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Samkeppnisyfirvöld
rannsaki bankana

45'¶²35.$)2 !&'!.! 3AMEIN

Formaður Neytendasamtakanna vill að Samkeppniseftirlitið rannsaki Reiknistofu bankanna. Talsmaður neytenda bregst við hafi verið brotið á neytendum.

!FGANSKA ÖINGIÈ ¹LYKTAR

3!-+%00.)3-, Jóhannes Gunnars-

son, formaður Neytendasamtakanna, kallar eftir því að Samkeppniseftirlitið rannsaki Reiknistofu
bankanna og samstarfsfundi sem
fulltrúar frá bönkum, sparisjóðum
og kortafyrirtækjum halda reglulega í húsnæði Reiknistofu í Seðlabanka Íslands.
„Ég tel að þetta sé atriði sem
samkeppnisyfirvöld eigi að skoða.
Er þetta vettvangur sem myndi auðvelda að bankarnir hefðu með sér
samráð? Ef svo er þarf að knýja á
um að breytingar verði gerðar á
eignarhaldi Reiknistofu bankanna
til að tryggja virka samkeppni á
fjármálamarkaði,“ segir Jóhannes.
Jóhanna Sigðurðardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, sagði á
Alþingi í síðustu viku að sameiginlegt eignarhald bankanna á Reikni-

stofu gæti skapað grundvöll fyrir
það að bankarnir hefðu með sér
samráð, meðal annars þegar þeir
ákveða vexti og þjónustugjöld.
Helgi H. Steingrímsson, forstjóri Reiknistofu bankanna, hefur
neitað að afhenda Fréttablaðinu
fundargerðir frá fundunum. Fréttablaðið hefur sent Helga bréf þar
sem farið er fram á að blaðið fái
fundargerðirnar. Ef ekki verður
orðið við þeirri ósk verður neitunin
kærð til úrskurðarnefndar um upplýsingamál. Stjórn Samtaka fjármálafyrirtækja hefur einnig neitað
að afhenda Fréttablaðinu fundargerðir sínar.
Að sögn Jóhannesar er Samkeppniseftirlitið eina opinbera
stofnunin sem hefur skilyrðislausan rétt á að fá að sjá fundargerðirnar og þurfi þess vegna að hefja

rannsóknina til að tryggja eðlilega
samkeppni á markaði.
Gísli Tryggvason, talsmaður
neytenda, vill ekki taka afstöðu um
hvort Samkeppniseftirlitið eigi að
hefja rannsókn á Reiknistofu bankanna en segir að ef upp kemst að
brotið hafi verið á hagsmunum
neytenda þá muni hann láta til sín
taka.
Gísli segir að hann rannsaki nú
hvort há útskriftar- og seðilgjöld
bankanna tengist Reiknistofu bankanna. Hann segist hafa fengið fjölmargar ábendingar frá neytendum
um að gjöldin séu of há og að neytendur hafi lýst yfir efasemdum
sínum um að gjöldin hafi verið
ákveðin með löglegum hætti. Hann
segist eiga von á að beina erindi til
Reiknistofu bankanna út af þessum
gjöldum.
IFV

UÈU ÖJËÈIRNAR HAFA FORD¾MT ¹LYKTUN
AFGANSKA ÖINGSINS
&2¡44!",!¨)¨!0

Vill sakaruppgjöf stríðsglæpa
!&'!.)34!. !0 Um 25 þúsund

fyrrum meðlimir íslamskra
baráttusveita söfnuðust saman á
fjöldafundi í Kabúl, höfuðborg
Afganistan, í gær. Tilefni fundarins var að sýna stuðning við
ályktun sem afganska þingið hefur
samþykkt um að Afganar sem eru
grunaðir um stríðsglæpi fái
sakaruppgjöf.
Sumir kölluðu eftir dauða
þeirra sem krefjast réttarhalda
yfir stríðsherrum sem leiddu
andspyrnuna gegn Sovétríkjunum
á níunda áratugnum. Borgarastyrjöld sem braust út í kjölfarið í
kostaði tugi þúsunda lífa.
SDG

«LÁTTUR DËMARI

²RR¾ÈI FYRIR BARNANÅÈINGA

)NDÅANA 3ËLVEIG -ARQUEZ D¾MDI
SÎGULEGAN LEIK MEÈ
'EORGÅU /LGU +RISTI
ANSEN Å FYRRAKVÎLD EN
ALDREI HÎFÈU TV¾R
KONUR D¾MT SAMAN Å
KÎRFUBOLTA )NDÅANA ER
KOMIN  VIKUR ¹ LEIÈ

Lyfjavönun
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"!2.!.¥¨).'!2 Þegar barnaníðingar, sem haldnir eru barnagirnd á háu stigi, eru hundeltir í
samfélaginu hafa þeir engu að
tapa og sjá engan tilgang í að
halda aftur af sér. Ef þeim er
gert ófært að búa í samfélaginu
er næsta víst að þeir brjóta
aftur af sér. Þetta er mat Braga
Guðbrandssonar, forstjóra
Barnaverndarstofu.
Barnaníðingar fá sálfræðimeðferð á vegum Fangelsismálastofnunar ef þeir vilja. Erlendis
tíðkast að dæma menn til
eftirlits eftir að afplánun lýkur,
jafnvel að bera GPS-staðsetningartæki um fótinn og sums staðar
tíðkast að dæma menn til
efnafræðilegrar vönunar. Þetta
tíðkast ekki hér. Lyfjavönun
kemur þó til greina ef viðkomandi óskar.
GHSSJ¹ SÅÈU 

!NNAR ERLENDUR MILLJARÈAM¾RINGUR B¾TIST Å HËP FJ¹RFESTA Å ÅSLENSKU FJ¹RM¹LAFYRIRT¾KI
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KRONIKAN.IS

Neytendur
kvarta undan
ósamþykktum
rukkunum í
heimabanka.
NEYTENDAÚTTEKT

Sonur Jóns
Páls Sigmarssonar heitins
fær einkaleyﬁ
á „Ekkert mál
fyrir Jón Pál!“
RÚSÍNAN

HEIMILIN Í HÖNDUM

SPÁKAUPMANNA
Krónikan VERÐ 650 kr.-

ÓMAR RAGNARSSON
Segist vera réttu
megin í stríðinu um
Ísland.

9 771670 721403

2. TÖLUBLAÐ
ER KOMIÐ ÚT
KRONIKAN.IS

Ríkasti Skotinn kaupir í Glitni
6)¨3+)04) Sir Tom Hunter, sem sagður er auðugasti

maður Skotlands, eignaðist í gær í það minnsta
tveggja prósenta hlut í Glitni fyrir um átta milljarða
króna. FL Group, stærsti hluthafinn í Glitni, keypti á
sama tíma hlutabréf í bankanum fyrir 10,5 milljarða
króna og ræður nú yfir tæpum þriðjungi hlutafjár.
Hunter er náinn viðskiptafélagi Baugs Group og
hefur auður hans byggst upp á fjárfestingum í verslunargeiranum og fasteignaviðskiptum. Á síðasta ári
tók Weast Coast Capital, fjárfestingafélag Skotans,
þátt í kaupunum á House of Fraser ásamt Baugi, FL

Group og fleirum. Félagið og Baugur voru einnig
meðal kaupenda að Wyevale Garden Centres.
Sir Hunter annar erlendi milljarðamæringurinn
sem gengur í raðir íslenskra fjármálafyrirtækja á
skömmum tíma. Fyrir nokkrum vikum bættist Robert
Tchenguiz í eigendahóp Existu þegar hann eignaðist
fimm prósenta hlut í félaginu sem er um fimmtán
milljarða virði.
Hlutabréf í Glitni hækkuðu um 1,11 prósent í gær
í 29 milljarða króna veltu. Frá ársbyrjun hefur gengi
bréfanna hækkað um fimmtung.
EÖA

Humarveisla

499  
    



3052.).' $!'3).3

 FEBRÒAR  ,!5'!2$!'52

6IÈR¾ÈUR VIÈ "ANDARÅKJAMENN UM FRAMTÅÈ RATSJ¹RKERFISINS

-AÈUR HËTAÈI VEGFARENDUM

¥SLENDINGAR TAKI VIÈ ¹BYRGÈINNI

Lögreglumaður
slasaðist á fótum

6!2.!2-, Viðræður við Bandaríkjamenn um hvað taka skuli við
þegar fjármögnun þeirra á rekstri
Íslenska
loftvarnakerfisins
(IADS) sleppir í ágúst næstkomandi hófust í höfuðstöðvum Atlantshafsbandalagsins í Brussel í
gær.
Það er Ratsjárstofnun sem annast rekstur kerfisins, sem er hluti
af loftvarnakerfi NATO, en í því
felst að verkefnið er hernaðarlegs
eðlis. Jón Egill Egilsson, forstöðumaður varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins, sem ásamt
Jörundi Valtýssyni af skrifstofu
utanríkisráðherra
fór
fyrir
íslensku sendinefndinni í viðræð-

Reynir, er gaman hjá AFA?
*¹ EF FORSÅÈA &RÁTTABLAÈSINS Å G¾R ER
SKOÈUÈ M¹ SJ¹ AÈ ALLIR HJ¹ !&! ERU
SK¾LBROSANDI ÒT AÈ EYRUM
2EYNIR )NGIBJARTSSON ER FORMAÈUR !&!
!ÈSTANDENDAFÁLAGS ALDRAÈRA (ANN TËK
VIÈ 3AMFÁLAGSVERÈLAUNUM &RÁTTABLAÈSINS
Å FYRRADAG EN FÁLAGIÈ ÖYKIR HAFA SÕNT ELJU Å
AÈ VEKJA ATHYGLI ¹ M¹LEFNUM ALDRAÈRA

(EIÈMERKURDEILAN

Gunnar lofaði
ódýru vatni
5-(6%2&)3-, Kópavogsbær er

skuldbundinn til að selja Garðabæ vatn á undirverði frá og með
byrjun júlímánaðar, segir
Guðríður
Arnardóttir,
oddviti
Samfylkingar í
bæjarstjórninni.
Til að standa
við þá skuldbindingu sé
nauðsynlegt að
'5¨2¥¨52
leggja vatns!2.!2$«44)2
lögn gegnum
Heiðmörk sem fyrst. Annars
þurfi Kópavogsbær að öllum
líkindum að kaupa vatnið af
Orkuveitu Reykjavíkur á fullu
verði og niðurgreiða það til
Garðbæinga.
„Þetta gæti skýrt flumbruganginn í Gunnari I. Birgissyni
bæjarstjóra og hvers vegna
honum liggur svona mikið á,“
segir Guðríður.
Hvorki náðist í Gunnar né Pál
Magnússon bæjarritara í gær,
þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.

unum, tjáði Fréttablaðinu að fundurinn hefði verið á mjög jákvæðum nótum.
Af Bandaríkjanna hálfu sátu
fundinn fulltrúar úr varnarmálaráðuneytinu í Washington. Að sögn
Jóns Egils voru báðir aðilar sammála og samstiga um að vinna
áfram að málinu með uppbyggilegum hætti. Til að byrja með sé
viðfangsefni viðræðnanna að
greina hvern þátt rekstrarins og
hvernig því verður komið í kring
að Íslendingar taki við ábyrgð á
hverjum þeirra. Ákveðið var að
halda
viðræðunum
fljótlega
áfram, en óákveðið er þó hvar og
hvenær næsti fundur fer fram.

,¹GVÎRUVERÈSVERSLANIRNAR +RËNAN
OG "ËNUS HAFA L¾KKAÈ MATARVERÈ TIL
SAMR¾MIS VIÈ FYRIRHUGAÈAR L¾KKANIR
STJËRNVALDA ¹ VIRÈISAUKASKATTI UM
M¹NAÈAMËT ¶¹ MUN VIRÈISAUKA
SKATTUR AF ÎLLUM MATVÎRUM SEM BERA
  PRËSENTA VIRÈISAUKASKATT OG 
PRËSENT L¾KKA NIÈUR Å SJÎ PRËSENT

!,¶).')3+/3.).'!2
®RYRKJAR EKKI MEÈ "ALDRI
6IÈR¾ÈUM UM SAMEIGINLEGT FRAMBOÈ
TAKSHËPS ÎRYRKJA OG ÖESS HËPS
ALDRAÈRA SEM "ALDUR GÒSTSSON ER Å
FORSVARI FYRIR VAR SLITIÈ Å G¾R "ALDUR
SEGIR AÈ ¹GREININGUR HAFI VERIÈ UM
¹HERSLUR Å STEFNUM¹LUM

Viðræður um málið verða einnig
teknar upp á vettvangi NATO
fljótlega.
AA

Aðeins eitt þekkt dæmi virðist vera um að nafnlaust bréf hafi verið sent til
dómara á undanförnum árum. Dómarar og lögmenn telja starfsumhverfi gott
og hótunarbréf eða símhringingar berist aðeins í undantekningartilfellum.
!46)..5-, Aðeins eitt dæmi virð-

ist þekkt um að dómara hafi verið
sent nafnlaust bréf fyrir utan
nafnlausa bréfið sem var sent til
allra dómara Hæstaréttar Íslands
og lykilmanna í Baugsmálinu fyrr
í vikunni. Friðgeir Björnsson,
fyrrverandi dómstjóri Héraðsdóms Reykjavíkur, fékk í hendur
bréf árið 1992 þar sem var fjallað
um hann persónulega á neikvæðan hátt. Dómarar og lögmenn sem
Fréttablaðið hafði samband við
eru allir sammála um að starfsumhverfi þeirra sé gott og óalgengt
að þeir séu ónáðaðir með bréfaskriftum eða símtölum þó að dæmi
séu um slíkt.
Gunnlaugur Claessen, forseti
Hæstaréttar, segist aldrei áður
hafa fengið sent nafnlaust bréf

&RIÈGEIRI "JÎRNSSYNI FYRRVERANDI
DËMSTJËRA (ÁRAÈSDËMS 2EYKJAVÅK
UR BARST ¹RIÈ  NAFNLAUST BRÁF
Å GEGNUM ÖRIÈJA AÈILA (ONUM VAR
TJ¹È AÈ *ËN 3TEINAR 'UNNLAUGSSON
STARFANDI H¾STARÁTTARDËMARI HEFÈI
DREIFT BRÁFINU ,ÎGFR¾ÈINGUR SEM
AFHENTI &RIÈGEIRI BRÁFIÈ TALDI AÈ *ËN
3TEINAR V¾RI BRÁFRITARI OG ÖVÅ SKRIF
AÈI &RIÈGEIR *ËNI 3TEINARI OG SPURÈI
HVORT HANN V¾RI BRÁFRITARINN b*ËN
3TEINAR J¹TAÈI ÖVÅ HVORKI NÁ NEITAÈI
Å SVARBRÁFI SÅNU m SEGIR &RIÈGEIR
b¡G MAN NÒ EKKI EFTIR EFNI
BRÁFSINS N¹KV¾MLEGA EN ÖAÈ SNERTI
EKKI TILTEKIÈ DËMSM¹L 3KRIFIN
FJÎLLUÈU UM MIG PERSËNULEGA ¡G
FÁKK BRÁFIÈ FR¹ LÎGMANNI SEM HAFÈI
FENGIÈ ÖETTA Å HENDUR (ANN SAGÈI
MÁR AÈ *ËN 3TEINAR 'UNNLAUGSSON

(4¥¨ ¥ " &JÎGUR HUNDRUÈ LEIK

SKËLABÎRN SKEMMTU SÁR KONUNGLEGA
Å SKRÒÈGÎNGU ,ÎGREGLUMENN OG ,ÒLLI
LÎGGUBANGSI FYLGDU BÎRNUNUM
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

6ETRARH¹TÅÈ Å 2EYKJAVÅK

Leikskólabörn í
fylgd lögreglu
,®'2%',5-, Leikskólabörn fóru í

²2 (34!2¡44) $ËMARAR OG LÎGMENN ERU SAMM¹LA UM AÈ STARFSFRIÈUR ÖEIRRA SÁ
ALMENNT GËÈUR OG HËTUNARBRÁF EÈA SÅMHRINGINGAR HEYRI TIL UNDANTEKNINGA
&2¡44!",!¨)¨34%&.

vegna starfa sinna sem dómari.
Spurningunni um hvort hann fái
hótunarbréf eða símhringingar
sem eru undir nafni, svarar Gunnlaugur einfaldlega að það sé friður

.!&.,!534 "2¡& "!234 $«-!2! 

(AFA ÖEGAR L¾KKAÈ VERÈIÈ

INGAR OG "ANDARÅKJAMENN ERU BYRJAÈIR
AÈ R¾ÈA FRAMTÅÈARFYRIRKOMULAG ¹ REKSTRI
RATSJ¹RKERFISINS

Starfsfriður dómara
og lögmanna góður

KËÖ

.%94%.$!-,

2!43*234®¨).  34/++3.%3) ¥SLEND

,®'2%',5-, Lögreglumaður
slasaðist við handtöku á manni í
Hafnarstræti í gærmorgun.
Maðurinn sem er um tvítugt var
undir áhrifum fíkniefna og hafði
haft í hótunum við gangandi
vegfarendur og heimtað af þeim
peninga.
Þegar lögreglumenn komu á
staðinn veitti maðurinn harða
mótspyrnu með þeim afleiðingum
að einn lögreglumannanna
slasaðist á fótum og þurfti að leita
sér læknis. Þrátt fyrir að maðurinn sé ungur að árum segir
lögregla hann eiga sér langa
afbrotasögu, einkum tengda
fíkniefnaneyslu.
KDK

HEFÈI DREIFT BRÁFINU EN S¹ HANN
EKKI SKRIFA ÖAÈ ¡G SÅÈAN EINFALD
LEGA SPURÈI *ËN 3TEINAR AÈ ÖVÅ
BRÁFLEGA HVORT ÖAÈ V¾RI RÁTT SEM
ÁG HEYRÈI AÈ HANN V¾RI HÎFUNDUR
INN OG Å SVARBRÁFI HANS J¹TAÈI HANN
ÖVÅ HVORKI NÁ NEITAÈI &RIÈGEIR SEGIST
EKKI HAFA BRUGÈIST VIÈ BRÁFINU MEÈ
NEINUM H¾TTI OG EKKI ÖËTT ¹ST¾ÈA
TIL ÖESS
b¡G MAN EKKI EFTIR ÖESSU
TILTEKNA ATVIKI OG VIL EKKI TJ¹ MIG Å
FJÎLMIÈLUM UM M¹LEFNI AF ÖESSU
TAGI TIL D¾MIS ÖESSU M¹LI SEM
MENN ERU SVO MIKIÈ AÈ TALA UM
ÖESSA DAGANA ¡G VIL ÖAÈ EKKI AF ÖVÅ
AÈ STAÈA MÅN LEYFIR ÖAÈ EKKI m SAGÈI
*ËN 3TEINAR 'UNNLAUGSSON ÖEGAR
HANN VAR BEÈINN UM AÈ RIFJA UPP
BRÁFASKRIFTIRNAR SEM &RIÈGEIR LÕSIR

um starfið að hans mati þótt hann
geti ekki talað fyrir aðra sem
starfinu gegna en sig sjálfan.
„Þetta tilfelli núna er alveg nýtt
og framandi.“
Helgi I. Jónsson, dómstjóri
Héraðsdóms Reykjavíkur, segir
að nafnlaus bréf til dómara hafi
aldrei verið send síðan hann hóf
störf. „Eina bréfið sem ég hef
heyrt af fékk forveri minn, Friðgeir Björnsson. Það var einsdæmi
þangað til þetta bréf birtist allt í
einu.“
Friðgeir Björnsson segir að
hann þekki ekki fleiri dæmi um
nafnlaus bréf sem send hefðu
verið til dómara hér á landi en
bréf vegna einstakra dóma berist
af og til en þá alltaf undir nafni.
„Þá er ekki um neinar svívirðingar að ræða þó menn taki stundum
djúpt í árinni.“
Helgi Jóhannesson, formaður
Lögmannafélags Íslands, segir að
það sé ekki algengt að lögmenn
verði fyrir ónæði eða fái send hótunarbréf, en það komi þó fyrir.
SVAVAR FRETTABLADIDIS

fylgd Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í skrúðgöngu frá
Hlemmi og að Miklatúni í gær.
Tilefnið var Vetrarhátíð sem
stendur yfir í Reykjavík. Um það
bil fjögur hundruð manns tóku
þátt í göngunni. Göngufólkið
skemmti sér svo við að hlýða á
söng Lögreglukórsins og leikskólabarna.
Á vefsíðu lögreglunnar kemur
fram að sjálfur Lúlli löggubangsi
hafi slegist í för með börnum og
lögreglu og átti hann óskipta
athygli yngstu göngumannanna.
KDK

(ÒSDÕRAGARÈURINN

Fuglar snúa
aftur í garðinn
(²3$µ2!(!,$ Fuglategundum
hefur aftur tekið að fjölga í
Húsdýragarðinum. Nær öllum
fuglum var þar lógað fyrir
þremur mánuðum eftir að grunur
vaknaði um að afbrigði af
fuglaflensu hefði borist í fuglana
sem þar voru.
Tíu íslenskar hænur og þrír
hanar eru komin í garðinn og
segja forsvarsmenn hans að
fuglum verði enn fjölgað á
næstunni. Von sé á páfuglum,
bronskalkúnum, fasönum, öndum
og dúfum áður en langt um líður.
KDK

BÍLL DAGSINS

3¾KJANDI OG VERJENDUR Å "AUGSM¹LINU SEGJA AÈ NAFNLAUST BRÁF SÁ AFAR ËGEÈFELLT

NISSAN PATROL ELEGANCE 33”

Engin niðurstaða af fundi

Nýskr. 07.04 - Sjálfskiptur - Ekinn 46 þús. km. - Allt að 100% lán.
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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.

"!5'3-, Fundað var um nafnlaust bréf sem barst mörgum sem
koma að Baugsmálinu að loknu
þinghaldi í Baugsmálinu í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær. Á fundinum voru dómarar, sækjandi og
verjendur, en Sigurður Tómas
Magnússon, settur ríkissaksóknari, óskaði eftir fundinum.
Gestur Jónsson, verjandi eins
ákærðu, sagði eftir fundinn að þar
hafi sækjandi ítrekað að hann hafi
hvergi komið nálægt þessum
bréfaskriftum, en raunar hafi ekki
nokkrum manni dottið í hug að
bera slíkt upp á Sigurð Tómas.
Fundurinn hafi þó ekki skilað
neinni raunverulegri niðurstöðu.
Sigurður Tómas sagðist í gær
hafa vanþóknun á bréfinu, sem
ekki var sent honum. „Bréf sem
menn skrifa án þess að koma fram
undir nafni eru alltaf verulega

*!+/" 2
-®,,%2

3EGIR BRÁFIÈ AFAR
ËGEÈFELLDA OG
ËM¹LEFNALEGA
¹R¹S ¹ DËMSTËLA
LANDSINS

ógeðfelld í mínum huga. Að sjálfsögðu vil ég taka fram að það er
verulega slæmt fyrir sókn málsins að svona bréf sé skrifað og
sent.“
Jakob R. Möller, verjandi annars ákærðu, segir að bréfið hafi
ekki verið sent sér, en hann hafi
lesið það. Það sé afar ógeðfelld og
ómálefnaleg árás á dómstóla

3)'52¨52
4«-!3
-!'.²33/.

+VEÈST HAFA
VANÖËKNUN ¹
BRÁFINU

landsins. Það afhjúpi yfirgripsmikla vanþekkingu á lögfræðilegum málefnum, það sé áróðursplagg og rangfærslurnar í því séu
óteljandi.
Spurður hvort ástæða sé fyrir
lögreglu að rannsaka hver ritaði
bréfið sagði Jakob: „Það hefur
verið eytt miklum mannafla og fé í
að rannsaka af minna tilefni.“
BJ
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,EIKJATÎLVAN 0LAY3TATION  KEMUR TIL LANDSINS ÖANN  N¾STA M¹NAÈAR

2ANNSAKAR NAUÈGUNARTILRAUN

&ORSALA HAFIN EN VERÈIÈ EKKI ¹KVEÈIÈ

Reyndi að
nauðga stúlku

4®,65,%)+)2 Þeir sem kaupa PlayStation 3 leikjatölvuna í forsölu hjá BT eða
Max fá ekki að vita hvað hún mun
kosta. Forsala á vélinni, sem kemur til
landsins 23. næsta mánaðar, hófst í
gær.
Í forsölunni er fólki boðið upp á að
borga inn á vélina, tíu þúsund krónur
hjá Max og fimm þúsund hjá BT, og
borga svo afganginn þegar vélin
kemur. Hver sá afgangur verður geta
forsvarsmenn verslananna hins vegar
ekki sagt til um.
„Þetta finnst mér gjörsamlega út í
hött,“ segir Jóhannes Gunnarsson,
formaður Neytendasamtakanna.
„Þetta er eins og að gefa út óútfyllta
ávísun. Mér finnst fyrir neðan allar
hellur að nýta sér vinsældir vöru til
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að láta fólk borga inn á hana án þess að
tilgreina hvað verðið verður þegar upp
er staðið,“ segir hann.
Júlíus Hafstein, verslunarstjóri hjá
Max, segist ekki telja neitt athugavert
við viðskiptahætti af þessu tagi. „Það er
fullt af fólki sátt við þetta. Við getum
ekki fastsett verðið eins og er, en það
verður um 60 til 70 þúsund krónur.“
Gunnar G. Ingvarsson, innkaupastjóri hjá BT, tekur í svipaðan streng og
áætlar verðið á bilinu 60 og 65 þúsund
krónur. Gengissveiflur valdi því að ekki
sé hægt að segja nákvæmar til um
lokaverð. „Þeir sem eru ósáttir kaupa
vélina þá bara ekki í forsölu.“
SÖS
!5',µ3).'). 6ERSLANIR -AX OG "4 AUGLÕSTU

B¹ÈAR FORSÎLU LEIKJATÎLVUNNAR Å G¾R

Vilja að fallið verði
frá einum ákærulið
3,®++6)34!2& 'LÅMT VIÈ EINN ELDSVOÈ

ANN

&2¡44!",!¨)¨!0

(EIMILI FYRIR HREYFIHAMLAÈA

Mesti eldsvoði í
sögu Lettlands
,%44,!.$ !0 Talið er að yfir

tuttugu manns hafi látist í mesta
eldsvoða í sögu Lettlands þegar
eldur braust út á heimili fyrir
aldraða og hreyfihamlaða í
Alsunga í Lettlandi skömmu eftir
miðnætti aðfaranótt föstudags.
Yfirvöld greindu upphaflega
frá því að 26 af 97 íbúum hefðu
látist en eftir að einn þeirra
fannst síðar um nóttina með
alvarleg meiðsli er vonast til þess
að fleiri sem hafi flúið eigi eftir
að gefa sig fram.
Fyrstu rannsóknir benda til
þess að kviknað hafi í byggingunni, sem er á þremur hæðum, út
frá rafmagni sem ekki hafði verið
almennilega gengið frá.
SDG

+!.!$!
(RYÈJUVERKALÎG D¾MD ËGILD
(¾STIRÁTTUR Å +ANADA KOMST Å G¾R AÈ
ÖEIRRI NIÈURSTÎÈU AÈ LÎG GEGN HRYÈJU
VERKUM V¾RU ANDST¾È STJËRNARSKR¹
LANDSINS ¶AR MEÈ HAFNAÈI DËMSTËLL
INN ÖVÅ AÈ STJËRNVÎLDUM V¾RI HEIMILT
AÈ HALDA GRUNUÈUM ÒTLENDINGUM UM
ËTILGREINDAN TÅMA ¹N ÖESS AÈ LEIÈA Ö¹
FYRIR DËMARA

,%)¨2¡44).'
¥ FRÁTTUM AF ¾ÈARKOLLUNNI SEM FANNST
VIÈ 'ARÈSKAGAVITA OG FARIÈ VAR MEÈ Å
(ÒSDÕRAGARÈINN Å VIKUNNI VAR (ILMAR
®SSURARSON SAGÈUR DÕRAL¾KNIR ¶AÈ ER
EKKI RÁTT (ANN ER DÕRAHIRÈIR

Verjendur tveggja ákærðu í Baugsmálinu telja forsendur fyrir einum ákærulið
brostnar eftir vitnisburð Jóns Geralds Sullenbergers. Sækjandi segist ekki ætla
að falla frá ákæruliðnum. Jón Gerald segir Gaum aldrei hafa átt bát með sér.
"!5'3-, Verjendur tveggja ákærðu í Baugsmálinu

skoruðu í gær á settan ríkissaksóknara í málinu að
falla frá átjánda ákærulið ákærunnar, þar sem kærandi í málinu hafi gefið skýringar sem samrýmist
ekki ákæru.
Gestur Jónsson, verjandi Jóns Ásgeirs Jóhannessonar, lagði fram bókun frá honum og Jakobi R. Möller, verjanda Tryggva Jónssonar, þar sem þessi áskorun kom fram í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær. Þá var
fram haldið aðalmeðferð í þeim hluta Baugsmálsins
sem nú er fyrir dómi.
Í þeim ákærulið sem um ræðir eru þeir Jón Ásgeir
og Tryggvi ákærðir fyrir fjárdrátt með því að hafa
dregið fé úr Baugi til Fjárfestingafélagsins Gaums,
fjölskyldufyrirtækis Jóns Ásgeirs, til að fjármagna
eignarhlutdeild Gaums í skemmtibátnum Thee Viking.
Jón Gerald Sullenberger, einn ákærðu í málinu,
lagði upphaflega fram kæru hjá lögreglu, en hann
gaf skýrslu fyrir dómi á fimmtudag sem sakborningur, og kom fyrir dóminn aftur í gær sem sakborningur og vitni.
Gestur vísaði í orð hans fyrir dómi þar sem hann
sagði að Gaumur hafi aldrei átt hlut í bátum á Flórída, heldur hafi Jón Ásgeir og faðir hans, Jóhannes
Jónsson, átt hluti á móti sér. Með þessu sagði
Gestur botninn fallinn úr ákæruliðnum, og rétt
að skora á sækjanda í málinu að falla frá
honum.
Sigurður Tómas Magnússon, settur ríkisBAUGS
saksóknari í Baugsmálinu, sagði ákæruna
byggja á fleiru en framburði Jóns Geralds og
ekki yrði fallið frá þessum ákærulið.

"!5'3-,)¨  -.5$!'
 M¹NUDAG VERÈA Å ÖAÈ MINNSTA TVÎ MIKILV¾G VITNI
Å M¹LINU LEIDD FYRIR DËMINN &YRSTUR VERÈUR (REINN
,OFTSSON STJËRNARFORMAÈUR "AUGS 'ROUP OG AUK HANS
KEMUR *ËHANNES *ËNSSON FAÈIR *ËNS SGEIRS EINS
¹K¾RÈU FYRIR DËMINN (UGSANLEGT ER AÈ EINHVER AÈRIR
BERI VITNI EN DAGSKR¹IN VIRÈIST AÈEINS HAFA RIÈLAST FR¹ ÖVÅ
SEM ¹ÈUR VAR ¹KVEÈIÈ

3TÒDENTAR¹È (¹SKËLA ¥SLANDS 3(¥
AUGLÕSIR LAUSA TIL UMSËKNAR STÎÈU
FRAMKV¾MDASTJËRA 3(¥ FYRIR
STARFS¹RIÈ  
&RAMKV¾MDASTJËRI SKAL HAFA YÙRUMSJËN MEÈ REKSTRI SKRIFSTOFU R¹ÈSINS Å SAMR¹ÈI VIÈ
STJËRN 3(¥ AUK ÖESS AÈ HAFA YÙRUMSJËN MEÈ BËKHALDI OG REIKNINGUM 3(¥
%FTIRFARANDI Ö¾TTIR VERÈA HAFÈIR TIL HLIÈSJËNAR VIÈ R¹ÈNINGU FRAMKV¾MDASTJËRA 3(¥
'ËÈ ÖEKKING INNSÕN OG ¹HUGI ¹ 3(¥ OG M¹LEFNUM STÒDENTA
(¾ÙLEIKAR TIL AÈ VINNA MEÈ 3TÒDENTAR¹ÈSLIÈUM OG ÎÈRUM SEM TENGJAST STARÙ
R¹ÈSINS
&RUMKV¾ÈI OG GETA TIL AÈ STARFA SJ¹LFST¾TT
2EYNSLA AF STJËRNUN OG BËKHALDI
&RAMKV¾MDASTJËRI ER R¹ÈINN Å  STÎÈU TIL EINS ¹RS Å SENN
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARÙÈ SEM OG LAUNAKJÎR M¹ F¹ HJ¹ FORMANNI 3(¥ Å SÅMA
  5MSËKN SKAL MERKJA b&RAMKV¾MDASTJËRI  m OG SKILA SKRIÚEGA TIL
3TÒDENTAR¹ÈS (¹SKËLA ¥SLANDS
3TÒDENTAHEIMILINU V (RINGBRAUT
 2EYKJAVÅK
EÈA MEÈ TÎLVUSKEYTI ¹ NETFANG R¹ÈSINS SHI HIIS
5MSËKNARFRESTUR RENNUR ÒT  MARS 
3TÒDENTAR¹È VAR STOFNAÈ ¹RIÈ  OG HEFUR ALLA TÅÈ BARIST FYRIR MARGVÅSLEGUM BREYT
INGUM Å Ö¹GU STÒDENTA 3TÒDENTAR¹È ER M¹LSVARI ALLRA STÒDENTA VIÈ (¥ OG FER MEÈ
ÖAU M¹L ER VARÈA HAGSMUNI ÖEIRRA GAGNVART H¹SKËLAYÙRVÎLDUM STJËRNVÎLDUM OG
ÎÈRUM ÖEIM SEM HAFA ¹HRIF ¹ LÅF STÒDENTA

,®'2%',5-, Lögreglan rannsak-

ar nauðgunartilraun sem átti sér
stað í skjóli nætur á Vesturgötunni í Reykjavík fyrr í mánuðinum. Karlmaður réðst á þrítuga
stúlku í porti á Vesturgötu, barði
hana og reyndi að nauðga henni.
Maður sem varð vitni að árásinni
kom í veg fyrir ódæðið.
Að sögn Björgvins Björgvinssonar, aðstoðaryfirlögregluþjóns
hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, er lögreglan að kanna
þær vísbendingar sem hún hefur.
Lögreglan rannsakar meðal
annars upptökur úr eftirlitsmyndavélum í miðborginni
umrædda nótt.
IFV

/2¨2¡44
b%R EINHVER
MÎGULEIKI AÈ ÖÒ
HAFIR BÒIÈ ÖESSI
TÎLVUPËSTSAMSKIPTI
TILm
3IGURÈUR 4ËMAS
-AGNÒSSON S¾KJ
ANDI Å M¹LINU SPURÈI
*ËN 'ERALD UM ÕMSA TÎLVUPËSTA
EN *ËN 'ERALD ÖVERTËK FYRIR AÈ HAFA
FALSAÈ PËSTA SEM VIRÈAST KOMNIR FR¹
ÎÈRUM ¹K¾RÈUM

b¡G HEF ALDREI
NOKKURN TÅMANN ¹
¾VINNI LAGT HENDUR
¹ MENN OG MUN
ALDREI GERAm
*ËN 'ERALD VILDI TAKA
ÖETTA SKÕRT FRAM Å
KJÎLFAR SPURNINGA
'ESTS *ËNSSONAR VERJANDA *ËNS
SGEIRS *ËHANNESSONAR UM ÖAÈ
HVORT *ËN 'ERALD HAFI HËTAÈ *ËNI
SGEIRI LÅFL¹TI

b¶AÈ GENGUR
EKKERT UPP SEM ÖÒ
SEGIRm
'ESTUR *ËNSSON
VERJANDI *ËNS SGEIRS
*ËHANNESSONAR
VIRTIST EKKI S¹TTUR VIÈ
SVÎR *ËNS 'ERALDS
3+*!,!3!&. &JÎLMÎRG SÎNNUNARGÎGN Å M¹LINU VORU BORIN

UNDIR *ËN 'ERALD 3ULLENBERGER TIL VINSTRI OG FËR HANN YFIR ÖAU
MEÈ VERJANDA SÅNUM "RYNJARI .ÅELSSYNI
&2¡44!",!¨)¨'6!

Gestur spurði Jón Gerald út úr sem vitni í málinu, meðal annars um greiðslur frá Baugi til
Nordica, fyrirtækis Jóns Geralds. Jón Ásgeir og
Tryggvi halda því fram að Baugur hafi innt af
M Á L I Ð hendi mánaðarlegar greiðslur til Nordica,
en Jón Gerald segir fyrirtækið aðeins
hafa fengið álagningu af vörum.
Gestur benti á að Nordica hafi stefnt
Baugi til að greiða 825 þúsund dali hér á landi vegna
vanefnda á samningum árið 2003. Sú upphæð sé
hærri en Nordica geti mögulega hafa haft út úr viðskiptum við Baug á árunum 1999 til 2002, sem hafi
ekki getað verið hærri en um 600 þúsund dalir. Jón
Gerald segir upphæðina sem stefnt var vegna hafa
verið reiknaða út af endurskoðanda sínum.
Gestur sagði ekki heila brú í tölunum frá Jóni Geraldi, og svaraði Jón Gerald því til að þeir yrðu þá
bara sammála um að vera ósammála.
BRJANN FRETTABLADIDIS

b¡G ER EKKI AÈ
REYNA AÈ RUGLA
VITNIÈ ÖAÈ ER AÈAL
LEGA ÖAÈ AÈ VITNIÈ
SÁ FARIÈ AÈ RUGLA
MIGm
*AKOB 2 -ÎLLER
VERJANDI 4RYGGVA
*ËNSSONAR SVARAÈI ATHUGASEMD
DËMSFORMANNS UM AÈ SPURNINGAR
HANS G¾TU VERIÈ ÖAÈ RUGLINGSLEGAR
AÈ Ö¾R HAFI VERIÈ FARNAR AÈ RUGLA
*ËN 'ERALD EN ËHEIMILT ER AÈ REYNA
VÅSVITANDI AÈ RUGLA VITNI FYRIR DËMI

b¶AÈ ER EKKERT SEM
BANNAR ÖAÈ ÁG
¹TTA MIG ¹ ÖVÅm
!RNGRÅMI ¥SBERG
DËMSFORMANNI ÖËTTI
GREINILEGA EKKERT
ATHUGAVERT VIÈ AÈ
*ËN 'ERALD V¾RI
FARINN AÈ RUGLA *AKOB

Cayenne Turbo, 500 hö.

Hröðun 0 - 90 km. 4,6 sek.
Lengri tíma þarftu ekki til að prófa hann.
Nýr Porsche Cayenne,
frumsýndur 24.febrúar.

Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23
Sími 590 2000 - www.benni.is
www.porsche.is
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)ÈNAÈARR¹ÈHERRA OG FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA UM VIRKJUN ¶JËRS¹R

(UNDRUÈ STUKKU Å SJËINN

Eignarnám ekki útilokað

Eldur braust út
í ferju á hafi úti

34*«2.-, Jón Sigurðsson, iðnað-

Var rétt af Bændasamtökunum
að meina gestum klámráðstefnu að gista á Hótel Sögu?
*¹
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Ætlar þú að kjósa í alþingiskosningunum í vor?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

ar- og viðskiptaráðherra, getur
ekki tjáð sig um hugsanlegt eignarnám jarða við Þjórsá né um
ummæli
Jónínu
Bjartmarz
umhverfisráðherra í þá veru að
slík valdbeiting sé „fráleit“.
„Ég má ekki úttala mig um
þetta mál, því samkvæmt stjórnsýslunni verður ráðherra að bíða
ef málið kemur til hans á seinna
stigi, þá má hann ekki vera vanhæfur [til að úrskurða].“ Jón tekur
þó fram að það sé „hvergi neins
staðar á neinu borði að fara út í
neitt eignarnámsferli, það er þvert
á móti verið að semja í góðu“.
Arnar Þór Sævarsson, aðstoð-

&¾R EKKI FÁLAGSLEGA ÅBÒÈ

KDK

,®'2%',5&2¡44)2
6ILDI EKKI SEGJA TIL NAFNS
-AÈUR ¹ SEXTUGSALDRI VAR STÎÈVAÈUR Å
FYRRADAG FYRIR AÈ AKA GEGN RAUÈU LJËSI
-AÈURINN NEITAÈI AÈ GEFA UPP NAFN
SITT OG VAR ÖVÅ F¾RÈUR ¹ LÎGREGLUSTÎÈ
(ANN SAGÈI TIL NAFNS AÈ LOKUM OG
REYNDIST HAFA KOMIÈ VIÈ SÎGU LÎGREGLU
¹ÈUR

!NNARLEGT AKSTURSLAG
,ÎGREGLAN Å "ORGARNESI HANDTËK Å G¾R
KONU ¹ ÖRÅTUGSALDRI VEGNA AKSTURSLAGS
SEM ÖËTTI ANNARLEGT ,EIKUR GRUNUR
¹ AÈ KONAN HAFI VERIÈ UNDIR ¹HRIFUM
FÅKNIEFNA ÖAR SEM HÒN ËK BÅL SÅNUM

GETA ÒTTALAÈ SIG
UM HUGSANLEGT
EIGNARN¹M VIÈ
¶JËRS¹ AÈ ÎÈRU
LEYTI EN ÖVÅ
AÈ EIGNARN¹M
STANDI EKKI TIL AÈ
SVO STÎDDU
&2¡44!",!¨)¨34%&.

armaður Jóns, tekur fram að þrjú
skilyrði þurfi til eignarnáms: Að
almannahagsmunir krefjist þess,
að lagaheimild liggi fyrir því og að
fullar bætur verði greiddar landeigendum. Ljóst sé að heimild

finnist í lögum til eignarnáms.
Málið snúist því fyrst og fremst
um hvort almannahagsmunir séu
nægilega knýjandi eða ekki.
Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra vildi heldur ekki tjá sig
um málið, en benti á sín fyrri
ummæli í Fréttablaðinu. Hinn 20.
janúar sagði Árni eftirfarandi:
„Lögin leyfa eignarnám og því
er það í prinsippinu réttlætanlegt,
en auðvitað getur það verið misjafnt eftir einstökum tilfellum.
[...] Ég veit hins vegar ekki hvernig þetta mál stendur eða hverjar
aðstæður eru í einstökum málum,
þannig að ég get ekki svarað fyrir
einstök mál.“
KËÖ

).$«.%3¥! !0 Að minnsta kosti

sextán manns létust þegar eldur
braust út í ferju í Javahafi á
Indónesíu á fimmtudaginn.
Hundruð manna þurftu að
stökkva í sjóinn til að forða sér
frá eldinum, sumir með smábörn
í fanginu.
Meira en tíu var enn saknað í
gær að sögn talsmanns indónesíska hersins og leituðu herskip að
fólkinu í sjónum. Algengt er þó að
skrár yfir farþega séu ónákvæmar
og því er líklegt að enn fleiri sé
saknað.Talið er að upptök eldsins
um borð megi rekja til að kviknað
hafi í flutningabíl sem hlaðinn var
af einhvers konar efnum.
SDG

Hagnast frekar á
leikjum en tölvum

Segir götuna
blasa við
&¡,!'3-, Steinunn Jakobsdóttir,
tveggja barna móðir sem fékk
heilablóðfall fyrir tveimur árum,
segist vera í algjörri óvissu um
húsnæði þegar hún þarf að flytja
úr íbúð Sjálfsbjargar eftir viku.
Hún og foreldrar hennar hafa
ítrekað beðið bæjarstjórn
Mosfellsbæjar um úrræði en
fengið þau svör að enga hjálp sé
að fá.
Bæjarfélagið hafi selt svo
margar félagslegar íbúðir að
undanförnu, að ekki sé hægt að
veita Steinunni slíka íbúð. „Þeir
virðast ekkert ætla að fjölga
íbúðum þó eftirspurn sé eftir
þeim, ég veit ekki hvar ég verð
næst þegar ég sé börnin mín,
gatan blasir við,“ segir Steinunn.

*«. 3)'52¨3
3/. 3EGIST EKKI

,¥4)¨ ('4 !¨ '%2! (ERINN VAR KALLAÈ

Verðmunur á leikjatölvum hérlendis og í nágrannalöndunum er æði misjafn
eftir því hver tölvan er. Xbox 360 er þriðjungi dýrari hér en í löndunum í kring.
Nintendo Wii er ekki nema fimm prósentum dýrari hér en í sömu löndum.

UR ÒT OG VORU HÒS Å N¹GRENNINU RÕMD
&2¡44!",!¨)¨!0

*ARÈSIG Å 'VATEMALABORG

Húsin sukku
fyrirvaralaust
'6!4%-!,! !0 Nokkur hús og að
minnsta kosti ein vörubifreið
sukku ofan í jörðina þegar stór
sigskál myndaðist skyndilega í
Gvatemalaborg í fyrrinótt.
Ekki var nokkur leið að bjarga
fólki úr húsunum því botn
holunnar var mjög óstöðugur.
Hávær hljóð og stækur holræsafnykur bárust upp úr
holunni og jörðin í kring titraði.
Síðar um daginn voru þúsund
hús í næsta nágrenni rýmd.
Herinn var kallaður út til að
aðstoða fólk og hafa stjórn á
rýmingunni.
Talið er að leki úr aðalholræsi
og miklar rigningar nýverið hafi
valdið jarðsiginu. Jarðvegurinn
hafi hreinlega verið orðinn
gegnsósa.
GB

INNBLÁSTUR FYRIR
SKÖPUNARGLEÐINA
Ókeypis Panduro Hobby
föndurlisti á íslensku!
Einnig fáanlegur í Skólavörubúðinni.

.%94%.$!-, Xbox360 leikjatölv-

an er um þriðjungi dýrari í Elko
en á löndunum í kringum okkur.
Nintendo Wii leikjatölvan, einn
keppinauta Xbox360 á leikjatölvumarkaðnum, er ekki nema
um fimm prósentum dýrari í
Ormsson en í sömu löndum.
Verðið á leikjatölvunum tveimur var kannað í verslunum Woolworths í Bretlandi, Webhallen í
Svíþjóð, Multikanalen í Noregi og
Midtdaten í Danmörku. Valdar
voru verslanir sem eru sem líkastar þeim sem borið var saman
við á Íslandi.
Sundurliðað verð landanna má
sjá á töflu hér á síðunni, en sé
tekið meðaltal af verðinu í þessum
fjórum
löndum
kostar
Xbox360 tölvan 33.624 krónur. Í
Elko kostar hún 44.995 krónur,
eða 31 prósenti meira.
Meðalverð á Nintendo Wii í
sömu löndum er 28.431 króna. Í
Ormsson, sem er umboðsaðili
Nintendo á Íslandi, kostar sama
tegund vélarinnar 29.900 krónur.
Nintendo Wii er því ekki nema
um fimm prósentum dýrari hér
en í löndunum í kring.
Gísli Jóhannsson, innkaupastjóri hjá Elko, segir tvær meginástæður vera að baki þessum
verðmun.
Annars vegar séu tollar og
skattar hærri hér en annars staðar, og hins vegar geti verið að
verðslagurinn sé enn þá harðari á
hinum löndunum en hér, jafnvel

4®,65,%)+)2 (ELSTU KEPPENDUR ¹ LEIKJATÎLVUMARKAÈINUM Å DAG ERU 8BOX  FR¹
-ICROSOFT 7II FR¹ .INTENDO OG 0LAYSTATION  FR¹ 3ONY ,EIKJATÎLVAN SÅÈASTNEFNDA KEMUR
TIL LANDSINS  MARS EN HINAR TV¾R ERU Å SÎLU HÁRLENDIS

þannig að tölvurnar séu seldar
undir innkaupsverði. „Við erum
sjálfir með mjög litla álagningu á
vélinni. Þessi bransi er meira og
minna þannig að menn selja tölvurnar á, og jafnvel undir, innkaupsverði og leggja síðan á leikina.“
Rúnar Hrafn Sigmundsson,
sölumaður hjá Ormsson, segist

afar ánægður með að verðmunurinn á Nintendo Wii sé svona lítill.
„Við settum okkur í upphafi að
fara aldrei undir ákveðið verð og
höfum staðið við það. Það er mjög
ánægjulegt að munurinn sé ekki
meiri en þetta þrátt fyrir tolla og
gjöld sem eru hér en ekki í öðrum
löndum,“ segir hann.
SALVAR FRETTABLADIDIS
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"ÒIÈ ER AÈ VEIÈA UM HELMING LOÈNUKVËTANS EN BR¾LUR HAMLA VÅÈA VEIÈUM

&RYSTING LOÈNUHROGNA HAFIN
3*6!2²46%'52 Loðnuaflinn á ver-

Borgartúni 29

Glerárgötu 34

Höfðabakka 3

tíðinni nálgast 150 þúsund tonn
en leyfilegur heildarafli íslenskra
skipa er 300 þúsund tonn. Bræla
á miðunum fyrir Suðurlandi
hefur hamlað veiðum en ágætis
veiði er þar sem skipin geta
athafnað sig. Veðurlag næstu
vikna skiptir miklu næstu vikurnar ella mun kvótinn ekki nást
og milljarða verðmæti tapast.
Mikið hefur verið að gera í
loðnuvinnslu í Vestmannaeyjum,
unnið er á vöktum og reynt að
frysta eins mikið til manneldis
og frekast er unnt. Eitthvað
hefur verið um átu í loðnunni
sem hefur komið í veg fyrir að
hægt sé að frysta á fullum afköstum.
Eyþór Harðarson, útgerðarstjóri hjá Ísfélagi Vestmannaeyja, segir að búið sé að frysta
um 1.000 tonn af loðnu á Japansmarkað, og um 2.000 tonn á Rússlandsmarkað. Bátar Ísfélagsins
hafa veitt um 30 þúsund tonn af

!& ,/¨.5-)¨5.5- 3IGURÈUR 6% Å BR¾LU ¹ LOÈNUMIÈUNUM FYRIR 3UÈURLANDI
&2¡44!",!¨)¨*«(!.. ).')

loðnu og eiga eftir að veiða annað
eins, reynt verður að vinna þann
kvóta til hrognafrystingar.
Sigurjón Gísli Jónsson, framleiðslustjóri hjá Vinnslustöð
Vestmannaeyja, segir að búið sé
að frysta um 1.600 tonn af loðnu

á Japansmarkað, og um 1.500
tonn á Rússlandsmarkað. Bátar
Vinnslustöðvarinnar hafa veitt
15 þúsund tonn og eiga eftir um
16 þúsund tonn. Vinnslustöðin
ætlar að nýta þann kvóta til
hrognafrystingar.
SH¹
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&IMM HUNDRUÈ LEIKSKËLABÎRN SAMEINUÈUST Å SÎNG

Gjöf náttúrunnar til þín

Omega-3
F I S K I O L Í A

Fjöldasöngur á frönsku
-%..).' Fimm hundruð leikskólabörn sungu saman lagið
Meistari Jakob á
frönsku í
íþróttamiðstöð
Austurbergs
Breiðholts í gær. Skemmtunin
var liður í Vetrarhátíð sem nú
stendur yfir í Reykjavík.
Frú Vigdís Finnbogadóttir
leiddi sönginn ásamt kór eldri
borgara og Vilhjálmi Þ. Vilhjálmssyni borgarstjóra. Sendiherra Frakklands, Nicole Michelangeli, var viðstaddur og hlýddi 35.')¨ 3!-!. &RÒ 6IGDÅS &INNBOGADËTTIR
á flutning krakkanna.
LEIDDI SÎNG LEIKSKËLABARNA OG ELDRI BORGARA Å
&2¡44!",!¨)¨6!,,)
Börnin æfðu sönginn á !USTURBERGI Å G¾R
frönsku í þrjár vikur. Þau létu þó
ekki frönskuna duga því þau eru einnig búin að læra lagið á spænsku og
ensku og hafa hug á að bæta kínversku útgáfunni við.
DDV

(,µ44  2¨5 ,ANDSFUNDURINN SEM ER HINN FIMMTI SEM 6INSTRIHREYFINGIN GR¾NT
FRAMBOÈ HELDUR BER YFIRSKRIFTINA b!LLT ANNAÈ LÅFm (ANN FER FRAM ¹ 'RAND HËTELI UM
HELGINA OG LÕKUR ¹ MORGUN
&2¡44!",!¨)¨  6!,,)

Segir þjóðina
vilja breyta til
„Þið vitið hvar þið hafið okkur,“ sagði Steingrímur J.
Sigfússon þegar hann setti landsþing VG í gær. Fyrstu
verkefni flokksins í ríkisstjórn verða að stöðva stóriðju og gera RÚV aftur að þjóðarútvarpi, sagði hann.

Omega-3 fiskiolía inniheldur hátt hlutfall Omega-3
fitusýra, einkum EPA og DHA sem eru okkur
lífsnauðsynlegar.
Fjöldi rannsókna víða um heim hafa sýnt fram á
jákvæða eiginleika þeirra fyrir heilsuna.
Omega-3 fiskiolía byggir upp ónæmiskerfið
á marga vegu og hefur jákvæð áhrif á:

sjón

minni

hjarta og æðakerfi

andlega líðan

blóðþrýsting

námsárangur

kólesteról í blóði

þroska heila og
miðtaugakerfis
á meðgöngu

liði
rakastig húðarinnar

Fiton/SÍA

Má taka með lýsi.

www.lysi.is

34*«2.-, „Bíðið þið bara, við
erum rétt að byrja,“ sagði Steingrímur J. Sigfússon, formaður
Vinstri grænna, við andstæðinga
flokksins í lok setningarræðu sinnar á landsþingi VG sem hófst á
Grand hóteli í gær. „Við erum tilbúin, við bjóðum fram krafta okkar,
þið vitið hvar þið hafið okkur,“
sagði hann og beindi orðunum til
þjóðarinnar.
Hann sagði bullandi stemningu í
samfélaginu fyrir að fella ríkisstjórnina. „Þjóðin vill breytingar
og forsendan fyrir þeim er að fella
ríkisstjórnina. Án þess að koma ríkisstjórninni frá verður engin sú
stefnubreyting á sviði velferðarmála, umhverfismála, utanríkismála, jafnréttismála og svo framvegis, sem við þurfum svo sárlega
á að halda.“
Hann nefndi hver helstu verkefni flokksins yrðu á fyrstu þremur
til fjórum mánuðum sem hann væri
við völd ef umskipti verða í stjórnmálum landsins. Bar þar helst að
nefna svokallað stjóriðjustopp, sjö
milljarða króna árlega fjárveitingu
til heildarsamtaka aldraðra og
öryrkja, og úrfellingu á lögum „sem

að óbreyttu einkavæða vatnið í
haust“.
Einnig sagði hann að flokkurinn
myndi færa þjóðinni aftur Ríkisútvarpið, þannig að í síðasta lagi um
næstu áramót væri það aftur orðið
að raunverulegu almenningsútvarpi. Fullt jafnræði karla og
kvenna yrði þar að auki tryggt í
ríkisstjórn. Steingrímur gerði trúverðugleika
og
sjálfsvirðingu
stjórnmálaflokka að umræðuefni í
ræðunni sinni. „Stjórnmálahreyfing sem glatar sjálfsvirðingu sinni
hefur um leið fyrirgert tilverurétti
sínum. Ég trúi því staðfastlega að
það sé eftirspurn eftir heiðarleika
og
málefnabundnum,
skýrum
áherslum í stjórnmálum líðandi
stundar,“ sagði hann.
„Við munum þess vegna halda
okkar striki í kosningabaráttunni
sem fram undan er, þora að nota
okkar aðferðir, halda okkur við
málefnin hvað sem öðru líður og
hvað sem aðrir gera.“
Landsþingið, sem hófst í gær,
stendur fram á sunnudag. Það er
stærsta samkoma sem VG hefur
staðið fyrir að sögn Steingríms.
SALVAR FRETTABLADIDIS

-AÈUR ¹ SJÎTUGSALDRI HANDTEKINN Å 3VARTFJALLALANDI

4ALINN HAFA MYRT SJÎ KONUR
36!24&*!,,!,!.$ !0 Smail

Tulja, 67 ára gamall maður
sem handtekinn var í
Svartfjallalandi, er grunaður um að hafa myrt að
minnsta kosti sjö konur í
Belgíu, Bandaríkjunum og
Albaníu.
Tulja var handtekinn í
síðustu viku á heimili sínu 3-!), 45,*!
í Podgorica, höfuðborg 2AÈMORÈINGI
Svartfjallalands. Hann er HANDTEKINN
grunaður um að hafa myrt
&2¡44!",!¨)¨!0

fimm konur í Belgíu á
árunum 1996-97 og skilið
líkamshluta þeirra eftir í
ruslatunnum.
Einnig er hann grunaður um morð á tveimur
konum í Albaníu á síðasta
ári. Þá er hann grunaður
um að hafa myrt rúmlega
sextuga konu í Bandaríkjunum árið 1990 þegar hann
bjó þar vestra.
GB

FERMINGARVEISLUSÝNINGIN
um helgina
Komið og skoðið
– fáið hugmyndir!
Tískusýning á fermingarfötum á stelpur og stráka, frá ISIS
og BLEND milli kl. 15.00 og 16.00 laugardag og sunnudag.
Föndursýnikennsla: boðskort, gestabækur, kertamerkingar
Veisluborð og hugmyndir að borðskreytingum
Sýnikennsla í borðskreytingum
Nýjar og hefðbundnar
fermingarmyndir
Létt förðun fyrir ferminguna

Munið eftir afsláttarkortinu!

