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Ég nota Sterimar, það hjálpar

Eidís Anna Björnsdóttir lét vaða og keypti sér tíu dala 
peysu á flóamarkaði í New York.„Ég bjó og starfaði í New York fyrir nokkrum árum og hafði

þá óskaplega gaman af því að gramsa á flóamörkuðum.

Þegar ég fann þessa peysu á einum slíkum langaði mig 

strax í hana, en samt tímdi ég ekki alveg að kaupa hana af

því hún kostaði heila tíu dollara. Ég hafði verið svo dugleg

að kaupa mér föt að ég var eitthvað hikandi við þetta en svo 

gat ég ekki haldið aftur af mér lengur og lét vaða. Keypti

peysuna og hef notað hana mjög mikið síðan,“ segir Eidís og

tekur það fram að nælan í peysunni sé prjónuð af Unni 

móðursystur hennar. „Unnur móðursystir mín er alveg

hennar. „Unnur móðursystir mín er alveg

ótrúlega góð í höndunum. Hún hefur í gegnum tíðina prjón-

að allt milli himins og jarðar fyrir mig, allt frá Barbífötum

yfir í skartgripi og er mikil uppáhaldsfrænka,“ segir Eidís

og af röddinni að dæma er hún stolt af þessari frænku

sinni.
Eidís Anna var með þeim fyrstu sem útskrifuðust úr

fatahönnunardeild Listaháskóla Íslands árið 2003. Síðan þá

hefur hún starfað við búningagerð og fleira sem tengist

fatahönnun en í október síðastliðnum söðlaði hún um er hún

hóf störf hjá Habitat þar sem hún sinnir hlutverki inn-

kaupastjóra. Hún segist sátt við nýja starfið, enda fær 

fagurkerinn að njóta sín innan um fíneríið frá Habitat.

 að njóta sín innan um fíneríið frá Habitat.

„Þetta er stöðug vinna, ég fæ tækifæri til að ferðast og er

innan um fallega hluti allan daginn þannig að þetta hentar

mér ákaflega vel,“ segir Eidís að lokum.   

Keypti tíu dala 
silfurpeysu
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á Selfossi dagana 2-3 mars. 5-100% afsl.
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 Vestmannaeyjabær krefst rúmlega 27 
milljóna króna skaðabóta vegna samráðs olíufélag-
anna fyrir útboð bæjarins í apríl 1997. Stefnan var 
send lögmönnum olíufélaganna í gær en málið verður 
þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur á næstu dögum. 
Þetta staðfesti Steinar Guðgeirsson, hæstaréttarlög-
maður og faglegur framkvæmdastjóri Lögfræðistofu 
Reykjavíkur, í gær.

Í stefnunni kemur meðal annars fram að olíufélög-
in hafi greitt hlutdeild í framlegð af viðskiptum við 

Vestmannaeyjabæ sín á milli. Er meðal annars vitnað 
til bréfs framkvæmdastjóra markaðsviðskipta 
stórviðskipta hjá Skeljungi sem hann sendi Olís og 
Olíufélaginu, nú Keri, 10. mars 1998. Í bréfinu er gerð 
grein fyrir boði Skeljungs um að greiða Olíufélaginu 
og Olís hluta af framlegð vegna viðskipta við 
Hafnarsjóð Vestmannaeyja. Í bréfinu er þess 
jafnframt krafist að Olíufélagið greiði Olís og 
Skeljungi hlutdeild í framlegð vegna annarra 
viðskipta við Vestmannaeyjabæ. 

Krefst bóta vegna samráðsins

Verðlækkanir í dag
Virðisaukaskattur á matvörum, geisladiskum, bókum og öðru lækkar í dag. Verð 
til neytandans lækkar um sex til fjórtán prósent. Vörugjöld á matvörum verða 
einnig felld niður. „Þótt fyrr hefði verið,“ segir verslunarstjóri Melabúðarinnar.

Virðisaukaskattur 
á matvöru lækkar í sjö prósent í 
dag. Vörugjöld á matvælum 
öðrum en sykri og sætindum fell-
ur niður, auk þess sem virðis-
aukaskattur af veitingaþjónustu, 
geisladiskum, bókum, blöðum og 
tímaritum lækkar í sjö prósent.

Flest matvæli báru áður fjór-
tán prósenta virðisaukaskatt, en 
á gosdrykkjum, sælgæti og 
öðrum vörum var hann 24,5 pró-
sent. Lækkunin í dag færir virð-
isaukaskattinn niður í sjö pró-
sent, hvort sem hann var fjórtán 
eða 24,5 prósent áður.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Neytendastofu má ætla að verð 
til neytenda lækki um rúm sex 
prósent þar sem virðisaukaskatt-
ur var áður fjórtán prósent, en 

um rúm fjórtán prósent þar sem 
skatturinn var áður 24,5 prósent.

Vörugjöld á flestum þeim mat-
vælum sem báru þau áður falla 
niður í dag, og almennir tollar á 
innfluttum óunnum kjötvörum 
lækka um allt að fjörutíu pró-
sent.

Matvæli eru ekki einu vörurn-
ar sem lækka í verði í dag. Virð-
isaukaskattur á geisladiskum og 
hljómplötum lækkar úr 24,5 pró-
sentum í sjö, og verðið því um 
rúm fjórtán prósent. Virðisauka-
skattur á bókum, tímaritum, 
blöðum og húshitun, sem og 
veggjald í Hvalfjarðargöngin, 
lækkar úr fjórtán prósentum í 
sjö.

Virðisaukaskattur af hótel-
gistingu lækkar þar að auki úr 

fjórtán prósentum í sjö og skatt-
ur af veitingaþjónustu lækkar í 
sjö prósent, en hann var áður 
24,5 prósent.

Friðrik Ármann Guðmunds-
son, verslunarstjóri Melabúðar-
innar, sagði starfsfólk sitt vera í 
startholunum með verðmiðana 
þegar talað var við hann í gær-
kvöldi. „Við lokum klukkan átta 
og verðum að merkja fram eftir 
kvöldi. Það þarf að taka alla 
gömlu verðmiðana og setja nýja í 
staðinn.“

Hann segir ekkert minna hafa 
verið að gera í gær en venjulega, 
þrátt fyrir að það hafi verið sein-
asti dagur fyrir verðlækkun. „Ég 
er mjög ánægður með þessa 
skattalækkun. Þótt fyrr hefði 
verið, segi ég bara.“

Tæp 49 prósent 
segjast vilja að Geir H. Haarde, 
forsætisráðherra og formaður 
Sjálfstæðisflokksins, verði næsti 
forsætisráðherra, samkvæmt 
nýrri könnun Fréttablaðsins. Í 
könnun Fréttablaðsins í nóvember 
á síðasta ári nefndu tæp 48 
prósent nafn hans. 

Tæp 26 prósent segjast vilja að 
Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður Vinstri græns, verði næsti 
forsætisráðherra. Fleiri nefna nú 
nafn hans en í nóvember þegar 
tæp sautján prósent nefndu hann. 

Tæp nítján prósent segjast nú 
vilja að Ingibjörg Sólrún Gísla-
dóttir, formaður Samfylkingarinn-
ar, verði næsti forsætisráðherra. 
Færri nefna nú hennar nafn en í 
nóvember, þegar 22 prósent vildu 
að hún yrði forsætisráðherra.

Helmingur vill 
Geir H. Haarde

Slá X-Factor við

Öll nágrannaríki Íraks, 
þar á meðal Íran og Sýrland, hafa 
fallist á að taka þátt í ráðstefnu um 
ástandið í Írak, sem haldin verður 
í Bagdad um miðjan mars. 

Fulltrúar Bandaríkjanna, Bret-
lands og Kína verða á ráðstefn-
unni, og líklega Rússar og Frakkar 
einnig, auk nágrannaríkjanna Sádi-
Arabíu, Tyrklands, Egyptalands, 
Jórdaníu, Kúvæt og Barein. 
Markmiðið er að finna leið til 
friðar í Írak.

Condoleezza Rice, utanríkisráð-
herra Bandaríkjanna, hefur 
staðfest að Bandaríkin verði með 
og að þau styðji það að Írönum og 
Sýrlendingum sé einnig boðið.

Bandaríkin og 
Íran taka þátt



Íslendingur sem nú 
situr í gæsluvarðhaldi í Bremer-
haven, eftir að lögreglan þar fann 
hjá honum fíkniefni í kílóavís, 
sendi í haust fjórtán kíló af hassi í 
hraðsendingu hingað til lands. 
Hann var eftirlýstur af Interpol í 
kjölfar þeirrar sendingar.

