eurovision-partíinu í fyrra.
Hann ætlar að endurtaka
leikinn í kvöld.

L ÞEGAR GÓÐA EUROVISIONVEISLU GJÖRA SKAL er
lögmálið að tjalda öllu því sem til er. Keppnin einkennist af prjáli og
prakt, og ef hin sanna Evróvisjónstemning á að skila sér heim í stofu ætti
að hafa þau gildi að leiðarljósi. Ef þessi atriði eru til staðar eru miklar
líkur á að fjallar verði um partíið þitt í sögubókum framtíðarinnar. Góða
skemmtun!

Mihali hefur
sungið
sleitulaust
um alla Evrópu síðan
Tornero
sló í
gegn.

L LITRÍKUR KOKTEILL Því litríkari,
því betri. Í þessu tilfelli skiptir umgjörðin
meira máli en innihaldið. Svo er um að
gera að hafa marglit kokteilber og glasaskraut
við hendina. Og hver hefur nokkurn tíma dáið af að
gleypa smá glimmer?
L SNAKK, SNAKK,
SNAKKOg helst allar tegundir af öllu, eins og Evróvisjón-fljóðDana söng hér um árið. Gestirnir
verða að hafa eitthvað að
sökkva tönnunum í á milli laga
þegar spennan ætlar að gera
út af við fólk.

ið

L MÖRG LÖG ENNSegir það sig ekki sjálft
að ekta Eurovisiontónlist er ómissandi með
öllu í partíi með sama nafni? Skelltu einu lagi
enn á fóninn og þá veistu svarið − og munt
ekki gleyma því þangað til að hinsti dansinn er
stiginn.
L PARTÍLEIKIR Partíleikir og Eurovisionkeppnin eru svipuð að vinsældum. Fólk lýsir
því gjarnan yfir að bæði fyrirbærin séu framúrskarandi hallærisleg, alveg þangað til útsendingin
eða leikurinn byrjar. Þá skemmta allir
sér konunglega. Hvernig væri að hrista
hópinn saman með því að bregða á
leik? Það má til dæmis láta fólk leika
þekktar Eurovisionpersónur, nú, eða flytja lag, og stofan breytist í gleðibanka.
L GLIMMER, GLAMÚR OG
GLITUR Ef Silvía Nótt kenndi
okkur eitthvað, var sá
lærdómur fólginn í því að
það er aldrei nóg af glimmeri.
Stráðu glimmeri yfir borðdúkinn, á
boðskortin og sáldraðu því í kringum þig
þegar úrslitin eru opinberuð. Vertu bara viss
um að handryksugan sé skammt undan, svo
þú missir ekki vitið þegar þú rankar við þér
að partíi loknu.

Mihali verður
skrautfjöðurin
Um leið og keppni lýkur í undankeppni Eurovision í kvöld
mun Páll Óskar Hjálmtýsson
þeyta skífum á Nasa í sínu
árlega Eurovision-partíi.
Sérstakur gestur í kvöld verður
fulltrúi Rúmeníu í Eurovision í
fyrra, Mihali Traistariu, sem sló í
gegn í Grikklandi með laginu
Tornero. „Hann er alveg magnaður. Hann sýndi það og sannaði í
keppninni í Grikklandi að þarna
fer stór söngvari í litlum líkama.
Hann er súperstjarna í sínu heimalandi og ekki að ástæðulausu,“
segir Páll Óskar. „Ég er ofsalega
glaður og ánægður að fá hann
hingað og líka af þessu tilefni.
Tornero verður auðvitað á efnisskránni og einhverjir rúmenskir
hittarar sem hann ætlar að kynna
fyrir okkur. Hann verður skrautfjöður þessa Eurovision-partís.“
PLÖTU ÞJÓFSTARTAÐ
Auk þess að þeyta skífum mun
Páll syngja sín vinsælustu lög.
Útilokar hann ekki að syngja eitthvað af væntanlegri plötu sinni.
„Það má vel vera að ég þjófstarti
kannski einum eða tveimur lögum

af henni. Þessi plata
stefnir í brjálað teknó og
mér líst mjög vel á blikuna. Ég er
að vinna hana meðfram X-Factor, sem er meiri vinna en nokkurn grunaði. Þetta er engan veginn sambærilegt við Idol. Ég er
að upplifa þetta eins og svart
og hvítt,“ segir hann.
DR. GUNNI EÐA EIRÍKUR HAUKS
Páli Óskari líst ágætlega á lögin
sem keppa í undankeppninni í
kvöld og segir það ekkert borðleggjandi hver muni fara með
sigur af hólmi. „Þetta verður
meira spennandi keppni en í fyrra.
Ég get ekki gert upp á milli
tveggja laga. Það er lagið hans Dr.
Gunna, Ég og heilinn minn, sem
Heiða syngur af fádæma öryggi
og svo er ég svolítið spenntur
fyrir því að sjá Eirík Hauksson
komast áfram. Það er fyrirtaks
lag og ofsalega vel flutt. Ég væri
ánægður með að gefa rokki eða
jaðartónlist smá pláss í Eurovision og við skulum hætta þessari minnimáttarkennd því Ísland
getur alveg unnið þessa keppni.
Það er ekki til nein uppskrift af
Eurovision-lagi og Finnland sannaði það í fyrra.“

KEPPENDURNIR FJÖLMENNA
Keppendurnir sem taka þátt í undankeppninni í kvöld munu mæta á
Nasa auk þess sem gestir geta
fagnað sigurvegaranum, sem vitaskuld mun syngja sigurlagið. „Ég
á von á því að keppendurnir fjölmenni. Þetta er samt ekki prívat
partí því almenningur getur keypt
sig inn. Þetta er kjörið tækifæri
fyrir sjóðheita aðdáendur að taka í
spaðann á keppendum og Mihali,“
segir Páll Óskar.
Miðasala fer fram á Nasa og
kostar 1.900 krónur inn. Húsið
verður opnað klukkan 23.00 og er
aldurstakmark 20 ár.
freyr@frettabladid.is

Hyvää iltaa, Helsinki!

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Eins og flestir vita fóru augnayndin í finnsku skrímslarokksveitinni
Lordi með sigur af hólmi í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva
í fyrra. Fyrir vikið fer fimmtugasta og önnur söngvakeppnin fram
í Helsinki í ár. Finnland, sem tók
fyrst þátt í keppninni árið 1961,
hefur átt misjöfnu gengi að fagna
í keppninni. Í þau fjörutíu ár sem
landið hefur sent fulltrúa sína í
Eurovision hefur það hæst komist
í sjöunda sæti, þar til skrímslin
komu, sáu og sigruðu í Aþenu í
fyrra. Þetta er því í fyrsta skipti
sem frasinn „Good evening, Helsinki“ mun heyrast á ljósvakaöldunum.
Alls 42 lönd hafa tilkynnt um
þátttöku sína í ár, sem er hæsta
tala þátttakenda frá upphafi. 28
þeirra etja kappi í undankeppninni sem fram fer 10. maí. Samkvæmt reglum sem settar voru í
fyrra fara löndin sem lentu í tíu
efstu sætunum í fyrra sjálfkrafa
inn í lokakeppnina 12. maí. Stóru
löndin fjögur, Frakkland, Þýskaland, Spánn og Bretland, sem
ganga undir nafninu The Big Four
í Eurovision-kreðsum, hafa sjálfkrafa þátttökurétt í lokakeppninni. Fjögur lönd bætast við þátttökulistann í ár: Tékkland og

Helsinkibúar eru gestgjafar Eurovisionkeppninnar í ár, en þetta er í fyrsta
skipti sem Finnar halda keppnina á þeim
fjörutíu árum sem þeir hafa tekið þátt
í henni.

Georgía taka nú þátt í fyrsta
skipti, og eins keppa Svartfjallaland og Serbía í fyrsta skipti sem
tvö sjálfstæð ríki. Austurríki og
Ungverjaland taka einnig þátt í
glensinu, en þau voru ekki með í
fyrra. Mónakó hefur hins vegar
dregið sig úr keppni.
Sjónvarpsstöðvarnar evrópsku
fara ýmsar leiðir til að útnefna
fulltrúa sína. Flest halda löndin þó
undankeppnir með einhverju
sniði. Írland hefur þann háttinn á í
ár að sveitinni Dervish var falið
að semja nokkur lög, sem áhorfendur fá síðan að velja úr. Ungverjaland ætlar hins vegar að feta
sömu braut og síðast þegar landið
tók þátt og sendir Ungstirni ársins, sem valið verður á tónlistarverðlaunaafhendingu í næstu

viku. Undankeppnir víðs vegar
um álfuna eru flestar vel á veg
komnar, og ætti úrslitum að rigna
inn á næstu vikum.
Af vinum okkar og frændum á
Norðurlöndunum hafa eingöngu
Noregur og Danmörk valið framlög sín að svo stöddu. Það er dragdrottningin DQ, eða Peter Andersen, sem syngur lagið Drama
Queen fyrir Danmörku í ár. Norðmenn senda hins vegar söngkonuna Guri Schanke, sem leitar á
suðlægari slóðir og býður upp í
dans með laginu Ven a bailar conmigo. Finnar kjósa fulltrúa sinn í
kvöld, en niðurstöðu frá Svíþjóð
er ekki að vænta fyrr en 10. mars.
Báðar keppnir fara fram í Hartwall-höllinni, sem hýsir stærsta
íshokkíleikvang frænda okkar
Finna. Kynnar verða þau Jaana
Pelkonen og Mikko Leppilampi.
Jaana þessi er reynslubolti í Eurovision-heiminum, en hún er einmitt kynnir undankeppni þeirra
Finna. Þau Jaana og Mikko verða í
draumkenndri stemningu á sviðinu, því þema keppninnar ku vera
„True Fantasy“, eða sannir hugarórar. Hvernig það skilar sér á
sjónvarpsskjánum á eftir að koma
í ljós þegar tjaldið rís hinn 10.
maí.
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Vill Siggu Beinteins aftur í Eurovision
Umsjónarmaður stærstu Eurovision-aðdáendaheimasíðu
heimsins, Barry Viniker, verður
sérstakur gestur á úrslitakvöldi
íslensku Eurovision-undankeppninnar. Hann hefur verið
aðdáandi hátíðarinnar frá
árinu 1985 en hann segir að
Ísland sé eitt af sínum uppáhaldsþátttakendum í keppninni.
Barry var aðeins fimm ára gamall
þegar hann fyrst byrjaði að hafa
áhuga á Eurovision. Það var árið
1985, þegar Bobbysocks frá Noregi
komu, sáu og sigruðu. „Þetta
norska lag var fullkomið fyrir
fimm ára dreng. Lagið var svo
grípandi að ég var heltekinn af því
í um það bil ár. Síðan þá byrjaði ég
að fylgjast með á hverju ári, byrjaði síðan að skrifa um keppnina,
gekk til liðs við heimasíðuna (www.
esctoday.com) og stjórna henni
núna. Þetta hefur rúllað eins og
snjóbolti og í ár heimsæki ég sem
dæmi undankeppnir í níu löndum
og skrifa um þær á heimasíðunni.“
Barry er ekki alveg viss hversu
oft hann hafi mætt á sjálf úrslitin
en finnst líklegt að heimsóknirnar
séu orðnar átta. Hann hefur þó
eingöngu tvisvar verið á staðnum
á sjálfu úrslitakvöldinu þar sem
honum finnst algjörlega nauðsynlegt að sjá útsendinguna hjá BBC,

Barry Viniker, umsjónarmaður stærstu Eurovision-aðdáendasíðunnar á netinu, www.esctoday.com, ásamt hetjunum sínum í
Bobbysocks sem hann hitti í undankeppninni í Noregi á þessu ári.
FRÉTTABLAÐIÐ/

þar sem Terry Wogan hefur lýst
keppninni síðan árið 1980.
Spurður um uppáhaldsúrslitakvöld segir Barry að nokkur komi
til greina. „Árið 1985, því það var
mín fyrsta keppni og þá unnu
Norðmenn líka í fyrsta skiptið.

1991, því þar var virkilega spennandi keppni á milli Svíþjóðar,
Frakklands og Ísraels. Dana International árið 1998 var einnig mjög
minnisstæð. Eftir að þátttakendum var fjölgað í keppninni er
spennan hins vegar aldrei eins

Munið eftir
bolludeginum

mánudaginn 19. febrúar

mikil og hún var alltaf.“ Barry er
nokkuð fylgjandi því að núverandi
formi verði breytt, það er að segja
að
undanúrslitakvöldið
verði
skipulagt öðruvísi því að minni
spámenn á borð við Ísland, Portúgal og Belgíu eiga þar erfitt upp-

dráttar. Annars segist Barry afar
ánægður með sjálft úrslitakvöldið
á laugardeginum.
Barry er á leið hingað til lands í
fyrsta skiptið en hann hefur lengi
fylgst vel með undankeppninni
hérlendis.
Uppáhaldsframlag
Íslendinga til Eurovision er að
mati Barry Nætur, með Siggu
Beinteins, en hún er í sérstökum
metum hjá Barry. „Mér hefur
líkað vel við öll lögin hennar í
Eurovision. Ég vona bara að hún
prófi að keppa einu sinni til viðbótar. Henni hefur gengið afskaplega vel til þessa og Íslendingar
þurfa á góðum úrslitum að halda á
næstum tveimur árum.“
Barry hefur hlustað á öll lögin
sem keppa í íslensku undankeppninni í ár og líst vel á. Hann
segir að nokkur laganna eigi
góðan möguleika á að komast til
Helsinki en er ekki tilbúinn að
gefa upp hvaða lög það eru. Með
tilliti til sigurvegara í aðalkeppninni undanfarin ár telur Barry
samt nokkuð víst að venjulegt
Júró-popp eða ballaða muni
standa uppi sem sigurvegari í
Helsinki.
En af hverju er Eurovision
svona vinsælt? „Af því að það er
skemmtilegt og kitsch. Þetta er
búið að vera í gangi í 52 ár og allt
sem nær að halda út svo lengi
þróar með sér költ-aðdáendahóp,“
segir Barry að lokum, hýr á brá.
steinthor@frettabladid.is

Hjartans mál
að sigra
Hver er maðurinn? Ég hef haft
tónlist sem aðalatvinnu. Ef ég ætti
að lýsa mér sem einstaklingi þá
myndi ég segjast vera fókuseraður, opinn, sanngjarn, jákvæður og
sigurstranglegur!

Áður í Eurovision? Ég varð í
þriðja sæti í þessari keppni í fyrra
en það er í eina skipti sem ég hef
tekið þátt. „Það sem verður“ hét
það lag. Í fyrra átti ég líka lag sem
Geir Ólafsson söng.

Gríms fiskibollur
eru hollar og góður kostur fyrir þá sem
hugsa um heilsuna. þær eru fulleldaðar og
þarf aðeins að hita upp í ofni eða á pönnu
og innihalda aðeins um 1% fitu.

Grímur kokkur ehf | sími 481 2665 | grimurkokkur@grimurkokkur.is | www.grimurkokkur.is

Hvernig tónlist hlustarðu á? Ég
hlusta mikið á gamla tónlist eins og
Elvis og Van Morrison. Svo hlusta
ég á það sem er að gerast í dag.
Hvernig undirbýrðu þig fyrir
kvöldið í kvöld? Ég ætla að einbeita mér að því að ná fullri heilsu
og fara í þetta með rétta hugarfarið. Vera rétt einbeittur til að syngja
fyrir fólkið heima í stofu. Annars
er ég ekki hlynntur miklum breyt-
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Texti: Ingibjörg Gunnarsdóttir

ingum fyrir svona. Ég lifi heilbrigðu lífi þannig að þetta er allt í
góðu.

Hvað gerirðu ef þú sigrar í
kvöld? Ég ætla að garga úr mér
lungun. Ég hef fylgst með Eurovision síðan ég man eftir mér og er
mikill áhugamaður um keppnina.
Þetta er mér mikið hjartans mál.
Ég ætla að fara fyrir hönd þjóðarinnar og gera þetta með stæl. Ég er
fullviss um að þetta sé lagið sem
geti komið okkur upp úr undanriðlinum.

Besta íslenska Eurovisionlag
allra tíma? Það er Nína.
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Afslappaður
örlagarokkari
Hver er maðurinn? Maðurinn er

Áður í Eurovision? Það er 1986
með ICY og 1991 fyrir Noreg.
Hvernig tónlist hlustarðu á? Ég
hlusta langmest á þungarokk. Þar
er ég eiginlega fastur í sjöunda
áratugnum og hlusta m.a. á gömlu
góðu Deep Purple og Sabbath. Af
þessu nýja hef ég gaman af böndum eins og Pantera.

mjög háður því að ég er búsettur
erlendis. Stefnan er sett á að koma
sér heim til Íslands á fimmtudeginum og svo er undirbúningur á
föstudag. Annars er þetta eins og
hver önnur framkoma fyrir utan
það hvað þetta er stutt. Ég er mjög
afslappaður og ekkert að stressa
mig. Það er allavega fasta rútínan
að lauma sér eitthvert í „smók“
rétt áður en maður stekkur á svið.

Hvað gerirðu ef þú sigrar í
kvöld? Ég hefði aldrei farið út í
þetta ef ég hefði ekki verið tilbúinn til þess að fara alla leið. Ef ég
sigra þá er ég til í slaginn og reyni
að gera þetta eins gott og hægt er
þarna úti. Ég held og vona að
Íslendingar séu orðnir það sjóaðir
í þessu Eurovision-dæmi að það
verði ekkert brjálæði eins og var

Stundar austurlenska
íhugun og æfir dansspor
Hver er maðurinn? Ég vinn sem
tónlistarmaður og einnig á Rás 2.
Þar hef ég unnið í nokkur ár en
annars hef ég gert tónlist í tuttugu ár. Árið 1994 gaf ég út fyrsta
geisladiskinn en það var með
Unun. Síðan þá hef ég bæði gert
diska með hljómsveitinni Heiða
og heiðingjarnir og svo sólódiska.

Eiríkur Hauksson. Ég er örlagarokkari og vinn við að syngja.

Hvernig undirbýrðu þig fyrir
kvöldið? Undirbúningurinn er
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kringum Gleðibankann. Ég hef
verið tengdur þessari keppni síðustu ár og túlka það þannig að
Ísland á nákvæmlega engan möguleika á að vinna. Þetta er þó góð

Áður í Eurovision? Árið 2003
tók ég þátt með eigin lagi og texta
eftir vin minn. Það var lagið
„Tangó“. Sama ár vann Birgitta
með „Segðu mér allt“.
Hvernig tónlist hlustarðu á?

Besta íslenska Eurovisionlag
allra tíma? Gleðibankinn er sögu-

Sérstaklega eftir að ég fór að
vinna í útvarpinu þá breikkaði ég
tónlistarsmekk minn.
Það má segja að ég hafi mjög
gaman af næstum því allri tónlist
nema kannski óperum og nýju
kántríi. Hins vegar hef ég gaman
af gamalli kántrí-tónlist. Nánast
allt annað hlusta ég á, allt frá
Madonnu til Black-metals. Til
dæmis finnst mér norskt Blackmetal alveg frábært. Ég hef alla
tíð verið mikil nýbylgju- og indí
manneskja.
Það
er
margt
skemmtilegt að gerast í popptónlist í dag, bæði hér heima og utan
landsteinanna.

legasta lagið af eðlilegum ástæðum og er þrusufínt lag. Mitt uppáhalds Eurovisionlag er Nína.

Hvernig undirbýrðu þig fyrir
kvöldið? Ég hef verið í stífum

900 2004
Titill: Ég les í lófa þínum
Flytjandi: Eiríkur Hauksson
Höfundur: Sveinn Rúnar
Sigurðsson Texti: Kristján
Hreinsson

landkynning og stefnan á að vera
sett á að komast í gegnum undanriðilinn. Ef það næst er sigur unninn.

Eurovision alltaf verið draumur
Hver er maðurinn? Maðurinn
heitir Andri Bergmann og kemur
frá Eskifirði. Eins og er þá er ég
tónmenntakennari á Eskifirði en
hef undanfarin ár verið að vinna í
Gítarskóla Íslands.

Áður í Eurovision? Ég hef horft
á Eurovision og það er það næsta

900 2003
Titill: Bjarta brosið
Flytjandi: Andri Bergmann
Höfundur: Torfi Ólafsson
Texti: Kristján Hreinsson

sem ég hef komist því að vera í
keppninni. Hef bara sungið með
lögunum heima í stofu. Ég held að
alla hafi dreymt um að standa á
sviðinu á Eurovision og ég er
engin undantekning á því.

Hvernig tónlist hlustarðu á? Ég
hlusta mest á rokk frá A til Ö. Það
sem kemur fyrst upp í hugann er
Metallica en ég hef verið aðdáandi
þeirra síðan ég var fjögurra ára.
Síðan á seinni tímum er það Radiohead, Muse og sá pakki.
Hvernig undirbýrðu þig fyrir

kvöldið? Ég mun taka því bara
rólega framan af þangað til að
æfingar byrja. Það er eiginlega
séð um allan undirbúning á sjálfan
keppnisdaginn fyrir mann. Ég
mun annars ekki hafa neinn sérstakan undirbúning.

Hvað gerirðu ef þú sigrar í
kvöld? Þá ætla ég að rífa mig úr
að ofan og hlaupa einn hring í
kringum húsið.

Besta íslenska Eurovision-lag
allra tíma? Það er Gleðibankinn,
engin spurning.

æfingum daglega. Æft dansspor
og austurlenska íhugun. Svo er
ég á sérstöku fæði en það er
leyndarmál.

Hvað gerirðu ef þú sigrar í
kvöld? Fer maður þá ekki til
Finnlands? Það verður stórkostlegt ef ég sigra. Þá mun ég verða
landi mínu til sóma.

900 2002
Titill: Ég og heilinn minn
Flytjandi: Ragnheiður Eiríksdóttir
Höfundar: Dr. Gunni, Ragnheiður
Eiríksdóttir Texti: Dr. Gunni

Besta íslenska Eurovisionlag
allra tíma? Lagið með Páli Óskari
var æðislegt en fyrir utan það tel
ég okkar lag, „Ég og heilinn minn“,
slaga upp í að vera eitt skemmtilegasta Eurovision-lagið. Annars
er fullt af lögum sem náðu ekki að
vinna forkeppnirnar hérna heima
sem ég held mikið upp á. Eitt af
þeim er lagið „Sögur“ sem Ingunn
Gylfadóttir söng, Sölvi Blöndal
gerði forritið fyrir og Sjón samdi
textann við. Ég hefði viljað sjá það
lag vinna það ár þótt það hafi verið
sama árið og ég tók þátt. Best varðveitta Eurovision-leyndarmálið úr
forkeppnunum á Íslandi.

GLÓSUR UM SKANDAL
FRUMSÝND 16. FEBRÚAR

SÝND Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGA

„Allt við Notes on a Scandal
er rafmagnað!“
- Rex Reed, The New York Observer

„Rosaleg… spennan
er miskunnarlaus!“
- David Denby, The New Yorker

„Flottasta leikarapar ársins!“
- Richard Roeper, Chicaco Sun-Times
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Besta Leikkona
Judi Dench
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Besta Handrit
Patrick Marber
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Ekkert hlé
Myndin sýnd í einum rykk

2

Minna af auglýsingum
Sýning myndarinnar byrjar fyrr

3

Engin truﬂun
Miðasölu lýkur þegar sýning myndar hefst

- Ekkert hlé á góðum myndum

Lesendur Fréttablaðsins fá 2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar.
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Skemmtilegra að taka
þátt en horfa heima
900 2005

Hver er maðurinn? Ég er Matthí-

Titill: Blómabörn Flytjandi: Bríet Sunna Valdemarsdóttir Höfundur:
Trausti Bjarnason Texti:
Magnús Þór Sigmundsson

Elvis í uppáhaldi
Hver er maðurinn? Ég heiti Bríet
Sunna og vinn á bar í Keflavík um
helgar. Virka daga æfi ég mig að
syngja og dunda mér við að krassa
niður einhverja texta. Svo er ég
mikil félagsvera og finnst gaman
að vera með fjölskyldunni. Er
mikið fyrir að spjalla.

Áður í Eurovision? Nei. Ég hef
aldrei áður pælt í því að taka þátt í
þessari keppni. Það er ekki hægt
að kalla mig neinn Euroivisonaðdáanda. Það var búið að bjóða
mér að taka nokkur lög en svo kom
þetta lag. Einar Bárðarson hringdi
í mig og bað mig um að taka það og
ég var strax til enda mjög flott
lag.
Hvernig tónlist hlustarðu á? Ég
hlusta rosalega mikið á gamalt
rokk. Elvis Presley er minn uppáhaldsflytjandi. Svo hlusta ég mikið

á kántrí eins og Patsy Cline og Tim
McGraw.

Hvernig undirbýrðu þig fyrir
kvöldið? Ég ætla að reyna að
losna við allt stress! Svo reyni ég
að syngja sem mest alla vikuna til
að slípa röddina. Það er erfiður
tónn í þessu lagi sem ég verð að ná
og hann er mjög flottur ef það
tekst. Ég ætla að sofa vel og borða
hollan mat.

Hvað gerirðu ef þú sigrar í
kvöld? Ég er nú ekki búin að plana
það en það er ljóst að maður mun
fagna því gríðarlega ef sigur
vinnst. Ég reikna með að það verði
nú eftirpartí.

Besta íslenska Eurovision-lag
allra tíma? Klárlega Nína. Annars
var lagið hans Páls Óskars mjög
flott líka.

as Matthíasson og fæst dags daglega við tónlist. Bæði með hljómsveit sem heitir Papar og annarri
hljómsveit sem heitir Dúndurfréttir og hyggur á mikla landvinninga á Íslandi.

Áður í Eurovision? Ég tók þátt í
fyrra með lag sem heitir „Sést það
ekki á mér?“ og það var rosalega
gaman. Það var fyrst og fremst
vegna þess hve gaman var í fyrra
að ég var meira en til í að vera
með núna. Þótt það sé gaman að
horfa á þetta í sjónvarpinu þá er
svo miklu skemmtilegra að taka
þátt. Núna er ég einnig í bakröddum fyrir Heiðu í laginu „Ég og
heilinn minn“.

Hvernig tónlist hlustarðu á? Ég
hlusta á nokkrar nýjar hljómsveitir eins og Muse og fleiri fínar. Ég
er þó meira í gamla tímanum. Ég
er rosalegur Queen-aðdáandi og
elska Pink Floyd og Led Zeppelin.
Þá er Ian Gillan einn af mínum
uppáhaldssöngvurum. Sá söngvari sem ég vildi helst líkjast þegar
ég var í tónlistarlegu uppeldi var
Bruce Dickinson í Iron Maiden en
ég veit ekki hvort það hafi tekist
alveg nægilega vel.

900 2006
Titill: Húsin hafa augu
Flytjandi: Matthías Matthíasson
Höfundur: Þormar Ingimarsson
Texti: Kristján Hreinsson

Hvernig undirbýrðu þig fyrir
kvöldið? Ég syng ofboðslega
mikið og ég undirbý mig ekkert
sérstaklega fyrir þetta tiltekna
kvöld. Fyrir undankeppnina var
ég búinn að liggja í rúminu veikur
í þrjá daga og hefði átt að vera þar

þegar ég söng. Ég náði þó að vera
hress í þrjár mínútur en mun gera
þetta miklu betur núna!

Hvað gerirðu ef þú sigrar í
kvöld? Ef ég vinn ætla ég beint á
Players að spila með Pöpunum.
Annars mun ég verða glaður og
mun gera mitt besta fyrir land og
þjóð.

Besta íslenska Eurovision-lag
allra tíma? Það er Nína, alveg á
hreinu.
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Austurlenski fjölskyldupakkinn
úr „Heitt með heim“ inniheldur:
kjúkling í karrý
grís í drekasósu
bbq kjúklingavængi
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Verði ykkur að góðu!
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Hlustar á allt nema
kántrí og þungarokk
Hver er maðurinn? Ég er tónlistarmaður, fótboltamaður og bankamaður. Ég er formaður strákafélagsins
Styrmis
sem
er
knattspyrnulið.
Áður í Eurovision? Nei. Mig
hefur samt alltaf langað til að
prófa þó þetta hafi kannski ekki
verið neinn draumur. Ég er þó
áhugamaður um Eurovision.
Hvernig tónlist hlustarðu á?
Allt nema kántrí og þungarokk.
Ég hef alltaf verið hrifinn af Saint
Etienne og Portishead svo eitthvað sé nefnt.

Hvernig undirbýrðu þig fyrir
kvöldið? Ég æfi mig aftur, aftur
og aftur. Svo kaupi ég mér græn
epli. Annars er maður ekkert að
stressa sig. Ég ætla bara að hafa
gaman að þessu.

Hvað gerirðu ef þú sigrar í
kvöld? Þá á ég eftir að öskra
húrra og brosa út að eyrum. Svo
mun ég kyssa fullt af fólki.

Besta íslenska Eurovisionlag
allra tíma? Ekki spurning, það er
All out of luck.

900 2008
Titill: Þú tryllir mig Flytjandi: Hafsteinn Þórólfsson
Höfundur: Hafsteinn Þórólfsson Texti: Hafsteinn
Þórólfsson, Hannes Páll
Pálsson

Rústa Finnland ef ég vinn
Hver er maðurinn? Ég heiti Jón
Jósep Snæbjörnsson, kallaður
Jónsi. Ég er atvinnutónlistarmaður
og kvæntur tveggja barna faðir.
Konan mín er í skóla og það gengur
fyrir þessa dagana þannig að ég er
mikið í því að sjá um strákana mína
og heimilið ásamt því að sinna mínu
aðaláhugamáli sem er vinnan.

900 2007
Titill: Segðu mér Flytjandi: Jónsi
Höfundur: Trausti Bjarnason
Texti: Ragnheiður Bjarnadóttir

ell, Audioslave, Dixie Chicks, John
Coltrane, At the Drive-in, Muse,
Halla og Ladda, System of a Down,
Foo Fighters, Faith Hill, Bang
Gang, Massive Attack, Justin Timberlake, Pink Floyd, Dolly Parton,
Kurt Nilsen, Bic Runga, Cardigans, Beck og fleiri og fleiri.

Áður í Eurovision? Já, ég tók þátt
fyrir Íslands hönd í Istanbúl árið
2004 með lag eftir Svein Rúnar
Sigurðsson, Heaven, sem valið var
af dómnefnd. En ég hef hins vegar
ekki tekið þátt í forkeppni Eurovision áður.

Hvernig undirbýrðu þig fyrir
kvöldið? Reyni að passa að borða

Hvernig tónlist hlustarðu á? Vilhjálm Vilhjálmsson, Chris Corn-

hollt og nóg, reyni að fá nægan
svefn (tekst aldrei!), læt búninga-,
förðunar- og hárfólk sjá um sitt,

syng lagið mitt aftur og aftur og
aftur, rækta sál og líkama og
hlusta á konuna mína, sem hefur
yfirleitt alltaf rétt fyrir sér.

Hvað gerirðu ef þú sigrar í
kvöld? Ætli ég verði ekki ægilega
glaður og þakklátur, þakki þeim
frábæra hóp sem ég hef fengið að
vinna með að þessu og lagi og
byrji síðan að vinna í því að gera
mitt allra besta í keppninni í vor.
Fer svo út og rústa Finnland.

Besta íslenska Eurovisionlag
allra tíma? Nína, það er ótrúlega
fín laglína, flutt af frábærum
flytjendum. Lag sem verður aldrei
hallærislegt og gæti hafa verið
samið á hvaða tíma sem er.

Skiptir máli að ná
góðum svefni
Hver er maðurinn? Ég starfa eingöngu sem tónlistarmaður og hef
gert það síðastliðin sjö ár. Ég er
mikið í afmælum, brúðkaupum og
alls kyns veislum auk þess sem ég
skemmti oft á börum bæjarins.
Svo á daginn nýti ég tímann til að
vera með börnunum mínum.

Áður í Eurovision? Ég tók þátt í
fyrsta skipti í fyrra þegar ég söng
lagið Hjartaþrá. Svo söng ég bakraddir hjá Bjartmari í einu lagi.

Hvernig tónlist hlustarðu á? Það
eru Bítlarnir númer eitt, tvö og
þrjú. Annars er ég algjör alæta á
tónlist og hlusta á hvað sem er. Ég
var að fá mér nýja diskinn með
Justin Timberlake og finnst hann
æðislegur. Ég kaupi mér allt. Svo
hef ég einnig mjög gaman af því
sem gerist hér á Íslandi.
Hvernig undirbýrðu þig fyrir
kvöldið? Það skiptir miklu máli

900 2009
Titill: Áfram Flytjandi: Sigurjón
Brink Höfundur: Bryndís Sunna
Valdimarsdóttir, Sigurjón Brink
Texti: Jóhannes Ásbjörnsson

að ná góðum svefni kvöldið áður
en annars undirbý ég mig ekkert
sérstaklega. Það verður væntanlega góð stemning í Verinu þar
sem þetta er tekið upp og maður
reynir bara að vera rólegur að
hanga með öðrum keppendum.
Yfirleitt þegar ég er að fara að
syngja reyni ég að borða ekkert of
þungan mat. Svo reyni ég að borða
um fimmleytið því það er svo vont
að syngja með fullan maga.

Hvað gerirðu ef þú sigrar í
kvöld? Fer til Helsinki.
Besta íslenska Eurovisionlag
allra tíma? Það er engin spurning,
Gleðibankinn.
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Í eldhúsinu
● JAMIE OLIVER BARNASETT Hjá Líf
og list í Smáralind má finna þetta skemmtilega barnasett í baksturinn. Mörgum
krökkum finnst fátt skemmtilegra
en að hjálpa til við baksturinn og þá er ekki verra
að hafa svona flott
sett. Svuntan er með
textanum „Super
Chef in training,“
eða Ofurkokkur í
þjálfun. Settið kostar
3.980 krónur.

● ÚRVALSKANNA ÚR ÁLI Mikið af fallegum og

skemmtilegum kaffikönnum má finna í búsáhaldaverslunum um þessar mundir en þær eru ýmist úr áli,
stáli eða plasti. Þessi fagurbleika kanna er úr Villeroy
& Boch í Kringlunni og kostar 10.890 krónur. Hún tekur einn lítra af kaffi og heldur vel heitu. Þegar um svo
fínar og dýrar könnur er að ræða má fá í þær varahluti
á borð við tappa, þéttihringi og nýtt gler.