Allt það nýjasta í fermingarborðskrauti – boðskortaefni – kertamerkingaefni

heimur heillandi hluta og hugmynda
Stekkjarbakka 6 - Sími 540 3300 - www.gardheimar.is
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(ÁRAÈSDËMUR 2EYKJANESS KVAÈ UPP DËM YFIR SEXMENNINGUNUM Å RNESGENGINU

+YSSIKONAN ËGURLEGA

Fóru ránshendi um landið

Faðmar þétt og
rænir veskjum

$«-3-, Héraðsdómur Reykjaness

-!+).$!,%'52 &L¾KINGSGÎTTUR TEKUR
SÁR LÒR VIÈ INNGANG HOFS Å KÅNVERSKU
BORGINNI 3INGAPÒR +ETTIR ERU ALGENG
SJËN ¹ GÎTUM BORGARINNAR OG HAFA
VERIÈ NEFNDIR SEM EITT AF T¹KNUM 3ING
APÒR
./2$)#0(/4/3!&0

hefur fellt dóm yfir sexmenningunum í Árnesgenginu sem fór ránshendi um landið síðastliðið haust.
Afbrotahrinu hópsins lauk um miðjan september árið 2006 þegar meðlimir hópsins voru handteknir eftir
að hafa brotist inn í félagsheimilið
Árnes í Gnúpverjahreppi. Í Árnesgenginu eru þrír strákar, sem allir
hlutu óskilorðsbundna fangelsisdóma, og þrjár stúlkur.
Sigurbjörn Adam Baldvinsson,
sem er 22 ára, fékk átján mánaða
fangelsisdóm fyrir sex þjófnaðarbrot. Hann var einnig fundinn
sekur um fjársvik og fíkniefnabrot
auk fleiri brota.
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Davíð Þór Gunnarsson, sem er
19 ára, fékk fimmtán mánaða dóm
fyrir sex þjófnaðarbrot, nytjastuld
og fjársvik auk fleiri brota. Hann
rauf skilorð með brotum sínum.
Þriðji maðurinn, Jón Einar
Randversson, sem er 24 ára, fékk

.ORR¾NI MYNDABANKINN

"ANDARÅSKUR HERMAÈUR D¾MDUR FYRIR VOÈAVERK Å ¥RAK

Kærður fyrir
auglýsingu

(UNDRAÈ ¹RA FANGELSI

36¥¶*«¨ Norræni myndabankinn

Nordicphotos hefur verið kærður
til siðaráðs auglýsingageirans í
Svíþjóð vegna auglýsingar sem
hefur verið send til hönnuða og
auglýsingafólks. Í einni auglýsingunni er mynd af karlmanni
sitjandi á bar með konur í bikiníi
við hvora hlið. Í Expressen segir
að um sænskan athafnamann og
vændiskonur í Taílandi sé að
ræða.
Arnaldur Jónsson, framkvæmdastjóri Nordicphotos,
segir að tíu kvartanir hafi borist
vegna auglýsingarinnar en hún
hafi verið send til mörg þúsund
manns. Myndin sé ekki af
sænskum athafnamanni. „Okkur
finnst þetta rosalega leiðinlegt og
erum búnir að biðjast afsökunar.
Þetta átti bara að vera góðlátlegt
grín og var ekki illa meint,“ segir
hann.
GHS

!0 Bandarískur herdómstóll dæmdi í gær Paul E. Cortez, 24 ára bandarískan hermann, í
100 ára fangelsi fyrir að hafa í
mars á síðasta ári, ásamt fjórum
félögum sínum, nauðgað 14 ára
íraskri stúlku og síðan myrt bæði
hana og fjölskyldu hennar.
Einn félaga hans og jafnaldri,
James Barker, hefur áður hlotið 90
ára fangelsi fyrir sinn hlut í glæpunum, sem þykir eitt versta voðaverkið sem bandarískir hermenn
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SÎGÈU BANDARÅSKA HERMENN Å ¥RAK UNDIR
GÅFURLEGU ¹LAGI
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hafa framið í Írak. Hvorugur
þeirra segist þó hafa framið morðin, heldur hafi þriðji hermaðurinn,
Steven D. Green, skotið bæði stúlkuna, systur hennar og foreldra á
heimili þeirra í Mahmoudiya.
Að ódæðinu loknu reyndu þeir
að brenna lík stúlkunnar. Þeir
brenndu síðan sín eigin föt og hentu
morðvopninu í skurð.
Tárin streymdu niður vanga
Cortez þegar hann játaði sekt sína
fyrir dómi og baðst afsökunar á
gerðum sínum, sem hann sagðist
ekki hafa neina skýringu á.
Fram kom í réttarhöldunum að
hermennirnir hefðu verið úrvinda
af þreytu og undir gífurlegu álagi.
„Þetta er ekki einsdæmi. Við
höfum séð svona í öðrum stríðum,“
sagði sálfræðingur að nafni Charles Figley, sem bar vitni sem sérfræðingur. Saksóknarar sögðu
álagið enga afsökun. Þrír hermannanna bíða enn réttarhalda.
GB

sex mánaða dóm fyrir fjögur þjófnaðarbrot. Dómurinn bættist við
fjórtán mánaða dóm sem Jón fékk í
nóvember síðastliðnum vegna líkamsárása og fleiri brota. Hann
hefur fimm sinnum hlotið dóma frá
1998 vegna alls kyns brota.
Í öllum tilfellum voru dómarnir
þyngdir vegna þess að brotin voru
framin í félagi við aðra.
Stúlkurnar þrjár í Árnesgenginu fengu allar skilorðsbundna
fangelsisdóma fyrir þátttöku sína í
hluta brotanna. Þær eru á aldrinum
sautján til 22 ára. Engin þeirra
hefur áður hlotið refsingu og var
horft til þess og ungs aldurs þeirra
þegar refsingin var ákveðin.
IFV
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New York-ríki gengur lausum hala
ógnvaldur mikill sem lögreglan
kallar „faðmlagaþrjótinn“. Þrjóturinn er reyndar kvenkyns og
stundar það að faðma fulla karla
að næturlagi og ræna þá veskinu í
leiðinni.
Hún situr fyrir þeim þegar þeir
koma út af knæpum og „passar sig
á því að þeir séu orðnir haugafullir“, segir Tom Donovan lögreglumaður. Tugir manna segjast hafa
orðið fyrir barðinu á henni, en
lögreglan segist viss um að
fórnarlömbin séu enn fleiri. Sumir
skammist sín bara of mikið til að
viðurkenna það.
GB

!,¶).') ,¾KNAR GERA VERULEGAR ATHUGASEMDIR VIÈ NÕTT FRUMVARP UM BREYTINGU ¹

LÎGUM UM V¹TRYGGINGASAMNINGA ¶EIR SEGJA EFNAHAGS OG VIÈSKIPTANEFND GANGA
ERINDA TRYGGINGAFÁLAGANNA

Læknar gera
aðfinnslur
við frumvarp
Læknar segja efnahags- og viðskiptanefnd ganga
erinda tryggingafélaga í nýju frumvarpi. Tryggingafélögin hafna ásökunum og segja þær koma á óvart.
Læknafélag
Íslands telur efnahags- og viðskiptanefnd ganga erinda tryggingafélaganna. Þetta kemur fram í
umsögn sem félagið sendi frá sér í
gær vegna nýs frumvarps um
breytingu á lögum um vátryggingasamninga. Gunnar Ármannsson, framkvæmdastjóri Læknafélagsins, segir það fyrst og fremst
gera athugasemdir við tvennt í
frumvarpinu. „Annars vegar er
heimild sem verið er að setja í
lögin sem heimilar einstaklingum
að leggja fram staðfestingu á því
að þeir séu ekki haldnir tilteknum
sjúkdómi. Við teljum hana mjög
varasama því þá er hægt að skipta
fólki í tvo hópa, þá sem eru staðfestir sjúkdómsfríir og svo hina,
sem eru ekki endilega haldnir
neinum sjúkdómum.“
Einnig er gerð athugasemd við
að það skuli verða heimilt að krefja
vátryggingataka um heilsufarsupplýsingar skyldmenna án þess
að þau gefi samþykki fyrir því.
Gunnar segir þetta í beinni andstöðu við lögin eins og þau eru.
„Þar segir að það eigi að gefa réttar og tæmandi upplýsingar. Ef
samþykki þess sem upplýsingarnar eru um liggur hins vegar ekki
fyrir er engin trygging fyrir því að
þær séu réttar og tæmandi.“
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Læknafélagið lagði tillögur
fyrir efnahags- og viðskiptanefnd
um breytingar á þeirri upplýsingagjöf en fékk lítinn hljómgrunn. „Þeim tillögum var eiginlega tekið með grjótkasti. Það var
ekkert tillit tekið til þess sem við
vorum að leita eftir heldur þvert á
móti farið eftir tillögum vátryggingafélaganna.“
Valgeir Pálsson, stjórnarmaður
í Samtökum fjármálafyrirtækja,
segir þessar ásakanir læknafélagsins koma sér á óvart og sýna
ekki fullan skilning á málinu.
Hann hafnar því algerlega að
nefndin gangi erinda tryggingafélaganna. „Tryggingafélögin eru
ekki að fara fram á þessa staðfestingu sem læknafélagið talar um,
né ætlum að nýta þá heimild með
þessum hætti. Þá værum við að
skipta viðskiptavinum okkar í tvo
hópa og við höfum engan hug á
því, enda gæti það einfaldlega
ekki gengið upp.“
Hann segir að upplýsinga um
heilsufar skyldmenna hafi verið
aflað um áratugaskeið og hafi ekki
valdið neinum ágreiningi hingað
til. Það sé því ekki verið að rýmka
neinar heimildir heldur verið að
skýra betur út hvað löggjafinn
eigi við í eldri lögum.
THORDUR FRETTABLADIDIS

&JÎRUTÅU OG SEX RÅKI HVETJA TIL ALÖJËÈLEGS S¹TTM¹LA

6ILJA BANNA KLASASPRENGJUR
./2%'52 !0 Fjörutíu og sex ríki
samþykktu í gær yfirlýsingu um
bann við klasasprengjum. Í yfirlýsingunni er hvatt til þess að
alþjóðlegur sáttmáli um slíkt
bann verði gerður árið 2008 og
verði hann lagalega bindandi.
Yfirlýsingin er afrakstur ráðstefnu, sem boðað var til í Nor-

egi nú í vikunni. Alls sóttu fulltrúar 49 ríkja ráðstefnuna, en
þrjú þeirra samþykktu ekki lokayfirlýsinguna.
Sum helstu vopnaframleiðsluríki heims, svo sem Bandaríkin,
Rússland, Ísrael og Kína, sáu
ekki ástæðu til að vera með á
ráðstefnunni.
GB
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Tilboðsdagar
Bíll og flug og 100% fjármögnun

Verðdæmi miðað við 2005 árgerðir
YARIS 3ja dyra Tilboð 930.000 kr.

13.651 kr. á mánuði *

YARIS 5 dyra

Tilboð 1.090.000 kr.

15.976 kr. á mánuði *

Corolla

Tilboð 1.290.000 kr.

18.882 kr. á mánuði *

YARIS

COROLLA

RAV4

Tilboð 2.350.000 kr.

34.282 kr. á mánuði *

Gjafabréf fyrir tvo frá Icelandair
100% lán frá Glitni
5000 kr. inneign í Saga Boutique fyrir lántakendur hjá Glitni
Allt að 50% niðurfelling lántökugjalda hjá Glitni
Gullvildarkjör hjá Glitni
Allt að 84 mánaða lánstími

RAV4

Þetta eru góð dæmi um þá fjölmörgu góðu bíla sem
fást á sértilboði hjá Toyota betri notuðum bílum.
Opið 12-16 á laugardag hjá öllum umboðsmönnum
Toyota og einnig 12-16 á sunnudaginn á Nýbýlavegi.

*Afborgun á mánuði miðað við 100% lán á Gullvildarkjörum Glitnis, 84 mánaða lánstíma og myntkörfu GL5.
Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2
Egilsstaðir
Sími: 470-5070
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Okkur þykir hákarl góður
Dr. Jóhanna Barðdal málvísindamaður
hlaut á dögunum hæsta
rannsóknarstyrk sem íslenskum málvísindamanni
hefur hlotnast til þessa.
Stjórn Trond Mohn-sjóðsins
í Björgvin í Noregi úthlutaði 60 milljónum norskra
króna til vísindarannsókna
og hlaut verkefni Jóhönnu
styrk upp á 12,3 milljónir
norskra króna, eða nærri
135 milljónir íslenskra
króna. Verkefnið, sem er
alþjóðleg rannsókn, snýst
um sögulega þróun setningagerða í indóevrópskum
tungumálum og þar leikur
íslenska lykilhlutverk.
„Það er auðvitað stórkostleg viðurkenning að fá þennan styrk og
kemur verulega á óvart hér úti að
við fáum alla þessa peninga til
tungumálarannsókna,“
segir

Jóhanna Barðdal, sem starfað hefur
við Háskólann í Björgvin undanfarin þrjú og hálft ár við kennslu og
fræðistörf.
Hún vísar þar til þess að rannsóknir á sviði hugvísinda hafa yfirleitt fengið minni og færri styrki
en raunvísindarannsóknir. „Ég finn
fyrir mikilli og almennri ánægju
með að við fengum þennan styrk og
fólk er enn að óska mér til hamingju.“

2AUSNARLEGUR NORSKUR AUÈJÎFUR
Trond Mohn-sjóðurinn, eða Bergen
Research Foundation eins og hann
heitir, var stofnaður 2004 af norska
viðskiptajöfrinum Trond Mohn sem
býr í Björgvin. Hann gaf 250 milljónir norskra króna til stofnunar
sjóðsins árið 2004 en það eru ríflega tveir og hálfur milljarður
íslenskra króna. Sjóðurinn er í
umsjón Háskólans í Björgvin og
leggur háskólinn einnig fjármuni
til þeirra verkefna sem sjóðurinn
styrkir.
„Það bárust alls 39 umsóknir um
styrki til sjóðsins að þessu sinni og
af þeim voru níu valdar til frekari
kynningar fyrir stjórn sjóðsins. Að
henni lokinni var svo tekin ákvörð-
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*ËHANNA "ARÈDAL ER F¾DD ¹ %GILS
STÎÈUM  JANÒAR ¹RIÈ  (ÒN
LAUK "! PRËFI FR¹ (¹SKËLA ¥SLANDS Å
ÅSLENSKU OG ÖÕSKU  (ËF MEIST
ARAN¹M Å ÅSLENSKUM M¹LVÅSINDUM
EN BAUÈST STYRKUR TIL DOKTORSN¹MS
VIÈ H¹SKËLANN Å ,UNDI Å 3VÅÖJËÈ OG
HÁLT ÖANGAÈ 
*ËHANNA LAUK DOKTORSPRËFI Å
NORR¾NUM M¹LVÅSINDUM FR¹ ,UNDI
 EN DVALDI SÅÈASTA N¹MS¹RIÈ
SEM GESTADOKTORSNEMI VIÈ H¹SKËL
ANN Å -ANCHESTER ¹ %NGLANDI &ËR

HAUSTIÈ  TIL "ANDARÅKJANNA
OG KENNDI VIÈ 5NIVERSITY OF .ORTH
4EXAS Å EITT ¹R 3NERI AFTUR TIL 3VÅ
ÖJËÈAR EN BAUÈST SVO TÅMABUNDIN
FR¾ÈIMANNSSTAÈA VIÈ (¹SKËLANN Å
"JÎRGVIN TIL FJÎGURRA ¹RA SEM BÒIÈ
ER AÈ FRAMLENGJA FRAM Å MARS ¹
N¾STA ¹RI $VALDI SEM GESTAFR¾ÈI
MAÈUR VIÈ H¹SKËLANN Å "ERKELEY Å
+ALIFORNÅU ¹ HAUSTÎNN 
*ËHANNA "ARÈDAL ¹ EINN SON
(ÎRÈ "ARÈDAL SEM ER  ¹RA
GAMALL

*«(!..! "!2¨$!, 2ANNSAKAR SETNINGAGERÈIR Å INDË EVRËPSKUM TUNGUM¹LUM ÖAR SEM FRUMLAG OG ANDLAG ERU EKKI Å D¾MIGERÈ
UM FÎLLUM (ÒN SEGIR ÅSLENSKU VERA LYKILTUNGUM¹L HVAÈ ÖETTA SNERTIR ÖVÅ FINNA MEGI UM ÖÒSUND SAGNASAMBÎND MEÈ Ö¹GUFALLS
FRUMLAGI OG UM TVÎHUNDRUÈ MEÈ ÖOLFALLSFRUMLÎGUM

un um hvaða verkefni hlytu styrk,“
segir Jóhanna og bætir því við að
lokaferlið hafi verið afar spennandi
og tekið á taugarnar. „Í rauninni
skipti verkefnið sjálft ekki bara
sköpum heldur líka ferilskrá vísindamannsins og það hvernig fólk
kom fyrir við kynningu rannsóknarverkefnisins og það tekur á þegar
svona mikið er í húfi.“

¥SLENSKAN ER LYKILTUNGUM¹L
„Við erum að skoða setningagerðir
í indóevrópskum tungumálum þar
sem frumlag og andlag eru ekki í
dæmigerðum föllum, sem eru
nefnifall sem frumlagsfall og þolfall sem andlagsfall. Það eru þó
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síðar og þá þarf að finna hver sú
þróun hefur verið. Og það gerum
við með því að bera saman öll
tungumálin, finna hvað þau eiga
sameiginlegt því það sem er sameiginlegt tungumálunum hefur að
öllum líkindum verið til í frummálinu. Ef þessi fallamynstur finnast
aftur á móti ekki er ólíklegt að þau
hafi verið til í frummálinu.“

ekki þessar dæmigerðu formgerðir sem ég hef mestan áhuga á að
rannsaka
heldur
sjaldgæfari
afbrigði af frumlagsfalli sem birtist í setningu á borð við „Okkur
þykir hákarl góður,“ þar sem frumlagið er í þágufalli,“ segir
Jóhanna.
Slík setningagerð hefur fyrirfundist í flestum indóevrópskum
tungumálum og ætlunin er að gera
samanburðarrannsóknir á þessum
tungumálum til að finna upphaf og
síðan þróun þessarar setningagerðar. „Íslenskan er lykiltungumál hvað þetta snertir því það er
svo mikið af þessum formgerðum
í málinu, um þúsund sagnasambönd með þágufallsfrumlagi og
um tvö hundruð með þolfallsfrumlögum.“

2ANNSËKNIN HEFST AÈ ¹RI
Að þessu leyti segir Jóhanna að um
brautryðjendarannsókn
sé
að
ræða. „Þær rannsóknir sem áður
hafa verið gerðar á indóevrópskum tungumálum hafa ekki náð til
þessara þátta og það er þetta sem
gerir þessa rannsókn svo sérstaka
og spennandi.“
Hún gerir ekki ráð fyrir að sjálf
rannsóknin geti hafist fyrr en vorið
2008, en undirbúningur hefjist þó
strax í haust. „Við Þórhallur
Eyþórsson málfræðingur, sem
kemur til með að vinna að þessu
verkefni á Íslandi, munum kynna
það á alþjóðlegri ráðstefnu í sögulegum málvísindum í Kanada í
haust. Síðan á þetta eftir að vekja
enn meiri athygli vonandi þegar
við förum að birta greinar um
framvindu rannsóknarinnar.“

&ALLAMYNSTUR OG SAGNIR
Umfang rannsóknarinnar sést best
á því að indóevrópsk tungumál
samanstanda af ellefu málaflokkum sem sýna mikil líkindi sín á
milli. Kenningar eru uppi um að öll
þessi mál séu upprunnin frá sömu
frumtungunni, frumindóevrópsku,
en nútímamálin, arfleifð frumindóevrópskunnar eru töluð á svæði
sem spannar Evrópu og SuðvesturAsíu.
Að sögn Jóhönnu gerðu evrópskir málvísindamenn miklar samanburðarrannsóknir á indóevrópskum
málum á 18. og 19. öld en þær snerust aðallega um orðaforða, hljóðkerfi og beygingar. „Við ætlum hins
vegar að bera saman fallamynstur
og skoða sagnir sem taka þessi
mynstur og kanna hvort um sömu
sagnirnar sé að ræða eða skyldar
sagnir. Út frá því væri síðan hægt
að finna út hversu gömul þessi fallamynstur eru og hvort þau hafi hugsanlega verið hluti af indóevrópska
frumtungumálinu.“

«VÅST MEÈ FJ¹RMÎGNUN ¹ ¥SLANDI
Fjölmargir vísindamenn koma að
rannsókninni auk Jóhönnu og Þórhalls en miðað er við að styrkurinn
dugi til að greiða fjórar rannsóknarstöður í Noregi og þar af tvær
stöður doktorsnema. Aðrir fræðimenn sem að þessu koma eru frá
Ítalíu, Hollandi, Bretlandi og
Bandaríkjunum.
En af því að styrkurinn miðast
bara við þessar fjórar stöður í Noregi verða þessir vísindamenn að
afla sér styrkja sjálfir til að taka
þátt í verkefninu og það gildir líka
fyrir Þórhall Eyþórsson. „Forsendurnar fyrir því að Ísland geti tekið
þátt í þessu verkefni eru að til þess
fáist peningar heima. Ef Ísland
ætlar að taka þátt í stórum rannsóknarverkefnum af þessu tagi,
verður að koma til fjármagn. Hluti
af því að koma Háskóla Íslands í
fremstu röð er meðal annars alþjóðlegt samstarf, það er mikilvægt að
vera sýnilegur á alþjóðavettvangi,“
segir Jóhanna.

,EITAÈ AFTUR Å SANSKRÅT
Jóhanna segir að ætlunin sé enn
fremur að kanna sannleiksgildi
kenninga sem ganga út frá því að
þágufallsfrumlög hafi upphaflega
verið einhvers konar andlög, sem
síðan hafi breyst og orðið frumlög.
„Ein leið til þess er að bera saman
sagnasambönd sem taka þágufallsfrumlög og skoða þróun þeirra frá
elstu indóevrópsku málunum til
þeirra yngri.“
Í því sambandi nefnir Jóhanna
fornindverska tungumálið sanskrít
sem var talað á Indlandi fyrir 3-4
þúsund árum. „Til stendur að kanna
hvort þar koma fyrir sagnir með
þessum fallamynstrum og ef þær
finnast ekki, hefur þetta þróast

3TEFNIR AÈ SEX ¹RA VERKEFNI
Sjálf ætlar hún ekki að láta staðar
numið í fjáröflun til rannsóknarinnar þó svo að allir þessir peningar hafi þegar fengist til verksins.
Ætlunin er að sækja um styrk til
Rannsóknarráðs Noregs og hins
nýstofnaða Evrópska rannsóknaráðs en þar hafa opnast nýjar leiðir
til að sækja um hugvísindastyrki til
grunnrannsókna af þessu tagi. „Það
er ljóst að fjögur ár duga ekki til að
ljúka þessu verkefni og nauðsynlegt að stækka það og fá til liðs við
sig fleira fólk með fjölbreyttan
tungumálabakgrunn. Og til þess
þarf meiri peninga. Markmiðið er
að geta lengt þetta í sex ár,“ segir
Jóhanna Barðdal. SSAL FRETTABLADIDIS

Í mjólkur- og rjómaísblöndum frá Emmessís er engin hert fita.
Það er aðeins eitt af mörgu sem skapar þessum ís afdráttarlausa
sérstöðu meðal íslenskra ístegunda.
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Njóttu lífsins – fáðu þér Emmessís!
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RICESELECT
HRÍSGRJÓN

399

kr.
pk.

CS TE
LÍFRÆN HOLLUSTA

144

kr.
pk.

Tilbkojúðkling!
á

Þú sparar

Hvernig væri að grilla

um helgina? Komdu í Nóatún
.
og veldu þér girnilega steik á grillið

MÓA 1/1
FERSKUR KJÚKLINGUR

250 499
kr. kg

kr.
kg

30%

afsláttur

Þú sparar
MÓA KJÚKLINGAMÁNAR
2 TEGUNDIR

349

kr.
pk.

STEINBÍTSFLÖK
ROÐ- OG BEINLAUS

Þú sparar

400
kr. kg

798

kr.
kg

ÚRBEINAÐ LAMBALÆRI

300

MEÐ DÖÐLU- OG GRÁÐAOSTAF.

kr. kg

1.998

kr.
kg

=

JARÐARBER

BLÁBER

GULAR MELÓNUR

AVOCADO

PAPRIKA RAMIRO

199 kr. boxið

199 kr. boxið

149 kr. kg

199 kr. kg

399 kr. kg

Verði ykkur að góðu!
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Læti á Laugavegi
0,, "!,$6). "!,$6).33/. 3+2)&!2

Þ

að fór sem fór: lóðaspekúlantar og verktakar voru í
viðbragðsstöðu þegar svokölluð sáttanefnd með Árna
Þór Sigurðsson og Bolla Kristinsson kaupmann í meirihluta blessaði rif á stórum hluta gamalla íbúða- og
verslunarhúsa við Laugaveg. Meirihluti borgarstjórnar lét undan þrýstingnum og málamyndasamkomulag var gert
um hlutfall eldri húsa sem skyldu standa. Nýtt deiliskipulag var
samþykkt árið 2003 á þeim grunni.
Kaupæði rann á þá sem sjást lítt fyrir í fjárfestingum. Stórir
reitir voru keyptir upp milli Laugavegar og Hverfisgötu. Þeir
sem kunnugir eru sögu nýbygginga í Þingholtunum sáu fyrir
hvað verða vildi: nú skyldi byggt út á hvert horn lítilla lóða, þær
sameinaðar, dílað við borgarstjórn um bílastæði, brunavarnir,
skuggamyndun, innndregnar efri hæðir, hvert tækifæri notað til
að ná hámarksnýtingu úr lóðafjárfestingum. Stórir steinkumbaldar áttu að rísa í trássi við þá íbúa sem ekki létu hrekja sig
burt eða kaupa sig út fyrir fúlgur á fermetrann.
Og frekjugangurinn í nýjum lóðareigendum við Laugaveginn minnkar ekki: mörgum þótti nóg leyft byggingarmagns við
Laugaveginn í deiliskipulaginu, nema fjárfestum. Þeir sóttu að
auka byggingarmagnið enn og tóku að bolast í kerfinu. Og varnir
voru veikar. Tvístiga sveitarstjórn smitar embættismenn.
Stærsti kumbaldinn rís á skikanum milli Laugavegar og
Hverfisgötu við Frakkastíg. Þar vilja eigendur auka byggingarmagn um 5 þúsund fermetra, umfram þá rúmlega 14 þúsund sem
leyfðir eru. Eigendur að Laugavegi 33-35 vilja auka byggingarmagn um rúmlega 1.600 fermetra. Þegar er búið að samþykkja
aukningu á byggingarmagni á reit milli Hverfisgötu, Laugavegar, Vatnsstígs og Klapparstígs um 3 þúsund og 6 hundruð fermetra. Menn eru að hugsa sér uppbyggingu meðfram Klapparstíg, og á lóðum Laugavegar 4-6 uppi á Skólavörðustíg. Þá er
deila í uppsiglingu um hús á Laugavegi 74 sem er friðað en nú er
samþykkt að verði eyðilagt, rifið eða flutt.
Pétur Ármannsson arkitekt lýsir hugsjónum braskara í húsabyggingum sem „bókstaflega skelfilegum“. „… ég myndi nú
varla kalla það byggingarlist,“ og er þó Pétur orðvar maður.
Hann mælir með að hverfið verði skipulagt með tilliti til þess
sem fyrir er, en líklega er það orðið of seint. Líklega hafa Reykvíkingar tapað Laugaveginum. Fari sem horfir, að skipulagsyfirvöld þjóni endalaust undir rassinn á verktökum og þeirra
þýi með látlítilli eftirgjöf og blessun borgarstjórnarmeirihlutans sem situr uppi með málið, munu rísa blokkir beggja megin
Laugavegarins neðst og efst, sem og á honum miðjum. Gatan
verður öll skuggasund vegna húsahæðar, baklóðir nýttar undir
steinsteypt port. Trjáskrúð mun keppa við hina myndarlegu
trjágarða fjármálahverfisins við Sæbraut. Þar er ekki að finna
trjástúf nema heflaðan, ekki blóm nema úr plasti.
Þó að eitthvað rýmkist um verslanir á Laugaveginum batnar ekki aðkoma. Þrátt fyrir heimsmet í bílastæðahúsum á einni
götu. Bæði íbúar og skrifstofur munu leita annað. Gatan deyr
endanlega, orðin sködduð af háum og þunglamalegum steypuhlunkum, glæsilegum minnisvörðum um fyrirhyggjuleysi gróðamanna, dugleysi borgaryfirvalda og afskiptaleysi almennings.
En þá er of seint í rassinn gripið.
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4RYGGVI OG ¹LVERIÈ
!NDST¾ÈINGAR ¹LVERS HÁLDU UMR¾ÈU
FUND Å (AFNARFIRÈI Å VIKUNNI %INN AF
FRUMM¾LENDUM VAR EÈALKRATINN
4RYGGVI (ARÈARSON SEM SAGÈI OPIN
SK¹TT AÈ HANN STYDDI ST¾KKUN ¹LVERS
OG MYNDI GREIÈA ATKV¾ÈI MEÈ DEILI
SKIPULAGSTILLÎGUNNI Å ÅBÒAKOSNINGUN
UM EN VILDI SAMT FRESTA ST¾KKUNINNI
Å NOKKUR ¹R !NDST¾ÈINGAR ¹LVERS G¹TU
VARLA TRÒAÈ SÅNUM EIGIN EYRUM 4IL
HVERS AÈ HAFA R¾ÈUMANN SEM GEFUR
SVONA TVÎFÎLD SKILABOÈ

¥SLENDINGAR GETA MËT
M¾LT
+VARNAST HEFUR ÒR SANNINDUM
FULLYRÈINGARINNAR UM AÈ ¥SLEND
INGAR KUNNI EKKI AÈ MËTM¾LA
¶EIR M¹TTU STANDA SIG MUN
BETUR Å MËTM¾LUM ¹ KOMU

*IANG :EMINS OG MEÈFERÈ ¹ &ALUN
'ONG LIÈUM ÖEIR VORU LENGI AÈ
VAKNA TIL LÅFSINS ÖEGAR FRAMKV¾MDIR ¹
+¹RAHNJÒKUM FËRU AF STAÈ !ÈGERÈ
IRNAR F¾RÈU ÖJËÈINNI ÖË DÕRM¾TA
REYNSLU ¥SLENDINGAR ERU ORÈNIR FLINKIR
MËTM¾LENDUR &YRST H¾GT ER AÈ
HREKJA KL¹MFRAMLEIÈENDUR FR¹ ÖVÅ AÈ
KOMA HINGAÈ HLÕTUR AÈ VERA VON ¹ ÖVÅ
AÈ STRIPPSTÎÈUM VERÈI LOKAÈ *AFNVEL
ER VON TIL ÖESS AÈ H¾TT VERÈI AÈ BJËÈA
MÎNNUM SEM HAFA FYRIRSKIPAÈ STRÅÈ
OG MANNRÁTTINDABROT Å LAXVEIÈI
OG MATARBOÈ HJ¹ R¹ÈAMÎNNUM
%RUM VIÈ KANNSKI VIÈKV¾MARI
FYRIR KL¹MI EN ÎÈRU

(EFUR 3TEIN
GRÅMUR BREYST
3TEINGRÅMUR *
3IGFÒSSON FORMAÈUR

6INSTRI GR¾NNA SAGÈI Å R¾ÈU SINNI
VIÈ SETNINGU LANDSFUNDAR FLOKKSINS Å
G¾R AÈ MEGINVERKEFNI STJËRNARAND
STÎÈUNNAR Å KOMANDI KOSNINGUM
V¾RI AÈ FELLA RÅKISSTJËRNINA b¶JËÈIN VILL
BREYTINGARn SAGÈI 3TEINGRÅMUR 6INSTRI
GR¾NUM HEFUR VERIÈ TÅÈR¾TT UM MÎRG
GËÈ M¹LEFNI SVO SEM AÈ JAFNA HLUT
KVENNA Å STJËRNM¹LUM ¶AÈ ER TIL
MARKS UM AÈ 3TEINGRÅMUR HAFI BREYST
FR¹ ÖVÅ HANN OG -ARGRÁT &RÅMANNS
DËTTIR
VORU SAMAN Å !LÖÕÈU
BANDALAGINU ¹ ¹RUM
¹ÈUR EN EFTIR ¾VISÎGU
-ARGRÁTAR &RÅMANNS
AÈ D¾MA FËR EKKI
MIKIÈ FYRIR FEMINÅSK
UM HUGSJËNUM
3TEINGRÅMS Ö¹
KDKGHS

Bið eftir kynjajafnrétti
N

ú á dögum líta flestallir
Íslendingar á sig sem jafnréttissinna. Sú sjálfsmynd er þó ekki
endilega byggð á gildum rökum.
Það er a.m.k. þversögn að mörgum
af hinum meintu jafnréttissinnum
finnst allt í himnalagi í samfélagi
þar sem misrétti kynjanna er
viðhaldið með kerfisbundnum
hætti.
Við sjáum birtingarmynd þessa
misréttis víða, t.d. í klámi og
ofbeldi gegn konum. En undirrót
þess er sjálf samfélagsskipanin og
ekki síst tekjuskiptingin í samfélagi. Það er staðreynd að atvinnutekjur kvenna eru einungis rúm
60% af tekjum karla. Þetta hlutfall
hefur varla haggast frá því að lög
um jafnan rétt og jafna stöðu karla
og kvenna voru samþykkt 1976.
Þessi munur er staðreynd en ekki
er tekið á vandanum og honum
jafnvel afneitað. Með hvers konar
talnaspeki er reynt að telja fólki
trú um að einungis hluti af þessu
bili sé „kynbundinn launamunur“
en hitt sé konum sjálfum að kenna
fyrir að vinna ekki nógu mikið eða
sækjast ekki nógu stíft eftir
stjórnunarstöðum. Líkt og það á að
vera konum sjálfum að kenna að
karlar sem stjórna umræðuþáttum
vilja ekki fá þær í viðtöl.
Í kjarasamningum og töxtum er
ekki til kynbundinn launamunur.
Hann er eigi að síður staðreynd og
tengist kjörum sem ekki eru hluti
af kjarasamningum annars vegar,
en hins vegar hefðbundnu vanmati
á störfum sem konur sinna að
miklu leyti. Laun snúast nefnilega
að litlu leyti um framboð og
eftirspurn heldur þjóðfélagslegt
mat. Það er t.d. verulegt framboð á
fólki sem vill gegna stjórnunarstörfum og því lítil ástæða til að
greiða stjórnendum ofurlaun þess
vegna. Ástæðuna fyrir ofurlaunum
stjórnenda má frekar finna í
hugmyndaheimi fjármagnseigenda
og annarra sem tilheyra valdastéttinni, þeim finnst það einfaldlega
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eðlilegt að hlutverk launa sé að
byggja valdapíramída.
Hið sama má segja um kynbundinn launamun. Á honum geta
einungis verið tvær skýringar.
Annars vegar að konur séu almennt
lakari starfsmenn en karlar. Fáir
viðurkenna upp á sig slíka skoðun.
Hin ástæðan er öllu líklegri; að
hann sé hluti af hugmyndafræði
ráðandi stétta sem líta ennþá á
karlmenn sem „fyrirvinnur“ og að
sú ráðandi hugmyndafræði móti
raunar einnig sjálfsmynd kvenna,
sem gera þess vegna hógværar
launakröfur.
Til þess að viðhalda slíkum
hugsunarhætti eru alls konar
varnaglar gegn breytingum
innbyggðir í kerfið. Einn þeirra er
launaleynd. Leynd yfir launum
fólks er ekki forsenda þess að
stjórnendur geti hækkað afburðastarfsmenn í launum, enda er erfitt
fyrir sanngjarnt fólk að amast við
því. Á hinn bóginn gerir hún
stjórnendum kleift að mismuna
fólki í launum út af einhverju öðru
en verðleikum, t.d. kynferði.
Það blasir við að launaleyndin
gerir konum sem vinna hjá
einkafyrirtækjum óhægt um vik að
sækjast eftir launahækkunum eða
launum til jafns við jafnhæfa
karlmenn. Það er líka markmið
hennar; hún er fyrst og fremst
stjórntæki þeirra sem eru á
tindinum. Þekking er vald en með
leyndinni er slíkt vald takmarkað
við fámennan hóp.

Launaleynd hefur ekkert með
persónuvernd eða mannréttindi að
gera. Hið sama má raunar segja
um leynd almennt. Hlutverk
hennar er ævinlega að takmarka
upplýsingar við tiltekinn hóp fólks,
sem hefur rétt á að vita það sem
aðrir vita ekki. Ný forréttindastétt
verður til sem hefur þekkinguna á
valdi sínu líkt og leyniþjónustur
stórvelda vita einar hvað í rauninni
á sér stað í alþjóðasamskiptum.
Þetta er ástæðan fyrir því að
það á að afnema launaleynd þótt sú
aðgerð ein og sér muni ekki duga
til að útrýma kynbundnum
launamun. Önnur nauðsynleg
aðgerð er að tryggja jafna stöðu
kynjanna í öllum stjórnunarstöðum, hvort sem það er á þingi,
innan stjórnkerfisins eða innan
stórfyrirtækjanna sem ráða æ
meiru um þróun þjóðfélagsins. Það
er þversögn að eftir því sem
hlutfall kvenna innan hins
opinbera geira færist hægt og
sígandi upp á við færast æ
mikilvægari ákvarðanir til
einkageirans þar sem karlveldið
fær að ríkja óhindrað.
Því miður virðist tregðulögmálið einnig vera að yfirtaka stjórnmálaflokka. Það er sláandi
staðreynd að einungis tveir
stjórnmálaflokkar hafa tryggt
jafna stöðu kynjanna í efstu
tveimur sætum framboðslista
sinna fyrir næstu kosningar. Hjá
Vinstrihreyfingunni - grænu
framboði eru konur í meirihluta, 7
af 12, en hjá Framsóknarflokknum
eru þær 5 af 12. Sjálfstæðisflokkur
og Samfylking hafa einungis 3
konur í efstu 12 sætum hjá sér.
Þessi staðreynd ein og sér bendir
til þess að jafnrétti kynjanna sé
ekki forgangsmál hjá þessum
flokkum. Mikilvægari vísbending
er þó málefnastaða flokkanna. Þora
þeir að gera atlögu að launaleyndinni og misskiptingu stjórnunarstarfa eða ætla þeir að gerast
varðhundar um ríkjandi ástand?

Of pólitískur prófessor?

Morgunverður frá
kl. mánudaga
9:00- laugardaga
- 11:00
verslun opnar kl. 10:00

195,Þú átt allt gott skilið!

inn að ekki 90% heimila, heldur allt að 100%
íslenskra heimila hafa með fyrrgreindum rökum
nú meira á milli handanna en áður.
Það er óumdeilt að í tíð þessarar ríkisstjórnar hafa tekjuskattar fyrirtækja lækkað svo um
inn fyrrverandi lærifaðir úr félagsmunar. Stefán sér einmitt ofsjónum yfir því í
vísindadeild Háskóla Íslands, prófgrein sinni. En bíðum nú við, þegar grannt er
essor Stefán Ólafsson, ryðst enn einu sinni
skoðað hefur skattbyrði fyrirtækja á Íslandi,
fram á ritvöllinn í Fréttablaðinu hinn 22.
skv. aðferðafræði prófessorsins, hækkað stórfebrúar sl. með þráhyggju sína um skattlega í tíð þessarar ríkisstjórnar! Tölurnar sýna
byrði. Stefán, sem að eigin sögn er ópólit- 2!'.(%)¨52
ískur fræðimaður með sannleikann einan %,¥. 2.!$«44)2 nefnilega að árið 1995, þegar tekjuskattur fyrirtækja var 33%, borguðu íslensk fyrirtæki 5 milljað leiðarljósi, gerir sig enn og aftur sekan um rangarða króna í tekjuskatt til ríkisins. Á síðasta ári var
færslur og ónákvæmni sem ekki eru sæmandi slíkþessi tala komin upp í 35 milljarða og það þrátt fyrir
um fræðimanni.
að skattprósentan hafi verið lækkuð í 18% árið 2002.
Eins og Stefán veit er íslenska skattkerfið þannig
Samkvæmt kenningum ópólitíska fræðimannsins
uppbyggt að skatthlutfallið hækkar eftir því sem
hefur því skattbyrði á íslensk fyrirtæki sjöfaldast á
tekjur aukast, þannig að hlutfallslega borgar einþessum tíma.
staklingur með háar tekjur meira í skatt en sá sem er
Auðvitað hefur skattbyrði ekki aukist á íslensk
með lágar tekjur. Þetta er einföld staðreynd. Þannig
fyrirtæki – það sér hver heilvita maður. Það sem
að ef skattgreiðandi verður fyrir því, sem Stefán
gerst hefur er að umsvifin í þjóðfélaginu hafa aukÓlafsson myndi væntanlega kalla mikið ólán, að
ist og kakan sem til skiptanna er hefur stækkað.
hækka í launum úr 100.000 kr. á mánuði í 1 milljón
Þetta er nákvæmlega það sama og gerst hefur hjá
eykst skattgreiðsla hans úr 2.141 kr. í 310.762 kr. á
fjölskyldunum í landinu. Það er með ólíkindum að
mánuði. Skattbyrði hans hefur að sönnu aukist um
ópólitískur prófessor skuli leyfa sér að loka augun29%, en er með sanngjörnum hætti hægt að halda því
um fyrir þessari einföldu staðreynd. Hvað veldur?
fram að hann sé verr settur? Prófessorinn heldur því
Höfundur er pólitískur
fram að skattbyrði hafi aukist á 90% íslenskra heimaðstoðarmaður forsætisráðherra.
ila. Upplýsingar úr skattframtölum sýna á hinn bóg-
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Vextir vega þyngra en kjöt!
Meðalheimilið hér á landi greiðir rúmar 8.000 krónur
á mánuði í yfirdráttarvexti. Sama heimili ver rúmum

5.000 krónum til kaupa á kjúklinga- og svínakjöti á mánuði.

Raunlækkun kjúklinga- og svínakjötsverðs á síðustu 14 árum um 40-50% er staðreynd.
Til upplýsingar fyrir neytendur skýrir þessi jákvæða þróun að kostnaður vegna kjúklinga- og
svínakjöts hefur lækkað niður í um 1,5% af heildarútgjöldum heimilanna.
en í samanburði greiða þau um 8.000 krónur í yfirdráttarvexti mánaðarlega.
Sannleikurinn er sá að þó við gæfum neytendum allt kjúklinga- og svínakjötið
munar meðalheimilið samt meira um 0,5% vaxtalækkun!
Umræða um verðlag á Íslandi verður að snúast um miklu
fleiri þætti en innlenda búvöruframleiðslu.

FÉLÖG KJÚKLINGA- OG SVÍNABÆNDA Á ÍSLANDI

Heimild: Hagstofa Íslands og Seðlabanki Íslands

Meðalheimilin verja nú rúmum 5.000 krónum á mánuði til kaupa á kjúklinga- og svínakjöti
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Fræðslufundaröð SPRON

Fræðslufundir
SPRON
um fjármál
einstaklinga og heimila

Undanfarnar vikur hefur SPRON
boðið viðskiptavinum sínum til
fræðslufunda um fjármál heimilanna og
sparnað og fjárfestingar. Nú eru
fram undan fundir um lífeyrismál og
skattaskil á Hótel Nordica.
Lífeyrismál
27. febrúar kl. 17–19

Skattaskil
13. mars kl. 17–19

Allt sem prýða má dómara

A

mannafæla og gat
llir
verið manna hressastviðmæl!2.'2¥-52 ¥3"%2'
ur ef því var að skipta
endur
í góðra vina hópi. Það
Fréttafór þó aldrei úr
blaðsins
böndunum eins og
vegna manns
einn viðmælenda
vikunnar að þessu
orðaði það.
sinni eru á einu máli
Laganám tók við
um að ef einhver
hjá Arngrími eftir
maður er réttur
stúdentspróf og hann
maður á réttum stað
tók námið strax
nú um stundir, þá er
föstum tökum og þótti
það Arngrímur
mönnum sýnt að hann
Ísberg, dómari við
stefndi beint á
Héraðsdóm Reykjadómarastörf eins og
víkur.
síðar kom á daginn.
Arngrímur þykir
Eðli sínu trúr hafði
hafa farið á kostum
Arngrímur sig lítt í
sem dómsformaður í
frammi á háskólaBaugsmálum hinum
árum; skólafélagar
síðari, sem nú standa
lýsa honum einmitt
yfir í héraðsdómi.
sem frekar dulum
Bæði þykir hann sýna
öndvegisdreng og
festu og röggsemi
kurteisum manneins og við var að
kostamanni, traustum
búast en sömuleiðis
félaga, sem hafði
hefur hinn lunkni
markað sér braut í
húmor sem hann býr
lífinu. Samt er hann
yfir fengið að njóta
alls ekki talinn
sín. Flestir viðmælframapotari, öll þau
enda segja reyndar að
ábyrgðarstörf sem
Arngrímur fari allt of
honum hafa verið
sparlega með þann
falin eru tilkomin
næma og skemmtivegna þeirra kosta
lega húmor sem
sem hann býr yfir.
honum er í blóð
Eftir lögmannsborinn. Faðir hans,
próf 1977 hélt
Jón Ísberg, sýslumaðArngrímur til Noregs
ur á Blönduósi, þótti
og lagði þar stund á
með eindæmum
framhaldsnám í
skemmtilegt yfirvald
sjórétti og síðar lá
þar nyrðra á sínum
leiðin til Þýskalands
tíma og Arngrímur á
að nema réttarsögu.
því ekki skopskynið
Eftir að hann kom
langt að sækja. Hann
aftur heim starfaði
er sagður orðheppinn
&$$52
hann um skeið sem
og kemur vel fyrir sig
fulltrúi hjá föður
orði, rökfastur og
!RNGRÅMUR ¥SBERG ER F¾DDUR  MAÅ  ¹ "LÎNDUËSI %LSTUR
sínum, sýslumanninskýr í framsetningu;
SEX BARNA HJËNANNA *ËNS ¥SBERGS SÕSLUMANNS ¹ "LÎNDUËSI OG
um á Blönduósi, og
allt kostir sem prýða
¶ËRHILDAR 'UÈJËNSDËTTUR ¥SBERG HÁRAÈSSKJALAVARÈAR ¹ "LÎNDU
einnig hjá sýslumannmega góðan dómara.
ËSI +V¾NTUR ,EU -ARJÎTTU ¥SBERG OG EIGA ÖAU ÖRJÒ BÎRN %LSU
inum í BarðastrandarOg það segir sitt um
¶ËRHILDI OG 6ILBRAND
sýslu og hjá lögreglþað traust sem á
unni í Reykjavík.
Arngrími ríkir sem
6!.. 3¡2 4), &2'¨!2
Dómaraferill
dómara að honum eru
!RNGRÅMUR LAUK STÒDENTSPRËFI FR¹ -ENNTASKËLANUM ¹ !KUREYRI
Arngríms hófst svo
falin hin stóru og
 OG LÎGFR¾ÈIPRËFI FR¹ (¹SKËLA ¥SLANDS  3TUNDAÈI
1986 er hann var
flóknu dómsmál;
FRAMHALDSN¹M Å SJËRÁTTI Å .OREGI OG RÁTTARSÎGU Å ¶ÕSKALANDI
skipaður sakadómari í
þannig var hann einn
3TARFAÈI SEM FULLTRÒI HJ¹ 3ÕSLUMANNINUM Å (ÒNAVATNSSÕSLU
Reykjavík og 1992
af þremur dómurum í
"ARÈASTRANDARSÕSLU OG HJ¹ LÎGREGLUNNI Å 2EYKJAVÅK FYRSTU ¹RIN
var hann skipaður
Hafskipsmálinu
AÈ N¹MI LOKNU 3KIPAÈUR SAKADËMARI Å 2EYKJAVÅK  OG
dómari við Héraðssællar minningar.
HÁRAÈSDËMARI VIÈ (ÁRAÈSDËM 2EYKJAVÅKUR ER HANN TËK TIL
dóm Reykjavíkur
Arngrímur er alinn
STARFA 
þegar hann tók til
upp norður á Blöndustarfa. Arngrímur
ósi, kominn af lög(VAÈ SEGIR HANN
(VAÈ SEGJA AÈRIR
þykir hafa staðið sig
mönnum og sýsluvel sem dómari, verið
mönnum í ættir fram,
farsæll í starfi og vel
og er sagður hafa
„Ekki verður deilt við
„Hann var harðari
liðinn; er sagður
tekið stefnuna á
dómarann, Jón Gerald
sjálfstæðismaður
heiðarlegur, fastur
lögmennsku ungur að
fer út.“
en ég í þá daga.“
fyrir og einn af
árum. Hann var
!RNGRÅMUR ¥SBERG Å YFIRSTAND
(J¹LMAR *ËNSSON DËMKIRKJU
stærstu kostum hans
bókgefinn í æsku,
ANDI RÁTTARHÎLDUM VEGNA
PRESTUR OG SKËLAFÁLAGI UM
þykir sá að hann fer
rólegur og yfirvegað"AUGSM¹LA
!RNGRÅM ¥SBERG
aldrei í manngreinarur; hafði eiginlega á
álit, fyrir honum eru
sér fas embættisallir jafnir.
mannsins sem hann
Arngrímur er sagður farsæll maður í einkalífi,
síðar varð frá unga aldri.
konu sinni Leu Marjöttu, kennara og þýðanda frá
Hann gekk í Menntaskólann á Akureyri á þeim
Finnlandi, kynntist hann á námsárum í háskóla og
árum sem hippamenningin reis hvað hæst með
eiga þau þrjú uppkomin börn. Í tómstundum sinnir
tilheyrandi uppreisn æskunnar. Arngrímur tók hins
Arngrímur hestamennsku en áhugi hans á hestum
vegar aldrei þátt í neinu slíku, né eltist hann við
og dýrum ku hafa fylgt honum frá blautu barnstísku tíðarandans. Safnaði ekki hári, gekk ekki í
beini og hann er mikill dýravinur. Hann er líka
lopapeysum né blúnduskyrtum og átti aldrei
áhugamaður um útivist og hefur gaman af að ganga
alpahúfu svo eitthvað sé nefnt af því sem einkenndi
á fjöll. Þau hjónin ferðast líka talsvert til útlanda og
tískuna á árunum kringum 1970. Námið átti hug
er Finnland ofarlega á blaði eins og nærri má geta.
hans allan, en hann var þó fjarri því einhver

Dómstóll götunnar
5-2¨!.
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Nánari upplýsingar og skráning á spron.is
eða í þjónustuveri í síma 550 1400.

A

lkunna er að Árni nokkur Johnsen var sakfelldur af dómstólum og sagði af sér þingmennsku
fyrir fáeinum árum. Hefði almenningur fengið að ráða, hefði nefndum Árna verið dýft í tjöru, hann
makaður fiðri og settur í gapastokk
á Austurvelli. Árna var úthúðað af
almenningi sem hinum versta
ódrætti. Þessi sami almenningur
komst að þeirri niðurstöðu nú fyrir
skömmu, að Árni þessi sé slíkur
afbragðsmaður að hann skuli setjast á sjálft Alþingi Íslendinga á
nýjan leik hið fyrsta.

Morgunblaðsins á forsíðu 2.
Framangreint er dæmifebrúar sl. með myndum af
gert fyrir afstöðu almennfimm af dómurum Hæstaings til sakamála hérlendis.
réttar er því í raun stórslys
Fyrst krefjast menn þyngstu
fyrir Morgunblaðið sjálft og
refsingar en vilja svo jafnlangt fyrir neðan virðingu
vel sýkna viðkomandi, þegar
blaðsins en tilefnið var mildmesti móðurinn rennur af
un dóms í samræmi við fyrri
þeim. Það er nákvæmlega af 6)''«
*®2'%.33/.
dómaframkvæmd. Nákvæmþessum sökum sem réttarlega það sem dómararnir áttu að
vitund almennings er ekki gild
gera miðað við óbreytt lög og
réttarheimild hérlendis. Dómstólaðstæður. Það er svo allt annað
ar eiga ekki, og mega ekki dæma
mál hvað mönnum finnst um refsieftir upphlaupi almennings eða
pólitík í einstökum brotaflokkum.
fjölmiðlafári. Afleiðing af slíku
Óskum um breytingar á refsingyrði eins og ef grínfígúran Ragnar
um á að beina til Alþingis en ekki
Reykás væri við dómstörf.
dómstóla.
Það er grundvallaratriði í
Höfundur er
réttarríki að samkvæmni sé í
löggiltur fasteignasali.
dómum.
Stórslysauppsláttur
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Meiri hækkun en allt árið 2006

&JÎLDI VIÈSKIPTA 
6ELTA  MILLJËNIR

Fimm fyrirtæki úr fjármálageiranum hafa hækkað um fimmtung á árinu.
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Úrvalsvísitala Kauphallar Íslands
stendur í nýjum methæðum eftir
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HALLARINNAR HEFUR H¾KKAÈ MEIRA Å ¹R EN
ALLT ¹RIÈ Å FYRRA

N¹NAR ¹ VISIRIS

töluverða hækkun á hlutabréfamarkaði í gær. Vísitalan hækkaði
þá um 1,25 prósent og stóð í 7.446
stigum.
Þar með nemur hækkun ársins 16,16 prósentum sem er orðin
meiri hækkun en á öllu árinu í
fyrra. Þá var ávöxtun Úrvalsvísitölunnar 15,8 prósent.
Til samanburðar settu greiningardeildir viðskiptabankanna
fram spár í upphafi árs um að
Úrvalsvísitalan myndi hækka um
20-25 prósent á árinu 2007.
Fimm fyrirtæki hafa hækkað
um fimmtung eða meira það sem
af er ári.
Þau koma öll úr fjármálageir-
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anum og eru: Exista, FL Group,
Glitnir,
Landsbankinn
og
Straumur-Burðarás. Exista er
hástökkvari ársins með um 28
prósenta hækkun.
Kaupþing, verðmætasta félagið í Kauphöllinni, hefur hækkað
um 19,4 prósent á árinu.
EÖA

HELMINGSAFSLÁTTUR
AF VILDARFERÐUM

%). !& 6¡,5- "!% (AGNAÈUR BRESKA

HERGAGNAFRAMLEIÈANDANS "!% 3YSTEMS
ÖREFALDAÈIST Å FYRRA
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BAE skilaði af
sér góðu ári

TIL VALINNA ÁFANGASTAÐA ICELANDAIR Í APRÍL OG MAÍ

Tekjur breska hergagnaframleiðandans BAE Systems tæplega þrefaldaðist á síðasta ári. Mestu
munar um aukna sölu á hergögnum til bandaríska hersins í fyrra
og sölu félagsins á 20 prósenta
hlut í evrópska flugvélaframleiðandanum Airbus til EADS, móðurfélags Airbus.
Tekjur BAE Systems, sem er
einn stærsti hergagnaframleiðandi Bretlands, námu 1,64 milljörðum punda, jafnvirði 213,5 milljarða íslenskra króna, samborið
við 553 milljónir punda, eða 72
milljarða króna, árið 2005. Þar af
námu tekjur félagsins vegna sölu
á hlut þess í Airbus 925 milljónum
punda, ríflega 120 milljörðum
íslenskra króna.
JAB

HELSINKI

MINNEAPOLIS
– ST. PAUL

STOKKHÓLMUR
ÍSLAND
REYKJAVÍK

BALTIMORE –
WASHINGTON
BOSTON
ORLANDO NEW YORK
HALIFAX

OSLÓ
BERGEN GAUTABORG
KAUPMANNAHÖFN
BERLÍN
FRANKFURT
AMSTERDAM
GLASGOW
MÜNCHEN
MANCHESTER
LONDON
MÍLANÓ
PARÍS

BARCELONA
MADRÍD

Hlutabréf féllu
í Aktiv Kapital
Hlutabréf í Aktiv Kapital féllu í
verði um 9,6 prósent eftir að félagið birti ársuppgjör fyrir árið 2006
sem sýndi 3,3 milljarða króna tap
fyrir skatta. Þar af var tapið á
fjórða ársfjórðungi tæpir 1,4 milljarðar.
Þetta er töluverður viðsnúningur til hins verra frá árinu 2005
þegar hagnaðurinn nam 2,5 milljörðum eftir skatta.
Aktiv Kapital er fjármálafyrirtæki sem sérhæfir sig í innheimtu
á viðskiptakröfum og starfar í tíu
löndum. FL Group er annar stærsti
hluthafinn með 13,3 prósenta hlut.
Rekstrartekjur norska félagsins námu 15,8 milljörðum króna í
fyrra.
EÖA

OSLÓ
aðeins

BALTIMORE
aðeins

25.000 Vildarpunktar*

GLASGOW

Kjarnafjárfestingar skila sér

aðeins

SIA.IS ICE 36402 02/07

Hagnaður samstæðu Milestone
nam 21,4 milljörðum króna eftir
skatta á árinu 2006, samkvæmt
uppgjöri sem birt var í gær.
Í lok síðasta árs var arðsemi
eigin fjár Milestone 92 prósent og
heildareignir námu ríflega 170
milljörðum króna, jukust um 102
prósent á árinu. Eigið fé samstæðunnar nam ríflega 43,7 milljörðum
króna og hafði aukist um 69 prósent frá því í byrjun ársins.
„Vöxtur hefur einkennt efnahag samstæðunnar á undanförnum árum með fjárfestingum og
styrkingu eiginfjár. Heildareignir
samstæðunnar hafa frá upphafi
árs 2005 vaxið úr tæplega 11,4
milljörðum í rúmlega 170 milljarða, þar af 85,7 milljarða á árinu
2006,“ segir félagið.
ËK¹

19.000 Vildarpunktar*

19.000 Vildarpunktar*

AMSTERDAM
aðeins

19.000 Vildarpunktar*

Með því að bóka á www.vildarklubbur.is sparast 2.000 kr. þjónustugjald.
Einnig er hægt að bóka í síma 50 50 100 gegn 2.000 kr. þjónustugjaldi.
Sölutímabil: Mánudagur 26. febrúar og þriðjudagur 27. febrúar.
Ferðatímabil: Apríl og maí 2007.
Barnaafsláttur Vildarklúbbsins gildir í þessu tilboði.
+ Nánari upplýsingar á www.vildarklubbur.is
‘07 70 ÁR Á FLUGI

Vildarklúbbur

* Flugvallarskattar eru ekki innifaldir: Baltimore, 13.470 kr., Glasgow, 8.860 kr., Amsterdam, 8.080 kr. og Osló, 7.180 kr. Útreikningur á skatti er háður gengi.