Söluandvirði fíkniefnanna sem 
Íslendingurinn var tekinn með í 
Bremerhaven nú nýverið er talið 
nema um 4,5 milljónum íslenskra 
króna, að sögn Uwe Mikloweit, 
upplýsingafulltrúa lögreglunnar 
þar. Maðurinn situr enn í gæslu-
varðhaldi þar. Enn er ekki vitað 
hversu lengi það verður, að sögn 
upplýsingafulltrúans, og verður 
ekki ljóst fyrr en dómstólar hafa 
kveðið upp úrskurð þar að lútandi. 
Talið er að hann hafi verið burðar-
dýr í því máli og að efnunum hafi 

átt að smygla hingað til lands. 
Maðurinn, sem er tæplega þrítug-
ur að aldri og íslenskur ríkisborg-
ari, kom með skipi frá Danmörku 
til Bremerhaven, að sögn Miklo-
weit. Það var fyrir algjöra tilvilj-
un að hann var handtekinn með 
fíkniefnin, því þegar hann ætlaði 
að taka út peninga í banka voru 
skilríki hans útrunnin. Lögreglan 
tók hann þá til athugunar og hún 
leiddi í ljós að hann var með fíkni-
efni í fórum sínum, fimm kíló af 
hassi og um 700 grömm af örv-
andi efnum sem talin eru vera 
amfetamín, að sögn upplýsinga-
fulltrúans. Söluandvirði þessa 
magns er talið nema um fimmtíu 
þúsund evrum eins og áður sagði.

„Ég get ekki tjáð mig frekar 
um málið á þessu stigi,“ sagði 
Mikloweit. „Lögreglan vinnur enn 

að rannsókn þess. Meðal annars 
er verið að kanna hvort maðurinn 
á einhverja samverkamenn og 
aðrar kringumstæður varðandi 
málið. Meðan svo er getum við því 
ekki gefið frekari upplýsingar.“

Þessi sami maður og nú situr í 
gæsluvarðhaldi í Bremerhaven er 
einnig til rannsóknar hjá íslensku 
fíkniefnalögreglunni og dönsku 
lögreglunni vegna 14 kílóa af 
hassi sem send voru hingað til 
lands frá Danmörku í haust. Um 
var að ræða hraðsendingu sem 
fíkniefnalögreglan hér náði í lok 
október. 

Hún leiddi til handtöku tveggja 
Íslendinga, sem sóttu pakkann, og 
báðir voru úrskurðaðir í gæslu-
varðhald. Interpol lýsti eftir 
manninum vegna þess máls.

Burðardýr sendi 14 
kíló af hassi hingað
Íslendingur sem nú situr í gæsluvarðhaldi í Bremerhaven, eftir að þarlend 
lögregla fann hjá honum fíkniefni í kílóavís, sendi í haust fjórtán kíló af hassi 
hingað til lands. Lögreglan náði efnunum og Interpol lýsti eftir manninum.

 Verð á listaverkum hefur farið 
hækkandi á Íslandi síðastliðin tvö ár, segir Tryggvi 
Páll Friðriksson, listmunasali hjá Gallerí Fold. 
Tryggvi keypti málverkið Hvítasunnudag eftir 
Jóhannes S. Kjarval, fyrir hönd ónafngreinds 
viðskiptavinar síns, á uppboði í Kaupmannahöfn á 
þriðjudaginn fyrir tæpar 25 milljónir íslenskra 
króna. Verkið er það dýrasta í íslenskri listasögu. 
„Kaupin á Hvítasunnudegi eru alveg spes. Það er 
mjög sjaldgæft að listaverk séu seld á meira en tíu 
milljónir,“ segir Tryggvi.    

Hann segir grósku í listaverkasölu í landinu; 
fleiri verk séu boðin upp og fleira fólk kaupi verk 
auk þess verð þeirra sé hærra en áður. Tryggvi segir 
að fölsunarmálin sem komu upp í listaheiminum hafi 
haft slæm áhrif á listaverkasölu í landinu og að það 
sé fyrst núna sem markaðurinn sé byrjaður að taka 
við sér aftur. 

Hafþór Ingvason, forstöðumaður Listasafns 
Reykjavíkur, vildi að safnið eignaðist verk Kjarvals 
og bauð í það. Listasafn Reykjavíkur hefur hins 
vegar aðeins þrettán milljónir sem það getur eytt í 
listaverkakaup á ári, segir Hafþór. 

Hann tekur undir með Tryggva og segir að verð á 
listaverkum fari hækkandi hér á landi, sérstaklega á 
verk „gömlu meistaranna“. Hafþór segir hins vegar 
að verð á verkum eftir samtímalistamenn hafi ekki 
hækkað því söfnin séu svo fá hérlendis og lista-
verkamarkaðurinn því óþroskaður. 

Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.
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Kristinn, eru leigubílstjórar oft 
reittir til reiði?

Ríkisstjórn Romanos 
Prodi tryggði sér áfram meiri-
hluta á þingi í gær þegar stuðn-
ingstillaga var samþykkt í 
öldungadeild ítalska þingsins.

Prodi vann nauman sigur í 
deildinni, þar sem þingmenn skipt-
ast í nokkuð jafnar fylkingar 
stjórnarliða og stjórnarandstæð-
inga. Að lokum fór hann með sigur 
af hólmi, hlaut 162 atkvæði, en 157 
fulltrúar kusu gegn honum.

Stjórn Prodis hefur öruggan 
meirihluta í neðri deild þingsins.

 Prodi sagði af sér í síðustu 
viku eftir að stjórnin tapaði 
atkvæðagreiðslu um utanríkis-
stefnu sína í öldungadeildinni. 
Forseti Ítalíu bað Prodi engu að 
síður að halda áfram og því var 
efnt til atkvæðagreiðslunnar í 
gær.

Heldur velli 
enn um sinn

Leiðtogar Demó-
krataflokksins í fulltrúadeild 
Bandaríkjaþings virðast endanlega 
hættir við að beita fjárlagavaldi 
sínu til þess að draga úr umsvifum 
Bandaríkjahers í Írak. 

Þess í stað eru þeir að skoða 
þann möguleika að setja ófrávíkj-
anlegar kröfur um að allir banda-
rískir hermenn, sem sendir eru á 
vígvöllinn í Írak, þurfi sérstaka 
undanþágu frá Bandaríkjaforseta 
ef þeir standast ekki lágmarkskröf-
ur eða hafa ekki fengið tilskilinn 
útbúnað til stríðsþátttöku. 

Jafnframt þurfi að tilkynna 
þinginu um allar slíkar undanþág-
ur, og það eitt gæti George W. Bush 

forseta þótt nógu vandræðalegt til 
þess að hann hikaði við að senda 
mikið fleiri hermenn til Íraks.

Nú þegar hafa svo margir her-

menn verið sendir til Íraks á síð-
ustu árum, og þar áður Afganist-
ans, að erfiðlega hefur gengið að 
manna nýjar herdeildir með hæfum 
hermönnum. Sömuleiðis hefur 
útbúnaði hermanna nú seinni miss-
erin stundum verið áfátt.

Demókratar eru þó engan veg-
inn á eitt sáttir um að fara þessa 
leið. Bush „hefur ekki til þessa gert 
neitt sem við höfum beðið hann um, 
svo ég skil ekki hvers vegna við 
ættum að halda að hann muni gera 
eitthvað í framtíðinni,“ sagði til 
dæmis Lynn Woolsey um fyrr-
greinda tilkynningarskyldu, en 
Woolsey er demókrati sem vill án 
tafar ljúka stríðinu í Írak.

Reyna nýja málamiðlun
Jón Baldvin Hanni-

balsson tekur ekki sæti á lista 
Samfylkingarinnar fyrir komandi 
alþingiskosningar.

Hann segir að Ingibjörg 
Sólrún Gísladóttir, formaður 
Samfylkingarinnar, hafi dregið 
tilboð þar að lútandi til baka, eftir 
að Jón birtist í sjónvarpsþættin-
um Silfri Egils, en þar gagnrýndi 
hann Samfylkinguna.

Ingibjörg Sólrún neitar að 
nokkuð tilboð hafi verið dregið til 
baka og segir að fjarvera Jóns af 
listanum komi sjónvarpsþættin-
um ekkert við. Hvorugt vildi 
ræða málið í gær við Stöð 2, sem 
greindi frá þessu.

Jón Baldvin 
ekki á listanum

Skógræktarfélag
Reykjavíkur hefur beðið lögmann 
sinn að kæra spjöll á gróðri og 
eignum vegna umdeildra 
framkvæmda Kópavogsbæjar í 
Heiðmörk. Að mati Skógræktar-
félags Íslands hafa glatast 
þúsund tré og 38 milljónir króna. 
Félagið hafði fallist á beiðni 
borgarstjóra um að bíða með 
kæruna til gærdags. Um miðjan 
dag í gær var ekki komið neitt 
samkomulag. „Við frestuðum 
[kærunni], en sjáum ekki ástæðu 
til að gera það lengur,“ segir 
Stefán P. Eggertsson, formaður 
Skógræktarfélagsins.

Gunnar I. Birgisson bæjar-
stjóri og félagið hafi enn ekki 
rætt málin.