3
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Sætir servéttuhringir á veisluborðið
●

2

Þegar boðið er til veislu og lagt á borð lenda
1. Í Perlumóð Perlu- og
margir í vandræðum með servétturnar. Á að leggja kristalsservéttuhringur frá Lene
þær ofan á diskinn og þá hvernig? Á að brjóta þær Bjerre. Feim Bæjarlind, tvö
stykki í pakka kosta 1.780 kr.
saman á einhvern hátt eða bara setja þær ofan í
glösin? Fyrir þá sem kunna ekkert að brjóta saman
2. Glitrandi Servéttuhringur frá
servéttur er náttúrlega alveg kjörið að nota fallegan ser- Lene Bjerre. Feim Bæjarlind, tvö
véttuhring utan um servétturnar – og líka fyrir hina sem stykki í pakka kosta 1.100 kr.
vilja skreyta borðið sitt og setja á það skemmtilegan svip.
3. Blómlegt Þessi fallegi
Hér má finna nokkrar tegundir af hringjum sem myndu
servéttuhringur
minnir á sumarið.
vera til mikillar prýði í hvaða boði sem er.

;:GB>C<6GI>A7DÁ
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Hann fæst í Duka, Kringlunni og
kostar 390 kr.

4. Í sól og sumaryl Skemmtilegur servéttuhringur frá Duka í
Kringlunni, 390 kr. stykkið.

5. Fjólublár draumur Þessi
margslungni servéttuhringur fæst
í Duka í Kringlunni á 390 kr
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Láttu renna í karið, elskan
L

Margir vita fátt betra en heitt bað að loknum erfiðum degi.

Aðdáendur fallegra baðherbergja eru margir og til
vitnis um það eru fjölmargar bækur sem fjalla einungis um þetta nauðsynlega herbergi hvers heimilis.
Baðherbergi eru hins vegar eflaust eins misjöfn og
þau eru mörg. Sums staðar eru þau svo lítil að varla
er hægt að snúa sér við í sturtunni, á meðan sum hús
hafa svo stór baðherbergi að þar væri nánast hægt að
byggja litla sundlaug.
Sé bókum um baðherbergi flett kemur í ljós að þar
sem fólk kemur því við kýs það gjarna að láta baðherbergi standa undir glugga. Þetta krefst þess væntanlega að lítið fari fyrir mannaferðum fyrir utan enda
kjósa flestir að njóta einkalífs meðan farið er í bað.
Til að auka á gæðastundina er gott að raða kertum
upp í kringum baðið, láta róandi tónlist á fóninn,

blanda góðan drykk og leggjast svo í heitt vatnið
meðan flett er í gegnum áhugaverða bók. Til að fegra
sjálft herbergið er sniðugt að hengja þar upp innrammað málverk eða ljósmynd, hafa öll handklæði í
stíl og sjá til þess
að það sé ávallt
hreint og snyrtilegt.
- mhg

Egglaga baðkör verða sífellt vinsælli.

Gamalt og höfðinglegt kar úr kopar.

Ferhyrnt baðkar
úr graníti og einstaklega aðlaðandi
stemning.

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

Hefðbundið mexíkóskt baðkar með fallegri mósaíklögn og flísum á körmunum.
Einkar fallegt, en kannski ekki eins þægilegt?

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

l a u

LÚR - BETRI HVÍLD • HLÍÐASMÁRI 1 • 201 KÓPAVOGUR • SÍMI 554 6969 • FAX 554 3100 • WWW.LUR.IS • LUR@LUR.IS

Frábær verð
á rúmum
miklu meiri gæði – lægra verð

hönnun: www.origami-art.net

Munið eftir
gjafakortunum

Þú sefur betur í rúmi frá Lúr
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Gamli norski
heiðurssófinn sem
var rétt lentur á
haugunum í fyrra
sómir sér vel með
húsgögnum eftir
Hans J. Wegner.
Yfir honum hangir
mynd Þorra
Hringssonar.

Gamli sófinn í góðum selskap
L Í einum elsta hluta Akureyrar hefur Sigrún Stefánsdóttir, yfirmaður Rásar 2 og Svæðisútvarpsins, komið sér upp hlýlegu hreiðri ásamt sambýlismanni sínum, Ingvari Björshol.
Húsið sem Sigrún og Ingvar búa í
stendur undir hárri hlíð, nærri
flugvellinum á Akureyri. „Jón
Sveinsson bæjarstjóri byggði
þetta hús 1954,“ segir Sigrún um
leið og hún býður í bæinn. Tekur
fram að þar sé ekki um barnabókahöfundinn að ræða. „Nonni er
hins vegar nágranni minn og ég
heilsa honum alltaf á morgnana,“
bætir hún við brosandi og bendir í
átt að styttu skáldsins. Þegar haft
er orð á gróðursæld í kringum
hana segir hún hlæjandi. „Barnabarnið mitt spurði mig líka:
„Amma, átt þú garð alveg upp að
Súlum?“ en það er nú ekki alveg
þannig.“
Sigrún kveðst strax hafa fundið
sig heima í þessu húsi. „Þegar ég
kom hér inn fannst mér allt svo
kunnuglegt og áttaði mig svo á því
að húsið er spegilmynd af prófessorsbústaðnum við Aragötuna í
Reykjavík sem ég fékk undir Hagnýta fjölmiðlun. Þannig að svefnherbergið mitt núna er gamla
skrifstofan mín þar og stofan mín
gamla kennslustofan. Hér var
samt byggt við á 10. áratugnum og
stofan stækkuð.“
Sigrún á marga fallega hluti og
segist gjarnan blanda saman
gömlu og nýju. „Ég er ekki gefin
fyrir að henda öllu út og byrja upp
á nýtt en forðast líka að hrúga
miklu í kringum mig. Vil hafa
pláss og frekar hreinar línur,“
útskýrir hún.
Stofusófinn er norskur. Hann
er úr sófasetti sem Sigrún kveðst
hafa keypt fokdýrt á námsárunum

Sigrún fann strax og hún kom inn í
gamla bæjarstjórahúsið undir brekkunni að þarna vildi hún vera.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA.IS

Glæsilegur arinn tengir saman eldri stofuna og þá nýrri.

Veglegur gluggi snýr út í gróðri vafinn garð.

í Noregi. „Þegar ég flutti heim frá
Danmörku í fyrra fannst mér stólarnir orðnir slitnir en sófinn ágætur og var á tímabili að hugsa um
að kaupa nýtt sett en fann ekkert.
Svo daginn áður en ég fór frá
Kaupmannahöfn fórum við inn í
antikbúð. Þá biðu þar eftir mér
gulir stólar, gamalt borð, kommóða og hjólaborð. Allt eftir Hans J.
Wegner, sem er einn af þekktustu
hönnuðum Dana og nú er nýlátinn.
Þannig að á hálftíma breyttist
framtíð gamla sófans og í stað
þess að lenda á haugunum komst
hann í gott danskt selskap og mun
að líkindum fylgja mér það sem
eftir er.“
Fyrir ofan sófann hangir stór
mynd eftir Þorra Hringsson.
„Þessi mynd er mér mjög heilög
og hefur fylgt mér frá 1987 er ég

Babúskurnar taka sig vel út á arinhillunni.

bjó á Flókagötunni,“ segir Sigrún
og síðan kemur falleg saga. „Ég
leit myndina fyrst í þætti á Stöð 2
þar sem verið var að segja frá
sýningaropnun.
Ég
skáskaut
augum á hana og hugsaði að þessa
mynd langaði mig að eignast. Sá
inn í hvaða gallerí hún hvarf og
fékk að fara þar inn áður en sýningin var opnuð. Ég sló máli á
myndina og með því að snúa öllu
við var smá möguleiki að koma
henni fyrir heima. Hún hefur fylgt
mér síðan og mér finnst hún alltaf
fallegri og fallegri.“
gun@frettabladid.is

Hönnun: Lodovico Acerbis, 1999

NEW CONCEPTS
PI PAR

•

SÍA

•

70020

NÝ HUGSUN

fegurðin býr
í smáatriðunum

Þú upplifir sönn nútímaþægindi með NEW CONCEPTS línunni frá Acerbis.
Í baki skápanna er 10 sm breið rauf með innbyggðri lýsingu sem skapar
notalega stemningu auk þess að fela allar tilheyrandi snúrur.
Opið í dag frá kl. 11-16.
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67 'OLF ¹RGl %K  ¶ÒS  DYRA
(EILS¹RSDEKK ,YSTAVERÈ  ÖÒS TILBOÈ
 ÖÒS 3ÅMI  
"LUEBIRDINN TIL SÎLU 'OLF '4 k
 EKÖ ¹LF TOPPL  EIG BSK
UMBOÈSV SK k 6ERÈTILBOÈ  KR
ÖARFNAST AÈHALDS  %LSA S  

3J¹LSKIPTUR 4ILBOÈ 

(YUNDAI !CCENT ¹RGl EKIN  ¶ÒS
 DYRA SKOl 4ILBOÈ  ÖÒS 3ÅMI
 
4IL SÎLU ,ANCER k Å ÖOKKALEGU ¹STANDI
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å SÅMA  

'ULLMOLI .ISSAN !LMERA   RG k
%K Ö  EIG FR¹ UPPH .ÕSK SETT
Ö 3TGR AFSL 3  

&YRIR FRÒNA EÈA HAGSÕNA STÒDENTINN
--# #ARISMA k EK Ö KM Å MJÎG
GËÈU ¹SIGKOMULAGI &¾ST GEGN YFIRTÎKU
L¹NS KR Ö %IRÅKUR S  

4OYOTA !VENSIS .EW 3$ 
%K  SETT VERÈ Ö
4ILBOÈ Ö 5PPL Å S  
HAKON HOTMAILCOM

(YUNDAI 'ETZ  CC LJËSGR¹R  DYRA
NÕSKR  BS %K ÖÒSKM 6ERÈ
 3TAÈGR  3ÅMI 


67 0ASSAT   #OMFORT LINE ¹RG 
TIL SÎLU 3J¹LFSKIPTUR EKINN AÈEINS 
ÖÒS KM NÕSKOÈAÈUR Å TOPPSTANDI 6ERÈ
 ÖÒS 5PPL Å SÅMA  

  ÖÒS

-ERCEDES "ENZ ¹RG k %K  ÖÒS
6EL MEÈ FARINN 6ERÈ Ö 4ILBOÈ ËSK
AST 5PPL Å S  

$ÅSEL (ILUX ¹  ÖÒS

4OYOTA (ILUX DOUBLE CAP ¹RG k EKINN
 ÖÒS m DEKK KANTAR FYRIR m
5PPL Å SÅMA  

 ,¹N

(YUNDAI 4RAJET O 'LS RGERÈ 
EK ÖKM NÕ TÅMAREIM OG NÕ SKOÈ
AÈUR RAFMAGN Å ÎLLU ABS BREMSUR
FRAMHJËLADRIFINN CD SPILARI HÎFUÈPÒÈAR
AFTAN KASTARAR LÅKNARBELGIR  GÅRA
VELTISTÕRI VETRAR OG SUMARDEKK OFL
FALLEGA BL¹R ¹ LITINN SETT VERÈ Ö
%R MEÈ ¹HVÅLANDI ,ÕSINGARBÅLAL¹NI Ö
AFBORGUN AÈEINS ÖPR M¹NUÈ &R¹B¾R
RÒMGËÈUR OG GL¾SILEGUR FJÎLSKYLDUBÅLL
 &R¹GANGUR HJ¹ LÎGGILTUM BIFREIÈASALA
FYLGIR 5PPL Å SÅMA  
3UZUKI "ALENO ¹RG k %K Ö 'ËÈUR
BÅLL 6ERÈ Ö 5PPL Å S  
3UZUKI 3WIFT k  $ %K  Ö 6ERÈ
 ÖÒS 3  

)SUZU 4ROOPER  BENSÅN TIL SÎLU ¹ KR
 5PPLÕSINGAR Å S  

67 'OLF  SSKJ ¹RG k EK Ö
SUMAR VETRARDEKK 6ERÈ Ö 3 


67 0ASSAT ¹RG  .ÕLAGF¾RT BREMS
UKERFI %KINN  Ö 6ERÈ  Ö 5PPL Å
S  

$ODGE $AKOTA k 0ICK UP ¶ARFNAST
SM¹ LAGF¾RINGA 5PPL Å S  
3AAB  ¹RG k 'ËÈUR BÅLL Å GËÈU
STANDI 5PPL Å S  
.ISSAN 3UNNY ¹RGl 'ËÈUR BÅLL  DYRA
SELST ¹  ÖÒS 5PPL Å S  
4OYOTA COROLLA k EKINN  ÖÒS ¹LF
ELGUR OG CD VERÈ  ÖÒS UPPL Å S
 

4OYOTA #OROLLA 8,I k SJ¹LFSK %KINN
KM .ÕLEGAR BREMSUR RAFGEYMIR
TÅMAREIM VIFTUREIM "ÅLL Å NOTKUN DAG
LEGA OG Å GËÈU LAGI SKOÈUN SEPT k
 KR 3  

&IAT "RAVO k ¹RG EK  ÖÒS SK k
,ISTAVERÈ  ÖÒS 6  3  

"-7 ) ¹RG  %KINN  ÖÒSUND
KM &LOTTUR BÅLL 5PPL Å S  
«TTAR

m &ORD %XPLORER TIL SÎLU RG 
EK  SK k MIKIÈ BREYTTUR BÅLL
5PPL Å S  

6OLVO 3 4 ¹RG  SETT 
ÖÒS (LAÈINN AUKABÒNAÈI 4ILBOÈ ËSKAST
.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA  

  ÖÒS

(ALLË "-7 EIGENDUR 4IL SÎLU NÕ FRAMLJËS
MEÈ FESTINGUM OG ÎLLU 0ASSAR ¹  BÅL
 NÕ "-7 MERKI 3  

4ILBOÈ ËSKAST

(ONDA !CCORD k SKOÈUÈ k ÖARFNAST
SM¹ LAGF¾RINGAR 5PPL Å S  

4IL SÎLU 4OYOTA #ORROLLA 7AGON ¹RG
 EK  VERÈ ÖÒS ¹HV
CA  ÖÒS 5PPLÕSINGAR Å S 


&ORD %SCORT 3TATION ¹RG k %K Ö
4RAUSTUR BÅLL 3K TIL ¹GÒST 6ERÈ Ö
5PPL Å S  
67 'OLF ¹RG k EK  ÖÒS 3K k
6ERÈ  ÖÒS %INNIG FJËRHJËL X (ONDA
 ¹RG k EK  KM 6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  

4OYOTA #OROLLA  %KINN  ÖÒS
UND (EILS¹RSDEKK 6  ÖÒS 3ÅMI
 

--# 0AJERO ¹RG  m BREYTTUR
EKINN KM 6ERÈ KR 
!TH SKIPTI 3  

67 0ASSAT  ¹RGl EKIN Ö NÕ
TIMREIM VETRARD OG m¹LFELGUR FYLGJA 6
 ¶ÒSUND 3  

,EXUS IS  ¹RG k EK ÖKM
BSK GÅRA m m¹LF 6ERÈ  3
 

9FIRTAKA ,¹N

¶

4IL SÎLU 4OYOTA 2AV l %K ¶ SJ¹LF
SKIPTUR 8 UPPL Å S  
2AV WD ¹RGl HLAÈINN AUKAHLUTUM
EKINN ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS HAGST¾TT
¹HVÅLANDI UPPL Å SÅMA  

4), 3®,5
VW GOLF ', ¹GERÈ  EKINNKM #$
SPILARI ¹LFELGUR &ILMUR FJARSTÅRÈAR SAM
L¾SINGAR NÕSKOÈAÈUR VERÈ Ö SÅMI

/PEL !STRA ¹RGERÈ k TIL SÎLU KEYRÈUR
ÖÒS ÖARFNAST LAGF¾RINGAR &ÅNN BÅLL
FYRIR LAGHENTA 3ELST ËDÕRT 5PPL Å SÅMA
 

 MILLJËNIR
'ALANT TIL SÎLU  MEÈ CC VÁL
3PARNEYTINN OG GËÈUR BÅLL 3ÅMI 


&ALLEG /PEL !STRA  ¹RG EK
KM 3UMARDEKK MEÈ GL¾SIL¹LFELGUM
FYLGJA DÎKKAR RÒÈUR TILBËSKAST UPPL
 

(VÅTUR JA DYRA 7 'OLF #, RG k EK
 ÖÒS .AGLA  SUMARDEKK ¹ FELGUM
FYLGJA MEÈ ,ÅTUR MJÎG VEL ÒT AÈ UTAN 6
ÖÒS 5PPL Å  
3UZUKI 3WIFT k %K  Ö 6ERÈ 
Ö 3PARNEYTINN Å GËÈU STANDI 3 


«DÕR -AZDA  ¹RG k EK Ö
KM BEINSK 6ERÈ ÖKR 5PPL Å S
 

$ODGE $URANGO (EMI   LTD ¹RG k
EKINN  KM F¾ST GEGN YFIRTÎKU
¹ L¹NI CA    ¹ M¹N ER
DÎKKGR¹R ALLT Å LEÈRI OG RAFM KRËKUR 3
 

¶*«.534!
4OYOTA #OROLLA 4OURING X 
 KM LFELGUR SUMAR OG VETR
ARDEKK DR¹TTARBEISLI TOPP BÅLL 6ERÈ
 5PPL Å S  
2ENAULT -EGANE #LASSIC   k &JARSTART
SJ¹LFSKIPTUR OG LÅTIÈ EKINN 'ËÈUR BÅLL ¹
 STGR 5PPL Å S  
4IL SÎLU .ISSAN !LMERA ,UXURY 3EDAN
%K Ö RG k -ÎGULEIKI ¹ SKIPTUM
6ERÈ Ö 5PPL Å S  
- "ENZ # ¹RG k EK  ÖÒS
GOTT EINTAK 6ERÈ  ÖÒS HV  ÖÒS
5PPL Å S  

3UBARU )MPREZA 7AGON 728 
EKINN  ÖÒS KM 6EL MEÈ FARINN BÅLL
LITUR MJÎG VEL ÒT 4URBO TIMER FJARSTART
ÖJËFAVÎRN DR¹TTARKRËKUR GËÈAR GR¾JUR
HVILANDI Ö !FB Ö 4ILBOÈ ËSK
AST 3   !RON

,!5'!2$!'52  FEBRÒAR 



3-!5',µ3).'!2

"-7 -  EKINN  ÖÒS KM
(LAÈIN AUKABÒNAÈI .Õ HEILMALAÈUR
SETT VERÈ  M &¾ST ¹ GRÅN VERÈI 
ÖÒS ÒT OG YFIRTAKA ¹ L¹NI SEM ER Ö
&ERKARI UPPL Å S   !RON

.ISSAN 4ERRANO )) 3PORT DISEL ¹RG 
%KINN Ö (VÅTUR MJÎG VEL MEÈ FAR
INN  MANNA DR¹TTARKR .Õ DEKK OFL
5PPL Å S  

)SUZU 4ROOPER k BR ll  L¾STUR
SKOÈUN  EK Ö ¹KV Ö
VERÈ Ö 3  

3#!.)!  
.%%- &%/-(%  
""!  %/''
%1 !- #'$4-3-%(!-
'"#$'%(&#%'%'%
!3#''4' '
,  ! )&
(5--%2 4IL SÎLU (UMMER k EKINN
Ö TILBOÈ ËSKAST 5PPL Å S  

6OLVO 3 4  HÎ (LAÈINN AUKABÒN
AÈI m FELGUR LEÈUR RAFDR S¾TI GLERLÒGA
OG MFL 5PPL Å S  

4IL SÎLU 4ERRANO )) ,UXURY $ISEL SSK
RG  m BREYTTUR EK  ÖÒS
-JÎG FALLEGUR BÅLL +RËKUR TOPPLÒGA OFL
.ÕYFIRFARINN SMURÈUR OG SKOÈAÈUR 
ÖÒS ÒT OG YFIRTAKA 5PPL Å SÅMA 

'L¾SILEGUR "ENZ JEPPI -,  EK 
ÖÒS SJÎ MANNA GULLSANS OG VEL BÒINN
AUKABÒNAÈI 6ERÈ   MILLJ 5PPL Å S
 

(YUNDAI 4USCON   k EK  ÖÒS
,EÈUR SJ¹LFSKIPTUR MKRËK 3 


4IL SÎLU 3UZUKI *IMNY ¹RG k EK 
ÖÒS m BREYTTUR AUKAHLUTIR HV CA
 ÖÒS 5PPL Å S  

0ATROL 3L XGR ¹RG k %K  ÖÒS EK
 ÖÒS ¹ VÁL m DEKK '03 SK k
¶ARFNAST SM¹ VIÈHALDS FYRIR SKOÈUN HV
 Ö 6ERÈ TILB 5PPL Å S  

4/9/4! ,%853  L
INNANB¾JAR

3PARAÈU YFIR  MILLJËNIR KRËNA VIÈ KAUP
¹ 4OYOTA (IGHLANDER LÒXUSJEPPA SEM
BYGGIR ¹ ,EXUS 28 GRUNNI 
HESTÎFL   LÅTRAR ¹ KM INNANB¾J
AR -EIRI LÒXUS OG MINNI EYÈSLA EN
4OYOTA ,ANDCRUISER (YBRID ER bMUN
HAGHV¾MARI EN DÅSELm SEGIR FORSTJËRI
4OYOTA ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ
ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ
GERIR REYFARAKAUP 4OYOTA (IGHLANDER
LÒXUSJEPPI  HESTÎFL N¾R NÕR 
FR¹ +R  SPLÒNKUNÕR  FR¹
+R  3PLÒNKUNÕR ,EXUS 28
FR¹ KR  .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR
FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU
L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGS
FYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU
BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA ¹
WWWISLANDUSCOM

&ORD ²TSALA Å DAG
%RUM MEÈ NOKKRA &ORD %XPLORER ¹RGERÈ
 N¹NAST EINS OG NÕJA ¹ MJÎG HAG
ST¾ÈU ÒTSÎLUVERÈI Å DAG 4D 8,4 +R
 %DDIE "AUER KR 
OG ,)-)4%$ KR  "ERÈU SAMAN
VIÈ MARKAÈSVERÈ ¹ SAMB¾RILEGUM BÅLUM
SEM ER   MILLJËNIR ¥SLENSK ¹BYRGÈ
FYLGIR ÎLLUM OKKAR BÅLUM ²TVEGUM HAG
ST¾È BÅLAL¹N (VERGI L¾GRA VERÈ ,¾KKUN
DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM
ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARA
KAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI
®LL HELSTU MERKIN FËLKSBÅLAR PALLBÅLAR
OG JEPPAR SÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA
VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

&ORD %XPLORER ,IMETED   6 EKINN
¶ KM3VART LEÈUR 4OPPLÒGA $6$ EINN
MEÈ ÎLLUVERÈ  4),"/¨ 
3  

67  3KODI 

6/,6/ &( 
.%%-"" !
 %/''%1 &/ &$'(%!-
%'%%# #'$4-3%-(!
-'"
, ! )&

4OYOTA (ILUX ¹RGl TURBO DISEL MIKIÈ
BREYTTUR 5PPL Å S  
 ,¹N  ,¹N &ORD %XPLORER
8,4 6   ¹RG  EKINN ¶ ,EÈUR
 MANNA 4OPP BÅLL VERÈ  4),"/¨
3  

«SKA EFTIR VEL MEÈ FÎRNUM SM¹BÅL 6ERÈ
  ÖÒS 3     
0AJERO $)$ ',3 m 4/00%).4!+ RG
k EK Ö ,JËST LEÈUR TOPPL FILMUR
¹LF -EÈ ÎLLU 'OTT L¹N 6   MILLJ 3
 

%R AÈ LEITA AÈ BÅL ¹ BILINU   ÖÒS
5PPL Å S   EÈA  
«SKA EFTIR MMC 'ALANT ¹RGERÈ   
, FYRIR CA   ÖÒSUND STAÈGREITT
5PPL Å SÅMA   "JÎRN
«SKA EFTIR !MERÅSKUM BÅL  ¹RA EÈA
ELDRI ÖARF AÈ VERA SKOÈAÈUR EÈA SKOÈ
UNARH¾FUR 5PPH¾È FR¹   ÖÒS
5PPL Å S   EFTIR KL 

.ISSAN +ING #!0   $IESEL RG 
EK ¶KM VSK BÅLL 3  

«SKA EFTIR ËDÕRUM BÅL   Ö 5PPL Å
S  
6ANTAR ËDÕRAN SM¹BÅL EKKI ELDRI EN
¹RG k 3      
 

*EPPAR

-!.  4'!

0AJERO 6  k -JÎG GOTT EINTAK
.Õ HEDDPAKNING OG TÅMAREIM %K 
Ö 6ERÈ  !LLI  

«SKA EFTIR /KTAVIU 'OLF 0OLO
6ERÈUR AÈ ÖARFNAST VIÈGERÈA 
5PPL I S  

«SKA EFTIR BJÎLLU   MODEL ¶ARF
EKKI AÈ VERA GANGF¾R 5PPLÕSINGAR SEND
IST ¹ OHALLGRIMSSON HOTMAILCOM EÈA Å
SÅMA  

.%%-""
!
 &&1 !-+ #/
#'$4-3%-(!-'"
, ! )&

.%%- "" !
 %/''%1 !-'4$ 
"(# #'$4-3-%(!-
'"
, ! )&

4OY 2AV $ÅSEL 4URBO INTERCOOL ¹RG k
EKINN ¶ 5PPH¾KKAÈUR ¹ m ¹LFELG
(ITI Å S¾TUM +RËKUR &ILMA Å RÒÈUM
SPOILER EINN MÎLLU 5PPL Å S 
 6ERÈ M

"ÅLAR ËSKAST

6/,6/ &(  

--#
,
m
BREYTTUR
$ÅSEL SJ¹LFSK PALLHÒS HEITHÒÈUN DR¹TT
ARBEISLI CB STÎÈ STRAUMBREYTIR¹RG 
EKINN Ö6ERÈ   ¹KV   UPPL Å S
 

4IL SÎLU .ISSAN 0ATROL m ¹RG
(LAÈINN AUKABÒNAÈI MA MILLIGÅR LOFT
L¾SING FRAMAN SPILTENGI AUKA TANKUR
KASTARAR OG MARGT FLEIRA 5PPL Å S 


 Ö ÒT

!LDREI BETRA VERÈ

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

0ALLBÅLAR ¹ ²TSÎLU
!LDREI VERIÈ BETRA KAUPT¾KIF¾RI .¾R
NÕJIR  &ORD & FR¹ KR 
3T¾RRI PALLBÅLAR &ORD  OG $ODGE 2! ¹RGERÈ  MEÈ FJËRHJËLADRIFI OG
DÅSELVÁL OG ENGUM HRAÈATAKMARKARA FR¹
KR  (RINGDU NÒNA OG FESTU
GOTT EINTAK ¹ ÒTSÎLU ¶Ò FINNUR HVERGI
L¾GRA VERÈ ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLU
VERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG
ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA
MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

.%%-"" !
 '#""1 !-&&# *'(
, )&

#!4%20),,!2 #,

YFIRTAKA

'ULLFALLEGUR *EEP 'RAND #HEROKEE ¹RG
k EKINN  Ö MÅLUR SJ¹LFSKIPTUR TOPP
LÒGA LEÈUR ÖJËFAVÎRN OG ¹LFELGUR HV
 Ö 5PPL Å SÅMA  

--# #!.4%2

4), 3®,5

.%%- " '1!
0 "%&!"5%-'"#
&2 
, ! )&

0ATROL b ËBREYTTUR EKINN  ÖÒS
SUMAR OG NELGD VETRARD  MANNA VERÈ
 ÖÒS UPPL 
.ISSAN 4ERRANO )) k %KINN Ö .ÕL
GÅRKASSI PÒST OG VATNSKASSI m BREYTT
UR 3  
,AND 2OVER &REELANDER 3% 6 RGERÈ
 %KINN  ÖKM +RËKUR LEÈUR
TOPPLÒGA OMFL "ÅLL Å TOPPSTANDI 4ILBOÈ
Ö STGR SETT Ö 3TENDUR HJ¹
BILLIS SÅMI 

4IL SÎLU (UYNDAI 3TAREX DÅSEL ¹RG k
EKINN  ÖÒS ¶ARFNAST SM¹ VIÈGERÈAR
6ERÈ  ÖÒS 3 
4IL SÎLU 'RAND #HEROKEE ,AREDO 6  ,
¹RG  %KINN ¶ KM ,ITUR HVÅTUR
HRAÈASTILLIR !"3 ¹LFELGUR LITAÈ GLER OFL
6ERÈ  ¶ 5PPL Å S  

+/-!435 0# ,#

0ALLBÅLAR

.%%- " '1!
0 "%1!32-(&'"
%-'"#&2 
,  ! )&

(%+,!

4IL SÎLU .ISSAN 0ATROL 3% ¹RG  EK
 ÖÒS m BREYTTUR L¾STUR FRAMAN
OG AFTAN ,¾KKUÈ HLUTFÎLL 6ERÈ  MILLJ
5PPL Å SÅMA  

--# 0AJERO  DISEL SSK ¹RG k %K
 ÖÒS 5PPL Å S  

'-# :2 ¹RG k %KINN ÖÒS 6
  3J¹LFSK #RUISE #ONTROL  DYRA 3EGL
¹ PALLI m KRËMFELGUR GETA FYLGT 3ÅMI
 

+LETTAGÎRÈUM  
WWWHEKLAISVELASVID
3ÎLUMAÈUR  
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3ENDIBÅLAR

-ËTORHJËL

(JËLHÕSI

«SKA EFTIR TILBOÈI 3KIPTI MÎGULEG 5PPL
GEFUR %YÖËR Å S  

2ENAULT +ANGOO k   DIESEL EK 
ÖÒS 5PPL Å S  
4IL SÎLU 67 4RANSPORTER $ÅSEL ¹RG k
,ANGUR %K Ö 'ËÈUR OG FALLEGUR
BÅLL 6ERÈ Ö HV CA Ö 5PPL Å
S  

(LJËÈF¾RI

6INNUVÁLAR

²RVAL NOTAÈRA INNFLUTTRA LYFTARA TIL SÎLU
0/. 0ÁTUR / .IKUL¹SSON EHF S 


+4- 38 CC ¹RG  'L¾SILEGT HJËL
MEÈ FULLT AF AUKAHLUTUM 5PPL 
 «TTAR

6ÎRUBÅLAR

.5,,

4IL SÎLU NETABÒNAÈUR Å   TONNA B¹T
3PIL Å BORÈI MEÈ NETARÒLLU ¹ BORÈSTOKK
OG AFDRAGARI ¹SAMT NIÈURLEGGJARA OG 
ÖORSKANETATEINUM 5PPL Å S  

6ARAHLUTIR
"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

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

(ONDA 648  # k %K  KM
-IKIÈ AF AUKAHL 6ERÈ  Ö 3 


4IL SÎLU -!.   ¹RG  MEÈ GLUSSA
KERFI FYRIR MALARVAGN EINNIG 3ÎRLING
«PAL MALAR OG GRJËT PALLUR MEÈ STURT
UGRIND TJAKKI GLUSSABOXI OG VENTLAKISTU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

2AFSTILLING EHF
$UGGUVOGI 

&ENDER !MERICAN 4ELECASTER 3TANDARD
3ERIES 2OSEWOOD &RETBOARD  TONE
MULTI LAYER (I 1UALITY (I 'LOSS 3UNBUST
FINISH ,ÅTIÈ NOTAÈUR JA ¹RA MJÎG FAL
LEGUR &%.$%2 (ARD 3HELL #ONTOUR TASKA
FYLGIR 6ERÈ  ÖÒS 5PPL ¹ JONGR
I GMAILCOM

3TARTARAR !LTERNATORAR .ÕIR
HLUTIR SKIPTI HLUTIR VIÈGERÈIR
¹RATUGA REYNSLA (RÎÈ ÖJËNUSTA
MIKIÈ ÒRVAL
3ÅMI   '3-  

(ÒSBÅLAR

&ELLIHÕSI
4IL SÎLU +OMATSU 0# ¹RG k 
TONNA ÒTBREIKKANLEG BELTI  SKËFLUR
HRAÈTENGI #$ AÈEINS NOTUÈ  VINNU
STUNDIR 6ERÈ Ö ¹N VSK !TH SKIPTI
5PPL Å S  

0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 

,YFTARAR

%' 4ËNAR
²RVAL AF HARMONIKUM Å ÕMSUM
ST¾RÈUM OG GERÈUM AUK FYLGI
HLUTA ËLAR POKAR HARMONIKU
NËTUR HARMONIKU OG GEISLADISK
AR -JÎG HAGST¾È VERÈ
3ÅMI !KUREYRI    
 3ÅMI 2EYKJAVÅK  
   (ARMONIKUKENNSLA
FYRIR BYRJENDUR
,INE  3PIDER )) MAGNARI OG ,4$ RAFGÅTAR
TIL SÎLU ¹ Ö 0EDALL OG SNÒRUR MEÈ
5PPL Å S  

.Ò ER KOMINN TÅMI ¹ AÈ SKOÈA HJËL
FYRIR VORIÈ %RUM MEÈ  ## ENDUR
OHJËL GÎTUSKR¹È OG TILBÒIN ¹ GÎTUNA
¹ KR  ## LÅTIL TORF¾RUHJËL ¹
AÈEINS KR OG SVO ERU ÖAÈ FLOTTU
VESPURNAR  ## GÎTUSKR¹È OG TILBÒIN
¹ GÎTUNA ¹ KR 6EITUM 
AFSL¹TT ÒT ÖENNAN M¹NUÈ 5PPL Å SÅMA


4IL SÎLU
3JËNVARP
3JËNVARPSVIDEOVIÈGERÈIR !FSL TIL ELLI
ÎRYRKJA 3¾KJUM ,ITSÕN 3ÅÈUMÒLI 
3  

4IL SÎLU 3UZUKI '382  ¹RG k EK
 KM LÅTUR ÒT SEM NÕTT 5PPL Å S
 

4ÎLVUR
«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

+ÎRFUBÅLALEIGAN

6ÁLSLEÈAR

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

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

6ÁLAR OG VERKF¾RI

-"ENZ  %INN MEÈ ÎLLU (ÒSBÅLL
FR¹ UPPHAFI RG  %K ÖÒS 3ÅMI
 

9AMAHA 23 6ENTURE 4& %K KM
6ERÈ ¶ !TH SKIPTI 5PPL Å S 


#-4 SAGARBLÎÈ OG FR¾SITENNUR Å MIKLU
ÒRVALI SBORG 3MIÈJUVEGI  3 


²43!,!
4IL SÎLU 4OYOTA RAFMAGNSLYFTARI M
HLEÈSLUT¾KI OG SNÒNING k MËDEL OG
RAFMAGNSGEYMIR KEYRÈUR Å  KLST
.ÕM¹LAÈUR OG Å TOPPSTANDI 5PPL Å S
 
«SKA EFTIR AÈ KAUPA KÎRFUBÅL MEÈ LYFTU
H¾È  M 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 


"¹TAR

,JËSABEKKUR %RGOLINE !NDLIT OG AXLA
LJËS .ÕJAR PERUR 'JALDM¾LIR '3- 

'ËÈUR OG VEL MEÈ FARIN SVEFNSËFI TIL SÎLU
6ERÈ Ö 5PPL Å S   %GILL
'L¾NÕTT EINSTAKLINGSRÒM 8 CM
SELST ¹  ÖÒS #ANON VIDEOUPPTÎKU
VÁL 3ELST ¹  ÖÒS 4ASKA FYLGIR 3 