STÓRSÝNING

Svo góður bíll að hann
er í sjö ára ábyrgð*

Frumsýnum um helgina með stolti fyrsta KIA bílinn sem er
framleiddur í Evrópu – KIA cee’d. Framleiðendur KIA eru svo
sannfærðir um gæði cee’d að hann er í sjö ára ábyrgð, sem er
besta bílaábyrgð í Evrópu. Þetta er bíllinn sem endurspeglar af
hverju KIA er sá bílaframleiðandi sem er í hvað mestum vexti í
heiminum í dag. Flott hönnun, gæði og glæsileiki.

Verð frá 1.985.000 kr.
Nýr KIA
              
,  ' * +%$+! ( #)#- + &   "

Responds to your life
 

   

KIA umboðið á Íslandi er í eigu HEKLU • Laugavegi 172 • Reykjavík • sími 590 5700 • www.kia.is

TILBOÐSDAGAR
Valdir KIA Sportage og KIA
Picanto á sérstöku tilboðsverði
– ekki missa af þessu!

UM HELGINA

FRUMSÝNUM KIA cee’d
MEÐ EINSTAKRI 7 ÁRA ÁBYRGÐ

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA - 8056

Opið laugardag og sunnudag kl. 12–16

FULLBÚINN ALVÖRUJEPPI
KIA Sorento hefur slegið í gegn um
allan heim og ekki að ástæðulausu.
Líklega bestu jeppakaupin í dag.

EINN FYRIR ALLA!
Nýi fjölnotabíllinn KIA Carens rúmar
sjö manns og sameinar glæsilegt
útlit, endalausa notkunarmöguleika
og ótrúlegt verð.

EYÐSLUGRANNUR SPORTJEPPI
KIA Sportage er með nýrri og
byltingarkenndri 2ja lítra dísilvél sem
skilar 140 hestöflum. Vélin er einstaklega
umhverfisvæn, hljóðlát og eyðslugrönn.
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Steggjun eða geggjun?
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er fjallað um Völundarhús skógarpúkans, ár svínsins, norska framhaldsmynd, fjáröflunardag bakara og draug og prinsessu. Einnig er vikið að heimilisstörfum og pólitík, Vetrarhátíð, myndlist og spænskum
dansmeyjum.

VINTÕRI HANDA
FULLORÈNUM

FEBRÒAR



Eins og tíðkast hjá
ungu fólki í tilhugalífinu drifum við ,!5'!2$!'52
Sólveig okkur í bíó
og sáum aldeilis
magnaða mynd: Völundarhús
skógarpúkans eftir Guillermo del
Toro. Myndin gerist á Spáni
skömmu eftir lok borgarastríðsins
í sveitaþorpi þar sem hrottafenginn liðsforingi gengst upp í að
þjarma að andstæðingum Francos; en á sama tíma er sagt frá
Ófelíu ellefu ára gamalli stjúpdóttur liðsforingjans sem flýr
veruleikann
inn
í
skuggalega

ævintýraveröld
handan
við
völundarhús skógarpúkans.
Það er reyndar ekki nýnæmi að
því að sjá ævintýramynd. En
ævintýraheimur þessarar myndar
er ævintýralegri en samanlagðar
svaðilfarir hobbitanna í Hringadrottinssögu. Þetta er ævintýri
handa fullorðnum. Frumleg og
heillandi mynd sem minnir mann
á að einu sinni í firndinni voru
ævintýrin full með ógnir og
forneskju áður en Walt Disney
gerði lýtaaðgerð á illskunni og
Hollywood drekkti Grimmsbræðrum í sírópi.
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frí og lét hjartað um að velja
myndir á sýninguna.
Á undanförnum árum
hefur breiðst út sá siður
hérna sem kallaður er
steggjun og gengur út á að
fá fólk sem er að því komið
að ganga í hjónaband til að
drekka frá sér ráð og rænu
og gera hluti sem ekki eru
samboðnir nokkurri heilvita manneskju.
Það er því vel við hæfi
að rifja upp lög sem gilt
hafa á Íslandi frá árinu
1281 til að bregðast við
verstu afleiðingum þessa
ófagnaðar:
Héraðsdómur Reykjavíkur
hefur í dag sakfellt karlmann
á þrítugsaldri með vísan til
Mannhelgisbálks Jónsbókar. En
svo virðist sem þessi maður, frávita af þeirri geggjun sem er
fylgifiskur steggjunar, hafi barið
konu í andlitið með flösku – sem
er óneitanlega sérkennileg aðferð
til að gera sér dagamun, hvað þá
að búa sig undir hjónaband.
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JËLAPVALIÈ
AKKA

skemmtileg vegna þess að það er
ekki nokkur leið að sjá hvort þetta
á að vera krimmi, ástarævintýri,
samfélagsádeila eða spítalasaga.
Ef Norðmennirnir hafa haft
einhverja formúlu í huga í upphafi
sögunnar hafa þeir steingleymt
henni strax í fyrsta þætti því að
frásögnin fer út um víðan völl og
frásagnarmátinn er svo hægur að
það tók aðalleikkonuna fjóra heila
þætti að drífa sig í bólið með ljóshærðum pilti úr Verkamannaflokknum.

&ÒLSAÈ VIÈ ËHOLLUSTU
Sprengidagur. Saltket og baunir. Tókst
FEBRÒAR
betur
upp
með
baunasúpuna
en
nokkru sinni fyrr.
¶2)¨*5$!'52
Laumaði teskeið af
turmerik út í hana.
Það var snilldarhugmynd en dugði samt ekki til því að
börnin fúlsuðu við þessu kjarnafæði.
Skrýtið, því að saltket er ekki
beinlínis hollt og eins og öll heilbrigð börn eru Andri og litla Sól
yfirleitt sólgin í óhollustu.

2JËMABOLLUR OG VORT
DAGLEGA BRAUÈ
FEBRÒAR
Þegar ég var búinn
að koma börnunum í
skóla og á dagheim-.5$!'52
ili skilaði ég konunni minni aftur á
Reykjalund. Grasekkjumannsstandið heldur áfram.
Það var bolludagur í dag. Ég lít á
það sem hverja aðra góðgerðastarfsemi að styrkja bakara með
því að kaupa af þeim rjómabollur
fyrir 255 krónur stykkið. Aumingja mennirnir að þurfa á svona
fjáröflun að halda – eins og vort
daglega brauð er nú ódýrt.
Nágrannar mínir á Borgarbókasafninu fundu upp á því að
biðja mig að velja nokkrar myndir
úr myndlistardeild – eða artóteki
– safnsins á sýningu sem á að
byrja á fimmtudaginn í tilefni af
Vetrarhátíð Reykjavíkurborgar.
Eftir alla þá greiðvikni sem fólkið
á bókasafninu hefur sýnt mér kom
að sjálfsögðu ekki annað til greina
en verða við þessari bón. Ég er því
miður ekki listfræðingur svo að
ég brá á það ráð að gefa heilanum

0RINSESSA OG DRAUGUR
Öskudagurinn
er
dagur mikilla væntFEBRÒAR
inga.
Héðan fóru prinsessa og draugur í
rauðabýtið í morg- -¨6)+5$!'52
un. Prinsessan fór á
Njálsborg og draugurinn í Ísaksskóla og hlökkuðu
ákaflega til að slá köttinn úr tunnunni.
Uppþvottavélin hefur fengið
dánarvottorð uppáskrifað af fagmanni. Nú til dags eiga venjuleg
heimilistæki að endast í tólf ár
og samkvæmt því hefur þessi
uppþvottavél látist í hárri elli
komin á fimmtánda ár.
Það þýðir lítið að barma sér
undan takmörkuðum endingartíma heimilistækja því að
svipuð lögmál gilda víst líka
um okkur manneskjurnar
og það tjóir ekki að sakast
við guðlega forsjón fremur en
stórfyrirtækin. Þess vegna ætla
ég að taka mér hina jákvæðu Poll-
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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  

Þráinn Bertelsson skrifar

örlagaeiningar en við og spá fyrir
heilum árgöngum á einu bretti.
Allir sem fæddir eru á sama ári
eru í sama stjörnumerki og
stjörnumerkin eru tólf og eru
kennd við svín, rottu, apa, uxa,
tígrisdýr, héra, dreka, slöngu,
geit, hest, hana og hund.
Og nú er sem sagt ár svínsins gengið í garð.
Á sunnudagskvöldum horfum við Sólveig saman á norska
framhaldsmynd í sjónvarpinu.
Hún heitir „Við kóngsins borð“.
Mér finnst alveg dásamlegt að
fá öðru hverju að fylgjast með
sögu sem gerist hérna í
námunda við okkur og passar
ekki inn í skapalón alþjóðlegra
(amerískra)
framhaldsmynda.
„Við
kóngsins
borð“
er
meiri háttar

R SVÅNSINS
Nú mega ríkislögFEBRÒAR
reglustjóri og sérlegur
Baugssaksóknari fara að
35..5$!'52
biðja fyrir sér.
Samkvæmt
kínversku tímatali
er „ár svínsins“ nefnilega hafið svo að
Bónus-grísinn getur brosað
breitt.
Í dag byrjaði nýárið í Kína.
Það væri til of mikils mælst af
stjörnuspekingum að reikna út
örlög svona margs fólks mánaðarlega svo að Kínverjar nota stærri

FR¹

Kæra
Dagbók





íönnu til fyrirmyndar og í stað
þess að syrgja uppþvottavélina
ætla ég að gleðjast yfir því að geta
tekið lán til að kaupa nýja.
Smáfólkið er skemmtilegur
félagsskapur. Ég er ekki frá því að
litla Sól sé ástfangin því að henni
verður grunsamlega tíðrætt um
ákveðinn skólabróður sinn í leikskólanum.

(EIMILISSTÎRF OG
PËLITÅK
FEBRÒAR
Meðan Sólveig er
fjarverandi sé ég
um heimilisstörfin.
Ég hef komist að því &)--45$!'52
að heimilisstörf eru
algjör
andstæða
stjórnmála:
Heimilisstörf hafa þá náttúru
að enginn tekur eftir því þegar
þau eru unnin – en allir taka eftir
því á stundinni ef þau eru látin
eiga sig.
Stjórnmál eru annars eðlis. Allt
sem stjórnmálamenn gera vekur
athygli – en enginn tekur eftir því
sem þeir nenna ekki eða vilja ekki
gera.
Kannski er þetta ástæðan fyrir
því hvað konur virðast eiga erfitt
með að fóta sig í pólitík.
Vetrarhátíð hófst í dag og í
kvöld byrjaði myndlistarsýningin
í Borgarbókasafninu. Ég gat ekki
stillt mig um að setja eina mynd
eftir sjálfan mig á sýninguna. Það
er ekki víst að ég fái annað tækifæri til að hanga innan um alvörulistamenn.
Yfir tvö hundruð manns mættu
á opnunina. Sennilega hafa einhverjir villst á mér og spænsku
dansmeyjunum
sem
voru að sýna fótamennt í næsta
húsi.



!!
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„Að velja eina persónu
væri eins og að gera upp
á milli barnanna minna,
en sumar persónur hafa
heimtað meira af mér
en aðrar, eins og til
dæmis Galdra-Loftur,
Faust og Ödipus
konungur, svo einhverjar
séu nefndar.“

'5..!2 %9*«,&33/. ,%)+!2)

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

FÆDDUST ÞENNAN DAG
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Karl og Díana opinbera trúlofun sína

 3K¹LHOLTSSTAÈUR BRANN TIL

¶ENNAN DAG ¹RIÈ  BUNDU
PRINSINN AF 7ALES OG LAFÈI $ÅANA
3PENCER ENDA ¹ VANGAVELTUR SEM
STAÈIÈ HÎFÈU M¹NUÈUM SAMAN
UM SAMBAND ÖEIRRA "OÈAÈ VAR
TIL BLAÈAMANNAFUNDAR VIÈ "UCK
INGHAM HÎLL OG TRÒLOFUN ÖEIRRA
GERÈ OPINBER
+ARL "RETAPRINS HAFÈI BEÈIÈ LAFÈI
$ÅÎNU ÖREMUR VIKUM FYRR Å KVÎLD
VERÈARBOÈI ¹ÈUR EN HÒN ¹TTI AÈ HALDA TIL STRALÅU
(ANN HAFÈI HUGSAÈ SÁR AÈ HÒN G¾TI NÕTT FERÈA
LAGIÈ TIL AÈ HUGLEIÈA BËNORÈIÈ EN HÒN SAMÖYKKTI
ÖEGAR R¹ÈAHAGINN ¶R¹TT FYRIR MIKINN ¹HUGA FËLKS
TËKST ÖEIM AÈ HALDA TRÒLOFUNINNI LEYNDRI UM SINN
¶AU GIFTU SIG SVO Å bBRÒÈKAUPI ALDARINNARn 
JÒLÅ SAMA ¹R 6IÈ ATHÎFNINA VORU UM  GESTIR
EN ¹¾TLAÈ ER AÈ UM  MILLJËN MANNS UM
HEIM ALLAN HAFI FYLGST MEÈ Å BEINNI ÒTSENDINGU
SJËNVARPS

&RUMBURÈUR ÖEIRRA +ARLS OG
$ÅÎNU 6ILHJ¹LMUR KOM SVO Å
HEIMINN INNAN VIÈ ¹RI SÅÈAR 
JÒNÅ  5M ÖAÈ LEYTI SEM
(ARRY PRINS KOM Å HEIMINN 
SEPTEMBER  VAR HINS VEGAR
ORÈIÈ LJËST AÈ BRESTIR VORU KOMNIR
Å HJËNABANDSS¾LUNA +ARL OG
$ÅANA SKILDU AÈ BORÈI OG S¾NG
¹RIÈ  OG FORMLEGA ¹RIÈ 
$ÅANA UPPLÕSTI UM EIGIÈ FRAMHJ¹HALD OG +ARLS Å
HEIMILDARÖ¾TTI Å BRESKA RÅKISÒTVARPINU Å NËVEM
BER ¹RIÈ 
%FTIR SKILNAÈINN VAR $ÅANA ¹FRAM ¹BERANDI PER
SËNA Å FJÎLMIÈLUM (ÒN TËK Ö¹TT Å MARGVÅSLEGU
HJ¹LPARSTARFI SVO SEM FYRIR BÎRN ÒTIGANGSFËLK
FATLAÈA OG ALN¾MISSJÒKA OG SMITAÈA ¶¹ BARÈIST
HÒN ÎTULLEGA FYRIR BANNI VIÈ NOTKUN OG FRAM
LEIÈSLU JARÈSPRENGNA ,AFÈI $ÅANA 3PENCER FËRST
SVO Å BÅLSLYSI Å 0ARÅS  ¹GÒST 








KALDRA KOLA ¶RETT¹N HÒS
EYÈILÎGÈUST OG MIKIÈ AF
VERÈM¾TUM MUNUM
3P¹NN LÕSIR %NGLANDI STRÅÈ
¹ HENDUR
&ORNGRIPASAFN ¥SLANDS
STOFNAÈ  FIMMTÅU ¹RA
AFM¾LINU VAR NAFNINU
BREYTT Å ¶JËÈMINJASAFN
¥SLANDS OG ÖJËÈH¹TTADEILD
STOFNUÈ ¹ HUNDRAÈ ¹RA
AFM¾LINU
3TJËRNM¹LAHREYFING NAS
ISTA VERÈUR TIL Å ¶ÕSKALANDI
3TYTTAN AF )NGËLFI !RNARSYNI
AFHJÒPUÈ ¹ !RNARHËLI
¥HALDSFLOKKURINN STOFNAÈUR
AF FIMM ÖINGMÎNNUM
SEM SÅÈAR MYNDUÈU
3J¹LFST¾ÈISFLOKKINN MEÈ
ÖINGMÎNNUM &RJ¹LSLYNDA
FLOKKSINS
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*OSEPH ,IEBERMAN
FYRRUM FORSETA
FRAMBJËÈANDI 
#HAD (UGO TËNLISTARMAÈUR
Å 4HE .EPTUNES 
3TEVE *OBS
FORSTJËRI !PPLE 

3ÎNGURINN SAMEINAR MENN

%DWARD *AMES /LMOS
LEIKARI 
+RISTIN $AVIS
LEIKKONA 
"ILLY :ANE
LEIKARI 

Ástkær móðir, tengdamóðir, amma og
langamma,

Ingibjörg Þóra
Sigurðardóttir
Furugerði 1, (áður Stangarholti 12)
Reykjavík,

verður jarðsungin frá Háteigskirkju mánudaginn
26. febrúar kl. 13.00.
Margrét Sigurðardóttir
Sigurður Steingrímsson
Sigurbjörn Sigurðsson
Hafdís Leifsdóttir
Sigríður Ó. Þ. Sigurðardóttir Hafsteinn Sæmundsson
Sigurbjörn Pálsson
barnabörn og barnabarnabörn.

&2 4«.,%)+5- ¥ '2!&!26/'3+)2+*5 +ARLAKËRINN ¶RESTIR BÕÈUR UPP ¹ AFM¾LISKAFFI OG YNDISFAGRAN SÎNG Å TILEFNI DAGSINS

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Ólafur Theodórsson
verður jarðsunginn frá Akraneskirkju þriðjudaginn
27. febrúar kl. 14.00.
Júlía Baldursdóttir
Baldur Ólafsson
Ellen Ólafsdóttir
Ragnhildur Í. Ólafsdóttir
og barnabörn.

Auður Líndal Sigmarsdóttir
Guðjón Theódórsson
Birgir Guðmundsson

Hjartans þakkir til allra sem sýndu okkur
hlýhug og vináttu og veittu okkur ómetanlegan stuðning við andlát og útför

Hjörleifs H. Jóhannssonar
Guð blessi ykkur öll.
Þorgerður Sveinbjarnardóttir
Helga Hjörleifsdóttir
Sveinbjörn Hjörleifsson
Elín Björk Unnarsdóttir
Björgvin Hjörleifsson
Preeya Kempornyib
Arnþór Hjörleifsson
Ásrún Ingvadóttir
Sigurbjörn Hjörleifsson
Kanokwan Srichaimun
Einar Hjörleifsson
Lilja Guðnadóttir
Hjördís H. Hjörleifsdóttir
Sigursteinn Magnússon
og barnabörn.

Félagar í Karlakórnum Þresti bjóða til
afmælisveislu í Hafnarfirði í dag í tilefni 95 ára afmælis kórsins. Félagsskapur söngmanna sem kenna sig við
fuglinn tónelska var stofnaður af Friðriki Bjarnasyni tónskáldi árið 1912.
Geir A. Guðsteinsson, kórfélagi og sérlegur kynningafulltrúi hópsins, útskýrir að kórinn hafi starfað sleitulaust
síðan, auðvitað með mismiklum þunga
en ávallt hafi Þrestir staðið fyrir tónleikahaldi.
„Menn ganga til liðs við karlakóra
fyrst og fremst vegna þess að þeim
finnst gaman að syngja en það er ekki
síður félagsskapurinn sem skiptir máli
því í kórastarfi eignast maður góðan
hóp af vinum,“ segir Geir og bætir við
að sumir félaganna taki að sér að
syngja við athafnir og afmæli auk þess
að skemmta sér saman.

Rúmlega fimmtíu félagar eru í
kórnum nú og hafa margir félaganna
starfað innan vébanda hans um árabil.
„Þetta er kokkteill,“ segir Geir sposkur og útskýrir að innan hópsins séu
bæði yngri söngmenn og „gamlir jaxlar“. „Ég held að sá elsti hafi byrjað 17
ára gamall en hann er nú að verða sextugur. Faðir hans starfaði annan eins
tíma með kórnum svo það liggur við að
sá félagi hafi tengst starfsemi kórsins
frá upphafi.“ Það er einnig til marks
um kraftinn og fjörið í kórnum að fyrrgreindur félagi hefur ekki tekið sér frí
frá kórastarfinu allan þennan tíma.
Kórinn hefur staðið af sér sveiflur
og breytingar í tónlist allt frá gömlu
ættjarðarlögunum í gegnum revíutímann, stórhljómsveitartímann, rokkið,
bítlana, diskóið og fönkið. Geir áréttar
þó að kórinn hafi aldrei staðið í vegi

-9.$'%)2 ! '5¨34%).33/.

fyrir þeim sveiflum heldur aðlagast
þeim eftir megni og tekið þær í sína
þjónustu.
Þrestirnir eru fyrir löngu orðnir
hluti af menningarlífinu í Hafnarfirði
og hafa gert ófá strandhögg víðar um
land og á erlendri grund. Fyrsta hljómplata kórsins kom út árið 1975 og nú er
von á nýjum diski, Þrestir 95, þar sem
kórinn flytur ljúfar dægurlagaperlur.
Stjórnandi Þrasta er Jón Kristinn
Cortez, en píanóleikari Jónas Þórir.
Afmælinu verður fagnað í Hásölum,
félagsheimili Hafnarfjarðarkirkju, í
dag kl. 17 en þangað eru allir velkomnir og ókeypis aðgangur. „Þetta verða
fremur
óhefðbundnir
tónleikar,“
útskýrir Geir en kórinn mun að sönnu
taka lagið og bjóða gömlum félögum
og öðrum söngglöðum gestum að
syngja með.
KRISTRUN FRETTABLADIDIS

Ronja sýnd í 50. skipti
Leikritið um Ronju ræningjadóttur verður sýnt í fimmtugasta sinn í Borgarleikhúsinu á morgun. Leikritið var
frumsýnt í febrúar í fyrra og
hefur notið mikilla vinsælda
hjá yngstu kynslóðinni, enda
um klassískt barnaævintýri
eftir Astrid Lindgren að
ræða. Á því ári sem liðið er
frá frumsýningu hafa yfir 25
þúsund manns séð leikritið.
Nú eru aðeins fimm sýningar
eftir og fer því hver að
verða síðastur að sjá Ronju
og Birki glíma við rassálfa,

2/.*!

!RNBJÎRG (LÅF
6ALSDËTTIR FER
MEÈ HLUTVERK
R¾NINGJADËTT
URINNAR

skógarnornir og aðrar hættur í Matthíasarskógi.
Arnbjörg Hlíf Valsdóttir leikur Ronju og
Friðrik Friðriksson leikur
vin hennar Birki Borkason.
Foreldra Ronju, þau Matthías og Lovísu, leika Þórhallur
Sigurðsson (Laddi) og Sóley
Elíasdóttir. Eggert Þorleifsson leikur öldunginn SkallaPétur.
Með önnur hlutverk fara:
Björn Ingi Hilmarsson, Davíð
Guðbrandsson, Ellert A. Ingimundarson,
Guðmundur

2.).'*!2.)2 "!¨!¨)2 ¶AÈ ERU
TÎGGUR Å 2ONJU LITLU SEM ELST UPP Å
R¾NINGJAB¾LI Å -ATTHÅASARSKËGI

Ólafsson, Gunnar Hansson,
Halldór Gylfason, Hildigunnur Þráinsdóttir, Hinrik Þór
Svavarsson, Kjartan Bjargmundsson, Orri Huginn
Ágústsson, Tryggvi Gunnarsson, Valur Freyr Einarsson
og Þór Tulinius.
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Tíminn er ekki óvinur minn
Kontratenórinn Sverrir Guðjónsson fer létt með það að skekkja þá staðalímynd sem auðvelt er að útbúa sér af listamanninum.
Um leið og hann stúderar söngnótur miðaldahandrita og klæðist fatnaði sem borgarar gjóa augunum á hefur hann óþrjótandi
áhuga á íþróttum, áætlanir um að framleiða timburmannate og fellur mjög auðveldlega fyrir fögrum skófatnaði. Júlía Margrét
Alexandersdóttir hitti söngvarann sem sinnir þéttskipaðri dagskrá í listaheiminum.

H

ús Sverris og
Elínar Eddu í
Grjótagötunni er
enginn nýgræðingur í móttökudeildinni og vant
miklum gestagangi frá fyrri tíð.
Bæði var þar rekið súpueldhús og
svo var húsið fræg kommúna á
hippaárunum. Húsið er ekki allt
sem það er séð og blaðamaður
verður sannarlega var við það í
miðju viðtali þegar hlutir í stofunni fara á fleygiferð. Sverrir segist öllu vanur hvað húsið varðar og
er löngu hættur að leita að hlutum
þegar þeir taka upp á því að
hverfa. Þeir birtist einhvers staðar aftur. Kjarni málsins er sá að
Sverrir er heldur ekki allur þar
sem hann er séður og kemur sífellt
á óvart. Þennan daginn framreiðir
hann heitt te en hann á í nokkuð
sérstöku sambandi við tejurtir.
Teið er hans eigin framleiðsla,
kallast einfaldlega Alkemist Sverrir og fæst meðal annars í Te
og kaffi. Sverrir segir þó að í
augnablikinu sé það uppselt því
hann hefur haft í svo mörgu öðru
að snúast. Sverrir segist hafa
verið mikill teáhugamaður um
margra ára skeið, útbúið sínar
eigin blöndur í þó nokkur ár en
framleiðslan hófst þegar hann
komst í kynni við kokkinn Rene
Redzepi sem vann fyrstu Food and
fun verðlaunin hér á landi. „Ég
hafði ekki hugsað um markaðinn í
þessu samhengi heldur fannst mér
bara gaman að blanda saman
tejurtum. Rene hefur notað teið á
mjög hugmyndaríkan hátt í matargerð og meðal annars látið fisk
liggja í jurtunum. Ég þróaði því
þrjár blöndur í framhaldi af Food
og fun hátíðinni og langar til að
halda áfram með það og búa til
jafnvel te fyrir barnshafandi
konur og börn sem þjást af magakrampa. Vökvinn gæti hjálpað
þeim að róa meltuna þarna fyrstu
mánuðina svo þau og foreldrarnir
geti sofið. Já, og timburmannate,“
segir Sverrir og brosir. „Það væri
gaman að skoða hvaða jurtir það
eru sem keyra upp orkuna í líkamanum. Ég hef nefnt þetta við
nokkra vini mína og ég er nú þegar
kominn með langan pöntunarlista,
og ég held að það sé nú ekki vegna
þess að þeir séu drykkfelldir heldur einfaldlega forvitnir.“

(ÒMANISMINN ¹ UNDIR HÎGG AÈ
S¾KJA
Þeir sem þekkja Sverri hafa ekki
farið varhluta af heilsuáhuga
hans. Um tvítugt fór hann að velta

9FIRSKILVITLEG REYNSLA
3ÎNGHËPURINN 6OCES 4HULES VARÈ
FYRIR UNDARLEGRI REYNSLU Å 3K¹LHOLTS
KIRKJU VIÈ SÅNAR FYRSTU ¾FINGAR ÖAR
¹ ¶ORL¹KSTÅÈUM 6ERKIÈ VAR SUNGIÈ
EFTIR NËTUM SEM VARÈVEIST HAFA FR¹
ÖVÅ UM  OG TENGIST VERKEFNIÈ
¶ORL¹KI BISKUPI HELGA SEM VAR
BISKUP Å 3K¹LHOLTI ¹  ÎLD EN
MÎRG KRAFTAVERK ERU TENGD BISK
UPNUM b6ERKEFNIÈ VAR ¹ FRUMSTIGI
OG VIÈ VORUM AÈ REYNA AÈ ¹TTA
OKKUR ¹ GÎMLU NËTUNUM OG SYNGJA
B¾NASÎNG OG STËÈUM ALLIR UPPI
VIÈ ALTARIÈ 6IÈ VORUM Å MIÈJUN
SÎNG ÖEGAR VIÈ FINNUM EINS OG
ÖAÈ KOMI EINHVER KRAFTUR INN Å
KIRKJUNA OG HANN KEMUR AÈ OKKUR
OG ER SVO MIKILL AÈ VIÈ F¾RUM
OKKUR ALLIR SEM EINN ÖEGAR HANN
FER FRAMHJ¹ OKKUR ¹N ÖESS AÈ
NOKKUR H¾TTI SÎNGNUM 3ÎNGURINN
KL¹RAST NOKKRUM MÅNÒTUM SÅÈAR
OG VIÈ HORFUM HVER ¹ ANNAN OG
¹TTUM OKKUR ¹ ÖVÅ AÈ VIÈ HÎFÈUM
ALLIR FUNDIÈ FYRIR ÖESSUM KRAFTI SVO
MIKLUM AÈ HËPURINN F¾RÈI SIG
UNDAN HONUM m SEGIR 3VERRIR OG
B¾TIR VIÈ AÈ ¹ ÖEIM TÅMA SEM ÖEIR
¾FÈU ÖETTA ERFIÈA VERKEFNI SEM
¶ORL¹KSTÅÈIR ERU HAFI ÖEIM FUNDIST
EINS OG EITTHVERT AFL HAFI HREINLEGA
DREGIÈ Ö¹ ¹FRAM

Matthías Hemstock. Það verkefni
er mjög ólíkt því sem ég hef áður
gert en þar má segja að tónlist
miðalda og samtímans mætist.

¥ FRANSKRI VEGAMYND
Við vöðum áfram í verkefnunum,
bakkafullur lækur þar og hreinlega ekki hægt að vaða hann nema
á hundavaði. Brotinn spegill er
frönsk vegamynd sem unnin er út
frá heimildarmyndaaðferðinni og
á hún sér stað á leiðinni frá Sarajevó til Jerúsalem þar sem keyrt
er í gegnum hin stríðshrjáðu lönd.
„Sá
kvikmyndagerðarmaður
heyrði mig syngja Óttusöngva á
vori eftir Jón Nordal á æfingu
með Diddú, og bað mig um að
syngja verk í myndinni eftir líbanskt tónskáld. Myndin verður
sýnd hér á landi 2. apríl í tengslum
við Franskt vor, á kvikmyndhátíðinni.“ Einnig er hann þátttakandi í
dansverkefni Láru Stefánsdóttur,
Von, en hann hefur verið með
annan fótinn í dansheiminum frá
unga aldri. „Já, ég er í mörgu og
hef reynt að finna mér mína leið.
Ég hef einnig verið í því að stjórna
upptökum á hljómplötum fyrir
fólk í þessum klassíska geira og
það hefur hentað mér vel að vera
að vinna í mörgu í einu. Ef það er
eitthvert verkefni sem liggur á
fær það forgang á þeim tíma sem
slíkt þarf.“

6%2+%&.!302%.'*! 3VERRIR 'UÈJËNSSON TEKUR SÁR SINN TÅMA Å ZEN HUGLEIÈSLU OG ¾TLAR SENN AÈ FASTA ÖË AÈ VERKEFNIN SÁU ËTELJANDI
ÖESSA DAGANA Å LISTHEIMINUM

eigin mataræði fyrir sér og þaðan
lá leiðin inn í þykkni andlegra
mála og hann fór að hugleiða og
hefur gert það eftir Zen-fræðunum í mörg ár. Zen-hugleiðslan
snýst meðal annars um það að
sleppa taki af hugsuninni og láta
ekki neikvæðar hugrenningar ná
tökum á tilverunni. Mataræði hans
samanstendur mestmegnis af
grænmeti og korni en hann fær
sér þó einstaka sinnum fisk, ekki
matreiddan á hvaða hátt sem er,
því þar skiptir miklu máli að bragð
sé að en fyrir Sverri er sá þáttur
mjög mikilvægur. „Í dag er það
stór partur af mínu lífi að velta
heilsunni fyrir mér. Mér finnst
það hreinlega tengjast þeirri
umræðu
um
hvernig
við
umgöngust náttúruna, hvort við
höfum áhuga á framtíðinni, börnunum okkar og að geta fylgt þeim
þannig eftir að við getum styrkt
þau í að takast á við erfiða hluti og
ákvarðanir,“ segir Sverrir og
bætir við að það sé honum mjög
mikilvægt að gefa eigin börnum
tíma. Hlutverki uppalandans sé
síður en svo lokið þótt börnin séu
farin að heiman.
„Það er talað um að við séum
svo hamingjusöm, öllum gangi allt
í haginn og allt er á mikilli hraðferð, sérstaklega í peningaheiminum. Mér finnst eins og oft sé
mannúðinni og mennskunni ýtt til
hliðar og þeir þættir gleymist.
Maður sér þetta í litlum áherslum
sem eru mjög stórar í sjálfu sér.“
Sverrir nefnir sem dæmi áhuga
ráðamanna á virkjunum og framkvæmdir við Álafossreitinn í
Varmárdalnum. „Sá reitur er eins
konar perla í steypuumhverfi og
ég fer oft með erlenda gesti mína
þangað upp eftir að skoða. Mér
finnst stundum eins og við lifum í
stórum útblásnum samtíma, með
enga framtíð og enga fortíð. Það
sem er að gerast akkúrat núna
skiptir meira máli en það sem
gerst hefur í veröldinni frá upphafi vega og meira máli en það
sem á eftir að eiga sér stað. Ég á
samt alveg von á því að fleiri og

Ég verð stundum var við augngotur frá fólki en ég hef vanist því
frá því ég var krakki.
fleiri sjái í gegnum þetta og nenni
ekki að taka þátt í þessu kapphlaupi um einhverja gulrót sem
þeir ná aldrei í.“

4ÅMAMËTASAMSTARF S¾NSKA OG
ÅSLENSKA RÅKISÒTVARPSINS
Sverrir er agaður og skipulagður í
vinnubrögðum og þarf klárlega á
því að halda enda eru verkefnin
næg í listinni, svo mörg að mörgum myndu eflaust fallast hendur
og gera ekki neitt. Það er ekki
hans stíll. Engu að síður þarf næstum því að flokka verkefnin sem
hann er í inn í spjaldskrá til að ná
utan um þau öll. Þar fer fremst í
flokki verkefni sem kallast Völuspá-Raddir og er meðal annars
merkilegt fyrir þær sakir að það
verður flutt á sama degi í útvarpsleikhúsum sænska og íslenska ríkisútvarpsins og er þetta fyrsta
dæmið um samstarfsverkefni að
þessu tagi milli stofnananna.
Sænska tónskáldið Sten Sandell,
en hann samdi meðal annars tónlistina í Beðið eftir Godot, vinnur
verkefnið í samstarfi við Sverri
en þar er unnið með sérstakan
hljóðheim, meðal annars í gegnum
raftónlist. „Mér finnst verkefnið
magnað í tengslum við það sem er
að gerast í heiminum í dag og
þessa tilfinningu sem maður hefur
fyrir ragnarökum. Hættuástandið
í heiminum er orðið þannig að vísindamenn hafa nýlega fært dómsdagsklukkuna einni mínútu nær
heimsendi. Ég klippti þá frétt út
því mér fannst það akkúrat vera
þetta verkefni.“
Völvurnar sænsku og íslensku
eru ekki af lakara taginu. Kristbjörg Kjeld les textann á íslensku
og í Svíþjóð er það sænska leikkonan Stina Ekblad, sem Íslendingar þekkja úr Krónikunni, sem
er völvan þar. „Ég sá hana í mynd

Ingmars Bergmans, Fanny og
Alexander, sem er ein af mínum
uppáhaldsmyndum og hef verið
hrifinn af henni í gegnum árin.
Hún fékk leikhúsverðlaun ársins
2006 í Svíþjóð og það var algjör
bónus að fá hana með okkur í verkefnið.“ Verkið verður flutt 2. mars
í Hlaupanótunni og í nóvember
verður það svo sviðsett í Berlín.

.OTAR BARNASÎNG SINN Å N¾STA
VERKEFNI
Sverir er í forsvari fyrir sönghópinn Voces Thules og fékk hópurinn tónlistarverðlaunin í klassísku
deildinni fyrir um mánuði síðan
fyrir Þorlákstíðir. Það verkefni
hefur tekið um tólf ár og er söngur
upp úr einu elsta tónlistarhandriti
sem varðveist hefur frá miðöldum. „Við erum komnir með næsta
verkefni sem líka tengist miðöldum og það verkefni er baráttuglatt
því það tengist Sturlungu og
draumum og fyrirboðum fyrir
Örlygsstaðabardaga. Annað verkefni er einyrkjaverkefni mitt sem
ég vinn í samvinnu við íslensk tónskáld en það ramma ég inn með
barnasöng mínum og valdi ég þar
eina vögguvísu sem ég söng inn á
hljómplötu sem krakki. Það verkefni er eins konar ferðalag tónlistarinnar á mörkum ljóss og myrkur,“ segir Sverrir en margir muna
einmitt eftir Sverri sem mikilli
barnastjörnu en hann vakti
snemma athygli fyrir skæra og
bjarta rödd. Söng hann inn á
nokkrar hljómplötur og kom fram
á útihátíðum og alls kyns skemmtunum. „Það verkefni er langt
komið og svo er annað í eldinum
sem ég kalla Naddakross en það er
unnið í samvinnu við Huga Guðmundsson tónskáld og Voces
Thules koma einnig inn í það verkefni sem og Hörður Áskelsson og

&ASTAÈI TIL AÈ N¹ SÁR EFTIR BÅLSLYS
Meðfram listaverkefnum sínum
er Sverrir kennari í Alexanderstækni og hefur unnið mikið með
leikurum og söngvurum en tæknin kom honum einnig að góðum
notum þegar hann lenti í bílslysi
fyrir nokkrum árum. „Ég fékk
mikinn hnykk og líkaminn var
allur í ólagi eftir slysið. Alexanderstæknin hjálpaði mér að beita
líkamanum rétt þannig að ég gat
losað um spennu sem var kannski
að byrja að myndast. Það dugði þó
ekki til því líkaminn hafði fengið
það mikið sjokk.“ Sverrir ákvað að
beita öðru úrræði en hann tók
langa föstu, eða heilar fjórar
vikur. „Ég hef oft fastað en þá í
mun styttri tíma, kannski bara í
um fjóra daga. Fyrsti dagurinn er
erfiður, annar auðveldari, sá þriðji
aftur harður en á fjórða degi er
eins og þú svífir. Árangur föstunnar er sá að hugurinn skýrist og líkaminn finnur sinn takt, hreinsast
af öllum aukaefnum sem þvælast
fyrir í líkamanum. En það er mikilvægt að fara hægt út úr þessu og
vera í nánu sambandi við fagmann
eða lækni sem hefur skilning á
svona föstum. Þetta getur tekið á
líkamann.“
Sverrir er óhræddur við að
vera hann sjálfur og með sitt
fallega síða hár, sérstaka klæðnað
og undurfagra zen-festi um hálsinn, sem hann segir vera verndargrip, vekur hann gjarnan eftirtekt fyrir öðruvísi klæðnað og
yfirbragð. Upplifir hann sig
aldrei á skjön við annað fólk?
„Nei, ég hugsa þetta aldrei þannig.
Ég verð stundum var við augngotur frá fólki en ég hef vanist
því frá því ég var krakki að þurfa
ekki að falla inn í fjöldann. Fyrir
mér er nauðsynlegt að geta stigið
fram og verið sá sem ég er. Ég hef
mjög gaman af skóm og get hreinlega gengið í gegnum búðargluggana þegar ég sé fallegt par. Margir reyna kannski að misskilja mig
og líta á þetta sem einhverja sérvisku eða að maður sé að reyna að
láta bera á sér en það hefur ekkert með það að gera. Ég er ekkert
ægilega sérvitur.“ Og þá alls ekki
bara á jaðrinum? „Nei, síður en
svo, samtíminn er mér mjög
mikilvægur og ég á fullt af áhugamálum fyrir utan tónlistina. Horfi
mikið á íþróttir, hef brennnadi
áhuga á kvikmyndum og svo er
fjölskyldan mér allt. Tíminn er
hreinlega heilagur þegar ég fæ að
hafa barnabarnið hjá mér.“

&,/44)2 4/00!2

42!534 #/2/,,!

-JËR ER MIKILS VÅSIR OG STUND
UM ÖARF EKKI ANNAÈ EN LÅTINN
FLOTTAN TOPP OG TÎFFARALEGAR
GALLABUXUR &JËLUBL¹R SILKITOPP
UR RAUÈUR BËMULLARTOPPUR EÈA
HVÅTUR BLÒNDUTOPPUR GETA GERT
G¾FUMUNINN

&¹TT KEMUR ¹ ËVART Å 
KYNSLËÈ 4OYOTA #OROLLA
!ÈD¹ENDUR SERÅUNNAR F¹ SITT
EN ËLÅKLEGT ER AÈ AÈRIR
HEILLIST
"¥,!2 

4¥3+! 

(%)-),)

(%),3!

(²3

"®2.

.-

&%2¨)2

-!452

"¥,!2

4¥3+!

'2*52

!46)..!

4),"/¨

6)..56¡,!2 /&,

!,,4 ()44
;"¥,!2 &%2¨)2 4¥3+!=
3 -!8 NÕJASTA FJÎLNOTABÅLINN
FR¹ &ORD VERÈUR FRUMSÕNDUR Å
"RIMBORGU Å DAG "ÅLLINN VAR
MEÈAL ANNARS VALINN BÅLL ¹RSINS
Å %VRËPU AF SAMTÎKUNUM #AR
OF THE 9EAR OG HANN SIGRAÈI
EINNIG Å SÅNUM FLOKKI Å 4OP
'EAR

(ÎNNUNAR OG TÅSKUVERSLUNIN

-UNTHE PLUS 3IMONSEN HEFUR
VERIÈ OPNUÈ ¹ 6ATNSSTÅG  6ERSL
UNIN ER DANSK¾TTUÈ EN HÒN ER
SÒ FYRSTA SINNAR TEGUNDAR SEM
ER OPNUÈ UTAN $ANMERKUR
&ÅNT F¾RI ER Å (LÅÈARFJALLI ¹ !KUR

EYRI OG VERÈUR AÈ ÎLLUM LÅKIND
UM OPIÈ ALLA HELGINA EN NËG
ER AF SNJË "ÒIST ER VIÈ V¾GU
FROSTI OG ÁLJAGANGI ÖANNIG AÈ
NÒ VIÈRAR VEL TIL SKÅÈAIÈKUNAR
OG NORÈURFERÈA

'«¨!. $!'
¥ DAG ER LAUGARDAGURINN
 FEBRÒAR  DAGUR
¹RSINS 

3ËLARUPPR¹S (¹DEGI 3ËLARLAG
2EYKJAVÅK



!KUREYRI




3¾VAR ¹SAMT DËTTUR SINNI 3ONJU SEM BÅÈUR SPENNT EFTIR ÖVÅ AÈ VERÈA NËGU STËR TIL AÈ KOMAST ¹ RÒNTINN MEÈ PABBA ¹ MËTORHJËLINU

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

(EIMILD !LMANAK (¹SKËLANS

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

Mótorhjólið kemur Sævari Guðmundssyni
kvikmyndaleikstjóra vel þessa dagana.
Hann vinnur hörðum höndum við eftirvinnslu þáttanna Stelpnanna ásamt því
að gefa út Venna Páer á DVD og leikstýra
auglýsingum hjá Sagafilm.
Sævar var mikill skellinöðrutöffari í gamla daga
og ól með sér þann draum að eignast stórt mótorhjól. Í dag er draumurinn orðinn að veruleika og

Suzuki Vi-Strom árgerð 2006 sér nú um flestar
ferðir Sævars þegar götur eru auðar.
„Það er búið að standa til í tíu ár að kaupa svona
hjól og loksins hafði ég efni á því fyrir ári síðan,“
segir Sævar sem er einn helsti auglýsingaleikstjóri
landsins. Hann hefur sent frá sér fjölda auglýsinga
bæði hérlendis og erlendis en undanfarið hefur
hann leikstýrt þáttaröðinni Stelpurnar sem nú bíða
spenntar í klippiherberginu og þáttunum Venna
Páer sem innan skamms koma út á DVD og fara í
sölu erlendis.
Sævar kann vel að meta snjóleysið í febrúar og

finnst gott að geta þeyst á milli klippiherbergsins
og tökustaðanna á hjólinu.
Á heimilinu eru auk hjólsins tvö önnur farartæki, tíu ára gamall Audi og Renault, en þó er hjólið
alltaf í mestu uppáhaldi hjá Sævari.
„Um leið og snjórinn hverfur er ég kominn á
hjólið og snerti helst ekki bílinn eftir það,“ segir
Sævar brosandi. Innan skamms stækkar fjölskyldan og Sævar fer í fæðingarorlof í allt sumar. Hann
hefur þó engin áform um að setja barnasæti á hjólið og gerir fastlega ráð fyrir að bílarnir komi að
góðum notum í sumar auk hjólsins. RH FRETTABLADIDIS
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PRENTSNIÐ

Landsins mesta úrval
af hjöruliðum og
drifskaftsvörum
Jafnvægisstillingar

Traust tíunda kynslóð
Toyota Corolla
Tíunda kynslóð Toyota Corolla er komin á götuna. Þessi
rúmlega 50 ára gamla bíltegund hefur tapað nokkru af
aðdráttaraflinu en á enn nóg
inni til að heilla fjölmarga
Toyota-unnendur hérlendis.
Fyrsta Corollan kom á markað
árið 1966 og eftir 30 ár í framleiðslu náði hún því marki að
verða mest seldi bíll heims. Áreiðanleiki, lágur rekstrarkostnaður,
og almenn gæði urðu til þess að
aðdáendurnir sópuðust að (eða
það sem skiptir meira máli: kaupendurnir). Corolla hefur alltaf
verið öruggt val. Kaupandinn veit
að hverju hann gengur, veit hvað
hann fær, og veit að hann getur
selt það aftur án teljandi vandræða.
Það sama er upp á teningnum
hjá tíundu kynslóð Toyota Corolla.
Þarna er á ferð traustur bíll sem
segir fyrst og fremst: enga vitleysu, ég kem þér þangað sem þú
þarft að fara. Þetta er hans helsti
kostur, og um leið helsti galli.
Tökum sem dæmi ytra útlitið. Sá
sem horfir á Corolla hugsar án efa
að þarna sé á ferð snotur bíll. Tíu
mínútum síðar er hann búinn að
gleyma hvernig bíllinn leit út.
Hann er einfaldlega svo venjulegur.
Að innan er Corolla örlítið
meira spennandi. Smá áhætta er
tekin í mælaborðinu og kemur það
ágætlega út. Útvarp og miðstöð

"AKSÕNISSPEGILLINN ER ÖEIRRI N¹TTÒRU
G¾DDUR AÈ SKELLI ¹ HONUM BLINDANDI
LJËSGEISLI DEMPAR HANN LJËSIÈ SJ¹LFKRAFA

-- SKIPTINGIN ER EKKI ALLRA OG VERÈUR
HVER AÈ META FYRIR SIG HVORT HÒN SÁ
PENINGANNA VIRÈI

eru sett upp á klassískan hátt, og
kveikjuhnappurinn ásamt flipaskiptingu í stýrinu (sé hún fyrir
hendi) lífga upp á útlitið og láta
mann vita að kannski búi meiri
kraftur í bílnum en gefið er upp.
Corolla er þægilegur í akstri og
auðvelt er að ráða við hann. 1,6
lítra bensínvélin er spræk, þó ekki
sé hægt að segja að hún sé að
springa af afli. Hún er líka afar
hljóðlát og í lausagangi er varla
hægt að heyra í henni.
Hægt er að fá bílinn með svo-

kallaðri MM-skiptingu, en hún á
að sameina það besta úr sjálfskiptingu og beinskiptingu. Ekki
er um eiginlega sjálfskiptingu að
ræða heldur tölvustýrða beinskiptingu þannig að ekki þarf að
skipta um gír og ekki þarf að ýta á
kúplingu. Nóg er að létta örlítið á
bensíngjöfinni þegar vélin er á
háum snúningi og þá skiptir kassinn. Þannig næst betri nýting en á
beinskiptum bíl (hann eyðir
minna) á næstum sjálfskiptum
bíl.
Á pappírnum lítur þetta allt
saman vel út, en raunin er önnur.
Þá rúmu tvo daga sem undirritaður keyrði bílinn gerði skiptingin
alls konar vitleysu. Stundum
skipti hún ekki um gír þegar stigið var af bensíngjöfinni því kassanum fannst vélin ekki vera á
nógu miklum snúningi, í öðrum
tilfellum skipti hún um gír áður
en tækifæri gafst til að létta á
gjöfinni og þá heggur bíllinn.
Höggið er lítið, en nóg til að fara í
taugarnar á ökumanni.
Sá fyrirvari skal hafður á að
kannski tekur bara tíma að venjast skiptingunni. Kannski ekki.
Getur það verið að Toyota sé í
fyrsta sinn í langan tíma að stíga
feilspor?
Hvað sem því líður er Corolla
ágætis bíll. Hann er bara svo
venjulegur, svo hversdagslegur,
að hann vantar sál. Hann vantar
þetta eitthvað sem fær mann til að
langa að taka aukakrók áður en
maður leggur bílnum í innkeyrslunni heima.
TRYGGVI FRETTABLADIDIS
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Heimsfrumsýning
á nýjum Cayenne
Í dag er frumsýning á nýrri
kynslóð Porsche Cayenne í
Bílabúð Benna. Bíllinn er
kraftmeiri en áður þótt hann
eyði minna.
Porsche Cayenne setti ný viðmið
er hann kom fyrst út. Aldrei áður
hafði tekist að sameina kosti sportbíla og jeppa á jafn áhrifaríkan
hátt. Nú virðist hann setja viðmiðin enn hærra. Bein innspýting í
brunahólf tryggir 15 prósent
minni eyðslu samfara meiri krafti,
tölvustýrð fjöðrun dregur úr hliðarhalla í beygjum, nýtt bremsukerfi gerir bílinn afar stöðugan
(og rífur upp malbik sé nauðhemlað á miklum hraða), og VarioCam
Plus kambás tryggir aukið tog á
öllum snúningum og aukna snerpu
(allt of flókið að útskýra en virkar
afskaplega vel).
Cayenne er fáanlegur í þremur

0ORSCHE #AYENNE ER ENGINN SM¹ BÅLL
+RÎFTUGASTA ÒTG¹FAN ER  HESTÎFL SLÁTT

útfærslum: Cayenne sem er kraftmikill, Cayenne S sem er kraftmeiri, og Cayenne Turbo sem er
ekki þessa heims. Cayenne er 290
hö, 385 Nm og kemur til með að
kosta 6.985.000, Cayenne S er 385
hö og togar 500 Nm og kostar
8.785.000, og Turbo er ótrúleg 500
hestöfl, togar 700 Nm og kostar í
takt við það.
Ný kynslóð Cayenne verður
frumsýnd almenningi í dag í Bílabúð Benna, Vagnhöfða 23.

3NJËKROSS Å DAG
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®NNUR UMFERÈ 703! MËTAR
AÈARINNAR Å SNJËKROSSI FER FRAM
UPPI ¹ 6AÈLAHEIÈI Å DAG ¶AR ER
¹G¾TUR SNJËR TIL MËTSHALDS OG
H¾GT AÈ KOMAST ¹ KEPPNISSTAÈ
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Önnur kynslóð BMW X5 komin
SUMARDEKK
HEILSÁRSDEKK
OLÍS SMURSTÖÐ
BÓN OG ÞVOTTUR

HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA
RAGEYMAÞJÓNUSTA
BREMSUKLOSSAR
PÚSTÞJÓNUSTA

SMUR- BÓN OG DEKKJAÞJÓNUSTAN
SÆTÚNI 4 • SÍMI 562 6066

FJAÐRIR OG GORMAR
Í FLESTAR GERÐIR

JEPPA
Japan/U.S.A.

Ný kynslóð BMW X5 er komin
til landsins, fyrr en ráðgert
var.
„Ætli við getum ekki sagt að þetta
sé nokkurs konar kynning fyrir
frumkynninguna,“ segir Helga
Guðrún Jónasdóttir, kynningarstjóri B&L, en fyrsta bifreiðin af
nýju BMW X5 kynslóðinni er
nýkomin til B&L, nokkru áður en
frumkynning hennar var ráðgerð.
Nýju kynslóðina bar fyrst fyrir
augu almennings á hinni árlegu
Detroit-bílasýningu í Bandaríkjunum í janúar, en Evrópufrumkynningin var ekki á dagskrá fyrr
en í vor (og eins og frómir menn
vita er Ísland í Evrópu). „Mikill
áhugi er fyrir nýju kynslóðinni og
það er því sannkallað ánægjuefni
að geta kynnt hana fyrr en áætlað
var,“ segir Helga Guðrún.
Um einn bíl er að ræða en hann
er með nýja 3,0 lítra 272 hestafla
bensínvél, en auk hennar verða í
boði 3,0 lítra 231 hestafla og 540
Nm díselvél annars vegar og V8
4,8 lítra 355 hestafla vél hins
vegar, sem skilar bílnum í 100
km/klst. á aðeins 6,5 sek.
Um verulegar breytingar er að
ræða milli kynslóða að sögn

"-7 8 OG 8 HAFA HITT Å MARK HJ¹ MÎRGUM ENDA ¹ "-7 STËRAN OG TRYGGAN AÈD¹
ENDAHËP HÁRLENDIS

Helgu Guðrúnar. „Meira rými,
aukin gæði og enn meiri þægindi
lýsa kynslóðaskiptunum kannski
best. Margs konar nýjungar eru
jafnframt á ferð og má þar auk

vélarkostsins meðal annars benda
á iDrive-búnaðinn og enn betra
xDrive-aldrifskerfi, sem hefur
nú upp á enn fleiri kosti að
bjóða.“

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

+IA BINDUR MIKLAR VONIR VIÈ CEED

Höfum til afhendingar strax

KIA cee‘d
frumsýndur

(ONDA 3 ER BÅLL ¹RSINS AÈ MATI LESENDA 4OP 'EAR

KIA cee‘d verður frumsýndur
um helgina í KIA umboðið,
Laugavegi 172. Cee‘d er fjölskyldubíll með sjö ára ábyrgð.