Skógræktin 
kærir spjöllin

Á flokksþingi Fram-
sóknar, sem fram fer um helgina, 
verður meðal annars ályktað um 
róttækar breytingar á kosninga-
lögum, til að mynda um kjör-
dæmamörk, og myndun þriðja 
dómstigsins.

Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins verður einnig lagt 
til að Landsvirkjun og dótturfyrir-
tæki hennar verði áfram í eigu 
ríkisins, að heilbrigðisþjónusta 
fari yfir til sveitarfélaga og að 
þróunaraðstoð verði aukin. 

Landsþingið verður haldið á 
Hótel Sögu, og hefst klukkan fimm 
á morgun.

Kjördæmamörk 
og nýtt dómstig





Kristín Gísladóttir sjúkraþjálfari aðstoðar við val 
á réttri dýnu alla fimmtudaga á milli kl. 16 og 18.

Opið virka daga: 10-18
Reykjavík: Mörkin 4, s: 533 3500

Vestmannaeyjabær krefst þess í stefnu, 
sem send var lögmönnum olíufélaganna í gær, að 
Vestmannaeyjabæ verði greiddar rúmar 27 milljónir 
króna í skaðabætur vegna samráðs olíufélaganna 
fyrir útboð bæjarins, og fyrirtækja í hans eigu, 14. 
apríl 1997.

Steinar Guðgeirsson, hæstaréttarlögmaður og 
faglegur framkvæmdastjóri Lögfræðistofu Reykja-
víkur, staðfesti við Fréttablaðið í gær að stefna í mál-
inu hefði verið send til lögmanna olíufélaganna. Málið 
verður þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í byrjun 
næsta mánaðar.

Steinar segir málið efnislega náskylt máli Reykja-
víkurborgar gegn olíufélögunum. Í stefnunni er 
meðal annars vitnað til gagna um að olíufélögin hafi 
ákveðið fyrirfram hvernig skipta ætti framlegð á 
milli félaganna í tengslum við viðskipti olíufélaganna 
við Vestmannaeyjabæ.

Í bréfi dagsettu 10. mars 1998, sem sent var af 
framkvæmdastjóra markaðssviðs stórviðskipta hjá 
Skeljungi til starfsmanna Olís og Olíufélagsins, nú 
Kers, býðst Skeljungur til þess að greiða Olíufélag- inu og Olís hluta af framlegð vegna viðskipta við 

Hafnarsjóð Vestmannaeyja. Jafnframt er þess kraf-
ist í bréfinu að Olíufélagið greiði Olís og Skeljungi 
hlutdeild í framlegð vegna annarra viðskipta við 
Vestmannaeyjabæ.

Lögmenn olíufélaganna hafa til þessa neitað því að 
framlegðarskipting hafi verið viðhöfð í öðrum útboð-
um en fyrir útboð Reykjavíkurborgar.

Gísli Baldur Garðarsson, lögmaður Olís og jafn-
framt stjórnarformaður félagsins, sagði í viðtali við 
Fréttablaðið eftir að dómur héraðsdóms var kveðinn 
upp 12. desember í fyrra að mál Reykjavíkurborgar 
væri ólíkt öðrum málum sem hugsanlega gætu komið 
til kasta dómstóla. „Þetta tiltekna mál [Reykjavíkur-
borgar og Strætó bs.] er svolítið sérstakt því þetta er 
eina málið, af öllum þeim sem voru rannsökuð í 
umfangsmikilli rannsókn, þar sem fyrir lá að félögin 
höfðu viðurkennt samráð vegna tilboðs, sammælst 
um verð, og það kemur okkur því ekki á óvart að það 
þurfi að borga. Önnur mál eru ekkert lík þessu.“

Þessu mati Gísla Baldurs eru forsvarsmenn Vest-
mannaeyjabæjar og Steinar Guðgeirsson lögmaður 
fullkomlega ósammála. 

Greiddu hlutdeild í 
framlegð sín á milli
Olíufélögin Olís, Skeljungur og Olíufélagið, nú Ker, greiddu hluta af framlegð af 
viðskiptum við Vestmannaeyjabæ árið 1997 sín á milli. Lögmenn olíufélaganna 
hafa neitað því. Stefnan í málinu var send lögmönnum olíufélaganna í gær. 

Sýnatökur úr 
farfuglum sem koma hingað til 
lands hefjast um miðjan næsta 

mánuð, að sögn 
Halldórs Runólfs-
sonar yfirdýra-
læknis hjá Land-
búnaðarstofnun.
Þær munu fara 
fram í samvinnu 
við Náttúrufræði-
stofnun.

„Við munum 
vinna eftir svipaðri áætlun og við 
unnum í fyrra,“ segir yfirdýra-
læknir. „Á síðasta sumri voru tekin 
um 400 sýni úr villtum fuglum og 
síðari hluta árs voru tekin önnur 
400 úr alifuglum. Við reiknum með 
því, að öllu óbreyttu, að halda 
svipuðum dampi.“

Sýnatökur úr 
fuglum hefjast

 Martin Ingi Sigurðsson, 24 ára gamall 
læknanemi við Háskóla Íslands, hlaut í gær Nýsköp-
unarverðlaun forseta Íslands. 

Martin Ingi var verðlaunaður fyrir verkefni um 
áhrif aldurs á utangenamengi mannsins. Honum 
tókst meðal annars að sýna fram á að mengin 
breyttust með árunum. Verkefnið var unnið í 
tengslum við líkan um tilurð sjúkdóma, sem 
leiðbeinendur Martins bjuggu til.

„Þetta er auðvitað fyrst og fremst gríðarlegur 
heiður og viðurkenning á mínu starfi og afskaplega 
ánægjulegt,“ segir Martin. Hann er sérstaklega 
ánægður með að verðlaunin séu kennd við forseta 
Íslands, það greiði fyrir þegar sótt sé um skóla. 

„Það er mjög gagnlegt fyrir fólk sem hyggur á 
framhaldsnám erlendis að fá svona viðurkenningu. 
Hún hjálpar fólki til að komast til náms erlendis og 
ég vonast til að hún hjálpi mér nú líka. 

Svo er þetta auðvitað mikil hvatning til að halda 
áfram með rannsóknirnar,“ segir Martin, en hann 
stefnir á að birta niðurstöður sínar í vísindatímariti 
í lok  þessa árs.

Læknanemi hlaut verðlaunin
Fulltrúar Samfylking-

arinnar í Norðvesturkjördæmi 
vilja að Hvalfjarðargöngin verði 
gjaldfrjáls. Virðisaukaskattur á 
veggjald í Hvalfjarðargöngunum 
lækkar úr fjórtán prósentum í sjö 
í dag. Einstakar ferðir fólksbíla 
lækka í 900 krónur. 

Á blaðamannafundi í dag munu  
þingmaður og frambjóðendur 
flokksins leggja til að veggjald í 
göngin verði fellt niður. Meðan á 
fundinum stendur verður 
ökumönnum gefin frí ferð í 
göngin. Fundurinn verður haldinn 
við norðurenda ganganna, á 
bílaplani fyrir ofan gjaldskýli, 
klukkan eitt í dag. 

Vilja gjaldfrjáls 
Hvalfjarðargöng

Íslensk stjórnvöld 
hafa stofnað til stjórnmálasam-
bands við Mið-Afríkuríkið Austur-
Kongó. Fastafulltrúar ríkjanna hjá 
Sameinuðu þjóðunum, Hjálmar W. 
Hannesson og Atoke Ileka, 
undirrituðu yfirlýsingu þess efnis í 
New York á föstudaginn.

Um sextíu milljónir manns búa í 
Austur-Kongó, sem er fyrrverandi 
nýlenda Belgíu og öðlaðist sjálf-
stæði árið 1960. Sameinuðu 
þjóðirnar hafa unnið með stjórn-
völdum að uppbyggingu lýðræðis og 
stöðugleika þar eftir blóðuga 
borgarastyrjöld undanfarina ár.

Samband við 
Austur-Kongó



www.toyota.is

BETRI NOTAÐIR BÍLAR

ÚRVALSBÍLL GÆÐABÍLL

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

Þetta eru góð dæmi um þá fjölmörgu góðu bíla sem 
fást á sértilboði hjá Toyota betri notuðum bílum. 
Opið til kl. 20, fimmtudag til föstudags, hjá öllum
umboðsmönnum Toyota.

*Afborgun á mánuði miðað við 100% lán á Gullvildarkjörum Glitnis, 84 mánaða lánstíma og myntkörfu GL5.

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 *

RAV4  Tilboð 2.350.000 kr. 34.282 kr. á mánuði *

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

Verðdæmi miðað við 2005 árgerðir

Bíll og flug og 100% fjármögnun
Tilboðsdagar

ÍS
L

E
N

S
K

A
 S

IA
.I

S
 T

O
Y

 3
63

18
 0

3/
07

YARIS

COROLLA

RAV4



Tæp 49 prósent 
þeirra sem afstöðu tóku í nýrri 
skoðanakönnun Fréttablaðsins segj-
ast vilja að Geir H. Haarde, forsæt-
isráðherra og formaður Sjálfstæð-
isflokksins, verði næsti 
forsætisráðherra landsins. 51,4 pró-
sent karla nefna Geir en 45,6 pró-
sent kvenna. Þegar spurt var 7. nóv-
ember hvern fólk vildi sem næsta 
forsætisráðherra sögðust 47,9 pró-
sent vilja að Geir héldi áfram. 