,ÅTIÈ NOTAÈUR FATNAÈUR OG MERKJAFATN
AÈUR ¹ BÎRN OG FULLORÈNA SKÅÈI OG
SKËR SKÅÈAFATNAÈUR HÒSGÎGN LAMPAR
LJËS LEIRTAU SKRAUTMUNIR MOTTUR TEPPI
B¾KUR GEISLADISKAR BLÎÈ OG MARGT FL
,AUGARDAG OG SUNNUDAG FR¹ KL  TIL
 AÈ &LËKAGÎTU 
¶RJ¹R GAMLAR EIKARHURÈIR X MEÈ
KARMI %INNIG KARMUR AF X UPPL
Å S  
3ALTVATNSFISKABÒR  L 4IL SÎLU MEÈ
FISKUM OG ÎLLUM BÒNAÈI ,IFANDI KËRALAR
6EL GRËIÈ 6  ÖÒS 3  
3KÅÈI !TONICK ,  3KËR   OG
+ASTLER ,  SKËR   (JËLASKAUTAR
ST¾RÈ  OG ST¾RÈ  "OOLING KÒLA TASKA
OG SKËR SÅMI  

«SKAST KEYPT
.Ò STYTTIST Å SUMARIÈ

4IL SÎLU 6IKING FELLIHÕSI ¹RG k MEÈ
FORTJALDI VERÈ  ÖÒS 3   
 

3UZUKI UTANBORÈSMËTORAR

3UZUKI UTANBORÈSMËTORAR Å MIKLU ÒRVALI
&R¹B¾R VERÈ 3UZUKI 5MBOÈIÈ EHF 3
  WWWSUZUKIIS

«SKA H¹U RÒMI MEÈ LEIKPL¹SSI UNDIR
5PPL Å S  
«SKA EFTIR AÈ KAUPA MERKTAR SKIPSBJÎLL
UR 5PPL Å S  

4IL SÎLU MÒRBROTST¾KI

"ROKK ROBOT  FJARSTÕRÈUR ¹ BELTUM
3AGIR BROTVÁLAR OG KJARNABORSVÁLAR ,ÅTILL
FLUTNINGABÅLL MEÈ LYFTU %INNIG MINI GRAFA
¹SAMT KERRU 5PPL Å SÅMA  
4IL SÎLU NÕ KEÈJU RAMAGNS TALÅA LYFTIGETA
 TONN 5PPL Å S   EFTIR KL


4IL BYGGINGA
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6ERSLUN
3M¹GRÎFULEIGA
6ANTAR ÖIG SM¹GRÎFU Å GARÈINN
BÅLAPLANIÈ DRENIÈ GRUNNINN EÈA
EITTHVAÈ ALLT ANNAÈ
(AFÈU Ö¹ SAMBAND Å SÅMA 

34 6ERKTAKAR EHF

(REINGERNINGAR

"ËKHALD
"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG
STOFNUN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ ¹
SANNGJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËNUSTA
EHF SÅMI  

"ËKHALD OG SKATTFRAMTÎL

(ÒSAVIÈHALD

6SK UPPGJÎR LAUNAUPPGJÎR OG FLEIRA 
¹RA REYNSLA ¹N¾GÈRA VIÈSKIPTAVINA 3
 

¶AK OG UTANHÒSSKL¾ÈNINGAR OG ALLT
HÒSAVIÈHALD 2AGNAR 6 3IGURÈSSON EHF
3  

'LERJUNGLUGGAVIÈGERÈIR
-ËÈUHREINSUN GLERJA

&J¹RM¹L

3J¹UM UM ÎLL GLERSKIPTI VIÈGERÈIR OG
BREYTINGAR UTANHÒSS SEM INNAN &YRIR
HÒSEIGENDUR OG HÒSFÁLÎG 4ILBOÈ ÖÁR
AÈ KOSTNAÈARLAUSU &AGÖJËNUSTAN EHF
S  

&J¹RHAGS OG REKSRARR¹È
GJÎF

'ERUM TILBOÈ Å FJ¹RHAGS OG REKSTRAR
R¹ÈGJÎF AÈ KOSTNAÈARLAUSU 5PPL Å S
   MARKADSSTOFAN MARKADS
STOFANIS

&LÅSALÎGN MÒRVINNA
M¹LUN SMÅÈI

2¹ÈGJÎF
µMISLEGT

&J¹RHAGS OG REKSRARR¹È
GJÎF

'ERUM TILBOÈ Å FJ¹RHAGS OG REKSTRAR
R¹ÈGJÎF AÈ KOSTNAÈARLAUSU 5PPL Å S
   MARKADSSTOFAN MARKADS
STOFANIS

²TVEGUM LOK ¹ ALLAR ST¾RÈIR OG GERÈIR
POTTA FR¹ 3UNSTAR WWW3UNSTARCOVERS
COM ST¾RSTA FRAMLEIÈANDA EINANGRUN
ARLOKA FYRIR HEITA POTTA (¾GT ER AÈ VELJA
UM ÖÁTTLEIKA     ,B EÈA b7ALK
ON COVERm ,OKIN ERU ÎLL MEÈ ST¹LSTYRK
INGU 3J¹ N¹NAR ¹ WWW*ON"ERGSSON
IS *ËN "ERGSSON EHF +LETTH¹LSI  3ÅMI
 

¶ARFTU AÈ L¹TA M¹LA

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

'ERUM TILBOÈ Å FJ¹RHAGS OG REKSTRAR
R¹ÈGJÎF AÈ KOSTNAÈARLAUSU 5PPL Å S
   MARKADSSTOFAN MARKADS
STOFANIS

&J¹RHAGS OG REKSRARR¹È
GJÎF

 

3ÅMASP¹   OPIÈ   VIRKA
DAGA HELGAR  

)ÈNAÈUR
&¾RIBÎND TIL LEIGU

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

.UDD

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

,OSAÈU ÖIG VIÈ JËLASTRESSIÈ OG SLAKAÈU
¹ )LMOLÅU NUDD GEFUR GËÈANN LÅÈAN %RLA
Å S  

"ÒSLËÈARFLUTNINGAR

0ÅANË FLUTN OG ALLIR ALM FLUTN !LLAR
ST¾RÈIR BÅLA !UKAMAÈUR EF ËSKAÈ ER
5PPL I S     

'ARÈYRKJA

%NGLALJËS   EÈA
 
%URO6ISA

%R SPENNANDI TÅMI FRAMUNDAN -IÈLUN
ANDLEG LEIÈSÎGN FYRIRB¾NIR TRÒNAÈUR
,ÎNG REYNSLA %R VIÈ ALLA DAGA FR¹  
,¹RA SP¹MIÈILL  KR MÅN

3MIÈSLAUSNIR EHF GETA B¾TT VIÈ SIG
FLEIRI VERKEFNUM 4ÎKUM AÈ OKKUR UPP
SETNINGU INNRÁTTINGA HURÈA MILLIVEGGJA
¹SAMT PARKETLÎGN OG ALLRI ALMENNRI
SMÅÈAVINNU 4ILBOÈ EÈA TÅMAVINNA 3
  "ENNI

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA 4ILBOÈ 5PPL
Å S  

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

6ILTU NÕTT BAÈHERBERGI ELDHÒS EÈA
BREYTINGAR INNANHÒSS KL¹RAÈAR STRAX Å
FEBRÒAR )ÈNAÈARMANNATEYMI VANTAR
FLEIRI VERKEFNI SM¹ OG STËR Å FEB %RUM
RÎSKIR OG ÖRÅFUM EFTIR OKKUR WWW
HUSVERKIS 3  

4EK AÈ MÁR ENDURNÕUN ¹ RAFLÎGNUM
OG TÎFLUM Å ELDRI HÒSUM 5PPL Å S
 

-¹LARAR

3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
AR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR

3P¹DËMAR

(ÎFUM TIL LEIGU JARÈVEGS OG MÒR
BROT F¾RIBÎND 5PPL Å S  
"ORT¾KNI
4IL SÎLU IÈNAÈARRYKSUGA STEYPUHR¾RIVÁL
OG VINNUPALLUR 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 


2AFVIRKJUN

(ÒSAVIÈHALD

4RÁSMÅÈI

  



4IMBURMENN 4RÁSMIÈIRVERKST¾ÈI VERK
TAKAR &JARL¾GJUM ¹N ENDURGJ HREINT OG
ÖURRT TIMBURAFSAG OG BÒTA 3 

4),"/¨
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®NNUR ÖJËNUSTA

4ÎKUM AÈ OKKUR GRÎFT ¹
HÒSGRUNNUM
3J¹UM UM ALLAR M¾LINGAR &LJËT
OG GËÈ ÖJËNUSTA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

.EMI UTAN AF LANDI ËSKAR EFTIR HERB EÈA
EINSTAKLINGSÅBÒÈ ¹ HÎFUÈBSV Å LENGRI
TÅMA 5PPL Å S  

$ÕRAHALD

¶ROSKAÖJ¹LFI ËSKAR EFTIR   HERB ÅBÒÈ
'REIÈSLUGETA  TIL  CA 5PPL Å S
 

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

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
&¾ÈUBËTAREFNI

4IL LEIGU BJÎRT  HERB  FM ÅBÒÈ Å
(¹ALEITISHVERFI FR¹  MARS %INGÎNGU
LEIGÈ FJÎLSKYLDUFËLKI 6ERÈ  ÖÒS MEÈ
HÒSSJËÈI 5PPLÕSINGAR UM FJÎLSKYLDUHAGI
OG STARF SENDIST TIL IBJ INTERNETIS

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

(ÒS OG ÅBÒÈIR TIL LEIGU ¹ 3P¹NI %RUM
RÁTT SUNNAN VIÈ 4ORREVIEJA -IKIÈ ÒRVAL
OG FR¹B¾RT VERÈ !LLAR UPPL Å SÅMA 
   OG ¹ LINDH VISIRIS

.UDD
6ILTU NUDD  (AFÈU SAMBAND Å SÅMA
 
2AFMAGNSNUDDBEKKUR .AUÈSYNLEGUR
FYRIR NUDDARA %INS OG NÕR 6ERÈ  ÖÒS
3  

(EILSUVÎRUR

3NYRTING

¥SL &J¹RHTÅK TIL SÎLU TTB (2&¥ 4ILBÒIN
TIL AFH .¹MSKEIÈ FYLGIR MEÈ 3 


,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR ¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹
UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP
,EIGULISTANS +ÅKTU INN ¹ WWWLEIGU
LISTINNIS EÈA HAFÈU SAMB VIÈ OKKUR Å
S  

4IL GEFINS BLÅÈIR OG SKEMMTILEGIR KETTLING
AR ¶RÅLIT L¾ÈA SVARTUR OG HVÅTUR FRESS 
VIKNA GÎMUL OG KASSAVANIR 5PPL Å S
  !NNETTE

'ARÈAB   H ÅB MBÅLSK  FM 
ÖM¹N MHÒSSJ  M¹N FYRIRFR  Ö
TRYGGING ,EIGIST TÅMAB 3   
 

,ABRADOR 2ETRIVER (REINR¾KTAÈIR HVOLP
AR TIL SÎLU 5PPL Å S   OG 


JA HERB ÅBÒÈ TIL LEIGU Å (AFNARFIRÈI
5PPL Å S   E KL 

,ABRADOR HVOLPAR

%R MEÈ  YNDISLEGA OG GULLFALLEGA 
VIKNA RAKKA EFTIR 5PPL Å S  
0ERSNESKUR SKËGARKETTLINGUR EIN L¾ÈA
EFTIR

JA HERBERGJA  FERM Å -OSFELLSB¾
,ANGTÅMALEIGA 5PPL Å SÅMA   OG
¹ GUNNARHALLDOR MITTIS

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
'ISTING

(ÒSGÎGN

3UMARBÒSTAÈIR TIL LEIGU  MÅN FR¹
26+  (EITUR POTTUR OG GASGRILL .¹NARI
UPPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA WWW
NUPARIS

&YRIR VEIÈIMENN
+ONUDAGURINN

¶Ò F¾RÈ DEKURVÎRUR NUDDOLÅUR OG BAÈ
VÎRUR Å MIKLU ÒRVALI HANDA HENNI HJ¹
OKKUR ,ÅFR¾N VERSLUN 'REEN !PPLE
,AUGAVEGI  WWWGREENAPPLEIS
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

3UMARBÒSTAÈIR

(ÎRÈUDALS¹ Å $ÎLUM 3ALA VEIÈLEYFA
HAFINN Å SÅMA   OG   ,AX
OG SILUNGUR 5PPLÕS ¹ VEIÈIIS

%R AÈ LEITA AÈ VISTLEGRI TVEGGJA
HERB EÈA STÒDÅËÅBÒÈ ¹ LEIGU
MIÈSV¾ÈIS Å 2VK $RAUMAÅBÒÈ
V¾RI Å RISI EÈA ¹ H¾È MEÈ SVÎL
UM "AÈKAR MEÈ STURTU V¾RI
DRAUMUR 6INN VIÈ RITSTÎRF ¹
HEIMILINU %R AÈ LEITA AÈ ÅBÒÈ
AREIGANDA SEM LEGGUR MEIRA
UPP ÒR G¾ÈUM EN MAGNI %R
VEL AF 'UÈI GERÈ OG RAUNH¾F
GREIÈSLUGETA MÅN ER CA 
KR ¹ M¹N
5PPL Å S   OG 
 NETFANG DING SIMNETIS
"ESTU KVEÈJUR )NGIBJÎRG

'RÎFUÖJËNUSTA ¹ 3UÈURLANDI LAGNA
SKURÈIR ROTÖR¾R FLEYGUN O FL VIÈ SUM
ARHÒS 3ÅMI Å VÁL   5PPL Å S 
   

!TVINNUHÒSN¾ÈI

,EIKSKËLINN 3¾BORG
3TARHAGA 
«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA AÈSTOÈ Å
ELDHÒS VIÈ UPPVASK OG FL 
STARF EFTIR H¹DEGI
5PPLÕSINGAR VEITIR LEIKSKËLA
STJËRI Å SÅMA    
 EÈA ¹ STAÈNUM 3TARHAGA


'EYMSLUHÒSN¾ÈI
"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR
 FM BÅLSKÒR TIL LEIGU Å VESTURB¾NUM
,EIGIST SEM GEYMSLA 5PPL Å S 


3TARFSFËLK ËSKAST
¹ SËLBAÈSSTOFU 3MART
'RENS¹SVEGI  6IRKA DAGA FR¹
KL  
9NGRI EN  ¹RA KOMA EKKI TIL
GREINA 2EYKLAUS VINNUSTAÈUR
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ STAÈNUM
3ËLBAÈSTOFAN 3MART

'ISTING
'ISTIHEIMILI (ALLDËRU (VIDOVRE+ÎBEN
«DÕR OG GËÈ GISTING WWWGISTIHEIMILID
DK   

6EITINGAHÒS Å +ËPAVOGI
¥SLENSKUM¾LANDI STARFSFËLK
ËSKAST Å KVÎLD OG HELGARVINNU
SKILEGUR ALDUR  
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

(EIMILIST¾KI
6ANTAR BAKAROFN ST¹L EÈA SVARTAN FYRIR
LÅTINN PENING 6IL LÅKA GJARNAN KOMAST
YFIR FLOTTA GAMLA ELDHÒSINNRÁTTINGU EF
EINHVER ÖARF AÈ LOSNA VIÈ SVOLEIÈIS 3ÅMI
 

%MPLOYMENT AGENCY SEEKS
CARPENTERS GENERAL WORKERS
ELECTRICIANS IRON BINDERS PLU
MMERS MASONS HEAVY DUTY
DRIVERS PAINTORS AND MORE FOR
THE CONSTRUCTION AREA #ALL *OAO
TLF  

!GENCIA DE TRABALHO PROCURA
TRABALHADORES PARA TODAS AS
AREAS DE CONSTRU¿»O CIVIL CARP
INTEIROS ELECTRECISTAS ARMAD
ORES DE FERRO CANALIZADORES
PEDREIROS MOTORISTAS PESADOS
PINTORES ETC #ONTATO *OAO TEL
 

4IL LEIGU Å -OSFELLB¾ CA  FM IÈN
AÈARRÕMI EFRI H¾È ¹SAMT ÅBÒÈ 3 


+¾RI ÅBÒÈAREIGANDI

!TVINNA Å BOÈI

 ¹RA KK ËSKAR EFTIR STÒDÅËÅBÒÈ SEM
ALLRA FYRST Å (AFNAFIRÈI EÈA N¹GRENNI
2EGLUSEMI OG SKILVÅSUM GREIÈLUM HEITIÈ
5PPL Å S  

4IL LEIGU  FM  HERB ÅBÒÈ ¹ ANNARRI
H¾È Å +ËPAVOGI ¥BÒÈIN ER LAUS NÒ
ÖEGAR OG VERÈUR AÈEINS LEIGÈ SKILVÅS
UM OG REGLUSÎMUM (ÒSGÎGN ÅSSK¹PUR
OG GARDÅNUR FYLGJA ,ANGTÅMALEIGA %INN
M¹N FYRIRFRAM OG TRYGGING 6ERÈ KR
 ¹ M¹N 5PPL GEFUR +ARL Å SÅMA
  OG  
"JÎRT OG HLÕLEG JA HERBERGJA  FM
ÅBÒÈ TIL LEIGU Å (AFNARFIRÈI ¹ GËÈUM
STAÈ 6ERÈ  ÖÒSM¹N 5PPL Å S
 

3ËFASETT FR¹ ®NDVEGI    TIL SÎLU
3ELST ËDÕRT 3  

 ¹RA KK ËSKAR EFTIR AÈ TAKA ¹ LEIGU
HERB EÈA STÒDÅËÅBÒÈ Å MIÈB¾NUM
(EF MEÈM¾LI 5PPL Å S  

(ESTAMENNSKA
3MÅÈA INNRÁTTINGAR Å HESTHÒS HEITGAL
VANSERAÈ -ARGRA ¹RA REYNSLA 5PPL Å S
   !ÈALSTEINN

2EGLUSAMUR FAÈIR ËSKAR EFTIR  HERB
ÅBÒÈ TIL LANGTÅMA LEIGU FR¹  MARS HELST
MIÈSV¾ÈIS Å 2VK 5PPL Å S  

4),+9..).'!2

+ËPAVOGSB¾R

!UGLÕSING UM SKIPULAG Å +ËPAVOGI
$IMMUHVARF  ! OG " "REYTT DEILISKIPULAG
¥ SAMR¾MI VIÈ  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA AUGLÕSIST HÁR MEÈ TILLAGA AÈ BREYTTU DEILISKIPULAGI $IMMU
HVARFS  OG ! ¥ BREYTINGUNNI FELST AÈ LËÈUNUM AÈ $IMMUHVARÙ  OG ! ER SKIPT UPP Å ÖRJ¹R EINBÕLISHÒSA
LËÈIR  HVERRI LËÈ VERÈI EIN ÅBÒÈ ¹ TVEIMUR H¾ÈUM  LËÈINNI NR ! ER GERT R¹È FYRIR STAKST¾ÈRI BÅLAGEYMSLU
,ËÈIN $IMMUHVARF  VERÈUR  M ¹ÈUR  M $IMMUHVARF ! VERÈUR  M ¹ÈUR  M OG
NÕ LËÈ $IMMUHVARF " VERÈUR  M !ÈKOMA AÈ HÒSI NR  VERÈUR FR¹ $IMMUHVARÙ EN AÈ LËÈUNUM !
OG " VERÈUR LÎGÈ AÈKOMA VEGUR ¹ LËÈ $IMMUHVARFS NR " MEÈ KVÎÈ UM AÈKOMU  LËÈUNUM ER GERT R¹È
FYRIR  BÅLAST¾ÈUM ¹ HVERRI LËÈ OG H¹MARKS M¾NISH¾È HÒSA ER   METRAR OG ÒTVEGGJA   METRAR 'ERT ER
R¹È FYRIR  ÅBÒÈUM ¹ SV¾ÈINU EÈA ÖÁTTLEIKA SEM JAFNGILDIR UM   ÅBÒÈUM AÈ MEÈALTALI ¹ HVERN HA 4ILLAGAN ER
SETT FRAM ¹ UPPDR¾TTI Å MKV  DAGS  JANÒAR 

4ILLAGAN ER SETT FRAM ¹ UPPDR¾TTI Å MKV  .¹NAR VÅSAST TIL KYNNINGARGAGNA
4ILLÎGURNAR VERÈA TIL SÕNIS ¹ "¾JARSKIPULAGI +ËPAVOGS &ANNBORG   H¾È FR¹ KL  TIL  M¹NUDAGA TIL
ÙMMTUDAGA OG ¹ FÎSTUDÎGUM FR¹  TIL  FR¹  FEBRÒAR  TIL  MARS  %INNIG M¹ SJ¹ TILLÎG
UNAR ¹ HEIMASÅÈU B¾JARINS WWWKOPAVOGURIS !THUGASEMDIR EÈA ¹BENDINGAR SKULU HAFA BORIST SKRIÚEGA
"¾JARSKIPULAGI EIGI SÅÈAR EN KL  ÖRIÈJUDAGINN  APRÅL  ¶EIR SEM EKKI GERA ATHUGASEMDIR INNAN
TILSKILINS FRESTS TELJAST SAMÖYKKIR TILLÎGUNNI
3KIPULAGSSTJËRI +ËPAVOGS
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«SKUM EFTIR DUGLEGUM
MANNI MEÈ MEIRAPRËF

(ÒSASMIÈUR ËSKAST
(ÒSASMIÈUR ËSKAST UM ER AÈ
R¾ÈA FRAMTÅÈARVINNU 'ËÈ LAUN
FYRIR RÁTTA AÈILA
.¹NARI UPPL Å S  

6ANTAR DUGLEGAN MANN MEÈ
MEIRAPRËF TIL ÒTKEYRSLUSTARFA ¹
STËRAN BÅL Å 2EYKJAVÅK
5PPL Å SÅMA  

'RÎFUMENN EHF

«SKA EFTIR GRÎFUMANNI OG VERKAMANNI
%INGÎNGU VANIR MENN KOMA TIL GREINA
'ËÈ LAUN Å BOÈI 5PPL Å S   
    

!KTU 4AKTU

%UROPRIS STÎRF Å BOÈI 3  
%UROPRIS

!KTU 4AKTU 3KÒLAGÎTU OG !KTU
4AKTU 'ARÈAB¾ LEITAR EFTIR RÎSKU
OG HEIÈARLEGU STARFSFËLKI Å FULLT
STARF OG HLUTASTARF 6AKTAVINNA
Å BOÈI 3KEMMTILEGT STARF ¹
SKEMMTILEGUM VINNUSTAÈ
!TVINNUUMSËKNIR ¹ WWWAKT
UTAKTUIS

!UPAIR ËSKAST Å .¾STVED
$ANMÎRKU TIL EINS ¹RS

¡G ER  ¹RA KK MÁR BR¹ÈVANTAR GËÈA
VINNU "ÅLPRËF OG ÎLL HELSTU VINNUVÁLAR
(EF GËÈA REYNSLU AF VINNUVÁLUM OG
LYFTARAVINNU 5PPL Å S   EÈA
GUTTI STRIKIS

"-7l EK ÖÒS -STUÈARI
-SPEIGLAR OG SPOILER ÖÒS
!LMERAl EK ÖÒS 3VARTUR MEÈ FILM
UM ÖÒS NÕJAR FELGUR OG NÕ DEKK ¹
B¹ÈUM 3  

-ATREIÈSLUMAÈUR LEITAR EFTIR VINNU VIÈ
MATREIÈSLU EÈA SAMB¾RILEGT ER HEIÈ
ARLEGUR OG TRAUSTUR MEÈM¾LI TIL STAÈAR
HUGASAMIR SENDIÈ EMAIL ¹ KOKKUR ODR
IS (LAKKA TIL AÈ HEYRA FR¹ YKKUR
 ¹RA N¹MSMAÈUR ËSKAR EFTIR HLUTA
STARFI 6ANUR FLESTU 5PPL Å S  
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VERKEFNI B¾ÈI Å TILBOÈUM OG TÅMA
VINNU
6INNUSÅMI  

«SKAÈ ER EFTIR MANNESKJU TIL ÖESS AÈ
G¾TA !LFRED  ¹RS SJ¹ UM ÖRIF OG
HJ¹LP VIÈ MATARGERÈ ¶ARF AÈ GETA HAFIÈ
STÎRF UM MIÈJAN MAÅ EÈA BYRJUN JÒNÅ
6IÈKOMANDI F¾R  $++ ¹ M¹NUÈI OG
EIGIÈ HERBERGI MEÈ SJËNVARPI  HEIMIL
INU ERU  SYSTKINI OG FJÎLSKYLDAN HEFUR
¹ÈUR HAFT ÅSLENSKAR STELPUR TIL AÈ G¾TA
ELDRI SONAR SÅNS %MILS $ÎNSKUKENNSLA
X Å VIKU 5PPL SENDIST ¹ DÎNSKU EÈA
ENSKU ¹ LISBETHBORG MAILDK
"JÎRNSBAKARÅ ËSKAR EFTIR STARFSKRAFTI TIL
AFGREIÈSLUSTARFA 6INNUTÅMI ER FR¹ KL 
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"ARINN

«SKUM EFTIR TRAUSTUM OG DUG
LEGUM STARFSKRAFTI ¹ ALDRINUM
  ¹RA Å VERSLUN OKKAR Å
(AFNARFIRÈI HUGI ¹ TÅSKU OG
VERSLUNARSTÎRFUM ER SKILYRÈI
¹SAMT ÖVÅ AÈ VERA TILBÒIN TIL AÈ
TAKA AÈ SÁR ¹BYRGÈ Å VERSLUNN
INNI 3KEMMTILEGIR MÎGULEIKAR
FYRIR RÁTTU MANNESKJUNA
5PPLÕSINGAR GEFUR (AFDÅS Å
SÅMA  

&ËLK Å ELDHÒS ËSKAST ¹ HRESSASTA BARINN Å
B¾NUM 3  

µMISLEGT

#AFÁ 2OMA +RINGLUNNI ËSKAR EFTIR STARFS
KRAFTI ,¹GMARKSALDUR  ¹R 'ËÈ LAUN
OG SVEIGJANLEGUR VINNUTÅMI Å BOÈI 5PPL
GEFUR (ALLA Å S  

®RYGGISG¾SLAN EHF ËSKAR
EFTIR STARFSFËLKI

6EGNA MIKILLA ANNA VANTAR STUNDVÅST
OG ¹BYRGT FËLK Å VINNU "¾ÈI KARLMENN
OG KVENNFËLK ¹ ALDRINUM  ¹RA Å
N¾TUR KVÎLD OG HELGARVINNU 5PPL GEFUR
"JARKI S   EKL 

"ËKARI ËSKAST Å HLUTASTARF

!TVINNA Å (AFNARFIRÈI
3TARFSKRAFTUR ËSKAST TIL ÕMISSA
STARFA Å FATAHREINSUN 6INNUTÅMI
FR¹ KL   'ETUR ORÈIÈ BREYTI
LEGUR
5PPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM .ÕJA
FATAHREINSUNIN EÈA Å SÅMA 
   

/KKUR VANTAR HRESST
STARFSFËLK Å VINNU ¹ 'EYSI
Å (AUKADAL
4UNGUM¹LAKUNN¹TTA SKILYRÈI
'ISTING ¹ SV¾ÈINU MÎGULEG
3KEMMTILEG VINNA Å SKEMMTI
LEGU UMHVERFI
5MSËKNIR SENDIST ¹ ELM
AR GEYSIRSHOPSIS FYRIR 
FEBRÒAR NK

5NGT FYRIRT¾KI ËSKAR EFTIR DUG
LEGUM STARFSMÎNNUM MEÈEIG
ENDUM OG EÈA FJ¹RFESTUM
4EKJUÎFLUN ER ALFARIÈ H¹È DUGN
AÈI VIÈKOMANDI EN VERULEGIR
MÎGULEIKAR ERU FYRIR HENDI ¹
ÕMSUM SVIÈUM 'ËÈ TÎLVUKUNN
¹TTA NAUÈSYNLEG
¶EIR SEM ¹HUGA HEFÈU ¹ AÈ
KYNNA SÁR ÖESSI M¹L PËSTLEGGI
VINSAMLEGAST NAUÈSYNLEGAR
UPPLÕSINGAR MERKTAR
b.Õ SÕNm
)NN ¹ AFGREIÈSLU &RÁTTABLAÈSINS
FYRIR 

,ÅTIÈ FYRIRT¾KI Å (VERAGERÈI ËSKAR EFTIR
BËKARA Å HLUTASTARF 'ËÈ REYNSLA SKILYRÈI
5MSËKNIR SENDAST ¹ SMAAR FRETTIS FYRIR
 MARS  MERKT BËKARI 

3ËLBAÈSTOFA

«SKUM EFTIR STARFSFËLKI Å HLUTASTARF
5PPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM 3ËLBAÈSTOFAN
3¾LAN "¾JARLIND  3  

5PPSKRIFTIR

!TVINNA ËSKAST

%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

²TVEGUM STARFSFËLK FR¹
0ËLLANDI OG 0ORTÒGAL

.¾TURVÎRÈUR (ËTEL
(ËTEL Å MIÈBORGINNI ËSKAR
EFTIR AÈ R¹ÈA N¾TURVÎRÈ
5NNIÈ ER Å  N¾TUR FRÅ Å 
5PPL GEFUR HËTELSTJËRI Å S
 

$EILDU UPPSKRIFTUM ÖÅNUM MEÈ VINUM
OG FJÎLSKYLDU WWWMATSELDIS

Å EFTIRTALIN STÎRF 
3MIÈI -ÒRARA 0ÅPARA 2AFVIRKJA
6ÁLVIRKJA -EIRAPRËFSBÅLSTJËRA
4¾KJASTJËRNENDUR 6ERKAMENN
(JÒKRUNARFËLK OG ÎNNUR STÎRF
SAMKV¾MT ËSKUM ATVINNUREK
ANDA
3!3 3TARFSMANNALEIGAN
5PPL GEFUR 3VERRIR Å S 

3KOÈAÈU WWW+ENNSLACOM EF ÖÒ VILT
LOSNA VIÈ SKULDIR OG F¹ MIKLU H¾RRI
TEKJUR

%INKAM¹L
 ¹RA KARLMAÈUR ËSKAR EFTIR AÈ KYNNAST
KONU SEM VINI SEM ER ¹ ALDRINUM  
¹RA %R REGLUSAMUR OG EINMANNA 3VÎR
SENDIST ¹ &RÁTTABLAÈIÈ FYRIR  MARS
-ERKT b6INUR m
4V¾R VINKONUR UM FIMMTUGT OG SEXTUGT
ËSKA EFTIR DANSFÁLÎGUM ¹ SVIPUÈUM
ALDRI 5PPL SENDIST &", MERKT b$ANS
m
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&URÈUÙSKAR EHF SEM REKA MEÈAL ANNARS +OKKANA
VEISLUÖJËNUSTU ÙSKBORÈIN Å (AGKAUPUM OG /STA
OG S¾LKERABORÈIÈ Å (AGKAUPUM KRINGLUNNI
,EITAR EFTIR YÙRMANNESKJU Å ÙSKVINNSLU OKKAR
3TARFSSVIÈ
o )NNKAUP ¹ ÙSKMARKAÈI OG PANTANIR ¹ ÎLLU HR¹EFNI
o 6INNA Å ÙSKVINNSLU
o 3KIPULAGNING ¹ ÒTKEYRSLU
o 3TARFSMANNAHALD
o 3KIPULAGNING ¹ INNVIKTUN HR¹EFNIS
(¾FNISKRÎFUR
o (¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
o ¶JËNUSTULIPURÈ
o 2EYNSLA AF SVIPUÈU STARÙ KOSTUR
.AUÈSYNLEGT ER AÈ UMS¾KJENDUR HAÙ REYNSLU AF ÙSKVINNSLU
5M FRAMTÅÈARSTARF ER AÈ R¾ÈA

  



HUGASAMIR SENDIÈ TÎLVUPËST ¹ KOKKARNIR KOKKARNIRIS
EÈA HRINGIÈ Å SÅMA   MILLI KL  OG  EÈA  

&URÈUÙSKAR EHF
&ISKISLËÈ A o  2EYKJAVÅK
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Lágstemmd en innihaldsrík
b N¹TTBORÈINU MÅNU VAR SÅÈAST BËKIN 3ENDIHERRANN EFTIR "RAGA «LAFS
SON ¶AÈ VAR MJÎG GAMAN AÈ LESA Ö¹ BËK FYRIR MARGRA HLUTA SAKIR "ËKIN
ER L¹GSTEMMD EN SAMT INNIHALDSRÅK OG SPENNANDI EINS OG "RAGA ER
EINUM LAGIÈ %INHVERN VEGINN ¹TTI MAÈUR EKKI VON ¹ ÖVÅ AÈ H¾GT V¾RI AÈ
BÒA TIL SVO SNILLDARLEGA SNIÈNA ATBURÈAR¹S KRINGUM EINS ËSPENNANDI VIÈ
BURÈ OG FÎR LJËÈSK¹LDS ¹ SK¹LDAÖING ERLENDIS %N "RAGA TEKST ¹ EINSTAKAN
H¹TT AÈ FLÁTTA SAMAN FORTÅÈ OG NÒTÅÈ HJ¹ SÎGUHETJUNNI OG GEFUR LESAND
ANUM INN H¾FILEGA SKAMMTA AF VÅSBENDINGUM OG ËR¹ÈNUM G¹TUM SEM
RAÈAST SVO SAMAN AÈ LOKUMm

3KÒLI "JÎRN 'UNNARSSON
STAÈARHALDARI ¹ 3KRIÈUKLAUSTRI
&2¡44!",!¨)¨(2®..