.ÕR 

Mercedes Benz 2660 EURO 5

 HESTAÚA $R¹TTARBÅLL 3J¹LFSKIPTUR 2ETARDER -EGASPACE
HÒS MEÈ SLETTU GËLÙ STURTUKERÙ MEÈ TVEIMUR LÎGNUM
  MKR VSK

.ÕR 

Komið er að því að frumsýna KIA
cee‘d en hann hefur vakið mikla
athygli fyrir þær sakir að honum
fylgir sjö ára ábyrgð. Í fréttatilkynningu frá KIA umboðinu er
bílnum lýst sem nettum og rúmgóðum fjölskyldubíl sem mætir
ýtrustu kröfum markaðarins. Ennfremur segir að bíllinn sé sérhannaður fyrir evrópskar aðstæður,
enda framleiddur í bílaverksmiðjum KIA í Zilina í Slóveníu.
Er cee‘d var reynsluekið af
blaðamanni Fréttablaðisns hafði
hann meðal annars þetta að segja:
„Cee‘d er vel útlítandi bíll, virðist vel byggður, með góða aksturseiginleika og sjö ára ábyrgð. Eini
raunverulegi gallinn, fyrir utan
illa heppnað fölappelsínugult ljós í
mælaborði, er hversu þungur bíllinn er. Á móti kemur að í sínum
flokki er hann meðal þeirra
stærstu og rúmbestu.
Kia cee´d er í flokki svokallaðra C-bíla og keppir þar við tegundir eins og Volkswagen Golf,
Ford Focus og Toyota Corolla.
Hann á eftir að standa sig vel í
þeirri samkeppni enda um vel
heppnaðan bíl að ræða.“
TG

MAN 35.480 8x6HBB EURO 4

 HESTAÚA MEÈ $ MËTOR (YDRO FRAMDRIF +OJUHÒS
VELBÒIN 3ÁRSTAKLEGA HENTUGUR SEM KRANABÅLL
  MKR VSK







     

Skoda valið
bílamerki ársins
Árlega fer fram könnun meðal
lesenda Top Gear. Á síðasta ári
náði Skoda að rjúfa einokun
japanskra bílaframleiðanda
á toppnum, en enginn virðist
geta hróflað við Frökkunum á
botninum.
Top Gear er ekki bara einn vinsælasti bílaþáttur heims, heldur einnig eitt víðlesnasta bílatímaritið.
Árlega velja lesendur þess bíla og
framleiðendur ársins í ýmsum
flokkum og nú hafa úrslit ársins
2006 verið kunngjörð. Helstu tíðindin eru að Skoda veltir Lexus úr
fyrsta sæti í keppni bílaframleiðenda en þar hafði Lexus einokunarstöðu síðustu ár. Í þriðja og
fjórða sæti eru svo Honda og
Mazda þannig að Japanir geta
unað við sitt.
Bíll ársins var valinn Honda
S2000 þriðja árið í röð. Í öðru sæti
kom svo Honda Jazz, en í þriðja og
fjórða sæti komu Skoda Octavia
og Fabia, en velgengni þessara
tveggja tegunda á stóran þátt í
heildarsigri Skoda. Í valinu er
einnig sérstök athygli vakin á Fiat
Panda í áttunda sæti listans en
Panda markar endurkomu Fiat á
smábílamarkaðinn svo um munar.

Bílexport ehf.
www.bilexport.dk • boas@bilexport.dk
Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson s. 0049 1752711783

%NGINN VEIT HVAÈ G¾ÈI
ERU FYRR EN REYNT HEFUR
/MEGA SMUREFNIN
(AMRABERG EHF

AUGLÝSINGASÍMI
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Slæmur árangur franskra bílaframleiðenda er ekki nýr af nálinni í augum lesenda Top Gear.
Árangurinn er þó einkar slakur í
ár og á flestum listum reka Renault, Citroën, og Peugoet lestina.
Árangurinn er sýnu verstur í
áreiðanleikakönnuninni en þar eru
átta af tíu verstu bílunum franskir. Þess ber þó að geta að án efa er
könnunin eitthvað lituð af hinum
klassíska og ódrepandi enskfranska ríg sem getið hefur af sér
margar styrjaldir.
Niðurstöður könnunarinnar í
heild má sjá á slóðinni http://www.
topgear.com/content/carsurvey/2006
TRYGGVI FRETTABLADIDIS
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FËR MEÈ SIGUR AF HËLMI Å FLOKKI BÅLAFRAM
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Bláhvít draumaborg

Skólahópar!

Guðrún Axelsdóttir kynnti sér
margt af því besta sem Marokkó hefur upp á að bjóða.

Fljótasiglingar - Klettaklifur
Hestasýningar - Gönguferðir - Gisting
Veitingar - Ratleikir - Hestaleiga
Hafið samband og við gerum tilboð

Fáir Íslendingar hafa fengið jafn
gott tækifæri til að kynnast Marokkó og Guðrún Axelsdóttir bókhaldari, sem dvaldi þar hjá marokkóskri fjölskyldu í september
síðastliðnum.
„Ég ákvað að heimsækja fjölskyldu marokkóskrar vinkonu
minnar,“ segir Guðrún, sem lagði
ein sín liðs af stað í þessa ævintýraferð. Guðrún dvaldi í tíu daga
hjá fjölskyldunni, sem býr í Khemisset, 15.000 manna bæ sem er
miðja vegu milli höfuðborgarinnar
Rabat og konungsborgarinnar Fes.
„Bærinn er nánast ósnortinn af
ferðamönnum. Mikið er um litlar
verslanir á jarðhæðum húsa, sem
ná út á gangstéttir. Sömuleiðis
saumastofur, þar sem karlar sitja
fyrir utan og sauma „jellaba“ í
stórum stíl, sem eru þægilegar
yfirhafnir. Þarna eru líka markaðir, meðal annars matvörumarkaður þar sem heimsins bestu ávextir
fást.“
Heimilisfólkið, sem er vel stætt,
bar Guðrúnu á höndum sér og
unglingarnir á heimilinu kynntu
hana stoltir fyrir vinum sínum.
„Ég sé íslenska unglinga nú ekki
leika þann leik eftir,“ segir hún og
hlær. „Bæjarbúar voru elskulegir
og settu ekki fyrir sig þótt ég talaði enga arabíska og litla frönsku,
sem eru aðaltungumálin. Mér tókst
samt að gera mig skiljanlega með
því að blanda saman ensku og
þeirri litlu frönsku sem ég kann.“
Fyrstu vikuna bilaði eina farartæki fjölskyldunnar, gamall Mercedez Benz sem telst stöðutákn í
Marokkó, og Guðrún ferðaðist því
ekki eins mikið og hún vildi í byrjun. Hún bætti sér það upp næstu
viku þegar íslensk vinkona hennar
kom til Marokkó. „Við fórum til
Fes daginn eftir, þar sem við keyptum teppi á markaði í gamla
borgarhlutanum Medina. Þar er
hægt að fá nánast allt sem hugurinn girnist, svo sem teppi, keramik, leðurinniskó, bækur og krydd.“
Að tíu dögum liðnum sögðu
Guðrún og vinkona hennar skilið
við fjölskylduna og héldu ferðinni
til Marrakech, sem er í SuðurMarokkó og þekkt undir heitinu
„perla suðursins“. „Við tókum lest
til Marrakech þar sem við vorum
í þrjá daga. Okkur fannst það
feykinóg, bæði vegna þess hve
aðgangsharðir sölumennirnir á
mörkuðunum eru og svo er
umferðarmenningin heldur ekki
hliðholl gangandi vegfarendum.“
Vinkonunum líkaði betur í Essaouira, lítilli borg við Atlatnshafið,
sem er stundum kölluð„bláhvíta
borgin“. „Ströndin í Essaouira er
yndisleg, hrein og laus við ágang

Verið velkomin! bakkaflot@islandia.is
Sími 453-8245 & 899-8245 • Ferðaþjónustan Bakkaflöt
560 Varmahlíð, Skagafirði – www.bakkaflot.is

FERÐATÖSKUR
í bláu og svörtu. Léttar og ódýrar
Beutybox kr. 2.600.75 cm kr. 6.500.66 cm kr. 6.000.52 cm kr. 5.500.-

'UÈRÒN FYRIR MIÈJU MEÈ 3IGRÅÈI (ÎNNU VINKONU SINNI OG HLUTA MAROKKËSKU FJÎLSKYLD
UNNAR SEM Ö¾R BJUGGU HJ¹ (EIMILISFËLKIÈ BAR VINKONURNAR ¹ HÎNDUM SÁR OG ELDAÈI
DÕRINDIS M¹LTÅÈIR OFAN Å Ö¾R ¹ HVERJUM DEGI
-9.$'5¨2². !8%,3$«44)2

¶AÈ VAKTI ATHYGLI VINKVENNANNA AÈ ASNAR
ERU ENN NOTAÈIR SEM BURÈARDÕR Å -AR
OKKË ¶EIM ÖËTTI FURÈULEGT AÈ SJ¹ HVAÈ
FLUTT VAR ¹ ÎSNUNUM OG HVERSU MIKIÈ

3KËKAUPMAÈUR ¹ MARKAÈNUM SOUK Å
HÎFUÈBORGINNI 2ABAT SEM Ö¾R 'UÈRÒN
OG 3IGRÅÈUR (ANNA VINKONA HENNAR N¹ÈU
MEÈAL ANNARS AÈ HEIMS¾KJA

Skíði í
Austurríki
3.–10. mars
frá kr. 19.990

.IÈRI VIÈ STRÎNDINA Å %SSAOUIRA ER ALLTAF
LÅF OG FJÎR &ISKIB¹TARNIR KOMA INN MEÈ
AFLANN SEINNIPART DAGSINS OG ÖAR ER
SÎLUBORÈ ÖAR SEM MAÈUR GETUR VALIÈ SÁR
ÖANN FISK SEM MAÈUR VILL BORÈA SEM
ER SVO VIGTAÈUR OG ELDAÈUR "ORGAÈ ER
EFTIR VIGT

ferðamanna,“ útskýrir Guðrún.
„Fiskibátarnir koma þar inn með
afla um eftirmiðdaginn, svo hægt
er að velja sér ferskan fisk. Maturinn er ljúffengur og menningarlíf
stendur í blóma.
Fátt jafnast á við útsýnið yfir
hafið og nágrenni og engin furða
að fegurð Essaouira skuli hafa
dregið að sér listamenn og rithöfunda í gegnum tíðina.“
Ferðalaginu lauk í Essaouira en
Guðrún segist ákveðin í að ferðast
aftur til Marokkó þegar tækifæri
gefst. Hún muni þá heimsækja
borgina aftur og fjölskylduna í
Khemisset, sem hún segist oft
hugsa til.
ROALD FRETTABLADIDIS

Nú eru síðustu forvöð að fara á
skíði til Austurríkis með beinu
morgunflugi. Síðustu sætin

¥ -EDINU ELSTA HLUTA KONUNGSBORGARINN
AR &ES ER INNIMARKAÈUR ÖAR SEM ALLT F¾ST
SEM HUGURINN GIRNIST

Heimsferðir bjóða frábært tilboð á síðustu ﬂugsætunum til Austurríkis. Flogið verður í beinu morgunﬂugi til
Salzburg. Frábær aðstaða fyrir skíðamenn er t.d. í Zell
am See, Flachau eða Lungau. Fjöldi af lyftum og allar
tegundir af brekkum, eftir óskum og getu hvers og eins,
snjóbretti og gönguskíði ekki undanskilin.

Frá kr.

19.990

Flugsæti báðar leiðir með sköttum, 3.
mars – 10. mars. Netverð á mann.

Frá kr.

Frá kr.

39.990

Vikuferð á Pension Moser
Innifalið: Flug, skattar og gisting á
Pension í SchÜttdorf í tvíbýli með
morgunmat í 7 nætur.3. mars – 10.
mars. Netverð á mann

59.990

Vikuferð á hótel Neuepost ****
Innifalið: Flug, skattar og gisting á Hótel
Neuepost í Zell am See í tvíbýli með
morgunmat í 7 nætur.3. mars – 10.
mars. Netverð á mann
6ARÈMAÈUR VIÈ GRAFHÕSI -OHAMMEDS 6
Å 2ABAT (ANN RÅKTI FR¹   OG VAR
EINN ¹STS¾LASTI KONUNGUR -AROKKË (J¹
KISTU KONUNGSINS SITUR MAÈUR OG ÖYLUR ÒR
+ËRANINUM ALLAN DAGINN

'UÈRÒN 3IGRÅÈUR (ANNA OG BÅLSTJËRI SEM Ö¾R RÁÈU TÅMABUNDIÈ HJ¹ RËMVERSKUM
RÒSTUM Å 6OLUBILIS ¶AR ER MIKIÈ UM SÒLUR OG MËSAÅKMYNDIR 6OLUBILIS ER Å TÅU MÅNÒTNA
AKSTURSFJARL¾GÈ FR¹ -OULAY )DRISS SEM ER TALIÈ HEILAGASTA ÖORP -AROKKË ÖAR SEM
STOFNANDI RÅKISINS -OULAY )DRISS ) ER JARÈSETTUR

3KËGARHLÅÈ  o SÅMI  
!KUREYRI o SÅMI  
WWWHEIMSFERDIRIS

;

2ALPH ,AUREN ER KOMINN TIL SÎGUNNAR MEÈ HAUSTLÅNU  SEM FJALLAR UM
F¹GUN OG FORM ,ÅNAN ER FRAMS¾KIN OG UM LEIÈ ER HÒN N¾GJUSÎM Å HAUSTLITUN
UM OG BÕR YFIR ÖOKKA OG GLAMÒR EINS OG ,AUREN EINUM ER LAGIÈ &LÅKURNAR M¹
SJ¹ Å 2ALPH ,AUREN SJËNVARPINU ¹ SÅÈUNNI WWWPOLOCOM

=

3ÎNGKONAN OG 'RAMMY VERÈLAUNAHAFINN
-ARY * "LIGE VAR EINS OG ATVINNUMANN
ESKJA ÖEGAR HÒN SÕNDI ÖENNAN SILFRAÈA
SÅÈKJËL SKREYTT GLITRANDI ARMBÎNDUM

Stjörnurnar sýna
í Hollywood
.µ*!2 6®252
3TUTTK¹PUR
2EGNK¹PUR
*AKKAR
²LPUR



ÒTSÎLUHORN
Mörkinni 6, Símí 588-5518
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 10-16 • Sunnud. 12-16

Hollywood-stjörnurnar taka
þátt í tískusýningu General
Motors.
Það var mikið um dýrðir þegar
árleg tískusýning General Motors,
Ten, fór fram í Paramount-kvikmyndaverinu í Los Angeles í vikunni. Er hún nokkuð frábrugðin
öðrum tískusýningum þar sem
stjörnur úr skemmtanaiðnaðinum
sýna fötin en ekki fyrirsæturnar.
Tískusýningin er orðinn einn
vinsælasti viðburðurinn fyrir Óskarsverðlaunaafhendinguna, sem
verður haldin í mars næstkomandi, og margir keppenda nota því
tækifærið til að vekja á sér athygli
annað hvort með því að sýna eða
láta sjá sig.
Því voru leikkonurnar Jennifer
Hudson og Adriana Barraza á
meðal þeirra sem reyndu fyrir sér
á sýningarpallinum. Sú fyrrnefnda
er tilnefnd fyrir aukahlutverk í
Dream Girls en sú síðarnefnda
fyrir leik í Babel. Jackie Earle
Hayle, sem er tilnefndur fyrir
aukahlutverk í kvikmyndinni
Little Children, var á meðal
karlstjarnanna sem sýndu um
kvöldið.
Greina mátti mörg þekkt andlit
í áhorfendaskaranum, þar á meðal

5NDRAKREM FR¹
'UERLAIN
&R¹ 'UERLAIN ER KOMIÈ ¹ MARKAÈ
INN NÕTT AUGN OG VARAKREM SEM ¹
AÈ H¾GJA ¹ ÎLDRUNAREINKENNUM
+REMIÈ HEITIR %XCEPTIONAL COM
PLETE CARE EYE AND LIP CREAM OG
ER ¾TLAÈ KONUM SEM KOMNAR ERU
YFIR ÖRÅTUGT
.ÕJA AUGNA OG VARAKREMIÈ BYGGIR
¹ SAMA ORCHIDÁE IMPÁRIALE MOL
ECULAR EXTRACT HVATANUM OG ÎNNUR
KREM Å SÎMU LÅNU FR¹ 'UERLAIN EN
ÖAÈ MUN HAFA FIMMFALDA YNGING
ARVIRKNI ENDA HEFUR SÁRFR¾ÈINGUM
TEKIST AÈ NÕTA Å KREMIÈ HVATANN
SEM SKER ÒR UM LANGLÅFI ORKÅDEUNN
MHG
AR

leikaraparið Ashton Kutcher og
Demi Moore, sem mættu til leiks
ásamt vinkonu þeirra Penélope
Cruz, sem er tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir bestan leik í kvikmynd leikstjórans Pedros Almodóvar, Volver.
Af myndunum að dæma virtust
fyrirsætur og áhorfendur hafa
gaman af og mál manna að stjörnurnar stæðu sig vel í nýju hlutverki.
RVE

+ATHERINE
(EIGL AÈAL
LEIKKONAN
ÒR 'REYS
!NATOMY ÖËTTI
TAKA SIG VEL
ÒT Å HVÅTUM
KVÎLDKJËL

0ENÁLOPE #RUZ SEM ER TILNEFND TIL «SKARSVERÈLAUNA FYRIR LEIK Å 6OLVER M¾TTI ¹SAMT
$EMI -OORE OG !STON +UTCHER TIL AÈ VERA VIÈSTÎDD SÕNINGUNA %INS OG SJ¹ M¹ LEIDDIST
ÖEIM EKKI

Köflótt og röndótt
í tísku næsta vetur
Á tískuvikunni í Mílanó var köflótt
mjög áberandi ásamt röndum og
hlébarðamynstri.
Köflótt, róndótt og hlébarðamynstur
var mikið í tísku á níunda áratugnum
sem virðist vera kominn aftur með
stæl.
Á sýningu Blugirl, á tískuvikunni í
Mílanó þar sem haust og vetartískn
var kynnt, var níundi áratugurinn
sérstaklega áberandi og mátti sjá það
bæði í litavali og sniðum.
Sokkabuxurnar verða í sterkum
litum og hattar áberandi.
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(AFMEYJUSTÅLL FR¹ /ASIS
¹  KR

"OLUR MEÈ
K¹TUM HAUS
KÒPUM Å ANDA
-EXÅKËKVENNA
 KR Å 4OP
3HOP

 MEÈAN HEIMSBYGGÈIN STENDUR
¹ ÎNDINNI YFIR SNOÈUÈUM HAUS
SÎNGKONUNNAR "RITNEY 3PEARS F¾R
LEIKKONAN 3ELMA "LAIR J¹KV¾ÈA
ATHYGLI FYRIR NÕJU KLIPPINGUNA SÅNA
"LAIR SEM ER AÈ ÎLLU JÎFNU ÖEKKT FYRIR
MILLISÅTT DÎKKT H¹R M¾TTI MEÈ GYLLT
AN DRENGJAKOLL ¹ TÅSKUSÕNINGU -ARCS
*ACOBS Å #LARIDGES ¹ TÅSKUVIKUNNI Å
,ONDON ¹ FÎSTUDAGINN VAR
"LAIR M¾TTI Å GYLLTUM KJËL DÎKK
UM JAKKA OG SVÎRTUM STÅGVÁLUM ¹
SÕNINGUNA SEM HALDIN VAR Å TILEFNI AF
OPNUN FYRSTU -ARC *ACOBS VERSLUNAR
INNAR Å #ONNAUGHT (OTEL Å ,ONDON
!È SÕNINGU LOKINNI HAFÈI LEIKKONAN
FATASKIPTI FYRIR EFTIRPARTÅ ÖAR SEM
HÒN M¾TTI Å RÎNDËTTUM SKOKK Å STAÈ
GYLLTA KJËLSINS TIL AÈ FAGNA MEÈ VINI
SÅNUM *ACOBS OG SAMSTARFSFËLKI
HANS
RVE

2AUÈUR BOLUR MEÈ
BLÒNDUM OG FÅNERÅI
 KR ÒTSÎLU
VERÈ 
/ASIS 3M¹RALIND

Á toppnum

,EIKKONAN 3ELMA "LAIR VAKTI ATHYGLI
FYRIR NÕJA H¹RGREIÈSLU ¹ TÅSKUSÕNINGU
-ARCS *ACOBS

Stundum þarf ekki annað en lítinn flottan
topp og töffaralegar gallabuxur.
Einfaldleikinn getur stundum verið áhrifameiri en
það sem krefst mikillar fyrirhafnar. Flottur bolur við
fallegar gallabuxur getur til dæmis hentað sem fyrirtaks samkvæmisklæðnaður, þá með viðeigandi förðun
og fylgihlutum. Konur sem eru svo heppnar að vera í
kjörþyngd geta flestar borið slíkan klæðnað með sóma,
en séu aukakílóin fleiri en fimm eða tíu verða kjólar
yfirleitt klæðilegri.
Flestar tískuvöruverslanir eru með úrval af
alls konar toppum og bolum sem kosta ekki svo
mikið að konur fari á hausinn og því er það viðráðanlegt fyrir flestar skvísur að splæsa í einn
slíkan á föstudagseftirmiðdegi ef ferðinni er heitið í partí um helgina.
MHG

Future Cat C
rib - 1.990 kr
.
Rétt verð: 3.99
0 kr.
Stærðir 18-2
0
Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

Grafarholt
Nóatún

Margt Smátt

%LIZABETH (URLEY
Å FJËLUBL¹UM
SILKITOPPI MEÈ
BLÒNDUM
OG MEÈ LÅTIÈ
FALLEGT MEN UM
H¹LSINN

+VENLEGUR FLOTTUR OG
FJËLUBL¹R  KR
6ILA 3M¹RALIND

"L¹R BOLUR MEÈ ASÅSKU ÅVAFI
¹  KR Å
4OP 3HOP

,EIKKONAN .ORA :EHETNER SEM LEIKUR %DEN Å
(EROES Ö¹TTUNUM M¾TIR HÁR Å VEISLU ÅKL¾DD
FLOTTUM BOL Å bSm STÅL OG GALLABUXUM
6ESKIÈ HATTURINN OG LITLA HVÅTA BANDIÈ ¹
ÒLNLIÈNUM SETJA SVO PUNKTINN YFIR I IÈ

Toppskórinn

jan
Húsasmið

Mosfellsbær

Vínlandsleið

Vesturlandsvegur

Reykjavík

Opnunartímar:
Virkir dagar kl. 12 – 18
Laugardagar kl. 12 – 16
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"ÅLAMARKAÈURINN
3MIÈJUVEGI % +ËPAVOGI
3ÅMI  
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SMAAR FRETTABLADIDIS  VISIRIS

)NNFLUTNINGUR OG SALA

3KI $OO 2ENEGADE 8  ¹RG  .ÕR
SLEÈI SEM F¾ST ¹ MJÎG GËÈU VERÈI 
ÖÒS m BELTI RASTART BAKKGÅR OSFRV
5PPL Å SÅMA   OG  

35:5+) *)-.9 *,8 ¹RG  EK 
ÖKM 6ERÈ  Ö 3NYRTILEGUR BÅLL &LOTT
%INTAK 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN OG
SKR¹ 3  

&/2$ %80,/2%2 ,4$ 7$ ,)-)4%$
¹RG  EK  ÖKM 6ERÈ  Ö
HVÅLANDI  ÖÒS !FBORGANIR  ÖÒS
¹ M¹NUÈI &LOTTUR BÅLL %INN MEÈ ÎLLU
&LOTT %INTAK 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN
OG SKR¹ 3  

(UMMER   SKR  EKINN
AÈEINS
 KM
9FIRBYGGÈUR
"JÎRGUNARSVEITARBÅLL Å REGLUBUNDNU VIÈ
HALDI m .ELGD NÕ 'ROUNDHAWK ll
BREYTTUR L¾KKUÈ DRIF LOFTL¾STUR B¾ÈI
DRIF LOFTD¾LA OG BÒNAÈUR TIL AÈ D¾LA
Å ¹ FERÈ EÈA HLEYPA ÒR /LÅUMIÈSTÎÈ
ÒTBÒINN FYRIR SJÒKRABÎRUR S¾TI FYRIR 
MANNS MÎKUMANNI  FL  FL SETT
VERÈ  KR «SKUM EFTIR TILBOÈI
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR (J¹LMAR
"ÅLASÎLU !USTURLANDS S    
 WWWAUSTURLANDISBILASALA

"ÅLASALA !USTURLANDS
&AGRADALSBRAUT  
%GILSSTAÈIR
3ÅMI  
WWWAUSTURLANDISBILASALA

02/ EHF
(VALEYRARBRAUT  
(AFNARFJÎRÈUR
3ÅMI  
HTTPWWWPROTRADEIS



4OYOTA ,AND #RUISER  RG k m
BREYTTUR NÕ DEKK NÕJAR FELGUR LOFTD¾LA
AUKATANKUR MIKIÈ ENDURNÕJAÈUR HV
Ö 6ERÈ Ö STGR 5PPL Å S
 

4OYOTA !VENSIS STATION ¹RG k %K 
ÖÒS 6ERÈ Ö L¹N Å BOÈI 3KOÈA
SKIPTI ¹ (ONDU #2&   5PPL Å
S  

-ERCEDES "ENZ #  +ANPRESSOR
%LEGANCE k EK  ÖÒS TOPPL ,EÈUR
/G FLESTIR AUKAHLUTIR %VRËPU BÅLL m
6ERÈ Ö ¹HVÅL Ö AFBORG Ö
PER M¹N !TH SKIPTI ¹ ËD #A  
5PPL Å S     

"RIMBORG
"ÅLDSHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBRIMBORGIS

!&'2%)¨3,!. %2 /0).
6)2+! $!'!
5- (%,'!2

4ILBOÈ ËSKAST

(ONDA !CCORD k SKOÈUÈ k 6ERÈ
ÖÒS KR 5PPL Å S  

0EUGOT  RG k %K  ÖÒS 3SK
 HÎ 4ÒRBË 6EL MEÈ FARINN #D ¹
FELGUM VETRAR OG SUMARDEKKJUM 6ERÈ
 ÖÒS 3  

4IL SÎLU 4OYOTA !VENSIS  3SK k
%K Ö +RËKUR 'ËÈ DEKK 6 Ö
3  

(95.$!) '%4: ',3 ¹RG  EK
 ÖKM 6ERÈ  Ö 4ILBOÈ  Ö
HVÅLANDI  Ö !FB  ÖÒS ¹ M¹NUÈI
3NYRTILEGUR BÅLL 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹
PLAN OG SKR¹ 3  

'RAND #HEROKEE ,TD  L 6 m DEKK
- +4 FELGUM %K Ö -EÈ .-4 SÅMA
&ALLEGASTI JEPPI ¹ ¥SLANDI 6ERÈHUGM
Ö 3TAÈGREIÈSLU TILBOÈ ËSKAST 3
 

9ARIS 4 SPORT  EKINN  Ö  Ö ÒT
OG YFIRTAKA 3  

0EUGEOT  ¹RGl EK Ö  SSK
6ERÈ Ö EÈA ÖSTGR !TH SKIPTI ¹
ËDÕRARI 3   BIRKIRUTSSON GMA
ILCOM

3KODA /CTAVIA RG k %K  Ö 3UMAR
 VETRARDEKK -JÎG GËÈUR BÅLL 6 
ÖÒS %INGINN SKIPTI 3  

4IL SÎLU &ORD %SCORT ¹RG k 6ERÈ Ö
5PPL Å S  

0AJERO ¹RGl VEL VIÈ HALDIN BÅLL 6ERÈ
Ö 5PPL Å S  

.ÕSKR¹ÈUR $AIHATSU 'RAN -OVE k EK
 ÖÒS SSK 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
       

0OLARIS &53)/.  m MM ¹RG
 EK ÖÒSKM HLAÈINN AUKAHLUT
UM 6ERÈ ÖÒS KR

 BÅLAR EHF
&UNAHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
/PIÈ VIRKA DAGA   OG
LAUGARDAGA  
WWWBILARIS

"ÅLAR TIL SÎLU

$/$'% 2!-  15!$ 834 $¥3%,
¹RG  EK  ÖMÅLUR 6ERÈ 
Ö HVÅLANDI  ÖÒS &LOTT %INTAK
'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN OG SKR¹ 3
 

(YUNDAI 3ANTA &% .ÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR SVARTUR 
GR¹R EKINN  Ö 6ERÈ 

(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

(YUNDAI !TOS NÕSKR  VEL M
FARINN EKINN  ÖÒS VERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  

3' "ÅLASALA
"OLAFËT 
3ÅMI  

"ÅLASALINNIS
(JALTEYRARGÎTU  
!KUREYRI
3ÅMI  
HTTPWWWBILASALINNIS

.)33!. 4%22!./ )) $¥3%, m ¹RG
 EK  ÖKM 6ERÈ  Ö
HVÅLANDI  ÖÒS !FBORGANIR  ÖÒS
¹ M¹NUÈI ,EÈUR TOPPLÒGA 'ETUM B¾TT
BÅLUM ¹ PLAN OG SKR¹ 3  

3UBARU )MPREZA 7RX

RG k %K  ÖÒS 3POILER FILMUR
ALLAN HRINGINN m FELGUR OG FL 5PPL Å S
 "ÅLALINDIS

4OYOTA 9ARIS 3OL ¹RG  EKINN 
KM 6ERÈ  ÖÒS 3  

$!%7// +/2!.$/ %  RGERÈ
 %KINN  Ö KM 6ERÈ KR 
%KKERT ¹HVÅLANDI 3KOÈA ÎLL SKIPTI 3
 

67 *ETTA  4$) 4RENDLINE  EK
 ÖKM  GÅRA DÅSEL L¹N 
Ö ¹ M¹NUÈI 6ERÈ 
5PPLÕSINGAR Å SÅMUM   OG 
 OG ¹ WWWBILASALANIS

3UZUKI 6ITARA ¹RG k EK Ö MEÈ
DR¹TTARKÒLU 6ERÈ AÈEINS KR 
S  

0AJERO 3PORT F¾ST GEGN YFIRTÎKU ¹ L¹NI
k EK  ÖÒS 3  

4OYOTA !VENSIS k EK  ÖÒS NÕSK
'OTT EINTAK 6ERÈ  ÖÒS 3  

(/.$! #2 6 !$6!.#%  (® ¹RG
 EK  ÖKM 6ERÈ  Ö 'OTT
EINTAK 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN OG
SKR¹ 3  

p
p

.Ò ER RÁTTI TÅMINN TIL AÈ PANTA DRAUMA
B¹TINN FYRIR SUMARIÈ -ARGAR GERÈIR Å
BOÈI WWWVATNASPORTIS 3  

/PEL #ORSA k FLOTTUR BÅLL SK k
(¾GT ER AÈ YFIRTAKA L¹N GREITT ¹ MILLI
4ILBOÈSVERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 


4IL SÎLU )SUZU 4ROOPER k %K  Ö
6ERÈ  Ö 6ILL GJARNAN SKIPTA ¹ GËÈUM
SLEÈA 3  

67 'OLF   ÖKM OG ENN Å
¹BYRGÈ 3UMAR OG VETRARDEKK   BENS
ÅNVÁL 3TAÈGREITT ÖÒS 3ÅMI 


9FIRTAKA ¹ L¹NI ENGIN ÒTBORGUN
'L¾SILEGUR 76 0ASSAT k EKINN 
KM 3TAÈA ¹ L¹NI  -ÎGULEG
SKIPTI ¹ MINNI BÅL .¹NARI UPPLÕSINGAR Å
S  

67 'OLF ¹RG k  CC YFIRTAKA ¹
L¹NI  ÖÒS ¹ M¹N 3UMAR OG VETRAR
DEKK 5PPL Å S  

4IL SÎLU VEL MEÈ FARINN 67 'OLF SYNCRO
¹RG  EKINN  KM 4ILBOÈ
ËSKAST 5PPL Å S  

.ISSAN 4ERRANO )) 3% k EKINN 
"ENSÅN BEINSKIPTUR 6EL MEÈ FARINN
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  

2UNNER  MËDEL %K CA Ö L TD
m BÒIÈ AÈ SKIPTA UM B¾ÈI FRAMBRETTI
AFTURHLERA OG AFTURHURÈ OG BÅLLINN VAR
ALM¹LAÈUR TÒRBÅNAN VAR TEKIN UPP FYRIR
¹RI !FGAS BOOST OLÅUÖRÕSTINGSM¾LAR CB
STÎÈ OG LAGNIR FYRIR NMT SÅMA m PÒST
+. SÅA PRËFËLTENGI OFL VERÈHUGMYND
Ö 3  
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L DANÍEL MAGNÚSSON

Endingargóðir stólar
með fullkomnu burðarþoli
L Í VEISLUNA

Ekki meira sósusull
L ELDHÚSINNRÉTTINGAR

Hannað og smíðað
hér heima

SPURÐU FASTEIGNASALANN...
...HVORT ÞAÐ SÉU
GLUGGAR Í DRAUMAÍBÚÐINNI
Því það skiptir máli.
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Tilvalinn staður til
að gera ekki neitt
L Unnur Guðjónsdóttir á lítinn kofa við Elliðavatn. Þar hefur
hún komið sér þægilega fyrir og skreytt bæði innan og utan
með munum úr ferðalögum sínum um heiminn.
Bærinn Vör stendur við bakka Elliðavatns með útsýni yfir vatnið og
Bláfjallahringinn í fjarska. „Nafnið er komið úr Snorra-Eddu en Vör
var ein af ásynjunum,“ útskýrir
Unnur, sem átt hefur kofann í um
ellefu ár. Hann keypti hún af
ferðafélaga úr einni af Kínaferðum sínum. Unnur fer hjólandi
allra sinna ferða og lætur sig ekki
muna að hjóla í klukkutíma frá
heimili sínu í miðbænum bæði
sumar og vetur. „Ekki neitt,“ svarar Unnur hlæjandi þegar hún er
spurð hvað hún hafist að í kofanum sem er hvorki tengdur við rafmagn né vatn.
„Ég sit og horfi á útsýnið og

slappa af,“ útskýrir hún.
Kofi Unnar var fyrst byggður
sem bátaskýli og síðar var byggð
önnur hæð ofan á það. „Þetta er
því tveggja hæða bústaður,“ segir
Unnur kímin um pínulitla kofann
sinn sem var heldur laslegur
þegar hún tók við honum fyrir ellefu árum. Hún hefur sjálf lappað
upp á hann og gert vistlegan enda
er hún nokkuð lagin með hamarinn.
Rauð girðing er meðfram lóðinni en glæsilegt hliðið inn í garðinn er gert úr kínverskri rúmfjöl í
þremur hlutum sem Unnur ferðaðist með í handfarangri alla leið
frá Kína.

Krúttlegi kofinn er ekki stór en mjög notalegur. Upprunalega var þetta bátaskýli sem
byggt var ofan á. Unnur geymir rauðan bát á neðri hæðinni, sem hún nefnir Karfa, og
rær stundum út á vatnið.

Unnur er eigandi Kínaklúbbs Unnar og hefur farið rúmlega tuttugu sinnum til Kína. Í tilefni af nýja kínverska árinu, ári svínsins,
setur Unnur upp mynd af kínverskum hershöfðingja úr þjóðsögu sem segir að hann muni verja heimilið fyrir illum öndum.
FRÉTTALBLAÐIÐ/VILHELM

Þegar hún kemur í bústaðinn
hengir hún ávallt kínverskt skraut
á hliðið og húsið og því auðvelt að
sjá hvenær hún er heimavið.
Inni í kofanum eru margir fallegir munir en flesta þeirra hefur
Unnur fengið að gjöf frá vinum og
kunningjum eða keypt á ferðalagi.
Þar ægir mörgu saman, styttum,
ljósmyndum og munum auk
tveggja málverka eftir Unni
sjálfa.
Ástæðan fyrir heimsókninni í
þetta sinn var að hengja plakat af
kínverskum hershöfðingja á úti-

hurðina í tilefni af ári svínsins.
„Þetta er yfirleitt gert á gamlársnótt en hershöfðinginn er persóna úr gamalli þjóðsögu. Fyrir
langa löngu var keisarinn veikur
og lét tvo hershöfðingja standa
vörð við útidyrnar til að halda
vondum öndum frá. Þetta tókst
svo vel að keisarinn varð frískur.
Almenningur hafði ekki efni á
hershöfðingjum og málaðu myndir af þeim á dyrnar í staðinn og
þetta varð síðar að hefð.“
Margt í kofanum minnir á Kína
enda skipuleggur Unnur ferðir til

landsins með Kínaklúbbi Unnar.
Hún þekkir vel til í Kína enda
hefur hún farið þangað rúmlega
tuttugu sinnum, en í fyrsta sinn
dvaldist hin lærða dansmær þar í
þrjá mánuði árið 1983. Í apríl heldur hún utan með 24. hópinn sinn
og leitar uppi skemmtilega staði
sem fæstir ferðamenn fá augum
að líta enda vill Unnur leyfa fólki
að sjá hið raunverulega Kína.
Ef fólk vill fræðast nánar um
ferðir Unnar er bent á vefsíðuna
www.simnet.is/kinaklubbur

Drykkjarhornin hefur Unnur keypt
víða um heim og nýtast vel í hinum
fjölmörgu boðum sem haldin eru í
bústaðnum smáa.

Unnur skreytir húsið og garðinn með
munum frá Kína.

Kamínan er mikið notuð í kofanum enda
eina uppspretta hita.

solveig@frettabladid.is
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ECC Bolholti 4
Sími 511 1001

Hreinsar loftið
Eyðir lykt
Drepur bakteríur
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Ekki
meira
sósusull

5

L Þegar góða veislu gjöra skal er gott
að eiga veglega sósuskál. Hjá mörgum

1. Sniðug sósuskál úr málmi er
hönnuð af Bent Falk fyrir merkið
Menu. Hana má nota jafnt sem
sósuskál og fondúpott enda er
sprittkerti undir sem heldur hita
á innihaldinu. Með þessu fylgir
bæði ausa og lítill þeytari. Skálin
fæst hjá Tékk Kristal í Kringlunni
og kostar 4.760 kr.

einskorða þessa könnu
við sósu. Kannan fæst í nokkrum
litum og fæst hjá Duka á 3.900 kr.

3. Glerskál sem stendur á
járngrind er hituð með sprittkerti
til að halda hita á sósunni.
Sósuskeiðin fylgir með en allt
kostar þetta 3.690 krónur hjá
Tékk Kristal.

2. Blá stór sósukanna sem fæst

Hinar vinsælu
dönsku bókahillur
komnar aftur
Tekk - Kirsuberja - Hlynur
Hringið og biðjið um mynda- og verðlista

í nokkrum litum. Ílát og áhöld
sem nota má á margan hátt eru
skemmtileg enda þarf ekki að

Fæst hjá Duka í Kringlunni á
3.900 kr.

4. Stálkanna með loki sem
tekur um hálfan lítra af sósu er
bæði smekkleg og hagkvæm.

L BLÓM eru ekki aðeins fyrir sérstök tilefni.
Þau lífga líka upp á hversdaginn og skemmtilegt
getur verið að hafa borðskreytingu á stofuborðinu
alla daga. Það gleður þreytt augað eftir langan
vinnudag.
Sumum finnst sjálfsagt dýrt og hálfgert bruðl
að viðhalda slíku punti. Þeir geta þó andað léttar
enda eru til prýðis silkiblóm, sem varla er hægt að
greina að séu úr gerviefni, en gera sama gagn. Þau
fást til dæmis í Soldis á Laugavegi og í Blómavali.

5. Fondúpotturinn getur öðlast
nýtt hlutverk sem sósuskál. Hann
rúmar mikið magn af sósu, hægt
er að halda henni heitri og maður
losnar við leiðinda kekki sem geta
komið þegar sósan kólnar. Þennan
fondúpott má fá í Duka í
Kringlunni á 6.900 kr. Vegleg
ausan er á 1.590 kr.

Vakin er athygli á því að Trésmiðjan Mosfell ehf., er flutt úr Mosfellsbæ. Skrifstofa
fyrirtækisins er nú að Miðhrauni 14, 210 Garðabæ og trésmiðjan að Norðurgarði 8 í Sandgerði.

KERTO LÍMTRÉ

KERTO LÍMTRÉ býður upp á ýmsa möguleika.

Æfingasvæði NK á Seltjarnarnesi

KERTO LÍMTRÉ er frá Finnlandi og hefur verið á markaði á Íslandi frá árinu 1981.
KERTO LÍMTRÉ er mikið notað sem burðarbitar, einnig í milligólf og þaksperrur
þar sem venjulegar sperrur duga ekki.
KERTO LÍMTRÉ getur sparað verulega fjármuni í burðarvirki þar sem
þaksperrur fara yfir 5 metra í lengd, þá er notað KERTO LÍMTRÉ í stað
hefðbundinna þaksperra og losnað við burðarbita og súlur.
KERTO LÍMTRÉ, eitt það besta í tré, til nýbygginga og viðhalds.

Iðnaðarhúsnæði í Hafnarfirði

TM MOSFELL EHF • MIÐHRAUNI 14 • SÍMI 566 6606 • FAX 566 6619 • MOSFELL@MOSFELL.IS
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& fjör við matarborðið

L Líkt og „frúin hlær í betri bíl frá Bílasölu Guðfinns” hafa börnin oft meira gaman af matnum ef hann er skemmtilega framreiddur. Það má að sjálfsögðu
gera með matreiðslunni sjálfri en einnig er hægt að verða sér úti um fallegan og sniðugan borðbúnað og bitabox. Við fórum á stúfana og fundum nokkra
sniðuga hluti í eldhús barnanna. Mikið er til af skrautlegum bitaboxum með ýmsum skemmtilegum smáatriðum eins og til dæmis litlum hólfum og
smellum. Svo má fá box eða poka sem halda heitu og köldu. Hin japönsku bento-box eru mjög sniðug en þau skiptast niður í lítil hólf sem taka má úr að
vild og því er hægt að raða snyrtilega í bitaboxin og hafa margréttað.

1. Borðbúnaðarsett með dýramyndum
sem er ofan í skemmtilegu boxi sem er til
margra hluta nytsamlegt. Til dæmis gæti það
nýst sem nestisbox. Fæst í Þorsteini Bergmann á Skólavörðustígnum og kostar 2.380 kr.

4

1

5

2. Bento-box frá Hello Kitty. Fæst í Frú
fiðrildi og kostar 1.290 kr.

3. Áldós með böngsum í lautarferð.
Klassískt og skemmtilegt box sem nýst getur
sem kökudunkur, bitabox eða leikfangageymsla. Fæst í Þorsteini Bergmann og
kostar 770 kr.

4. Hnífapör sem hægt er að púsla saman.
Kosta 880 krónur og fást í Þorsteini Bergmann.

5. Skemmtilegur sessunautur. Tiny Terry
dúkka frá My-Toy, „picnic“-týpan og því ekki
úr vegi að kippa henni með sér í lautarferð.
Þetta er í raun safngripur þar sem dúkkan er
af gömlum lager frá sjötta áratugnum. Fæst í
Þorsteini Bergmann og kostar 680 kr.

2
3

ARION hágæða hundafóður!

Lynghálsi 3 Sími: 540 1125
www.liﬂand.is

Sunna Sól (2x CACIB), besti hundur
tegundar hjá HRFÍ 8. okt 2006, hefur
verið á Arion fóðri í rúmt ár.

DÝRAHEIMUR STENDUR NÚ FYRIR

LJÓSMYNDA- OG
MYNDBANDASAMKEPPNI
ÞAR SEM AÐALVIÐFANGSEFNIÐ ER GÆLUDÝR
KEPPNINNI LÝKUR 1. APRÍL
NÆSTKOMANDI OG VEITT
ERU VEGLEG VERÐLAUN
FYRIR BESTU LJÓSMYNDINA
SEM OG BESTA MYNDBANDIÐ.

SENDIÐ EFNIÐ Á:
KEPPNI@DYRAHEIMUR.IS
EÐA
DÝRAHEIMUR
KRÓKHÁLSI 4
110 REYKJAVÍK
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L HITAPLATTAR geta tekið óþægilega
mikið pláss í eldhúsinu. Það er ekki hægt að
segja um þennan hérna sem er frá menu
og fæst hjá Tékk Kristal. Hann er hannaður af
Jakob Wagner, er úr einhvers konar gúmmíi og
eins og sést er hægt að leggja hann saman þannig
að lítið fer fyrir honum. Til dæmis passar hann þá vel
ofan í hnífaparaskúffuna.

GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …
• ENGIN MÁLNINGAVINNA
• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

Svart og hvítt er vinsælt. Íbenholt er
svartasti náttúruviður sem til er.

• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN
• FALLEGT ÚTLIT
• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR
• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING
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PGV ehf. ı Bæjarhrauni 6 ı 220 Hafnafjörður ı Sími: 564 6080 ı Fax: 564 6081 ı www.pgv.is



 



Höldulausar innréttingar með álgripi
á skúffunum eru vinsælar. Ekki spillir
þegar þær eru hvítar með háglansáferð
og svartri plötu.

Hannað og smíðað
hér heima
L

 

  

     

      
  

Frönsk hnota er í þessari innréttingu. Hún hefur þá eiginleika að halda nánast alveg
óbreyttum lit.

Íslenskar innréttingar úr eðalviði eru aðalsmerki fyrirtækisins GKS á Funahöfða 19.

Í nýjum sýningarsal GKS ber
mest
á
eldhúsinnréttingum.
Sumar eru úr næstum svörtum
náttúruviði sem nefnist íbenholt,
aðrar ljósari, allt upp í hvítan háglans. Allar stílhreinar og vandaðar. Að sögn Arnar Aðalgeirssonar
framkvæmdastjóra eru innréttingarnar búnar til á staðnum.
„Þetta er allt íslensk vara, hönnuð
hér heima og smíðuð hér heima,“
segir hann festulega. Hann tekur
fram að þótt við blasi einkum eldhúsbúnaður í sýningarsalnum þá
þjónusti GKS innréttingamarkaðinn allan og taki að sér sérsmíði
hvers konar fyrir stofnanir, fyrirtæki og heimili. „Við sérsmíðum
til dæmis eldhúsinnréttingar sem
við hönnum í samráði við okkar
viðskiptavini og finnum með þeim
bestu uppröðun og lausnir,“ segir

hann og tekur fram að fyrirtækið
kappkosti að nota vandað efni og
bestu íhluti sem fáanlegir séu.
Aðspurður segir hann efnið einkum koma frá Þýskalandi.
GKS varð til fyrir nokkrum
árum með samruna fyrirtækjanna
Kristjáns Siggeirssonar, Gamla
kompanísins og Trésmiðjunnar
eldhús og bað. Starfsmenn eru
þrjátíu og Arnar segir þar mikla
reynslu samankomna. „Við erum
með stóra verksmiðju á íslenskan
mælikvarða og hagkvæma framleiðslu þar sem við höfum yfir að
ráða fullkomnustu tækni sem
hægt er að fá, tölvustýrðar vélar
sem tryggja hámarksnákvæmni
og hagræðingu í vinnslu.“ Þess má
geta að hægt er að sjá framleiðsluna á vefnum www.gks.is
gun@frettabladid.is

Mikið er til af skilrúmum og alls kyns
bökkum í skúffurnar hjá GKS.
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Andy Warhol gerði drottningunni góð
skil í verkum sínum.

Áttundi áratugurinn og Warhol

A

ndi listamannsins Andys
Warhol hefur heldur betur verið
endurvakinn með kvikmyndinni The
Factory Girl. Því er kominn tími til að
dusta rykið af verkum listamannsins
sem gerði Campbell‘s-súpudósina fræga. Andy Warhol var einn
af frumkvöðlum popplistarinnar í
Bandaríkjunum. Hann fæddist árið
1928 og hét með réttu Andrew Warhola og var af tékkneskum ættum.
Warhol gerði neyslusamfélagið
að sínu helsta viðfangsefni og eru
staflar af handmáluðum Brillókössum listamannsins af mörgum taldir
tímamótaverk í listasögunni.
Á vefnum er hægt að nálgast
afprentanir af verkum meistarans,
eins og myndirnar ódauðlegu af
Marilyn Monroe og Englandsdrottningu. Sjá fulcrumgallery.com.

L UPPLÝSTAR MÖLFLUG-

UR Pakkinn utan af ljósinu
er lampinn sjálfur og honum
fylgja límmiðar af mölfiðrildum
sem hægt er að líma á vegginn. Skemmtileg hönnun sem
við fundum á netinu, slóðin á
vefsíðuna er: www.designinit.
org.uk .

Nýjar vörur

heimaerbest L
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Tunglið og
ungfrú Blanche
Japanski hönnuðurinn Shiro
Kuramata (1934-1991) er einn
merkasti hönnuður Japana á
tuttugustu öld. Kuramata var
þekktastur fyrir að nota efni
úr iðnaði líkt og stálmöskvanet
til að móta húsgögn og innanstokksmuni.
Eitt af hans þekktustu verkum og það sem vakti mikla
athygli þegar hann kynnti það
árið 1986 var stóllinn „How
High the Moon“. Talið er að
stóllinn endurspegli kraft og
vaxandi sköpunargáfu Japans
eftirstríðsáranna.
Árið 1990 veittu frönsk yfirvöld Kuramata hin virtu verðlaun Ordre des Arts et des

How High the Moon.

1

2

Miss Blanche

Lettres, fyrir framlag sitt til
lista og hönnunar.
Þess má geta að árið 1997
seldist „Miss Blanche“-stóll úr
smiðju Kuramata á 86 þúsund
Bandaríkjadali hjá uppboðshúsinu Christie‘s í London.
Tveggja sæta „How High the
Moon“-stóll seldist á 24 þúsund
dali hjá Bonhams í London ári
síðar. Kuramata er meðal eftirsóttustu listamanna og hönnuða tuttugustu aldarinnar.

5
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4

Aftur til fortíðar
ECC Bolholti 4
Sími 511 1001

Hreinsar loftið
Eyðir lykt
Drepur bakteríur

L Mörgum finnst fátt notalegra en að rifja upp æskuna í eldhúsinu hjá ömmu, þegar
kringlu var dýft í sykrað mjólkurkaffi og Fjórtán fóstbræður eða söngvar Savannatríósins
hljómuðu frá einu útvarpsrásinni sem var í boði. Þeir sem kunna vel að meta slíkar minningar ættu að gera sér ferð í Byggt og búið því þar er að finna töluvert úrval af skemmtilegum munum sem færa andann aftur til fortíðar.

1. Fallegur teketill á 4.999 kr.

3. Morgunhaninn. Sígild vekjaraklukka sem

2. Kitchen Aid hrærivél er draumur margra

ætti að henda öllum svefnpurkum fram á gólf
með hressandi bjölluhringingu. Kostar 1.749 kr.

húsmæðra (og útivinnandi húsmæðra). Hvað
með að fá sér eina bleika og styrkja um leið
baráttuna gegn brjóstakrabbameini? Vélin
kostar 42.900 kr. en hluti af þeirri upphæð
rennur til rannsókna á brjóstakrabbameini.

4. Hæna sem mælir suðutíma, eða hvaða
tíma sem er. 382 kr.

5. Litrík og sæt glös sem myndu henta vel
fyrir mjólk og kringlu. Kosta 249 kr. stykkið.

Hönnun: Lodovico Acerbis, 1999

NEW CONCEPTS

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.

12 L heimaerbest
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Daníel hannar ekki
bara húsgögn, hér
er sushi-sett úr
smiðju hans.

Rúmið Garmur er allsérstætt í útliti.
MYNDIR/GUÐMUNDUR INGÓLFSSON

Parabola heitir
þessi stóll en
Daníel notar jöfnur
fyrir fullkomið
burðarþol til að
smíða fætur stóla
sinna og gerir þá þannig
endingarbetri.

Frá buffhamri í
húsgagnahönnun
L

Myndlistarmaðurinn Daníel Magnússon smíðar og hannar húsgögn í aukavinnu.

Hann situr í notalegu horni á kaffihúsinu
Gráa kettinum á spjalli við nokkra kunningja
þegar blaðamann ber að garði. Myndlistarmaðurinn og húsgagnasmiðurinn Daníel
Magnússon er hér heimavanur enda fastagestur.
„Mamma lagaði allt heima hjá mér með
buffhamri og ég fékk að hjálpa til þegar
þurfti,“ segir Daníel og útskýrir þannig grunn
sinn í húsgagnasmíðinni. „Svo eignaðist ég
verkfæri á fermingaraldri og fór að smíða
mér hluti. Á þessum tíma fékk ég gamalt búr
til að búa í og fékk að innrétta það sjálfur, lagaði gólfið og smíðaði mér rúm og stóla. Þetta
var svona fyrsta „projectið“ mitt,“ segir Daníel og glottir. „Ég bjó í þessu herbergi í tvö,
þrjú ár og svo tók bróðir minn við og þessar
mublur dugðu vel,“ segir Daníel en segja má
að þarna hafi strax verið farið að mótast það
sjónarmið sem hann miðar við í dag við húsgagnahönnun sína. „Ending er ákveðið
sjónarmið hjá mér, en þó ekki á kostnað fagurfræðinnar. Það er númer eitt, tvö og þrjú að
hlutir séu ekki búnir til úr vondu „materíali“
eða illa samsettir,“ segir Daníel en á húsgögnum hans er svo gott sem lífstíðarábyrgð þar
sem hann lagar þau ávallt strax ef þau bila.
„Þetta er nokkurs konar „statement“ gegn
þessari fjöldaframleiðslu sem við eigum kost
á að eignast í dag. Ég vil að hægt verði að

finna húsgögnin mín í Góða hirðinum eftir
200 ár og þá í góðu lagi,“ segir hann og hlær.
Daníel segir húsgögn sín selja sig sjálf.
„Þar sem þau hafa lent hafa þau smitað út frá
sér,“ segir Daníel, sem hefur smíðað húsgögn
frá árinu 1994. Ekki hefur þó verið
mikið að gera fyrr en núna síðustu mánuði.
Daníel selur munina sjálfur,
hann prófaði að vera með þá í verslun um tíma en fannst það ekki henta þar
sem álagningin er svo mikil og við það
verði hlutirnir of dýrir.
Inntur eftir því hvort allt á heimili hans sé eftir hann sjálfan svarar
Daníel: „Ég á húsgögnin mín voðalega stutt, ef einhvern vantar
eitthvað í gjöf eða annað tek ég
hann út af heimilinu mínu. Í dag
á ég tvo stóla og það getur vel
verið að þeir þurfi að fara að
heiman einhvern daginn,“
segir Daníel kíminn og
bætir við að hann hafi
meira að segja einu sinni
selt undan sér rúmið sitt. „Ég
hef bara ekki efni á sjálfum
mér,“ útskýrir hann glottandi.
solveig@frettabladid.is

LOKADAGAR

30% afsláttur af rúmum
rafstillanleg og hefðbundin.

Stóllinn Hex sem hægt er að
hækka og lækka.