Rúmur fjórðungur, eða 25,8 pró-
sent, segist vilja að Steingrímur J. 
Sigfússon, formaður Vinstri græns, 
verði næsti forsætisráðherra. Lít-
ill munur er á afstöðu eftir kyni, en 
26,8 prósent íbúa á höfuðborgar-
svæðinu nefna Steingrím og 24,3 
prósent íbúa á landsbyggðinni. Í 
könnun blaðsins í nóvember sögð-
ust 16,6 prósent vilja að Steingrím-
ur verði næsti forsætisráðherra.

18,5 prósent segjast vilja að 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir verði 
næsti forsætisráðherra. 16,7 pró-
sent karla og 20,5 prósent kvenna 
nefna nafn hennar. Lítill munur er 
á afstöðu eftir búsetu. Í könnun 
blaðsins í nóvember nefndu 22,0 
prósent nafn Ingibjargar Sólrúnar.

7,1 prósent vildi ekki að einhver 
þeirra þriggja yrði næsti forsætis-
ráðherra og nefndi einhvern 
annan.

Hringt var í 800 kjósendur sem 
skiptust jafnt eftir kyni og hlut-
fallslega eftir kjördæmum. Spurt 
var; Hver af eftirtöldum vilt þú að 
verði næsti forsætisráðherra? Geir 
H. Haarde, Ingibjörg Sólrún Gísla-
dóttir eða Steingrímur J. Sigfús-
son? 77,6 prósent tóku afstöðu til 
spurningarinnar.

Tæpur helmingur vill Geir

 Allir sem ráðnir eru til 
starfa hjá KFUM og -K skrifa upp 
á beiðni til sakaskrár ríkisins um 
að félaginu verði afhentar allar 
upplýsingar um viðkomandi af 
sakaskránni.

Ragnar Snær Karlsson hjá 
KFUM segir að þegar menn sæki 
þar um starf, til dæmis í sumar-
búðunum, gangist þeir undir að 
félagið megi afla upplýsinga um 
þá hjá sakaskránni.

„Þegar viðkomandi er síðan 
ráðinn skrifar hann undir bréf 
sem er sent til sakaskrárinnar. Þá 
kemur allt saman fram, líka þeir 
hlutir sem venjulega fyrnast á 
sakavottorðum,“ segir Ragnar og 
vísar hér til þess að á venjulegum 
sakavottorðum komi brot ekki 
fram að tilteknum tíma liðnum. 

Dæmi um þetta er að brot kyn-
ferðisbrotamanns sem setið hefur 
í fangelsi kemur ekki fram á hefð-
bundnu sakavottorði eftir að fimm 
ár eru liðin frá því hann er látinn 
laus.

Að sögn Ragnars hefur enn 
enginn umsækjandi mótmælt því 
að gefa upplýsingar um sig af 
sakaskrá.

„Fólk tekur þessu mjög vel og 
er ánægt með að þetta skuli gert 
því það sýnir að það er ákveðin 
festa til staðar,“ segir Ragnar og 
upplýsir að sú regla sé í gildi að 
hætti starfsmaður og byrji aftur 
sé aftur kallað eftir nýjum upplýs-
ingum úr sakaskránni.

Stefán Konráðsson, fram-
kvæmdastjóri ÍSÍ, segir að fyrir 
nokkrum árum hafi komið upp sú 

umræða innan hreyfingarinnar að 
krafist yrði sakavottorða.

„En ÍSÍ hefur ekki boðvald yfir 
mannaráðningum félaganna 
þannig að við ákváðum að gera 
ekkert í þessu þá,“ segir Stefán og 
bendir á að upp undir áttatíu pró-
sent félagsmanna ÍSÍ eru yngri en 
sextán ára.

„Við erum með barnahreyfingu 
í höndunum og þurfum alltaf að 
vera á varðbergi. Þjálfarar hafa 
verið sakaðir um áreitni og þess 
vegna höfum við lagt áherslu á að 
allir séu vakandi. Við höldum for-
mannafundi með forystumönnum 
íþróttahreyfingarinnar á hverju 
ári og það kæmi mér ekkert á 
óvart að við myndum ræða þetta 
mál þar,“ segir Stefán Konráðs-
son.

Skoða sakavottorð 
nýrra starfsmanna
Samkvæmt starfsreglum hjá KFUM og -K er sakaferill allra starfsmanna skoð-
aður við ráðningu. Engar samræmdar reglur eru hjá ÍSÍ um skoðun á bak-
grunni starfsfólks íþróttafélaga. Framkvæmdastjórinn segir menn á varðbergi.

Nýverið var þingfest í 
Héraðsdómi Reykjaness mál á 
hendur rúmlega tvítugum manni 
fyrir að hafa haft í vörslu sinni 
418 e-töflur ætlaðar til söludreif-
ingar. 

Forsaga málsins er sú að faðir 
mannsins keypti tvö grömm af 
hassi hinn 14. júlí á síðasta ári og 
seldi öðrum manni það síðar 
sama dag með 1.000 króna 
hagnaði.

Var hann þá handtekinn fyrir 
fíkniefnasölu.

Lögreglan gerði í kjölfarið 
húsleit á heimili hans. Þar 
fundust 11,44 grömm af mjólkur-
sykursdrýgðu amfetamíni í 
fórum eiginkonu hans, auk e-
taflanna sem sonur hans er 
ákærður fyrir vörslu á, en þau 
búa öll á sama stað.

Tekinn ásamt 
foreldrunum

Aðalfundur SPRON verður haldinn 
í Borgarleikhúsinu við Listabraut 
í Reykjavík fimmtudaginn 8. mars
2007 og hefst hann kl. 16.15.

Komin er fram ósk um hlutfallskosningu til
stjórnarkjörs á aðalfundinum. Framboðslistum 
skal skilað til stjórnar fyrir kl. 17.00 mánudaginn 
5. mars á skrifstofu sparisjóðsins, Ármúla 13a. 
Framboðslistum skulu fylgja meðmæli fimm 
stofnfjáreigenda og samþykki frambjóðenda.

Aðgöngumiðar og atkvæðaseðlar verða afhentir 
á fundarstað í fundarbyrjun.

Reykjavík, 1. mars 2007 
Sparisjóðsstjórnin

Aðalfundur
SPRON 2007
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Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráð-
herra fundaði með Thabo Mbeki, forseta Suður-
Afríku, á síðasta degi opinberrar heimsóknar til 
landsins í gær. Valgerður ræddi um orkumál og 
viðskipti við forsetann og möguleika á tvíhliða 
samningum sem íslensk stjórnvöld hafa áhuga á að 
gera við landið.

„Fundurinn með Mbeki forseta var sérstaklega 
eftirminnilegur,“ segir Valgerður. „Við ræddum 
ástandið í Afríku og þá ímynd sem heimsálfan hefur í 
Evrópu og þá staðreynd að dökk mynd er dregin upp 
af álfunni almennt. Vissulega eru hér mörg vandamál 
en ekki síður mörg tækifæri og mikill uppgangur og 
framfarir á mörgum sviðum.“ Valgerður segir að 
viðskiptalífið sé að taka við sér í Suður-Afríku og þar 
sé hagvöxtur, ólíkt því sem gerist víða annars staðar. 
„Það eru því viðskiptatækifæri hérna, það er ekki 
nokkur vafi á því.“ 

Valgerður segist hafa minnst á það við Mbeki 
forseta að Afríka væri frábrugðin því sem hún hafði 
gert sér í hugarlund fyrirfram. „Það mun hafa áhrif á 
það hvernig ég mun taka á málum sem varða Afríku 
til framtíðar.“ Valgerður segir jafnframt að sín fyrsta 
heimsókn til álfunnar muni skilja eftir afar jákvæðar 
minningar og ekki sé það síst vegna hversu fólkið er 
gott heim að sækja. 

Ertu hlynnt(ur) hugmyndum 
um netlögreglu?

Á að refsa fyrir brot á         
skógræktarlögum?

Deiliskipulag um 
tengibraut við Álafosskvos var 
dregið til baka af bæjarstjórn 
Mosfellsbæjar í gær. Stjórnin 
samþykkti þetta einróma.

Úrskurðarnefnd skipulags- og 
byggingamála hafði áður stöðvað 
framkvæmdirnar með bráða-
birgðaúrskurði. Í honum var bent 
á að ekki hefði verið gert ráð fyrir 
mótvægisaðgerðum vegna 
mengunar í skipulagið.