2!5¨) "!2«.).. -!.&2%$ 6/.
2)#(4(/&%.

b+APUTTm VAR
LOKAORÈIÈ
2AUÈI BARËNINN HÁT -ANFRED VON
2ICHTHOFEN OG VAR ÖÕSKUR AÈALS
MAÈUR (ANN VARÈ SÅÈAR EINN D¹È
ASTI OG H¾TTULEGASTI KAPTEINNINN
Å ÖÕSKA FLUGHERNUM Å FYRRI HEIMS
STYRJÎLDINNI
"ARËNINN HËF FERIL SINN Å HERNUM
SEM RIDDARALIÈI EN ÖAR SEM HESTAR
Å ORRUSTU VORU ÒRELT ÖING VAR HANN
SETTUR Å BIRGÈAFLUTNINGA ¶AÈ ¹TTI
ILLA VIÈ BARËNINN OG ÖVÅ FÁKK HANN
SIG FLUTTAN Å FLUGHERINN ÖAR SEM
GL¾STUR FERILL HANS HËFST &YRSTA
SKOTMARK HANS FÁLL TIL JARÈAR VORIÈ
 EN ÖAR SEM FLUGVÁLIN HRAP
AÈI VIÈ ËVINALÅNUR FÁKK HANN SIG
URINN EKKI SKR¹ÈAN &YRSTI FULLNAÈ
ARSIGURINN KOM UM HAUSTIÈ OG TIL
AÈ FAGNA FÁKK HANN VIN SINN SEM
VAR GULLSMIÈUR TIL AÈ SMÅÈA SILFUR
BIKAR OG GRAFA Å HANN DAGSETNINGU
SIGURSINS OG HVERNIG BYSSU HANN
NOTAÈI ¶ESSARI HEFÈ HÁLT HANN ÖAR
TIL UNDIR LOK STRÅÈSINS ÖEGAR SILFUR
FÁKKST EKKI LENGUR Å ¶ÕSKALANDI
.AFNGIFTINA 2AUÈI BARËNINN HLAUT
-ANFRED VEGNA ÖESS AÈ HANN
M¹LAÈI FLUGVÁL SÅNA RAUÈA (ER
SVEIT HANS VAR ÎLL M¹LUÈ BJÎRTUM
LITUM EN ÖAÈ VAR TIL AÈ AÈSKILJA
EIGIN FLUGVÁLAR FR¹ ËVINAVÁLUM
-ARGLITAR VÁLAR OG STËR TJÎLD SEM
GEYMDU FLUGVÁLARNAR OG BÒNAÈ
TENGDAN ÖEIM URÈU TIL ÖESS AÈ
FLUGSVEITIN VANN SÁR FLJËTLEGA INN
VIÈURNEFNIÈ b3IRKUSINN FLJÒGANDIm
2AUÈI BARËNINN SKAUT NIÈUR
FLEIRI EN  FLUGVÁLAR BANDA
MANNA (ANN VAR VIRTUR OG D¹È
UR B¾ÈI AF LÎNDUM SÅNUM OG
ANDST¾ÈINGUM SEM S¹ST BEST
ER HANN VAR SKOTINN NIÈUR "AR
ËNINN VAR REYNDAR SKOTINN TVISV
AR Å FYRRA SKIPTIÈ Å HÎFUÈIÈ EN Ö¹
LENTI HANN ¹ YFIRR¹ÈASV¾ÈI ¶JËÈ
VERJA VIÈ ILLAN LEIK 3UMIR SEGJA
AÈ HANN HAFI ALDREI N¹È SÁR EFTIR
SKOTIÈ OG HAFI HLOTIÈ VARANLEGAN
HEILASKAÈA (VERJU SEM ÖVÅ LÅÈ
UR Ö¹ FËR BARËNINN AFTUR Å LOFT
IÈ OG SKAUT NIÈUR NOKKRAR FLUG
VÁLAR Å VIÈBËT 9FIRVÎLD VILDU ¹
ÖESSUM TÅMA F¹ HANN TIL AÈ SETJ
AST Å HELGAN STEIN ÖVÅ ÖAU ËTTUÈ
UST ¹HRIF HUGSANLEGS DAUÈA HANS
¹ BAR¹TTUÖREK HERSINS %KKI B¾TTI
UNDARLEGT H¹TTALAG HANS Å KJÎLFAR
HÎFUÈMEIÈSLANNA ÒR SK¹K
"ARËNINN FËRST ÖEGAR HANN FÁKK
SKOT Å KVIÈINN ÒR LOFTVARNARBYSSU
¶ETTA VAR ¹RIÈ  H¹LFU ¹RI FYRIR
STRÅÈSLOK (ONUM TËKST SAMT SEM
¹ÈUR AÈ LENDA VÁLINNI ¹N ÖESS AÈ
SKEMMA HANA EN ÖEGAR ¹STRALSKIR
HERMENN KOMU AÈ HONUM Å FLUG
STJËRAS¾TINU VAR HANN Å ANDARSLITR
UNUM /G Å SÅÈASTA ANDVARPINU
SAGÈI HANN SITT FR¾GA LOKAORÈ
b+APUTTm SEM ÖÕÈIR BILAÈUR
"ARËNINN HLAUT HEIÈURSÒTFÎR HJ¹
BANDAMÎNNUM 3EX FLUGKAPTEIN
AR B¹RU HANN TIL GRAFAR UM KIRKJU
GARÈINN VAR STAÈINN HEIÈURSVÎRÈ
UR OG HEIÈURSSKOTUM VAR HLEYPT
AF (INSTI HVÅLUSTAÈUR BARËNSINS
ER HINS VEGAR Å )NVALIDENFRIEDHOF
KIRKJUGARÈINUM Å "ERLÅN EN ÖAR
HVÅLA ÖJËÈHETJUR ¶JËÈVERJA
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haupt er sögð sjálf hafa dælt þremur byssuskotum í Ponto.
Þann 5. september var síðan
Hanns-Martin Schleyer, þáverandi
forseta vestur-þýska vinnuveitendasambandsins, rænt.
Eftir að ljóst varð að ekki yrði
gengið að kröfum gíslatökumannanna sviptu Baader, Raspe og
Ensslin sig lífi í fangelsinu hinn
18. október 1977. Daginn eftir
fannst lík Schleyers í farangursgeymslu bifreiðar.
Það jók enn á spennuna þessa
októberdaga að palestínu-arabískir stuðningsmenn RAF rændu farþegaþotu Lufthansa á leið frá Mallorca til Frankfurt. Vélin lenti fyrst
á Ítalíu, en leikurinn barst síðan til
Kýpur, Barein og Dubai áður en
honum lauk á flugvellinum í
Mogadishu í Sómalíu, þar sem
GSG-9-sérsveit vestur-þýzka hersins gerði áhlaup, drap þrjá af flug-

ræningjunum og frelsaði alla
gíslana, sama daginn og RAF-fangarnir í Stuttgart sviptu sig lífi.
Mohnhaupt náðist við felustað
sinn nærri Frankfurt hinn 10.
nóvember 1982. Í byrjun apríl
1985 var hún dæmd sem „forsprakki RAF“ í fimmfalt lífstíðar-

1981. Í því særðust hann og eiginkona hans.

,OGNUÈUST ÒT AF ¹ TÅUNDA ¹RATUG
Árásir í nafni RAF héldu áfram
allan níunda áratuginn. Alls drápu
liðsmenn þeirra yfir 30 manns,
flesta í úthugsuðum tilræðum.

takmarkaða hljómgrunn sem þau
hlutu er helzt hægt að rekja til
óánægju með að ýmsir framámenn í Vestur-Þýzkalandi höfðu
gegnt mikilvægum stöðum á
valdatíma nazista.
Samtökin lognuðust síðan út af
á tíunda áratugnum, enda veikti

Mohnhaupt, sem nú er 57 ára að aldri, á vísa íbúð og tilboð
um starf um leið og fangelsisvistinni sleppir, en samkvæmt
reynslulausnarskilmálunum verður hún að tilkynna sig
reglulega til yfirvalda næstu fimm árin.
fangelsi og fimmtán ára til viðbótar. Réttinum þótti aðild
Mohnhaupt að öllum tilræðum
ársins 1977 sönnuð, svo og að tilræði við bandaríska hershöfðingjann Frederick Kroesen árið

Viðlíka hljómgrunn og þau nutu
um miðjan áttunda áratuginn,
þegar um fjórðungur Vestur-Þjóðverja lýsti í viðhorfskönnunum
skilningi á markmiðum samtakanna, öðluðust þau aldrei. Þann

fall Berlínarmúrsins þau mjög.
Þau lýstu yfir upplausn sinni árið
1998. Í kveðjuyfirlýsingu Rauðu
herdeildanna var þessi orð að
finna: „Byltingin segir: Ég var, ég
er, ég mun aftur verða.“ N

%)44 3¥¨!34! 4),2¨)¨ ,ÎGREGLA RANN
SAKAR FLAKIÈ AF BÅL $EUTSCHE "ANK BANKA
STJËRANS !LFREDS (ERRHAUSEN SEM VAR
MYRTUR Å SPRENGUTILR¾ÈI Å "AD (OMBURG
 NËVEMBER 
&2¡44!",!¨)¨!0
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BIRT VAR  OKTËBER  AF FORSETA
VESTUR ÖÕSKU VINNUVEITENDASAMTAKANNA
ER HANN HAFÈI VERIÈ GÅSL 2!& Å  DAG

b"LÕTÅÈINm 
„Blýtíðin“ 1977 hófst þegar yfirríkissaksóknari
V-Þýskalands,
Siegfried Buback, var skotinn til
bana hinn 7. apríl ásamt bílstjóra
sínum á götu í Karlsruhe. Hinn 30.
júlí var aðalbankastjóri Dresdner
Bank, Jürgen Ponto, myrtur á
heimili sínu í Frankfurt þegar
hann sýndi mótspyrnu er til stóð
að taka hann í gíslingu. Mohn-
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nefndum íbúðum, og í henni fundu
slökkvilið og lögregla kemísk efni
til sprengjugerðar og fullgerðar
heimatilbúnar sprengjur. Mohnhaupt var dæmd í fjögurra ára og
átta mánaða fangelsi fyrir aðild að
glæpasamtökum, skjalafals og
ólöglegan vopnaburð. Síðustu
mánuði þess dóms afplánaði hún í
félagi við þau Baader, Ensslin og
Raspe í öryggisfangelsinu í Stuttgart-Stammheim. Um leið og hún
lauk afplánuninni í febrúar 1977
hófst hún handa við að endurskipuleggja
neðanjarðarstarf
RAF, samkvæmt fyrirmælum
hinna fangelsuðu „fyrstu kynslóðar“-leiðtoga samtakanna. Á því ári
voru framdar nokkrar alræmdustu árásirnar í nafni RAF, í því
skyni að þvinga fram lausn fangelsaðra félaga samtakanna.
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Tími aðgerða er núna
Segja má að það sé fyrst nú allra síðustu árin sem Íslendingar hafi sætt sig við að umhverfismálin
séu löngu fermd, komin í fullorðinna manna tölu og vilji fara að láta taka sig alvarlega sem málaflokk. Ellý Katrín Guðmundsdóttir, nýskipaður forstjóri Umhverfisstofnunar, sagði Júlíu Margréti
Alexandersdóttur frá umhverfisvænni framtíðarsýn sinni en hún telur Ísland geta orðið í fararbroddi í
umhverfismálum.

F

rá því að vera áhugavert, skrítið og örlítið
skemmtilegt „áhugamál“ örfárra skrítinna
skrúfa í þjóðfélaginu,
hálfgert jaðarsport,
hafa umhverfismál siglt langleiðina inn í vitund flestra landsmanna
eða nálgast að minnsta kosti
heimahöfn. Veðrabreytingar, hlýnun jarðar, kvikmyndir og sú aðgerð
að færa dómsdagsklukkuna fram
um eina mínútu hafa hrært í
hugum jarðarbúa og meðan sumir
þjást hreinlega af umhverfiskvíða
líta aðrir svo á að við séum á tímamótum þar sem vinna þurfi heilshugar að mikilvægum verkefnum.
Ellý Katrín segir sjálf að hún sé
ekki kvíðin. „Ég vil kannski ekki
segja að ég hafi ekki áhyggjur en
ég vil ekki dvelja við þær heldur
horfa frekar til þeirra stóru verkefni sem bíða okkar. Við þurfum
að vera vel á verði og stöðugt að
minna okkur á að það þarf að
sinna
umhverfismálunum.
Umhverfismálin minna mig stundum á jafnréttismál. Við höfum lög
um
jafnrétti
kynjanna
og
jafnréttisstefnu og þá eru margir
sem halda að þá sé allt í öruggri
höfn. En það er eins með jafnréttismálin og umhverfismálin, að
það þarf stöðugt að vera á varðbergi. Ég held líka að við séum að
upplifa mjög mikilvægt tímabil í
umhverfismálum. Þau eru ekki
mál sem við eigum að stefna að
því að taka á í nánustu framtíð
eins og viðhorfið hefur oft verið
heldur er tíminn til þess akkúrat
núna, það þýðir ekki að ýta þeim
áfram á undan sér.“

2ÅË R¹ÈSTEFNAN KVEIKTI NEISTANN
Ellý Katrín er fædd í Reykjavík
árið 1964 og ólst upp þar upp. Foreldrar hennar fluttu til Reykjavíkur á sínum fullorðinsárum, Guðmundur
Guðmundsson,
frá

Fellsströnd í Dalasýslu, og Petrea
Sofia Guðmundsson frá Færeyjum. Ellý Katrín er gift Magnúsi
Karli Magnússyni lækni og eiga
þau tvö börn. Hún gekk í Menntaskólann við Hamrahlíð og fór svo í
Háskóla Íslands þar sem hún nam
lögfræði. Um tveimur árum eftir
að hún útskrifaðist sem lögfræðingur var Ríóráðstefnan haldin og
í kjölfarið skapaðist mikil umræða
um umhverfismál þar sem þynningu ósonlagsins bar hvað hæst.
Ellý segist þá hafa fundið að þetta
væri henni hjartans mál og fundist hún eiga að beita sér fyrir
umhverfinu fyrst hún á annað
borð fyndi að hún hefði áhyggjur
af framtíð jarðar.
„Eiginmaður minn er læknir og
á þessum tíma stóðum við bæði
frammi fyrir því að ætla okkur í
framhaldsnám, ég í lögfræði og
hann í læknisfræði. Ég vildi fara í
framhaldsnám í einhverju sem
mér fannst skipta mig virkilegu
máli því með framhaldsnámi er
maður jú auðvitað að fjárfesta í
framtíðinni. Ég ákvað að fara í
nám í umhverfisrétti og hef verið
meira og minna inni á þeirri línu
síðan ég kláraði mastersgráðu í
þeim fræðum frá háskólanum í
Wisconsin.“

!È FARA VEL MEÈ
Frá Wisconsin lá leiðin til Washington þar sem Ellý starfaði fyrir
Alþjóðabankann í tæp fjögur ár,
en starf hennar þar sneri að miklu
leyti að umhverfismálum. Eftir
átta ára Ameríkudvöl var fjölskyldan farin að hugsa heim.
„Okkur langaði til að börnin
þekktu sínar rætur og fjölskyldu
og vorum því búin að velta heimför fyrir okkur. Svo kom að því að
við drifum okkur í að taka af skarið þegar mér bauðst að taka við
starfi forstöðumanns nýrrar stofnunar hjá Reykjavíkurborg. Það

var Umhverfis- og heilbrigðisstofa Reykjavíkur og tók ég við
því starfi í janúar árið 2002. Á
þeim tíma var umhverfismálum
borgarinnar sinnt í nokkrum
aðskildum starfseiningum hér og
þar í borgarkerfinu en mitt verkefni var að sameina það allt í eina
stofnun. Ég hef verið mjög ánægð
í starfi mínu hjá Reykjavíkurborg
svo það var stór ákvörðun fyrir
mig að taka að sækja um þetta
nýja starf en ég sé mörg tækifæri
þar, hjá stofnunni og í umhverfismálum á landsvísu,“ segir Ellý og
segist í huganum vera farin að
færa sig á nýtt stjórnsýslustig.
En á hvaða stigi eru Íslendingar í umhverfismálum? „Ég held að
Íslendingar hafi alltaf verið hugsandi um umhverfismál og við
sjáum það í fiskveiðistjórnunni
okkar, sem við höfum nálgast með
skynsömum hætti. Við erum mjög
lánsöm þjóð sem hefur fengið gott
land í vöggugjöf. Við njótum sambýlis við hreina náttúrulega orku
og náttúru sem er fegurri og
áhrifameiri en orð fá lýst. Það er
lán sem við verðum að fara vel
með og skila landinu af okkur
þannig að komandi kynslóðir fái
notið sömu gæða og við. Ég held
að við séum öll sammála um þetta
en oft vantar að við tengjum hegðun okkar í dag við áhrif á framtíðarlandið sem við viljum afhenda
afkomendum okkar. Umhverfismál snúast um skynsemi og það að
fara vel með það sem við eigum
eða hefur verið falið að hafa
umsjón með – smátt sem stórt – og
þar höfum við Íslendingar alla
burði til þess að vera til fyrirmyndar.

!UKINN ¹HUGI ¹ UMHVERFISM¹LUM
Að við getum verið til fyrirmyndar
í málaflokki sem við erum nýfarin
að bretta upp ermarnar fyrir
hljómar líka ef til vill annarlega

5-(6%2&)36¥3!2
5MHVERFISVÅSAR ERU M¾LIKVARÈI
SEM 5MHVERFISSTOFNUN SEM OG
2EYKJAVÅKURBORG ERU NÕFARIN AÈ
NOTA TIL AÈ M¾LA ¹STAND ¹KVEÈINNA
Ö¹TTA UMHVERFISINS SEM EIGA SVO
AÈ GEFA OKKUR VÅSBENDINGAR UM
HVERNIG ¹STANDIÈ ER  HEIMASÅÈU
UMHVERFISSTOFNUNAR WWWUSTIS
ER ÖESSA UMHVERFISVÅSA AÈ FINNA OG
ERU ÖEIR MJÎG AÈGENGILEGIR ALMENN
INGI ¶AR ERU TÎLULEGAR UPPLÕSINGAR
UM ORKUNOTKUN MAGN ÒRGANGS
SVIFRYK Å ANDRÒMSLOFTI ÎKUT¾KJAEIGN
OG FLEIRA FRAMREIDDAR ¹ AUÈSKILINN
H¹TT MEÈ HJ¹LP HINNA SVOKÎLLUÈU
UMHVERFISVÅSA 5MHVERFISVÅSARNIR
ERU ÖANNIG HUGSAÈIR SEM EINS
KONAR VIÈMIÈUN TIL AÈ REIKNA ÒT
¹STAND UMHVERFISINS ¹ SAMA H¹TT
OG VIÈ NOTUM LÅKAMSHITANN SEM
VIÈMIÈ FYRIR HEILSU OKKAR

þegar vitað er að við erum um tíu
árum á eftir nágrannaþjóðum
okkar í alls kyns umhverfismálum.
„Það er vel hægt að horfa á tækifærin í því að vera aðeins á eftir
því ekki gekk það áfallalaust hjá
frændum
okkar
að
koma
umhverfisstefnu sinni vel á lappir.
Við getum því lært af þeirra áföllum og verið mun fljótari að innleiða okkar stefnu. Vitundin hefur
aukist mikið og má sjá það á fréttaflutningi fjölmiðla. Þegar ég var
stelpa man ég að það var alltaf að
minnsta kosti ein frétt um fisk í
hverjum fréttatíma. Nú á umhverfið sama sess í fréttatímanum þar
sem þar er í það minnsta eina
umhverfistengda frétt að finna.
Þjóðin er greinilega orðin mjög
meðvituð um mikilvægi þessa
málaflokks og það er eitt af hlutverkum
stofnunar
eins
og
Umhverfisstofnunar að upplýsa og
stuðla að framþróun málaflokksins.

+AUPIR HÒSGÎGN Å 'ËÈA HIRÈINUM
Það er hætt við að þegar umræður um loftslagsbreytingar og slíkt
fari af stað sjái fólk dómsdag
nálgast en við megum ekki leggja
málin þannig upp,“ segir Ellý og
bætir við að hún hafi verið mjög
hrifin af framsetningu umhverfisumræðunnar í kvikmynd Al Gore,
An Inconvenient Truth. „Dóttir
mín sem er sautján ára kemst
augljóslega ekki hjá því að heyra
talsvert rætt um umhverfismál á
heimilinu og er að ég held frekar
meðvituð um þau. Hún sá myndina og ég fann að hún ýtti greinilega við henni á annan hátt en
umræðan við eldhúsborðið og hún
tók hana til sín. Al Gore endar
nefnilega á þeim nótum að benda
fólki á hvað það geti gert í sínu
daglega lífi. Dóttir mín var agalega fegin að geta keyrt á Toyota
Prius úr bíó!
Verðandi forstjóri Umhverfisstofnunar segist þrátt fyrir
umhverfisvæna bílaeign sína
ekki vera heilög í slíkum málum
og síst vilja berja á brjóst sér að
hún sé betri en allir aðrir hvað
þau varði. Engu að síður hafi hún
alltaf reynt að hafa til hliðsjónar
einföld atriði í eigin heimilisrekstri og umgengni sem hún segist reyna að halda í heiðri. „Ég
geng og hjóla til skiptis í vinnuna
og þrátt fyrir þrjú ökuskírteini á
heimilinu höldum við okkur við
bara einn bíl. Þegar við kaupum
húsgögn reynum við annað hvort
að kaupa þau sem eru vönduð, þó
þau séu dýrari, því þá er líklegra
að við þurfum ekki að endurnýja
svo auðveldlega. Þannig getur
dýrari hönnun ekki aðeins komið
inn á heimilið sem fallegur hlutur
heldur líka þjónað umhverfisvænum markmiðum. Einnig fer
ég oft í Góða hirðinn og Fríðu
frænku og finn þar oft gersemar
sem ég get pússað upp og átt
áfram. Ég reyni eftir fremsta
megni að kaupa ekkert sem ég sé
fram á að ég þurfi svo að henda
innan fárra ára. Svo flokkum við
úrgang og þetta dæmigerða, það
er helst erfiðast að sporna við því
að þurfa ekki að endurnýja tæknilegu hlið heimilisins en þar koma
framleiðendur líka inn með vörur
sem kannski eyðileggjast fljótt
og það kostar hálfvirði gamla
tækisins að gera við það.“
6EL H¾GT AÈ GR¾ÈA ¹ UMHVERFIS
V¾NNI STEFNU
Ellý segir að oft megi skoða litlu
einföldu atriðin betur í rekstri
heimilanna, bíllinn hafi tekið við
af Snata sem eftirlætisfélagi
mannsins og þó að fólk sé ekki til í
að leggja honum skipti líka máli
að hann sé í góðu ástandi svo hann
mengi lítið og sé á dekkjum sem
myndi ekki svifryksmengun, sem
er helsta mengunarvandamálið á
höfuðborgarsvæðinu. „Það þarf
ekki að einblína á loftslagsbreytingarnar til að vilja gera eitthvað í
umhverfismálum. Þessi mál eru
nátengd heilsu okkar enda halda
margir sig inni við þegar svifryksmengun er sem mest í borginni.
Einnig eru ýmis efni í hreinsivörum, málningu og slíkum vörum
sem eru hættuleg heilsu okkar en
er ekki að finna í umhverfisvænni
útgáfum. Mikilvægt er að allir séu
með í þessari vinnu fyrir umhverfið, bæði ráðuneyti og sveitarfélög,
og það þarf að búa viðskiptaumhverfið þannig úr garði að
fyrirtæki sjái hag þinn í því að
reka vistvæna stefnu. Það hefur
sýnt sig erlendis að það bætir
reksturinn og skilar sér í hagkvæmni líka að fyrirtækin skilgreini sig og starfi á umhverfisvænan hátt. Þannig gæti ríkið sett
þau skilyrði þegar þau bjóða út
kaup á vöru og þjónustu að fyrirtæki sem bjóði upp á vistvæna
vöru eða þjónustu gangi fyrir og
þá væru fyrirtækin fljótari að
bregðast við því að hagræða starfsemi sinni í þökk umhverfisins.“
Sér Ellý Katrín fyrir sér hvað hún
myndi gera fengi hún töfrasprota
til að beita á stundinni í
umhverfismálum? Hún er ekki
lengi að svara því. „Ég vil sjá
ríkisstjórnina móta skýra framtíðarsýn um hvernig hún vill sjá
framtíðarlandið Ísland. Að við
höfum skýra sýn, mikinn metnað
og séum stolt af framgöngu okkar.
Við höfum alla burði til þess að
vera leiðandi afl.“ N

KVEF?

NEFÚÐI

HÁLSTÖFLUR

Það er engin ástæða til að láta sér líða illa.
Komdu og fáðu ráðgjöf hjá okkur.

VERKJALYF

FRUNSUKREM

Við hlustum!

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

ógæfuljóskuna

Anna Nicole Smith er enn ein platínublondínan sem endar stutta frægðarævi
sína á tragískan hátt. Anna Margrét
Björnsson lítur yfir frægustu ljóskur samtímans og spyr af hverju aflitaða ljóshærða
bomban vill svo oft breytast í sjálfseyðandi
sjálfsmorðssprengju?

Í

laginu Platinum Blonde
með Blondie raular Debbie Harry um að hún vilji
lita hárið á sér „A
luminous Dayglo shade,
walk into a bar and I’ll
have it made.“ Marilyn Monroe
söng „Gentlemen Prefer Blondes“ með sinni mjúku og stelpulegu rödd. Fyrsta og frægusta
staðalmynd ógæfuljóskunnar var
auðvitað Marilyn Monroe. Fögur
kona sem samt breytti útliti sínu
algerlega. Litaði dökka lokkana
og skapaði sterka uppskrift sem
enn lifir sterkt í dag: viðkvæma,
brothætta kynbomban með aflitað hár og sorglega, stutta ævi.
Konur sem voru oftast frægar
fyrir lítið annað en háralitinn og
ímyndina.
Hægt er að þylja upp röð af
fagurlimuðum gerviljóskum sem
fylgdu í kjólfar Marilyn: bomburnar
Jayne Mansfield og
Brigitte Bardot, jaðartýpurnar
Edie Sedgwick og Nico í Velvet
Underground, Paula Yates fyrrum eiginkona Michael Hutchence - og svo nú í dag sjást þær
fremur í „kitsch“-útfæringum
Pamelu Anderson, fyrrnenfdri
Önnu Nicole, Britney Spears og
Paris Hilton. Á tímum steinaldar,
segja mannfræðingar,
þegar
frummaðurinn leitaði sér að
kvonfangi þá valdi hann sér oft
ljóshærðara kvendýr. Slík skepna
hafði sérstöðu meðal loðinna
dökkra nendertalsmanna og
veitti karlinum því aukna virðingu innan ættbálksins. Nýleg
rannsókn í Bretlandi sýndi hins-

vegar að þegar 1.500 karlmenn skoðuðu myndir af
sömu konunni: ljóshærðri,
rauðhærðri og dökkhærðri,
þá fékk sú síðarnefnda vinsældavinningin.
Platínuljóskan var oftast talin „Viðkvæm, þurfandi, ósjálfstæð“
en sú dökkhærða var „Greind
og sjálfstæð“.
En við erum ekki að tala
hér bara um „venjulegar“
ljóskur. Ekki um náttúrulegar ljóskur, eða færibandastrípuljóskur. Við
erum að tala um ógæfuljóskurnar
sem
skinu svo skært og
féllu svo hratt.
Margar enduðu
líf sitt í móðu eiturlyfja
og
læknadóps.
Gerviljóskur
sem voru ýmist
eða allt í senn:
brothættar, viðkvæmar, töff.
Konur
sem
breyttu útliti sínu
eins og þær væru að
skapa eigið listaverk.
Hvort sem þær gerðu það
fyrir sig sjálfar eða í þágu einhverrar ímyndarfantasíu karlpeningsins. Sumar urðu líka
hrein listaverk. En undarleg örlög margra þessa
hvíthærðu kvenna er
umhugsunarefni og
ákveðin
endurspeglun poppkúltúrs síðustu aldar.
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Hvað er ógæfuljóska fyrir þér?
N ¶ËRARINN ¶ËRARINSSON
AÈSTOÈARRITSTJËRI -ANNLÅFS
Þegar ég frétti af dauða Önnu
Nicole Smith gat ég ekki komist
hjá því að leiða hugann að öðrum
tragískum blondínum sem hafa
fallið frá langt fyrir aldur fram.
Fórnarlömb eigin hégóma og þó
fyrst og fremst samfélagsins og
einhverra vitleysinga sem búa til
galin tískuviðmið sem engin
venjuleg kona getur staðið undir.
Frægasta örlagaljóskan var ekki
einu sinni alvöru ljóska. Hún var
með litað hár, fór að sofa í einum
dropa af Chanel 5 og vaknaði
aldrei aftur. Allar frægðarljóskur
hafa frá dánardægri hennar lifað
og dáið í skugga Normu Jean.
Sorglegt þar sem goðsögnin um
ljóskuna sem heimskt kynlífsviðfang karlmanna hefði átt að deyja
með Marilyn. En nei, við höldum
þessu til streitu með því að hampa
fábjánum eins og Britney Spears,

Paris Hilton og Önnu heitinni. Þær
eru ekki síður fórnarlömb okkar
en sjálfra sín um leið og þær viðhalda ímynd heimsku ljóskunnar
og kasta óvart og væntanlega óafvitandi rýrð á ljóshærðar kynsystur sínar úti um allan heim. Samt
ekki í alvörunni. Bara meira svona
í sameiginlegri meðvitund okkar
en þar er sem betur fer allt í plati.
Eða hvað?

Þessi kona vill þurrka sig út og
skapa eitthvað nýtt. Hún vill
breyta líkama sínum, nafni sínu
og sögu. Hún vill enga samfellu og
ekkert samhengi. Fortíðin er
gleymd og framtíðin er óþarfi.
Núið er hennar tímabelti. Ég lifi
fyrir augnablikið, segir hún, og
svo kemur að því að það augnablik
er fryst í tíma. Og eftir stendur
óbreytanleg mynd af ómótstæðilegri konu sem, þrátt fyrir alla
ógæfu, tókst að skapa eitthvað
sem er og verður lengi í minnum
haft.
N 3IGTRYGGUR "ERGMANN
TËNLISTARMAÈUR OG
KVIKMYNDARÕNIR

skíthrædd um það hvar hún hefði
falið restina af dópinu enda hélt
hún að þeir væru komnir til að
handtaka hana fyrir eign á kókaíni. En þeir voru að spá í klámmyndir sem hún hafði verið að
leika í síðustu þrjú árin undir lögaldri. Traci Lords, sem var nýbúin
að halda upp á 18 ára afmæli sitt
(sem er löglegi aldurinn til þess að
leika í fullorðinsmyndum) byrjaði
15 ára að leika í klámmyndum og
lék hún í 77 myndum á þessum 3
árum, þar má telja upp myndir
eins og „Those Young Girls“, „We
Like to Tease“, „New Wave Hookers“, „Educating Mandy“ og „Bad
Girls III“.

Nora Kuzma, betur þekkt sem
klámmyndastjarnan Traci Lords,
vaknaði við læti um miðja nótt
þegar þrír FBI-gæjar brutust inn í
svefnherbergið á heimili hennar í
Redondo Beach í Kaliforníu í maí
1986. Hún var enn eftir sig eftir
gott kókaínpartí frá kvöldinu áður,
N "IRNA !NNA "JÎRNSDËTTIR
RITHÎFUNDUR
Sem ljóska vil ég alls ekki skrifa
undir að við séum endilega ógæfulegri en aðrar konur. Hins vegar
er algjör aflitun á hári klassískur
liður í því flókna ferli sem viss
kventýpa gengur í gegnum með
það að markmiði að skapa sér nýtt
útlit, nýtt sjálf og þar með nýtt líf.

N +ATRÅN !NNA
'UÈMUNDSDËTTIR FEMÅNISTI
Ógæfuljóskurnar eru dýrkaðar og
dáðar fyrir útlitið. Þær verða fljótlega hundleiðar á því enda eru
óumflýjanleg örlög þeirra að enginn hlustar á hvað þær hafa að
segja. Manneskjan með sálina
koðnar niður og finnst hún einskis

virði. Því miður er samfélagið svo
upptekið af því að segja hvað það
er eftirsóknarvert að vera ljóskan
að fjölmargar konur eltast við að
fylgja uppskriftinni. Við sjáum
það á þátttöku kvenna í klámvæðingunni og fjölda „fegrunaraðgerða“. Ef við viljum læra eitthvað af ógæfuljóskunum er það
helst að hamingjan felst í því að
vera metin sem manneskja.
N (ALLGRÅMUR (ELGASON
RITHÎFUNDUR
Konur sem gera sjálfar sig að leikföngum karlmanna eru dauðanum
merktar því „draumakona“ karla
er ekki til í veruleikanum heldur
aðeins sem dauð hugmynd í kolli
þeirra. Leikfangið drepur þannig í
sér konuna fyrir þessa hugmynd
og er því þegar hálfdautt, svona
eins og dúkkur eru. Þegar leikfangið lætur síðan á sjá er ekki
annað að gera en kasta sér á haugana því karlmannskrakkinn vill
sífellt nýrri leikföng.
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¥ ",®¨5.5- ¥SLENSKU SVEITIRNAR LÎGÈU UNDIR SIG DAGBLAÈIÈ

SEM KOM ÒT ALLA DAGA H¹TÅÈARINNAR OG ERU ÖESSAR GREINAR AÈEINS LÅTIÈ

BROT AF ÎLLUM GREINUNUM SEM BIRTUST UM ÅSLENSKU SVEITIRNAR

Þrándheimur enginn
Þrándur í Götu
Íslensku listamennirnir Lay Low, Reykjavík! og Ultra Mega Technobandið Stefán (UMTBS) héldu í
víking um síðustu helgi og spiluðu á by:Larm hátiðinni í Þrándheimi, sem er stærsta tónlistarráðstefna
Norðurlandanna. Steinþór Helgi Arnsteinsson brá sér með í för og upplifði hvernig Norðmennirnir og
aðrir gestir lágu kylliflatir fyrir íslensku sveitunum.