Daníel með stól sem hann
hannaði og smíðaði sjálfur.
„Þessi er kallaður Lazy-girl og
er hannaður út frá fullkomnu
burðarþoli,“ segir Daníel um
stólinn, sem þjónar gestum
Gráa kattarins í Hverfisgötu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

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

Nýtt kortatímabil

20-50% afsláttur

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

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

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

l a u

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

Ótrúleg tilboð í gangi

hönnun: www.origami-art.net

á rúmum, rúmgöflum,
svefnsófum og náttborðum

Þú sefur betur í rúmi frá Lúr
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4IL SÎLU -ITSUBISHI 0AJERO SJ¹LFSKIPTUR
EKINN  ÖÒS KM Å GËÈU ¹STANDI %R
¹ LOFTBËLUDEKKJUM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
 
4IL SÎLU +IA 3PORTAGE ¹RG k OG &ORD
%SCORT ¹RG k 4ILBOÈ ËSKAST 5PPL Å S
 
3KODA /CTAVIA  k EK  ÖÒS
VEL MEÈ FARINN 6ERÈ  ÖÒS 3 


0LYMOUD !CALIM ¹RGl EK Ö
3KOÈAÈUR k  6ERÈ  EÈA TILBOÈ
5PPL Å S  

4OYOTA #OROLLA ¹RG k EK Ö .Õ
VETRARDEKK SUMARDEKK Å LAGI 4ILBOÈ ËSK
AST 3  

3KODA /CTAVIA k EK  ÖÒS ,ISTAVERÈ
 ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS 3 

&R¹B¾R BÅLL 4OYOTA #AMRY   EK
 KM  GÎTUNA  6ERÈ
 3ÅMI  

(YUNDAI %LANTRA  RG k 3SK
3K k 3UMAR OG VETRARDEKK 5PPL Å
S  
"-7 EIGENDUR 4IL SÎLU NÕ FRAMLJËS
MEÈ FESTINGUM OG ÎLLU 0ASSA ¹ 
BÅL FR¹ k l  NÕ "-7 MERKI 3
 

4OYOTA 2AV ¹RG  EK  Ö 
GÅRA !BS AIRBAG SK k SETT  L¹N
 3  

4OYOTA 9ARIS 3OL RG k  DYRA %K 
ÖÒS 6EL MEÈ FARINN 5PPL Å S  
  

/PEL #ORSA #OMFORT NÕ SKR 
SJ¹LFSK EK Ö VERÈ Ö 3 


"ENS  RG k 3ELST H¾STBJËÈANDA
¥ ÖOKKALEGU STANDI 5PPL Å S  
6OLVO  ¹RG k VÁL   HVÅTUR SSK
EK  ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS 3 


'EGGJAÈUR -USTANG ¹RG
k   HESTAR

4IL SÎLU (ONDA !CCORD   ) 3PORT k
ÖARFNAST LAGF¾RINGAR 6ERÈ  ÖÒS 3
 

!RCTIC CAT M kl k EK Ö TOPP
EINTAK Å TOPP STANDI SETT VERÈ Ö
GOTT L¹N GETUR FYLGT Ö ÒT OG YFIRTAKA
Ö PER M 5PPL Å S  

b4ILBOÈ FYRSTUR KEMUR
FYRSTUR F¾R

.ISSAN -ICRA SKR  EKINN  ÖÒS
BEINSKIPTUR NÕ KÒPLING NÕYFIRFARINN
'ANGVERÈ  ÖÒS  4ILBOÈSVERÈ 
ÖÒS  HVÅLANDI  ÖÒS  ÖÒS ÒT OG
CA  ÖÒS ¹ M¹N

4IL SÎLU ,AND 2OVER &REELANDER 
VÁL "EINSK RG k %K Ö  DEKKJA
GANGAR ¹ ¹LFELGUM 6AXTALAUST L¹N CA
Ö GETUR FYLGT MEÈ !FB Ö ¹ M¹N
6ERÈ Ö 5PPL Å S  
#HEROKEE ,AREDO ¹RGl , SSK
NÕLEG HEILS¹RSDEKK OG PÒST ¶ARFNAST
SM¹ LAGF¾RINGAR FYRIR SKOÈUN 3 
   

4OYOTA !VENSIS k TIL SÎLU
VEGNA FLUTNINGA

!UÈVELD KAUP ¹ TOPPBÅL

67 0ASSAT k EK  ÖÒS 3K 6ERÈ 
ÖÒS 6OLVO  k %K ÖÒS 3K 6ERÈ
 ÖÒS 3  

(YUNDAI 3ONATA ¹RG k EK  ÖÒS
SSK 'ËÈUR BÅLL 5PPL Å S   
 

$EKURBÅLL (ONDA #26 !DVANCE NÕSKR
 3SK EK Ö  VIÈHALD S
VERÈ  M 3TGRTILB Ö 3 

4OYOTA #OROLLA ¹RG k EK Ö
MJÎGULEG SKIPTI Å 2AV EÈA (ONDU #26
3   "JÎRN

CC SILFURGR¹R EK  ÖÒS SUMAR
OG VETRARD GËÈUR BÅLL Å TOPPSTANDI
SMURBËK 6  Ö 3  

&ORD %XPLORER ¹RGl FALLEGUR BÅLL OG VEL
MEÈ FARINN EK ÖKM 3  

3  

3USUKI 6ITARA k  DYRA EKINN Ö
'OTT EINTAK SKOÈAÈUR k 6ERÈ Ö
5PPL Å SÅMA  
+LINK TILBOÈ /PEL 6ECTRA k   SSK
¶ARFNAST AÈHLYNNINGAR 6ERÈ Ö
4OYOTA #ARINA % k SSK ¥ PARTA EÈA
UPPGERÈ 6ERÈ Ö 3KOÈA ÎLL TILBOÈ
3  
4OYOTA #OROLLA ¹RG k %K Ö 3K
k 'ËÈUR BÅLL 6ERÈ Ö 3  
EÈA  

3UBARU ,EGACY STATION k &ULLKOMINN
FJÎLSKYLDUBÅLL MEÈ DR¹TTARKRËK X OFL
%KINN  ÖÒS KM "EINSKIPTUR MJÎG
VEL MEÈ FARINN OG ¹ DÒNDUR VERÈI 
ÖÒS 5PPL Å S    SAMA STAÈ
"-7  k 6ERÈ  ÖÒS

&LOTTUR JEPPI .ISSAN 4ERRANO k 6ERÈ
 ÖÒS 5PPL Å S  
3UNNY k TIL SÎLU .OKKUÈ GËÈUR BÅLL EK
CA  6ERÈ  6ERÈUR MEÈ
k SKOÈUN 5PPL Å SÅMA  
76 0OLO k EK Ö 3K k LÅTUR
ÖOKKAL ÒT 3ELST ËD   EÈA
GUL ITNIS

  ÖÒS

67 'OLF X k %K  ÖÒS SETT VERÈ
 4ILBOÈ  3TGR 3 


  MILLJËNIR

- "ENS #  k %K  ÖÒS -JÎG
VEL ÒTBÒINN BÅLL 6ERÈ  HVÅLANDI
 ÖÒS 5PPL Å S  
4IL SÎLU  /PEL #ORSUR B¹ÈAR Å MJÎG
GËÈU STANDI 3VÎRT ¹  ÖÒS (VÅT ¹ 
ÖÒS 5PPL Å S     

&ORD -USTANG 'T ¹RG k EK  ÖÒS
SSK 6 !BS 3K k SETT Ö ,¹N
Ö 3  

-AZDA 3PORT k EK  ÖÒS m ¹LF
ELGUR ¹ SUMARD m ¹LFELGUR ¹ VETRARD
(AGST¾TT L¹N GETUR FYLGT ²TBORGUN 
ÖÒS YFIRTAKA 3  
- "ENS C  RG k %K  ÖÒS
m  m FELGUR 4OPPLÒGA RAFMAGN Å
S¾TUM MIKIÈ ENDURNÕAÈUR OG VEL HUGS
AÈ UM 6ERÈ  ÖÒS ¹HVÅLANDI 
ÖÒS 'ULLMOLI  5PPL Å S  

)ZUZU 4ROPER k EK ÖÒS 6ERÈTILBOÈ
5PPL Å S  

4OYOTA #ARINA k EK  Ö NÕ HEIL
S¹RSD SMURBËK FYLGIR  EIG 6  Ö 3
    

3Á UM KAUP OG INNFLUTNING ¹ BÅLUM
OG ÎÈRUM T¾KJUM  ¹RA REYNSLA 
HAGST¾ÈUR 5PPL Å S    
JON JONS AUTOCOM

4ILBOÈ 3ILFURGR¹R 4OYOTA 9ARIS ¹RGERÈ
 EKINN  ÖÒSKM NÕSKOÈAÈUR Å
TOPPSTANDI F¾ST ¹  ÖÒS ¹HVÅLANDI
 ÖÒS 6ALUR S  

4IL SÎLU 3UBAR ,EGACY k SETT VERÈ
 ÖÒS ¶ARFNAST LAGF¾RINGAR TILBOÈ
ËSKAST 5PPL Å S  

4IL SÎLU 0OLO  ¹RG k %KINN 
ÖÒS  DYRA 3VARTUR 4VEIR EIGENDUR
3UMAR OG VETRARDEKK 3  

4IL SÎLU 3UBARU ,EGACY '3   ¹RG k
%K  ÖÒS 5PPL Å S  

!UDI 3 TURBO ¹RG  EK  ÖÒS
KM 5PPL GEFUR *ËHANNES Å S  
JOHANNES HIIS

  ÖÒS

&ORD ESCAPE 8,4 ¹RG EKINN ÖKM
SJ¹LFSKIPTUR MEÈ ÎLLUM AUKAHLUTUM
VERÈ Ö UPPL Å SÅMA  

"ENZ # +OMPRESSOR k %K Ö
4OPPL LEÈUR CRUISE OG FL 6 Ö
4ILBOÈ Ö 3KIPTI ¹ ËD 3 


4OYOTA #OROLLA k %KINN  ÖÒS ¹LF
ELGUR  CD VERÈ  ÖÒS 5PPL 


6AXTALAUST L¹N

4IL SÎLU 'ALANT ',3) ¹RG k 'ËÈUR BÅLL
6ERÈ Ö 5PPL Å S  

4IL SÎLU 4OYOTA #OROLLA k EK  ÖÒS
BEINSK SK k CD Å TOPPSTANDI HV
 ÖÒS VAXTALAUST 4ILBOÈ ËSKAST 5PPL
Å S  

4IL SÎLU /PEL !STRA ¹RG k VERÈ Ö
5PPL Å S  
$AEWOO .UBIRA STATION k  BENS
ÅN EK  Ö BEINSK KRËKUR VERÈ 
ÖÒSUND 5PPL Å SÅMA  

!UDI ! ¹RG k %K Ö  GÅRA
GEISLASPILARI ¹LFELGUR &ÅNASTI BÅLL SETT
VERÈ Ö 4ILBOÈ NÒ Ö 5PPL Å S
 

!UDI ! ¹RG  EKINN  KM
SJ¹LFSKIPTUR  CC 6IRKILEGA VEL MEÈ
FARINN OG FALLEGUR BÅLL 4OPP SMURBËK
SETT VERÈ  4ILBOÈ 
3  

  ÖÒS
$ODGE 2AM  SPORT X ¹RG k
EK Ö -IKIÈ AF AUKAHLUTUM SETT
VERÈ Ö 'OTT L¹N GETUR FYLGT 5PPL
Å S  

-INI #OOPER /NE $ISEL  EK
 ÖÒS KM  GÅRA m ¹LFELGUR DÎKK
AR RÒÈUR NÕ HEILS¹RSDEKK MJÎG FLOTT
EINTAK SETT VERÈ  &¾ST NÒ
¹ ¹HVÅLANDI L¹NI SEM ER  3
 

$IESEL

4OYOTA #OROLLA ¹RG k EK Ö 6ERÈ
Ö 3ÅMI   EFTIR KL 

3UBARU )MPRESA EK  k ,EGACY
EK k 3SK WD CD SPILARI &¹ST ¹
GËÈU VERÈI 5PPL Å S  

²TSALA

/PEL !STRA ¹RG  6ERÈ  ÖÒS
4ILBOÈ  ÖÒS  ¹ M¹N 
L¹N GETUR FYLGT 5PPL Å S  

4OYOTA 9ARIS ¹RG k CC  D %K 
ÖKM G 6ERÈ Ö %NGIN SKIPTI 5PPL
Å SÅMA  

"-7 8  $IESEL  4OPPLÒGA
LEÈUR SAMLITUR m NAGLAD ¹ ¹LF m
SUMARD ¹ KRËMFELGUM XENON LJËS LOS
ANLEGT DR¹TTARBEISLI FILMUR OG FL GL¾SI
LEGUR BÅLL V  SKIPTI MÎGULEG
¹ ËDÕRARI 5PPL Å S   OG 


0!,,(²3  (²3"¥,!2 4), 3®,5

2ENAULT +ANGOO ¹RGl 6ERÈ  ÖÒS
%K  ÖÒS 5PPL Å S  

0ATROL k GËÈUR BÅLL ll DEKK ll
GANGUR FYLGIR ¹ FELGUM 6ERÈ Ö
Ö !TH SKIPTI ¹ ËDÕRARI 3  
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"ÅLAR ËSKAST

0ALLBÅLAR

«SKA EFTIR BÅL EKKI ELDRI EN ¹RG k (ELST
4OYOTA EÈA .ISSAN ¹ Ö STGR 5PPL Å
S  
«SKA EFTIR STEYPUBÅLUM 3  

$IESEL

(YUNDAI 4USCON  $IESEL EKINN
Ö &ILMUR #RUISE 0ROFÅLKRËKUR SUMAR
OG VETRARDEKK ¹ FELGUM 6   9FIRTAKA
¹ L¹NI Ö ¹ M¹N EKKERT ÒT 3 


«SKA EFTIR - "ENZ % BÅL RG k l
-¹ ÖARFNAST HVERS KYNS LAGF¾RINGAR
6ERÈHUGM  Ö 3  

4IL SÎLU GULLFALLEG 4OYOTA $#  $$
RG k m EK  ÖÒS KL¾TT PALLHÒS
RÎRASTUÈARI KRËKUR ÖJËNUSTUBËK 6ERÈ
M 5PPL Å S  

*EPPAR

4OYOTA !YGO ¹RG k TIL SÎLU GEGN YFIR
TÎKU ¹ L¹NI  KR %K  KM
5PPL Å SÅMA  

$ODGE 2AM 
2UMBLE "EE
%INN AF F¹UM ORGINAL SPOI
LERKITT m FELGUR WD NÒM
ERAÈ EINTAK NR  EK Ö
HÎ SETT ÖKR ¹HVÅL
ANDI ÖKR 'ET TEKIÈ BÅL
UPPÅ GOTT STGR VERÈ
5PPL Å SÅMA  

 MILLJËNIR
&ORD %XPLORER ,IMITED  EK Ö
KM %INN MEÈ ÎLLU HVÅLANDI  
,ISTAVERÈ   4ILBOÈ  Ö 3 
   

0AJERO ',3  DÅSEL SSK EK Ö
SILFURGR¹R m BREYTING LEÈUR LÒGA 6ERÈ
Ö "ÅLAÖING (EKLU  

0ALLBÅLAR ¹ ²TSÎLU

4IL SÎLU $ODGE $URANGO ¹RG   
(EMI ,IMITED LEÈUR DVD OFL%K 
ÖÒSKM 6ERÈ   4ILB AÈEINS Ö
HV  Ö 3KOÈA ÎLL SKIPTI 5PPL Å
S  

+ORANDO ¹RG k  DÅSEL %K Ö
.ÕSKOÈAÈUR 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
  E KL 
4IL SÎLU *EEP 'RAND #HEROKEE /VERLAND
 EKINN  ÖMÅLUR 4ILBOÈ  ÖKR
OG YFIRTAKA ¹ L¹NI 3ÅMI  

4IL SÎLU ,ANDCRUISER  ¹RG k EKIN
 m BREYTTUR X DEKKJAGANGAR
.ÕTT HEDD TÅMAREIM 'ËÈUR BÅLL 5PPL Å
S  

4IL SÎLU "RONCO ¹RG k MIKIÈ BREYTTUR
3  

4OYOTA !VENSIS  7AGON "SK RG SEP
k EK  KM 3ÅMI  

 '-# 3UBURBAN X MEÈ ÎLLUM
AUKABÒNAÈI 3ÅMI  
4IL SÎLU m 4OYOTA ,AND #RUSIER 
  TURBODISEL RG k ORGINAL RAFM
L¾SINGAR AFTANFRAMAN FJÎRÈUNARKERFI
UNDAN 2ANCE 2OVER NÕSKOÈAÈUR OFL
5PPL Å S   VIRKA DAGA OG 
 UM HELGAR 0ÁTUR

4IL SÎLU ¹G¾TIS EINTAK AF 4OYOTA (ILUX
DISEL D CAP ¹RG k %KINN CA  ÖÒS
¹ MËTOR   4DI m BREYTTUR ¹ NÕJUM
DEKKJUM LOFTL¾STUR AÈ FRAMAN TREGÈA
AÈ AFTAN AUKA TANKUR KASTARAGRIND CD
CB NMT PALLHÒS OG M FL 6ERÈ Ö
STAÈGREITT 3  

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

!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

4IL SÎLU 4OYOTA ,AND #RUISER  ¹RG k
SSK m BREYTTUR EK MIKIÈ 6ERÈ 
ÖÒS 3  

&ORNBÅLAR
67 'OLF SK  %K Ö   GIRA
SPORTPAKKI TOPPLÒGA OFL 3UMAR OG VETR
ARD ¹ FELGUM 6   M 3  

.ISSAN 4ERRANO LUX ¹RG k DÅSEL m
BREYTING SSK %K  SKOÈAÈUR k
,¹N GETUR FYLGT VERÈ  ÖÒS ENGIN
SKIPTI 3  
9FIRTAKA --# 0AJERO ¹RG k %K Ö
6ERÈ CA  MLLJ 5PPL Å S  

-"ENZ %  #$) %LEGANCE ¹RG 
EK  ÖÒS SJ¹LFSKIPTUR LEÈUR ¹LFELG
UR NAVIGATION RAFM Å ÎLLU  DISKA CD
SPILARI OFLOFL VIRKILEGA GËÈUR BÅLL ¹SETT
VERÈ  !TH TILBOÈ STAÈGREITT
 5PPL Å SÅMA  
!NTON

3JALDG¾FUR JA DYRA - "ENZ FORNBÅLL
TIL SÎLU RG k EK  ÖÒS ¥ TOPP
STANDI 4ILBOÈ ËSKAST Å S   
 

3PLÒNKUNÕR OG
3PARNEYTINN

,AND #RUSIER 68  k #OMMON RAIL
%K  ÖÒS 3J¹LFSSKIPTUR LEÈUR m
BREYTTUR 6ERÈ  BALDVIN MITT
IS EÈA S  

.ISSAN 0ATROL k 4ILBOÈ
VEGNA FLUTNINGS

67 'OLF '4) RG  EK  ÖKM
 GÅRAR 6 Ö "ÅLAL¹N   3KIPTI ¹
ËDÕARI KOMA TIL GREINA 3  

%K Ö GËÈUR BÅLL Å TOPPSTANDI NÕ
m DEKK SMURBËK STIGBRETTI AUKAS¾TI
6ERÈ  Ö 3  

4IL SÎLU #HRYSLER .EWPORT ¹RG 
6ERÈ  ÖÒSUND 5PPL Å S  

--# 0AJERO 6    SSK m
%KINN  Ö %INN MEÈ ÎLLU BÅLL SEM
VERT ER AÈ SKOÈA 3KOÈAÈUR k 5PPL Å S
  OG   !TH ÎLL SKIPTI

4IL SÎLU "UICK #ENTURY ¹RGERÈ k
ËKEYRÈUR ÖAÈ ER EKKI TIL RYÈ Å HONUM Å
TOPPSTANDI MEÈ FULLA SKOÈUN ¹N ATUGA
SEMDA 5PPL Å SÅMA  

m 4ROOPER TIL SÎLU k EK  ÖÒS
,EÈUR VEL ÒTBÒINN TOPPEINTAK -JÎG
GOTT STGR VERÈ ¹HV  ÖÒS 3 
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(VERGI L¾GRA 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 MEÈ NÕJA ÒTLITINU FR¹ 
$ODGE $URANGO FR¹  0ORSCHE
#AYENNE FR¹  4OYOTA 4ACOMA
FR¹  &ORD & FR¹  4OYOTA
&JCRUISER TORF¾RUJEPPI FR¹  .ÕR
 "ENZ -, $ÅSEL ,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

 $"

4),"/¨
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$ODGE #ALIBER ER AF NÕRRI KYNSLËÈ
BANDARÅSKRA BÅLA SEM SAMEINAR G¾ÈI
LÒXUSBÒNAÈ OG SPARNEYTNI   LÅTRAR
PRKM 'L¾SILEGUR FËLKSBÅLLJEPPLING
UR SEM EINNIG F¾ST MEÈ FJËRHJËLADRIFI
'RÅPTU NÕJAN $ODGE #ALIBER ¹ VERKSMIÈJ
UÒTSÎLU Å DAG ¹ KR  ,¾KKUN
DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM
ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARA
KAUP .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

&ORD & ¹RG k EK  ÖÒS KM
MTÎLVUKUBB 6ERÈ  ÖÒS HV  M
&LOTTUR BÅLL ÒR UMBOÈI 3  

,!5'!2$!'52  FEBRÒAR 
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3ENDIBÅLAR

(JËLHÕSI

(ÒSBÅLAR

2ÕMINGARSALA

"-7 2'3 k ¹ GÎTUNA k EK
 KM !"3 BREMSUR TÎSKUR OG INN
RITÎSKUR (ITI Å HANDF ÖJËFAV M FJARST
  M STGR 5PPL Å S  

4IL SÎLU -" 3PRINTER  #$) NÕJA MËD
ELIÈ 3KR¹ÈUR  EKINN  KM
VERÈ 
VSK FLEIRI MYNDIR ¹
WWWENTAIS 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 
 %NTA EHF "AKKABRAUT A 
+ËPAVOGUR

2ÕMINGARSALA ¹ (OBBY HJËLHÕSUM
2ÕMUM FYRIR ¹RGERÈ  ALLRA SÅÈ
USTU HÒSIN MEÈ MIKLUM AFSL¾TTI &YRSTUR
KEMUR FYRSTUR F¾R HÒSIN ERU HLAÈIN
AUKABÒNAÈI ALLT AÈ  KR AFSL¹TTUR
(OBBYHÒSIÈ UMBOÈSAÈILI FYRIR (OBBY
¹ ¥SLANDI $UGGUVOGI  3  
WWWHOBBYHUSIDIS

3UZUKI )NTRUDER  TIL SÎLU RG k
EKIÈ  MÅLUR 6ERÈ Ö 5PPL Å S
 

--# '!,!.4 ',3) !$6!.#%
3J¹LFSKIPTUR  %K ÖKM
,EÈUR 4OPPL n LF 36DEKK
6 ,¹N 
KR  PRM¹N

3#!.)!  
-%%, &%.,(%  
""!  %.''
%0 !, #'$3,2,%(!,
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6IKING FELLIHÕSI TIL SÎLU ¹RGl LÅTIÈ
NOTAÈ 5PPL Å S  

"¹TAR

6ÁLAR OG VERKF¾RI

0ALOMINO #OLT FELLIHÕSI TIL SÎLU RG k
5PPH¾KKAÈ MEÈ NÕJU FORTJALDI 6ERÈ
Ö 5PPL Å S  

6INNUVÁLAR

#-4 HANDFR¾SITENNUR 3AGARBLÎÈ BORAR
OFL SBORG VERKF¾RI VÁLAR 3MIÈJUVEGI
 3ÅMI  

4ILBOÈ ËSKAST Å SKEL MEÈ HÒSI 6ÅKINGUR
 ,  M "  M SETT VERÈ 
MILLJ SKIPTI MÎGULEG ¹ FJËRHJËLI SEXHJËLI
EÈA S¾ÖOTU 3  

4IL SÎLU MÒRBROTST¾KI

"ROKK ROBOT  FJARSTÕRÈUR ¹ BELTUM
3AGIR BROTVÁLAR OG KJARNABORSVÁLAR ,ÅTILL
FLUTNINGABÅLL MEÈ LYFTU %INNIG MINI GRAFA
¹SAMT KERRU 5PPL Å SÅMA  
0OSTMAN "AG "LACK 6ERÈ  ¶ESSAR
TÎSKUR ERU TIL Å FLEIRI LITUM +ULUSUK !RT
3KËLAVÎRÈUSTÅG  /PIÈ FR¹ KL  TIL
 3ÅMI  

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


4IL BYGGINGA

4IL SÎLU  HRAÈA BANDSÎG ËNOTUÈ 5PPL
Å S     

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

'L¾SILEGIR SKEMMTIB¹TAR 
WWWBATAVIKIS

 FET

µMISLEGT

4IL SÎLU NOTAÈAR SKËSMÅÈAVÁLAR 5PPL Å S
  E KL  N¾STU DAGA

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

%IKARHURÈ  X  TIL SÎLU 5PPL Å S
 

2AFSTILLING EHF
$UGGUVOGI 

4IL SÎLU NOKKRAR YFIRFARNAR ÖVOTTAVÁLAR
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UPP Å %INNIG VARAHLUTIR Å ÖVOTTAVÁLAR 3
 

6EGNA FLUTNINGS ER TIL SÎLU VEL MEÈ FARIÈ
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.OKKUR NOTUÈ SJÒKRARÒM F¹ST GEFINS
5PPL Å S  
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(ÒSN¾ÈI TIL SÎLU

(EIMILIST¾KI

#A M FASTEIGN TIL SÎLU EÈA LEIGU ¹
«LAFSVIK -ÎGULEIKI ¹  L¹NI 3ÅMI
 

2AINBOW 2YKSUGUR 'OTT
VERÈ

4IL SÎLU ERU NOTAÈAR 2AINBOW RYKSUGUR
9FIRFARIN AF UMBOÈI BYRGÈ 5PPL Å S
  ¹ DAGINN OG   KVÎLD
OG HELGAR

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

(EILSUVÎRUR

3UMARBÒSTAÈIR

"ARNAVÎRUR
'L¾NÕR 3IMO VAGN

¶JËNUSTUSTARF
&ULLT STARF  &ASTAR VAKTIR ¶ARF
AÈ HAFA FRUMKV¾ÈI OG TALA
ÅSLENSKU 2ËTGRËIÈ FYRIRT¾KI
,¹MARKSALDUR ER  ¹R
5MSËKNIR ¹ STAÈNUM OG
¹ WWW KRINGLUKRAINIS
5PPLÕSINGAR UM STARFIÈ VEITIR
3OPHUS S  

4IL SÎLU GL¾NÕR 3IMO VAGN ËUPPTEKIN V
BREYTINGA 6AGNINN ER MEÈ BURÈARÒMI
OG STILLANLEGU BAKI SKIPTITASKA FYLGIR
MEÈ 6ERÈ Ö 3  

$ÕRAHALD

(UNDAR¾KTIN AÈ
$ALSMYNNI AUGLÕSIR
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
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+ÅKTU ¹ HEIMSÅÈU OKKAR WWW
DALSMYNNIIS
3ÅMI   WWWDALS
MYNNIIS

%NGLALJËS   EÈA
 
%URO6ISA

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

&J¹RHAGSAÈSTOÈ

.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA   
MARKADSSTOFAN MARKADSSTOFANIS
-ARKAÈSSTOFAN EHF .ETHYL D 
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%RUM AÈ FARA AF STAÈ MEÈ HËP ÖAR SEM
¹HERSLA ER LÎGÈ ¹ AÈ LÁTTAST OG L¹TA SÁR
LÅÈA VEL !ÈHALD REGLULEGAR M¾LINGAR
FR¾ÈSLA OG ¹RANGURSTENGD VERÈLAUN Å
BOÈI .¹NARI UPPL HJ¹ ¥RISI Å S  
EÈA 'UNNARI Å S  

-JÎG EFNILEGIR HVOLPAR

&¾ÈUBËTAREFNI
6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST ¶Ò GETUR ÖAÈ
MEÈ (ERBALIFE (AFÈU SAMBAND «LÎF 3
  OLSIAR HOTMAILCOM

4VEIR LJÒFIR OG LOÈNIR ÅSL HVOLPAR UNDAN
($ FRI HEILBR OG AUGNSK FORELDRUM
(2&¥ ¾TTBËK BËLUSETTIR OG ÎRMERKTIR
5PPL HJ¹ R¾KT Å S  

6ANDAÈIR FERÈANUDDBEKKIR TIL SÎLU
6ERÈ  KR STGR 5PPL Å  
«LAFUR

'ARÈAB FM MBÅLSK Å  M LEIGA ER
Ö PRM MEÈ HÒSSJ  M TRYGGING 3
    
3NYRTILEG EINSTAKLINGSÅBÒÈ STUTT FR¹ VERSL
UNARMIÈSTÎÈ MEÈ TENGI FYRIR ÖVOTTAVÁL
5PPL Å S     

4IL LEIGU Å (FJ  HERB ÅBÒÈ MEÈ HÒS
GÎGNUM LEIGIST Å  M¹N %INGÎNGU
REGLUSAMT OG SKILVÅST FËLK KEMUR TIL
GREINA 5PPL Å S  

3TÅFAR HERÈAR HNAKKI HANDLEGGIR
3HIATSU /RKUPÒNKTANUDD ER LAUSNIN
SÅMI  

3NYRTING

 HERB ÅB TIL LEIGU Å 3KIPHOLLTI ¥ ¹R LAUS
 MARS 5PPL Å S   EKL 

 FM ÅBÒÈ ¹ SV¾ÈI  TIL LEIGU FULL
BÒIN HÒSG .ÕUPPGERÈ GL¾SILEG EIGN
Ö ¹ M¹N ,AUS  APR 5PPL Å S
 

.UDD

2AFVIRKJUN

(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

4IL LEIGU GËÈ M   HERBERGJA ÅBÒÈ
¹ GËÈUM STAÈ Å  ,EIGUTÅMI ER FR¹
MIÈJUM -ARS TIL  $ESEMBER LENGRI
LEIGA KEMUR TIL GREINA ¥BÒÈIN ER FULLBÒIN
HÒSGÎGNUM OG T¾KJUM HUGASAMIR
HAFI SAMBAND ¹ HAFSTEINN VISIRIS

+OMDU MEÈ Å ¹TAK

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

-JÎG FALLEG  FM ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È
MEÈ SÁRINNGANGI Å MIÈB¾ 2EYKJAVÅKUR
TIL LEIGU -JÎG RËLEGUR OG ÎRUGGUR STAÈ
UR 6ERÈHUGM  ÖÒS 5PPL Å S
 

,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  

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

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

&ALLEG JA HERB ÅBÒÈ Å
MIÈB¾ 2EYKJAVÅKUR

 HERB UM  FM ÅBÒÈ TIL LEIGU ¹
GËÈUM STAÈ Å -OSË ,AUS FLJËTLEGA 5PPL
Å S  
9NDISLEGIR 3CHAFER HVOLPAR TIL SÎLU
'UNNARSHOLTS )ZOLA X 5RAN 4ILB 4IL
AFHENDINGAR  MARS 5PPL Å S 

3TËRI $AN TIL SÎLU (REINR¾GTUÈ  M¹N
AÈA TÅK SKR¹È HJ¹ (2&¥ 6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  
0OMMERAINIAN HVOLPAR TIL SÎLU 4ÅK OG
RAKKI 4ILBÒNIR TIL AFH UM M¹NAÈARM
"ËLUS OG ¾TTBF 5PPL Å S  
4IL SÎLU 3ÁFER HVOLPAR MEÈ ¾TTBËK FR¹
(2&¥ 'OTT GEÈSLAG ÎRMERKTIR HEILSUF
SKOÈUN OG TRYGGING FR¹ 6¥3 5PPL Å SÅMA
 
4IL SÎLU  ¹RA YELLOW CROWN AMASON
HANDMATAÈUR P¹FAGAUKUR ¹SAMT BRASIL
BÒRI OFL 4ALAR SVOLÅTIÈ SYNGUR OG BLÅSTRAR
6 Ö 3  

JA HERB STÒDIË ÅBÒÈ TIL LEIGU Å VESTURB¾
+ËPAV FYRIR RËLEGAN OG REGLUS EINSTAKL
5PPL E KL  Å S  
(ERBERGI TIL LEIGU Å (FJ MEÈ HITA OG RAFM
!ÈG AÈ BAÈI SETUSTOFU OG ÖVOTTAHÒSI
5PPL Å S  

!MERÅSKIR #OCKER 3PANIEL HVOLPAR TIL
SÎLU (VOLPARNIR AFHENDAST MEÈ ¾TTBËK
OG HEILSUFARSSKOÈAÈIR .¹NARI UPPL UM
TEGUNDINA OG HVOLPANA ER Å S  
OG WWWDRAUMORACOM

4RÁSMÅÈI

6ANTAR ÖIG SMIÈI 4ÎKUM AÈ
OKKUR FLEST VERKEFNI STËR OG
SM¹ 0ALLAR SUMARHÒSAST¾KK
UN SUMARHÒS SL¹ UPP VEGGJUM
FLÅSALAGNIR KL¾ÈNINGAR BARA ALLT
'ERUM TILBOÈ Å VINNU OG EFNI
5PPL Å S   WWW
KLASSASMIDIRCOM

®NNUR ÖJËNUSTA
²TSAUMUR

4EK AÈ MÁR AÈ FYLLA UPP MEÈ KROSS
SAUMI PÒÈA KLUKKUSTRENGI OG STËLA 3
 
4ÎKUM AÈ OKKUR ALMENNA JARÈVEGS
VINNU 5PPL Å SÅMA  

'ISTING

6EL MEÈ FARIÈ SËFASETT   6ERÈ Ö
3  
4IL SÎLU FALLEGT SVART LEÈURSËFASETT   
ÒR ®NDVEGI 2ÒMLEGA ¹RSGAMALT EINS OG
NÕTT +OSTAR NÕTT Ö &¾ST NÒ ¹ Ö
5PPL Å S  

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

'EYMSLUHÒSN¾ÈI
"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

¶ORL¹KSHÎFN
0AR ËSKAR EFTIR HÒSN¾ÈI TIL LEIGU
¹ ¶ORL¹KSHÎFN 'REIÈSLUGETA ALLT
AÈ  ÖÒS
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA
  (UGRÒN

,ÅTIL FJÎLSK ËSKAR EFTIR  HERB ÅBÒÈ ¹
SV¾ÈI  ,ANGTÅMALEIGA 'REIÈSLUGETA
 ÖÒS S  

 MANNA FJÎLSKYLDA ËSKAR EFTIR LEIGUÅBÒÈ
N¹L¾GT MIÈBORGINNI 5PPL Å S 

5NGT PAR ËSKAR EFTIR HÒSN¾ÈI REGLUSÎM
3  
6ANTAR ÅBÒÈ ¹ SV¾ÈI   EÈA 
 REGLUSÎM OG HEF GËÈ MEÈM¾LI
'REIÈSLUGETA Ö 3  
4RAUST VERKFR¾ÈISTOFA ËSKAR EFTIR AÈ LEIGJA
¹ HÎFUÈBSV¾ÈINU JA RA HERBERGJA
ÅBÒÈ MHÒSGÎGNUM 63« 2¹ÈGJÎF 3
  .ETFANG HELENA VSOIS

"ÅLSTJËRI ËSKAST
«SKUM EFTIR BÅLSTJËRA MEÈ
MEIRAPRËF FR¹ ALDRINUM  
¹RA ¶ARF AÈ VERA LÅKAMLEGA OG
ANDLEGA HRAUSTUR 'ËÈ LAUN Å
BOÈI FYRIR RÁTTAN STARFSMANN
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

"ÅLSKÒR
 "ÅLSKÒR 

%R AÈ LEITA AÈ BÅLSKÒR TIL SÎLU ¹ HÎF
UÈBORGARSV¾ÈINU !LLAR UPPL Å S 
 *ËN

3KRIFSTOFUSTBËKHALD

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

%RTU SJ¹LFST¾ÈUR SNYRTI
FR¾ÈINGUR

5NGT PAR FR¹ 0ËLLANDI ËSKAR EFTIR ÅB ¹
SV¾ÈI   !NNAÈ KEMUR TIL GREINA
5PPL Å S  

(ÒSGÎGN

(ÒSN ¹ ,AUGAVEGI TIL LEIGU  M
3JARMERANDI HÒS LAGER VINNUAÈST Å KJ
3   OG  

(ÒSN¾ÈI ËSKAST

0AR ËSKAR EFTIR M ÅBÒÈ Å 2EYKJAVÅK
6IÈ ERUM REGLUSÎM OG B¾ÈI Å FÎSTU
STARFI 3KILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ 5PPL
Å SÅMA   EÈA  

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

!TVINNUHÒSN¾ÈI

!TVINNA Å BOÈI

(JËN UM  OG UNGLINGSDËTTUR Å -+
VANTAR GOTT HÒSN HELST Å +ËP FR¹ APRÅL Å
CA¹R 2EGLUSAMT FËLK Å GËÈUM STÎRFUM
MEÈ GËÈA GREIÈSLUGETU 'R¾NIR FINGUR EF
ËSKAÈ ER *ÎKULL S  
.AGLAFR¾ÈINGUR ER AÈ BJËÈA UPP ¹ FALLEG
AR NEGLUR OG GËÈA ÖJËNUSTU5PPLÕSINGAR
OG TÅMAPANTANIR Å   ,ENA

3UMARHÒSHÒSN¾ÈI ËSKAST TIL LEIGU Å
SVEIT ¹ 3UÈURLANDI FR¹  APRÅL OKTËB
ER 3  

 JA OG JA HERB NÕJAR ÅB TIL LEIGU Å 
®LL HÒSG OG BÒNAÈUR FYLGIR 4ILVALIÈ FYRIR
FYRIRT¾KI 6 Ö OG Ö 3  

6ANTAR ÅBÒÈ ER REYKLAUS RËLEG OG DREKK
EKKI 'REIÈSLUGETA ÖM 3 


! #LASS EHF

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

4IL LEIGU HERB  FM ¥BÒÈ ¹ FYRSTU
H¾È Å RB¾NUM ,AUS Å BYRJUN MARS
 M¹N TRYGGINGAGREIÈSLA ,EIGA 
KR PER M¹NUÈ 5PPL Å S   EÈA
 

«SKA EFTIR ,ABRADOR HVOLPI M¹ VERA LÅTIÈ
BLANDAÈUR 5PPL Å S  
«SKA EFTIR LOÈNUM KETTLINGI 5PPL Å S
 

'ARÈLIST
'ËÈU OG STÎÈUGU FYRIRT¾KI
VANTAR GËÈAN VERKSTJËRA TIL AÈ
SJ¹ UM HELLULAGNIR FYRIRT¾KISINS
2EYNSLA AF HELLULÎGNUM SKILYRÈI
5PPLÕSINGAR Å S   EÈA ¹
GARDLISTIS

(¾ ERTU AÈ LEITA ÖÁR AÈ VINNU
ÖAR SEM AÈ ÖÒ GETUR ÖÁNAÈ
VEL UNNIÈ SJ¹LFST¾TT OG R¹ÈIÈ
ÖÁR SJ¹LF Å FR¹B¾RRI VINNUAÈ
STÎÈU LEITAÈU Ö¹ EKKI LENGRA
ÖVÅ HÁRNA GEFST ÖÁR FR¹B¾RT
T¾KIF¾RI AÈ VINNA SEM SJ¹LF
ST¾ÈUR )0, R¹ÈGJAFI )0, STEND
UR FYRIR INTENSE PULSE LIGHT
MEÈ ÖESSARI T¾KNI GETUM VIÈ
NÒ EYTT ËA¾SKILEGUM H¹RUM
VARANLEGA UNNIÈ ¹ ACNE OG
RËSROÈA HRUKKUVANDAM¹LUM
ÎRUM OSFRV ËTRÒLEGA SPENN
ANDI OG ¹RANGURSRÅK MEÈFERÈ Å
ALLA STAÈI
(AFÈU SAMBAND EF ÖÒ VILT
VINNA SJ¹LFST¾TT Å SÅMA 
 (ANNA +RISTÅN $IDRIKSEN

6ERKTAKAFYRIRT¾KI ËSKAR EFTIR
BËKARA SKRIFSTOFUM ¥ CA 
 STARF REYNSLA OG ÖEKKING
¹ 4/' BËKHALDSKERFI KOSTUR
VIÈKOMANDI VERÈUR AÈ HAFA
TÎLVUKUNN¹TTU OG H¾FNI TIL AÈ
NOTF¾RA SÁR %XEL Å STARFI
5MSËKNIR SENDIST TIL
&RÁTTABLAÈSINS MERKT SKRIF
STOFUSTARFll FYRIR  MARS 

%UROPRIS STÎRF Å BOÈI 3  
%UROPRIS
"JÎRNSBAKARÅ ËSKAR EFTIR STARFSKRAFTI TIL
AFGREIÈSLUSTARFA 6INNUTÅMI ER FR¹ KL 
 (ELGA GEFUR FREKARI UPPLÕSINGAR Å
SÅMA  

6ANUR MAÈUR

«SKUM EFTIR RÁTTINGAMANNI BÅLASMIÈ
N¾G VINNA FRAMUNDAN "ÅLASPRAUTUN
3-3 EHF S  

(JËLBARÈAVAKTIN
2AFGEYMAVAKTIN

2ÎSKA MENN VANTAR Å VINNU 5PPL
Å S   EÈA ¹ STAÈNUM
'ÒMMÅVINNUSTOFAN 30 $EKK 3KIPHOLTI

(REINSIT¾KNI EHF ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA KARL
EÈA KONU TIL STARFA 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ
HAFA MINNI VINNUVÁLARÁTTINDI EÈA MEIRA
PRËF 'ËÈUR VINNUTÅMI OG STARFSUMHVERFI
GOTT 5PPL VEITTAR Å S   EÈA
 
!UKAV  M¹N   )NNIV TENGD BYGG
INGUM Å LAGI MEÈ N¹MI 5PPL Å S 

3MIÈIR L¾RLINGAR EÈA VANIR VERKAMENN
ËSKAST Å BYGGINGARVINNU .¾G VINNA
FRAMUNDAN 'ËÈ LAUN FYRIR RÁTTU MENN
INA 5PPL Å S  

%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
 

%FNALAUG

3TARFSMAÈUR ËSKAST VIÈ PRESSUN ¹ FATN
AÈI 5PPL Å SÅMA  
,EITUM AÈ ¹REIÈANLEGUM STARFSKRAFTI
TIL ÒTKEYRSLU H¹LFAN DAGINN VINNUTÅMI
  HEILSUHRAUSTIR ELDRI MENN
KOMA TIL GREINA ¥SLENSKT SJ¹VARFANG
5PPL    
4RAUST OG DUGLEG MANNESKJA ËSKAST TIL
HEIMILISÖRIFA ¹ GËÈU HEIMILI Å 'ARÈAB¾
5PPL Å S  
#AR WAX STATION IN 2EYKJAVÅK NEEDS WOR
KERS TO CLEAN NEW AND USED CARS )T IS
PREFERABLE THAT APPLICANTS SPEAK ENGLISH
AND THEY NEED TO HAVE A DRIVERS LICENSE
4IME OF WORK IS   -ONDAY
&RIDAY &OR FURTHER INFORMATION CALL 
 OR  

,!5'!2$!'52  FEBRÒAR 



3-!5',µ3).'!2
"ËNSTÎÈ *OBBA

«SKUM EFTIR RÎSKU STARFSFËLKI TIL STARFA
SEM FYRST -IKIL VINNA FRAMUNDAN 5PPL
Å S     

4EK AÈ MÁR R¾STINGU ¹ LITLUM FYRIRT¾KJ
UM OG SAMEIGNUM SEINNIP DAGS OG ¹
KVÎLDIN 3  

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

2AUÈA 4ORGIÈ VILL KAUPA FALLEGAR ERËT
ÅSKAR LJËSMYNDIR KVENNA  ¹RA OG
ELDRI &REKARI UPPLÕSINGAR ¹ WWWRAU
DATORGIDIS

3UBARU ,EGACY STW k   %KINN Ö
4ILBOÈ ËSKAST 3  

4ILKYNNINGAR

&LEETWOOD #HEYENNE m FELLIHÕSI ¹RG
 TIL SÎLU 6EL ÒTBÒIÈ 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S  

!TVINNA ËSKAST

/PEL !STRA  ¹RGERÈ  %KINN 
Ö KM &¾ST MEÈ YFIRTÎKU ¹ L¹NI  Ö
AFBORGUN  Ö ¹ M¹NUÈI 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

²TVEGUM STARFSFËLK FR¹
0ËLLANDI OG 0ORTÒGAL
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 

 WWWJOHANNGIS 6ERTU VEL
KOMINN 




 

-*¼$$

%INKAM¹L

-EIRAPRËF

«SKA EFTIR LESTUNARMANNI Å FRAMTÅÈARSTARF
¹ FLUTNINGASTÎÈ MEÈ MEIRAPRËF 5PPL Å
S  

µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

%RËTÅSKAR LJËSMYNDIR ËSK
AST

&!34%)'.)2

30..

3KO¡UNARFER¡
+9..).'35..5$!'+, 
2%-!8 -JØDD OG -!3! KYNNA  4IL SÚLU MIKI¡ ÞRVAL AF FASTEIGNUM É
FRÉBRUMSV¡UMÓKRINGUM!LICANTEÉ3PÉNI NÉLG¡VI¡STRÚND GOLFVELLIOG
ALLA ¤JØNUSTU +YNNING Ó HÞSAKYNNUM 2%-!8 -JØDD A¡ ÚNGLABAKKA  Ó
-JØDDINNI3UNNUDAGINNFEBRÞARKLn+OMDU KYNNTU
¤ÏR ÞRVALI¡ OG FÉ¡U FREKARI UPPLâSINGAR !¡GENGILEGIR BKLINGAR ME¡
UPPLâSINGUM UM ÓBÞ¡IR OG HÞS AF âMSUM GER¡UM OG STR¡UM VER¡ FRÉ KR
 A¡ HEFUR ALDREI VERI¡ AU¡VELDARA A¡ EIGNAST DRAUMAHÞSI¡ É
3PÉNI 6I¡ BJØ¡UM UPPÉ SKO¡UNARFER¡IR TIL 3PÉNAR FYRIR A¡EINS KR 
'ISTINGOGGØ¡¤JØNUSTAÓBO¡IFYRIRÉHUGASAMAKAUPENDUR%INNIGERHGTA¡
HAFASAMBANDVI¡*ØN"JARNAÓSÓMA OGE¡ASENDAPØSTÉNETFANG
JONBJARNI REMAXIS


 

*ØNAS¾RN
*ØNASSONHDL
LÚGGFASTEIGNASALI


*ØN"JARNI
3ÚLUFULLTRÞI



JONBJARNI REMAXIS

(%)-),)/'3+)0

(%)-),)/'3+)0

!NNA,INDA
"JARNADØTTIRHDL
LÚGGFASTEIGNASALI

!NNA,INDA
"JARNADØTTIRHDL
LÚGGFASTEIGNASALI

-ÉVATJÚRN

6ER¡

'UNNAR
3ÚLUFULLTRÞI

3TR¡
&JÚLDIHERBERGJA
"YGGINGARÉR
"ÓLSKÞRJÉ



.JAR¡VÓK

5MERA¡R¡ANâTTPARHÞSFMAUKFMBÓLSKÞR ALLSFM(ÞSI¡SKILASTFULLBÞI¡A¡UTANME¡
MARMARASALLA LØ¡FULLFRÉGENGINNME¡SNØBR¡SLAOGSTIMPLU¡UPLANIBOMINITE BÞI¡A¡JAR¡VEGSSKIPTA
FYRIRSØLPALL!¡INNANSKILASTHÞSI¡TILBÞI¡UNDIRTRÏVERK¤EASALLIRMILLIVEGGIRKOMNIRUPPOGBÞI¡A¡GERA
RÉ¡ FYRI INNBYGG¡UM HALOGEN LJØSUM  Ó LOFTUM RAFMAGN FRÉGENGI¡ FRÉ TÚFLU Ó SAMTENGIDØSIR 'ØLFHITI ER
FULLKLÉRME¡ME¡FLOTIOGALLURSTâRIBÞNA¡URFYLGIR

GBB REMAXIS

3JØNARHØLL 

6ER¡

'UNNAR
3ÚLUFULLTRÞI

3TR¡
&JÚLDIHERBERGJA
"YGGINGARÉR
"ÓLSKÞRJÉ



3ANDGER¡I
&YRSTIRKOMAFYRSTIRFÉ
3IGUR¡UR
3ÚLUFULLTRÞI

.ÆFMHERBEINBâLISHÞSMBÓLSKÞR Ó3ANDGER¡I(ÞSI¡SKIPTISTÓANDDYRI ¤VOTTAHÞS HOL STOFU BA¡
ELDHÞS OG  SVEFNHERBERGI ÉSAMT FATAHERBERGI (ÞSI¡ ER ME¡ TIMBURGRIND REIST É STA¡STEYPTUM SÚKKLI
(ÞSI¡ ER KLTT ME¡ LJØSGRÉRRI ÉLKL¡NINGU OG MAHONY KRINGUM ANDDYRI ¤AKKANTUR HVÓTUR A¡ FRAMAN
HVÓTARRENNUROGNI¡URFÚLL HVÓTIRTIMBURGLUGGARME¡TVÚFÚLDUGLERI HVÓTARHUR¡IR

SIGGI REMAXIS

SIGGI REMAXIS

(%)-),)/'3+)0

(%)-),)/'3+)0

!NNA,INDA
"JARNADØTTIRHDL
LÚGGFASTEIGNASALI

3VÚLUTJÚRN

'UNNAR
3ÚLUFULLTRÞI

3TR¡
&JÚLDIHERBERGJA
"YGGINGARÉR
"ÓLSKÞRJÉNEI



.JAR¡VÓK
/PI¡HÞS3UNNUDAGMILLI 

+OMI¡ERINNÓRÞMGOTTANDDYRIME¡GØ¡UMFATASKÉPUMOGFLÓSUMÉGØLFI)NNAFANDDYRIERGENGI¡INNÓ
¤VOTTAHÞSOG¤A¡ANSVOINNÓBÓLSKÞR BÓLSKÞRNUMHEFURVERI¡BREYTTOGERA¡HLUTATILGEYMSLAOGA¡HLUTA
TIL HERBERGI (ERBERGIN ERU ÚLL MJÚG RÞMGØ¡ ME¡ GØ¡UM ¤REFÚLDUM FATASKÉPUM · HJØNAHERBERGI ER GOTT
FATAHERBERGI "A¡HERBERGI¡ ER MJÚG FALLEG ME¡ EINSTAKLEGA FALLEGU BA¡KARI SEM ER MUN BREI¡ARA EN
TÓ¡KAST OGEINNIGDÓØ¡ALâSING%LDHÞSI¡ERMJÚGRÞMGOTTOGGØ¡INNRÏTTINGU

GBB REMAXIS

!NNA,INDA
"JARNADØTTIRHDL
LÚGGFASTEIGNASALI

(EI¡ARHOLT
+EFLAVÓK
'Ø¡EIGNÉRØLEGUMSTA¡

3IGUR¡UR
3ÚLUFULLTRÞI

3IGUR¡UR
3ÚLUFULLTRÞI





6ER¡

GBB REMAXIS

6ER¡ 

3IGUR¡UR
3ÚLUFULLTRÞI

3TR¡
&JÚLDIHERBERGJA
"YGGINGARÉR
"RUNABØTAMAT 
"ÓLSKÞRJÉ



'Ø¡JAHERBERGJAÓBÞ¡ÉNE¡RIH¡ÓFJØRBâLIÉSAMTBÓLSKÞR·BÞ¡INERFMOGBÓLSKÞRINNFMSAMTALS
FM ·BÞ¡IN SKIPTIST Ó TVÚ HERBERGI ELDHÞS OPI¡ VI¡ BOR¡STOFU SETUSTOFA BA¡HERBERGI ME¡ STURTU OG
BA¡KARI ¤VOTTAHÞSGEYMSLAINNÓÓBÞ¡'Ø¡EIGNINNSTÓBOTNLANGAOGNÉLGTHEI¡ARSKØLA



SIGGI REMAXIS

'UNNAR
3ÚLUFULLTRÞI



SIGGI REMAXIS

GBB REMAXIS
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Fyrstu eintök PS3 komin í verslanir
2ISASLAGUR ER FRAM UNDAN .INTENDO 7II MEÈ ERËBIKKFJARSTÕRINGUNA
SÅNA 8BOX  MEÈ ÎFLUGUSTU NETSPILUNINA OG NÒ 0LAY3TATION  MEÈ
BESTA VÁLBÒNAÈINN
-IKIÈ BRAS HEFUR VERIÈ ¹ 3ONY AÈ KOMA 03 ÒT )LLA GEKK MEÈ
"LUE 2AY DRIF Å TÎLVUNUM FLËKIÈ ER AÈ BÒA TIL LEIKI FYRIR VÁLINA OG
EITTHVAÈ Å FRAMLEIÈSLUFERLINU GERÈI ÖAÈ AÈ VERKUM AÈ VÁLINNI SEINKAÈI
OG ÖEGAR HÒN LOKSINS KOM KOM HÒN Å ALLT OF F¹UM EINTÎKUM
,EIKJAÖYRSTIR ¹HUGAMENN GETA NÒ K¾ST ÖVÅ LOKSINS SÁR FYRIR END
ANN ¹ VANDR¾ÈUNUM .OKKRAR PRUFUVÁLAR ERU KOMNAR TIL LANDSINS OG
H¾GT ER AÈ PRËFA Ö¾R TD Å "4 Å 3M¹RALIND EN VÁLARNAR VERÈA EKKI
F¹ANLEGAR Å ALMENNRI SÎLU FYRR EN  MARS

&2 6).342) 8"/8 03 /'
.).4%.$/ 7))

0%23«.!.

&AÈIR IMPRESS
IONISMANS
/SCAR #LAUDE -ONET F¾DDIST Å 0ARÅS
¹RIÈ  &AÈIR HANS VAR GR¾N
METISKAUPMAÈUR OG MËÈIRIN SÎNG
KONA EN ÖAU FLUTTU MEÈ DRENGINN
ÖEGAR HANN VAR TVEGGJA ¹RA TIL ,E
(AVRE Å .ORMANDÅ ¶R¹TT FYRIR ËSK
IR FÎÈUR SÅNS UM AÈ HANN T¾KI VIÈ
FJÎLSKYLDUFYRIRT¾KINU VILDI -ONET
F¹TT ANNAÈ EN AÈ VERÈA LISTAMAÈUR
OG ÖVÅ EYDDI HANN ËM¾LDUM TÅMA
¹ STRÎND .ORMANDÅ ÖAR SEM HANN
¾FÈI SIG Å AÈ TEIKNA MEÈ KOLUM
 UPPVAXTAR¹RUNUM L¾RÈI -ONET
Å LISTASKËLANUM ¹ STAÈNUM (ANN
N¹ÈI STRAX ¹G¾TIS ¹RANGRI OG GAT SELT
KOLATEIKNINGAR SÅNAR ¹  FRANKA
STYKKIÈ !LLT BREYTTIST ÖË ER MËÈIR
HANS DË EN Ö¹ VAR -ONET  ¹RA
GAMALL (ANN FLOSNAÈI UPP ÒR SKËLA
OG FLJËTLEGA FLUTTI HANN TIL 0ARÅSAR
ÖAR SEM HANN M¹LAÈI OG SAFNAÈI
AÈ SÁR VINUM SEM DEILDU MEÈ HON
UM ¹STINNI ¹ IMPRESSIONISMA

RIÈ  VARÈ -ONET ÖEKKTUR FYRIR
M¹LVERK SITT +ONAN Å GR¾NA KJËLN
UM &YRIRS¾TAN VAR #AMILLE $ONC
IEUX SEM SÅÈAR VARÈ KONA HANS OG
MËÈIR TVEGGJA BARNA HANS ¶R¹TT
FYRIR FR¾GÈINA GEKK HONUM ILLA AÈ
L¹TA ENDA N¹ SAMAN OG EINS OG
HVERFLYNDUM LISTAMÎNNUM H¾TT
IR TIL REYNDI -ONET SJ¹LFSMORÈ 
MEÈ ÖVÅ AÈ HENDA SÁR ÒT Å 3IGNU
-ONET LIFÈI AF FLUTTI Å SKAMM
AN TÅMA TIL %NGLANDS VEGNA STRÅÈS
¹STANDS HEIMA FYRIR (ANN HÁLT
¹FRAM AÈ M¹LA FLUTTI AFTUR HEIM EN
¹RIÈ  DË KONA HANS (ANN TËK
SAMAN VIÈ !LICE (OSCHEDÁ Å KJÎL
FARIÈ EN SAMBÒÈIN VIRÈIST FYRST OG
FREMST HAFA VERIÈ FYRIR BÎRN BEGGJA
AF FYRRA HJËNABANDI ¶AU GIFTU SIG
REYNDAR SEINTOG UM SÅÈIR EN ÖAÈ
TËK ÖAU T¾PLEGA TÅU ¹R AÈ KOMAST
AÈ ÖEIRRI NIÈURSTÎÈU
-ONET LÁST  ¹RA GAMALL ¹RIÈ
 (ANN SKILDI EFTIR SIG ARFLEIFÈ
IMPRESSIONISMANS SEM Å STUTTU
M¹LI GENGUR ÒT ¹ AÈ M¹LA UPPLIFUN
INA AF ÖVÅ SEM FYRIR AUGU BER 6ERK
HANS ERU Å DAG GRÅÈARLEGA VERÈM¾T
OG SELDIST EITT ÖEIRRA FYRIR   MILLJ
ARÈA ÅSLENSKRA KRËNA ¹ SÅÈASTA ¹RI
(EIMILDIR 7IKIPEDIA

;67G>@6C

RIÈ  Ö¹  ¹RS GAMALL GEKK
-ONET TIL LIÈS VIÈ FRANSKA HERINN
N¹NAR TILTEKIÈ !FRÅKUDEILDINA SEM
STAÈSETT VAR Å !LSÅR ¶AR ¹TTI HANN AÈ
ÖJËNA Å SJÎ ¹R EN VEGNA VEIKINDA
URÈU ¹RIN AÈEINS TVÎ ,AUSN HANS
VAR ÖË SKILYRÈUM H¹È EN -ONET
ÖURFTI AÈ SKR¹ SIG Å H¹SKËLA OG ÖAÈ
GERÈI HANN ÖËTT HONUM V¾RI AFAR
ILLA VIÈ Ö¹ HUGMYNDAFR¾ÈI SEM ÖAR
VAR VIÈ LÕÈI
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!KUREYRARB¾R AUGLÕSIR NIÈURSTÎÈU
¹ BREYTINGU DEILISKIPULAGS 6ERK
SMIÈJUSV¾ÈISINS ¹ 'LER¹REYRUM 
"¾JARSTJËRN !KUREYRAR SAMÖYKKTI ÖANN  FEBRÒAR  Å SAM
R¾MI VIÈ  MGR  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA OG  MGR
KAÚA    Å SKIPULAGSGERÈ TILLÎGU AÈ BREYTINGU ¹ DEILISKIPULAGI
6ERKSMIÈJUSV¾ÈISINS ¹ 'LER¹REYRUM SEM AFMARKAST AF "ORGAR
BRAUT 'LER¹RGÎTU ¶ËRUNNARSTR¾TI "YGGÈAVEGI OG GAMLA ÖJËÈ
VEGINUM SEM LIGGUR NÒ AÈ BYGGÈINNI VIÈ +LETTABORG



3EX ATHUGASEMDIR B¹RUST ¹ KYNNINGARTÅMANUM OG HEFUR SKIPU
LAGSNEFND AFGREITT ATHUGASEMDIRNAR OG SENT ÖEIM SEM Ö¾R
GERÈU UMSÎGN SÅNA 6EGNA ATHUGASEMDA HEFUR VERIÈ FALLIÈ
FR¹ BREYTINGUM ¹ UMFERÈATENGINGUM FR¹ "ORGARBRAUT AÈ 'LER
¹REYRUM AÈ SINNI 5NNIÈ VERÈUR AÈ ENDURBËTUM HVAÈ VARÈAR
VEGTENGINGAR FR¹ "ORGARBRAUT Å SAMR¹ÈI VIÈ 6EGAGERÈINA OG AÈRA
HLUTAÈEIGANDI OG STEFNT AÈ BREYTINGUM SÅÈAR
$EILISKIPULAGSBREYTINGIN HEFUR VERIÈ SEND 3KIPULAGSSTOFNUN TIL
ATHUGUNAR $EILISKIPULAGSBREYTINGIN HLÕTUR GILDI VIÈ AUGLÕSINGU
Å " DEILD 3TJËRNARTÅÈINDA
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¶EIR SEM ËSKA N¹NARI UPPLÕSINGA GETA SNÒIÈ SÁR TIL SKIPULAGS OG
BYGGINGARFULLTRÒA !KUREYRARB¾JAR 'EISLAGÎTU  &REKARI UPPLÕS
INGAR ER EINNIG AÈ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU !KUREYRARB¾JAR
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-%¨&%2¨ ¥ &!.'%,3)
-INNST FJËRIR S¹LFR¾ÈINGAR SÁRH¾FA SIG Å AÈ VEITA BARNANÅÈINGUM MEÈFERÈ
¶ETTA ERU ÖAU ¶ËRARINN 6 (JALTASON OG !NNA +RISTÅN .EWTON S¹LFR¾ÈINGAR
¹ &ANGELSISM¹LASTOFNUN *ËN &RIÈRIK 3IGURÈSSON S¹LFR¾ÈINGUR HJ¹ ,3( OG
«LAFUR ®RN "RAGASON S¹LFR¾ÈINGUR HJ¹ 2ÅKISLÎGREGLUSTJËRAEMB¾TTINU
-EÈFERÈIN FELST Å HUGR¾NNI ATFERLISMEÈFERÈ SEM BEITT ER MEÈ REGLU
BUNDNUM VIÈTÎLUM -ISJAFNT ER HVERSU LÎNG MEÈFERÈIN ER (UGARVILLUR ERU
LEIÈRÁTTAR OG MÎNNUNUM KENNT AÈ FORÈAST RANGAR HUGSANIR OG AÈST¾ÈUR SEM
GETA LEITT TIL BROTA

(6%2.)'  !¨ "2%'¨!34 6)¨
+YNFERÈISBROTAMENN VERÈA ALLTAF TIL ÒTI Å SAMFÁLAGINU B¾ÈI FYRIR OG EFTIR DËM
¶VÅ ER MIKILV¾GT AÈ FORELDRAR R¾ÈI VIÈ BÎRN SÅN TIL AÈ FYRIRBYGGJA AÈ ÖAU VERÈI
FYRIR MISNOTKUN OG TIL AÈ KENNA ÖEIM AÈ ÖEKKJA OG L¹TA VITA EF ÖAU VERÈA FYRIR
SLÅKU

 ¥3,!.$)
"ARNANÅÈINGAR ERU D¾MDIR Å FANGELSI OG F¹ ÖAR MEÈFERÈ EF ÖEIR VILJA H¾TTU
MAT SKAL VINNA ¹ÈUR EN FÎNGUM ER SLEPPT Å REYNSLULAUSN &ANGAR ERU EKKI
D¾MDIR Å EFTIRLIT EFTIR AÈ AFPL¹NUN LÕKUR OG FARA EKKI Å VÎNUN NEMA ÖEIR
ËSKI EFTIR ÖVÅ SJ¹LFIR 6ÎNUN GETUR GEFIÈ FALSKT ÎRYGGI EN LYFIÈ GETUR SLEGIÈ ¹
KYNFERÈISLEGAR HUGSANIR OG ÖR¹HYGGJU GAGNVART BÎRNUM

%2,%.$)3
,YF TIL VÎNUNAR ERU GEFIN BARNANÅÈINGUM ERLENDIS TIL D¾MIS Å $ANMÎRKU
"RETLANDI OG ÕMSUM RÅKJUM "ANDARÅKJANNA 2EYNSLAN ERLENDIS SÕNIR AÈ
ALVARLEGA SJÒKIR BARNANÅÈINGAR GETA VERIÈ SVO UPPTEKNIR AF KYNFERÈISLEGUM
HUGSUNUM OG FANTASÅUM AÈ ÖEIR SVARA EKKI MEÈFERÈ
%RLENDIS ERU MENN STUNDUM D¾MDIR TIL EFTIRLITS EFTIR AÈ AFPL¹NUN LÕKUR OG
F¹ JAFNVEL '03 STAÈSETNINGART¾KI UM FËTINN ÖANNIG AÈ H¾GT SÁ AÈ FYLGJAST
MEÈ FERÈUM ÖEIRRA

3+)04)34 ¥ 46%..4
,4! 4), 3+!2!2 3+2¥¨! "ARNAGIRND GETUR VERIÈ ¹SKÎPUÈ EN OFTAR ER HÒN ¹UNNIN KVEÈNAR FANTASÅUR FARA Å GANG OG ËHËFLEG

NOTKUN ¹ KL¹MEFNI GETUR ÎRVAÈ OG HAFT SL¾M ¹HRIF ¹ ÖRËUNINA %INSTAKLINGAR SEM EKKI NJËTA HEILBRIGÈS UPPELDIS UMHYGGJU ATHYGLI
ÎRVUNAR OG HVATNINGAR GETA EINANGRAST Å FANTASÅUM !È LOKUM GETA ÖEIR L¹TIÈ TIL SKARAR SKRÅÈA GEGN BÎRNUM EKKI SÅST Å SÅNU N¹NASTA
UMHVERFI

Útskúfunin er
hættulegust
Kynferðisofbeldi gagnvart börnum er falið vandamál og lítið um það vitað. Ljóst er þó að barnaníðingar eru undir sérstöku eftirliti hjá Fangelsismálastofnun. Í viðtölum hjá sálfræðingum
stofnunarinnar kemur stundum fram að barnaníðingar telji sig saklausa. „Þeir skilja ekki að þeir
hafi gert rangt,“ segir Þórarinn V. Hjaltason,
sálfræðingur hjá Fangelsismálastofnun. Guðrún
Helga Sigurðardóttir ræddi við hann og Braga
Guðbrandsson, forstjóra Barnaverndarstofu.