Í samtali við RÚV sagði 
Ragnheiður Ríkarðsdóttir 
bæjarstjóri að í nýju skipulagi 
verði leitast við að skýra betur 
mótvægisaðgerðir vegna mengun-
ar sem tengibrautinni fylgir.

Hefur frestað 
framkvæmdum





Hagur Hafnarfjarðar boðar til opins fundar í

Hafnarborg Hafnarfirði í kvöld kl. 20.00.

Frummælendur á fundinum eru:

• Sveinn Hannesson, framkvæmdastjóri SI

• Örn Friðriksson, vélvirki

• Ingi B. Rútsson, formaður Hags Hafnarfjarðar

 Misnotkun og smygl 
á lyfseðilsskyldum lyfjum er að 
verða meiri en notkun ólöglegra 
fíkniefna í heiminum, að því er 
fram kemur í ársskýrslu alþjóð-
lega fíkniefnaeftirlitsins fyrir árið 
2006, sem kemur út í dag. 

Þessari þróun fylgir jafnframt 
nýtt svið viðskipta, sem er fram-
leiðsla og sala á fölsuðum lyfjum 
– iðnaður sem einatt getur reynst 
banvænn viðskiptavinunum.

Víða um heim, sums staðar í 
Evrópu, Afríku og Asíu, er mis-
notkun löglegra lyfja nú þegar 
orðin meiri en notkun ólöglegra 
fíkniefna á borð við heróín, kókaín 
og e-töflur.

Í Bandaríkjunum einum er mis-
notkun á verkjalyfjum, örvandi 
lyfjum, svefnlyfjum og öðrum lyf-
seðilsskyldum lyfjum orðin meiri 
en sem nemur „nánast öllum ólög-
legum fíkniefnum að undanskildu 
kannabis,“ segir í skýrslunni. 

Alþjóðlega fíkniefnaeftirlitið, 
INBC, er sjálfstæð stofnun á 

vegum Sameinuðu þjóðanna sem 
hefur það hlutverk að fylgja eftir 
alþjóðlegum samningum um eftir-
lit með ávana- og fíkniefnum. 

Í nýju ársskýrslunni kemur 
fram að allt að helmingur allra 
lyfja sem notuð eru í svokölluðum 
þróunarlöndum sé fölsuð lyf, það 
er að segja lyf sem líta út fyrir að 
vera framleidd í viðurkenndum 
lyfjaverksmiðjum en eru bara 
ódýr eftirlíking.

„Í staðinn fyrir að lækna geta 
þessi lyf verið banvæn,“ sagði 
Philip O. Emafo, forseti INBC, og 
bætti því við að hættan væri 
„raunveruleg og umtalsverð“. 

Notkun ólöglegra fíkniefna er 
þó enn sem fyrr alvarlegt vanda-
mál víðast hvar í heiminum. Í 
skýrslunni kemur meðal annars 
fram að framleiðsla ópíums í 
Afganistan hafi náð nýjum hæðum 
á síðasta ári. Enn fremur kemur 
fram að misnotkun ópíumefna sé 
hvergi meiri en í Íran.

Misnotkun á 
lyfjum eykst 
Misnotkun á lyfseðilsskyldum lyfjum er meiri í 
Bandaríkjunum en sem nemur ólöglegum fíkniefn-
um að undanskildu kannabis.  

 Fiskiskipum í 
íslenska fiskiskipaflotanum fækk-
aði um 60 í fyrra eftir því sem tölur 
Hagstofunnar leiða í ljós. Voru þau 
nærri 1.700 talsins við lok síðasta 
árs, þar af um helmingur vélskip. 
Samanlögð stærð þeirra er um 97 
þúsund brúttótonn. 

Þá voru 63 togarar í fiskiskipa-
flotanum og hafði þeim fækkað um 
tvo en heildarstærð togaraflotans 
var um 78 þúsund brúttótonn. Enn 
fremur voru opnir fiskibátar um 
780 talsins og samtals um 3.700 

brúttótonn að stærð. Mest fækkun 
varð í þeim hópi, um nærri fimm-
tíu.

Sextíu fiskiskip 
voru afskráð í fyrra
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Karlmaður hefur verið 
sýknaður af því að slá annan 
hnefahögg í andlitið við söluturn í 
Austurstræti, með þeim afleiðing-
um að sá síðarnefndi nefbrotnaði. 
Sá síðarnefndi krafðist tæplega 
700 þúsund króna í skaðabætur.

Framburður þess sem fyrir 
líkamsárásinni varð var nokkuð á 
reiki. Þá sýndi lögregla vitni að 
atburðinum mynd af ákærða sem 
hafði birst framan á tímariti og 
sagði hann að þetta væri gerand-
inn. Hann var því ekki látinn 
benda á ákærða úr hópi annarra 
manna og taldi dómurinn það 
aðfinnsluvert hvernig staðið var 
að sakbendingunni.           

Sýknaður af 
hnefahöggi

„Af hverju geta 
demókratar og repúblikanar ekki 
bara sest niður og spjallað 
saman?“ spurði Arnold Schwarzen-

egger, ríkisstjóri 
Kaliforníu, í 
ræðu sem hann 
flutti á fundi hjá 
félagi blaða-
manna í 
Washington.

„Stjórnmál
snúast um 
málamiðlanir. 
Um að gefa og 
þiggja. Man 

enginn hér í Washington eftir þeim 
kafla í réttarfarsbókum sínum?“

Schwarzenegger, sem er 
repúblikani, hefur oft tekið afstöðu 
með demókrötum þvert ofan í vilja 
flokksfélaga sinna. Til dæmis vill 
hann að ákveðin verði tímaáætlun 
um brotthvarf bandaríska hersins 
frá Írak.

Vill að allir séu 
vinir í pólitík

Jónmundur Guðmars-
son, bæjarstjóri á Seltjarnarnesi, 
telur að nokkrar leiðir geti komið 
til greina til að leysa kjaradeiluna 
við kennara, til dæmis að hvert 
sveitarfélag semji fyrir sig við 
sitt fólk eins og gert hafi verið í 
samningum við kennara áður en 
launanefnd sveitarfélaga varð til. 
„Það var á sínum tíma ósk Kenn-
arasambandsins að gerðir yrðu 
heildarsamningar milli fulltrúa 
sveitarfélaganna og Kennara-
sambandsins. Það fyrirkomulag 
hefur verið við lýði síðan með 
sínum kostum og göllum,“ segir 
Jónmundur og kveðst ekki ætla 
að hafa frumkvæði að breyting-
um því hann sé ekki viss um að 
þetta myndi gera kjaraviðræður 
sveitarfélaga og grunnskólakenn-
ara farsælli. 

„Enginn hefur lýst yfir að 
þetta ætti að gera. Ég hef sjálfur 
sagt að mér finnist það koma til 

greina en þá hef ég lagt á það ríka 
áherslu að við sem sveitarfélag 
værum að semja beint við okkar 
kennara, ekki við Kennarasam-
band Íslands. Báðir aðilar myndu 
þá segja sig frá þessum heildar-
pakka og ná saman augliti til aug-
litis.“

Jónmundur segir að bæði 
sveitarstjórnarmenn og kennarar 
hafi áhuga á öðru fyrirkomulagi 
en verið hefur. Það geti verið 
fólgið í því að launanefndin og 
samninganefnd KÍ stilli betur 
saman strengi og reyni að ná 

saman um grundvallarsjónarmið 
áður en farið sé út í kjarasamn-
ingsgerðina sjálfa. „Mér finnst að 
menn eigi að vera opnir fyrir 
möguleikum og láta á það reyna 
hvort leiðin sé fær.“ 

Björk Einisdóttir, fram-
kvæmdastjóri Heimili og skóla, 
segir að staðan í kennaradeilunni 
sé slæm og samtökin vilji að allir 
hlutist til um að leysa deiluna. 
„Það á að leita allra leiða til að 
leysa þennan hnút,“ segir hún.

Kanna færar leiðir
Bæjarstjórinn á Seltjarnarnesi telur að kennarar og sveitarstjórnarmenn eigi að 
vera opnir fyrir möguleikum og láta reyna á það hvort ýmsar leiðir geti verið 
færar til að leysa kjaradeilu kennara og sveitarfélaga.

 Ingibjörg Sólrún Gísla-
dóttir, formaður Samfylkingarinn-
ar, gerði í gær athugasemdir við 
störf þingsins vegna skorts á 
umræðu um kjaradeilu kennara. 
Launanefnd sveitarfélaga og 
Félag grunnskólakennara slitu 
nýverið viðræðum sínum um 
framkvæmd endurskoðunar-
ákvæðis í samningum aðilanna frá 
því í nóvember 2004. 

Sagði Ingibjörg að rekstur 
grunnskólanna væri stærsta verk-
efni sveitarfélaganna og að þingið 
ætti að takast á við þann fjárhags-
vanda sem þau ættu í þannig að 
leysa mætti deiluna. Geir H. 
Haarde forsætisráðherra sagði 

það hins vegar vera verkefni 
deiluaðila að koma sér saman um 
aðrar leiðir en þá hefðbundu til að 
semja.