Í

slensku tónlistarmennirnir voru kynntir undir formerkjum Iceland Airwaves og af þeim sökum
fóru til dæmis Eldar Ástþórsson,
framkvæmdastjóri Airwaves, og Egill Tómasson, einn af aðalmönnum Herra
Örlygs, einnig með út. Ferðin virtist leggjast ágætlega í allan hópinn nema þá kannski helst Valda,
bassaleikara Reykjavík!, sem hélt
því statt og stöðugt fram að Norðmenn væru á móti gleðskap en
samt stæði í lögum að allir ættu
alltaf að vera brosandi. UMTBS
voru sérstaklega spenntir enda í
fyrsta skiptið sem sú unga og efnilega sveit fær tækifæri til þess að
spila utan landsteinanna.
Eftir hressilegt flug, fyrst til
Óslóar og síðan til Þrándheims,
tók á móti hópnum fimmtán stiga
frost en hins vegar glæsilegur
bær og ekki síður bæjarstæði á
ágætum fimmtudegi. Þarna lágu
snjósetin tré yfir holt og hæðir og
sjarmerandi bærinn við ósa Niðar
skartaði sínu fegursta í sólskininu. Fyrstu íslensku tónleikar
kvöldsins voru með UMTBS. Strax
í fyrsta lagi sá maður hvert
stefndi, dúndrandi elektró og Siggi
söngvari í villtu stuði. Sá var
reyndar ekki alls kostar sáttur
með hljóðmanninn, rauk út í sal og
gaf honum fingurinn. Áhorfendur
vissu varla hvaðan á sig stóð veðrið, hvað þá þegar Siggi fleygði sér
úr fötunum og sagði öllum að
hunska sér í smá stuð. Undir lokin
voru hins vegar allir byrjaðir að
dilla sér. Reykjavík! steig síðan á
stokk stuttu seinna og hélt kraftmikla tónleika.
Daginn eftir var hátíðarblaðið
undirlagt íslensku sveitunum.
Tónleikar Reykjavík! voru sagðir
þeir villtustu á hátíðinni og
UMTBS fékk heilsíðu og fyrirsögnina Fantastic!. Seinna í blaðinu var síðan önnur heilsíða þar

sem allir voru hvattir til þess að
sjá Lay Low. Hún spilaði í sérstöku
tjaldi í miðbænum á föstudeginum
og fyrir einskæra tilviljun römbuðum við Egill inn í tjaldið rétt
áður en Lay Low átti að byrja að

Önnu Nicole Smith. Eftir tónleikana hittum við svo heimamanninn
Jan sem talaði reiprennandi
íslensku en hann þekkti Hauk,
gítarleikara Reykjavík!, enda
höfðu þeir tveir verið að vinna

6),,4)2 "ËAS SÎNGVARI 2EYKJAVÅK Å ¹HORFENDASKARNUM &YRIR AFTAN HANN SÁST EINMITT Å
,AY ,OW OG VIÈ HLIÈINA ¹ HENNI ER BANDIÈ HENNAR
&2¡44!",!¨)¨34%).¶«2

spila. Þar var Lovísa ásamt hljómsveit sinni byrjuð að koma upp
dótinu sínu en þeim hafði verið
hent beint á staðinn eftir að hafa
lent á flugvellinum. Flugþreytan
virtist sitja örlítið í hópnum og
tónleikarnir voru kannski ekki
þeir bestu sem ég hef upplifað.
Norðmennirnir voru hins vegar
stórhrifnir og daginn eftir birtist
enn ein heilsíðan þar sem tónleikunum var hampað.
Seinna á föstudagskvöldinu
spiluðu Reykjavík! og UMTBS á
seinni tónleikunum sínum. Reykjavík! hóf leik og var jafnvel enn
betri en kvöldið áður. Hápunkturinn var án efa þegar hljómsveitin
tók einnar sekúndu þögn fyrir

saman í löndun í Reykjavík. Skipst
var á drykkjum og nokkrum tíma
seinna, eða um tvö eftir miðnætti,
var rölt á staðinn þar sem UMTBS
átti að spila. Umfjöllunin í blaðinu
hafði greinilega skilað sér því biðröðin var alllöng. UMTBS stóð
fyrir sínu og kvöldið eftir setti
Lay Low góðan punkt yfir i-ið og
sýndi það og sannaði að íslensku
sveitir Iceland Airwaves hefðu
rústað þessari hátíð.
Norðmennirnir reyndu síðan
hvað þeir gátu til þess að komast
að íslensku stjörnunum. Ég fékk
meðal annars að koma með
Reykjavík! í partí sem haldið var
af verkefnastjóra hjá norska ríkisútvarpinu sem er án efa einn besti

gestgjafi sem ég hef kynnst. Eldaði ofan í mannskapinn, gaf fólki
að drekka og skildi heldur ekki af
hverju fólkið var að spila tónlistina svona lágt (íbúðin var um 70
fermetrar á þriðju hæð í fjölbýli).
Fyrir utan Reykjavík! var samt
frægasti maðurinn á svæðinu án
efa menningarmálaráðherra Noregs, sem leit reyndar út eins og
hver annar hátíðargestur, spurning hvort maður sæi Þorgerði
Katrínu einhvern tímann í þannig
gír? Við Íslendingarnir voru samt
mestu stuðboltarnir og vildi húsráðandinn hann Geir endilega fá
okkur aftur í heimsókn kvöldið
eftir, með því skilyrði að Reykjavík! tæki lagið. Já sögðu þeir en
bara ef reddað yrði trommusetti
og Geir sagði að það yrði nú varla
mikið mál. Kvöldið eftir blasti
síðan við glæsilegt Mikka mús
barnatrommusett sem skemmtilegur hljómur var af. Síðan var
bassa stungið í samband við græjurnar og tveir kassagítarar fullkomnuðu síðan málið. Íbúðin var
stöppuð að fólki sem fagnaði
hástöfum eftir hvert lag Reykjavík! sem spilaði meira að segja
þrjú uppklappslög. Eftir þetta var
hins vegar haldið í háttinn enda
flug snemma morguninn eftir auk
þess menn voru mishressir eftir
átök gærkvöldsins.
Hátíðin gekk samt vel í alla
staði og meira að segja efasemdamaðurinn Valdi var himinlifandi.
Hátíðin sem slík var líka mjög
flott og vegleg. Fyrir utan reyndar
skyndimatinn sem þar var boðið
upp á sem samanstóð af eintómum
fiskiréttum; fiskiborgurum, fiskipylsum, fiskitortillum, fiskinöggum og svo framvegis. Þrátt fyrir
skyndibitann þurfa hins vegar
engum að koma á óvart frekari
landvinningar íslensku sveitanna
og nokkuð ljóst að UMTBS á sem
dæmi eftir að halda fleirri tónleika á erlendri grundu.

-%¨ !¨$!.$! 2EYKJAVÅK FANN SVO
SANNARLEGA FYRIR ATHYGLINNI Å .OREGI OG
ÖESSI UNGA M¾R HAFÈI SVO SANNARLEGA
GAMAN AF STR¹KUNUM
&2¡44!",!¨)¨%,$!2
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Á snjóbretti í Íran

Þ

að var ekki það fyrsta
sem mér datt í hug
þegar ég lagði af stað
til Íran að ég ætti
eftir að geta stundað
eina
uppáhaldsíþróttina mína þar. Nefnilega snjóbretti. En um leið og ég lenti eldsnemma morguns í Teheran blöstu
við mér tignarleg fjöll með snævi
þökktum toppum og ég fékk smá
spenning í magann. Og jú, viti
menn. Í kringum Teheran, í Alborzfjöllunum, eru fjögur fyrsta flokks
skíðasvæði.
Ég var ekki lengi að spurjast
fyrir og kom þá í ljós að bróðir
vinar míns er mikill skíðagarpur
og mér var skipað að hringja í
hann. Tveimur dögum síðar klukkan sjö um morguninn sóttu Arash
og vinur hans mig til að fara upp í
fjall. Ég var búin að segja honum
að ég hefði ekki tekið með mér
neitt skíðadót en hann sagðist
redda því.
Það næsta sem ég vissi var að
við komum við í snjóbrettabúð
sem frændi hans á og þar var valinn á mig snjóbrettagalli og ég
dressuð frá toppi til táar. Allt í
láni. Þegar við nálguðumst fjallið
stoppaði Arash í litlu þorpi þar
sem leigt var bretti fyrir mig og
ekki nóg með það, það var leigður
brettakennari með, stelpa til að
hanga með mér meðan strákarnir
brunuðu á skíðunum sínum. Og að
sjálfsögðu mátti ég ekki borga
neitt. Þegar maður er gestur í Íran
þá er maður gestur.
Ég þurfti svo sem ekki á kennara að halda eftir áralanga snjóbrettaiðkun en komst svo að því að
það var nauðsynlegt að hafa hana

með í för, því
þegar kom að
því að fara í
lyfturnar
er
sér röð fyrir
stráka og sér
röð fyrir stelpur. Kynin geta
ekki
farið
saman í lyftu.
Ég hefði því
endað ein ef (®&5¨+,²4!2
Vida hefði ekki .!5¨39.,%')2
leitt mig um (ANNA "JÎRK 6ALS
svæðið. Þetta DËTTIR BLAÈAMAÈUR
var
ennþá SKARTAR BLEIKUM KLÒT
TIL AÈ HYLJA H¹R SITT
Íran.
Það
var SAMKV¾MT ÅRÎNSK
samt fyndið að UM SIÈ
sjá að allt í einu máttu allar stelpur vera í venjulegum skíðagöllum
og flestar voru þær í mittisúlpum.
Skyndilega voru allar slæðurnar
og treflarnir horfnir og stelpurnar
komnar með húfur á hausinn í
staðinn en þannig er það jú alltaf á
skíðum. Þetta var eins og að koma
inn á eitthvert frísvæði þar sem
íslömsku fatareglurnar áttu ekki
lengur við þó það stæði skýrum
stöfum á dagspassanum mínum:
„Please respect the Islamic code
of conduct.“

2ÅKA OG FALLEGA FËLKIÈ
M¾TIR TIL LEIKS
Dizin International Skiing Area er
stærsta og besta svæðið í Alborzfjöllunum og skemmtilegt hvernig
„International“ er tekið fram í
nafninu.
Þetta hefði getað verið hvaða
skíðasvæði sem er í Evrópu eða
Bandaríkjunum og fólkið eins.
Nema hvað að þarna var unga kyn-

slóðin búin að taka völdin. Langflestir voru undir þrítugu og örfáir yfir fertugu.
Í dag eru Íranar mjög ung þjóð.
Fólksfjölgun á seinni hluta tuttugustu aldar sló öll met og fólksfjöldi í Íran tvöfaldaðist eftir
íslömsku byltinguna 1979 þegar
getnaðarvarnir voru bannaðar.
70% af Írönum eru því undir þrítugu í dag. Og það er greinilegt
þegar maður gengur um götur
Teheran að þar er ungt fólk í miklum meirihluta. Þetta unga fólk er
menntað eða í háskóla og styður
ekki íslam. Það er því ekki skrítið
að þetta unga fólk sæki í staði eins
og Dizin-skíðasvæðið sem er eins
og einhvers konar vestrænt frísvæði þar sem hægt er að skemmta
sér á eðlilegan hátt.
Það var líka nokkuð ljóst að
þarna var ríka og fallega fólkið.
„Jet set Teheran“ liðið var mætt á
svæðið. Þó að dagspassinn sé hræódýr (700 kr.) þá er það bara efnaða fólkið sem getur stundað
skíðaíþróttina. Þarna voru allir
með merkin á hreinu og flestir
með Burton-bretti og klæddir í
Burton frá toppi til táar. Þetta
unga Teheran-lið var með „outfittið“ alveg á hreinu og útlitið skipti
ennþá mestu máli. Stelpurnar
voru til dæmis ekkert að spara
„meiköppið“ þó þær væru komnar
upp í fjall. Fegurðin skiptir öllu
máli. Í Teheran er ekki hægt að
labba út á götu án þess að mæta 3
til 4 stelpum með umbúðir eftir
nefaðgerð. Hér er jafn eðlilegt að
fara í lýtaaðgerð eins og að fara til
tannlæknis á Íslandi.
Eftir að hafa unnið á skíðasvæði í austurrísku Ölpunum átti

',)44)2 ¥ &*®,,). ¥ BAKSÕN MENGAÈRAR HÎFUÈBORGAR ¥RANS 4EHERAN GN¾FA FAGRIR

SN¾VIÖAKTIR TINDAR

 3.*«"2%445- ¥ ¥2!. $IZIN SKÅÈASV¾ÈIÈ RÁTT FYRIR UTAN 4EHERAN EN ÖAR ERU FYRSTA

FLOKKS SKÅÈAFJÎLL

ég ekki von á svona geggjuðum
brekkum hér. En Dizin hafði upp á
allt það besta að bjóða. Brattar
brekkur, frábær snjór, nóg af
púðursnjó fyrir „off-piste“ en
helsti kosturinn var samt sá að þó
að Alborz-fjöllin séu sambærileg
við Alpafjöllin þá eru þau laus við
túrismann. Raðir í lyftur voru
nánast engar og brekkurnar ekki
troðnar. Sólin skein og snjórinn

var eins og hann gerist bestur.
Fyrir þá sem vilja smá ævintýri í skíðafríið sitt mæli ég með
Íran þar sem hægt er að heimsækja Teheran og upplifa persneska menningu í leiðinni.
Hér er hægt að sjá skemmtilega heimildarmynd um skíðaiðkun í Íran: http://www.youtube.com/
watch?v=waMBt6EnsT8
hannabjork@gmail.com

Landsins mesta úrval
af ferðavögnum

STÓRSÝNING
segl-703A

UM HELGINA

2007 árgerðir af hjólhýsum, fellihýsum
og tjaldvögnum komin

Líttu við og kynntu

þér úrvalið!
Opið um helgina
Laugardag kl. 11.00 - 16.00
Sunnudag kl. 12.00 - 16.00

Eyjarslóð 5 101 Reykjavík
S: 511 2200 www.seglagerdin.is
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Áttu von
á gestum?
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Endurfundir
gamalla skólafélaga eru ein
erfiðasta
lífreynsla
sem
hægt er að
leggja á meðaljón. Nær allan
tíma minn í
menntaskóla
bjó ég í herbergi með annarri
stúlku. Við vorum góðar vinkonur
og líklega upplifðum við flesta
mikilvægustu atburði í lífi hins
dæmigerða íslenska unglings
saman.
Leiðir okkar skildu svo með
látum þegar við vorum á lokaárinu. Mér fannst hún hafa gert
eitthvað á minn hlut. Ég varð reið.

Hún baðst afsökunar. Í um það bil
mínútu velti ég því fyrir mér hvort
ég ætti að rétta fram sáttarhönd.
Ég vissi að það yrði til þess að við
myndum leysa ágreining okkar á
innan við klukkutíma. Ég vissi líka
að ef ég myndi slá á hendi hennar
væri vinskapnum nokkurn veginn
slitið. Síðari kosturinn varð fyrir
valinu, ég flutti í einstaklingsherbergi og velti mér lengi upp úr
því hve agalega illa hún hafði
komið fram við mig.
Í vikunni hringdi þessi stúlka
svo í mig eins og rauðhærður engill og bauð mér til samkvæmis
sem ætlað er bekkjarsystkinunum. Í þetta sinn þáði ég boð hennar. Í kvöld mun ég standa frammi
fyrir fólki sem ég hef ekki séð

lengi vel. Ég veit ekki hvaða
umræðuefnum ég á að brydda upp
á, leiðast upprifjanir gamalla
skammarstrika óheyrilega og veit
ekki hvort umræður tengdar samfélaginu veki lukku meðal viðstaddra. Líklega verður Baugsmálið fyrir valinu. Það líkist
svolítið sápuóperu, löglærðir
bekkjarfélagar geta vissulega
sýnt hvað í þeim býr í umræðunni
en það geta líka þeir sem eru
komnir á bætur en hafa gaman af
því að slúðra um snekkjur og
tölvupósta sem kunna að valda
kinnroða. Ef ekki væri fyrir þessi
undarlegu réttarhöld myndi ég
varla treysta mér í samkvæmið.
Það er kannski ágætt að þetta mál
verði einhverjum að gagni.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI
Þú stóðst þig vel, hefðir mátt
halda boltanum betur, synd að
þeir skyldu skora þegar
Já
þú varst í raun búinn að
kannski!
verja boltann.

N 'ELGJAN
Hvað
erum við
að gera?

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

Ég er að
prufa eitthvað
raddgerviforrit
sem Palli setti á
tölvuna mína

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

Mér dettur ekkert í hug til að
segja.
Pabbi þú
ert að prufa
hugbúnað ekki
að bjóða stelpu
á stefnumót

Ég næ í vínglas
fyrir hann,
venjulega opnar
hann sig meira
við það!

%FTIR 4ONY ,OPES

Já, já þú átt bíl ... Og
hvað með það!

N +JÎLTURAKKAR

N "ARNAL¹N

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

Færðu þig!

Í NAUTI ERUM VIÐ BESTIR

GRENSÁSVEGI 48 • SÍMI 553 1600

SKÍFAN LÆKKAR

STRAX!

ÞANN 1. MARS LÆKKAR VIRÐISAUKASKATTURINN Á TÓNLIST ÚR 24,5% NIÐUR Í 7%
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Söngvakeppni
Sjónvarpsins 2007
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Norah Jones

Madonna

Úr kvikmynd

Not too late

Confessions Tour

Dreamgirls
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1.890

3.199

2.749

2.199
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Laddi 2CD

Pétur Ben

Björgvin Halldórsson

Rhythms Del Mundo

Hver er sinnar kæfu smiður

Wine For My Weakness

Bó og Sinfó

Rhythms Del Mundo Cuba

TILBOÐ GILDIR
AF ALLRI TÓNLIST
Í VERSLUNUM
SKÍFUNNAR

KRINGLUNNI • SMÁRALIND • LAUGAVEGI

TILBOÐ GILDIR TIL 1. MARS EN ÞÁ TEKUR GILDI
ALMENN VSK. LÆKKUN
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0ÁTUR OG ÒLFURINN LIFNA VIÈ
Kl. 14.00
Kristín Helga Káradóttir myndlistarmaður sýnir í galleriBOXi í
Listagilinu á Akureyri. Sýningin ber
yfirskriftina „At Quality Street“ eða
„Við Gæðagötu“ og er opin laugardaga og sunnudaga frá 14-17 eða
eftir samkomulagi. Sýningin stendur
til 3. mars.

MENNING FRETTABLADIDIS

Penelópa á svið
Penelópukviða Margaret Atwood
sem hér kom út í þýðingu Sigríðar Eiríksdóttur 2005 á forlagi
Bjarts er nú á leið á svið. Skáldkonan tekur sér frí í júlí og sest
að í Stratford til að vinna með
kvennaleikflokki að þvi að skapa
leiksýningu úr verkinu. Leikkonurnar eru bæði frá Bretlandi og
Kanada, National Arts Centre og
Konunglega Shakespeare-flokknum, en þessi leikhús standa að
sýningunni. Josette BushellMingo er leikstjóri en hún er forystumaður PUSH, samtaka sem
berjast fyrir bættum hlut blökkukvenna í bresku leikhúsi. Það er
ekki síst kosturinn við verkið að
þar er pláss fyrir margar konur
og sagan er líka flestum kunn.
-!2'!2%4 !47//$ 3AGA HENNAR AF

0ENELËPU ÖEIRRI SEM BEIÈ «DYSSEIFS
LENGST VERÈUR AÈ LEIKSÕNINGU

Brúðumeistarann Bernd Ogrodnik hafði lengi dreymt um að búa
til myndræna útfærslu af sögu
Prokofievs um Pétur og úlfinn en
flestir þekkja það verk betur með
hlustunarfærunum.
Sagan og tónlistin sem Sergei
Prokofiev samdi árið 1936 hefur
leitt ófáa unga hlustendur í kynni
við klassíska tónlist. Sögunni er
jafnan miðlað af sögumanni en
hljóðfærin túlka ólíkar persónur
verksins. Nú lifnar ævintýrið hins
vegar við í litríkum og hugvitsamlega hönnuðum heimi Bernds
Ogrodnik. „Ég held mig við upprunalega söguþráðinn og breyti
engu nema því allra nauðsynlegasta,“ útskýrir Bernd og áréttar
að sér hafi þótt mikilvægt að vera
verkinu trúr. „Verkið var skapað
til þess að hlusta á það og tónlistin
er leikin af diski ens hún stýrir
frásögninni. Mér fannst líka mikilvægt að halda tryggð við evrópsku og rússnesku brúðuleikhúshefðina og þess vegna eru allar
brúðurnar úr tré.“
Persónur verksins eru Pétur
og afi hans auk dýranna á bænum
en þar eru bæði köttur og önd og
svo auðvitað úlfurinn sem álpast
inn á landareignina og veiðimennirnir sem eru á hæla
honum.
Bernd segir að Pétur og úlfurinn sé ævintýrasaga fyrir yngstu
krakkana en góð skemmtun fyrir
alla aldurshópa. „Það ættu allir
krakkar að þekkja þessa sögu –
hún er svo skemmtileg. Það þarf
enginn að vera hræddur við úlfinn. Hann er mjög fyndinn en það
er reyndar eitt atriði þegar hann
borðar öndina sem er svolítið
spennandi,“ segir hann og hlær.
Bernd hefur unnið við brúðugerð og brúðustjórnun hér á landi
um árabil. Hann er mjög virtur í
sínu fagi og hefur ferðast víða
um heim með sýningar sínar og

¥ &2¥¨5- "2²¨5&!.3) "ERND /GRODNIK MEÈ SKÎPUNARVERKUM SÅNUM ÒR 0ÁTRI OG

ÒLFINUM

haldið fyrirlestra á alþjóðlegum
leiklistarhátíðum, ráðstefnum og
í háskólum. Fyrsta verkefni hans
hér á landi var hinn vinalegi en
tvívíði Pappírs-Pési en síðan þá
hefur mikið vatn runnið til sjávar.
Bernd hefur til að mynda gert
brúður fyrir fjölmargar leiksýningar, til dæmis Koddamanninn,
Klaufa og konungsdætur og
Ronju ræningjadóttur. Margir
minnast líka sýningar hans
Umbreyting – Ljóð á hreyfingu
sem Bernd setti upp í Þjóðleikhúsinu á síðasta leikári en sú sýn-

&2¡44!",!¨)¨6!,,)

ing var fyrst og fremst ætluð
fullorðnum.
Brúðusýningin Pétur og úlfurinn verður frumsýnd í Kúlunni í
Þjóðleikhúsinu annað kvöld en
Bernd hefur verið mikið á ferðinni og heimsótt fjölda leikskóla
að undanförnu og sýnt þeim
ævintýrið. „Nú fá pabbar og
mömmur líka tækifæri til þess að
koma og sjá. Börn eru reyndar
hrifin af því að sjá sömu hlutina
aftur og aftur svo nú geta þau
tekið foreldrana með.“
KRISTRUN FRETTABLADIDIS
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,AUGARDAGUR
N N 4«.,%)+!2
F  RNESINGAKËRINN FAGN
AR  ¹RA AFM¾LI SÅNU ¹SAMT
+ARLAKËRNUM 3TEFNI +ËR
+VENNASKËLANS Å 2EYKJAVÅK OG
+VENNAKËR (¹SKËLA ¥SLANDS MEÈ
TËNLEIKUR Å ¥SLENSKU ËPERUNNI Å
)NGËLFSSTR¾TI

N N /0.!.)2
F  RLEG LJËSMYNDASÕNING
"LAÈALJËSMYNDARAFÁLAGS ¥SLANDS
VERÈUR OPNIÈ Å 'ERÈARSAFNI Å
+ËPAVOGI  SAMA STAÈ VERÈUR
SÁRSTÎK SÕNING ¹ LJËSMYNDUM SEX
LJËSMYNDARA SEM BER YFIRSKRIFTINA
+¹RAHNJÒKAR

(UGÈAREFNI (UGLEIKS
Leikhópurinn Hugleikur er þekktur fyrir flest annað en iðjuleysi og
nú hafa félagar hans æði mörg
járn í eldinum. Á næstunni frumsýna þeir nýjan söngleik eftir Þórunni Guðmundsdóttur, Epli og
eikur, en höfundurinn hefur áður
skrifað fjölda verka fyrir hópinn,
þar á meðal leikritið Systur og
söngleikinn Kolrössu.
Í Hjáleigunni, húsnæði Leikfélags Kópavogs, standa nú yfir
æfingar á leikritinu Bingó eftir
Hrefnu Friðriksdóttur. Þar er á
ferðinni samstarfsverkefni Leikfélagsins og Hugleiks en félög þau
hafa áður átt farsælt samstarf
hvers afrakstur varð sýningin
Memento Mori. Sú sýning fékk
frábæra dóma og hefur gert það

gott á leiklistarhátíðum, hérlendis
sem erlendis. Henni hefur verið
boðið að vera á alþjóðlegri
leiklistarhátíð í Suður-Kóreu í
sumar. Leikstjóri Memento Mori,
Ágústa Skúladóttir, stýrir einnig

²2 3µ.).'5..) -%-%.4/ -/2) (UG

LEIKSFËLKI HEFUR VERIÈ BOÈIÈ AÈ SÕNA VERK
SITT Å 3UÈUR +ËREU

nýja verkinu en um tónlist í verkinu sjá Sváfnir Sigurðarson og
Ágústa Eva Erlendsdóttir. Áætluð
frumsýning er um miðjan apríl.
Gerður var góður rómur að
sagnadagskrá Hugleiks, Einu sinni
var..., sem Hugleikarar fluttu í
Þjóðleikhúskjallaranum fyrr í
vetur. Dagskrá þessi var ofin úr
örlagasögum forfeðra þátttakendanna og afrakstur námskeið sem
leikararnir Benedikt Erlingsson
og Charlotte Böving héldu fyrir
áhugasama en þar var unnið með
frásagnarformið í sinni einföldustu mynd. Dagskráin verður
endurtekin annað kvöld og næstkomandi þriðjudag og hefjast sýningar kl. 21 bæði kvöldin.
KHH
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RIKSDËTTIR SEMUR NÕTT VERK FYRIR (UGLEIK
ÖAR SEM BINGË KEMUR MIKIÈ VIÈ SÎGU

F  5NNUR !NDREA %INARSDËTTIR
OPNAR SÕNINGU SÅNA -ELANINECHOLIA
Å SÕNINGARÕMINU 'ALLERÅ $VERGUR
VIÈ 'RUNDARSTÅG  SÕNINGUNNI
ERU VERK ÒR RÎÈ MYNDBANDSVERKA
EN HÁR SÕNIR 5NNUR TVÎ VERK SEM
UNNIN ERU VIÈ TËNLIST +RISTÅNAR
"JARKAR +RISTJ¹NSDËTTUR +IRU +IRU
3ÕNINGIN VERÈUR OPIN FÎSTUDAGA OG
LAUGARDAGA KL   TIL MARS EÈA
EFTIR SAMKOMULAGI

N N 3+%--4!.)2
F  $* ,UCKY SPILAR SOUL
FUNK REGGAE OG GAMALT OG GOTT
HIPHOPRkNkB ¹ #AFÁ 0ARÅS VIÈ
0ËSTHÒSSTR¾TI

Nýjir og ferskir straumar frá
– ítölsk hönnun

N N &92)2,%342!2
F  2AUNVÅSINDADEILD (¹SKËLA
¥SLANDS STENDUR FYRIR FYRIRLESTRARÎÈ
INNI 5NDUR VERALDAR Å TILEFNI RS
JARÈARINNAR  ¥ FYRSTA FYRIR
LESTRINUM FJALLAR «LAFUR )NGËLFSSON
PRËFESSOR VIÈ (¹SKËLA ¥SLANDS
UM VEÈURFAR JARÈAR SÅÈUSTU 
MILLJËN ¹RIN AFLEIÈINGAR OG ORSAKIR
HITABREYTINGA SEM EINKENNA Ö¹
SÎGU &YRIRLESTRARNIR VERÈA HALDNIR Å
®SKJU .¹TTÒRUFR¾ÈAHÒSI (¹SKËLA
¥SLANDS Å SAL  !LLIR ERU VELKOMNIR
SVO LENGI SEM HÒSRÒM LEYFIR

N N 3µ.).'!2
F  ¥ ,ISTASAFNI 2EYKJAVÅKUR
¹ +JARVALSSTÎÈUM STENDUR FYRIR
SÕNINGIN + Ö¹TTURINN -¹LARINN
*ËHANNES 3 +JARVAL EN ÖAR LEITAST
SÕNINGARSTJËRINN %INAR 'ARIBALDI
%IRÅKSSON VIÈ AÈ SVIPTA HULUNNI
AF GOÈSÎGNINNI +JARVAL OG HLEYPA
¹HORFANDANUM BEINT AÈ VERKUM
HANS  MORGUN KL  TEKUR SÕNING
ARSTJËRINN Ö¹TT Å SPJALLI VIÈ GESTI UM
SÕNINGUNA  SAMA STAÈ GEFUR EINNIG
AÈ LÅTA SÕNINGUNA &OSS ÖAR SEM FJËRIR
LISTAMENN KANNA TENGSL LISTAR OG
N¹TTÒRU

Vegghengdur skenkur
Stærð: 183x42xH:62
Sprautað svart gler – eik
Einnig fáanlegur í stærð:
123x42xH: 62
243x42xH: 62
Verð:

98.000,-

Romeo leðurtungusóﬁ
Stærð: 320x165
Einnig fáanlegur í svörtu leðri
Verð:

222.000,-

F  3ÕNING ¹ BËKVERKUM
3IGURBORGAR 3TEF¹NSDËTTUR STENDUR
YFIR Å ¶JËÈARBËKHLÎÈUNNI  SÕNING
UNNI 3PARI B¾KUR ERU MYNDVERK Å
FORMI BËKA EN VERKIN ¹ SÕNINGUNNI
ERU UM ÖAÈ BIL  TALSINS EN HÒN
STENDUR ÒT FEBRÒARM¹NUÈ

F  ¥ (AFNARBORG STANDA YFIR
SÕNINGAR ¹ VERKUM (RAFNHILDAR
)NGU 3IGURÈARDËTTUR OG $RAFNAR
&RIÈFINNSDËTTUR 3ÕNINGARNAR VERÈA
OPNAR TIL  MARS

F  ¥ ,ISTASAFNI !KUREYRAR
STANDA YFIR TV¾R SÕNINGAR ANNARS
VEGAR ¹ VERKUM *ËNS «SKARS EN SÕN
ING HANS BER YFIRSKRIFTINA ,ES 9EUX DE
,kOMBRE *AUNE OG HINSVEGAR SÕNING
!DAM "ATEMANS 4YRFINGAR 3AFNIÈ
ER OPIÈ MILLI   ALLA DAGA NEMA
M¹NUDAGA

Skápasamstæða

Madrid leðurtungusóﬁ

Stærð: 305x57xH:202
Sprautað svart gler – vengi
Einnig fáanlegt: Sprautað svart gler - eik
Hvítt sprautulakkað - tekk
Verð:

Stærð: 305x210
Einnig fáanlegur í svörtu leðri
Verð:

244.000,-

238.000,-

F  3ÕNING ¹ VERKUM +RISTINS %
(RAFSSONAR STENDUR YFIR Å GALLERÅ I
¹ +LAPPARSTÅG 3ÕNINGIN ER OPIN MILLI
  Å DAG OG STENDUR TIL  FEBRÒAR

F  %RLINGUR *ËN 6ALGARÈSSON
SÕNIR Å *ËNAS 6IÈAR 'ALLERY Å
+AUPVANGSSTR¾TI  Å ,ISTAGILINU ¹
!KUREYRI 3ÕNINGIN STENDUR YFIR TIL 
FEBRÒAR EN GALLERÅIÈ ER OPIN MILLI 
 FÎSTUDAGA OG AUGARDAGA

Skápasamstæða
Stærð: 305x57xH:190
Sprautað svart gler – eik

N N 3¥¨5345 &/26®¨
F  3ÕNINGIN &RELSUN LITARINS 
2EGARD FAUVE Å ,ISTASAFNI ¥SLANDS
GEYMIR ÒRVAL AF VERKUM FRANSKRA
EXPRESSJËNISMA FR¹ UPPHAFI  ALDAR
3ÕNINGUNNI LÕKUR UM N¾STU HELGI
EN ¹ MORGUN KL  LEIÈIR (ARPA
¶ËRSDËTTIR LISTFR¾ÈINGUR GESTI SAFNS
INS UM SÕNINGUNA
5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU

Verð:

Vegghengdur skenkur

Borðstofuborð Piano

Stærð: 183x42xH:62
Sprautað svart gler – vengi
Einnig fáanlegur:
Hvítt sprautulakkað - tekk

Stærð: 220x100
Sprautað svart gler – vengi

Verð:

Verð:

87.000,-

98.000,Opið: mán-fös 10:00-18:00 - lau 10:00-16:00 - sun 13:00-16:00

255.000,-
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DAGUR VONAR

Æfingar standa nú yfir á leikritinu
Killer Joe, sem frumsýnt verður
Borgarleikhúsinu 1. mars.
Verkið, sem er eftir bandaríska
leikskáldið Tracy Letts, fór fyrst á
fjalirnar árið 1993 og hefur verið
sýnt í um tuttugu löndum síðan.
Leikritið lýsir sérkennilegri fjölskyldu í Texas sem býr við bág kjör
en elur með sér drauma um betra
líf og grípur til örþrifaráða til að
sjá drauma sína rætast.
Leikfélagið Skámáni setur Killer Joe upp í samstarfi við Borgarleikhúsið. Síðasta sýning Skámána
var einleikurinn Ég er mín eigin
kona sem sýndur var við miklar
vinsældir í Iðnó. Eins og þá er leikstjórn í höndum Stefáns Baldurssonar en fimm leikarar eru í sýningunni: Björn Thors, Unnur Ösp
Stefánsdóttur, Þröstur Leó Gunnarsson, Maríanna Clara Lúthersdóttir og Þorvaldur Davíð Kristjánsson. Tónlistina semur Pétur Ben
en búningahönnun og sviðsmynd
er í höndum Filippíu Elísdóttur og
Vytautas Narbutas.
BS
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Myndlist í Iðuhúsi
Anima gallerí færir út kvíarnar og
opnar í dag nýja sýningaraðstöðu í
Lækjargötu 2a. Forsvarsmenn
gallerísins, Hólmfríður Jóhannesdóttir og Kristinn Már Pálmason,
hafa undanfarið ár rekið gallerí og
söngskóla í Ingólfsstræti 8 þar
sem margir af þekktari myndlistarmönnum þjóðarinnar hafa
fengið inni. Auk þess hafa verið
haldnir tónleikar í húsakynnunum
við Ingólfsstræti sem einnig hafa
mælst vel fyrir.
Nýja sýningarrýmið er á annarri hæð í Iðuhúsinu svokallaða en
þar munu listaverkin fá að kallast
á við kröfur og ágengni nútímans
með nýjum hætti því fjölmargar
tegundir þjónustu er þegar að
finna í húsinu, til að mynda kaffihús, sushi-stað og bókabúð.
Aðstandendur gallerísins hafa þó leitast
við að hanna sýningarrýmið með
þeim hætti að
myndlistin stríði
ekki við nálæg
vörumerki
og

auglýsingar í þessu verslunarumhverfi heldur fái að njóta sín í sátt.
Gestir fá því tækifæri á að auðga
anda sinn og líf með ólíkum hætti i
þessu iðandi húsi. Anima gallerí
fer af stað með sýningu á verkum
eftir ljósmyndarann Spessa, Halldóru Emils, Ómar Stefánsson og
Jón Garðar Henrysson.
Önnur nýjung í starfsemi
Animu sem vert er að minnast á er
þjónusta og ráðgjöf við val og innsetningu á myndlist fyrir heimili
og fyrirtæki.
Húsið er opið frá 10-22 alla
daga vikunnar en opnað verður kl.
17 í dag.
KHH
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0¹LMASON MYNDLISTARMAÈUR ST¾KKA VIÈ
SÕNINGARRÕMI GALLERÅ !NIMA
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Eyrarrósartilnefningar
Eyrarrósin, sérstök viðurkenning fyrir framúrskarandi menningarverkefni á
landsbyggðinni,
verður
afhent í þriðja sinn á Bessastöðum á miðvikudag. Þrjú
verkefni eru tilnefnd úr hópi
fjölmargra umsækjenda og
verður eitt þeirra verðlaunað
á miðvikudag með peningaverðlaunum og verðlaunagrip. Hljóta hin tvö 200 þúsund króna framlag. Öll hljóta
tíu flugferðir frá Flugfélagi
Íslands að auki.
Tilnefnt í ár er Safnasafnið í Eyjafirði, sem er eina
safn sinnar tegundar á landinu. Það geymir alþýðulist,
nýrri list og handverk af
ýmsu tagi. Þá er Skálholtshátíð í Skálholti tilnefnd en
hún hefur staðið fyrir Sumartónleikum þar frá 1975. Þar
hafa verið flutt innlend og
erlend tónverk af fremstu
flytjendum landsins af ýmsu
tagi. Strandagaldur á Ströndum er þriðja verkefnið sem
tilnefnt er. Strandagaldur
stendur að fjölbreyttum verkefnum og sýningum á sviði
þjóðfræða og sögu og óhætt
er að fullyrða að verkefnið
eigi sér fáar hliðstæður á
heimsvísu.
Fyrir rúmu ári féllu verðlaunin í skaut LungA – listahátíðar ungs fólks, Austurlandi en árið 2005 hlaut
Þjóðlagahátíðin á Siglufirði
Eyrarrósina. Eyrarrósin á
rætur sínar í því að árið 2004
gerðu Listahátíð í Reykjavík,
Byggðastofnun og Flugfélag
Íslands með sér samkomulag
um eflingu menningarlífs á
landsbyggðinni til þriggja
ára í tilraunaskyni. Afar vel
hefur tekist til og því hefur
verið ákveðið að endurnýja
samstarfið.
Auglýst var eftir umsóknum í fjölmiðlum og voru
umsækjendur m.a. ýmis tímabundin verkefni, menningarhátíðir, stofnanir og söfn.
Verkefnisstjórn, skipuð forstjóra og stjórnarformanni
Byggðastofnunar og stjórnanda og framkvæmdastjóra
Listahátíðar í Reykjavík, tilnefnir og velur verðlaunahafa.
PBB
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verðlækkun

MD30202
40” Medion LCD veggsjónvarp

HD ready

Upplausn fyrir næstu kynslóðar Blueray og HD-DVD spilara

HDMI tengi

Stafrænt tengi fyrir næstu kynslóðar Blueray og HD-DVD spilara

Skerpa 1:1200

Svartur er dekkri og hvítur er bjartari

2 Sjónvarpsmóttakarar

*

Fylgstu með 2 stöðvum í einu með mynd í mynd

16.999

Svartími 8ms

Myndin flöktir ekki og íþróttir komast vel til skila

VGA tengi

Notaðu sjónvarpið serm 40” tölvuskjá

Veggfesting fylgir
að verðmæti 14.999
Borðstandur fylgir einnig

ING 14. 999
VEGGFEGSIT
FYL R

SKILAÐU GAMLA
SJÓNVARPINU ÞÍNU..