H

ér á landi felst
meðferð barnaníðinga nánast eingöngu í hugrænni
atferlismeðferð í
fangelsi og stundum eftir fangavist þar sem menn
læra að þjálfa hugsun sína og
stjórna betur gjörðum sínum. Þórarinn V. Hjaltason, sálfræðingur
hjá Fangelsismálastofnun, segir að
þessi meðferð hafi skilað bestum
árangri. Markmiðið sé að koma í
veg fyrir ítrekun brota en ekki
endilega að breyta kynhneigð þar
sem kynhneigðin sé þegar orðin
fastmótuð hjá fullorðnu fólki.
„Hjá okkur beinist meðferðin
fyrst og fremst að því að fræða um
kynferðislega misnotkun, beina
áhuga einstaklinganna í heilbrigða
átt og kenna þeim að þekkja og varast ákveðnar aðstæður, bera kennsl
á hugsanir og aðstæður sem fela í
sér aukna hættu og fara í þær
hugrænu villur sem einstaklingarnir eru haldnir til að koma í veg
fyrir að þeir hrasi á ný,“ segir Þórarinn.
Misjafnt er hversu mikla meðferð menn þurfa og er það vegið og
metið. Sumir þurfa bara tíu til
fimmtán viðtalstíma með verkefnum inni á milli. Aðrir þurfa mun
lengri tíma.

%INMANALEIKI ER ALGENGUR
Margir einstaklingar telja sig ekki
hafa gert neitt rangt þó að þeir hafi
hlotið dóm. „Maður reynir yfirleitt
að benda þessum mönnum á þær
hugarvillur sem þeir eru haldnir til
að athuga hvort hljóðið í þeim
breytist. Það getur tekið nokkur

viðtöl að fá einstaklinginn til að
vilja gera eitthvað í sínum málum,“
segir Þórarinn, „og stundum eru
menn alveg klárir á því að þeir hafi
verið dæmdir saklausir og þá er
lítið hægt að gera því að þeir viðurkenna ekki brot. Ef þeir hafa hlotið
dóm þá þurfa þeir að haga sér með
ákveðnum hætti til að ekki falli
skuggi á þá eftir að þeir koma út
þannig að ekki sé hægt að klína
neinu á þá og þá reynir maður að
nálgast það þannig.“
Hugarvilla getur falist í því að
mennirnir mistúlka þörf barna eftir
athygli eða snertingu og telja að
eitthvað kynferðislegt sé þar að
baki. Þetta segir Þórarinn að sé
mjög breytilegt milli einstaklinga.
„Maður þarf líka stundum að fara í
önnur vandamál sem tengjast kynferðisbrotinu. Einmanaleiki er
mjög algengur og tilfinningaleg
samsvörun við börn. Oft eru þessir
menn aftarlega á merinni hvað
félagsþroska varðar þannig að
maður þarf að hjálpa þeim að vinna
með það, samskipti við jafnaldra og
þess háttar,“ segir hann.
Talsvert stór hópur manna viðurkennir hins vegar brot sín og vill
gjarnan vinna í sínum málum.
Rannsóknir sýna að minni líkur eru
á því að barnaníðingar brjóti af sér
aftur ef þeir fá góðan stuðning,
öruggt húsnæði, atvinnu, ráðgjöf
og meðferð eftir fangelsisvist.

(AFA ENGU AÈ TAPA
Erlendis hefur vöktun eftir afplánun verið að ryðja sér til rúms.
Vöktunin er þá fólgin í því að barnaníðingnum er gert að tilkynna heimilisfang sitt og fer þá í gang ákveð-

+/-! ¥ 6%' &92)2 (2®35. ¶ËRARINN
6 (JALTASON S¹LFR¾ÈINGUR HJ¹ &ANGELS
ISM¹LASTOFNUN SEGIR MEÈFERÈINA FYRST
OG FREMST BEINAST AÈ ÖVÅ AÈ FR¾ÈA UM
KYNFERÈISLEGA MISNOTKUN BEINA ¹HUGA
EINSTAKLINGANNA Å HEILBRIGÈA ¹TT OG
KENNA ÖEIM AÈ ÖEKKJA OG VARAST ¹KVEÈN
AR AÈST¾ÈUR

(!&! %.'5 !¨ 4!0! "RAGI 'UÈBRANDS
SON FORSTJËRI "ARNAVERNDARSTOFU SEGIR
RANNSËKNIR SÕNA AÈ MINNI LÅKUR SÁU ¹ ÖVÅ
AÈ BARNANÅÈINGUR BRJËTI AF SÁR AFTUR EF
HANN F¹I GËÈAN STUÈNING ÎRUGGT HÒS
N¾ÈI ATVINNU R¹ÈGJÎF OG MEÈFERÈ

ið kerfi sem felst í reglubundnum
heimsóknum og viðtölum. Í sumum
löndum fá barnaníðingar líka staðsetningartæki um ökkla á reynslulausnartíma.
Bragi Guðbrandsson, forstjóri
Barnaverndarstofu, álítur að vöktunarkerfi með stuðningi, reglubundinni meðferð og stuðningsviðtölum sé langlíklegast til að bera
árangur. „Hættulegast er að mönnum sé útskúfað úr samfélaginu, þá
hafa þeir engu að tapa og sjá engan
tilgang í að halda aftur af sér,“
segir hann.
„Þegar þessir einstaklingar eru
hundeltir og þeim gert ófært að búa
og lifa í samfélaginu þá er næsta
víst að þeir brjóta aftur af sér.
Menn hafa engu að tapa og ekki að
neinu að keppa. Þeir fagna því jafnvel að vera settir í fangelsi þar sem
þeim líður betur og þeir fá húsnæði
og mat,“ segir Bragi.

,YFJAVÎNUN SJALDG¾F
Vönun með lyfjum er stundum
notuð erlendis, til dæmis í Bretlandi og á Írlandi og í sumum ríkjum Bandaríkjanna, en lyfjameðferð er sjaldan notuð á Íslandi nema
einstaklingar óski eftir því og er
það þá gert í samráði við lækni.
Lyfjameðferðin hefur ekki gefið
neitt sérstaklega góða raun erlendis, að mati Þórarins. Alltaf óska þó
einhverjir einstaklingar eftir efna-

"ARNANÅÈINGAR SKIPTAST Å TVO HËPA Ö¹ SEM HALDNIR ERU BARNAGIRND ¹ H¹U STIGI
+YNHNEIGÈ ÖEIRRA BEINIST EINGÎNGU AÈ BÎRNUM ¶ESSIR MENN ERU OFT SÅBROTA
MENN OG SKILGREINDIR SAMKV¾MT !LÖJËÈAHEILBRIGÈISM¹LASTOFNUNINNI SEM
SJÒKIR MENN ENDA ERU ÖEIR HALDNIR AFBRIGÈILEGRI KYNHNEIGÈ SEM ER SKAÈLEG
FYRIR FËRNARLÎMBIN
(INN HËPURINN ER MUN FJÎLMENNARI ¶ETTA ERU EINSTAKLINGAR SEM HNEIGJAST
TIL BARNA EN LÅKA TIL ANNARRA OG MISNOTA ÕMSA EKKI BARA BÎRN "ÎRNIN ERU
HINS VEGAR AUÈVELD FËRNARLÎMB OG VERÈA GJARNAN FYRIR BARÈINU ¹ ÖEIM ¶ESSIR
MENN EIGA VIÈ FLËKIN S¹LR¾N VANDAM¹L AÈ STRÅÈA EN ERU LÅKLEGRI TIL AÈ TAKA
MEÈFERÈ EN FYRRI HËPURINN

fræðilegri vönun til að ná tökum á
hneigð sinni því að lyfin draga úr
kynhvötinni.
„Allir eru meðvitaðir um að
þessi meðferð er oft á tíðum mjög
varhugaverð vegna aukaverkana, í
mörgum tilfellum virkar hún ekki
og veitir því falskt öryggi. Í mörgum tilfellum getur hún leitt til aukinnar árásarhneigðar einstaklinganna. Þeir hafa oft brotið af sér
þrátt fyrir lyf auk þess sem auðvelt
er að blekkja og taka ekki inn lyfin.
Þessir einstaklingar geta því verið
gangandi tímasprengjur. Það er
samt ekki útilokað að beita henni
með samþykki og einlægum vilja
þess sem í hlut á,“ segir Bragi.
Lyfjameðferð þykir mjög niðurlægjandi meðferð ef hún er ekki
gerð í samvinnu við viðkomandi og
getur haft öfug áhrif þannig að
hann vilji hefna sín með frekari
brotum. Aðrar leiðir þykja jafn
árangursríkar ef ekki árangursríkari. Kynferðisbrot eru í eðli sínu
ofbeldisbrot. Vinna með kynhneigð
leysir því ekki allan vandann. Það
þarf því að vinna með aðra þætti
líka.

"ARNAGIRND ER ¹UNNIN
Bragi segir að barnagirnd geti
verið ásköpuð en oftar sé hún áunnin. Ákveðnar fantasíur fari í gang
og óhófleg notkun á klámefni geti
örvað og haft slæm áhrif á þróunina. Einstaklingar sem ekki njóta
heilbrigðs uppeldis, umhyggju,
athygli, örvunar og hvatningar geti
einangrast í fantasíum. Þeir láti að
lokum til skarar skríða.
Þórarinn segir að það sé mjög á
reiki hvort ofbeldismennirnir hafi
orðið fyrir kynferðisofbeldi sjálfir.
Sumar rannsóknir sýni að tæplega
þriðjungur og allt upp í áttatíu prósent unglinga, sem beita kynferðisofbeldi, hafi orðið fyrir því sjálfir.
Stærstur hluti þeirra endurtekur
ekki brot sitt.
Skiptar skoðanir eru um það
hversu mikinn árangur það beri að
veita barnaníðingum meðferð.
Árangur meðal unglinga er mjög
góður þar sem þetta hegðunar- og
hugsanamunstur er ekki orðið fastmótað hjá þeim. Meðal fullorðinna
er árangurinn síðri en telst þó nokkuð góður. Um tuttugu prósent
endurtaka brot sín. Til þessa hóps
teljast þeir sem haldnir eru barnagirnd á háu stigi og ekki hafa tekið
meðferð. Hinir endurtaka síður
brot sín eftir því sem vitað er.
Þó hópurinn sem haldinn er
barnagirnd á háu stigi sé hættulegasta tegundin af kynferðisbrota-

mönnum þá fremja þeir mikinn
minnihluta af brotunum. „Langflest
brot eiga sér stað innan veggja
heimilisins og eru ekki framin af
einstaklingum með barnagirnd á
háu stigi. Þetta eru frekar einstaklingar með alvarlega persónuleikaröskun og siðblindu, fyrst og fremst
einstaklingar sem hafa tilhneigingu til að misnota og þá ekki bara
börn,” segir Bragi.

3NEMMB¾R ÅHLUTUN FORÈAR MÎRGUM
Rannsóknir sýna að ungir gerendur, einstaklingar yngri en 18 ára,
eru ábyrgir fyrir um þriðjungi kynferðisbrota sem koma í Barnahús.
Rannsóknir hafa leitt í ljós að meirihluti fullorðinna kynferðisbrotamanna byrjar að brjóta af sér á
barnsaldri. Bragi telur að hægt sé
að ná árangri í fyrirbyggjandi
starfi með því að einbeita sér að
ungu mönnunum. „Ekki síst vegna
þess að meðferðarárangur er betri
því fyrr sem við grípum inn í. Með
snemmbærri íhlutun getum við líka
forðað mörgum fórnarlömbum frá
að lenda í klónum á þessum mönnum. Rétt er þó að hafa í huga að
flest börn og unglingar sem brjóta
af sér á þessu sviði gera það bara
einu sinni en lítill hluti er hins
vegar líklegur til að endurtaka brot
sín. Það er sá hópur sem við þurfum að uppgötva með áhættumati
og greiningu til að veita viðeigandi
meðferð,“ segir hann.
Þórarinn segir að kynferðisbrot
gagnvart börnum séu mjög falin en
samt hafi hann á tilfinningunni að
einstaklingum sem dæmdir eru
fyrir kynferðisbrot og þá sérstaklega brot gagnvart börnum fari
fjölgandi. Hann bendir á að í Kanada hafi rannsóknir sýnt að dæmdum einstaklingum hafi fjölgað en
ákærum ekki. „Maður verður meira
var við þessi brot, þau eru líka
meira í umræðunni þannig að
maður horfir kannski meira á þau
en maður hefur svo sem alltaf gert
það, allavega frá því ég byrjaði að
vinna hérna. Það er meira af þessum einstaklingum að koma í meðferð.“
Það eru ekki bara karlmenn sem
fremja kynferðisbrot gagnvart
börnum, konur gera það líka. Það
er þó mjög falið vandamál. Erlendis hafa komið upp dæmi um slíkt, til
dæmis í Bandaríkjunum þar sem
kvenkyns kennarar hafa orðið uppvísir að kynferðisofbeldi gagnvart
börnum. Kynferðisbrot kvenna
gagnvart börnum hafa ekki komið
til dóms hér á landi eftir því sem
best er vitað.
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Vítamín í baráttu fyrir
bættum kjörum aldraðra
Um fjögur hundruð
eldri borgarar bíða eftir
hjúkrunarrými og um
þúsund þurfa að deila
herbergi á stofnunum
með öðrum. Staðan er
algerlega óforsvaranleg og úr henni þarf
að bæta. Stjórnmálamenn hafa þó hingað
til aðeins lofað og þeir
sem barist hafa fyrir
úrbótum hafa þurft að
bíða án þess að eygja
von um að tekið sé
almennilega á málunum. Þetta segir Reynir
Ingibjartsson, formaður
AFA – aðstandendafélags aldraðra.

R

eynir hlaut Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins sem afhent
voru í fyrradag en
markmið þeirra er
að draga fram nokkur af þeim kærleiksverkum sem
unnin eru í samfélaginu. Vinna
AFA þykir hafa átt stóran þátt í því
að vekja athygli á málefnum og
stöðu eldri borgara í samfélaginu.
Helstu baráttumál félagsins eru að
þrýsta á stjórnvöld um úrbætur á
kjörum og húsnæði aldraðra.

(UGMYNDIN KVIKNAR ¹
(AFNARFJARÈARVEGI
Reynir segir hugmyndina að samtökunum hafa kviknað þegar hann
var að koma úr heimsókn frá
móður sinni sem þá lá á spítala.
„Mig langaði að virkja fleiri
aðstandendur þannig að við gætum
barist saman í stað þess að hver og
einn væri að berjast í sínu horni,“
segir Reynir.
Hugmyndin, sem fæddist á
Hafnarfjarðarveginum
eftir
heimsóknina, varð svo að alvöru
í desember 2005 þegar hann og
Margrét Guðmundsdóttir, mynd-

3!-&¡,!'36%2¨,!5. &2¡44!",!¨3).3 !&(%.4 !ÈSTANDENDAFÁLAGI ALDRAÈRA VORU VEITT 3AMFÁLAGSVERÈLAUN &RÁTTABLAÈSINS EN FÁLAGIÈ ÖYKIR HAFA SÕNT ELJU OG DUG Å BAR¹TTU FYRIR

B¾TTUM KJÎRUM ALDRAÈRA &ORMAÈUR FÁLAGSINS SEGIR VIÈURKENNINGUNA ËMETANLEGA HVATNINGU

listar- og stjórnarmaður í 60+ í
Hafnarfirði, stóðu fyrir undirbúningsfundi að stofnun félagsins.
Haustið 2005 hafði Margrét
haft frumkvæði að húsnæðiskönnun meðal eldri borgara þar
sem óskir þeirra og framtíðarsýn
í búsetumálum voru kannaðar.
Niðurstöðurnar þóttu athyglisverðar og leiða skýrt í ljós að fólk
vildi gjörbreyttar áherslur.

&Á SEM NOTA ¹ Å UPPBYGGINGU
DVALARHEIMILA NOTAÈ Å ANNAÈ
Undirbúningsfundurinn var vel
sóttur og undirtektirnar það góðar
að ljóst þótti að góður grundvöllur
var fyrir því að stofna félag. Kos-

inn var undirbúningshópur til að
stofna formlegt félag. Afrakstur
vinnu hópsins leit svo dagsins ljós
26. mars í fyrra.
„Þann dag árið 1968 var fyrsta
styrktarfélag aldraðra stofnað
sem síðar var breytt í Félag eldri
borgara. Dagurinn var því vel við
hæfi,“ segir Reynir.
Fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar hélt hópurinn svo fjölmennan fund í Háskólabíói í samstarfi við eldri borgara. Annar
fundur var svo haldinn í nóvember þar sem Reynir segir að
athygli hafi verið vakin á því að
nær helmingur fjármuna Framkvæmdasjóðs aldraðra, sem ætlað
er að standa straum að kostnaði

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

við uppbyggingu dvalarheimila,
rann í önnur verkefni.

fleiri aðstandendur ganga til liðs
við félagið.

.¾G LOFORÈ UM AÈ
EITTHVAÈ KOMI SEINNA
„Það verður að bæta stöðuna í
þessum málum og loforð um það
höfum við fengið hjá stjórnmálamönnum. Hins vegar höfum við
ekki séð krónu bætast við
umfram það sem kemur úr Framkvæmdasjóði aldraðra og fjárlögum ríkisins fyrir árið 2007.
Loforðin um að eitthvað komi
seinna eru næg hjá ríkisstjórninni en bráðlega verður komið
nýtt Alþingi og ný ríkisstjórn,“
segir Reynir, sem nefnir einnig
að hann myndi vilja sjá mun

«METANLEGT VÅTAMÅN Å BAR¹TTUNNI
„Stundum hefur okkur fundist sem
hópurinn næði ekki nægilegri
athygli. Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins sannfærðu okkur þó um
að það er tekið eftir okkur. Það er
ómetanlegt vítamín í baráttunni.
Í kosningunum í vor vona ég að
kosið verði um þessi mál og að næsta
ríkisstjórn taki mark á því sem lagt
hefur verið á borð í þessum málum.
Við höfum lagt fram okkar
stefnu og tillögur og væntum þess
að stjórnmálaflokkarnir geri þær
að sínum í næstu kosningum.“
KAREN FRETTABLADIDIS

Fáfræði er engin afsökun
Freyja Haraldsdóttir hefur vakið verðskuldaða athygli fyrir verkefni sitt „Það eru forréttindi að lifa með fötlun“. Með verkefninu veitir hún framhaldsskólanemum sýn inn í reynsluheim fatlaðra og er því verðugur handhafi Samfélagsverðlaunanna í
flokknum „Til atlögu gegn fordómum“.

F

reyja hefur frá fæðingu glímt við alvarlega líkamlega fötlun
sem lýsir sér þannig
að bein hennar eru
stökk og brotna auðveldlega. Hún er bundin við hjólastól en er þó fær í flestan sjó og
lætur fötlun sína ekki stöðva sig.
Árið 2005 útskrifaðist hún sem
stúdent frá Fjölbrautaskólanum í
Garðabæ og gerði sér lítið fyrir og
dúxaði. Nú heimsækir hún hvern
framhaldsskólann á fætur öðrum
og flytur fyrirlestur sinn „Það eru
forréttindi að vera með fötlun“.
„Þetta byrjaði allt saman þegar
ég var í sálfræði í FG,“ útskýrir
Freyja þegar blaðamaður spyr
hvernig hugmyndin að verkefninu
hafi kviknað. „Við fengum það
verkefni að fjalla um einhvern
minnihlutahóp og ég ákvað að
skrifa um minn málaflokk, þ.e.
málefni fatlaðra. Það var erfitt og
allt í einu var ég komin með fyrirlestur sem var ekkert fræðilegur

heldur bara mín persónulega
reynsla. Ég flutti fyrirlesturinn og
fékk góð viðbrögð. Hægt og rólega
fóru hjólin að snúast og ég fann að
ég vildi gera eitthvað meira úr
þessu,“ segir Freyja, sem fór þá af
stað með verkefnið sitt. Nú hefur
hún heimsótt fjölmarga framhaldsskóla og haldið þar fyrirlestra
fyrir fjölmennan hóp kennara og
nemenda. „Viðtökurnar hafa verið
rosalega góðar og það hefur verið
ánægjulegt að sjá hvernig nemendur opna sig og brjóta sína múra
gagnvart mér. Það tel ég skref í
rétta átt,“ segir Freyja.
Freyja telur að allir hafi einhverja fordóma og sjálf segist hún
hafa orðið vör við fordóma gagnvart fötluðum. „Ég upplifi þá sem
fáfræði. Ekki sem persónulega
árás á mig heldur frekar sem fordóma gagnvart hópi fatlaðs fólks.
Það er ekki talið eðlilegt að við
fáum að lifa innihaldsríku og gefandi lífi. Það er eins og við eigum
alltaf að sætta okkur við eitthvað

"!2445+/.! &REYJA SEGIR AÈ SAMFÁLAGIÈ VERÈI EKKI HEILT FYRR EN LITIÈ SÁ ¹ FATLAÈA
SEM FULLGILDA ÖEGNA Å ÖJËÈFÁLAGINU
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minna út af því að það kostar svo
mikinn pening að gera hlutina
vel,“ segir Freyja. „Ég horfi á
þetta þannig að við séum öll sömul
öflugir einstaklingar. Ef fatlaðir

eru sýnilegir og fá að taka þátt
skila þeir miklu til samfélagsins.
Þess vegna vil ég sjá okkur fá að
lifa því lífi sem við viljum lifa, úti
í samfélaginu en ekki inni á stofn-

unum. Meðan fólk með fötlun er
ekki hluti af samfélaginu þá er
samfélagið ekki heilt,“ segir
Freyja.
Þótt verkefni Freyju ljúki
formlega í apríl ætlar hún að halda
ótrauð áfram. Heimasíða verkefnisins verður áfram opin og Freyja
vonast til þess að síðan geti orðið
vettvangur fræðslu um þessi málefni. „Við erum mjög gjörn á að
afsaka fordóma með fáfræði. Ég
spyr þá á móti hvort við berum
ekki ábyrgð á því að uppfræða
fólk. Upplýsingarnar þurfa að
vera aðgengilegar og það þarf að
hvetja fólk til þess að nýta sér
þær,“ segir Freyja.
Freyja var að vonum ánægð
með viðurkenningu Fréttablaðsins
og sagði Samfélagsverðlaunin
góðan vettvang til þess að minna á
allt það jákvæða sem á sér stað í
samfélaginu. „Þetta er mikill
heiður fyrir mig og staðfesting á
því að ég sé á réttri braut,“ segir
Freyja.
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1. Pásaðu fréttirnar eða leikinn með TimeSlip
2. Taktu upp án þess að leita að tómri spólu eða
diski
3. Láttu tækið sjálfvirkt taka upp uppáhalds þáttöinn þinn í hverri viku
4. Færðu upptökur af VHS eða Hi8 yfir á DVD án
þess að kveikja á tölvunni
5. Skoðaðu ljósmyndir úr myndavélinni með SD
kortalesara
6. Divx afspilun

DMRES15
DVD upptökutæki

2.999

Raðgreiðslur 12 mán.

DMREH55
160GB
Allt að 254 klst. upptaka

29.999

5.399

Staðgreitt

Raðgreiðslur 12 mán.

54.999
Staðgreitt

DMREH65
250GB
Allt að 443 klst. upptaka
HDMI tengi fyrir stafræna mynd
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5.799

Raðgreiðslur 12 mán.

Staðgreitt
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HD ready

Upplausn fyrir næstu kynslóðir Blueray eða HD-DVD

HDMI tengi

Stafrænt tengi fyrir næstu kynslóðar Blueray og HD-DVD spilara

Analog & DVB móttakari
Veldu á milli stafræns eða analog útsendingar

Svartími 8ms

Myndin flöktir ekki og íþróttir komast vel til skila

VGA tengi

Notaðu sjónvarpið serm 32” tölvuskjá

**

KDL32U2000
32” Sony LCD veggsjónvarp
Frábært tæki á frábæru verði

3.873
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3.873
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Erum nirðir þegar kemur að
Íslendingasögunum

Þ

essi verðlaun eru
mjög mikilvæg fyrir
mig og skipta miklu
meira máli en leiklistarverðlaun,“ segir
Benedikt Erlingsson,
sem hlaut Samfélagsverðlaun
Fréttablaðsins sem uppfræðari
ársins fyrir leiksýninguna Mr.
Skallagrímsson. Í því verki gefst
áhorfendum kostur á að kynnast
Agli sjálfum í Landnámssetrinu í
Borgarnesi en Benedikt semur og
flytur verkið.
„Ef verðlaun eiga áfram að vera
í tísku og ef menn vilja sýna að þau
eru mikilvæg þá er grundvallaratriði að þau séu alvöru verðlaun
en ekki bara klapp á bakið með
engu innihaldi. Mér finnst þetta
því mjög gleðilegt þar sem í mínu
tilfelli fæ ég flugmiða og svo eru
Samfélagsverðlaunin sjálf ein
milljón. Leiklistarverðlaunin eru
oftar en ekki sjálfs-hátíð en þarna
eru verðlaunin veitt af samfélaginu sem gerir þau svo mikilvæg,“
segir Benedikt og segist kannski
vera undir áhrifum frá Agli sjálf-

um, sem hefði eflaust þegið silfrið
og fundist það skipta öllu máli.
Langa sagan af tilurð verkefnisins tengist Benedikt sjálfum,
æsku hans og fyrri verkum á leiksviðinu. Stutta sagan er sú að verkið var pantað af Kjartani Ragnarssyni leikstjóra og eiginkonu hans,
Sigríði Margréti Guðmundsdóttur,
en han segir að þau hafi snúið upp
á handlegg hans og fengið hann til
að glíma við verkefnið. „Og oft
kemur eitthvað gott úr úr slíku,
samanber Mozart og Beethoven
sem voru jú oft pantaðir í tónskriftir. Annars finnst mér ég
eiginlega ekki verðskulda það að
hljóta verðlaun sem uppfræðari
því ég er að vinna með gamalt
skemmtiefni, flytja það og endursegja. Ég hugsa að sögumenn
þessa tíma hafi örugglega haft
lykilorð danska sjónvarpsins í forgrunni: Að skemmta fyrst og
mennta svo. En maður menntar jú
í gegnum það að skemmta.“
Vinsældir verksins komu Benedikt þónokkuð á óvart. „Mér datt
ekki í hug að svona stór hluti
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%RLINGSSON SEGIR
AÈ ÖJËÈIN FINNI
SJ¹LFA SIG Å !GLI
3KALLAGRÅMSSYNI

þjóðarinnar hefði þennan Íslendingasagnanörd í sér. En það eru
ótrúlega margir sem eru heillaðir
af sögnunum og þekkja til þeirra.
Það er einhver hvíld í því og einhver galdur sem leysist úr læðingi
við það að geta farið inn í annan
heim án þess að þar sé einhver
leikhúsleg tilgerð í gangi. Þarna
er ekki logið að neinum með ljósum, búningum eða öðrum stælum.
Þetta er frumleikhúsið eins og það
gerist best.“ Sýningar hefjast
aftur 3. mars og verða nokkrar í
þeim mánuði og næsta á eftir. En
af hverju á Egill Skallagrímsson
svo stóran sess í hjörtum Íslendinga? „Jú, það er nokkuð skrítið
því Egill er mikið skemmdur
maður og varla hægt að kalla hann
hetju. Hann er síður en svo alltaf
góður og mjög breyskur. Þar
kemur á móti að hann er mannlegur, elskar konu sína, bróður og
syni, sem hann svo missir, mjög
heitt. Í honum er mikil mótsögn og
því held ég að hann eigi þennan
sess. Maðurinn er gangandi
sprengiefni.“

Frekari rannsókna er þörf
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Með hagsmuni
foreldra að leiðarljósi
Hjá ráðgjafamiðstöðinni Sjónarhóli eru sérstök börn í fyrirrúmi. Samtökin
eru eins konar umboðsmenn foreldra barna með sérþarfir og því verðugur
viðtakandi samfélagsverðlaunanna fyrir framlag til æskulýðsmála.

S

amtökin
Sjónarhóll
voru stofnuð fyrir
tæpum þremur árum.
Að
samtökunum
standa: ADHD samtökin,
Landssamtökin
Þroskahjálp, Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra og Umhyggja,
félag til stuðnings langveikum
börnum. Aðstandendum þessara
félaga hafði lengi þótt skorta faglega og óháða ráðgjöf fyrir
aðstandendur barna með sérþarfir. Viðtökurnar hafa verið góðar
og ánægja með starf Sjónarhóls
skilaði sér í fjölda tilnefninga til
samfélagsverðlaunanna. Ragna
Marinósdóttir, sem situr í stjórn
Sjónarhóls, og Guðríður Hlíf Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastjóri
Sjónarhóls, voru að vonum ánægðar með viðurkenninguna.
„Fyrir það fyrsta þá hefur
þessi viðurkenning heilmikið gildi
fyrir skjólstæðinga okkar. Þetta
er viðurkenning á því að okkar
starf sé gott og verðlaunin hvetja
okkur til þess að halda áfram á
sömu braut. Það var lítill hópur
með miklar hugsjónir sem lagði af
stað með þetta verkefni og fyrir
okkur er þetta ákaflega þýðingarmikið,“ segir Ragna.
Sjónarhóll sérhæfir sig í ráðgjöf fyrir aðstandendur barna

með sérþarfir. Greining þarf ekki
að liggja fyrir áður en leitað er til
Sjónarhóls og þar er veitt endurgjaldslaus þjónusta. Ragna og
Guðríður segja að það sé mikil
þörf á því að leiða foreldra í gegnum þann frumskóg sem kerfið er
og því sé starfsemi Sjónarhóls
ákaflega fjölbreytt.
„Við lítum á okkur sem umboðsmenn foreldranna,“ útskýrir Guðríður. „Það er alltaf erfitt að eiga
barn með sérþarfir og ofan á það
bætist að foreldrar vita oft ekki
hvert þeir eiga að snúa sér. Það
eru margir aðilar sem koma að
hverju barni og við gerum mikið
af því að halda fundi með öllum
þessum stóra hópi. Foreldrar eru
oft á þeytingi milli sérfræðinga,
skólastofnana og annarra aðila en
við leiðum þetta fólk saman og
höldum fundi þar sem foreldrar
geta farið yfir stöðu mála með
öllum aðilum sem hlut eiga að
máli,“ segir Guðríður og bætir því
við að þar sem Sjónarhóll sé
engum háður sé auðvelt að kalla
fólk í viðtöl og hingað til hafi enginn sagt nei við því að koma á
fund. „Við hugsum fyrst og fremst
um hagsmuni foreldra. Það er erfitt fyrir foreldra að hafa yfirsýn
yfir málefni barnsins og það er
flókið að halda utan um alla þessa

þræði. Það er því ákveðinn léttir
þegar óháður aðili, eins og við,
kemur inn í ferlið og aðstoðar,“
segir Guðríður. „Margir þurfa
líka bara að hafa einhvern til að
tala við,“ skýtur Ragna inn í. „Fólk
er oft úrræðalaust og ringlað“.
Starfsemi Sjónarhóls fer vaxandi enda verkefnin mörg. „Við
sjáum fram á að þurfa að ráða
nýjan ráðgjafa á næstunni því við
önnum varla eftirspurninni,“
segir Guðríður og bætir því við að
ráðgjafar Sjónarhóls sinni einnig
verkefnum á landsbyggðinni foreldrum að kostnaðarlausu. Ragna
bætir því við að hjá Sjónarhóli sé
lögð áhersla á að láta fólk ekki
bíða lengi eftir aðstoð. „Foreldrar
langveikra barna tala oft um hvað
biðin sé erfið og oft eru þeir orðnir langþreyttir þegar þeir koma til
okkar,“ segir Ragna. „Nú orðið
vita flestir sem vinna með börnum af okkur og ýmsir sérfræðingar eru duglegir að beina foreldrum til okkar. Þetta spyrst líka út
og tilnefningarnar núna sýna að
samfélagið veit af okkur,“ segir
Ragna sem er sannfærð um að
samfélagsverðlaunin verði Sjónarhóli hvatning til að gera enn
betur í framtíðinni. „Við erum
greinilega á réttri leið,“ segir
Ragna.

au eru orðin átján
árin
sem
Ævar
Jóhannesson hefur
helgað
starf
sitt
krabbameinssjúkum
og það í sjálfboðavinnu. Úr lúpínu og öðrum jurtum
hefur hann útbúið seyði sem orðið
hefur mörgum Íslendingum að
miklu liði í baráttu sinni við sjúkdóminn og gefið það til þeirra án
endurgjalds. Ævar er Hvunndagshetja Fréttablaðsins.
Segja má að Ævar hafi látið
gagnrýni læknastéttarinnar sem
vind um eyru þjóta. Hann fór á
eftirlaun fyrir sex árum en hann
var starfsmaður Raunvísindastofnunar í tuttugu ár, fyrst sem
tæknimaður en síðar vann hann
við rannsóknir. Og þessi gamli
starfsmaður Raunvísindastofnunar hefur verið kallaður ýmsum
nöfnum, þar á meðal skottulæknir,
í útvarpi. „Það er ákveðinn þröskuldur fyrir mig að hljóta þessa
viðurkenningu því ég hef ekki
fengið mikið af þeim í gegnum tíðina,“ segir Ævar. „Auðvitað hef ég
fengið viðurkenningar á öðrum
sviðum en mér þykir vænt um
þessa,“ bætir hann við.
Jurtaseyðið er sem fyrr segir
unnið úr lúpínu og fimm öðrum
jurtum og segir Ævar að útkoman
hafi fyrst litið dagsins ljós í árslok
1989. Síðan þá hefur hann helgað
sig framleiðslu þess og segist nánast geta talið þá daga sem hann
hefur misst úr vinnu sinni við
þróun
seyðisins
og
heldur

nákvæmt bókhald yfir þá sjúklinga sem hafa notfært sér það.
„Ég hef ekki lagt það á mig að telja
þá en ég gæti giskað á að þeir
væru á milli fimm og sex þúsund.
Fyrstu sjúklingarnir sýndu mikla
og góða svörun og einn þeirra sem
var haldinn banvænu krabbameini
á lokastigi læknaðist furðufljótt
og var kominn á gott ról eftir mánaðarneyslu. Var hreinlega bara
farinn að vinna,“ útskýrir Ævar en
segist þó gera sér fulla grein fyrir
því að jurtaseyðið sé ekkert
kraftaverkalyf í bókstaflegri
merkingu. „Auðvitað hafa ekki
allir læknast og sumir dáið en þeir
eru fleiri sem hafa notið góðs af
þessu seyði en ekki,“ bætir hann
við.
Ævar segist vonast til þess að
meiri og nánari rannsóknir verði
gerðar á lúpínunni því fátt sé í
raun vitað hvað það er nákvæmlega sem hefur þennan lækningarmátt. „Þær eru hins vegar bæði
dýrar og umfangsmiklar og í raun
þyrti heila rannsóknarstofu undir
slíkar rannsóknir.“ Hann lætur sig
einnig dreyma um að einhvern
tímann muni augu læknastéttarinnar opnast fyrir jurtalækningum en bætir þó við að ekki sitji
allir læknar fastir við sinn keip
gagnvart þeim. „Mestu þakka ég
þó Sigmundi Guðbjarnarsyni,
fyrrum háskólarektor, sem hefur
sýnt mér ótrúlega mikinn stuðning. Hann var einn örfárra sem
höfðu dug og kjark til að afla þessu
brautargengis.“
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o  TÅU ¹RA TÅMABILI FR¹  
F¾KKAÈI KVIKMYNDAHÒSUM HÁR
¹ LANDI UM NÅU OG SÕNINGARSÎL
UM UM ÖRJ¹  SAMA TÅMA STËÈ
GESTAFJÎLDI KVIKMYNDAHÒSANNA
NOKKURN VEGINN Å STAÈ RIÈ 
SËTTU  BÅËGESTIR ÅSLENSK
KVIKMYNDAHÒS

o +VIKMYNDAKLÒBBURINN &JALAKÎTT
URINN HEFUR SÕNINGAR SÅNAR Å 4JARN
ARBÅËI ANNAÈ KVÎLD 3ÕNT VERÈUR ¹
SUNNUDAGS OG M¹NUDAGSKVÎLD
UM EN DAGSKR¹NA M¹ N¹LGAST ¹
SÅÈUNNI WWWFILMFESTIS

o (LUTFALL BANDARÅSKRA KVIKMYNDA Å
FULLRI LENGD SEM FRUMSÕNDAR VORU
¹RIÈ  VAR  EN ¹RIÈ 
VAR HLUTFALL ÖEIRRA  %F ¹ HINN
BOGINN ER MIÈAÈ VIÈ AÈSËKNAR
TÎLUR KVIKMYNDAHÒSANNA EN EKKI
FRUMSÕNDAR MYNDIR SÁST AÈ 
KVIKMYNDA SEM BÅËGESTIR S¹U ¹RIÈ
 VORU BANDARÅSK OG HLUTFALLIÈ
¹RIÈ  VAR 
o (LUTFALL ÅSLENSKRA MYNDA AF
HEILDARAÈSËKNARTÎLUM KVIKMYNDA
HÒSANNA ER ¹ BILINU   ¹
¹RABILINU   ÖAR SEM ¹RIÈ
 SKER SIG SÁRSTAKLEGA ÒR EN Ö¹
VORU SÕNDAR ¹TTA ÅSLENSKAR MYNDIR
OG ¹HORFENDAFJÎLDI ÖEIRRA FËR YFIR

o !ÈSËKN ¹ HVERN ÅBÒA ¹ HÎFUÈ
BORGARSV¾ÈINU HEFUR MINNKAÈ ÒR
  BÅËFERÈUM NIÈUR Å   FERÈIR ¹
TÅMABILINU  
o RIÈ  VORU MEÈALTALI 
KVIKMYNDASÕNINGAR ¹ HÎFUÈBORG
ARSV¾ÈINU Å VIKU HVERRI
(EIMILDIR 6EFUR (AGSTOFU ¥SLANDS
UPPF¾RÈUR 

o +VIKMYNDASAFN ¥SLANDS SÕNIR
FJÎLBREYTTAR MYNDIR FR¹ ËLÅKUM
TÅMASKEIÈUM Å "¾JARBÅËI Å (AFNAR
FIRÈI 3ÕNT ER ¹ ÖRIÈJUDAGSKVÎLDUM
OG ¹ LAUGARDÎGUM
o &ÁLAGIÈ -¥2 MENNINGARTENGSL
¥SLANDS OG 2ÒSSLANDS SÕNIR
SOVÁSKAR OG RÒSSNESKAR MYNDIR
HÒSAKYNNUM SÅNUM ¹ (VERFISGÎTU
 ¹ SUNNUDÎGUM
o 'OETHE STOFNUNIN SKIPULEGGUR
KVIKMYNDASÕNINGAR OG FYRIRLESTRA
HALD ANNAÈ HVERT ÖRIÈJUDAGSKVÎLD
OG SÕNIR NÕJAR ÖÕSKAR MYNDIR
HEIMILDARMYNDIR OG ANNAÈ EFNI
SEM TENGIST ÖÕSKU MENNINGARLÅFI
%INNIG ER ÒRVAL ÖARLENDRA MYNDA
TIL ÒTL¹NS HJ¹ "ËKASAFNI (AFNAR
FJARÈAR
o .ÕSTOFNAÈ FÁLAG ¹HUGAFËLKS UM
HEIMILDARMYNDIR 2EYKJAVÅK $OC
UMENTARY 7ORKSHOP SKIPULEGGUR
M¹NAÈARLEGAR HEIMILDARMYNDA
SÕNINGAR Å 4JARNARBÅËI OG EINNIG
HEIMSËKNIR FAGFËLKS Å ÖEIM GEIRA
o 6EFRITIÈ 'ET 2EYKJAVÅK SKIPULEGGUR
 BÅËSÕNINGAR ¹ SKEMMTISTAÈNUM
"ARNUM ¹ ,AUGAVEGI  3ÕNINGAR
ERU ¹ SUNNUDAG EÈA M¹NUDAGS
KVÎLDUM KL 

Batnandi bíómenning á Íslandi?
Eru íslensk bíóhús bara ofvaxnar sjoppur eða býr
hér bíóþjóð? Að undanförnu hefur verið rætt
nokkuð um áherslur íslenskra kvikmyndahúsa en
horfur eru á að fjölbreytni myndefnis sé að aukast, til dæmis með tilkomu kvikmyndaklúbbsins
Fjalakattarins, sem hefur starfsemi sína á morgun. Kristrún Heiða Hauksdóttir heyrði hljóðið
í þremur hagsmunaaðilum og forvitnaðist um
hvort bíómenningin væri að batna.
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Ásgrímur Sverrison, ritstjóri Lands og sona - málgagns Íslensku
sjónvarps- og kvikmyndaakademíunnar, segir að margt bendi til
þess að íslensk bíómenning fari batnandi og telur þar til þrjú atriði;
eflingu íslenskrar kvikmyndagerðar, þróun Alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar sem hefur fest sig í sessi og vaxið með árunum og framtak Kvikmyndaklúbbsins Fjalakattarins
annars vegar og Græna ljóssins hins vegar.
„Flóran er að skána en það ber að hafa í huga
að hér höfum við búið við mjög einhæft og
takmarkað bíóúrval um árabil. Ég tel að það
sé verið að svíkja okkur um stóran hluta af
kvikmyndamenningu með því að halda að
okkur einhæfu úrvali – það er verið að gera
mun fjölbreyttari myndir en þær sem Hollywood stendur að. Það er ekki nema sjálfsagt
að við fáum að vera hluti af því, okkar menn3'2¥-52 36%22)33/.
ing verður ríkari fyrir vikið.“
Ásgrímur segir að uppi séu margar vísbendingar um að hér sé
markaður fyrir fjölbreyttari myndir. „Fólk þyrstir í fjölbreyttara
efni en þennan áhuga þarf að rækta, það þarf að hlúa að og stækka
þennan hóp. Myndefni verður sífellt stærri hluti af okkar menningu
og þess vegna er mikilvægt að hér sé fjölbreytt efni á boðstólum.“
Hann áréttar að bíómenning hér á landi sé mjög mótsagnakennd.
„Við erum ein mesta bíóþjóð í heimi og það vita framleiðendur í
Hollywood mæta vel enda fáum við hingað nýjustu myndinar frá
þeim. Á hinn bóginn er mjög lítil kvikmyndamenning hér á landi, lítil
umræða og rannsóknir á kvikmyndinni sem list- og tjáningarformi.
Áhugi á slíku virðist mjög takmarkaður en það skýrist meðal annars
af fábreyttu úrvali mynda síðustu áratugina.“ Ásgrímur útskýrir að
þróun kvikmyndamenningar hér fylgi alþjóðlegri breytingu í kvikmyndaiðnaðinum og vísar til þess að staða miðilsins í vestrænni
menningi hafi breyst upp úr 1980. „Hún breytist úr því að vera
almennt viðurkennt listform líkt og hún hafði verið síðustu 20-30 árin
á undan yfir í að verða meira popp- og fjöldamenning líkt og hún var
í upphafi. Það sem gerist hér endurspeglar þessa almennu þróun en
gallinn er sá að hér urðu áherslurnar ýktari, þessar listrænu áherslur
hurfu næstum. Í öðrum löndum hafði fólk enn aðgang að „listrænum
myndum“, þar voru starfrækt bíó sem sérhæfðu sig í slíkum myndum.“
Ásgrímur fagnar framtaki Græna ljóssins og þá sér í lagi því að nú
sé farið að markaðssetja „listrænni“ kvikmyndir. „Ég hef lengi hvatt
til þess að þær væru markaðssettar af sömu ákefð og „Hollywoodmyndir“ og nú virðist það vera að gerast. En það verður að gefa þessu
tíma. Fólk hefur enn takmarkaðan smekk fyrir framsæknum myndum en hann má byggja upp ef menn halda því til streitu og trúa á
þetta framtak. Það er mjög mikilvægt að menn gefist ekki upp þó það
gangi hægt til að byrja með.“
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Hann útskýrir að hér á landi hafi verið
Björn Ægir Norðfjörð, aðjúnkt í kvikkappkostað að gera kvikmyndahúsin sem
myndafræði við Háskóla Íslands, er
fullkomnust, til dæmis varðandi hljóð og
bjartsýnn á framtíð íslenskrar bíómennþægileg sæti en inntakið hafi setið á hakingar og lýsir yfir ánægju sinni með þá
anum og kvikmyndaúrvalið sé fábreytt.
grósku sem merkja má meðal áhugaBjörn segir að fjöldi bíógesta miðað
fólks um kvikmyndir, til dæmis framvið höfðatölu hafi lítið að segja um
taksemi Fjalakattarins og dreifingafyrhversu rík kvikmyndamenning sé hér á
irtækisins Græna ljóssins. „Það veltur
landi, til dæmis í ljósi þess hversu einhins vegar á áhorfendum hvort þessar
hæft úrvalið er. Tölur sem þessar geti á
tilraunir takast,“ segir hann. „Aðrar
myndir en „Hollywood-myndirnar“ nutu "*®2. ')2 ./2¨&*®2¨ hinn bóginn verið til vitnis um að hér á
landi sé lítið hægt að gera annað en að
mun meiri vinsælda hér áður fyrr en
fara í bíó.
þær gera í dag því raunar er búið að spilla fyrir
Björn útskýrir að námið sem nýhafið er í HÍ þar
kvikmyndaviðtökum hérlendis á undanförnum árum
sem nemendur geta lært kvikmyndafræði sem auka– hugmyndir íslenskra áhorfenda eru svo bundnar
grein til BA-prófs sé ákveðin staðfesting á því að
við Hollywood að það er erfitt að brúa það bil. Nú er
kvikmyndamiðillinn sé nú tekinn alvarlega. „Við
margt að gerast og ég vona að áhorfendur taki við
höfum enga fordóma gagnvart Hollywood-myndum
sér, opni augun fyrir öðru en nýjustu „Hollywoodhér og sýnum þær eins og aðrar myndir því markmyndunum“ og nýti sér aðrar sýningar og miðla –
miðið er að víkka út hugmyndir nemenda um kvikþað þýðir ekki að fólk þurfi að hætti við að sjá nýjmyndir og kenna þeim að horfa á myndir sem hafa
ustu Bond-myndina heldur má reyna að krydda
fleiri markmið en að selja popp og kók.“
hlutina aðeins.“
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afþreyingarefni hafi aukist gífurlega og
Guðmundur Breiðfjörð, markaðsstjóri
því sé samkeppnin harðari. „Ég held að
kvikmyndadeildar Senu, segist tvíaðsóknin nú sé orðin tiltölulega stöðug
mælalaust taka undir að íslensk bíóen árið í fyrra var algjört metár hjá
menning hafi batnað á undanförnum
okkur en Mýrin er stór hluti af þeirri
árum og tilgreinir þar meðal annars
velgengni. Auðvitað er það sveiflukennt
bætta þjónustu við bíógesti sem felst
eftir því hvar stórmyndir lenda og hvort
meðal annars í betri sýningaraðstöðu og
það er stór íslensk mynd á almanaksaukinni tækni. Aukinheldur nefnir hann
árinu. Miðað við þær aðsóknartölur að
að nýjar myndir skili sér æ hraðar hingÍslendingar fari að meðaltali rúmlega
að til lands og fjölmargar myndir séu
fimm sinnum í bíó ári verður að segjast
heimsfrumsýndar hér á landi.
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að hér er mjög heilbrigður og hraustur
Iðnustu bíógestirnir eru ungt fólk en
markaður sem ekki hefur undan neinu að kvarta.“
Guðmundur áréttar að aldursbilið fari stækkandi.
Sena er nýtekin við rekstri Háskólabíós og Guð„Menn héldu að ungir strákar væru allra duglegmundur segir að þar verði ráðist í gagngerar endurustu bíógestirnir en þegar allt er talið kemur í ljós
bætur á næstunni, auk þess sem þá verði sérhæfing
að kynjahlutfallið er mjög jafnt, til dæmis eru
milli kvikmyndahúsa þeirra mögulega aukin, Græna
konur mjög duglegar að mæta á rómantískar gamljósið fái inni í Regnboganum, íslensku myndirnar í
anmyndir. Markhópurinn hefur verið sterkastur á
Háskólabíói og stórmyndirnar í Smárabíói.
aldrinum 16-24 ára en undanfarin ár hefur bilið
verið að aukast og nú myndi ég segja að helsti
Hann segir að samkeppni í dreifingu og sýningu
markhópurinn væri 18-39 ára. Ástæða þess er til
kvikmynda sé töluverð en hún skili sér til neytenda
dæmis hversu vel kvikmyndahátíðirnar hafa gengí bættri þjónustu. Þegar talið berst að fleiri aðilum,
ið og nú með tilkomu Græna ljóssins verður meira
til dæmis Fjalakettinum og sýningum Kvikmyndaaf klassískum myndum sem ná mögulega að draga
safnins, sem nú standi að skipulögðum kvikmyndaeldri gesti inn í bíóin sem annars myndu ekki mæta
sýningum segist Guðmundur fagna fjölbreytninni.
vegna þess að það eru hlé eða of mikið af poppkorn„Það er ákveðinn jaðar sem alltaf hefur verið til
smyndum.“
staðar og mun ávallt verða. Við höfum komið til
móts við þennan hóp með kvikmyndahátíðum og
Hann útskýrir að íslenskar myndir geti hækkað
sýningum Græna ljóssins. Við viljum að sjálfsögðu
aðsóknartölur kvikmyndahúsanna gífurlega og þá
vinna með þessu fólki því það eykur flóruna og
komi oft gestir sem annars séu sjaldséðir í kvikhjálpar öllum iðnaðinum.“ Guðmundur segir þó að
myndahúsunum. Í ljósi þess að aðsókn landsmanna
fyrrgreindar sýningar muni ekki hafa áhrif á sýní kvikmyndahús hefur dregist saman á undanförningarstefnu Senu.
um árum segir Guðmundur að framboð á
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Hinn ómótstæðilegi hey
Jude Law kom til
Íslands, fór í sund,
fannst það frábært, hitti
Höllu, hún fór í Sun og
hann heim. Köttur úti í
mýri...
Skipuleggjanda ferðar hey Jude fannst frábært að hann
var að mestu látinn í friði, af öllum
nema Höllu auðvitað, og sagði það
mikilvægt fyrir stórstjörnur að upplifa frið og ró á friðsæla Íslandi.
Hann fékk að spranga um á sundskýlunni í Laugardalnum án þess að
nokkur pirraði hann. Svo afskiptalaus var hann að klippa þurfti mynd
af honum inn á aðra mynd úr Laugardalslaug til að fréttin gerði sig í
Fréttablaðinu. Margir hafa eflaust

spurt sig hvað í ósköpunum hann var
að gera með þessa kylfu á myndinni,
hvort hún væri til að berja frá æsta
aðdáendur, eða hvort hann væri með
Gumma í Byrginu í einhverjum
sadó-masó-leik?
Ég efast um að ég myndi þekkja
hey Jude í pottinum. Kannski myndi
ég segja sæll og takk fyrir síðast því
ég væri viss um að ég þekkti hann en
myndi ekki hvaðan. Það gerði ég að
minnsta kosti þegar Julia Stiles gekk
framhjá mér á Laugaveginum og
horfði á mig með „enn einn geðveikur aðdáandi“ augunum þegar ég
kastaði kveðju á hana.
Það er bara ein fræg manneskja
sem fyllir mig lotningu þegar ég
hitti hana og engin hætta er á að ég
taki ekki eftir henni. Ég verð algjör-

lega stjörnunuminn og er tilbúinn að
hleypa henni fram fyrir í röðinni, lít
í kringum mig hvort einhver sé að
gera sig líklegan til að ógna henni,
og er tilbúinn að deyja hetjulegum,
og um leið Hollywood-legum, dauðdaga fyrir hana. Það er ókrýnd
eilífðardrottning Íslands: Vigdís
Finnbogadóttir. Fyrirgefðu Óli, þú
ert fínn en það er bara ein Vigdís.
Að lokum langar mig að varpa
fram smá hugleiðingu. Hvar voru
börnin hans hey Jude þegar hann
var að dansa við hina síbrosandi
Höllu? Voru þau bara heima á 101
hóteli að horfa á Stundina okkar?
Fékk hann Helgu Steff eða Afa til að
passa í eigin persónu, eða kannski
íþróttaálfinn? Svör óskast í næsta
hefti af Séðu og heyrðu.