Um helmingur finnskra 
kjósenda vill að Matti Vanhanen, 
forsætisráðherra Finnlands og 
formaður Miðjuflokksins, verði 
áfram forsætisráðherra eftir 
þingkosningarnar í landinu um 
miðjan mars. Þetta kemur fram í 
skoðanakönnun sem dagblaðið 
Helsingin Sanomat lét gera. 

Þó að vinsældir Vanhanens hafi 
aukist kemur einnig fram í könn-
uninni að Eero Heinäluoma, leið-
togi finnskra jafnaðarmanna, og 
Jyrki Katainen, formaður Hægri 
flokksins, halda svipuðum stuðn-
ingi og áður. Heinäluoma hefur 
stuðning ellefu prósenta kjósenda 
en Katainen sjö prósenta.  

Vanhanen 
haldi áfram 

 Forstjóri Baugs gaf 
aldrei fyrirmæli um hvernig ætti 
að bóka ákveðnar færslur í bók-
hald Baugs, að sögn Lindu 
Jóhannsdóttur, fyrrverandi 
fjármálastjóra Baugs.

Linda bar vitni fyrir 
Héraðsdómi Reykjavíkur 
í gær, og svaraði spurn-
ingum sækjanda og verj-
enda um bókhald Baugs, til 
dæmis um meintar ólöglegar lán-
veitingar til stjórnenda Baugs og 
fyrirtækja þeim tengdum.

Hún sagði Jón Ásgeir Jóhann-
esson, forstjóra Baugs Group og 
einn ákærðu í málinu, ekki hafa 
gefið nokkur fyrirmæli um hvern-
ig ætti að bóka færslur í bókhaldi 
félagsins, en hann er ákærður 
fyrir að hafa staðið að lánveiting-
um úr Baugi til tengdra aðila.

Hún sagðist sjálf hafa ákveðið 
að færa á ógreitt hlutafé Jóns 
Ásgeirs, systur hans, föður og fyr-
irtækja þeim tengdum á viðskipta-
reikninga þessara aðila. Til þess 
hafi hún ekki þurft nein fyrirmæli, 

enda fjármálastjóri félagsins.
Sigurður Tómas Magnússon, 

settur ríkissaksóknari í málinu, 
spurði Lindu hvort hún hafi 
vitað til þess að Baugur hafi 
lánað fé á þeim árum sem hún 
starfaði hjá fyrirtækinu, utan 

við kreditkortaviðskipti í 
verslunum félagsins.

„Nei, ég man ekki til 
þess að við höfum verið 

í lánastarfsemi,“ sagði Linda, og 
sagði það sinn skilning að þær 
færslur sem ákæruvaldið heldur 
fram að séu ólögleg lán til stjórn-
enda félagsins og tengdra aðila séu 
ekki lán heldur stöður á viðskipta-
reikningum viðkomandi.

Með ákveðnum færslum í bók-
haldi Baugs fylgdi fylgiskjal sem 
skýrði færsluna sem lán. Spurð 
um þetta sagði Linda að ekki megi 
lesa of mikið í það, hún hafi útbúið 
umrædd skjöl í töflureikni til að 
hafa einhverja yfirsýn yfir færsl-
urnar, skjölin hafi verið fremur 
stöðluð og orðið lán því þar inni.

Jón Ásgeir gaf 
ekki fyrirmæli
Fyrrverandi fjármálastjóri Baugs segir forstjóra fé-
lagsins engin fyrirmæli hafa gefið um hvernig ætti 
að bóka meint lán í bókhaldinu. Umræddar færslur 
hafi ekki verið lán, og félagið ekki í lánastarfsemi.

BAUGS M Á L I Ð

FRUMKVÖÐLAVERÐLAUN
ICELANDAIR 2007

Icelandair leitar að samstarfsaðila með hugmynd að
vöru eða viðburði sem höfðað getur til erlendra
ferðamanna. Vöruna eða viðburðinn þarf að vera
hægt að bjóða upp á frá september 2007.

Sá er leggur fram bestu hugmyndina af þessu tagi
hlýtur nafnbótina Frumkvöðull Icelandair (Icelandair
Pioneer Award Winner) og verður afurðin sem slík
tekin undir verndarvæng Icelandair og markaðssett
erlendis á vefsíðum félagsins.

Verðlaunin eru 500.000 krónur og 10 farseðlar sem 
gilda á leiðum Icelandair til að kynna vöruna eða
viðburðinn erlendis.
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+ Tillögum skal skila í síðasta lagi þann 22. mars 2007, á einu A4-blaði,
á frumkvodull@icelandair.is eða póstsenda með utanáskriftinni: 
Frumkvöðlaverðlaun Icelandair, Aðalskrifstofa Icelandair,
Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík.

Maður á fimmtugs-
aldri var handtekinn á sveitabæ í 
Rangárþingi ytra í gærmorgun 
eftir að hann hafði hótað að drepa 
fyrrverandi sambýliskonu sína. 
Fimm menn úr sérsveit Ríkislög-
reglustjóra aðstoðuðu lögregluna á 
Hvolsvelli og Selfossi við handtök-
una því vitað var að maðurinn ætti 
skotvopn. Alls tóku tíu lögreglu-
menn þátt í að handtaka manninn.

Maðurinn og konan voru í sam-
búð en slitu samvistum fyrir 
nokkru. Konan flutti þá til foreldra 
sinna á næsta bæ. Maðurinn hafði 
oftsinnis áreitt hana á síðustu 
vikum. Að sögn lögreglunnar á 
Hvolsvelli hafði maðurinn verið 

ölvaður í nokkra daga og ítrekað 
hótað henni símleiðis, en hún var 
stödd í Reykjavík þegar maðurinn 
var handtekinn. Konan var orðin 
hrædd um líf sitt. 

Að sögn lögreglunnar á Hvols-
velli þorðu lögreglumenn á staðn-
um ekki annað en að kalla eftir 
aðstoð sérsveitarinnar vegna þess 
að skotvopn voru á bænum. Maður-
inn sýndi ekki mótþróa við hand-
töku. Lögreglan hefur áður þurft að 
hafa afskipti af manninum, sem á 
við áfengisvandamál að stríða. 
Hann var færður í fangageymslur 
á Selfossi, þar sem hann var látinn 
sofa úr sér og var yfirheyrður í 
gær.

„Hver skyldi nú vera 
að hringja frá Havana?“ spurði 
Hugo Chavez, forseti Venesúela, 
og bað um kaffibolla skömmu eftir 
að símatími forsetans hófst í 
útvarpinu í Venesúela á þriðjudag-
inn.

„Guð minn góður, það er Fidel,“ 
hrópaði hann síðan þegar ljóst var 
að Fidel Castro frá Kúbu var á lín-
unni.

„Hvernig hefurðu það?“ spurði 
Chavez og Castro sagðist hafa það 
gott. „Ég er að ná mér. Mér finnst 
ég vera kraftmeiri og sterkari og 
ég hef meiri tíma til að læra. Ég er 
orðinn námsmaður á ný,“ sagði 
hann við Chavez.

Þeir spjölluðu saman í hálftíma, 
sögðust báðir lesa mikið og vera 
sífellt að læra meira. Þeir hrósuðu 
hvor öðrum fyrir gott minni og 
Castro sagði fréttir af verðhruni í 
kauphöllunum í Kína og New York, 

sem Chavez hafði ekki heyrt um 
þegar símtalið átti sér stað. 

Þeir sögðust báðir vera afar 
bjartsýnir á framtíð byltingarinn-
ar og töldu greinilegt að kapítal-
isminn væri allur á undanhaldi.

Þátturinn var fluttur á Kúbu 
skömmu síðar og aðdáendur 
Castros í Havana voru himinlif-
andi. „Tónninn í rödd hans er full-
kominn,“ sagði til dæmis 46 ára 
kona sem vinnur við tölvur og vildi 
ekki gefa upp annað nafn en Santa 
Elena.

Sorphirðumaður að nafni 
Cebeno sagði samtalið við Chavez 
sýna að Castro væri á góðum bata-
vegi og myndi „birtast á ný“.

Castro segist vera að ná sér
 Stavros Dimas, 

umhverfisráðherra Evrópusam-
bandsins, lýsti ánægju með nýja 
stefnu Íslands í loftslagsmálum á 
fundi með Jónínu Bjartmarz 
umhverfisráðherra í gær. Hann 
sagði mikilvægt að tækniþekking 
Íslendinga á nýtingu jarðhita yrði 
aðgengileg og nýtt sem víðast í 
heiminum. Það myndi gagnast vel 
í baráttunni við loftlagsbreyting-
ar.

Á fundinum ræddu ráðherr-
arnir loftslagsbreytingar og þá 
samninga sem framundan eru um 
aðgerðir gegn losun gróðurhúsa-
lofttegunda eftir 2012, þegar 
Kýótó-bókunin fellur úr gildi. 