Skjástærð: 40 tommur
Upplausn: 1366x768 HD ready
Mynd við mynd
Textavarp við mynd
PIP - myndfrystimöguleiki
3D Comb Filter
Borðstandur og veggfesting fylgir
Contrast: 1:1200
Birta cd/m2: 500

SCHT340
PANASONIC HEIMABÍÓ
Fjölkerfa
Magnari 330W RMS
Útvarp FM/AM
Spilar CD-R/CD-RW/DVD-R/S-

Svartími: 8ms
Textavarpsminni: 1000 síður
Sjónvarpsmóttakari: 2
HDMI tengi: 1
Component tengi: 1
VGA tengi: 1
Scart tengi: 2
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.
A/V tengi: 1
Hátalarar: 2x10W

BZY^dc\Z[jgÄg[gZah^i^aVÂkZa_V
]kdgii¨`^Â[Zg{kZ\\^ccZÂVWdgÂ^Â

6.745

VCD/JEPG/MP3
DVD-Audio, MP4, DivX6
Dolby Digital,DTS,Dolby Pro
Logic II
5 hátalarar + Bassahátalari
Fjarstýring

179.999

16.999

Staðgreitt

*Meðalgreiðsla 12 mán.

29. 999

...OG FÁÐ
U PANASONIC HEIMABÍÓ ÞEGAR
KAUPIR
MEDION 40” PLASMASJÓNVARP

15.4”
PSAANE-03J008N5
TOSHIBA SATELLITE A100-067
Intel® Core Duo T2060
15.4” WXGA TrueBrite
- Upplausn 1280 x 800
Intel 945GM 128MB skjákort
1GB DDR Minni (Mest 4GB)
60GB SATA S.M.A.R.T Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
WiFi LAN Intel 3945ABG
Kortalesari 5 - 1
Harman Kardon® hátalarar
SRS® TruSurround XT™ System og SRS® WOW
IEEE 1394 - DV Ready
DVI, 3xUSB2, S-Video tengi
Vökvaþolið lyklaborð
HD to go - mobile High Definition viewing
Rafhlöðuending 3:50 klst (Mobile Mark™)
Aðeins 2.7kg á þyngd

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

9.999

Core Duo

";ng^g`gV[i^cc
60GB harður diskur
";ng^g\\c^c

NÝTT!

Vaxtalaust

Windows® Vista Home Basic
Microsoft Works
Microsoft® Office OneNote ™ 2003
InterVideo® WinDVD™
InterVideo® WinDVD Creator
Toshiba Disc Creator
2 ára alþjóðleg ábyrgð á vinnu og varahlutum

Flakkari fylgir!
PX1267E-1G32
TOSHIBA 320GB USB2.0
Afritaðu gögnin þín!

TOSHIBA SATELLITE
A100

Flottara

NÝTT!

320

Öruggara

GB

Einfaldara
Nýja stýrikerfið frá
Microsoft :
Windows Vista

18. 999

Intel 945 GM

";ng^gaZ^`^cV

1 GB minni

";ng^gk^cchajcV

DV Ready

";ng^gi`jk
Þráðlaust net
"I^aÄ¨\^cYV

a^cV

4.556
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

9.999
*Vaxtalaust 12 mán.

119.988
Staðgreitt
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 6IÈ M¾LUM MEÈ
KINNALIT !LGJÎR NAUÈSYN TIL AÈ F¹ RËS
RAUÈAR KINNAR VIÈ FÎLVA FEBRÒARM¹NAÈAR
.ÕJU KINNALITIRNIR FR¹ #LINIQUE NEFNAST
&RESH "LOOM OG ERU GUÈDËMLEGA S¾TIR

Silvía Night er tískufyrirmyndin
(UGSARÈU MIKIÈ UM TÅSKU ¶AÈ
VERÈUR ERFITT AÈ SVARA ÖESSUM SPURN
INGUM ¹N ÖESS AÈ HLJËMA HOMMA
LEGA OG EINS OG ALGJÎR F¹VITI .EI
ÁG HUGSA NÒ EKKI MIKIÈ UM TÅSKU
EN ÁG KANN VEL VIÈ FÎT SÁRSTAKLEGA
KVENFÎT
(VERNIG MYNDIRÈU LÕSA STÅLNUM
ÖÅNUM(VERNIG MYNDU AÈRIR GERA
ÖAÈ ,¹TLAUS EN ÎRUGGUR

UTLIT FRETTABLADIDIS
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5PP¹HALDSFATAHÎNNUÈUR&ATA
MERKI ¶AÈ ER ENGINN SÁRSTAKUR Å
HERRAFATNAÈI LÅKLEGA !4/ Å JAKKAFATA
JÎKKUM OG SKYRTUR  EN Å DÎMU
FÎTUM ERU ÖAÈ #HLOE -ARNI -ARC
*ACOBS "URBERRY 0RORSUM OG FLEIRI
OG FLEIRI

4ÅSKUFYRIRMYND 3ILVIA .IGHT
AUÈVITAÈ
,ITIRNIR ÖÅNIR !ÈALLEGA DÎKKIR
(VER ER ÖÅN VEIKASTA HLIÈ ¶AÈ FER
EFTIR HVAÈ ÖÒ MEINAR MEÈ VEIKRI
HLIÈ TLI MEGI EKKI SEGJA AÈ EF ÁG
SÁ EITTHVAÈ SEM MÁR FINNST FLOTT Ö¹
KAUPI ÁG ÖAÈ ¹N ÖESS AÈ LÅTA ¹ VERÈ
MIÈANN TLI ÖAÈ SÁ EKKI MÅN VEIKA
HLIÈ ,ÅKA SËLGLERAUGU OG KVENSKËR
3TRANGLEGA BANNAÈ !È KL¾ÈAST
FÎTUM SEM FARA MANNI EKKI ¶ËTT ÖAU
SÁU Å TÅSKU ÖÕÈIR ÖAÈ EKKI AÈ ÖAU GERI
MANNI SJ¹LFKRAFA KÒL
5PP¹HALDSBÒÈ 3ELFRIDGES Å ,ONDON

¶RJ¹R UPP¹HALDSFLÅKUR !F HVERJU
ERU Ö¾R UPP¹HALDS 6INTAGE 6ÅET
NAM JAKKINN MINN TÅU ¹RA GÎMLU
UPPLITUÈU SVÎRTU 4 BOLIRNIR MÅNIR OG
SKËRNIR MÅNIR OG SËLGLERAUGUN ÁG
VEIT ÖAÈ ERU FLEIRI EN ÖRJ¹R
(VAÈA ¹RATUGUR FINNST ÖÁR HAFA
FLOTTUSTU TÅSKU NOKKURN TÅMANN
¶ESSI
(VAÈ ÖARFTU AÈ HREINSA ÒT ÒR FATA
SK¹PNUM FYRIR VORIÈ %KKERT
(VERT F¾RIRÈU Å VERSLUNARFERÈ MEÈ
FULLT AF PENINGUM /' ÖÒ M¾TTIR
FERÈAST UM Å TÅMAVÁL ,ÅKLEGA HVERT
TÅMABIL UM OG FR¹ OG MEÈ  p ÁG
F¾RI FR¹ ,! TIL .EW 9ORK 0ARÅSAR OG
,ONDON

$!¨2!¨ 6)¨ 4¥3+5.!
%LSA -ARÅA "LÎNDAL

Rokk og ról og rómantík
Tískuheimurinn. Já, það getur verið svikull bisness. Kannski er það
þess vegna sem sjóræningjar eru fatahönnuðum svo endalaus uppspretta.
Þessir bandíttar sigldu á skipum sínum úti á reginhafi, hafnir yfir
allar reglur og lög, áttu ástkonu í hverri höfn og raunir gærdagsins voru
aðeins óljós punktur á sjóndeildarhringnum... hin allra mesta rómantík
eins og maður segir. Og það sem meira er, sjóræningjar í ævintýrunum
eru alltaf sætir og sjarmerandi. Sjóræningjar voru rokkstjörnur sinna
tíma og rokkarar eru sjóræningjar nútímans. Lifnaðarhættirnir geta a.
m.k. verið sláandi líkir og ekki eru áhrif rokk og róls á tískuheiminn
minni.
Tónlist almennt hefur óhjákvæmileg áhrif á tískuheiminn. En rokk og
ról hefur líkt og sjóræningjarnir við sig einhverja dularfulla rómantík
sem birtist í óteljandi ótrúlegustu myndum. Til dæmis bara það að
klæðast leðurjakka og támjóum skóm og bruna um eyðimerkur Ameríku
getur verið dæmalaus rock´n´roll rómantík.
Rokk og ról og músík mun alltaf vera hluti af því hvernig fólk
klæðist. Það er til dæmis algengur misskilningur að pönkstefnan hafi
orðið til af sjálfu sér í London. Pönkið átti sér langan aðdraganda í
tónlistar- og lífstílsstefnu sem hafði þróast í New York borg frá því seint
á sjötta áratugnum og fæddi af sér fjölmarga stórkostlega listamenn.
Eins og til dæmis Richard Hell, einn svalasta tónlistarmann sögunnar, en
öryggisnælur sem pönkarar notuðu gjarnan til að halda flíkum sínum
saman eru bein áhrif frá honum.
Vivienne Westwood ásamt góðu teymi, gerði hins vegar byltingu með
pönkinu eins og við þekkjum það í dag, þ.e. með móhíkanakömbunum,
gaddaólunum og öryggisnælunum. Hún gekk lengra í að blanda saman
ungæðislegu atferli, stjórnleysisáhrifum og fatahönnun en nokkur hafði
gert áður. „Fólk ætti að vera yfirlýsingaglaðara og sýna heiminum hvert
takmark þeirra sé,“ segir hin róttæka Westwood. Við Íslendingar eigum
líka okkar eigin fatahönnuð og listamann sem hyllir rokk og ról á
stuttermabolum, jökkum og hettupeysum undir merkinu Dead. Þar fer
saman fallegur boðskapur og falleg list- og fatahönnun og allt saman
siglir það sjóræningjaskipi sínu undir rómantísku rock´n´roll yfirbragði.
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&2!-4¥¨!23µ. &YRIRS¾TA SÕNIR HÎNNUN HINNAR BELGÅSKU !NN
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IÈ F¾ST HÁRLENDIS Å ,IBORIUS -ÕRARGÎTU

'%)-®,$
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Hvað er skyldueign fyrir
vor/sumar 2007 ???
Þegar flett er gegnum tískutímarit
þessa dagana fer ekki á milli mála
að þetta er tískuárstíð öfganna og
verð ég að fá að hrópa húrra fyrir
því. Hverskonar hálfkák er ekki
skemmtilegt og síst í klæðaburði.
Það sem fyrst veldur ofbirtu í
augum er hið glansandi efnaval.
Málmlitaðar og glansandi flíkur
eru almennt hátt skrifaðar. Allt frá
trapisu silfurlituðum sixtís kjólum
yfir í satínbakpoka og satínkraga á
jakka, satínslaufur.. Og hér er ekki
aðeins lögð áhersla á hið hefðbundna gull og silfur, einnig bronslitað, koparlitað sinklitað..
Að
ógleymdum pallíettum í milljónavís! Þær njóta sín best á hotpants
buxunum hjá Chanel. Einn tveir og
allar saman, náum okkur strax í
par!
Geimaldar-framtíðar-róbótafílingur fær menn einnig til að snúa

sér við í sporunum. Má segja að
Nicolas Ghesquiere hafi sett línuna með einni töffaralegustu tískusýningu síðari ára fyrir Balenciaga. Hussein Chalayan fylgir fast
á eftir. Risa skyggnisólgleraugu
eru nauðsynleg til að fylgja eftir
þessum stíl. Micro mini pils eru
ofarlega á lista þetta vorið og hvað
varðar pilsfaldinn, munið að því
styttra því betra! Og sólgleraugu á
stærð við undirskálar takk. Hinn
ferski, stílhreini pönkarastíl gildir
í sumarkápu- og sumarkjóladeildinni, svart/hvítt eða í sterkum neon
litum, fremur kynlaust og einfalt.
Eins og sjá má þá ægir öllu saman,
stefnum, stílum og áhrifum. Mikilægast er að hver finni út hvað
hentar sínum stíl. Galdurinn er að
sanka að sér molum úr ýmsum
áttum og raða því svo saman á töffaralegan hátt.
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3ATÅNKJËLL FR¹
2OKSÎNDU
)LINCIC EN
STJARNA ÖESSA
FRUMLEGA
HÎNNUÈAR
RÅS HRATT OG
SKÅN SK¾RT Å
TÅSKUHEIMIN
UM Å DAG &¾ST
Å +RON+RON
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$¥6! ¶ESSI KJËLL MUN FANGA

',!.3!.$) 'LAMÒR KJËLL

SK¾R SLAUFA SETUR PUNKTINN YFIR
ÖENNAN DIMMBL¹A KJËL &R¹
+RON+RON

ATHYGLI ALLRA SEM ¹ HANN
HORFA %FTIR 2OKSÎNDU )LINCIC
F¾ST Å +RON+RON

MEÈ SM¹ BABY DOLL SNIÈI
FR¹ 2OKSÎNDU )LINCIC F¾ST Å
+RON+RON

$3!-,%'4 "!+ 'R¹GR¾NN
KJËLL MEÈ SVÎRTUM SLAUFUM ¹
BAKINU EFTIR 2OKSÎNDU )LINCIC
FR¹ +RON+RON

499.950

KDL46X2000

verð

Full HD

1080

Verð áður

799.950

46”

0
0
.
0
14verðlækkun

Full HD

1080

Verð áður

Verð áður

599.950

T3
Best Buy
Besta high end tækið á markaðnum
- What Home Cinema

259.950

KDL46S2000

0
0
0
.
200 lækkun

0
0
0
.
300ðlækkun
ver

399.950

KDL46W2000

499.950

Meiri lækkun á 46” tækjum

Útsala í

Sony Center
CMTWS2D
DVD Spilara

39.950

259.950

TAVL1

32”

0
0
0
.
140ðlækkun

0
0
0
.
25 kkun
verðlæ

Verð áður

64.950

ver

Verð áður

499.950
DSLRA100KB
Myndavél

Verð áður

99.950

79.950

0
0
0
.
20rðlækkun
ve

DSCT10
Myndavél

Verð áður

45.950

29.950

0
0
0
.
16rðlækkun
ve

www.sonycenter.is · sími 588 7669
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ÓSKARSVERÐLAUNA

TILNEFNING

HEIMSFRUMSÝNING
SVALASTA SPENNUMYND ÁRSINS

SÍMI 564 0000
GHOST RIDER
kl. 5.30, 8 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
SÝND Í LÚXUS
kl. 3, 5.30, 8 og 10.30
NOTES ON A SCANDAL
kl. 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
THE PURSUIT OF HAPPYNESS
kl. 5.30, 8 og 10.30
ANNA AND THE MOODS ENSKT TAL kl. 1, 2, 3, 4 og 4.45 STUTTMYND / ÓTEXTUÐ
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 1, 2, 3, 4 og 4.45 STUTTMYND
ROCKY BALBOA
kl. 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL
kl. 1 og 3.10
NIGHT AT THE MUSEUM
kl. 1, 3.20 og 5.40
KÖLD SLÓÐ
kl. 5.45 B.I. 12 ÁRA

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
NOTES ON A SCANDAL
PAN´S LABYRINTH
ANNA AND THE MOODS ENSKT TAL
LITTLE CHILDREN
LITTLE MISS SUNSHINE
KÖLD SLÓÐ/COLD TRAIL

kl. 3, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 3, 5.45, 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
kl. 3, 4 og 5 STUTTMYND / ÓTEXTUÐ
kl. 8 og 10.30 B.I. 14 ÁRA
kl. 3, 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
kl. 5.45 ENGLISH SUBTITLES B.I. 12 ÁRA

GHOST RIDER
kl. 5.40, 8 og 10.15* B.I. 12 ÁRA
THE PURSUIT OF HAPPYNESS
kl. 8 og 10.20
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 3.40, 4.20 og 5 STUTTMYND
DREAMGIRLS
kl. 5.40
NIGHT AT THE MUSEUM
kl. 3.40
*KRAFTSÝNING

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

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

Draumur um frægð

F í t o n / S Í A

Kvikmyndin Dreamgirls segir sögu
þriggja ungra blökkukvenna í
Bandaríkjunum í kringum 1960 sem
eiga sér þann draum heitastan að
slá í gegn sem söngkonur. Þegar
þær fyrir tilviljun rekast á hinn
orðlipra umboðsmann Curtis Taylor
virðist frægðin á næsta leiti. Leiðin
á toppinn er hins vegar þyrnum
stráð.
Dreamgirls var upprunalega
söngleikur sem átti vinsældum að
fagna á níunda áratug síðustu aldar.
Hann er lauslega byggður á ferli
Díönu Ross og árum hennar með
sönghópnum The Supremes, en
sagan segir að Díönu sé meinilla við
myndina á meðan stalla hennar úr
sveitinni, Mary Wilson, segir myndina nær sannleikanum en fólk
gruni.
Leikstjóri myndari, Bill Condon,
hefur mestmegnis starfað sem sjónvarpsleikstjóri, en á að baki ágætismynd eins og Kinsey frá 2004 ásamt
því að vera einn af handritshöfunum á söngleikjamyndarinnar Chicago.
Stjörnurnar sem prýða myndirnar eru ekki af verri endanum. Beyoncé Knowles, Eddie Murphy,
Danny Glover og Jamie Foxx gera
öll hlutverkum sínum góð skil.
Ameríska Idol-stjarnan Jennifer
Hudson er þó kannski sú sem fær
bitastæðasta hlutverkið sem Effie
White, sem er bolað úr sveitinni
þrátt fyrir að vera sú sem syngur
best.
Margir söngleikir hafa litið dagsins ljós í bíóhúsunum síðustu árin
þar sem hæst tróna Chicago og
Moulin Rouge. Dreamgirls hefur

Pssst!
Taktu þátt.
Og láttu skilaboðin ganga.
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$REAMGIRLS
,EIKSTJËRI "ILL #ONDON
!ÈALHLUTVERK %DDIE -URPHY "EYONCÁ
+NOWLES *AMIE &OXX $ANNY 'LOVER
OG *ENNIFER (UDSON

((
G¾TIS AFÖREYING FYRIR AÈD¹ENDUR
2lNl" 3OUL OG SÎNGLEIKJAMYNDA SEM
ÖË LÅÈUR FYRIR LOSARALEGAN SÎGUÖR¹È

alla burði til að vekja sömu aðdáun
en tekst því miður ekki. Myndin fer
í allt of margar áttir. Hún segir í
senn dramatíska sögu þessara ungu
kvenna og lífsförunauta þeirra á tíu
ára tímabili, gerir tónlistarstefnu
þessa tíma skil og fjallar um réttindabarátta blökkumanna þar sem
Martin Luther King Jr. þrumar
ræður í bakgrunninn. Efnistökin
eru of umfangsmikil, persónusköpun er einföld og óáhugaverð og oft á
tíðum er óljósum söguþræði bjargað fyrir horn með því að láta fólk
bresta í söng í miðju samtali. Aðdáendur sálartónlistar fá sannarlega
eitthvað fyrir sinn snúð en á heildina litið er myndin ekkert til að
hrópa húrra fyrir. 2UT (ERMANNSDËTTIR

Scarlett kona ársins
Fyrirtæki ársins er árleg könnun VR á aðbúnaði og ánægju starfsfólks íslenskra fyrirtækja.
Mikilvægt er að sem flestir taki þátt, því þannig fæst skýrari mynd af stöðu vinnustaðar
þíns í samanburði við aðra.
Skilafrestur er til 20. febrúar næstkomandi.

VR | KRINGLUNNI 7 | 103 REYKJAVÍK | S. 510 1700 | F. 510 1717 | WWW.VR.IS

Virðing
Réttlæti

mikill heiður og ég
Leikkonan Scarlett
get ekki beðið eftir
Johansson tók á
partíinu sem verðmóti verðlaunum
ur í kvöld.“
sem kona ársins af
Scarlett, sem er
Hasty Pudding-leik22 ára, hefur leikið
listarsamtökunum í
í myndum á borð
Harvard á dögunvið Lost in Transum.
+/33!2  +)..!2 3CARLETT
Gert var grín að *OHANSSON F¾R KOSSA ¹ KINNARNAR lation, The Girl
with a Pearl EarrScarlett á ýmsan AF MEÈLIMUM (ASTY 0UDDING
máta, m.a. með SAMTAKANNA
&2¡44!",!¨)¨!0 ing, Match Point og
The Black Dahlia.
frægri
ljósmynd
Ben Stiller tekur við verðlaunsem birtist af henni nakinni á forum sem maður ársins hjá Hasty
síðu tímaritsins Vanity Fair. ScarlPudding þann 23. febrúar. Verðett tók samt öllu saman með bros
launin fá þeir listamenn sem hafa
á vör. „Takk kærlega fyrir verðhaft mikil áhrif á skemmtanaiðnlaunin. Þetta hefur verið frábær
aðinn. Þeir sem fengu verðlaunin
dagur. Þetta er það næsta sem ég
á síðasta ári voru Halle Berry og
kemst því að útskrifast frá HarRichard Gere.
vard,“ sagði Scarlett. „Þetta er

BYRJAÐU DAGINN Á BÍÓFERÐ SPARBÍÓ 450

kr
kr

á allar sýningar merktar með appelsínugulu á laugardögum og sunnudögum

Clint eastwood leikstýrir meistaraverkinu letters
from iwo Jima sem var m.a. tekinn upp á Íslandi.

HEIMSFRUMSÝNING

hversu langt ertu tilbÚin aÐ ganga

til aÐ hylja glÆp

ÞIÐ VITIÐ
GOLDE GLOBE

HVER HANN

BESTA ERLENDA MYNDIN

ER...

...SVONA BYRJAÐI ÞAÐ
Sýnd í Háskólabíói

Sýnd í Háskólabíói
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SVALASTA SPENNUMYND ÁRSINS

TILNEFNINGAR TIL

ÓSKARSVERÐLAUNA
20% AFSLÁTTUR EF GREITT ER
MEÐ SPRON-KORTI

Sýnd í SAMbíóunum kringlunni

5

ER ÞETTA ...

Háskólabíó

NÆSTI FORSETI ?

TILNEFNINGAR

LETTERS FROM...

TIL ÓSKARS

7
TILNEFNINGAR

Ævintýraleg spenna og hasar

TIL ÓSKARS

/ ÁLFABAKKA
HANNIBAL RISING

kl. 5:40 - 8 - 10:30

HANNIBAL RISING VIP

kl. 1:30 - 4 - 8 - 10:30

ALPHA DOG

kl. 8 - 10:30

PERFUME

kl. 6 - 9

B.i.16

BABEL

kl. 9:30

B.i.16

kl. 6 - 9

B.i.12

FORELDRAR

kl. 7:50

Leyfð

DREAMGIRLS

kl. 6 - 9

B.i.7

STRANGER THAN FIC... kl. 5:50

Leyfð

BLOOD DIAMOND

kl. 6 - 9

B.i.16

/ KEFLAVÍK

/ KRINGLUNNI

/ AKUREYRI

BABEL

kl. 8

B.i.16

GHOST RIDER

kl. 5:40 - 8 - 10:30

B.i.12

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

Leyfð

HANNIBAL RISING

kl. 8 - 10

B.i.16

FORELDRAR

kl. 6

Leyfð

HANNIBAL RISING

kl. 5:40 - 8 - 10:30

B.i.16

ALPHA DOG

kl. 8

B.i. 16

PERFUME

kl. 10

B.i.16

B.i.16

VEFURINN HEN.. M/- Ísl tal

kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 Leyfð

ALPHA DOG

kl. 5:40 - 8 - 10:30

B.i.16

BLOOD DIAMOND

kl. 10:20

B.i. 16

MAN OF THE YEAR

kl. 8

B.i.7

kl. 5 - 8 - 10:50

B.i.12

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 1 - 2 - 3:30

Leyfð

VEFURINN HE... M/- Ísl tal

kl. 1:30 - 3:40

Leyfð

ROCKY BALBOA

kl. 8 - 10:20

B.i. 12

VEFURINN HEN... M/- Ísl tal

kl. 2 - 4 - 6

Leyfð

MAN OF THE YEAR

kl. 3:40 - 10:30

B.i.7

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.

kl. 1 - 3

Leyfð

CHARLOTTE´S WEB M/-Ensk tal. kl. 3:40

Leyfð

FRÁIR FÆTUR m/ísl. tali

kl. 2

Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 2 - 4

Leyfð

BLOOD DIAMOND

kl. 5 - 8 - 10:50

B.i.16

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.

kl. 1:30

Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

kl. 1:30 - 3:40

Leyfð

kl. 5:30

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.

kl. 6

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal

kl. 1:30

Leyfð

B.i.16

Froðupartí í kvöld
Fyrsta froðupartíið á Íslandi verður haldið á skemmtistaðnum Trix í
Reykjanesbæ í kvöld. „Skemmtanalífið á Íslandi er í föstum skorðum og það er lítið um nýjungar,“
segir Atli Már Gylfason, annar af
aðstandendum partísins. „Eftir að
hafa ferðast töluvert erlendis og
heimsótt skemmtistaði eins og á
Spáni sáum við að þar var verið að
gera eitthvað nýtt með froðuvélum. Við fórum á stúfana og fundum fyrirtæki í Texas sem er að
búa til þessar froðuvélar og pöntuðum eina slíka.“
Froðupartíið í kvöld er það
fyrsta af mörgum fyrirhuguðum
hérlendis undir yfirskriftinni The
Foam Tour. Meðal annars verða
þau haldin á Akureyri, Vestmannaeyjum og Egilsstöðum. „Fólk er
alltaf tilbúið til að prufa eitthvað

&2/¨50!24¥ &R¹ FROÈUBALLI .EMENDA

FÁLAGS &JÎLBRAUTASKËLA 3UÈURNESJA SEM
VAR HALDIÈ Å SÅÈUSTU VIKU ÖAR SEM FROÈU
VÁLIN VAR PRËFUÈ Å FYRSTA SINN

nýtt. Það fær góða froðu fyrir peninginn. Við ætlum að dæla froðu í
sex klukkutíma og á einu kvöldi
munum við dæla 360 lítum á fólkið,“ segir hann.
Trix verður opnað í kvöld
klukkan 22.00 og byrjar froðan að
freyða um miðnætti. Miðaverð er
1.500 krónur.

SPARbíó

laugardag og sunnudag

SparBíó* — 450kr

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

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

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

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

SparBíó*

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

DIGITAL
DIGITAL

DIGITAL NIGHT AT THE MUSEUM
DIGITAL

&2¡44)2 !& &«,+)
"ONO SÎNGVARI 5 VERÈUR EKKI HEIÈRAÈUR AF
.ORÈUR $AKËTARÅKI Å "ANDARÅKJUNUM FYRIR BAR¹TTU
SÅNA UM AÈ SKULDUM VERÈI AFLÁTT AF F¹T¾KUM
ÖJËÈUM Å !FRÅKU ¶INGMENN Å RÅKINU GREIDDU
ATKV¾ÈI UM ÖAÈ HVORT HEIÈRA ¾TTI "ONO OG
VORU  SEM VILDU ÖAÈ EKKI ¹ MËTI 
4ÎLDU ÖEIR SEM VORU ¹ MËTI AÈ HINN ÅRSKI

"ONO HEFÈI ENGIN TENGSL VIÈ RÅKIÈ OG ÖVÅ V¾RI EKKI
RÁTT AÈ HEIÈRA HANN ¶INGMAÈURINN 3COT +ELSH LAGÈI
FRUMVARPIÈ FRAM EFTIR AÈ HANN S¹ FRÁTT ÖAR SEM
KOM FRAM AÈ EKKERT BANDARÅSKT RÅKI HEFÈI HEIÈRAÈ
SÎNGVARANN VEGNA BAR¹TTU HANS FYRIR !FRÅKU b¶ETTA
ER M¹LEFNI SEM SKIPTIR OKKUR BORGARANA Å
.ORÈUR $AKËTA M¹LI "ANDARÅKJAMENN OG
ALLAN HEIMINN m SAGÈI +ELSH
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 ¶ËRIR NÕR FRAMKV¾MDASTJËRI +3¥
3TJËRN +3¥ VEITTI Å G¾R 'EIR ¶ORSTEINSSYNI FORMANNI
SAMBANDSINS HEIMILD TIL AÈ R¹ÈA ¶ËRI (¹KONARSON
Å STÎÈU FRAMKV¾MDASTJËRA (ANN MUN ÖVÅ TAKA
VIÈ STARFINU AF 'EIR ¶ËRIR VAR SKRIFSTOFUSTJËRI
3IGLUFJARÈARKAUPSTAÈAR UM ¹RABIL OG HEFUR LENGI
GEGNT TRÒNAÈARSTÎRFUM FYRIR
+NATTSPYRNUFÁLAG 3IGLUFJARÈAR ÖAR
SEM HANN HEFUR VERIÈ FORMAÈUR
SÅÈAN  b-ÁR LÅST AFSKAPLEGA
VEL ¹ STARFIÈ OG HLAKKA TIL AÈ
TAKAST ¹ VIÈ ÖAÈ m SAGÈI ¶ËRIR
VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ Å G¾R

SPORT FRETTABLADIDIS

Búumst við miklu betra Fylkisliði
 MORGUN VERÈA FJËRIR LEIKIR ¹ DAGSKR¹ $(,
DEILDAR KARLA Å HANDBOLTA 'RÅÈARLEG SPENNA
RÅKIR ¹ ÎLLUM VÅGSTÎÈVUM Å DEILDINNI EN ¹
MORGUN VERÈUR SÁRSTAKLEGA MIKIÈ UNDIR Å LEIK
&YLKIS OG &RAM
b¶EIR GERAST NÒ VARLA MIKILV¾GARI EN ÖESSI
LEIKUR m SAGÈI *ËHANN 'UNNAR %INARSSON
STËRSKYTTAN Å LIÈI &RAM b%F VIÈ VINNUM N¹UM
VIÈ AÈ SKAPA SM¹ BIL ¹ MILLI OKKAR OG &YLKIS
%F VIÈ TÎPUM ERUM VIÈ Å ANSI SL¾MUM
M¹LUM OG TÅMABILIÈ VERÈUR ERFITTm
&YLKIR ER SEM STENDUR Å N¾STNEÈSTA S¾TI
MEÈ NÅU STIG EN &RAM Å ÖRIÈJA NEÈSTA MEÈ
ELLEFU STIG &YLKISMENN HAFA ÖË STYRKT SIG
MIKIÈ ¹ MEÈAN HLÁ VAR ¹ DEILDINNI Å JANÒAR
¥SLANDSMEISTARARNIR HAFA EKKI N¹È SÁR ¹
STRIK AÈ UNDANFÎRNU OG TAPAÈ SÅÈUSTU FJËR
UM LEIKJUM SÅNUM Å DEILDINNI ¥ ÖEIM HEFUR
*ËHANN 'UNNAR SKORAÈ  MÎRK

b¶ETTA HEFUR EKKI SMOLLIÈ HJ¹ OKKUR EINS
OG VIÈ VILDUM ¡G VEIT EKKI ¹ST¾ÈUNA FYRIR
ÖVÅ EN SVONA ER ÖETTA BARAm
3ÅÈAST ÖEGAR &RAM VANN LEIK Å DEILDINNI
VAR ÖAÈ GEGN &YLKI b6IÈ VITUM ÖAÈ SAMT VEL
AÈ VIÈ MUNUM M¾TA ALLT ÎÈRUVÅSI OG BETRA
LIÈI NÒ EN Ö¹ &YLKISMENN ERU KOMNIR MEÈ
MIKLU STERKARA LIÈ OG MEIRI BREIDD Å LEIK
MANNAHËPINN 6IÈ VERÈUM EINNIG ¹ ÒTIVELLI
ÖANNIG AÈ ÖAÈ ER EINFALDLEGA AÈ DUGA EÈA
DREPAST FYRIR OKKURm
RANGUR &RAM HEFUR VALDIÈ STUÈNINGS
MÎNNUM LIÈSINS VONBRIGÈUM Å ¹R b¶AÈ ER
ALLTAF SAGT AÈ ÖAÈ SÁ ERFIÈARA AÈ VERJA TITIL
EN AÈ VINNA HANN +ANNSKI ER ÖAÈ AÈ KOMA
Å LJËS NÒNA %N ÁG HEF SAMT TRÒ ¹ ÖVÅ AÈ EF
VIÈ VINNUM N¾STU TVO LEIKI GETUM VIÈ GERT
EITTHVAÈ GOTT ÒR ÖESSU TÅMABILIm
3AMA HVERNIG FER ¹ MORGUN ER FYRIRSÁÈ