N 0ONDUS
Ótrúlegt en
það ﬁnnst fólk
sem trúir því
að það haﬁ
lifað öðrum
lífum.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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Það er líka til
fólk sem trúir
því að Elvis sé
á líﬁ og vinni
á almenningssalerni í
Milwaukee!

Jafnvel
En það væri nú
Það er líka
kosningu
reyndar alveg
örugglega hægt að Hvað gæti
eins í
fjandi fínt ef
maður
maður ætti mörg raunveru- hafa eitthvað kerﬁ svosem
á
þessu,
þeir
sem
leikaþáttum.
líf. Svona eins og
hafa gert í
í tölvuleikjum að Hver fær að hafa gert eitthvað fyrra líﬁ?
fá þrjú líf í staðinn vera og hver slæmt fá tildæmis
fer?
fyrir bara eitt
straff.

N 'ELGJAN
Palli

Þú gætir t.d. hafa farið
í stríð við Evrópu,
gætir hafa staðið fyrir
mestu þjáningum
aldarinnar ...

Kannski
er ágætt
að vita
ekki hvað
maður
gerði af
sér.

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN
Viltu bíða
aðeins

Ég vil að þú
vitir að ég trúi
ekki einu orði af
orðróminum sem
gengur um þig.

Hvaða
orðróm?

Því miður Palli ég er ekki
ein af þeim sem er að
dreifa slúðri.
Takk
kærlega,
það er gott
að heyra
að einhver
styður ...

Þú verður bara að
fara á heimasíðuna
mína eins og allir
aðrir

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

... mig

%FTIR 4ONY ,OPES

Hæ elskan,
það var alveg
gríðarlegt stuð í
þessu partý hjá
Jóa Tattoo.

N +JÎLTURAKKAR

FERMINGARFÖT
Á FLOTTA STRÁKA

TOPMAN

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

N "ARNAL¹N
Pabbi má
ég sitja hjá
þér?

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

Auðvitað
máttu það.

Hvað veldur því að pabbi er
verlaunaður svona?

Mér er illt
í bakinu

SKÍFAN LÆKKAR

STRAX!

ÞANN 1. MARS LÆKKAR VIRÐISAUKASKATTURINN Á TÓNLIST ÚR 24,5% NIÐUR Í 7%

2.199

1.890
Söngvakeppni
Sjónvarpsins 2007

2.199

1.890
Laddi 2CD
Hver er sinnar kæfu smiður

2.199

1.890
Norah Jones
Not too late

2.199

1.890
Van Morrison
At The Movies

2.199

1.890
Lay Low
Please Donn’t Hate Me

2.199

1.890
Bloc Party
A Weekend In The City

2.199

1.890
Amy Winehouse
Back To Black

2.199

1.890
Rhythms Del Mundo
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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Tyra og Paris rasa út í Reykjavík
Haft er á orði að sumum berist
daglega fleiri fréttir af stórstjörnum á borð við Paris Hilton og Tyru
Banks en af fjölskyldumeðlimum
og vinum. Þessar drósir eru að
sönnu góðkunningjar margra af
sjónvarpsskjám og síðum blaða en
færri vita þó að í borginni Reykjavík má kynnast nýjum hliðum á
þessum stjarnfræðilega frægu
snótum.
Nýlega var efnt til fyrstu ferðarinnar um Ísmericu en fyrrgreind kvendi eru fylgismeyjar í
harla óvenjulegri leiksýningu sem
ber þann titil. Að baki því uppátæki standa tvær ungar leikkonur,
Aðalbjörg Árnadóttir og Magnea
Björk Valdimarsdóttir, sem eru
félagar í hinu nýstofnaða Gleðileikhúsi. „Þetta er óvissu- og ævintýraleikhús,“ útskýrir Magnea og
harðneitar að gefa meira upp um
framvindu þessarar óvenjulegu
sýningar. Sýningin eða ferðalagið
hefst við Kramhúsið í Bergstaðastræti en svo verður að koma í ljós
hvar ævintýrið endar. Magnea
áréttar að lygilegir hlutir eigi sér
stað enda vart annað hægt með
aðrar eins persónur í farteskinu.
Hér á landi er ekki rík hefð
fyrir leikhúsformi sem þessu en
Magnea útskýrir að enginn þurfi
að óttast að markmið sýningarinnar sé að hrella fólk. „Þetta er vitanlega nýtt og spennandi form en
markmið Gleðileikhússins er fyrst
og fremst að gleðja fólk í skammdeginu,“ segir leikkonan hug-

36!¨!,%'! &2'!2 ,YGILEGIR HLUTIR EIGA SÁR STAÈ HJ¹ 'LEÈILEIKHÒSINU EN ÖAR ER
SKYGGNST UM Å ÎNGSTR¾TUM ¥SMERICU
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

hreystandi og útskýrir að sýningin hafi þegar mælst vel fyrir hjá
leikhúsgestum, sem hafi fagnað

kynnum sínum af Ísmeriku. Upplýsingar um sýninguna má nálgast
í síma 551-0343.
- KHH

Listir allra álfa
Heimsdegi barna verður fagnað í
þriðja sinn í dag en þá geta börn og
unglingar komist í kynni við framandi menningu frá öllum heimsálfum í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi
og
félagsmiðstöðinni
Miðbergi. Heimsdagur barna er
liður í Vetrarhátíð í Reykjavík sem
er samvinnuverkefni Höfuðborgarstofu, Alþjóðahússins, Kramhússins og fyrrgreindra aðila.
Þar verða skipulagðar fjölbreyttar og spennandi listasmiðjur
sem verða opnar milli 14 og 17 en
að þeim loknum verður afraksturinn til sýnis í samkomusal hússins.

Á staðnum geta forvitnir ungir
gestir til dæmis kynnt sér uppruna
hljóðfærisins didgeridoo, lært um
rapp og rímur, fræðst um mörgæsir og Bollywood-myndir og arabíska skrift auk þess sem boðið verður upp á kennslu í krumpdansi sem
er með afbrigðum forvitnilegur
dansstíll.
Auk smiðjanna verða ýmsar
uppákomur í anddyri Gerðubergs
og eitthvað að gerast í hverju einasta skúmaskoti húsanna en nánari
upplýsingar um dagskrána má
finna á heimasíðunni www.gerduberg.is.
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&JÎLBREYTTIR SÎNGTËNLEIKAR VERÈA HALDNIR Å
3ALNUM ¹ MORGUN
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Fagrir hljómar
425-"52
3,%'.!2 5NGIR

OG ¹HUGASAMIR
LISTUNNENDUR
GETA KYNNT SÁR
FRAMANDI MENN
INGU Å "REIÈHOLT
INU Å DAG

„DAUÐUR, SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

&2¡44!",!¨)¨0*%452

GERÐUBERG
Viðburður á Vetrarhátíð!

HEIMSDAGUR BARNA
Allar heimsálfur á einum stað!

Laugardaginn 24. febrúar kl. 13-18
í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi og félagsmiðstöðinni Miðbergi
Hvernig hljómar Didgerido og hvaðan er það upprunnið?
Hvað eiga rapp og rímur sameiginlegt?
Hvernig skylmast alvöru víkingar?
Kanntu að dansa í anda Bollywood-myndanna?
Langar þig að læra að breyta melónu í listilega borðskreytingu?
Viltu fræðast um mörgæsirnar á Suðurskautslandinu?
Kanntu að skrifa nafnið þitt á arabísku?
Hvað er Krump?
>>> Svörin við þessum forvitnilegu spurningum
ﬁnnur þú á Heimsdegi barna!
>>> Boðið verður upp á fjölda listsmiðja fyrir börn og unglinga
og eitthvað að gerast í hverju einasta skúmaskoti!
>>> Heimsdagur barna er samstarfsverkefni Vetrarhátíðar, Alþjóðahússins, Kramhússins,
Menningarmiðstöðvarinnar Gerðubergs og félagsmiðstöðvarinnar Miðbergs.

Sýning Rúríar „Tími - Afstæði - Gildi“ verður opin í dag frá 13-18 og sunnudag frá 13-16.
Gerðuberg • sími 575 7700 • Sjá dagskrá á www.gerduberg.is

Söngkonurnar Xu Wen og Natalía
Chow halda söngtónleika í Salnum
í Kópavogi á morgun. Með þeim
leikur Anna Guðný Guðmunsdóttir á píanó en á efnisskránni eru
ljóðaflokkur eftir Mahler og frumflutningur á ljóðaflokki eftir Julian Hewlett, auk íslenskra og
erlendra sönglaga og aría.
Xu Wen nam ung að árum kínverskan óperusöng, leiklist, dans
og skylmingar við Huangmeióperuskólann í Anhui-fylki í Kína.
Hún hefur sungið aðalhlutverk í
fjölmörgum kínverskum óperum
og unnið til verðlauna fyrir söng
sinn. Hún fluttist til Íslands árið
1989, hóf nám hjá Elísabetu
Erlingsdóttur við söngdeild Tónlistarskólans í Reykjavík og stundaði síðar framhaldsnám í London.
Xu Wen hefur haldið fjölda einsöngstónleika og sungið víða á
opinberum vettvangi og starfar
nú jafnframt sem söngkennari við
Domus Vox.
Natalía Chow Hewlett ólst upp í
Hong Kong og lærði snemma á
píanó. Hún lauk 8. stig í píanóleik
og einsöng í Hong Kong og hélt
síðar til framhaldsnáms í Bretlandi. Að námi loknu var Natalía
ráðin sem lektor við Hong Kong
International Institute of Music
þar sem hún sá um menntun verðandi tónmenntakennara. Á sama
tíma stundaði hún framhaldsnám í
söng. Natalía fluttist til Íslands
árið 1992 og hefur starfað sem
söngkona, söngkennari, organisti
og kórstjóri, fyrst á Húsavík og
síðan á höfuðborgarsvæðinu. Hún
hefur til að mynda staðið að stofnun fjögurra kóra, þar á meðal
Regnbogakvennakórsins sem er
fyrir konur af erlendum uppruna.
Tónleikarnir á morgun hefjast
kl. 16.
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F  (LJËMSVEITIN 3IGN ER ¹ TËN
LEIKAFERÈALAGI UM LANDIÈ OG HELDUR
TVENNA TËNLEIKA ¹ SKEMMTISTAÈNUM
#AFÁ !MSTERDAM &YRRI TËNLEIKARNIR
ERU LEYFÈIR FYRIR ALLA ALDURSHËPA EN
ÖEIR SÅÈARI SEM HEFJAST ¹ MIÈN¾TTI
ERU ¾TLAÈIR ELDRI ALDURHËPUM

–eftir Jim Cartwright

Aðalhlutverk:

Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir
Steinn Ármann Magnússon

Leikstjóri:
Gunnar I. Gunnsteinsson

2. sýn. sun. 25. feb.
3 sýn. fös. 2. mars
4. sýn. sun. 4. mars.

Miðasala á Nasa
frá kl. 13-16
einnig á www.nasa.is
og www.midi.is

F  +ÎNTRÕSVEITIN "AGGALÒTUR
HELDUR TËNLEIKA ¹ 'R¾NA HATTINUM
¹ !KUREYRI  DAGSKR¹ ERU LÎG AF
TÅMAMËTAHLJËMDISKNUM 0ABBI ÖARF
AÈ VINNA OG VERÈLAUNAGULLSKÅFUNNI
!PARNIR Å %DEN (ÒSIÈ OPNAÈ KL 

F  +VARTETT (AUKS 'RÎNDAL
LEIKUR ¹ #AFÁ 2ËSENBERG 3VEITINA
SKIPA (AUKUR 'RÎNDAL ¹ TENËR
SAXËFËN SGEIR SGEIRSSON ¹
GÅTAR ¶ORGRÅMUR *ËNSSON ¹ KONTRA
BASSA OG %RIK 1VICK ¹ TROMMUR
%FNISSKR¹IN ER SAMANSETT AF DJASS
SLÎGURUM FR¹  OG  ¹RATUG SÅÈUSTU
ALDAR OG SVEIFLAN VERÈUR SANNARLEGA Å
FYRIRRÒMI !ÈGANGSEYRIR  KR
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F  3ÕNING ¹ VERKUM 2AGNARS
' %INARSONAR OG 'UÈLAUGAR
&RIÈRIKSDËTTUR VERÈUR OPNUÈ
Å ,ISTASAL -OSFELLSB¾JAR
3ÕNINGIN BER YFIRSKRIFTINA
,ISTBËKBANDSSÕNING "ËKLIST ¹
VEGG OG MYNDLIST ¹ BËK

N N 3¥¨5345 &/26®¨
F  3ÕNING ¹ VERKUM +RISTINS %
(RAFSSONAR STENDUR YFIR Å GALLERÅI I
¹ +LAPPARSTÅG TIL  FEBRÒAR /PIÈ
ER ÖRI FÎS KL   OG LAU KL  

F  3ÕNINGIN &RELSUN LITARINS
2EGARD &AUVE Å ,ISTASAFNI ¥SLANDS
GEYMIR VERK FRÎNSKU EXPRESSJËNIST
ANNA FR¹ UPPHAFI  ALDAR 3ÕNINGIN
KEMUR FR¹ -USÁE DES BEAUX ARTS Å
"ORDEAUX Å &RAKKLANDI  VERK EFTIR
ÖRETT¹N LISTAMENN ÖAR ¹ MEÈAL
MEISTARANA 2ENOIR OG -ATISSE
3ÕNINGUNNI LÕKUR ¹ MORGUNI

VINSÆLASTA
MYND LANDSINS!
SJÁÐU
MYNDINA!

N N 6%42!2(4¥¨
F  3KAMMDEGISSÎNGUR ¹
6ETRARH¹TÅÈ /PIÈ HÒS OG RÎÈ
EINSÎNGSTËNLEIKA Å 3NORRABÒÈ TËN
LEIKASAL 3ÎNGSKËLANS Å 2EYKJAVÅK
VIÈ 3NORRABRAUT .EMENDUR SKËLANS
KOMA FRAM AUK ÖESS SEM BOÈIÈ
VERÈUR UPP ¹ FJÎLDASÎNG DANS OG
LÁTTAR VEITINGAR 'ARÈAR #ORTES OG
3IBYLLE +ÎLL STÕRA DAGSKR¹NNI

SPILAÐU
LEIKINN!

F  3ÕNINGARNAR «L¹TAGARÈUR
OG $ÕRIÈ Å MÁR VERÈA OPNAÈ
AR Å +ARTÎFLUGEYMSLUNUM Å
RTÒNSBREKKU EN ÖAR VERÈUR AUKIN
HELDUR LÅFLEG MENNINGARDAGSKR¹ LANGT
FRAM ¹ KVÎLD +L  LEIKA &LÅS 4RÅËIÈ
OG 3TEINTRYGGUR OG Ö¹ VERÈUR EINNIG
HALDIÈ UPP ¹ AFM¾LI $ANSLEIKHÒSS
MEÈ %KKA

F  3ÎNGKONAN 'UÈRÒN
)NGIMARSDËTTIR KEMUR FRAM ¹ TËN
LEIKUM Å )ÈNË ¹SAMT !LEXANDER
!UER FLAUTULEIKARA OG +URT +OPECKY
PÅANËLEIKARA  EFNISSKR¹NNI ERU VERK
EFTIR $ELIBES !DAMS 2OSSINI OG
$ONIZETTI EN TËNLEIKARNIR ERU LIÈUR Å
6ETRARH¹TÅÈ Å 2EYKJAVÅK

F  $ANSHËPURINN ,A 'UARDIA
&LAMENCA FR¹ "ELGÅU DANSAR Å
,ISTASAFNI 2EYKJAVÅKU (AFNARHÒSI
3TÎLLUR Ö¾R BLANDA SAMAN ¹STRÅÈU
FULLUM FLAMENGËDANSI OG HERAGA
MAJORETTANNA

F  &RANSKA HLJËMSVEIT
IN $IONYSOS LEIKUR Å TILEFNI AF
FRANSKRI MENNINGARKYNNINGU ¹
¥SLANDI 4ËNLEIKARNIR FARA FRAM Å
(AFNARHÒSINU OG ER AÈGANGUR AÈ
ÖEIM ËKEYPIS

N N 3µ.).'!2
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

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 LAUGARDAGA
5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU

Söguþráður leiksins hefst þar sem
kvikmyndin endaði. Leikmenn fá að
berjast við helstu illmenni Marvel
heimsins ásamt fjölda persona úr
myndinni. Leikurinn er blanda af
hasar- og snarklikkuðum mótorhjólaatriðum. BÍÓMIÐI FYLGIR

4.499
PS2 leikur

3.999
r
PSP leiku

FYLGIR
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 6IÈ M¾LUM MEÈ
 INNKAUPAPOKUM
ÒR TAUI Å VERSL
UNARFERÈINA
-IKLU SMARTARA
EN PLAST OG
PAPPÅR
OG VIST
V¾NNA

Veikust fyrir prjónafötum
3P¹IR ÖÒ MIKIÈ Å TÅSKUNA 4JAHHH
KANNSKI EKKI ÖANNIG ÁG SKOÈA EKKI
BEINT 6OGUE Å HVERJUM M¹NUÈI EN ÁG
HEF GAMAN AF STRAUMUNUM
(VERNIG MYNDIRÈU LÕSA STÅLNUM
ÖÅNUM(VERNIG MYNDU VINIR ÖÅNIR
GERA ÖAÈ !FSLAPPAÈUR ¡G KL¾ÈIST
AÈ MINNSTA KOSTI ALDREI NEINU SEM
MÁR FINNST ËÖ¾GILEGT
5PP¹HALDSFATAHÎNNUÈUR&ATA
MERKI ¥ AUGNABLIKINU ERU ÖAÈ "ERN
HARD 7ILLHELM OG (ENRIK 6IBSKOV
TTU ÖÁR TÅSKUFYRIRMYND (A HA
.EI ÖAÈ ¹ ÁG EKKI EIGA ÖAÈ MARGIR

UTLIT FRETTABLADIDIS

&!4!(®..5¨52

,ITIRNIR ÖÅNIR 3VARTUR GR¹R OG DÎKK
BL¹R bDEAD BORINGm
(VERJU ERTU VEIKUST FYRIR 0RJËNI

ÖUNN PRJËNAEFNI N¹ MÁR ALLTAF
(VAÈ ER HEITAST HJ¹ ÖÁR Å AUGNA
BLIKINU ¶AÈ SAMA PRJËN ÁG MYNDI
KAUPA GUBB EF ÖAÈ V¾RI ÒR FALLEGU
PRJËNAEFNI
"ANNAÈ .NONO NONONONO NONON
ONO NONO THERES NO LIMIT
5PP¹HALDSVERSLUN 4RILOGIA .AKTI
APINN OG E"AY
(VAÈA ¹RATUGUR FINNST ÖÁR HAFA
HAFT FLOTTUSTU TÅSKUNA  ¶RIÈJI
¹RATUGURINN ÈISLEGT ÖEGAR TÅSKAN ER
SVO ¹KVEÈIN AÈ ALLIR VERÈA EINS MEIRA
AÈ SEGJA H¹RIÈ ¹ ÎLLUM VIRÈIST HAFA
VERIÈ EINS ¹ LITINN
¶RJ¹R UPP¹HALDSFLÅKUR !F HVERJU
ERU Ö¾R UPP¹HALDS & 4ROUPE

SKËRNIR MÅNIR ÖEIR PASSA VIÈ ALLAR
FLÅKUR OG ÎLL T¾KIF¾RI (ENRIK 6IBSKOV
BOLURINN MINN ÖVÅ AÈ HANN GERIR
ALLT FÅNT OG SVO $R $ENIM BUXURNAR
MÅNAR ÖVÅ AÈ ÁG ¹ ENGAR AÈRAR SEM
ÁG FÅLA
(VAÈ ÖYRFTI AÈ HREINSA ÒT ÒR
FATASK¹PNUM FYRIR VORIÈ !LLT SEM
MAÈUR HEFUR EKKI GENGIÈ Å Å H¹LFT ¹R
NENGINN TILGANGUR AÈ GEYMA ÖAÈ
LENGUR KAUPA NÕTT
(VERT F¾RIR ÖÒ Å VERSLUNARFERÈ MEÈ
FULLT AF PENINGUM /' ÖÒ FENGIR AÈ
FERÈAST Å TÅMAVÁL 4IL .9 OG BARA
NÒNA !F HVERJU AÈ VILJA ALLTAF EITT
HVAÈ ANNAÈ EN MAÈUR GETUR FENGIÈ
ÁG LIFI NÒNA EKKI Ö¹ TAKK FYRIR

$!¨2!¨ 6)¨ 4¥3+5.!
%LSA -ARÅA "LÎNDAL

Vorið góða grænt og hlýtt...???
Nei, það er heldur betur ekki hlýtt hérna á Íslandinu okkar, ekki núna að
minnsta kosti þó maður sjái það alltaf fyrir sér sem hlýtt..!. Og grænt er
það nú sannarlega ekki á göngupöllum tískuhúsanna ytra. Hvort sem litið
er til Parísar eða New York, London eða Mílanó þá ráða ríkjum í tískuhúsunum framtíðarlegir málmar, plast og silfurlitaðir mini-kjólar svo fátt eitt
sé nefnt. Þannig leit framtíðarsýn Nicolas Ghesquiere út þegar hann
kynnti fatalínu sína fyrir vor/sumar 2007 hjá Balenciaga. Sú allra
töffaralegasta sem litið hefur dagsins ljós síðustu ár. Svartir, glansandi
jakkar, buxur úr málmi, kjólar gerðir eingöngu úr koparvír og til að toppa
útlitið var hár módelanna sleikt aftur og augun römmuð inn í risastór,
vísindaleg skyggnisólgleraugu. Þær litu mekanískt út, líkt og þær myndu
hrökkva úr hnélið þá og þegar og útbúnaðurinn svo þétt sniðinn að þær
gengu með hnykkjum um pallinn í þvinguðum og kynlausum róbótastíl.
Kannski er það vegna aukinnar hræðslu við framtíðina, kannski vegna
aukinna hryðjuverkaógna og heimsstríða en á síðastliðnum árum hafa
tískuhönnuðir helst leitað huggunar í rómantík og sjarma liðinna tíma. Nú
eru tímarnir aðrir. Líf okkar snýst meir og meir um nýja tækni, gervihnattaútsendingar, internet-tækni, sjónhimnuskanna...
Hussein Chalayan markaði tímamót með einstökum hætti í sýningu
sinni „One Hundred And Eleven“ (fyrir vor/sumar ‘07) þar sem hann tók
fyrir hætti í klæðaburði og síbreytilega tískusilúettuna allt frá árinu 1895
og upp úr (hundraðogellefu ár). Chalayan réði til sín tæknilega sérfræðinga sem fengu það verkefni að breyta fimm kjólum í „lifandi“ flíkur sem
virtust anda. Þessu takmarki var náð með þar til gerðum agnarlitlum
víravirkjum og mótorum sem voru saumaðir í pilsfald og korselett.
Agnarlítil mistök og vélaverkið hefði stöðvast.
Hvernig sjá tískuhönnuðir fyrir sér raunverulega tísku í framtíðinni?
Að mati Husseins Chalayan snýst framtíðin um möguleika. „Á þessu stigi
málsins getum við aðeins fengið nýjar hugmyndir út frá vísindum og
tækni.“ Hönnuðurinn Alber Ebaz er hins vegar ekki tilbúinn til að líta málefnið svo björtum augum: „Það er ekkert sem kemur í kjölfar framtíðarstefnunnar. Hvert fer maður þegar maður maður hefur náð til tunglsins?“
Já, því má velta fyrir sér endalaust. Ég sé ekki betur en að spennandi
verði að fylgjast með þróuninni í tískuheiminum á komandi árum. Og
vorið sem kannski er ekki alltaf grænt og hlýtt verður þó alltaf gott. Vorið
góða...

KRINGLAN I SMÁRALIND I DEBENHAMS
www.oasis-stores.com
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DOLLm SNIÈIÈ S¹ST
ALLS STAÈAR FYRIR VOR
SUMAR  (ÁR ER
EINN SVAKAS¾TUR FR¹
#HLOÁ

+6!24%2-!2 3VARTUR
SKOKKUR MEÈ EINHVERS KONAR
PERSNESKU MUNSTRI TEKINN
SAMAN Å H¹LS 4OP 3HOP
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3VARTUR ERMALAUS
N¾STUM SNIÈLAUS
MEÈ GR¹UM
RAMMA OG MYND
AF FIÈRILDI

()009 #()# -OSAGR¾NN
HIPPASKOKKUR RYKKTUR SAMAN
FYRIR OFAN OLNBOGA OG ¹
BRJËSTUM

-5.342!¨52 $IMMGR¹R STUTTERMASKOKK

UR MEÈ SVÎRTU BLËMAMUNSTRI 4OP 3HOP

¶'),%'52 ,JËSGR¹R KVARTERMASKOKKUR

MEÈ VÎSUM FR¹ 4OP 3HOP

2AULAÈ
OG SKOKKAÈ
Einstaka sinnum kemst
eitthvað í tísku sem gerir
líf okkar svo mikið þægilegra…

En hvað getur maður kallað þessa
æðislega sætu kjóla sem svo þægilegt er að smeygja sér í?
Kyrtla? Skokka? Mussur? Ég
held það gildi allt saman ágætlega,
við getum kallað þá raul þess

Mikið úrval af
fermingarfötum
stærðir 8-16

vegna. Aðalatriðið er að rúmgóður
og fallegur skokkur getur bæði
falið ýmsar af okkar syndum og í
leiðinni undirstrikað það sem við
eigum að undirstrika. Það fallegasta við þessa litlu kjóla er að
maður getur verið í þeim við næstum ALLT. Gallabuxur, svartar og
litaðar leggings, rifflaðar sokkabuxur…
Og maður vaknar bara á morgnana, smeygir þeim yfir höfuðið og
þarf ekki að spá í neitt frekar allan
daginn. Dásamlegt. Hér eru nokkrir ofsa sætir sem
þið
dömur
ættuð að gefa
auga …
ELSABLOM

YAHOOCOM
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SKOKKUR MEÈ VÎSUM FR¹ 4OP 3HOP

GR¹RÎNDËTTUR
KVARTERMA RAULARI
MEÈ HNÎPPUM ¹
ÎXLUM

46”

9HUäO NNXQ

KDL46W2000

Full HD

1080

Besta LCD tæki ársins
-What HIFI


YHUäiäXU

48 TÍMA TILBOÐ Á

SONY BRAVIA
VERÐLAUNA VEGGSJÓNVÖRPUM

KDL46V2000



Best buy
-What Video & Widescreen tv

YHUäO NNXQ

46”

5 stjörnur
- What HIFI


YHUäiäXU

40”


KDL40S2000

9HUäO NNXQ

Editor’s Choice
-What Home Cinema


YHUäiäXU
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DSLRA100KB
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PPOLQVDI\OJLU
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Lækkun


YHUäiäXU

TAVL1 - ESPRIT
Smart tæki með
\¿UEXUäDKOMyP
KHLPDEtyLäHULQQE\JJW


Lækkun


YHUäiäXU

www.sonycenter.is sími: 588 7669

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI
SVALASTA SPENNUMYND ÁRSINS

“FORREST WHITAKER ER HREINT ÚT SAGT
MAGNAÐUR Í HLUTVERKI HARÐSTJÓRANS
OG SÝNIR SVO AÐ EKKI VERÐUR UM VILLST
AÐ HÉR FER EINN FREMSTI LEIKARI
SAMTÍMANS. B.S. - FRÉTTABLAÐIÐ

HEIMSFRUMSÝNING
MYND EFTIR JOEL
SCHUMACHER

SÍMI 564 0000

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

THE NUMBER 23
kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
THE LAST KING OF SCOTLAND
kl. 5.20, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
THE LAST KING SÝND Í LÚXUS
kl. 2.50, 5.20, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER
kl. 5.30, 8 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
THE PURSUIT OF HAPPYNESS
kl. 8 og 10.30
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 1, 2, 3, 3.45 og 4.30 STUTTMYND
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL
kl. 1.30 og 3.40
NIGHT AT THE MUSEUM
kl. 1, 3.20 og 5.40
ROCKY BALBOA
kl. 3 B.I. 12 ÁRA

THE LAST KING OF SCOTLAND
NOTES ON A SCANDAL
PAN´S LABYRINTH
LITTLE MISS SUNSHINE
KÖLD SLÓÐ/COLD TRAIL

kl. 3, 5.30, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
kl. 3, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 3, 5.45, 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
kl. 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
kl. 3 og 5.45 ENGLISH SUBTITLES B.I. 12

THE NUMBER 23
kl. 6, 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER
kl. 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
NOTES ON A SCANDAL
kl. 6 B.I. 12 ÁRA
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 4 STUTTMYND
NIGHT AT THE MUSEUM
kl. 4

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

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

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

&2¡44)2 !& &«,+)
3KILNAÈUR KYNBOMBUNN
AR OG LEIKKONUNNAR #AR
MEN %LECTRA OG ROKKAR
ANS $AVES .AVARRO
ER GENGINN Å GEGN 3JÎ
M¹NUÈIR ERU SÅÈAN ÖAU
H¾TTU SAMAN VEGNA

Ë¹S¾TTANLEGS ¹GREININGS %LECT
RA OG .AVARRO GIFTUST ¹RIÈ 
6ORU ÖAU ¹ SAMA TÅMA STJÎRNUR
RAUNVERULEIKAÖ¹TTARINS 4IL
$EATH $O 5S 0ART #ARMEN
 $AVE SEM FJALLAÈI UM
AÈDRAGANDA BRÒÈKAUPSINS
%LECTRA SEM ER  ¹RA SLË Å
GEGN Å SJËNVARPSÖ¹TTUNUM

"AYWATCH
(ÒN VAR GIFT
KÎRFUBOLTA
MANNINUM
$ENNIS 2OD
MAN UM
SKAMMA
HRÅÈ ¹RIÈ
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FORSÝNINGA

Allt er þá þrennt er
Britney Spears er komin í meðferð aftur. Söngkonan innritaði
sig að þessu sinni á meðferðarheimili í Malibu eftir að fyrrverandi eigin-maður hennar, Kevin
Federline, hótaði að svipta hana
forræðinu yfir strákunum þeirra
tveim, þeim Jayden James og
Sean Preston.
Samkvæmt bandarískum fjölmiðlum óskaði Federline eftir
skyndiréttarhöldum hjá barnadómstól í Los Angeles eftir að
söngkonan hafði sýnt vægast sagt
undarlega hegðun, skráð sig tvívegis í meðferð á einni viku en á
milli þess rakað af sér hárið og
látið húðflúra sig með tilþrifum.
Talsmaður dómstólsins, Allan Parachini, lýsti því hins vegar yfir á
fimmtudaginn að þeim hefði verið
frestað af lögfræðingi K-Fed og
er talið að eiginmaðurinn fyrrverandi hafi ákveðið að gefa Britney
lokatækifæri til að bæta sitt ráð.
Frásögn breska blaðsins The
Sun er ögn dramatískari en þar er
sagt frá því að Britney hafi keyrt
heim til Kevins og heimtað að fá
syni sína. Þegar Federline kom
ekki til dyra hafi söngkonan látið
skapið hlaupa með sig í gönur og

3+),). +EVIN &EDERLINE LÅTUR ÒT FYRIR AÈ

VERA ¹BYRGT FORELDRI ANNAÈ EN FYRRVER
ANDI EIGINKONA HANS "RITNEY 3PEARS

látið höggin dynja á ljósmyndara
sem var í grenndinni. Að sögn
sjónarvotta skakkaði Kevin leikinn og sagði við Britney: „Ef þú
ferð í meðferð hætti ég við að fara
til dómstóla.“ Britney ku hafa
látið segjast og haft sig á brott og
skráð sig í kjölfarið á meðferðarheimilið.

Dionysos lýkur Vetrarhátíðinni í kvöld

EFTIR HUGLEIK DAGSSON & FLÍS. LEIKSTJÓRI: STEFÁN JÓNSSON
Í tilefni 120 ára afmælis Landsbankans fá Námufélagar
35% afslátt af miðaverði á allar sýningar gegn
framvísun Námukortsins.

Miðasala í síma 551 1200 og á www.leikhusid.is

Franska rokksveitin Dionysos
heldur tónleika í Hafnarhúsinu í
kvöld. Tónleikarnir eru lokahnykkur Vetrarhátíðar í Reykjavík. Dionysos er frá Valence í
Frakklandi og leit fyrst dagsins
ljós fyrir tíu árum. Frægðarsól
hennar hefur risið hægt og sígandi og nýtur hún í dag töluverðra
vinsælda í heimalandi sínu.
Tónlist hennar er sérstök
blanda af poppi og þjóðlagarokki,
full orku og koma áhrifin víða að.
Að mati margra franskra tónlistartímarita er Dionysos ein af
bestu frönsku hljómsveitum samtímans og sögð lifandi sönnun þess
að frönsk sköpunargáfa lifir enn
góðu lífi. Þykir sveitin jafnframt
sérstaklega öflug á tónleikum.
Dionysos hefur gefið út fimm
plötur og heitir sú nýjasta Monsters In Love og er að hluta til á
ensku. Var hún tekin upp í apríl
árið 2005 af John Parish, sem
hefur áður unnið með Goldfrapp,
PJ Harvey og Tracy Champan.

$)/.93/3 &RANSKA ROKKSVEITIN SPILAR Å

(AFNARHÒSINU Å KVÎLD KLUKKAN 

Þess má geta að Dionysos vann
með upptökustjóranum Steve
Albini að metsöluplötu sinni Western sous la neige. Albini er m.a.
þekktur fyrir samstarf sitt með
Nirvana og Pixies.
Ókeypis er á tónleika Dionysos
í Hafnarhúsinu og hefjast þeir
klukkan 22.

BYRJAÐU DAGINN Á BÍÓFERÐ SPARBÍÓ 450

kr
kr

Frá leikstjóra English Patient og Cold Mountain

á allar sýningar merktar með appelsínugulu á laugardögum og sunnudögum

Stærsta fjölskyldumynd í Bandaríkjunum árið 2007
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TILNEFNINGAR TIL

ÓSKARSVERÐLAUNA

GOLDE GLOBE
JUDE LAW

JULIETTE BINOCHE

BESTA ERLENDA MYNDIN

ROBIN WRIGHT

ÞIÐ VITIÐ HVER
HANN ER...
Frá þeim sömu og færðu okkur

BREAKING AND ENTERING

SVALASTA SPENNUMYND ÁRSINS

Chronicles Of Narnia:

...SVONA BYRJAÐI ÞAÐ

The lion, the witch and the wardrobe

Með „Íslandsvininum og sjarminum Jude Law” ásamt óskarsverðlauna leikkonunni Juliette Binoche

5

Háskólabíó

TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

7

Sýnd í Háskólabíói

TILNEFNINGAR

Ævintýraleg spenna og hasar

20% AFSLÁTTUR EF GREITT ER
SPRON-KORTI

TIL ÓSKARS

MEÐ

8
TILNEFNINGAR

Sýnd í Háskólabíói

TIL ÓSKARS

/ ÁLFABAKKA
BREAKING AND ENTERING

Sýnd í Háskólabíói
Sýnd í SAMbíóunum kringlunni

kl. 5:30 - 8 - 10:30

B.i.12

BREAKING AND ENTERING VIP kl. 8 - 10:30

BREAKING AND ENTERING kl. 5:30 - 8 - 10:30

B.i.12

BLOOD DIAMOND

kl. 9:30

B.i.16

LETTERS FROM IWO JIMA kl. 5:30 - 8 - 10:40

B.i.16

BABEL

kl. 10:40

B.i.16

PERFUME

kl. 6 - 9

B.i.12

FORELDRAR

kl. 6 - 7:50 Leyfð

DREAMGIRLS

kl. 5:30 - 8

B.i.7

/ KEFLAVÍK

/ KRINGLUNNI

BREAKING AND ENTERING

kl 8 - 10

B.i. 7

THE BRIDGE TO TEREBITHIA

kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

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

kl. 5:40 - 8 - 10:30

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

THE BRIDGE TO...

kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 Leyfð

MAN OF THE YEAR

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

Leyfð

HANNIBAL RISING

kl. 5:40 - 8 - 10:30

B.i.16

kl. 10:10

B.i.16

kl. 8 - 10:40

B.i.16

BRIDGE TO TERABITHIA

B.i.12

THE BRIDGE TO TERA...

kl. 1:30 - 3:40 - 5:50

Leyfð

HANNIBAL RISING

kl. 8 - 10:30

B.i.16

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 1:30 - 3:40

Leyfð

ALPHA DOG

ALPHA DOG

kl. 5:40 - 8 - 10:30

B.i.16

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.

kl. 1:30

Leyfð

VEFURINN HENN... M/- Ísl tal

kl. 1:30 - 3:40

Leyfð

DIGITAL PERFUME

PERFUME

kl. 5:20

B.i.12

FORELDRAR

kl. 3:40

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal

kl. 1:30

Leyfð

DIGITAL

BLOOD DIAMOND

kl. 8 - 10:40

B.i.16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 3:40

Leyfð

DIGITAL

kl. 1:30 - 3:40

Jarðsett hjá Daniel
Fjölmiðlafárið í kringum
andlát Önnu Nicole Smith
virðist seint ætla að fjara
út. Miklar deilur standa yfir
um hvar eigi að grafa fyrirsætuna og hver eigi að
hafa forræðið yfir stúlkubarninu Danniel-ynn.
Dómarinn
Larry
Seidlin úrskurðaði á
fimmtudaginn að lík
Önnu Nicole skyldi
vera grafið við hlið
sonar hennar, Daniel, á Bahama-eyjum. Þeir Howard
Stern og Larry Birkhead,
sem berjast um forræðið
yfir Dannielynn, lýstu báðir
!..! .)#/,% *ARÈSETT VIÈ HLIÈ

SONAR SÅNS

yfir að þeir væru samþykkir
þessari ákvörðun. „Ég er mjög
ánægður með að dómstóllinn
skuli virða óskir Önnu,“ sagði
Stern fyrir utan dómhúsið í
Florida. Birkhead tók
undir þau orð en móðir
Önnu Nicole, Virgie Arthur, hefur lýst því yfir
að hún muni áfrýja
þessari
ákvörðun.
Dóttir hennar eigi að vera
grafin í heimaríki sínu
Texas. Afþreyingarþátturinn Insider greindi hins
vegar nýlega frá því að
Anna Nicole hefði ekkert
viljað af móður sinni vita
og lýst því yfir að hún fengi
aldrei að snerta barnabörnin sín.

&2¡44)2 !& &«,+)
3ÎNG OG LEIKKONAN
*ENNIFER ,OPEZ KEMUR
FRAM Å SJËNVARPSÖ¾TTINUM
!MERICAN )DOL HINN  APRÅL
&ETAR HÒN ÖAR MEÈ Å FËTSPOR
ÖEKKTRA TËNLISTARMANNA
¹ BORÈ VIÈ 0RINCE

/ AKUREYRI
Leyfð

GHOST RIDER

BABEL

kl. 2 - 4 - 6
kl. 8 - 10:20

B.i.12

ALPHA DOG

kl 8

B.i.16

kl. 8

B.i. 12

HANNIBAL RISING

kl 10

B.i.16

kl. 10:10

B.i. 16

VEFURINN HENNAR... Ísl tal

kl. 2 - 4

Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 6

Leyfð

-ARY * "LIGE $IANA
2OSS 4ONY "ENNETT
OG 'WEN 3TEFANI
3VO G¾TI FARIÈ AÈ
EIGINMAÈUR ,OPEZ
SÎNGVARINN -ARC
!NTHONY K¾MI EINNIG
FRAM Å Ö¾TTINUM
,OPEZ SÁST N¾ST

¹ HVÅTA TJALDINU Å MYNDINNI
"ORDERTOWN ÖAR SEM
HÒN LEIKUR ¹ MËTI
HJARTAKNÒSARANUM !NTONIO
"ANDERAS

Skámáni Kynnir:

K ILLer
JOE

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. 1:30 Í ÁLFABAKKA

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

E
O
J
Sýnt á
Litla sviði
Borgarleikhússins

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

Tilboðsverð til Vörðu- og Námufélaga kr. 1.900 á fyrstu 10 sýningarnar
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 6ALSSTÒLKUR VANTAR BARNAPÅUR
(ANDBOLTASTELPURNAR Å 6AL DEYJA EKKI R¹ÈALAUSAR ÖË AÈ
Ö¾R EIGI BÎRN SEM GERIR ÖEIM ERFITT FYRIR MEÈ AÈ KOMAST
¹ ¾FINGAR ¶¾R HAFA NÒ BRUGÈIÈ ¹ ÖAÈ R¹È AÈ AUGLÕSA EFTIR
BARNAPÅUM ¹ HEIMASÅÈU 6ALS /KKUR ER ÖAÈ LJÒFT AÈ KOMA
ÖEIRRI AUGLÕSINGU ¹ FRAMF¾RI HÁR 6ALSSTELPUR VANTAR PÎSSUN
¹ FIMMTUDÎGUM ¹ MILLI   EN Ö¹
¾FIR LIÈIÈ Å ,AUGARDALSHÎLL !LLS ÖARF AÈ
PASSA ¹ BILINU FJÎGUR TIL ¹TTA BÎRN OG
ÖVÅ ER ÖETTA TILVALIÈ VERK FYRIR VINKONUR
SEM VILJA N¾LA SÁR Å AUKAPENING
HUGASAMIR GETA HAFT SAMBAND VIÈ
3IGRÅÈI *ËNU Å SÅMA   EÈA
SENT TÎLVUPËST TIL SIGGAJONA
GMAILCOM

SPORT FRETTABLADIDIS

Kannski leyndist einn strákur á vellinum
+ÎRFUBOLTADËMARARNIR )NDÅANA 3ËLVEIG -ARQUEZ OG 'EORGÅA /LGA
+RISTIANSEN HALDA ¹FRAM AÈ ENDURSKRIFA SÎGU ÅSLENSKRA KÎRFUBOLTANS
ÖVÅ Å FYRRAKVÎLD URÈU Ö¾R FYRSTU KONURNAR SEM D¾MA SAMAN LEIK
ÖEGAR Ö¾R D¾MDU LEIK BIKARMEISTARA (AUKA OG "REIÈABLIKS Å )CELAND
%XPRESS DEILD KVENNA b¡G VAR MJÎG ¹N¾GÈ MEÈ ÖETTA OG ÖAÈ VAR
¾ÈISLEGT AÈ F¹ AÈ D¾MA MEÈ 'EORGÅU ¶AÈ VORU ALLIR MJÎG ¹N¾GÈIR
OG ÖAÈ VAR EKKERT TUÈ Å NEINUM !LLIR EINBEITTU SÁR AÈ LEIKNUM OG
ÖETTA VAR LÅKA MJÎG HRAÈUR OG SKEMMTILEGUR LEIKUR n SAGÈI )NDÅANA
3ËLVEIG -ARQUEZ SPURÈ UM LEIKINN
)NDÅANA J¹TAR ÖVÅ ÖË AÈ ÖETTA HAFI VERIÈ AÈEINS ÎÈRUVÅSI
EN VANALEGA b¶AÈ VAR MJÎG EINKENNILEGT AÈ LABBA INN ¹
GËLFIÈ MEÈ ANNAN KVENDËMARA SÁR VIÈ HLIÈ EN ÖAÈ VAR
EKKERT ÎÈRUVÅSI AÈ D¾MA LEIKINN MEÈ KONU m SEGIR
)NDÅANA
¶EIR SEM HÁLDU ÖVÅ FRAM AÈ AÈEINS KONUR
HEFÈU VERIÈ ¹ VELLINUM Å LEIKNUM G¾TU
ÖURFT AÈ ENDURSKOÈA Ö¹ FULLYRÈINGU b¡G ER
KOMIN  VIKUR ¹ LEIÈ EN ÁG ¾TLA EKKI AÈ
F¹ AÈ VITA HVORT KYNIÈ BARNIÈ ER ¡G S¹ AÈ Å

EINNI FRÁTTINNI STËÈ AÈ ÖAÈ HEFÈU BARA VERIÈ KONUR ¹ VELLINUM EN ÖAÈ
G¾TI HUGSANLEGA HAFA LEYNST EINN STR¹KUR ÖARNA MEÈ n SAGÈI )NDÅANA
HL¾JANDI EN HÒN BÕST VIÈ AÈ TAKA SÁR NÒ HVÅLD FR¹ DËMG¾SLUNNI b¡G
¾TLA AÈ FARA AÈ SLAKA ¹ ¶AÈ ER EKKERT
AÈ MÁR LÅKAMLEGA EN ÁG ER BARA ÖREYTT
DAGINN EFTIR AÈ ÁG VINN HEILAN VINNUDAG
OG D¾MI SÅÈAN LEIK UM KVÎLDIÈ n SEGIR
)NDÅANA SEM ¾TLAR AÈ FARA AÈ ÎLLU MEÈ
G¹T NÒ ÖEGAR HÒN GENGUR MEÈ SITT FYRSTA
BARN b¶ETTA ER FYRSTA BARNIÈ OG MAÈUR
ÖORIR EKKI AÈ TAKA EINHVERJA ¹H¾TTU n
B¾TIR )NDÅANA VIÈ b¡G BÕST VIÈ ÖVÅ
AÈ KOMA SEM FYRST AFTUR INN EN ÖAÈ
FER BARA EFTIR ÖVÅ HVERNIG ALLT SAMAN
GENGUR HVEN¾R ÖAÈ VERÈUR n SEGIR
)NDÅANA OG HVER VEIT AÈ ÖEGAR HÒN
SNÕR AFTUR Ö¹ VERÈI KVENKYNSDËMAR
ARNIR ORÈNIR FLEIRI EN TVEIR

«¹RENNILEG .JARÈVÅKUR
VÎRN Å ¾SISPENNANDI LEIK
Njarðvíkingar unnu 13 stiga útisigur á nágrönnum sínum í Keflavík í gær og endurheimtu toppsætið. Tony Harris skoraði 15 stig í sínum fyrsta leik fyrir Keflavík.
Njarðvíkingar eru
aftur komnir á toppinn í Iceland
Express-deild karla eftir 13 stiga
sigur á Keflavík, 70-83, í gær.
Njarðvíkingar héldu Keflavík í 70
stigum og 33% skotnýtingu á
heimavelli og enn ný var það hin
óárennilega Njarðvíkurvörn sem
reynist andstæðingum þeirra óyfirstíganleg.
Brenton Birmingham fór fyrir
jöfnu liði Njarðvíkur og var með
17 stig, 9 fráköst og 5 stoðsendingar. „Það er alltaf frábært að vinna
Keflavík sama hver staðan er.
Þessi sigur var mjög mikilvægur
fyrir okkur í baráttunni um fyrsta
sætið og nýtist okkur sem veganesti inn í leikinn á móti KR á
mánudaginn,“ segir Brenton sem
liggur ekki á svari spurður um
helsta styrk Njarðvíkurliðsins.
„Við spilum saman sem lið og það
eru allir í okkar liði sem geta
klárað leikina. Við treystum á hver
annan og enginn þarf að vera
stjarnan,“ segir Brenton og varnarleikurinn spilar þar stórt hlutverk. „Við lokuðum á Snæfell og
ætluðum líka að gera það hér í
Keflavík og við kláruðum það
verkefni,“ sagði Brenton sem
sjálfur hélt Magnúsi Þór Gunnarssyni í þremur stigum. „Ég hef
tekið mitt varnarhlutverk mjög
alvarlega í vetur og í síðustu leikjum hef ég fengið stór verkefni í
vörninni. Magnús er frábær leik-

+®2&5"/,4)

500 5-  34) 2AGNA VAR Å  S¾TI

¹ HEIMSLISTANUM FYRIR AÈEINS FIMM M¹N
UÈUM OG ER KOMIN UPP Å  S¾TIÈ
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

(EIMSLISTINN Å BADMINTON

Ragna hækkar
sig enn
"!$-).4/. Íslandsmeistarinn í

badminton kvenna, Ragna
Ingólfsdóttir, heldur áfram að
hækka sig á heimslistanum í
einliðaleik kvenna en nýr listi er
kominn út hjá Alþjóðabadmintonsambandinu. Ragna er komin upp
í 51. sætið á listanum, hún fór upp
um fjögur sæti frá síðasta lista og
hefur alls hækkað sig um 19 sæti
frá áramótum. Ragna byrjaði
tímabilið í 260. sæti og hefur því
hækkað sig um 209 sæti á síðustu
fimm mánuðum. Þessi góða
frammistaða ætti að tryggja
Rögnu sæti á Ólympíuleikunum í
Peking takist henni að vera meðal
fimmtíu bestu spilara heims. ËËJ

!LEXEY +UZMINS

Enn frá vegna
meiðsla
(!.$"/,4) Miðjumaðurinn Alexey

Kuzmins hjá Akureyri er enn
meiddur og mun ekki geta leikið
með Akureyringum í leiknum
mikilvæga gegn HK um helgina.
Þetta kemur fram á heimasíðu
norðanmanna.
Kuzmins meiddist á olnboga
fyrir um tveim vikum síðan og er
ekki vitað hvenær hann verður til
í slaginn en það er lágmark vika í
endurkomu Lettans.
HBG

&9234! 34«2-«4)¨ (INN  ¹RA GAMLI

3VEINN %LÅAS %LÅASSON ER ¹ LEIÈ ¹ SITT
FYRSTA STËRMËT
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

(- INNANHÒSS Å "IRMINGHAM

Fjórir Íslendingar keppa
&2*,3!2 Frjálsíþróttasamband

&2"2 ,%)+52 "RENTON "IRMINGHAM SKORAÈI  STIG ÒR  SKOTUM OG HÁLT -AGNÒSI

¶ËR 'UNNARSSYNI Å  STIGUM

maður og getur hitnað hvenær
sem er en ég einbeitti mér að því
að gefa honum ekkert,“ sagði
Brenton en Magnús klikkaði á 8 af
9 skotum sínum og var óþekkjanlegur í leiknum.
Brenton var líka ánægður með
hvernig gekk að eiga við nýja
manninn í Keflavíkurliðinu, Tony
Harris. „Við spiluðum góða vörn á
hann og gerðum honum erfitt
fyrir að fá sín skot,“ sagði Brenton um Harris sem var með 15 stig
en hitti aðeins úr 1 af 6 þriggja
stiga skotum. Það má segja að

-9.$6¥+52&2¡44)2

Sebastian Hermanier hafi stolið
af honum sviðsljósinu en Hermanier var langbesti maður
Keflavíkurliðsins með 32 stig og
11 fráköst.
Auk Brentons voru þeir jeb
Ivey (15 stig, 5 stosðendingar),
Igor Beljanski (13 stig, 8 fráköst)
og Friðrik Stefánsson (12 stig, 11
fráköst, 4 stosðendingar) allir
traustir og ungu strákarnir, Guðmundur Jónsson og Jóhann þór
Ólafsson, skiluðu báðir 9 stigum,
frábærri vörn og miklum baráttuanda til liðsins.
OOJ FRETTABLADIDIS

3EX FÁLÎG KEPPA UM NÕJAN BIKAR &2¥ Å FRJ¹LSÅÖRËTTAHÎLLINNI Å ,AUGARDAL Å DAG

Fyrsta bikarkeppnin innanhúss
&2*,3!2 Það verður spennandi

keppni í Frjálsíþróttahöllinni í
Laugardal í dag þegar fyrsta Bikarkeppni FRÍ innanhúss fer fram.
Sex lið taka þátt í keppninni en
þau eru sameiginlegt lið Ármanns
og Fjölnis, Breiðablik, FH, HSK,

HSÞ og ÍR. Það verður keppt um
þrjá bikarmeistaratitla, í karlaog kvennaflokki sem og samanlagt í báðum flokkum. Alls verður keppt í ellefu greinum og
stigagjöfin er þannig að fyrsta
sæti gefur 6 stig, 2. sætið gefur 5

stig og svo framvegis. Það reynir
á breiddina í bikarnum því hver
keppandi má aðeins taka þátt í
tveimur keppnisgreinum, auk
boðhlaups. Það er því erfitt að
spá um hvaða lið hampar bikurunum.
ËËJ

Íslands hefur valið fjóra keppendur sem keppa fyrir Íslands
hönd á Evrópumeistaramótinu
innanhúss sem fer fram í
Birmingham í Englandi 2. til 4.
mars næstkomandi. Þetta eru
þeir Björn Margeirsson og Óðinn
Björn Þorsteinsson úr FH, Kári
Steinn Karlsson úr Breiðabliki og
Sveinn Elías Elíasson úr Fjölni.
Björn keppir í 1.500 metra hlaupi,
Óðinn í kúluvarpi, Kári í 3.000
metra hlauði og Sveinn í 400
metra hlaupi. Þjálfarar verða
Eggert Bogason og Stefán
Jóhannsson og fararstjóri er Egill
Eiðsson.
ËËJ

/TTË 3IGURÈSSON

Gekk illa í
Portúgal
'/,& Atvinnukylfingurinn úr

GKG, Ottó Sigurðsson, reið ekki
feitum hesti frá alþjóðlegu móti í
Portúgal.
Ottó hafnaði í 39. sæti af 53
keppendum en lokahringurinn
hjá honum var mjög slakur en þá
kom hann í hús á fimm höggum
yfir pari. Ottó lék hringina þrjá á
mótinu á 8 höggum yfir pari. HBG

4ÅMABILIÈ Å UPPN¹MI HJ¹ 7ADE OG -IAMI (EAT

Wade frá út tímabilið?
+®2&5"/,4) Hinn frábæri bak-

vörður NBA-meistara Miami
Heat, Dwyane Wade, íhugar
þessa dagana að leggjast undir
hnífinn til þess að fá varanlegan
bata á meiðslum í öxl en hann fór
úr axlarlið í vikunni.
Að öllu eðlilegu yrði Wade
aðeins frá í sex vikur vegna
meiðslanna en hann íhugar nú að
fara í aðgerð sem sér til þess að
hann mæti sterkari og alveg laus
við öll meiðsli næsta tímabil.
Ef Wade fer í aðgerðina er
ljóst að Miami ver ekki NBA-titil
sinn en liðinu hefur ekki gengið
sem skyldi í vetur og er enn í

$79!.% 7!$% (UGSANLEGA ¹ LEIÈ

UNDIR HNÅFINN &2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

baráttu um að komast í úrslitakeppnina.
HBG
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Pardew neitar að rífast við Eggert

!¨ &)4.! ¶AÈ STAFAR EKKI SAMA ËGN AF

2ONALDINHO OG ¹ÈUR

./2$)# 0(/4/3'%449

3P¾NSKA BLAÈIÈ !3

Ronaldinho
hefur fitnað
&«4"/,4) Brasilíski knattspyrnu-

maðurinn Ronaldinho hefur
fengið mikla gagnrýni eftir 1-2
tap Barcelona á heimavelli gegn
Liverpool í Meistaradeildinni og
þá hafa spjót spænsku blaðanna
einkum beinst að líkamlegu
atgervi og formi kappans.
Spænska blaðið AS gekk lengst
og birti tvær myndir af Ronaldinho, aðra frá nóvember 2003 og
hina frá því eftir leikinn á móti
Liverpool. Þar sést mikill munur á
Brasilíumanninum sem ætti að
rökstyðja þær kenningar að ljúfa
lífið utan vallar sé farið að hafa
áhrif á leik hans. Sprengikrafturinn og hraðinn eru á undanhaldi og
við því má Barcelona-liðið ekki.
Læknalið Barcelona hefur ekkert
viljað tjá sig um í hvernig formi
hann er en myndirnar umræddu
segja meira en mörg orð.
ËËJ

*OHN 4ERRY

Verður klár um
næstu helgi
&«4"/,4) Fyrirliði Chelsea og
enska landsliðsins, John Terry,
verður ekki með Chelsea gegn
Arsenal í úrslitum deildarbikarsins á morgun vegna meiðsla.
Óttast var í fyrstu að hann yrði
frá í nokkrar vikur vegna
ökklameiðslanna sem hann hlaut
gegn Porto en nú er ljóst að hann
verður að öllum líkindum klár í
slaginn gegn Portsmouth um
næstu helgi.
„Ég held að hann muni spila
gegn Portsmouth. Ég geng út frá
því,“ sagði Jose Mourinho,
knattspyrnustjóri Chelsea.
HBG

,/+3).3 !NTONIO #ASSANO F¾R LÅKLEGA AÈ

SPREYTA SIG Å KVÎLD

./2$)# 0(/4/3'%449

#APELLO ÖJ¹LFARI 2EAL -ADRID

Cassano inn úr
kuldanum
&«4"/,4) Fabio Capello, þjálfari
spænska stórliðsins Real Madrid,
stundar það þessa dagana að kalla
inn leikmenn sem hann hefur haft
út í kuldanum í vetur. Um síðustu
helgi tók hann inn David Beckham
með góðum árangri og nú er ítalski
framherjinn Antonio Cassano
kominn inn í hópinn fyrir leikinn á
móti Atletico Madrid í kvöld.
Capello lét hafa eftir sér að
Cassano væri líkt og Beckham
búinn að æfa vel og hefði auk
þess misst nokkur kíló. Cassano
hefur ekki spilað með liðinu síðan
í tapleik á móti Getafe í október.
ËËJ

&«4"/,4) Það er mikið undir í dag
þegar tvö af neðstu liðum ensku
úrvalsdeildarinnar, West Ham og
Charlton, mætast. Leikurinn er
mjög áhugaverður fyrir margra
hluta sakir.
Stjóri West Ham er Alan
Curbishley, sem gerði hreint ótrúlega hluti fyrir Charlton á sínum
tíma en eftir að hann yfirgaf félagið hefur hvorki gengið né rekið
hjá því. Stjóri Charlton í dag er
svo Alan Pardew, sem var stjóri
hjá West Ham þegar Björgólfur
Guðmundsson keypti félagið og
gerði Eggert Magnússon að stjórnarformanni.