Íslandi hrósað 
fyrir loftlagsmál



Svona er
Safnið einfalt

„Hver geymir minningar mínar sem hafa fölnað?“

Þú tekur mynd með farsíma eða myndavél.
Sendir hana í tölvuna og þaðan 
beint í Safnið.

Þú hefur aðgang að Safninu
gegnum Sjónvarp Símans.

Þú getur sent myndir úr Safninu til
Hans Petersen sem framkallar þær.

Kynntu
þér Safnið á siminn.is

Við gerum minningar 
þínar ódauðlegar í Safninu
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Safnið er öruggasti geymslustaðurinn fyrir stafrænu gögnin þín

Geymdu stafrænu ljósmyndirnar þínar og önnur gögn 
í Safninu, traustum stað þar sem reglulega eru tekin 
afrit af þeim. Í Safninu getur þú valið hvort þú vilt skoða 
myndirnar þínar í tölvunni eða á sjónvarpsskjánum. 

Að auki gerir Safnið þér kleift að veita vinum og 
vandamönnum aðgang að völdum myndum eða
senda þær beint í framköllun hjá Hans Petersen. 
Gerðu þínar minningar ódauðlegar, fáðu þér Safnið.

Nánari upplýsingar 
á næsta sölustað 
Símans á siminn.is 
eða í síma 800 7000



af öllum vörum 
í heimilisdeild

20% afsláttur



Mögnu› tilbo› á
n‡jum vörum

frá fimmtudegi til mánudags

Verslanir opnar mán-mi› 11-19, fim 11-21, fös 11-19, lau 11-18 og sun 13-18 / smaralind.is / 528 8000

OFURTILBOÐ!



nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Fiskifélag Íslands hafði 
forgöngu um hvaladráp 
með loftárásum banda-
ríska varnarliðsins fyrir 
hálfri öld. Með þessu átti 
að vernda reknet síldarsjó-
manna á Faxaflóa. Nokkur 
hundruð hvalir voru drepn-
ir á þennan hátt án sýnilegs 
árangurs.

Fiskifélag Íslands hafði forgöngu 
um að bandaríski flotinn varpaði 
sprengjum á háhyrninga á síldar-
miðunum í Faxaflóa árið 1956. 
Farnar voru ítrekaðar ferðir til 
drápanna með þeim árangri að 
hundruð dýra eru talin hafa verið 
drepin á þennan hátt. Þetta var 
„lokaatlaga“ að hvölunum eftir að 
íslenskir sjómenn höfðu drepið 
hvali með öllum tiltækum ráðum 
árin á undan. Ástæðan fyrir dráp-
unum var sú að háhyrningarnir 
eyðilögðu reknet síldarsjómanna.

Þetta er meðal þess sem rifjast 
upp við rannsókn kaldastríðsnefnd-

arinnar svokölluðu á gögnum er 
varða öryggismál Íslands en dr. 
Hrefna Margrét Karlsdóttir sagn-
fræðingur birti grein árið 1998 þar 
sem sagt er frá þessari tilraun til 
að fæla hvali af síldarmiðunum 
suðvestan við landið. „Háhyrning-
urinn lagðist á netin og át úr þeim 
og við það eyðilögðust þau. Það 
varð enginn mælanlegur árangur 
af þessum loftárásum því háhyrn-
ingurinn hélt auðvitað áfram að éta 
síld. Íslenskir sjómenn höfðu drep-
ið háhyrning með ýmsu móti áður 
en þessi aðferð var reynd árin á 
undan; reyndar með aðstoð frá 
varnarliðinu,“ segir Hrefna sem 
hyggst birta ítarlega grein um 
„síldarstríðið“ á næstunni.

Aðdragandinn að loftárásum 
Bandaríkjahers á háhyrningsvöð-
ur eru skipulagðar árásir síldarsjó-
mannanna sjálfra tveimur árum 
fyrr. Þá fékkst einnig stuðningur 
varnarliðsins með forgöngu Fiski-
félags Íslands. Í september voru 
gerðir út 50 bátar frá Suðurnesjum 
og Reykjavík þar sem sjómennirn-
ir voru vopnaðir eigin byssum en 
auk þess voru tveir varnarliðs-
menn á hverjum bát vopnaðir vél-
byssum. Á stuttum tíma var mikill 
fjöldi dýra drepinn og sjómennirn-
ir greindu frá því síðar að sjórinn 
hefði verið blóðlitaður hvert sem 
litið var. Framtakið skilaði engu og 
því þótti reynandi að fæla háhyrn-
inginn í burtu með loftárásum.

„Mér skilst að notaðar hafi verið 

bæði venjulegar sprengjur og 
djúpsprengjur til að drepa háhyrn-
inginn,“ segir Hrefna. „Heimildir 
benda til að nokkur hundruð 

háhyrningar hafi verið drepnir 
með þessum loftárásum sem lauk 
árið 1957.“

Sprengjum varpað á hvali 

„Grunnskólarnir hér í Maputó 
eru allir þrísetnir og sumir fjór-
setnir þannig að skólahúsgögn 
sem gefin eru fyrir íslenskt fé 
verða sannarlega vel nýtt og 
börnin sitja ekki lengur á gólf-
inu,“ segir Jóhann Pálsson, 
umdæmisstjóri Þróunarsam-
vinnustofnunar Íslands (ÞSSÍ). 
Nýlokið er tilraunaverkefni 
ÞSSÍ og fræðsluyfirvalda í höf-
uðborg Mósambík um endur-
bætur á aðbúnaði grunnskóla í 

Mapútó. Verkefnið gaf það góða 
raun að viðræður um samstarfs-
samning til nokkurra ára um 
slík verkefni standa yfir.

Jóhann segir að síðastliðið 
haust hafi verið ákveðið að hefja 
þetta samstarf með því að láta 
smíða skólahúsgögn í tvo skóla. 
Að auki var komið upp salernis-
aðstöðu við annan skólann, tíu 
vatnsklósettum.

Forsaga þessa átaks er að 
fræðslustjóri Mapútóborgar 

kom síðastliðið haust með beiðni 
til ÞSSÍ um aðstoð við að búa 
nokkra grunnskóla húsgögnum 
og koma upp salernisaðstöðu 
við þá skóla sem verst voru 
staddir. „Hér í borginni eru ríf-
lega hundrað grunnskólar og 
marga þeirra skortir sárlega 
húsgögn. Þegar við fórum að 
skoða skólana kom mér mest á 
óvart að þeir eru þrí- og fjór-
setnir,“ segir Jóhann.

Skólabörnum boðið til sætis

Uppfyllir draum og lærir á píanó
Með annarri hendinni

Reykingafólk er  
líka fólk

– Vel lesið

Vertu inní 
Fréttablaðinu

með þitt
kynningarefni

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

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

Vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni

Notaðu mest lesna* blað landsins til að 
dreifa kynningarefni til þinna viðskiptavina

*Gallup maí 2006

Hjartað slær 
í miðborginni



Verði ykkur að góðu!í desember

KJÚKLINGABRINGUR
MÓA MAGNKAUP kr.

kg

LAMBAINNRALÆRI
THAI MAHAL

UNGNAUTA RIB EYE
ÚR KJÖTBORÐI kr.

kg

Tilboð
á ungnautahakki!

PEPSI
PEPSI LIGHT

99kr.
2 l

MYLLU
HEILHVEITIBRAUÐ

199kr.
pk.

KELLOGGS
MORGUNKORN

299kr.
500 g

UNGNAUTAHAKK
ÚR KJÖTBORÐI

799kr.
kgafsláttur

afsláttur afsláttur afsláttu



fréttir og fróðleikur

Verslunarmenn hafa verið í 
óða önn síðustu daga að búa 
sig undir lækkunina á virð-
isaukaskatti sem tekur gildi 
í dag. Fyrir utan breytingar 
í tölvukerfi þarf að breyta 
verðmerkingu á hillum. 
Talið er að breytingarnar 
geti lækkað matarverð um 
átta prósent.

Stór breyting á sér stað í matar-
verði Íslendinga í dag þegar virð-
isaukaskattur á matvörum og sæt-
indum lækkar úr 24,5 eða 14 
prósentum í sjö prósent, vörugjald 
verður fellt niður og opnað verður 
á möguleika á allt að fjörutíu pró-
senta lækkun tolla á innfluttu, 
hráu kjöti. 

Breytingarnar hafa þegar 
komið til framkvæmda að hluta 
til. Þannig hafa matvöruverslanir 
á borð við Bónus og Krónuna 
þegar lækkað virðisaukaskattinn 
og í dag lækkar verðið enn frekar 
þegar vörugjöldin verða afnumin. 