AÈ FALLBAR¹TTAN Å
DEILDINNI VERÈUR AFAR
SPENNANDI
b¶AÈ ER MJÎG
STUTT ¹ MILLI
LIÈA %F VIÈ
HEFÈUM

UNNIÈ 6AL
Å SÅÈASTA LEIK
V¾RUM VIÈ NÒ
Å TOPPBAR¹TTU
EN ERUM Å
FALLBAR¹TTU
3VONA ER ÖAÈ
EINFALDLEGAm

,ANDSBYGGÈIN ENN ¹N TITILS
Hamar/Selfoss getur orðið fyrsta liðið utan höfuðborgarsvæðisins og Suðurnesja sem vinnur stóran titil í körfuboltanum þegar liðið mætir ÍR í dag.
")+!2-%)34!2!2.)2 +EFLAVÅK VANN +2 Å

ÒRSLITALEIK Å FYRRA

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

"IKARKEPPNI +3¥

Úrslitaleikurinn í október
&«4"/,4) Í gær var dregið í

forkeppni, 1. og 2. umferð
bikarkeppni karla og kvenna.
Einnig var öðrum leikjum í
keppninni raðað á daga. Úrslitaleikur í karlaflokki fer fram 6.
október, viku síðar en úrslitaleikurinn síðastliðið haust. Úrslitaleikur í kvennaflokki fer fram 22.
september.
Á nýliðnu ársþingi voru
samþykktar breytingar á
fyrirkomulagi bikarkeppninnar
en þær ganga ekki í gegn fyrr en
á næsta tímabili.
ES¹

5PPHITUNARH¹TÅÈ ¥2 INGA

Ætla að setja
heimsmet
+®2&5"/,4) Körfuknattleiksdeild
ÍR búður í dag til upphitunarhátíðar í ÍR heimilinu við
Skógarsel fyrir bikarúrslitaleikinn. Hátíðin sem hefst klukkan
13.30 hefur verið auglýst af krafti
í Breiðholtinu, meðal annars með
dreifimiðum í alla grunnskóla
hverfisins. Boðið verður upp á
pizzur og gos og þá er andlitsmálning verður fyrir krakkana.
Hápunktur dagskrárinnar verður
þegar sett verður heimsmet í
Stinger, sem er vinsæll skotleikur
á körfu. Unglingaþjálfarar ÍR
munu hafa umsjón með heimsmetstilrauninni.
ËËJ

+®2&5"/,4) Það verður rafmögnuð
stemning í Laugardalshöllinni í
dag þegar bikarúrslit körfunnar
fara fram. Karlaleikurinn hefst
klukkan 16.00 og þar spila lið sem
eru ekki í Höllinni á hverjum
degi. ÍR er að spila sinn sjöunda
bikarúrslitaleik, þar af aðeins
annan á síðustu 17 árum, og mótherjarnir eru sameinað lið Hamars/Selfoss en Hamar hefur
aðeins einu sinni komist í úrslitin
og það var einmitt gegn ÍR fyrir
sex árum.
Leikmenn
Hamars/Selfoss
geta ekki bara tryggt sínu bæjarfélagi sinn fyrsta stóra titil í
íþróttum heldur getur liðið einnig
orðið fyrsta liðið utan höfuðborgarsvæðisins og Suðurnesja sem
verður bikarmeistari. Landsbyggðarlið hafa fimm sinnum
komist í Höllina og átta stiga tap
Hamars-liðsins á móti ÍR er langbesti árangur þeirra til þessa.
Hinir fjórir leikirnir eru allir á
meðal fimm stærstu tapa í sögu
bikarúrslitaleiks karla.
ÍR-liðið er með sigurstranglegra liðið fyrir fram. Lðið er ofar
í töflunni og vann báða innbyrðisleiki liðanna af öryggi, með 28
stigum (90-62) í október og með
23 stigum (99-76) í Seljaskóla
fyrir rétt tæpum mánuði.
Hamar/Selfoss leggur mikið
upp úr því að hægja á leikjum
sínum og nýta krafta George
Byrd inni í teig en í hvorugum
leikjanna gegn Breiðhyltingum
hefur það tekist. Hamar/Selfoss
hefur aðeins þrisvar fengið á sig
meira en 90 stig í vetur og tveir
þeirra leikja hafa verið gegn ÍR.
ÍR-ingar glíma þó við óvissuástand því lykilleikmaður liðsins,
Hreggviður Magnússon, hefur
aðeins spilað í 6 mínútur síðan að
hann meiddist í undanúrslitaleiknum á móti Grindavík. Hreggviður hefur hvílt í síðustu tveim-

 ,%)+)2 /'  3)'2!2 +EFLVÅKINGURINN

-ARÅN 2ËS +ARLSDËTTIR

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

"IKARÒRSLITALEIKUR KVENNA

Marín Rós með
flesta leiki
+®2&5"/,4) Marín Rós Karlsdóttir,
leikmaður Keflavíkur, er búin að
spila flesta bikarúrslitaleiki af
öllum leikmönnum úrslitaleikjanna í ár. Marín Rós mun spila
sinn sjöunda úrslitaleik í dag og
getur orðið bikarmeistari í
fimmta sinn. Birna Valgarðsdóttir, fyrirliði Keflavíkurliðsins,
mun spila sinn sjötta bikarúrslitaleik í dag og þær Svava Ósk
Stefánsdóttir og Rannveig
Randversdóttir hafa báðar leikið
3 leiki. Engin hjá Haukum hefur
spilað meira en einn leik.
ËËJ

"2¨52.)2 0ÁTUR OG *ËN !RNAR )NGVARS
SYNIR GLÅMA UM BIKARINN Å DAG
&2¡44!",!¨)¨'6!

ur leikjum og verður örugglega
mættur í slaginn í dag.
Stærsta málið í kringum leikinn
hefur verið einvígi bræðranna Péturs og Jóns Arnars Ingvarssona en
þetta verður í fyrsta sinn sem
bræður stjórna hvor sínu liðinu í
bikarúrslitum. Pétur hefur þjálfað
Hamar og Hamar/Selfoss síðan
1998 og fór með liðið í bikaúrslitin
fyrir sex árum. Jón Arnar er hins
vegar aðeins á sínu þriðja mánuði
með ÍR-liðið, sem hefur tekið
stakkaskiptum undir stjórn hans.
Bræðurnir eru ekki að mætast
í fyrsta sinn á vellinum en litli
bróðir hefur haft betur bæði
þegar þeir hafa mæst sem þjálfarar og sem leikmenn. Lið Jón
Arnars unnu 5 af 8 leikjum gegn
liðum Péturs á meðan þeir voru
báðir að spila en síðan þeir tóku
upp þjálfun hefur Jón Arnar
stjórnað sínu liði þrisvar sinnum
til sigurs í fimm leikjum gegn
liðum Péturs.
Í dag kemur kannski í ljós
hvort tak litla bróður nái einnig
inn í bikarúrslitin eða hvort Pétur
endurskrifar sögu íslenska körfuboltans með lærisveinum af
Suðurlandinu.
OOJ FRETTABLADIDIS

"IKARÒRSLITALEIKUR KARLA

Keith er sá eini
með tvo leiki
+®2&5"/,4) Það hafa aðeins sjö

.*«3.!¨ 'EORGE "YRD BANDARÅSKI MIÈ

HERJINN Å LIÈI (AMARS3ELFOSS VAR M¾TTUR
¹ SÅÈASTA LEIK ¥2 INGA TIL ÖESS AÈ NJËSNA
UM VERÈANDI MËTHERJA Å BIKARÒRSLITUNUM
Å DAG
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

leikmenn úr liðum Hamars/
Selfoss og ÍR leikið bikarúrslitaleik áður og þar af er Keith
Vassell, ÍR, sá eini sem hefur leikið tvo leiki. Eiríkur Önundarson,
Hreggviður Magnússon, Ólafur
Sigurðsson og Steinar Arason
voru allir með ÍR í sigrinum á
Hamri fyrir sex árum og þá voru
einnig Lárus Jónsson og Svavar
Páll Pálsson í liði Hamars. Keith
Vassell lék tvo bikarúrslitaleiki
með KR, gegn Grindavík 2000 og
gegn Njarðvík 2002 en báðir
leikirnir töpuðust.
ËËJ

(AUKAR M¾TIR +EFLAVÅK Å ÒRSLITALEIK ,ÕSINGARBIKARS KVENNA Å (ÎLLINNI Å DAG

Toppliðin berjast í bikarúrslitunum
+®2&5"/,4) Íslandsmeistarar síð-

(EIMSENDING
-ATSEÈILL ¹
WWWTHAIMATURCOM
4¾LENSKUR OG
ÅTALSKUR MATUR
(EIMSENDINGARGJALD
 KR

3KEIFAN 
3ÅMI   o  

ustu fjögurra ára og topplið
deildarinnar mætast í úrslitaleik
Lýsingarbikar kvenna í Laugardalshöllinni klukkan 12.00 í dag.
Haukar taka þá á móti Keflavík en
liðin hafa ásamt Grindavík verið í
nokkrum sérflokki í deildinni í
vetur. Allir leikir Hauka og Keflavíkur í vetur hafa verið mikið fyrir
augað enda eru bæði lið að spila
hraðan og skemmtilegan bolta.
Haukar unnu alla þrjá leiki liðanna í lokaúrslitum Íslandsmótsins síðasta vor og ennfremur
úrslitaleik liðanna í Poweradebikarnum í desember 2005. Með
sigri í leiknum í dag verður Haukaliðið handhafi allra bikara sem
keppt er um í íslenskri kvennakörfu, nokkuð sem Hafnarfjarðarliðið væri að afreka í fyrsta sinn
en Keflavík hefur gert margoft.
Helena Sverrisdóttir, fyrirliði
Hauka, hefur reynst Keflvíking-

um mjög erfið. Í þremur innbyrðisleikjum liðanna í vetur
hefur hún skorað 31 stig, tekið 11,3
fráköst og gefið 8,3 stoðsendingar
sem gerir framlageinkunn upp á
40,3 í leik. Helena er að mörgum
talin vera besti leikmaður deildarinnar að Könum meðtöldum og það
er ekki síst fyrir þann hæfileika að
spila alltaf best þegar mest er
undir.
Keflavík er ekki öruggt með að
njóta krafta fyrirliða síns, Birnu
Valgarðsdóttur, sem hefur ekki
spilað í síðustu fimm leikjum og
var síðast í búningi í Grindavík
fyrir mánuði.
Keflavík er eina liðið sem hefur
unnið Hauka í vetur en sá sigur
kom í Keflavík 17. desember.
TaKesha Watson, sem hefur spilað
meidd eftir áramót, átti þá stórleik
sem og María Ben Erlingsdóttir
sem var óstöðvandi undir körfunni.
Watson var með 32 stig og 8 stoð-

%2&)¨ 6)¨ !¨ %)'! (ELENA 3VERRISDËTTIR
HEFUR LEIKIÈ VEL MEÈ (AUKUM Å VETUR
&¡44!",!¨)¨(%)¨!

sendingar en María Ben nýtti 13 af
18 skotum og skoraði 31 stig. Þetta
var langþráður sigur Keflavíkurliðsins á Haukum sem höfðu fyrir
leikinn unnið tíu leiki liðanna í röð.
ËËJ
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+RISTJ¹N ®RN 3IGURÈSSON SKRIFAÈI Å G¾R UNDIR ÖRIGGJA ¹RA SAMNING VIÈ "RANN Å .OREGI

Hef gríðarlega mikla trú á þessu félagi
(,!¨). 6%2¨,!5.5- %RLA $ÎGG (AR
ALDSDËTTIR TIL VINSTRI SUNDKONA ÒR ¥2"
&2¡44!",!¨)¨«3+!2

¥2" ¹ SUNDMËTI Å ¶ÕSKALANDI

Erla Dögg
vann sex gull
35.$ Erla Dögg Haraldsdóttir
vann til sex gullverðlauna og
sundfólk úr ÍRB alls til 59
verðlauna á alþjóðlega sundmótinu „Wiest Autohauser Cup“ sem
fram fór í Þýskalandi um helgina.
ÍRB endaði í öðru sæti í liðakeppni mótsins en alls tóku 37 lið
þátt að þessu sinni. Verðlaunin 59
skiptust þannig að 26 voru gull,
18 voru silfur og 15 voru brons.
Erla Dögg Haraldsdóttir var
óumdeilanlega sundkona mótsins,
hún vann til sex gullverðlauna og
var auk þess með stigahæsta
afrek kvenna fyrir 100 metra
bringusund. Erla Dögg vann
einnig 1 silfur. Önnur í hópnum
sem unnu til margra verðlauna
voru Davíð Hildiberg Aðalsteinsson (3 gull, 3 silfur og 2 brons),
Soffía Klemenzdóttir (3 gull og 3
brons), Helena Ósk Ívarsdóttir (3
gull og 1 silfur) og Birkir Már
Jónsson (1 gull, 3 silfur og 1
brons).
ËËJ

44! -®2+ /LGA &¾RSETH HEFUR SKORAÈ

¹TTA MÎRK Å FJËRUM LEIKJUM +2 Å 2EYKJA
VÅKURMËTINU
&2¡44!",!¨)¨0,, "%2'-!..

2EYKJAVÅKURMËT KVENNA

&«4"/,4)
Landsliðsmaðurinn
Kristján Örn Sigurðsson hefur
endurnýjað samning sinn við
norska úrvalsdeildarliðið Brann.
Gamli samningurinn hans átti að
renna út í lok næsta tímabils en nú
hefur hann samið til loka ársins
2009.
„Ég er mjög ánægður með að
hafa skrifað undir nýja samninginn. Ég vildi vera áfram hjá Brann
því að ég hef gríðarlega mikla trú
á þessu félagi. Mér finnst frábært
að spila á leikvanginum okkar og
hef mikinn hug á að vinna sigra
með Brann, bæði í Noregi og Evrópu.“
Yfirmaður íþróttamála hjá
Brann, Roald Bruun-Hanssen, var

einnig hæstánægður með að
Kristján Örn skyldi velja að vera
áfram í herbúðum Brann.
„Hann er mikilvægur leikmaður í okkar liði og samningurinn við hann þýðir að við getum
haldið stöðugleika í liðinu,“ sagði
Bruun-Hanssen.
Alls eru þrír íslenskir varnarmenn á mála hjá Brann. Auk
Kristjáns Arnar eru það Ólafur
Örn Bjarnason og Ármann Smári
Björnsson. Ármann og Kristján
hafa átt við meiðsli að stríða
undanfarið.
Brann lenti í öðru sæti norsku
úrvalsdeildarinnar í haust. Liðið
mætir KR á æfingamóti á La
Manga á Spáni í dag.
ES¹

 ,!.$3,)¨3&).'5 +RISTJ¹N ®RN MEÈ ÖEIM %IÈI 3M¹RA 'UÈJOHNSEN OG !RNARI ¶ËR
6IÈARSSYNI ¹ LANDSLIÈS¾FINGU Å HAUST
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

TÓNVINNSLUSKOLI.IS SKRÁNINGARSÍMI: 534 9090

TIL HAMINGJU
MEÐ FRÁBÆRAN ÁRANGUR

Þrenna Olgu
öll úr vítum
&«4"/,4) Hrefna Jóhannsdóttir

Aðstandendur Tónvinnsluskóla
Þorvaldar Bjarna og Sýrland studios
vilja óska nemendum sínum
til hamingju!

var með fernu og Olga Færseth
skoraði úr þremur vítaspyrnum í
13-0 sigri KR á Þrótti í Reykjavíkurmóti kvenna í fótbolta. Hin
mörk KR-liðsins skoruðu Fjóla
Dröfn Friðriksdóttir, Hólmfríður
Magnúsdóttir, Margrét Þórólfsdóttir, Ólöf Gerður Ísberg og
Agnes Þóra Árnadóttir. Olga
fiskaði tvö af vítunum sjálf en
þriðja vítið var dæmt eftir að
varnarmaður Þróttar handlék
boltann. Olga lék mjög vel á
miðju KR-liðsins og átti þátt í
flestöllum mörkum liðsins en á
heimasíðu KR kemur fram að
enginn KR-ingur hafði áður
skorað þrennu úr vítaspyrnum.
KR-konur hafa nú skorað 47 mörk
í fjórum leikjum sínum í Reykjavíkurmótinu.
ËËJ

Fimm af keppendum í úrslitum
Söngvakeppni Sjónvarpsins 2007 eru
nemendur í Tónvinnsluskólanum.
Tónvinnsluskólinn - nám sem virkar.
Skráningar fyrir
haustnámskeiðið eru hafnar.
Farðu inn á tonvinnsluskoli.is
eða hringdu í 534 9090
og veldu þér námskeið.

&JËRÈA LENGSTA KAST SÎGUNNAR

Óðinn kominn
inn á EM

www.syrland.is

&2*,3!2 Óðinn Þorsteinsson úr

FH náði fjórða lengsta kasti
Íslendings frá upphafi þegar
hann kastaði kúlunni 18,70 metra
á öðru Coca Cola móti FH í
Laugardalshöllinni í fyrrakvöld.
Óðinn bætti þar sinn besta
árangur um 19 sentimetra en
hann átti best 18,51 m frá árinu
2005. Þetta er lengsta innanhússkast íslensks kúluvarpara í 17 ár
og fjórða lengsta kast Íslendings í
kúluvarpi innanhúss frá upphafi
en aðeins Pétur Guðmundsson,
Hreinn Halldórsson og Óskar
Jakobsson hafa kastað lengra.
Óðinn ætti að hafa tryggt sér
sæti á EM sem fer fram eftir
tvær vikur en viðmiðið sem
stjórn FRÍ setti fyrir EM
innanhúss í Birmingham var
18,00 metrar.
ËËJ

KÍKTU Á TÓNVINNSLUSKOLI.IS OG VELDU ÞÉR NÁMSKEIÐ
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3ÁRRÁTTINDI AÈ F¹ AÈ SPILA LEIKINN
Keith Vassell varð Íslandsmeistari með KR árið 2000 en hann á enn eftir að vinna bikarinn. Vassell spilar
sinn þriðja bikarúrslitaleik á Íslandi með ÍR gegn Hamri/Selfossi klukkan 16.00 í dag.
'5¨2². ).'! 3¥6%243%. .ÕR GJALDKERI

+3¥

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

&YRSTI STJËRNARFUNDUR +3¥

Guðrún Inga
nýr gjaldkeri
&«4"/,4) Í gær var haldinn fyrsti

fundur nýrrar stjórnar KSÍ. Þar
var verkefnum úthlutað og bar
þar helst að Guðrún Inga
Sívertsen er nýr gjaldkeri
sambandsins. Hún er einnig
formaður fjárhagsnefnd.
Sömuleiðis á hún sæti í framkvæmdastjórn, landsliðsnefnd
kvenna, rekstrarstjórn Laugardalsvallar og framkvæmdanefnd
EM U19 kvenna.
Þá á hún einnig sæti í starfshópi um jafnréttisstefnu KSÍ sem
er ný af nálinni. Formaður
hópsins er Gylfi Dalmann
Aðalsteinsson og auk Guðrúnar á
Ingibjörg Hinriksdóttir sæti í
hópnum.
ES¹

(- Å ALPAGREINUM Å RE

Gull til Tékklands í sviginu
3+¥¨) Hin tékkneska Sarka
Zahrobska vann í gær svigkeppni
kvenna á HM í alpagreinum í
Svíþjóð í gær. Hún kom 0,16
sekúndum á undan Marlies Schild
frá Austurríki í mark.
Heimamaðurinn Anja Pärson
varð þriðja og vann sín fjórðu
verðlaun á mótinu.
ES¹

+®2&5"/,4) Keith Vassell ætlar

ekki að láta þriðja möguleikann á
að vinna bikarinn renna sér úr
greipum. Hann spilaði frábærlega
í bikarúrslitaleikjunum 2000 og
2002 en varð í bæði skiptin að
sætta sig við naumt tap.
„Ég get aldrei gleymt þessum
leikjum í Höllinni. Í síðasta leiknum sem ég spilaði með KR gegn
Njarðvík vorum við í góðum
málum framan af leik en urðum að
sjá af bikarnum í lokin. Þetta var
mjög sárt tap,” segir Keith, sem
hefur skorað 26 stig og tekið 15
fráköst að meðaltali í bikarúrslitaleikjum sínum.
„Það var einn af hápunktunum
á mínum ferli að vinna Íslandsmeistaratitilinn með KR og nokkuð sem ég mun aldrei gleyma. Ég
vil vinna fleiri titla á Íslandi,“
segir Keith, sem spáir skemmtilegum úrslitaleik.
„Liðin spila gerólíkan körfubolta. Þeir leggja áherslu á að róa
leikinn og koma boltanum á Byrd,
sem kallar á mikla orku við að
reyna að halda aftur af honum. Við
reynum að keyra upp hraðann og
það er því mikilvægast fyrir bæði
lið að ná að stjórna hraða leiksins í
upphafi,“ segir Keith.
„Ég er ótrúlega spenntur fyrir
þessum leik. Mér finnst ég fá
ákveðin sérréttindi með því að fá
að spila þennan leik því ég hef
ekki gert neitt til þess að hjálpa
liðinu að komast í úrslitaleikinn,“
segir Keith, sem spilaði aðeins í
fimm mínútur í undanúrslitaleiknum.
„Þegar ég var spilandi þjálfari
var ég alltaf að hugsa um tvo hluti
í einu. Nú get ég einbeitt mér að
því að spila. Jón Arnar er mjög

"%3452  ²23,)4!345.$5 +EITH

6ASSELL HEFUR ALLTAF VERIÈ BESTUR ¹
ÒRSLITASTUNDUM OG ¥2 INGAR VONAST TIL
AÈ EKKI VERÈI BREYTING ¹ ÖVÅ Å DAG
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

góður þjálfari og ég trúi og treysti
á hans skoðanir og leiðbeiningar.
Ég vissi að það var tímaspursmál
hvenær ég kæmist almennilega af
stað,” segir Keith og hann sýndi
það í síðasta leik.
Keith skoraði 21 stig og tók 14
fráköst í 97-81 sigri ÍR á Keflavík
á mánudaginn en leikurinn kom
liðinu aftur á sigurbraut eftir þrjú
deildartöp í röð. „Leikurinn gegn
Keflavík var mjög mikilvægur
fyrir mig því ég vildi sjá það að ég
væri kominn í leikform og gæti
farið að skila einhverju til liðsins.
Ég hafði ekki verið að gera það í
fyrstu leikjum mínum með ÍR,“
segir Keith, sem hefur spilað vel
og verið í sigurliði í báðum leikjum sínum gegn Keflavík í vetur
en hann var með 16 stig og 15

fráköst í sigri Fjölni á Keflavík í
októberlok.
„Bestu leikirnir mínir í vetur
hafa verið á móti Keflavík. Keflavík er eitt af fáum liðunum í deildinni sem hugsa eins og ég. Þeir
leggja mest upp úr því að vinna
mótherjana á sálfræðihlutanum.
Ég finn mig vel í slíkum kringumstæðum,“ segir Keith. Aðsurður
um mikilvægasta hlutverk sitt í
leiknum í dag svarar hann:
„Ég verð að vera áræðinn.
Þegar ég kom fyrst til liðsins var
ÍR að spila frábærlega. Ég taldi
því réttast að ég ætti að koma
rólega inn í leik liðsins og passa
upp á að spila með liðinu. Eftir að
Hreggviður meiddist hefur liðið
þurft meira á mér að halda, ég hef
því reynt að taka meira af skarið

og að miðla reynslu minni,“ segir
Vassell.
Keith gekk til liðs við ÍR-inga
um áramótin eftir að hafa verið
spilandi þjálfari hjá Fjölni framan
af tímabili. „Mér gengur vel að
aðlagast hlutunum hjá ÍR. Þetta er
nokkur breyting því ÍR er að spila
hraðari bolta en Fjölnir var að
gera. Það tók smá tíma að venjast
því en ég tel það vera komið núna.
Við spiluðum við ÍR í einum af
mínum síðustu leikjum með Fjölni
og ég var mjög hrifinn af leik liðsins. Ég sá þá að þetta var lið sem
ég gæti hjálpað til þess að fara að
berjast um titilinn. Ég kom til ÍR
til þess að vinna titla og liðið er
nægilega gott til þess að gera
það,“ segir Keith að lokum.
OOJ FRETTABLADIDIS

-allt það besta !
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&¾DDUR  FEBRÒAR  &ËR Å H¹SKËLANN Å )OWA
EN H¾TTI ÖAR TIL AÈ LEGGJA STUND ¹ FYRIRS¾TU
STÎRF (AFÈI ¹ÈUR STARFAÈ VIÈ AÈ SKÒRA GËLF 6ANN
FYRIRS¾TUKEPPNI Å )OWA OG ÖAR MEÈ
OPNUÈUST DYRNAR AÈ .EW 9ORK ¥
KJÎLFARIÈ FËR HANN AÈ REYNA FYRIR SÁR
Å PRUFUM FYRIR SJËNVARPSÖ¾TTI OG
EFTIR TALSVERT PUÈ N¹ÈI HANN AÈ SL¹
Å GEGN ¹ ÖVÅ SVIÈI ,ÁK Å 4HAT S
3HOW OG Å KJÎLFARIÈ Å NOKKRUM KVIK
MYNDUM &ËR SÅÈAN AÈ FRAMLEIÈA
HINA VINS¾LU Ö¾TTI 0UNKlD (¾GT
ER AÈ SJ¹ !SHTON +UTCHER ¹ 3TÎÈ
 Å KVÎLD Å MYNDINNI ! ,OT ,IKE
,OVE

%++) -)33! !&

Áfram Hafsteinn, áfram Hafsteinn...
¶AÈ ER %UROVISIONKVÎLD Å KVÎLD %ITT SINN VAR ÁG STATISTI Å ¶JËÈLEIKHÒS
INU FYRIR ALLTOF MÎRGUM ¹RUM Å SÕNINGU SEM HÁT 5PPREISNIN ¹ ¥SAFIRÈI
EFTIR 2AGNAR !RNALDS 6ALKYRJAN "RYNJA "EN LEIKSTÕRÈI OG SÕNINGIN
GEKK OG GEKK VIÈ MIKINN FÎGNUÈ %N EINHVER KÒLTÅVERAÈUR SKIPULAGS
SNILLINGURINN HAFÈI SETT ¹ SÕNINGU ¹ %UROVISIONKVÎLDI &LJËTLEGA EFTIR
AÈ FËLK M¾TTI TIL AÈ FARA Å BÒNINGANA VEL FYRIR SÕNINGU FËR AÈ BERAST
S¹ ORÈRËMUR UM HÒSIÈ AÈ AÈSËKNIN V¾RI EKKI SEM SKYLDI &¹IR MIÈAR
PANTAÈIR 2EYNDAR STEFNDI Å MESSUFALL SEM HEFÈI VERIÈ SKELFILEGT
¹FALL p AÈ ÖAÈ SPYRÈIST AÈ SJ¹LFT ¶JËÈLEIKHÒSIÈ HEFÈI ÖURFT AÈ
L¹TA Å MINNIPOKANN FYRIR ÖESSARI bL¹GMENNINGUn %N Ö¹ BIRTIST
BJARGV¾TTURINN Å LÅKI *ËHANNS 3IGURÈARSONAR p *ËA STËRA 3EM
VAR EINN LEIKARA Å ÖESSARI MANNMÎRGU SÕNINGU %ÈA ÎLLU
HELDUR BIRTIST EKKI ¶VÅ HANN HRINGDI SIG INN VEIKAN (VORT
HANN HAFÈI EKKI BARA HREINLEGA FËTBROTNAÈ -ENN GERÈU
HVAÈ ÖEIR G¹TU TIL AÈ LEYNA ¹N¾GJU SINNI /G ÒTSENDARAR
¹ VEGUM LEIKHÒSSINS HÎFÈU HRAÈAR HENDUR OG SENDU
TILKYNNINGU TIL ÒTVARPSINS SEM SKYLDI LESIN STRAX %ITTHVAÈ
¹ ÖESSA LEIÈ ¶VÅ MIÈUR FELLUR NIÈUR SÕNING ¶JËÈLEIK

2EADING

 -ATTA FËSTRA OG VINIR HENNAR
 &RUMSKËGARLÅF 
 3TUNDIN OKKAR E
 +ASTLJËS E
 ,ÎGREGLUHUNDURINN E 3EE 3POT

3µ.

2UN "ANDARÅSK BÅËMYND FR¹ 

 ,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM

 (¹DEGISFRÁTTIR
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 8 &ACTOR  ²RSLIT 
 8 &ACTOR ÒRSLIT SÅMAKOSNINGA
 4RADESMEN FROM (ELL
 3J¹LFST¾TT FËLK 6IÈM¾LANDI *ËNS

 "IKARKEPPNI KVENNA Å KÎRFUBOLTA
 ¥ÖRËTTAKVÎLD E
 "IKARKEPPNI KARLA Å KÎRFUBOLTA
"EIN ÒTSENDING FR¹ ÒRSLITALEIKNUM

RS¾LS AÈ ÖESSU SINNI ER %GGERT -AGNÒSSON

 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 6ESTUR¹LMAN  7EST 7ING
 ,OTTË
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 *ËN «LAFS
 3ÎNGVAKEPPNI 3JËNVARPSINS

 /FURHEILINN
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥ÖRËTTIR OG VEÈUR
 ,OTTË
 &REDDIE 
 *OEY 
 3TELPURNAR 
 ! ,OT ,IKE ,OVE %INSKONAR ¹ST

T



"EIN ÒTSENDING FR¹ ÒRSLITALEIKNUM

*ËN «LAFS 2²6

4HE &ORGOTTEN 34®¨

"¥«

 +¾RLEIKSBIRNIRNIR 
 2UFFS 0ATCH
 &UNKY 6ALLEY
 'ORDON THE 'ARDEN 'NOME
 %NGIE "ENJY 6ÁLA 6ILLI
 4ÎFRAVAGNINN
 'RALLARARNIR 4INY 4OONS
 *USTICE ,EAGUE 5NLIMITED
 +ALLI KANÅNA OG FÁLAGAR
 /DDUR ÎND
 4RACEY -C"EAN
 !4/-
 3WAN 0RINCESS  3VANAPRINSESSAN

 !LEXANDER MIKLI E 4HE -AN
"EHIND THE -YTH (EIMILDAMYND UM !LEX
ANDER MIKLA
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 ²RSLITAÖ¹TTUR KEPPNINNAR

 3PAUGSTOFAN
 ¶ORPIÈ 4HE 6ILLAGE "ANDARÅSK BÅË
MYND FR¹ 

 "UDDY E .ORSK MYND FR¹ 
 ²TVARPSFRÁTTIR Å DAGSKR¹RLOK

2ËMANTÅSK GAMANMYND MEÈ !STHON +UT
CHER OG !MÎNDU 0EET ¶AU LEIKA PAR SEM
HITTIST Å FLUGVÁL ¹ LEIÈ TIL .EW 9ORK OG EIGA
EINNAR N¾TUR GAMAN %N HVORUGT ER TILBÒ
IÈ Å ALVÎRU SAMBAND OG ¹KVEÈA ÖAU AÈ
VERA VINIR

T

 4HE 0UNISHER 2EFSIVÎNDUR

34®¨  "¥«



,AST #OMIC 3TANDING

 4HE &ORGOTTEN (IN GLEYMDU
 3HALL 7E $ANCE 6ILTU DANSA
 4HE ,EGEND OF *OHNNY ,INGO
 $IARY OF A -AD "LACK 7OMAN
 3HALL 7E $ANCE 6ILTU DANSA
 4HE ,EGEND OF *OHNNY ,INGO
 $IARY OF A -AD "LACK 7OMAN
 4HE &ORGOTTEN "ÎNNUÈ BÎRNUM
 -- 3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM
 4HE -ANCHURIAN #ANDIDATE
 0ICTURE #LAIRE (IN RÁTTA #LAIRE
 -- 3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM

T
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4HE 0UNISHER 34®¨ 

INN -ÎGNUÈ OFURHETJUMYND SEM BYGGÈ ER
¹ SAMNEFNDRI MYNDASÎGU SEM NOTIÈ HEFUR
MIKILLA VINS¾LDA UNDANFARIN ¹R !ÈALHLUT
VERK ! 2USSELL !NDREWS /MAR !VILA *AMES
#ARPINELLO ,EIKSTJËRI *ONATHAN (ENSLEIGH
 3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM

 4RADING 3POUSES E
 +& .ÎRD  +& .ÎRD
 3EINFELD *ERRY 'EORGE %LAINE OG

  7ORLD 0OOL #HAMPIONS
HIPS E

 6ÎRUTORG
 2ACHAEL 2AY E
 0SYCH .µ44 E
 0ARENTAL #ONTROL E
 ,AST #OMIC 3TANDING E
 3URVIVOR &IJI E
 'AME TÅVÅ E
 4HE /FFICE ,OKAÖ¹TTUR E
 7HAT ) ,IKE !BOUT 9OU 'AMAN

+RAMER HALDA UPPTEKNUM H¾TTI Å EINUM
VINS¾LASTA GAMANÖ¾TTI ALLRA TÅMA

 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 3EINFELD
 3IRKUS 2VK E
  H¾È TIL VINSTRI 
 3OUTH 0ARK E
 !MERICAN $AD  E
 4HE ,OOP E 'AMANÖ¾TTIR UM
3AM SEM ER YNGSTI STJËRNANDINN HJ¹ STËRU
FLUGFÁLAGI ¶AÈ HLJËMAR KANNSKI SPENNANDI
EN TVENNT ER AÈ ANGRA HANN ÖAR SEM YFIR
MAÈURINN HANS ER BRJ¹L¾ÈINGUR OG VINNU
FÁLAGI HANS ER SÅFELLT AÈ REYNA VIÈ HANN 
MEÈAN 3AM REYNIR AÈ UPPFYLLA KRÎFURNAR Å
VINNUNNI ÖARF HANN EINNIG AÈ UPPFYLLA KRÎFUR
MEÈLEIGJANDA SINNA