Eggert lýsti yfir miklum stuðningi við Pardew er hann kom til
félagsins en rak hann skömmu
síðar og réð Curbishley í hans
stað. Eggert hefur alveg óumbeðinn hraunað yfir Pardew í bresku
blöðunum upp á síðkastið og sagði
meðal annars að Pardew hefði
misst stuðning leikmanna liðsins.
Pardew hefur lítinn áhuga á að rífast við Eggert.
„Ef ég rekst á herra Magnússon þá mun ég vera mjög kurteis.
Það þýðir samt ekki að ég sé sammála ákvörðun hans um að reka
mig á sínum tíma,“ sagði Pardew
við breska blaðið Mirror. „Ég var

ekki sammála þá og verð það
aldrei. Engu að síður ber ég engan
kala til Eggerts.“
Pardew segir að það verði ekki
skrítið að ganga til leiks gegn sínu
gamla félagi. Hann sé stjóri Charlton í dag og þess vegna hugsi hann
um lítið annað.
HBG

&¡,!'!2 ¶AÈ FËR VEL ¹ MEÈ

%GGERTI OG 0ARDEW ¹ SÅNUM
TÅMA EN %GGERT VAR FLJËTUR
AÈ LOSA SIG VIÈ STJËRANN OG
VINSKAPURINN ÖVÅ EKKI MIKILL
Å DAG
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&YRRI LEIKIRNIR Å ¹TTA LIÈA ÒRSLITUM -EISTARADEILDARINNAR Å HANDBOLTA KL¹RAST Å DAG

Tvö Íslendingalið í átta liða úrslitum
Meistaradeildarinnar í handbolta
(!.$"/,4) Átta liða úrslit Meistaradeildar Evrópu hófust í gærkvöldi þegar þýska félagið Flensburg tók á móti spænska liðinu
Barcelona. Hinir þrír fyrri leikirnir í átta liða úrslitunum fara
síðan fram í dag. Þar eru tvö
Íslendingalið á ferðinni.
Ólafur Stefánsson og félagar í
Ciudad Real hafa titil að verja og
þeir mæta liðinu sem þeir mættu í
úrslitum í fyrra - Portland San
Antonio. Ciudad fór frekar illa
með Portland í úrslitunum í fyrra
og Portland, með Ivano Balic í
broddi fylkingar, ætlar sér örugglega að hefna. Þessi leikur er í
beinni útsendingu á Sýn kl 15.
Ungverska liðið Veszprém
tekur síðan á móti þýska liðinu
Kiel og að lokum fer fram áhugaverður slagur á Spáni þar sem
Valladolid tekur á móti Alfreð

Gíslasyni og lærisveinum hans
hjá Gummersbach.
„Það er fín stemning í hópnum
og við mætum fullir sjáfstrausts
til leiks,“ sagði Guðjón Valur Sigurðsson, fyrirliði Gummersbach,
við Fréttablaðið í gær. Hann sat þá
í rútu á leið til Valladolid en liðið
flaug frá Köln til Madrid og keyrði
síðan áfram.
„Þó það hafi verið lítil hvíld
eftir HM þá er okkar lið í ágætis
standi enda tók Alfreð þá ákvörðun að gefa okkur frí nánast frá
lokum HM fram að fyrsta leik.
Það var góður leikur enda veitti
okkur ekki af fríinu. Við erum
ferskari núna fyrir vikið. Stefnan
er að ná hagstæðum úrslitum á
þessum erfiða útivelli en síðari
leikurinn fer fram í Kölnarena þar
sem verður stemning,“ sagði Guðjón Valur.
HBG

#(2)34)!. 3#(7!2:%2 %KKI DAUÈUR ÒR

ÎLLUM ¾ÈUM

#HRISTIAN 3CHWARZER

(2%33)2 ¶EIR 2ËBERT 'UNNARSSON OG $ANIEL .ARCISSE VERÈA Å ELDLÅNUNNI MEÈ
'UMMERSBACH GEGN 6ALLADOLID Å DAG
&2¡44!",!¨)¨"/.'!243

Fer til Kronau
Östringen
(!.$"/,4) Línumaðurinn sterki

Christian Schwarzer ætlar ekki
að leggja skóna á hilluna þó hann
fái ekki nýjan samning hjá Lemgo
líkt og félagi hans í landsliðinu,
Markus Baur.
Þessi 37 ára gamli kappi hefur
ákveðið að ganga í raðir Kronau
Östringen næsta tímabil.
Schwarzer er gríðarlega virtur
handboltamaður í Þýskalandi og
honum er að stóru leyti þakkaður
heimsmeistaratitillinn á dögunum
enda varð allt endanlega vitlaust í
Þýskalandi þegar hann ákvað að
snúa aftur í landsliðið í upphafi
móts.
HBG

0AVEL .EDVED

Gömlu kartöflugeymslurnar
öðlast nýtt líf
Gömlu kartöflugeymslurnar í Ártúnsbrekkunni breytast í sannkallaða listasmiðju á
Vetrarhátíð 2007. En þar verður boðið upp á mjög fjölbreytta dagskrá fyrir unga jafnt sem
aldna á föstudag og laugardag.

Föstudaginn 23. febrúar
17:00

Ólátagarður. Samsýning 10 listamanna sem er innblásin af Hip hop menningunni. Sýnd eru verk
á striga, fatnað, skúlptúra, videolistaverk og fleira. Lifandi tónlist.

Laugardaginn 24. febrúar
14:00 - 21:00

Dýrið í mér. Samsýning 6 listamanna sem búsettir eru á Héraði og hefur hver og einn listamaður unnið
að sérstöku verki sem túlkar titil sýningarinnar. Verkin á sýningunni eru margvísleg, málverk, innsetningar

Neitaði risaboði
frá Chelsea
&«4"/,4) Tékkneski miðjumaður-

inn Pavel Nedved greindi frá því í
gær að hann hefði hafnað
risatilboði frá Chelsea síðasta
sumar. Hann ákvað þess í stað að
leika áfram með Juventus í
ítölsku B-deildinni.
„Þetta er satt. Ég hefði grætt
verulega en eitthvað sagði mér að
fara ekki. Ég sé ekki eftir því að
hafa verið áfram í Tórínó. Þvert á
móti hefði ég aldrei fyrirgefið
mér hefði ég yfirgefið skipið,“
sagði Nedved.
Miðjumaðurinn snjalli er
orðinn 34 ára og ætlar að spila
með Juve í Serie A næsta tímabil
en leggur skóna væntanlega á
hilluna í kjölfarið.
HBG

og ljósmyndir.
Ólátagarður, samsýningin heldur áfram.
14:00 - 22:00

Reykjavík 1944. Árið 1944 tók Loftur Guðmundsson kvikmyndir í Reykjavík. Hann lauk aldrei við verkið
og verður afurðin sýnd á Vetrarhátíð á vatnstjaldi.

14:00

Listræn andlitsmálun og Blöðrufígúrulist. Ungt fólk frá “Fjölskyldan líknarfélag” verður með listræna
andlitsmálun og kynna listgreinina Blöðrufígúrulist sem er nýjung hérlendis.

20:00

Tíu ára afmæli Dansleikhúss með ekka.
Um þessar mundir heldur Dansleikhús með Ekka upp á 10 ára afmæli sitt. Á Vetrarhátíð ætlar Ekka að

%++) %&4)23«44 &ERILL -ARION *ONES HEFUR
LEGIÈ NIÈUR ¹ VIÈ Å MÎRG ¹R
./2$)# 0(/4/3'%449

bjóða áhorfendum á uppákomu tengda afmælinu. Margt hefur gerst í þessum geira á síðastliðnum tíu

-ARION *ONES AFTUR ËFRÅSK

árum og gefin verður innsýn í innviði og sögu leikhússins. Meðal þeirra sem fram koma eru: Kolbrún

Hætt að hlaupa

Anna Björnsdóttir, Aino Freyja, Karen María Jónsdóttir o.fl.

&2*,3!2 Bandaríska hlaupa-

20:00 - 22:00

Tónleikar - Flís Tríó og Steintryggur. Flís trióið leikur spunakennda tónlist sem ber lit af jafn ólíkum
stefnum og reggae dub, djassi, afrópoppi og elektrónísku barrokki. Steintryggur er samstarfsverkefni
þeirra slagverksmanna Sigtryggs Baldurssonar og Steingríms Guðmundssonar en þeir hafa nú fengið til
liðs við sig Ástralann Ben Frost. Búist er við rytmískum áflogum.

Kynntu þér dagskrána á www.vetrarhatid.is

drottningin Marion Jones hefur
lagt hlaupaskóna á hilluna og
ætlar að snúa að sér að frekari
barneignum. Jones hefur mátt
þola orðsporsmissi vegna tengsla
sinna við ýmis umdeild lyfjamál
og í framhaldinu hefur hún ekki
fengið inni á evrópsku mótaröðinni í sumar. Jones vann þrjú gull
og tvö bronsverðlaun á Ólympíuleikunum í Sydney árið 2000 en
hefur síðan gengið illa að halda
sér á toppnum. Í sumar féll hún á
lyfjaprófi en það var dregið til
baka þegar b-sýnið greindist
neikvætt.
ËËJ
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+2 VAR Å BESTA FORMINU
Teitur Þórðarson, þjálfari KR, var ánægður með frammistöðu liðsins á æfingamótinu á La Manga en KR tapaði 0-1 fyrir Rosenborg í lokaleiknum í gær.

3²2 /' 36%++452 "RASILÅUMAÈURINN

*UNINHO GETUR SPARKAÈ BOLTANUM
./2$)# 0(/4/3'%449

-EISTARADEILDIN Å FËTBOLTA

Frönsk lið fá
enga virðingu
&«4"/,4) Juninho Pernambucano,

miðjumaður franska liðsins Lyon,
kom fram með þá samsæriskenningu að markvisst væri unnið
gegn frönsku liðunum í Evrópukeppninni. Juninho var ekki
sáttur við enska dómarann Mike
Riley, sem dæmdi markalausan
leik Roma og Lyon í Róm. Sólarhring áður varð allt vitlaust þegar
Ryan Giggs tryggði Manchester
United 1-0 sigur á Lille með því
að taka aukaspyrnu áður en Lillemenn voru tilbúnir.
„Ég varð fyrir miklum vonbrigðum með dómarana í leiknum
hjá Lille og eftir leikinn okkar sá
ég að frönsk lið fá enga virðingu í
Evrópukeppninni. Frönsk lið fá
bara ekki sömu meðhöndlun og
liðin frá Englandi, Spáni eða
Ítalíu,“ sagði Brasilíumaðurinn.
Juninho var ekki hættur því hann
sakaði einnig Philippe Mexes hjá
Roma um að reyna viljandi að
meiða sig á lokakafla leiksins. ËËJ

&«4"/,4) KR-ingar léku síðasta leik
sinn á æfingamótinu á La Manga
gegn Noregsmeisturum Rosenborgar í gær og urðu að sætta sig
við 0-1 tap í góðum leik. Sigurmarkið kom strax á þriðju mínútu
en eftir erfiðar upphafsmínútur
sótti vesturbæjarliðið í sig veðrið
og var nokkrum sinnum nálægt
því að jafna leikinn.
„Þetta var þrusugóður leikur
hjá okkur. Við vorum bara óheppnir, fáum á okkur klaufalegt mark í
upphafi leiks, fáum ekki dæmt víti
sem við áttum að fá og nýtum svo
ekki algjört dauðafæri í lokin,“
sagði Teitur Þórðarson, þjálfari
KR, eftir leik en hann sagði liðið
hafa verið að spila eins vel og í 4-0
sigrinum á Brann.
„Ég er ofboðslega ánægður
með mótið því við erum búnir að
standa okkur svakalega vel. Í
fyrra mættum við liðunum sem
voru í sætum 5 til 8 en nú vorum
við að spila við fjögur efstu liðin.
Fyrsti leikurinn var mjög góður
þar sem við töpum 1-0 fyrir Vålerenga, sem er eitt besta liðið í Noregi. Síðan kemur leikurinn við
Lilleström þar sem úrslitin eru
miklu verri en leikurinn. Við vinnum síðan Brann 4-0 og töpum síðan
naumt á móti Rosenborg. Það er
mjög gott,“ sagði Teitur og það
besta við ferðina er að hún þjappaði saman liðinu fyrir átök sumarsins.
„Þessi ferð skilar okkur miklu.
Liðið er að standa sig gífurlega vel
og þetta hefur verið frábær ferð
til að keyra saman mannskapinn.
Ég er sáttur við mjög margt en
sérstaklega með móralinn og baráttuviljann í liðinu í síðustu tveim-

2¥+52 -ICHAEL *ORDAN ¹ NËG AF PENING
UM EFTIR FARS¾LAN FERIL ./2$)# 0(/4/3'%449
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Jordan ætlar að
eyða í Bobcats

¥ '«¨5 &/2-) 4EITUR ¶ËRÈARSON ER BÒINN AÈ KOMA SÅNUM MÎNNUM Å GOTT FORM ¶AÈ

SÕNDI SIG VEL ¹ ¾FINGAMËTINU ¹ ,A -ANGA

ur leikjum. Þeir eiga hrós skilið
fyrir það strákarnir,“ segir Teitur,
sem segir KR-liðið í betra formi
en norsku liðin.
„Við erum að spila þrælvel og
höfum verið að taka þessi lið á
úthaldinu. Við höfum lent í smá
basli með tempóið í byrjun leikjanna en þegar hraðinn minnkar
tökum við nánast yfir leikina. Það
þýðir bara að við erum í góðu
formi og erum með góða grunn-

&2¡44!",!¨)¨6!,,)

þjálfun,“ sagði Teitur, sem er
athyglisvert ekki síst þar sem það
er styttra í mót hjá norsku liðunum auk þess að þar fara atvinnumenn sem gera ekkert annað en að
æfa fótbolta.
KR-ingar koma heim til Íslands
seint annað kvöld og spila sinn
fyrsta leik í Lengjubikarnum viku
síðar. Sá leikur er gegn Þrótti í
Egilshöllinni sunnudaginn 4. mars.
OOJ FRETTABLADIDIS

+®2&5"/,4) Michael Jordan er einn
af eigendum NBA-liðsins Charlotte
Bobcats og hann gaf það út á
dögunum að hann ætlaði að eyða
því sem til þyrfti til þess að fá
sterka leikmenn til liðsins. Jordan
sendi ársmiðahöfum bréf þar sem
hann fór yfir framtíðarplönin.
Charlotte hefur aðeins unnið 19 af
51 leik í vetur og er í 12. sæti af 15
liðum í austurdeildinni.
„Ef þið þekkið mig þá vitið þið
að ég þoli ekki að tapa. Það er
ætlun okkar að eyða þeim pening
sem þarf til að fá réttu leikmennina til okkar. Við ætlum að bæta
við okkur góðum mönnum í
nýliðavalinu og næla okkur síðan
í leikmenn með lausa samninga,“
sagði Jordan í bréfinu en eins og
er borgar Bobcats lægstu launin í
deildinni. Það gæti breyst fyrr en
varir.
ËËJ
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Aðeins um helgina
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• Flatsjónvörp með allt að 30% afslætti
• Magnarar með allt að 50% afslætti
• Nokia farsímar með allt að 40% afslætti
Tilboðum skolað niður með Coca-Cola

Opnunartími þessa helgi 11 - 18
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3USAN !LEXANDRA 7EAVER BETUR ÖEKKT SEM 3IGOURNEY
7EAVER F¾DDIST  OKTËBER  Å .EW 9ORK &AÈIR
HENNAR VAR SJËNVARPSÖ¹TTAFRAMLEIÈANDI OG MËÈIR
HENNAR BRESK LEIKKONA SEM FËRNAÈI FERLI
SÅNUM FYRIR FJÎLSKYLDUNA 3IGOURNEY VAR
FLUTT Å EINKASKËLA VEGNA EINELTIS SEM
HÒN VARÈ FYRIR VEGNA ÖESS HVE ËVENJU
LEGA H¹VAXIN HÒN VAR MIÈAÈ VIÈ
ALDUR (ÒN ¹TTI EKKI LANGT AÈ S¾KJA
LEIKLISTARH¾FILEIKANA OG HEFUR HÒN
¹TT FARS¾LAN FERIL Å KVIKMYNDUM
ÖEKKTUST ÖË FYRIR HLUTVERK SITT Å
!LIENS 3IGOURNEY 7EAVER LEIKUR
Å 4ADPOLE SEM SÕND ER ¹ 3TÎÈ 
"ÅË Å KVÎLD
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Moral Panic
(VAÈ N¾ST  SÅÈKVÎLDUM SKROLLA ÁG STUNDUM ¹ FJARSTÕRINGUNNI
EN HEF SEM T¾KNIJËLASVEINN EKKI ENN FUNDIÈ ÒT HVERNIG ÁG AFL¾SI
0RIVATE "LUE R¹SINNI SEM M¹ FINNA ¹ &JÎLVARPINU ¶AÈ SKAL HAFAST
¡G HUGSA AÈ HÒN LEIKI ÖAR 3ANDRA #AGE SEM VAR N¾STUM KOMIN TIL
LANDSINS Å HEIMSËKN *¹ EF HUGLAUSIR STJËRNM¹LAMENN SEM VILJA VERA
SJ¹LFUM SÁR SAMKV¾MIR Å VITLEYSUNNI VERÈA EKKI BÒNIR AÈ
LOKA FYRIR Ö¹ ¹G¾TU STÎÈ
4IL ER HUGTAK SEM HEITIR ¹ ENSKU b-ORAL 0ANICn OG LÕSIR
VIÈBRÎGÈUM TIL D¾MIS STJËRNM¹LAMANNA EÈA KAUPMANNA
VIÈ UPPHLAUPUM H¹V¾RS MINNIHLUTAHËPS µKT HRËPIN SEM
OFT BYGGJA ¹ RANGF¾RSLUM BEINAST AÈ EINHVERJU TILTEKNU FYRIR
B¾RI EÈA HËPI FËLKS SEM SAMFÁLAGINU ¹ AÈ STAFA MIKIL H¾TTA AF
b-ORAL 0ANICn ER ËLÅKT HUGTAKINU b-ASS (YSTERIAn ÖEGAR LÕÈURINN
TRYLLIST ÖVÅ ËTTINN SEM GRÅPUR UM SIG ER EKKI ALMENNUR HELDUR
BUNDINN VIÈ ÖRÎNGAN HËP SEM TELUR HAGSMUNUM SÅNUM ËGNAÈ
&RÁTT VIKUNNAR ER SÒ ÖEGAR SIÈPRÒÈIR B¾NDUR MEINUÈU HËPI
ERLENDRA FERÈAMANNA SEM F¾ST VIÈ LÎGLEGA FRAMLEIÈSLU KL¹MS Å
SÅNU HEIMALANDI AÈ GISTA Å "¾NDAHÎLLINNI (RÎNN 'REIPSDËTT

 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 6ESTUR¹LMAN  7EST 7ING

T

&ULHAM

6)) "ANDARÅSK Ö¹TTARÎÈ UM FORSETA "ANDA
RÅKJANNA OG SAMSTARFSFËLK HANS
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 #IUDAD 2EAL
3AN !NTONIO 3µ.

0ORTLAND

(ELEN "ANDARÅSK BÅËMYND FR¹  5NG
KONA TEKUR AÈ SÁR UPPELDI ÖRIGGJA BARNA
SYSTUR SINNAR OG M¹GS EFTIR AÈ ÖAU FARAST Å
BÅLSLYSI ,EIKSTJËRI ER 'ARRY -ARSHALL OG MEÈAL
LEIKENDA ERU +ATE (UDSON *OHN #ORBETT
*OAN #USACK (AYDEN 0ANETTIERE (ELEN -IR
REN OG &ELICITY (UFFMAN

 -ONTALBANO LÎGREGLUFULLTRÒI
2ÎDD FIÈLUNNAR )L #OMMISSARIO -ONTAL
BANO ,A VOCE DEL VIOLINO ¥TÎLSK SAKAM¹LA
MYND FR¹  BYGGÈ ¹ SÎGU EFTIR !NDREA
#AMILLERI UM -ONTALBANO LÎGREGLUFULLTRÒA ¹
3IKILEY SEM HÁR REYNIR AÈ UPPLÕSA SNÒIÈ M¹L
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2EAD
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 0RETTY 7OMAN
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 0RETTY 7OMAN
 -EAN 'IRLS 6ONDAR STELPUR
 4ADPOLE
 #INDERELLA -AN 3TRANGLEGA BÎNN
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 )NDIANA *ONES AND THE 4EMPLE OF
$OOM "ÎNNUÈ BÎRNUM
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 8 &ACTOR  ²RSLIT 
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 ,OTTË
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 *OEY 
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'AMANMYND FYRIR ALLA FJÎLSKYLDUNA UM UNGA
KONU LEIKIN AF "RITTANY -URPHY SEM ÖYKIR
BARNALEG Å MEIRA LAGI K¾RULAUS OG ËÖROSK
UÈ (ÒN R¾ÈUR SIG SEM BARNFËSTRU  ¹RA
STÒLKU SEM SEM KEMUR AF YFIRSTÁTTARFËLK OG
ER AFBURÈARÖROSKUÈ OG ALVÎRUGEFIN !ÈAL
HLUTVERK "RITTANY -URPHY -ARLEY 3HELT
ON $AKOTA &ANNING ,EIKSTJËRI "OAZ 9AKIN
 ,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM

 %MPIRE 'L¾PAVELDIÈ -YRK OG TRÒ
VERÈUG GL¾PAMYND UM RIS OG HRUN GL¾PA
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LITOS 7AY %2   3TRANGLEGA BÎNN
UÈ BÎRNUM

 4HE -ATRIX 2ELOADED -ATRIX
 %INN STËRKOSTLEGASTI ÖRÅLEIKUR KVIKMYND
ANNA HELDUR ¹FRAM EN ÖETTA ER ANNAR HLUTI
SÎGUNNAR

 4RADING 3POUSES E
 +& .ÎRD  &JÎLMIÈLAF¹R Å "ORG
ARNESI .ÎRDUNUM HEFUR EKKI GENGIÈ EINS
VEL OG ÖEIR VONUÈUST EFTIR 3TR¹KARNIR ERU
ÖË LANGT FR¹ ÖVÅ VERA BÒNIR AÈ GEFAST UPP
.¾STA VERKEFNI ÖEIRRA ER AÈ M¾TA LANDS
FR¾GUM FJÎLMIÈLAMÎNNUM Å SANNKÎLLUÈUM
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ERU (ERMANN 'UNNARSSON 3IMMI )DOLD ¥VAR
'UÈMUNDSSON ¹ "YLGJUNNI OG MARGIR FLEIRI

 3EINFELD
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 3EINFELD
 3IRKUS 2VK E
  H¾È TIL VINSTRI 
 3OUTH 0ARK E
 !MERICAN $AD  E ¶RIÈJA SERÅAN
UM 3TAN OG BAR¹TTU HANS GEGN HRYÈJUVERK
UM &R¹B¾RAR TEIKNIMYNDIR FR¹ HÎFUNDUM
&AMILY 'UY ÖAR SEM AÈALSÎGUHETJAN ER 3TAN
3MITH OG FJÎLSKYLDA HANS 3TAN ER ÒTSENDARI
#)! OG ER ÖVÅ ALLTAF TIL TAKS Å BAR¹TTUNNI GEGN
ËGNUM HEIMSINS &JÎLSKYLDA HANS ER EKKI
EINS OG AÈRAR FJÎLSKYLDUR ÖVÅ AÈ ¹ HEIMIL
INU BÒA MA KALDH¾ÈIN GEIMVERA OG ÖÕSKU
M¾LANDI FISKUR

 4HE ,OOP E
 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
 !LI ' E
 4WENTY &OUR  E
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

 )NDIANA *ONES AND THE ,AST
#RUSADE E 3ÅÈASTA KROSSFERÈIN

 )N !MERICA ¥ !MERÅKU
 &RÁTTIR
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

3*«.6!20 ./2¨52,!.$3
 3AMANTEKT HELSTU FRÁTTA VIKUNN
AR ¹ . %NDURSÕNT ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL
 ¹ 3UNNUDAG

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 7ORLD 0OOL #HAMPIONSHIPS E
 6ÎRUTORG
 2ACHAEL 2AY E
 4OP 'EAR .µ44 E
 0SYCH E
 0ARENTAL #ONTROL E
 ,AST #OMIC 3TANDING ,OKAÖ¹TT
UR E "R¹ÈFYNDIN RAUNVERULEIKASERÅA

 3URVIVOR &IJI E
 'AME TÅVÅ E
 %VERYBODY (ATES #HRIS .µ44
E &YRSTI Ö¹TTUR Å NÕRRI Ö¹TTARÎÈ OG ÖAÈ
GENGUR ¹ ÕMSU HJ¹ #HRIS OG FJÎLSKYLDU HANS
7HOOPI 'OLDBERG LEIKUR GESTAHLUTVERK

 7HAT ) ,IKE !BOUT 9OU
 0ARENTAL #ONTROL
 -ADONNA 4HE #ONFESSIONS

T

ÒTSENDING FR¹ LEIK 6ALS OG (AUKA

 +¾RLEIKSBIRNIRNIR 
 2UFFS 0ATCH
 &UNKY 6ALLEY
 'ORDON THE 'ARDEN 'NOME
 4ÎFRAVAGNINN
 -YRKF¾LNU DRAUGARNIR  E
 %NGIE "ENJY
 'RALLARARNIR
 *USTICE ,EAGUE 5NLIMITED
 +ALLI KANÅNA OG FÁLAGAR
 4RACEY -C"EAN
 !4/-
 3WAN 0RINCESS  3VANAPRINSESS

4OUR ,IVE 5MTÎLUÈUSTU TËNLEIKAR SL ¹RS
-ADONNA SLË ÎLL MET ¹ TËNLEIKAFERÈ SINNI
UM HEIMINN EN HÒN HÁLT  TËNLEIKA OG
MEIRA EN   MILLJËNIR ¹HORFENDA M¾TTU TIL
AÈ SJ¹ POPPGYÈJUNA Å SÅNU BESTA FORMI

 3ONGCATCHER +ENNSLUKONA HEIM
S¾KIR SYSTUR SÅNA Å AFSKEKKTU FJALLAHÁRAÈI OG
KEMST ¹ SNOÈIR UM GAMLAR BALLÎÈUR SEM
GENGIÈ HAFA KYNSLËÈA ¹ MILLI 4ËNLISTIN G¾TI
F¾RT HENNI FR¾GÈ OG FRAMA EN HEIMAMENN
VILJA VARÈVEITA ARFLEIÈ SÅNA &ALLEG MYND SEM
HEFUR FENGIÈ FR¹B¾RA DËMA OG VANN TIL VERÈ
LAUNA ¹ 3UNDANCE KVIKMYNDAH¹TÅÈINNI
 $EXTER .µ44 E
 4HE 3ILVIA .IGHT 3HOW E

 .IGHTMARES AND $REAMSCAPES E
 6ÎRUTORG
 4VÎFALDUR *AY ,ENO E

3+*2 30/24
 5PPHITUN E
 &ULHAM -AN 5TD BEINT
  VELLINUM MEÈ 3NORRA -¹
 #HARLTON 7EST (AM  SAMA

T

UM UNDIRBÒNING «LYMPÅULEIKANNA Å !ÖENU

 ¥ÖRËTTAKVÎLD E
 ¥SLANDSMËTIÈ Å HANDBOLTA "EIN

3+*2%)..

T

 ,ITIÈ UM ÎXL E (EIMILDAMYND

-AN 5TD
3+*230/24

IR HËTELSTÕRA SEGIR ERFITT AÈ TAKA ¹ MËTI GESTUM SEM ÖINGFLOKKAR
LANDSINS BORGARSTJËRI OG BORGARYFIRVÎLD HAFA ÒRSKURÈAÈ ËVELKOMNA
OG Ë¾SKILEGA
3TJËRNM¹LAMENN GREIP b-ORAL 0ANICn NÒ H¹LFTÅMA Å KOSNINGAR (LUPU
EFTIR H¹V¾RUM HRËPUM ÖEIRRA SEM FORD¾MA KOMU HËPSINS ¹
H¾PNUM FORSENDUM %N G¹FU ËVART SKÅT FYRIR HINN ÖÎGLA MEIRIHLUTA
SEM SKILUR EKKI L¾TIN ¶VÅ ÖETTA SNÕST EKKI UM KL¹M &RAMKOMAN ER
RUDDALEG EINS OG UNGFRÒ 0ONGA SKIPULEGGJANDI HVATAFERÈARINNAR
SEGIR OG JAÈRAR VIÈ AÈ MANNRÁTTINDI HAFA VERIÈ BROTIN ¹ HËPN
UM %KKI ER ANNAÈ H¾GT EN HL¾JA AÈ ÖEIM SEM GAGNRÕNDU
AÈGERÈIR STJËRNVALDA Å TENGSLUM VIÈ KOMU &ALON 'ONG EN
STYÈJA ÖENNAN FRUNTASKAP (ENTISTEFNA ¹ EKKI VIÈ ÖEGAR
MANNRÁTTINDI ERU ANNARS VEGAR 3AMFYLKING TAPAR
MESTU ÖVÅ FRJ¹LSLYNT FËLK FINNUR SÁR ÖAR EKKI HÒSA
SKJËL LENGUR ¶AR LEGGJA MENN EKKI Å ÎFGAHËPINN
SEM ER ARFLEIFÈ +VENNALISTANS OG FER NÒ FYRIR
3AMFYLKINGU 3JALLAR SLEPPA EINS OG ALLTAF ÖË
ÖEIR SÁU Å HÒRRANDI MËTSÎGN VIÈ EIGIN STEFNU

3*«.6!20)¨
 "IKARKEPPNIN Å FRJ¹LSUM ÅÖRËTT
UM "EIN ÒTSENDING ÒR FRJ¹LSÅÖRËTTAHÎLLINNI Å
,AUGARDAL
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TÅMA ERU EFTIRTALDIR LEIKIR SÕNDIR BEINT ¹ HLIÈ
ARR¹SUM ,IVERPOOL p 3HEFF 5TD OG -IDDLES
BROUGH p 2EADING

  VELLINUM MEÈ 3NORRA -¹
 7ATFORD %VERTON BEINT
 &ULHAM -AN 5TD FR¹ Å DAG
 ,IVERPOOL 3HEFF 5TD FR¹ Å DAG
 -IDDLESBR 2EADING FR¹ Å DAG
 $AGSKR¹RLOK

Þarf að segja
meira?

Grillaðar lambalundir í barbequesósu
Opið virka daga frá kl 10 -19

Laugardaga frá kl 11 -17

Grensásvegi 48

gallerykjot.is
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5PTOWN 'IRL
(¹STÁTTARSTÒLKAN

2ÅKISSJËNVARPIÈ SÕNIR Å KVÎLD MYNDINA
(ELEN OG FËSTURBÎRNIN EÈA 2AISING
(ELEN EINS OG HÒN HEITIR ¹ FRUMM¹LINU
¶ETTA ER BANDARÅSK BÅËMYND FR¹ 
SEM FJALLAR UM UNGA KONU SEM TEKUR
AÈ SÁR UPPELDI ÖRIGGJA BARNA SYSTUR
SINNAR OG M¹GS
EFTIR AÈ ÖAU
FARAST Å BÅLSLYSI
,EIKSTJËRI ER
'ARRY -ARSHALL
OG MEÈAL LEIK
ENDA ERU +ATE
(UDSON *OHN
#ORBETT *OAN
#USACK (AYDEN
0ANETTIERE
(ELEN -IRREN
OG &ELICITY
(UFFMAN

'AMANMYND FR¹  FYRIR
ALLA FJÎLSKYLDUNA UM UNGA
KONU LEIKNA AF "RITTANY
-URPHY SEM ÖYKIR BARNALEG
Å MEIRA LAGI K¾RULAUS OG
ËÖROSKUÈ (ÒN R¾ÈUR SIG SEM
BARNFËSTRU ¹TTA ¹RA STÒLKU SEM
ER AF YFIRSTÁTTARFËLKI KOMIN
OG ER AFBURÈAÖROSKUÈ OG
ALVÎRUGEFIN 4IL AÈ BYRJA MEÈ
KEMUR ÖESSUM ËLÅKU STÒLKUM
ILLA SAMAN EN VIÈ N¹NARI KYNNI
BINDAST Ö¾R STERKARI BÎNDUM
OG FARA AÈ HAFA GËÈ ¹HRIF HVOR
¹ AÈRA !ÈALHLUTVERK "RITTANY
-URPHY -ARLEY 3HELTON
$AKOTA &ANNING

23  &-   
 &RÁTTIR
 ,AUGARDAGUR TIL LUKKU
 &RÁTTIR
 -ÒSÅK AÈ MORGNI DAGS
 &RÁTTIR
 ²T UM GR¾NA GRUNDU
 &RÁTTIR
 +ROSSGÎTUR
 6IKULOKIN
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 ,AUGARDAGSÖ¹TTURINN
 4IL ALLRA ¹TTA
 'L¾TA
 -EÈ LAUGARDAGSKAFFINU

 &RÁTTIR
 /RÈ SKULU STANDA 3PURNINGALEIKUR
UM ORÈ OG ORÈANOTKUN
 +VÎLDFRÁTTIR
 (LUSTIR
 +RINGUM KVÎLDIÈ
 3TEFNUMËT
 (UGSAÈ HEIM 
 0IPAR OG SALT
 &RÁTTIR
 ,ESTUR 0ASSÅUS¹LMA 
 &LAKK
 $ANSLÎG
 &RÁTTIR
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM TIL
MORGUNS

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

 ¶AÈ HELSTA Å 0'! MËTARÎÈINNI
 0RO BULL RIDING
 7ORLD 3UPERCROSS '0  
 ."! DEILDIN
 -EISTARADEILD %VRËPU %NDUR
SÕNDUR LEIKUR ÒR -EISTARADEILD %VRËPU

 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA

T

"ERGS -EISTARAMÎRK

 -EISTARADEILD %VRËPU Å HAND
BOLTA "EIN ÒTSENDING FR¹ STËRLEIK SP¾NSKU
LIÈANNA #IUDAD 2EAL OG 0ORTLAND 3AN
!NTONIO Å -EISTARADEILD %VRËPU Å HANDBOLTA
 0'! 4OUR  (IGHLIGHTS
 &OOTBALL )CON
 3P¾NSKI BOLTINN UPPHITUN
 3P¾NSKI BOLTINN ²TSENDING FR¹ LEIK
'ETAFE OG !THLETIC "ILBAO ¹ 3P¹NI

 7ORLD 'OLF #HAMPIONSHIP 
"EIN ÒTSENDING FR¹ (EIMSMEISTARAMËT
INU Å HOLUKEPPNI SEM FRAM FER Å +ALIFORN
ÅU STRALINN 'EOFF /GILVY SIGRAÈI $AVIS ,OVE
))) Å ÒRSLITUM MËTSINS Å FYRRA EN Å HOLUKEPPNI
KEPPA KYLFINGAR MAÈUR ¹ MËTI MANNI MEÈ
ÒTSL¹TTARFYRIRKOMULAGI

 "OX 3HANE -OSLEY VS ,UIS
#OLLAZO ²TSENDING FR¹ HNEFALEIKABARDAGA

 .ÕJAR EIGNIR p NÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR

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

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR p ,ITLAR OG
MEÈALSTËRAR EIGNIR SÕNDAR

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

 0ALLE 'RIS P½ EVENTYR  $ISNEY 3JOV
 &RIKVARTER  "ARDA  $RAGEJ¾GERNE
 4ROLDSPEJLET  ,OVENS VOGTERE 
"ÐRNEBL¾KSPRUTTEN  5NGDOMSPROGRAM 
6IFTEN  46 !VISEN  /"3  +LÐVEDAL
I +INA  -IT $ANMARK  "OOGIE ,ISTEN
 (EARTBREAKERS  &ÐR SÐNDAGEN 
(ELD OG ,OTTO  +AJ OG !NDREA  -R "EAN
 46 !VISEN MED VEJRET  3PORT.YT 
-ISSION LÐVEABE  -AX  -ATADOR 
+RIMINALKOMMISS¾R "ARNABY  6ORHERRES EGEN
!GNES  $EN  TIME  "OOGIE ,ISTEN

HEIMILIÐ ER HEILAGT, ÞESS VEGNA SKIPTIR ÖLLU HVAÐ ÞAR ER INNANSTOKKS
 0YSJPOPBALUBA  "OSSE  (ARRY MED
BzTTA FULL AV DINOSAURER  -IKKES KLUBBHUS
 *UBALONG  +½RNI OG "zRNI  6- P½
SKI   6 CUP ALPINT  6- P½ SKI
 (zYDEPUNKTER  6- P½ SKI 
(zYDEPUNKTER  3PORT I DAG  "ARNE TV
 "ARNA P½ ,UNA  ,ÐRDAGSREVYEN 
,OTTO TREKNING  6- P½ SKI  6- KVELD
 4OPP   -ED HJARTET P½ RETTE STADEN
 ,ÐVEBAKKEN  /VERRASKELSER TIL KONGEN
 +VELDSNYTT  )NSIDER  6- P½ SKI
  6- P½ SKI   6- P½ SKI 
(ÐYDEPUNKTER

HÖNNUÐUR

ALEXANDER TAYLOR, 2006
VERÐ

159.500 KR.

ENNEMM / SÍA / NM25937

364 
 "OLI"OMPA  -ECKAR -ICKE  $AGENS
VISA  :OÁ +ÁZAKO  ) -UMINDALEN 
3AGOTR¼DET  !LPINT 6¼RLDSCUPEN 3IERRA .EVADA
 2IDDAREN AV 0ELARGONIEN  +OLLA 'UD
 +LISTER  2EA  !MIGO 
.ÎJESNYTT -ELODIFESTIVALEN   0ACKAT 
KLART  0LAYA DEL 3OL  !NTIKRUNDAN 
5PPDRAG 'RANSKNING  3ALTÎN  3½ SKA
DET L½TA  $ISNEYDAGS  3KOKARTONGENS
HEMLIGHET  2ADIOJ¼LPEN HJ¼LPER 
2APPORT  3PORTNYTT  -ELODIFESTIVALEN
  "ROTTSKOD &ÎRSVUNNEN  "INGO
2OYALE  2APPORT  2OBBERY 
3¼NDNINGAR FR½N 364

BUTTERFLY

FELT SHADE

SILLON
HÖNNUÐUR

HÖNNUÐUR

LIEVORE ALTHERR MOLINA, 2002

TOM DIXON, 2005

VERÐ

VERÐ

42.500 KR.

STÓLL 179.500 KR. / SKEMILL 65.700 KR.
FÁANLEGUR Í MÖRGUM ÁKLÆÐUM

Nú hefur (Kokka) bæst í hópinn með Lumex, Pennanum og Eymundsson og opnað glæsilega verslun með eldhúsvörur í Saltfélaginu.
Á kaffihúsinu sem Te og kaffi starfrækir í Saltfélaginu er ilmandi kaffi á boðstólum alla daga. Opið frá kl. 10-18 virka daga, 11-17 laugardaga og 12-16 sunnudaga.



Túlípanar, ljóð og rauðvín á Alþingi

0%23«.!.
Hrönn Greipsdóttir
!LDUR  ¹RA
3TARF (ËTELSTJËRI
(ËTEL 3ÎGU OG
FRAMKV¾MDASTJËRI
(ËTEL 3ÎGU EHF
&JÎLSKYLDA 'IFT
3IGURÈI 3KAGFJÎRÈ
3IGURÈSSYNI EIGA
ÖRJ¹R D¾TUR
&ORELDRAR 'REIPUR 3IGURÈSSON
LANDGR¾ÈUSLUVÎRÈUR L¹TINN OG
+RISTÅN 3IGURÈARDËTTIR NÒ Å SAMBÒÈ
MEÈ 7ERNER 2ASMUSSEN
"ÒSETA &ROSTASKJËL Å 2EYKJAVÅK
3TJÎRNUMERKI .AUT
(RÎNN 'REIPSDËTTIR ÖURFTI AÈ NEITA FËLKI
ÒR KL¹MIÈNAÈINUM UM GISTINGU Å VIKUNNI
EFTIR ÖRÕSTING FR¹ BORGARYFIRVÎLDUM OG
FLEIRUM
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Leynivinavika hefur staðið yfir á
Alþingi undanfarna viku og hafa
hinir ýmsu alþingismenn tekið þátt
í henni. „Ég fór að fá sendingar frá
ágætum leynivini. Hann sendi mér
harðfiskpoka
og
myndarlegan
hraunmola með hlýlegri orðsendingu,“ segir Steingrímur J. Sigfússon um þátttöku sína í leiknum.
Hafði hann enga hugmynd um
hver sendi honum þessar mætu
gjafir. „Hann var kannski að
höfða til minna tilfinninga
sem jarðfræðings og ég verð
að hrósa honum fyrir góðan
smekk.“ Steingrími var

úthlutað leynivini og var það Valgerður Sverrisdóttir. Var hún aftur
á móti farin til Afríku og lét hann
sér því nægja að hugsa hlýlega til
hennar.
Samtök
félagsmiðstöðva
á
Íslandi, Samfés, sendu tölvupóst á
alla þingmenn og var þeim útvegaður einn leynivinur til að gleðja með
34%).'2¥-52
* 3)'&²33/.

3TEINGRÅMUR
FÁKK HARÈFISK
OG HRAUNMOLA
FR¹ SÅNUM VINI

einhverjum hætti og tóku flestir
þeirra vel í hugmyndina. „Ég fóstraði Ágúst Ólaf og það var ekkert
leiðinlegt, enda ljúfur strákur þar á
ferð,“ segir Ásta Möller. „Ég sendi
honum rauðvínsflösku í byrjun vikunnar, sérvalda úrvalsflösku. Síðan
keypti ég te í poka með tesíu svo
hann geti róað sig líka. Síðan var
bankað upp á hjá mér og þá fékk
ég
'5¨2².
®'-5.$3
$«44)2 &ÁKK

UPPSKRIFT AF
KARRÅÕSU FR¹
(J¹LMARI
RNASYNI

34! -®,,%2 3ENDI
GÒSTI «LAFI SÁRVALIÈ
ÒRVALSRAUÈVÅN OG TE
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heilan túlípanavönd. Á öskudag var
mér síðan afhentur stór öskupoki
með bognum títuprjóni með grjónum.“ Hafði hún enga hugmynd um
hver átti hana sem leynivin.
Guðjón Hjörleifsson var leynivinur Guðrúnar Ögmundsdóttur.
„Ég gaf mínum leynivini ljóðabók
Elísabetar Jökulsdóttur um konuna
í húsinu,“ segir Guðrún. „Svo sendi
ég honum mikið af fallegum myndum og gaf honum alls konar orðfæri, sem hann getur notað við
ræðuhöld. Ég er sjálf búin að fá
uppskrift af karríýsu og ljóð og líka
bók um hvernig fer fyrir manni
þegar maður verður miðaldra,“
segir Guðrún, en maðurinn á bak
við þær sendingar var Hjálmar
Árnason.
FB
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,2¡44  STAÈSETNING  NÒNA 
ËHRËÈUR  HEIÈUR  GUÈ  S¹LDRA 
ÖRËUNARSTIG SKORDÕRA  TVEIR EINS 
UPPHRËPUN  FOR  ¹ F¾TI  LITLAUS
,«¨2¡44  HV¾S  SAMANBURÈAR
TENGING  !FRÅKUDÕR  SKEL  PIRRAÈUR
 REGLA  TRAUST  VEIÈI  H¹TTUR
 SL¹
,!53.
,«¨2¡44  FN¾S  EN  GÅRAFFI 
AÈA  ÒRILLUR  AGI  TRÒ  AFLI 
LAG  R¹
,2¡44  LEGA  NÒ  NÅÈ  ¾RA 
RA  SIGTA  LIRFA  LL  ÒFF 
AUR  IL  GR¹R

FYRSTUR
MEÐ
FRÉTTIRNAR
www.visir.is

*«. 3)'52¨33/. -EÈ EINU AF ÖEIM VILLTU DÕRUM SEM HANN SKAUT Å 3UÈUR !FRÅKU EN EINS OG SJ¹ M¹ ER ÖETTA MIKIL OG STËR SKEPNA
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&ORSTJËRI ®SSURAR ¹ VEIÈI
SLËÈUM Å 3UÈUR !FRÅKU
„Þegar menn segjast vera miklir
veiðimenn er það svona svipað
eins og þegar kylfingar telja sjálfa
sig vera góða í golfi. Þá liggur oft
ekki mikið að baki slíkum orðum,“
segir Jón Sigurðsson, forstjóri
stoðtækjafyrirtækisins Össurar.
Jón var staddur í hlýjunni í Kaliforníu þegar Fréttablaðið náði tali
af honum en þar verður hann
næstu misserin. Jón var reyndar
hugsi yfir því að tjá sig um veiðimennsku sína á villtum dýrum
enda væru Bandaríkjamenn ákaflega viðkvæmir fyrir slíku og eru
frægir fyrir andstöðu sína gegn
hvalveiðum.
Jón er annálaður veiðiáhugamaður og hefur gert það að venju
að fara til Suður-Afríku þar sem
hann skýtur villtar skepnur, dýr

sem hvergi eru sjáanleg á Íslandi.
„Ég hef aðallega verið að skjóta
antílópur en ekki lagt út í það að
skjóta ljón eða fíla,“ segir Jón enda
er misjafnt hvað sé löglegt á
hverju svæði fyrir sig. Jón segist í
flestum tilvikum gefa innfæddum
skrokkana og þá sé líka hefð fyrir
því að éta kjötið utan af skepnunum eftir velheppnaða veiðiferð.
En Jón fer þó ekki alltaf allslaus heim. Á heimili hans má sjá
höfuð þeirra dýra sem forstjórinn
hefur skotið á ferðum sínum. Jón
viðurkennir reyndar að hann sé
ekkert að flagga þeim og þau séu
hvorki inni í stofu né fyrir ofan
hjónarúmið. „Konan hefur verið
með í ráðum og fær að velja þessa
staði,“ segir Jón og hlær.
Dýrin sem skotin eru í Suður-

Afríku eru ólík þeim sem finnast
hér á Íslandi og flestir Íslendingar
hafa eflaust eingöngu séð þau í
dýralífsþáttum Davids Attenborough og dýragörðum úti í heimi.
„Þetta er ótrúlega gaman þegar
maður er í þessu af lífi og sál,“
segir Jón sem hefur stundað skotveiði frá unga aldri. „Ég hafði ekki
efni á laxveiðinni á yngri árum og
það er kannski fyrst núna sem
maður getur leyft sér slíkan
lúxus,“ bætir hann við en ef marka
má orð forstjórans þá sinnir Jón
veiðinni hér heima af miklum
þrótti, skýtur rjúpur, hreindýr og
gæsir. Reyndar segist Jón vera
mikill útivistarmaður almennt og
njóti þess að vera úti í guðsgrænni
náttúrunni.

&ERÈAÖJËNUSTAN ER Å ÒLFAKREPPU
EFTIR AÈ FERÈAMANNAHËPI TENGDUM
KL¹MIÈNAÈINUM VAR GERT ËMÎGU
LEGT AÈ S¾KJA LANDIÈ HEIM 3PJËTIN
BEINAST AÈ DEIGUM STJËRNM¹LA
MÎNNUM OG "¾NDASAMTÎKUNUM
SEM NEITAÈI HËPNUM UM GISTINGU Å
"¾NDAHÎLLINNI ¶EIM ER NÒ MEÈAL
ANNARS LEGIÈ ¹ H¹LSI AÈ VERA ËSAM
KV¾MIR SJ¹LFUM SÁR MEÈ KL¹MR¹S
¹ SJËNVARPSKERFI HËTELSINS ¶EGAR
B¾NDUR KOMU SAMAN ¹ SÅNUM TÅMA
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Unnur andlit íslenska hestsins

„Njótið þess að horfa
á íslenska snilld“
Gagnrýni / Baggalútur.is

Sýnd í Smárabíói og Regnboganum
20% afsláttur ef greitt er með korti frá Kaupþingi

Einhver frægasta sýning Bandaríkjanna á ís, Ice
Capades, hefur gert samstarfssamning við Icelandics
on Ice um sýningar í öllum stærstu borgum Bandaríkjanna. Um er að ræða gríðarlega landkynningu
fyrir Ísland og ekki síður íslenska hestinn en reiknað
er með að rúmlega 800 þúsund komi til með að berja
sýninguna augum. Ráðgert er að senda út til Bandaríkjanna tíu knapa og hestastóð en frægasti knapinn
verður sennilega Unnur Birna Vilhjálmsdóttir, fyrrum alheimsfegurðardrottning. „Já, ég tek þátt í völdum sýningum, aðstoða við markaðssetningu og tek
þátt í hestaatriði sem verður mjög flott. Verð svona
andlit íslenska hestsins út á við og sýningarinnar,“
segir Unnur Birna. Um er að ræða hundrað sýningar
en Unnur mun aðeins taka þátt í þeim stærstu, þar á
meðal frumsýningunni sem verður í New York og
stórri hestaveislu í Los Angeles.
Annars sagðist Unnur Birna vera að einbeita sér
að laganáminu í HR en vildi lítið tjá sig um kvikmyndatilboð frá Bollywood á Indlandi en sögusagnir
um það hafa lengi verið á kreiki. „Þetta er á algjöru
byrjunarstigi,“ segir Unnur.
Björn Ólafsson, forsvarsmaður Icelandics On Ice,
sagði þetta vera einhverja mestu landkynningu sem
Ísland hefði fengið í Bandaríkjunum um langt skeið.
„Við reiknum með að koma fram í spjallþætti á borð
við Good Morning America og svo mætti lengi telja,“
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segir Björn en morgunþátturinn er einn sá vinsælasti
í bandarísku sjónvarpi. Þá gætu spjallþáttastjórnendur á borð við Jay Leno og David Letterman sýnt þessu
einhvern áhuga. „Þetta er kynning í mjög miklu návígi
og mikið markaðssett,“ bætir Björn við sem var að
vonum ánægður með liðstyrkinn í Unni Birnu.
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Birt með fyrirvara um prentvillur. Vörur geta verið uppseldar.
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Um Scott

É

g er ekkert sérstaklega hrifinn
af því – svo vægt sé til orða
tekið - að stjórnmálaflokkar á
Alþingi og í borgarstjórn skuli
álykta sérstaklega um það hvaða
hópar þeir telji að séu velkomnir
til landsins og hverjir ekki, eins og
gerðist nú í vikunni í tilviki boðaðrar ráðstefnu fólks í klámiðnaði.
Ég sé því ekki betur en að ég, á
mínum fyrstu metrum í pólitík, sé
þar með ósammála í afmörkuðu
máli öllum flokkum á Alþingi, því
hér myndaðist jú þverpólitísk
samstaða.

... í barnaherberginu

¶!¨ er e.t.v. full bratt fyrir ungan
mann, en hvað um það. Ég er þeirrar skoðunar að ef klámráðstefnan
hefði farið fram hér á landi hefði
verið eðlilegt, lýðræðislegt og
sjálfsagt að fólk stæði fyrir skipulögðum mótmælum og léti vel í sér
heyra. Að sama skapi hefði ég líka
haft áhuga á því að heyra málsvörn ráðstefnugesta. Rökræða
milli tiltekins Scotts Hjorleifssonar eða Cristinu Pong – þeirra sem
einna helst hafa verið í málsvari
fyrir ráðstefnugesti - og íslenskra
femínista í Kastljósi hefði til
dæmis getað farið fram af þessu
tilefni.
¡' lít svo á að ég búi í opnu samfé-

lagi. Þannig vil ég hafa það. Það
þýðir, að mínu viti, að stofnanir
eins og Alþingi og borgarstjórn
eiga ekki að láta uppi skoðanir á
því hvort þær telji einhverja hópa,
umfram aðra, óæskilega sem gesti
á hótelum hér á landi. Aðeins lögreglan á að taka afstöðu til slíks, og
þá á grundvelli laga. Ég tek undir
áhyggjur fólks í ferðamannaiðnaði
af þessu tilefni. Það biður nú um
lista frá borgaryfirvöldum þar sem
tilgreint er hvaða hópar eru óæskilegir og hverjir ekki.

MAMMUT vegghilla
L33xB21xH33 cm
ýmsir litir 495,-/stk.

!.$²¨ fólks á ráðstefnunni er
ákaflega skiljanleg. Klám er sóðalegur iðnaður með margar viðurstyggilegar
skuggahliðar.
Af
mínum sjónarhóli hefur hins vegar
háværasta andstaðan við ráðstefnuna byggst á þeirri tegund femínisma sem ég get ekki fyllilega
skrifað undir. Ég hef lært um femínisma og skrifað um þá stefnu ritgerðir í heimspekinámi. Ég álít
mig gallharðan jafnréttissinna.
¶!¨ verður hins vegar ekki fram-

hjá því litið að femínísk umræða
t.d. í Bandaríkjunum er mun margslungnari en hér er boðið upp á. Til
að mynda er það heitt deiluefni
femínista þar í landi hvaða áhrif
kynlífsbyltingin upp úr 1970, með
tilheyrandi
afþreyingariðnaði,
hafði á stöðu kvenna. Atburðarásin í liðinni viku lýsti ekki þeirri
yfirvegun sem ég myndi vilja sjá,
af hendi grundvallarstofnana
landsins, í opnu og frjálsu samfélagi gagnvart þannig viðfangsefni,
hvað sem mér og öðrum kann persónulega að finnast um Scott Hjorleifsson og hans iðju.

GLIS kassar m/loki
3 stk. L17xB10xH8 cm

MINNEN fjársjóðskista L62xB40xH29 cm

MINNEN skjóða L24xB20 cm
ýmsir litir 295,-/stk.

6%2¨52

hér eftir tekin opinber
afstaða til þess hvort hópar sem
hingað stefna séu óæskilegir
miðað við ákveðnar pólitískar og
siðferðislegar röksemdir? Hvað ef
hópur eins og National Rifle Association (NRA) boðar komu sína
hér í skemmtiferð, þjóðernisflokkur Le Pens eða samtök hvítrar
kynþáttahyggju? Hvað gera bændur þá?

1.490,-

295,-

BARNSLIG smáhirsla
L31xB15xH31 cm 395,KORALL STJÄRNA leikfangahirsla
L120xB120 cm ýmsir litir 295,-/stk.

695,NÖJE veggkarfa m/loki
L34xB40xH50 cm
NÖJE rúmfatageymsla
L58xB58xH16 cm 695,-

GLIS barnaborð
m/geymsluplássi
Ø45 H45 cm 995,MAMMUT kollur
B35xH30 cm
ýmsir litir 795,-

795,NÖJE vegghirsla
VESSLA geymslukassi á hjólum
3 stk. Ø23/Ø25Ø30
L39xB39xH28 cm ýmsir litir 595,dýpt 25 cm

TROFAST hirsla L100xB44xH94 cm 5.690,TROFAST kassi L42xB30xH10 cm 295,-/stk.
TROFAST kassi L42xB30xH36 cm 495,-/stk.

Morgunmatur

Grænmetisbuff

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

með graslaukssósu, kúskús
og grænmeti

195,IKEA Restaurant & Café

290,IKEA Restaurant & Café

KORALL BUBBLOR hengi
L250xB90 cm 1.490,-

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

www.IKEA.is
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