 3MITH .µ44 E "OBBY VIRÈIST ¹
YFIRBORÈINU VERA VENJULEGUR MAÈUR (ANN ER
MEÈ GËÈA VINNU GIFTUR OG BÕR Å FALLEGU HÒSI
Å RËLEGU ÒTHVERFI %N ÖAÈ SEM F¾STIR VITA ER
AÈ "OBBY ER EINNIG ÖJËFUR /G ENGIN VENJU
LEGUR ÖJËFUR 2¹NIN HANS ERU ÖAULSKIPULÎGÈ
OG DJÎRF (ANN ER ÖË EKKI EINN Å ÖESSU ÖVÅ
"OBBY HEFUR GËÈAN HËP MEÈ SÁR OG EKK
ERT VERKEFNI ER OF STËRT FYRIR ÖAU %N STËRA
SPURNINGIN ER HVERSU LENGI GETUR "OBBY LIFAÈ
ÖESSU TVÎFALDA LÅFI ¹N ÖESS AÈ ÖAÈ KOM
IST UPP &LOTTIR Ö¾TTIR UM FLOTTA GL¾PAMENN
-EÈ AÈALHLUTVERK FARA 2AY ,IOTTA 'OODFELL
AS 6IRGINIA -ADSEN 3IDEWAYS OG !MY
3MART 3TARSKY AND (UTCH
 #HAPPELLES 3HOW  E
 3TAR 3TORIES E
 4UESDAY .IGHT "OOK #LUB .µ44
E

 0ARENTAL #ONTROL
 ,AST #OMIC 3TANDING ,OKA

Ö¹TTUR "R¹ÈFYNDIN RAUNVERULEIKASERÅA ÖAR
SEM GRÅNISTAR BERJAST MEÈ HÒMORINN AÈ
VOPNI 'AMANLEIKARINN *AY -OHR STÕRIR LEIT
INNI AÈ FYNDNASTA GRÅNISTANUM &YRSTU TV¾R
Ö¹TTARAÈIRNAR VORU SÕNDAR ¹ 3TÎÈ  EN NÒ ER
ÖESSI FR¹B¾RI Ö¹TTUR KOMINN ¹ 3KJ¹%INN .Ò
M¾TAST ÖEIR BESTU ÒR TVEIMUR FYRSTU Ö¹TTA
RÎÈUNUM 3IGURVEGARINN HLÕTUR H¹LFA MILLJËN
DOLLARA OG ÖAÈ ER MIKIL SPENNA Å LOFTINU HJ¹
GRÅNISTUNUM SEM BÒA SAMAN MEÈAN ¹ LEIT
INNI STENDUR

 "ATTLESTAR 'ALACTICA
 +ILL THE -AN ,UKE 7ILSON Å GEGGJ
AÈRI GAMANMYND UM EIGENDUR LÅTILS FYRIRT¾K
IS SEM ÖURFA AÈ GRÅPA TIL ÎRÖRIFAR¹ÈA Å SAM
KEPPNI VIÈ RISANN ¹ MARKAÈINUM !UK 7IL
SON LEIKA *OSHUA -ALINA OG 0AULA $EVICQ
STËR HLUTVERK ,EIKSTJËRAR ERU 4OM "OOKER OG
*ON +EAN

  $AYS ,OKAÖ¹TTUR E
 4HE 3ILVIA .IGHT 3HOW E
 .IGHTMARES AND $REAMSCAPES
 6ÎRUTORG
 4VÎFALDUR *AY ,ENO E

 4WENTY &OUR  E
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

3+*2 30/24

 2ADIO ²TVARP !ÈALHLUTVERK %D
(ARRIS #UBA 'OODING *R OG FLEIRI
 (VÅTIR M¹VAR
 3LACKERS 3LUGSARAR
 &REDDIE 
 *OEY 
 3TELPURNAR 
 &RÁTTIR
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

SERÅA UM TV¾R ËLÅKAR SYSTUR SEM BÒA SAMAN
Å .EW 9ORK (OLLY BÕÈST TIL AÈ LEYSA AF ¹ SKRIF
STOFUNNI HJ¹ 6AL EN SYSTURNAR ERU EKKI ALVEG
SAMM¹LA UM HVAÈA AÈFERÈ 6AL ¹ AÈ NOTA TIL
AÈ HAFA BETUR Å SAMKEPPNI VIÈ KAPPSAMAN
SAMSTARFSMANN

T

AR 
-AN 5TD

HÒSSINS ¹ 5PPREISNINNI Å ¥SAFIRÈI SEM VERA ¹TTI Å KVÎLD VEGNA VEIKINDA
5PP ER RUNNIÈ ENN EITT %UROVISION KVÎLDIÈ ¡G ¾TLA EKKI AÈ VERA Å
¶JËÈLEIKHÒSINU ,AS MÁR TIL FURÈU Å 3IRKUSI p FYLGIRITI &RÁTTABLAÈSINS
p Å G¾R AÈ 0¹LL «SKAR VILDI HELST SJ¹ ANNAÈ HVORT %IKA (AUKS EÈA $R
'UNNA SIGRA !F HVERJU ER ÖAÈ SVONA FURÈULEGT *Ò SVO ¹BERANDI ER NÒ
¹ ÖESSUM SÅÈUSTU OG VERSTU AÈ MENN STANDI MEÈ SÅNUM BURTSÁÈ FR¹
ÎLLU OG ÎLLU AÈ MAÈUR ER N¹NAST FARINN AÈ GANGA ÒT FR¹ ÖVÅ SEM VÅSU
AÈ ALLIR HUGSI ¹ ÖEIM NËTUM &EMÅNISTAR TIL D¾MIS STYÈJA ALLTAF KONU Å
HVAÈ SEM ER ALVEG SAMA HVURSU MIKILL KJ¹NI ER ¹ FERÈ &RAMSËKNAR
MENN FRAMSËKNARMENN OG ÖANNIG M¹ ¹FRAM TELJA 3VO MENGAÈUR
ER MAÈUR ORÈINN AF ÖESSUM GALNA HUGSUNARH¾TTI AÈ MÁR DATT
EKKI Å HUG ANNAÈ EN 0¹LL «SKAR SEM HEFUR MARGOFT LÕST ÖVÅ YFIR
AÈ %UROVISION SÁ H¹LFGILDINGS HOMMAH¹TÅÈ STYDDI ANNAÈ HVORT
(AFSTEIN &RIÈRIK «MAR EÈA JAFNVEL *ËNSA SEM FËR ¹ KOSTUM Å
3TR¹KUNUM OKKAR 0¹LL ER HINS VEGAR YFIR ÖAÈ HAFINN /G ÁG LÅKA
(ELD MEÈ (AFSTEINI OG LAGINU b¶Ò TRYLLIR MIGn %KKI SÅST VEGNA
ÖESS AÈ (AFSTEIN OG HANS MENN LANGAR SVO MIKIÈ TIL &INNLANDS
AÈ MÁR FINNST AÈ VIÈ ¾TTUM AÈ L¹TA ÖAÈ EFTIR ÖEIM

3*«.6!20)¨
 -ORGUNSTUNDIN OKKAR
 &YNDIN OG FURÈULEG DÕR
 ,ITLA PRINSESSAN 
 ,UBBI L¾KNIR 
 3NILLINGARNIR 
 3IGGA LIGGA L¹ 
 (UNDAÖÒFAN   4RILLURN
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 3AMANTEKT HELSTU FRÁTTA VIKUNN
AR ¹ . %NDURSÕNT ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL
 ¹ 3UNNUDAG

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 5PPHITUN
 )NTER #AGLIARI BEINT 3J¹LFIR ¥TALÅU
MEISTARARNIR F¹ #AGLIARI Å HEIMSËKN

 7EST (AM 7ATF FR¹  FEB
 )NTER #AGLIARI &R¹ ÖVÅ FYRR Å DAG
 3HEFF 5 4OTTENHAM FR¹  F
 ,EIKUR Å ENSKA FR¹  FEB
 $AGSKR¹RLOK

Borðstofuborð og 6 leðurstólar saman

Hvíttuð eikarlína -25%

stærð: 180x100
Verð áður: 183.800.-

Tilboðsverð:

Stækkanlegt borð
stærð: 160(248)x100
Einnig fáanlegt í stærð:
200(288)x110
140(230)x140
Verð frá:

BÆJARLIND 12 - S: 544 4420

137.850,-

Leðurstóll Paris
Verð:

17.500,-

Borðstofuborð og 6 stólar saman

116.000,- -10%
Verð: 198.900,-

Skenkur
150x40xH:90
Verð:

79.000,-

Opnunartímar: mán-fös 10:00-18:00 - lau 10:00-16:00 - sun 13:00-16:00
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! ,OT ,IKE ,OVE %INSKONAR ¹ST
2ËMANTÅSK GAMANMYND
MEÈ !STHON +UTCHER
0UNKD OG !MÎNDU 0EET
4HE 7HOLE .INE 9ARD
3TUDIO   ¶AU LEIKA PAR
SEM HITTIST Å FLUGVÁL ¹ LEIÈ TIL
.EW 9ORK OG ¹ EINNAR N¾TUR
GAMAN %N HVORUGT ER TILBÒIÈ
Å ALVÎRU SAMBAND OG ¹KVEÈA
ÖAU AÈ VERA VINIR EN STRENGJA
ÖESS HEIT AÈ ENDURSKOÈA
ÖAÈ SJÎ ¹RUM SÅÈAR EF EKKERT
HEFUR GERST Ö¹ Å ¹STARM¹L
UM ÖEIRRA RIN LÅÈA OG ÖAU
HALDA ¹FRAM AÈ REKAST ¹ HVORT ANNAÈ REMBAST VIÈ AÈ VERA VINIR EN STUNDUM
ER BARA ERFITT AÈ R¹ÈA VIÈ ¹STINA !ÈALHLUTVERK !MANDA 0EET !SHTON +UTCHER
4ARYN -ANNING ,EIKSTJËRI .IGEL #OLE 

23  &-   
 6EÈURFREGNIR  "¾N 
&RÁTTIR  ,AUGARDAGUR TIL LUKKU 
&RÁTTIR  -ÒSÅK AÈ MORGNI DAGS 
&RÁTTIR  ²T UM GR¾NA GRUNDU 
&RÁTTIR  6EÈURFREGNIR
 +ROSSGÎTUR
 6IKULOKIN
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 ,AUGARDAGSÖ¹TTURINN
 4IL ALLRA ¹TTA
 'L¾TA
 -EÈ LAUGARDAGSKAFFINU
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR

3ÎNGVAKEPPNI 3JËNVARPSINS VERÈUR
Å BEINNI ÒTSENDINGU Å KVÎLD ¶AÈ ER
KOMIÈ AÈ STËRU STUNDINNI EN ÖAÈ
ER SJ¹LFUR ÒRSLITAÖ¹TTUR KEPPNINNAR
ÖAR SEM ¹HORFENDUR VELJA LAGIÈ SEM
KEPPIR FYRIR ¥SLANDS HÎND Å %UROVISION
KEPPNINNI Å (ELSINKI  MAÅ .ÅU LÎG
KOMUST UPP ÒR UNDANRIÈLUNUNUM
OG EITT ÖEIRRA VERÈUR FLUTT ¹ SVIÈINU Å
&INNLANDI +YNNIR ¹ KEPPNINNI Å KVÎLD
ER 2AGNHILDUR 3TEINUNN *ËNSDËTTIR

 /RÈ SKULU STANDA 3PURNINGALEIKUR
UM ORÈ OG ORÈANOTKUN
 &IMM FJËRÈU $JASSÖ¹TTU
 +VÎLDFRÁTTIR
 (LUSTIR
 +RINGUM KVÎLDIÈ
 3TEFNUMËT
 (UGSAÈ HEIM 
 0IPAR OG SALT
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 ,ESTUR 0ASSÅUS¹LMA 
 &LAKK
 $ANSLÎG
 &RÁTTIR
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM

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

F

N
0%GNU
1JÁ0RMÖ

 ¶AÈ HELSTA Å 0'! MËTARÎÈINNI
 0RO BULL RIDING
 7ORLD 3UPERCROSS '0  
 ."! DEILDIN #LEVELAND ,!
,AKERS ²TSENDING FR¹ LEIK Å ."! DEILDINNI

 &! #UP 0REVIEW 3HOW 
 &! #UP  !RSENAL"OLTON

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

"LACKBURN "EIN ÒTSENDING

 3P¾NSKI BOLTINN UPPHITUN
 &! #UP  #HELSEA .ORWICH

T

"EIN ÒTSENDING FR¹ ELSTU BIKARKEPPNI HEIMS

 &! #UP  -AN 5TD
2EADING -EÈ 2EADING LEIKA ¥SLENDINGARN
IR ¥VAR )NGIMARSSON OG "RYNJAR 'UNNARSSON
OG VONANDI F¹ ÖEIR AÈ SPREYTA SIG ¹ HINUM
SÎGUFR¾GA LEIKVANGI /LD 4RAFFORD

100% fjármögnun
Engin útborgun
Í erlendri mynt
3 ára ábyrgð

 3P¾NSKI BOLTINN 2EAL -ADRID
"ETIS "EIN ÒTSENDING FR¹ 3P¹NI

 3P¾NSKI BOLTINN :ARAGOZA 6ILLAR
REAL "EIN ÒTSENDING FR¹ 3P¹NI

 "OX 2ICKY (ATTON GEGN *UAN
5RANGO

 "OX 7LADIMIR +LITSCHKO GEGN
#ALVINS "ROCS

 .ÕJAR EIGNIR p NÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR

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

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR p ,ITLAR OG
MEÈALSTËRAR EIGNIR SÕNDAR

 .ÕJAR EIGNIR E
 3-3 EIGNIR p VELDU Ö¹ EIGN SEM ÖÒ

 0YSJPOPBALUBA  2ALLY .ORWAY  6ALPINT   442 SERIEN !RCTIC #HALLENGE
 2ALLY .ORWAY  6- ALPINT  
2ALLY .ORWAY  6 CUP SKÐYTER  2ALLY
.ORWAY  .- HOPP STOR BAKKE  .HOPP STOR BAKKE  3PORT I DAG  *UBALONG
 "ARNA P½ ,UNA  ,ÐRDAGSREVYEN 
,OTTO TREKNING  2IKSARKIVET  4OPP 
.ORGES STÐRSTE SPORTSÐYEBLIKK  -ED HJARTET P½
RETTE STADEN  ,ÐVEBAKKEN  2ALLY .ORWAY
 +VELDSNYTT  .ICHOLAS .ICKLEBY

364 
 "OLI"OMPA  -ECKAR -ICKE  $AGENS
VISA  :OÁ +ÁZAKO  ) -UMINDALEN 
3AGOTR¼DET  2IDDAREN AV 0ELARGONIEN 
+OLLA 'UD  +LISTER  2EA  !MIGO 
.ÎJESNYTT -ELODIFESTIVALEN   0ACKAT 
KLART  0LUS  !NTIKRUNDAN  0LAYA
DEL 3OL  5PPDRAG 'RANSKNING  3ALTÎN
 3½ SKA DET L½TA  $ISNEYDAGS 
3KOKARTONGENS HEMLIGHET  2ADIOHJ¼LPEN HJ¼L
PER 6¼RLDENS BARN  2APPORT  3PORTNYTT
 -ELODIFESTIVALEN   6- %XTRA
 "INGO 2OYALE  2APPORT  )L $IVO
LIVE P½ 'REEK 4HEATRE  4HE 2EPLACEMENTS
 3¼NDNINGAR FR½N 364

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

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

 0ALLE 'RIS P½ EVENTYR  $ISNEY 3JOV
 &RIKVARTER  "ARDA  $RAGEJ¾GERNE
 4ROLDSPEJLET  ,OVENS VOGTERE 
"ÐRNEBL¾KSPRUTTEN  5NGDOMSPROGRAM
 6IFTEN  46 !VISEN  +LÐVEDAL I
+INA  $ANMARKS )NDSAMLING  (IV SOM
HEMMELIGHED  "OOGIE ,ISTEN  $ANSK
-ELODI 'RAND 0RIX   &ÐR SÐNDAGEN
 (ELD OG ,OTTO  +AJ OG !NDREA 
-R "EAN  46 !VISEN MED VEJRET 
3PORT.YT  4¾T P½ $YRENE  -AX 
$ANMARKS )NDSAMLING  +RIMINALKOMMISS¾R
"ARNABY  (USH  $EN  TIME 
"OOGIE ,ISTEN

Aukbúnaður á mynd: Álfelgur

VILT SKOÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA 3-3 SKILABOÈ

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

Lacetti

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

Sími 590 2000

www.benni.is

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

Umboðsmenn: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík. Bílasalan Ós, Akureyri. Bílasala austurlands, Egilsstöðum.
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Egill uppboðshaldari slær listaverk í dag

„Mér fannst hryllilegt að komast að
hversu mörgum konum hefur verið
nauðgað á stuttum tíma og ekki síður sláandi að fáir árásarmannanna
hafa náðst. Það er verulegt áhyggjuefni að hrottafengnum líkamsárásum hefur fjölgað síðustu ár.“
2AGNHILDUR -AGNÒSDËTTIR ÒTVARPSKONA
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$!, %INHVER ÖEKKTASTI UPP

BOÈSHALDARI LANDSINS OG ERU
MARGAR SÎGUR AF RÎGGSEMI
HANS Å PÒLTINU MEÈ
HAMAR Å HÎND

550 5000

!$$! 34%).! "*®2.3$«44)2
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,2¡44  HRËSS  GYLTA  HRYGNING
 KN¾PA  HOLSKRÒFA  KORTABËK
 PRESSUGER  BOR  ËHREINKA 
NIÈUR  GANGÖËFI  NABBI
,«¨2¡44  UNGDËMUR  EINNIG  FOR
MAÈUR  ARINN  MËTB¹RUR  FISKUR
 TEMJA  SVALL  FLÕTI  TVEIR EINS
,!53.

slá sjálfum sér þau – fyrir lítið fé.
„Ég er algerlega óreyndur á
þessu sviði og renn blint í sjóinn.
Hvort ég legg þetta fyrir mig í
framtíðinni veit ég ekki. Það verður að koma í ljós. Ef mér tekst
ekki að selja neitt þá hlýtur
það að heita að ég sé lélegur uppboðshaldari.“
Egill lítur til meistara á þessu sviði svo
sem Haraldar Blöndal
heitins
sem
var
frægur uppboðshaldari en af
honum
eru
margar
sögur sem
taka til skörungsskapar

4ALSMAÈUR BISKUPS TELUR VERT AÈ
SKOÈA ¹BYRGÈ HËTELSINS EN "ISK
UPSSTOFA MUN SKOÈA M¹LIÈ

%'),, (%,'!3/. 6EÈUR

BLINT Å SJËINN OG ER MEÈ
VAFASAMAR HUGMYNDIR UM
AÈ SL¹ JAFNVEL SJ¹LFUM SÁR
VERK FYRIR LÅTIÈ FÁ

4ËMAS
4ËMASSON
EIGANDI
(AMBORG
ARABÒLL
UNNAR
EIGNAÈIST
NÕVERIÈ ERFINGJA SEM ER SVO SEM
EKKI Å FR¹SÎGUR F¾RANDI NEMA AÈ
MIKILL ÖAGNARMÒR HEFUR VERIÈ SLEG
INN UMHVERFIS BARNIÈ HJ¹ FJÎLSKYLDU
HANS OG SAMSTARFSMÎNNUM 3TARFS
MENN "ÒLLUNNAR HAFA VERIÈ ÖÎGULIR
SEM GRÎFIN VARÈANDI BARNIÈ OG
HAFA EKKI EINU SINNI VILJAÈ L¹TA HAFA
EFTIR SÁR HVORT UM STR¹K EÈA STELPU
SÁ AÈ R¾ÈA 3J¹LFUR HEFUR 4OMMI
LÅTIÈ VILJAÈ TJ¹ SIG OG VIRÈIST FORÈAST
FJÎLMIÈLA EINS OG HEITAN ELDINN

3)'52'%)2 ¶/2'%)233/. (EFUR EKKI ÖUNGAR ¹HYGGJUR AF ÖVÅ AÈ ÅMYND B¾NDA BÅÈI
SKAÈA AF GISTINGU KL¹MFËLKSINS p SKILUR REYNDAR EKKI AF HVERJU SPJËTUM ER BEINT AÈ
"¾NDAHÎLLINNI
&2¡44!",!¨)¨!.4/. "2).+

þungar áhyggjur af því að ímynd
bænda bíði hnekki við þessa heimsókn. Hann segir jafnframt að hópurinn hafi ekki óskað eftir neinni
aðstöðu á hótelinu til fundahalda né
annarra gjörninga.
Adda Steina Björnsdóttir
er talsmaður biskups og
henni finnst fráleitt að
halda hér klámráðstefnu.
„Ég get sagt það að
klám er ofbeldi og niðurlæging á konum og í
sinni verstu mynd
getur klámiðnaðurinn
tengst
mansali, þrælahaldi og barnamisnotkun. Við
hljótum
að
taka undir orð
þeirra
sem
fordæma

hans og húmors í púltinu með
hamar í hönd. Eitt sinn bauð Haraldur upp bridgepör á Bridgehátíð, sem þá voru ígildi verðbréfa
í kauphöll, og jókst virði þeirra
eftir gengi í mótinu. Var þar kona
ein meðal keppenda og þá sagði
Haraldur að nú ættu menn að
opna budduna því þetta væri í
fyrsta skipti í þúsund ár sem
kona væri boðin upp á Íslandi.
„Já. Þó ég sé stór þá eru föt
Haraldar örugglega of víð á
mig,“ segir Egill.
JBG

&2¡44)2 !& &«,+)

3IÈPRÒÈIR B¾NDUR STANDA
AF SÁR KL¹M¹GJÎF

AUGLÝSINGASÍMI

17

komi menn helst ekki nema vera
málkunnugir Björk,“ segir Egill.
Uppboðið er til styrktar Skaftfelli
– menningarmiðstöð á Seyðisfirði
og Egill segir þarna verk eftir
öndvegis listamenn.
„Þarna er hægt að eignast
alvöru myndlist eftir Georg
Guðna, Huldu Hákon, Húbert
Nóa... og þannig má lengi
telja,“ segir Egill. Hann
vill meina að þarna séu
fjölmörg verk sem hann
væri meira en til í að hafa
á sínu heimili. Og hefur
uppi vafasamar hugmyndir um að ef ekki
fást sæmileg boð í
góð verk þá
muni hann

!$$! 34%).! "*®2.3$«44)2 +)2+*!. 3+/¨!2 +,-2¨34%&.5

„Jájájájá, bændur eru siðprúðir. Ég
reikna reyndar með því að siðprýði
bænda sé breytileg eins og í öðrum
þjóðfélagshópum. En ég hygg að
þeir séu það upp til hópa,” segir Sigurgeir Þorgeirsson, framkvæmdastjóri Bændasamtakanna sem eiga
Hótel Sögu – Bændahöllina.
Fátt er um meira rætt, í fréttum,
spjallþáttum og á netinu, en fyrirhugaða klámráðstefnu þeirra sem
standa að klámvefnum FreeOnes.
com. Að sögn Hrannar Geirsdóttur,
hótelstjóra á Hótel Sögu, hefur hópurinn bókað 150 herbergi dagana 7.
til 11. mars.Reiknað er með hátt í
tvö hundruð þátttakendum en þar
mun fólk víðs vegar að koma saman
og ræða málefni klámgeirans auk
þess að skemmta sér í hinni
„alræmdu” Reykjavík. Femínistar
eru margir hverjir æfir vegna komu
hópsins og bendir talsmaður Femínistafélagsins, Katrín Anna Guðmundsdóttir, á þá vá að sem að steðjar í sambandi við að hópurinn
verður hér staddur 8. mars á baráttudegi kvenna.
Hrönn sagði í samtali við Fréttablaðið að bændur væru siðprúðir og
fráleitt að þeir stæðu fyrir einhverju klámfengnu. Og Sigurgeir
segir það svo vera.
„Eftir því sem ég best veit er
þetta bara hópur eins og hver
annar sem bókar hér gistingu.
Þeir hafa ekki óskað eftir nokkurri annarri aðstöðu hér en gistingu og ekki er vaninn að spyrja
gesti fyrirfram til hvers þeir koma
til landsins. Ferðafólk fær hér
gistingu meðan húsrúm leyfir,“
segir Sigurgeir og hefur ekki

16

18
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„Já, ég var beðinn um þetta. Jón
Óskar bað mig um þetta og ég segi
alltaf já við þann góða mann þegar
hann biður mig um eitthvað,“ segir
Egill Helgason sem í dag mun í
fyrsta skipti gerast uppboðshaldari.
Listmunaupp- boð
verður
haldið klukkan fimm í dag í
verslun Jóns Sæmundar,
Liborius við Mýrargötu.
„Já, mér skilst að þetta
sé aðalstaðurinn. Þangað

klám,“ segir Adda Steina aðspurð
um hvort vænta megi viðbragða frá
kirkjunnar mönnum og biskupi.
„Við skoðum hugsanleg viðbrögð
og erum að kanna málið betur. Biskup hefur látið til sín taka og talað
gegn klámvæðingu og bent á margar skuggahliðar hennar. Að berjast
gegn henni er á ábyrgð okkar allra:
foreldra, uppalenda og þegna.“
Og Öddu Steinu finnst full ástæða
til að velta fyrir sér ábyrgð hótelsins: „Mér þætti til dæmis mjög
alvarlegt mál ef þarna verður sett
upp einhver kynningarráðstefna
um klámiðnaðinn. Því myndi ég
mótmæla harðlega.“
Sigurgeiri finnst á hinn bóginn
sérkennilegt að beina spjótum sérstaklega að Hótel Sögu. Spyr af
hverju gagnrýnendur sækja ekki
allt eins að flugfélaginu sem flýgur
þeim til landsins og eða öðrum þjónustuaðilum.
JAKOB FRETTABLADIDIS

2EYNSLUBOLTUNUM ¹ FRÁTTASTOFU
3JËNVARPS F¾KKAR ¹ N¾STUNNI Å
KJÎLFAR BREYTTS REKSTRARFORMS 2ÅKIS
ÒTVARPSINS &R¹GENGIÈ MUN VERA AÈ
ÖAU +ATRÅN 0¹LSDËTTIR OG (ELGI (
*ËNSSON L¹TI AF STÎRFUM
OG F¹ ÖAU EINS ¹RS BIÈ
LAUN FR¹ STOFNUNNI EINS
OG SAMNINGAR KVEÈA ¹
UM ÈUR HÎFÈU ÖEIR
!RI 3IGVALDASON OG '
0ÁTUR -ATTHÅASSON
¹KVEÈIÈ AÈ H¾TTA
AF SAMA TILEFNI
'ENGIÈ HEFUR VERIÈ FR¹ STARFSLOK
UM 0¹LS SGEIRS SGEIRSSONAR
RITHÎFUNDAR Å ¶JËÈLEIKHÒSIÈ NÒ STRAX
Å APRÅL EN VIÈ LEIKHÒSIÈ HEFUR HANN
STARFAÈ SEM UPPLÕSINGAFULLTRÒI
+OMIÈ HEFUR FRAM Å &RÁTTABLAÈINU
AÈ SVO VIRÈIST SEM NOKKUR FLËTTI
SÁ BROSTINN ¹ Å LIÈI LEIKHÒSSINS EN
EKKI FYLGIR ÖESSARI SÎGU HVORT 0¹LL
HVERFUR VIÈ ILLAN LEIK EÈA S¾LL OG
S¹TTUR (ITT ER VITAÈ AÈ HANN MUN
VERA ¹ LEIÈ TIL )NDLANDS
Å VOR TIL AÈ ELTA EIG
INKONU SÅNA 2ËSU
3IGRÒNU *ËNSDËTT
UR MYNDLISTARKONU
SEM ¾TLAR SÁR Å
VINNUBÒÈIR ÖAR TIL
AÈ SINNA LIST SINNI
 MEÈAN MUN 0¹LL
STUNDA JËGA
FBJBG

Stolinni sjálfsmynd skilað
Sjálfsmynd Berglindar Ágústsdóttur, sem tekin var ófrjálsri
hendi á Barnum í síðasta mánuði,
var komin til síns heima eftir að
grein um stuldinn birtist í Fréttablaðinu. „Strákurinn sem tók hana
hringdi sama dag og kynnti sig
sem þjófinn,“ sagði Berglind.
„Hann hafði verið fullur þarna á
virkum degi og rifið myndina af
veggnum. Svo labbaði hann bara
með hana niður og út, hringdi í
vin sinn sem kom og sótti hann,
og svo keyrðu þeir með hana heim
á þakinu á bílnum,“ sagði hún.
„Hann skildi ekki sjálfur hvernig
hann fór að þessu. Hann er hvorki
hávaxinn né sterkur og myndin er
mjög stór,“ bætti hún við.
Berglind kvaðst ekki hafa
brugðist illa við játningunni. „Nei,
ég var bara glöð að hann skyldi
hringja, mér fannst það ótrúlega
gott hjá honum að þora því. Ég hló
bara allt símtalið, þetta var svo
súrrealískt eitthvað,“ sagði hún.

Þjófurinn geðþekki skilaði
Berglindi myndinni degi síðar.
„Hann var bara mjög viðkunnanlegur og greinilega mikill listunnandi. Ég lít bara á þetta sem
ákveðið hrós fyrir mig, hann hlýtur að hafa verið svona heillaður
af henni,“ sagði Berglind hlæjandi. „Ég mæli nú samt ekki með
því að fólk sé að ræna listaverkum,“ bætti hún við á alvarlegri
nótum.
Svo gæti farið að myndin snúi
aftur í húsakynni þjófsins. „Hann
sagðist aldrei hafa séð svona
flotta mynd, svo ég bauð honum
bara að kaupa hana. Hann er að
hugsa málið. Svo er spurning
hvort verðið hækkar eða lækkar
eftir svona ævintýri,“ sagði Berglind sposk. „Það þýðir ekkert að
velta sér upp úr þessu. Þetta var
klassískt, íslenskt fylleríisrugl og
allt er gott sem endar vel,“ bætti
hún við.
SUN
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Ekki blóta

EINN LÉTTUR, ÍSKALDUR
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BESTI VINURINN

Skpiulag
... í baðherberginu

F

yrir ári síðan eða svo sá
Umferðarstofa sig tilneydda til
þess að ráðast í heila auglýsingaherferð í útvarpi, sjónvarpi, blöðum og á flettiskiltum til þess að
segja fullorðnu fólki að hætta að
blóta svona mikið í umferðinni.
Ekki síst var lögð áhersla á það að
við blótuðum ekki svona mikið
frammi fyrir yngstu kynslóðinni,
sem gæti pikkað upp taktana. Í
nokkra mánuði mátti sjá ungan,
reffilegan dreng gefa fólki fingurinn á strætóskýlum. Ekki var það
beint uppbyggileg sýn í morgunsárið, en boðskapurinn komst til
skila. Menn verða að reyna að
slappa af í umferðinni. Sýna hver
öðru kurteisi. Vera góðar fyrirmyndir fyrir blessuð börnin.

¡' hef reynt að taka þetta til mín

og um nokkurt skeið hef ég reynt
að blóta bara kurteislega þegar
dóttir mín er með í bílnum og ég
sit fastur í umferðarteppu. „Ja,
hérna,“ segi ég og ber létt í stýrið.
„Það er aldeilis hnúturinn!“

350,-

¶%44!

%).3 og gefur að skilja var mitt
kurteisa, en viðkvæma, sálartetur
því ofurspennt þegar ný samgönguáætlun var kynnt á dögunum. Upphæðirnar sem rötuðu í
fyrirsagnirnar voru vissulega
nógu andskoti (úps, þar blótaði ég,
afsakið…) háar. Um 380 milljarðar
eiga að rata í vegamál á komandi
12 árum, hvorki meira né minna.
¶!¨ urðu mér því auðvitað veruleg vonbrigði – ekki síst í ljósi þess
hversu vel mér hefur tekist að
haga mér kurteislega í umferðinni
undanfarið út af voninni sem bjó í
brjósti mér um umbætur – að fá
þær upplýsingar að í þessari samgönguáætlun er ekki gert ráð fyrir
því að umferðarúrbætur á höfuðborgarsvæðinu þarfnist fjármuna
eða forgangs. Hér er gert ráð fyrir
að íbúum svæðisins verði gert að
sitja í sömu umferðarteppunum
meira eða minna næstu 12 árin.
Stórar framkvæmdir á svæðinu
sem þarna eru boðaðar varða aðallega leiðirnar út af svæðinu og -reyndar, guði sé lof -- inn á það
aftur. Hins vegar er ekki gert ráð
fyrir því að fólk þurfi greiðar leiðir til þess að ferðast innan höfuðborgarsvæðisins óblótandi, og er
þá sama hvort litið er til reiðhjóla,
strætóa eða bíla.
¥ 3!-2-) við þetta geri ég ráð
fyrir að ætlun yfirvalda sé að
Umferðarstofu verði gert að halda
áfram auglýsingaherferðum þar
sem við erum vinsamlegast beðin
um að hætta að blóta. Ég lofa engu í
þeim efnum. Ef þessi samgönguáætlun gengur eftir er útlit fyrir að
dóttir mín muni í framtíðinni bölva
og ragna í umferðinni hvort sem er.

RACKEN kassi f/bómull
ryðfrítt stál L15xB8xH10 cm 490,-

KATTUDDEN snyrtitöskur 2 stk.

MOLGER vegghilla
L60xB12,5 cm 590,-

LILLHOLMEN sápudæla
H16 cm 690,LILLHOLMEN sápudiskur
L13xB9xH5 cm 490,-

ATRÄN læsanlegur skápur
L35xB15xH45 cm 1.990,-

LILLHOLMEN
klósettbursti
Ø10 H46 cm 1.390,-

LIDAN körfur 2 stk.
Ø26 H25/Ø21 H19 cm 990,-

LETTEN rúðuskafa
B25xH22,5 cm 95,-

HULINGEN ruslafata m/fótstigi
ryðfrítt stál Ø24 H33 cm 1.490,-

GRUNDTAL
handklæðahengi
B46xH25 cm 1.490,BLANKEN sturtuhilla
L25xB11xH50 cm 590,-

GRUNDTAL
klósettrúllustandur
Ø20 H62 cm 990,-

Rjómabolla
og kaffi
alla helgina

MOLGER spegill
B60xH60 cm 2.990,-

Sænskar kjötbollur
með kartöflum, týtuberjasultu og
rjómasósu (10 stk.)

245,IKEA Restaurant & Café

LIDAN körfur 4 stk. 1.290,-

RÖNNSKÄR hillueining
L42xB40xH176 cm 4.950,-

490,IKEA Restaurant & Café

Opið virka daga
Opið laugardaga
Opið sunnudaga

10.00 - 20.00
10.00 - 18.00
12.00 - 18.00

Veitingastaður opnaður klukkutíma fyrr en verslun
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persónulega átak mitt
hefur þó verið byggt á því, að ég
hef leyft mér að vona að í umferðarmálum höfuðborgarinnar yrðu
einhverjar úrbætur gerðar í bráð.
Um leið og ég hef bælt niður blótið
og hrakyrðin í þágu barnauppeldis
– að kröfu Umferðarstofu – hef ég
jafnframt um leið farið með róandi
orð í huganum: „Svona, svona,“ hef
ég hugsað. „Þessir umferðarhnútar verða horfnir eftir nokkur ár.
Þá getur maður keyrt inn í Garðabæ úr Vesturbænum eins og ekkert sé, til dæmis í gegnum Öskjuhlíðargöng.“