„Virðisaukaskattslækkanirnar 
eru þegar komnar til fram-
kvæmda,“ segir Gísli Sigurbergs-
son, einn af kaupmönnunum í 
Fjarðarkaupum, en starfsmenn 
þar voru á lokaspretti við að 
breyta hillumerkingum í gær. 
„Þetta er mikið af verðbreyting-
um, vel yfir tíu þúsund vörur sem 
við höfum þurft að breyta.“

Starfsmenn Fjarðarkaupa byrj-
uðu að undirbúa verðbreytinguna 
á sunnudaginn var og hafa breytt 
verðinu hægt og rólega, bæði í 
tölvunni og á hillu. „Þetta er gríð-
arlega skemmtilegt verkefni,“ 
segir Gísli. „Það er ánægjulegt að 
lækka verð og gera svona breyt-
ingu sem gæti aukið kaupmáttinn 
þannig að fólk fái meira fyrir 
minna.“

Virðisaukaskattur á kjöti lækkar í 
dag en ekki er enn ljóst hvaða 
áhrif tollalækkunin mun hafa til 
lækkunar, bæði á innfluttu kjöti 
og sömuleiðis í samkeppninni. 
„Það er eins og enginn viti hvaða 
áhrif tollalækkunin hafi á lækkun 
verðs en það hlýtur að koma í 
ljós,“ segir hann.

Matthías Guðmundsson, for-
maður Félags kjúklingaframleið-
enda, bendir á að kvótinn fyrir 
kjúklingabringur aukist úr 50 
tonnum í 200 tonn og segir að það 
hljóti að hafa einhver áhrif á 
greinina en þó ekki stór. „Við reyn-
um að bregðast við því, það er ekki 
mikið annað hægt að gera,“ segir 
hann.

Guðmundur Marteinsson, 
framkvæmdastjóri Bónuss, óttast 
að tollalækkunin skili ekki miklu. 
Magnaukning á kjötinnflutningi 
tryggi stöðugt framboð á kjöti, 
sérstaklega kjúklingi en ekki verði 
um „stórkostlegar verðlækkanir“ 
að ræða. „Þó að fjörutíu prósenta 
tollalækkun líti vel út þá er þetta 
afsláttur af svo hárri tölu að það 
vegur ekki nægilega þungt,“ segir 
hann.

Ekki er víst að allar vörugjalds-
breytingar skili sér strax í lægra 
vöruverði eða þar til vörur með 
vörugjaldi hafa klárast í verslun-
um. Margir kaupmenn hafa reynt 
að lækka lagerstöðuna í slíkum 
vörum þannig að þeir geti sem 
fyrst, jafnvel strax, boðið upp á 
verð án vörugjalds. Í sumum til-
vikum hafa birgjar líka lýst yfir 
að þeir taki vörugjaldsbreyting-
una á sig og munu þeirra vörur því 
lækka í dag. 

Guðmundur segir að verð vegna 
niðurfellingar vörugjalda byrji að 
lækka í dag. „Það tekur nokkra 
daga að klára birgðir,“ segir hann 
og nefnir sem dæmi um lækkun-
ina að gos og ávaxtasafar hafi 
borið átta króna vörugjald á hvern 
lítra. Sú lækkun komi til viðbótar 
við virðisaukaskattslækkunina. 

Ólafur Friðriksson, deildar-
stjóri í landbúnaðarráðuneytinu, 
segir að verið sé að undirbúa 
reglugerð vegna afnáms tolla og 
tollkvóta, auglýsingu og úthlutun 
kvótanna. Það taki örfáar vikur en 
stefnt sé að því að klára það mál 
fyrir 20. mars. Í mars eigi að vera 
búið að úthluta. Hann segir það í 
höndum verslunarinnar hverju 
þetta muni skila til neytenda. 

Gaman að lækka matarverð
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[Hlutabréf]

Vöruskiptahalli í janúar nam 6,9 
milljörðum króna samkvæmt mæl-
ingu Hagstofu Íslands. Í mánuðin-
um voru fluttar út vörur fyrir 19,2 
milljarða króna og inn fyrir 26,2 
milljarða króna. 

Í janúar 2006 voru vöruskiptin 
hins vegar óhagstæð um 10,1 millj-
arð króna á sama gengi, að sögn 
Hagstofunnar. Verðmæti útflutn-
ingsins var 6,4 prósentum minna á 
föstu gengi en á sama tíma í fyrra 
og verðmæti innflutningsins 14,6 
prósentum minna. Greiningardeild 
Glitnis segir af þessu tilefni hilla 
undir bata á vöruskiptajöfnuði við 
útlönd, þótt heldur dragi hægar úr 
vöruskipahallanum en áður hafi 
verið gert ráð fyrir. Samdráttur er í 

innflutningi fjárfestingarvöru sem 
sagður er væntanlega tengjast því 
að það styttist í lok framkvæmda 
við álver og virkjun á Austurlandi. 
„Á hinn bóginn jókst innflutningur 
neysluvöru, að bifreiðum undan-
skildum, töluvert milli ára sem gæti 
bent til þess að neytendur séu ekki 
farnir að herða beltin að marki eftir 
geysilega neyslugleði undanfarin 
misseri,“ segir Glitnir, en telur þó 
útlit fyrir áframhaldandi bata á 
vöruskiptum eftir því sem líður á 
árið. 

Beltin ekki enn farin að herðast

Verulegar sveiflur hafa verið á 
gengi hlutabréfa í Eimskipafélagi 
Íslands að undanförnu. Verðmat 
sem greiningardeild Landsbank-
ans sendi frá sér um miðjan febrú-
ar, þar sem mælt var með kaupum 
í Eimskipafélaginu, olli strax mik-
illi hækkun og fór gengi bréfanna 
úr 31 krónu á hlut upp í 41 krónu 
við lokun markaða á þriðjudaginn. 
Þetta var tæplega þriðjungs geng-
ishækkun á tveimur vikum.

Félagið, sem fór á markað í 
byrjun árs 2006 undir heitinu 
Avion Group, fór þar með yfir 
útboðsgengið 38,3 í fyrsta skipti 
síðan í maí í fyrra.

Í gær lækkuðu bréfin hins 
vegar um 8,8 prósent og enduðu í 

37,4 krónum á hlut. Eggert Magn-
ússon, stjórnarmaður í Eimskipa-
félaginu, hefur fest kaup á hluta-
bréfum í félaginu fyrir 75 
milljónir króna. Fóru viðskiptin 
fram á genginu 41.

Rússíbanaferð Hf. 
Eimskipafélagsins
Félagið hækkaði um þriðjung á tveimur vikum.

Úrvalsvísitala Kauphallar Íslands 
lækkaði annan daginn í röð en 
miklar sveifur hafa verið á hluta-
bréfamörkuðum, hér sem annars 
staðar, í vikunni. Úrvalsvísitalan 
lækkaði um 1,5 prósent í gær og 
endaði í 7.304 stigum eftir að hafa 
náð sögulegu hámarki á mánudag-
inn í 7.605 stigum. Hún hefur því 
lækkað um fjögur prósent á tveim-
ur dögum.

Velta gærdagsins nam 16,6 
milljörðum króna í miklum fjölda 
viðskipta sem voru alls 1.512. Við 
opnun Kauphallarinnar lækkaði 
virði margra fyrirtækja hratt, 
einkum fjármálafyrirtækja, og fór 
Úrvalsvísitalan niður fyrir 7.200 
stig áður en hún rétti sig við.

Frá áramótum hefur vísitalan 
hækkað um 13,9 prósent.

Þessi lækkun kemur í beinu 
framhaldi af miklum óróa á alþjóð-
legum hlutabréfamörkuðum í vik-
unni eftir að kínverski markaður-
inn féll eins og steinn á 
þriðjudagsnótt að íslenskum tíma. 
Íslensku fjármálafyrirtækin eiga 
stóra eignarhluti í skráðum, 

erlendum félögum sem farið hafa 
lækkandi í virði. Hlutabréf í 
Bandaríkjunum hækkuðu við 
opnun markaða í gær eftir að vísi-
tölur höfðu ekki lækkað meira í 
tæp fimm ár á þriðjudaginn. -

Úrvalsvísitalan lækkar um 4% á tveimur dögum.

Peningaskápurinn ...

Straumur-Burðarás verður að 
öllum líkindum fyrsti íslenski 
bankinn til að skrá hlutafé sitt í 
erlendri mynt. 

Bankinn birti í gær dagskrá 
aðalfundar sem fer fram hinn 8. 
mars. Í henni kemur fram að fyrir 
aðalfundinn verði lögð tillaga um 
að stjórn verði heimilt að skrá 
hlutafé bankans í evrur.

Friðrik Jóhannsson, forstjóri 
Straums-Burðaráss, segist reikna 
með að tillagan verði samþykkt á 
aðalfundi. Ákvörðunin sé eðlilegt 
framhald af því að færa bókhald 

bankans í evrum. „Með þessu 
gerum við bankann gjaldgengari á 
erlendum mörkuðum og mun 
aðgengilegri fyrir erlenda fjár-
festa.“

Um 54 prósent af tekjum 
Straums-Burðaráss eru í erlendri 
mynt. Það hlutfall mun að öllum 
líkindum aukast þar sem bankinn 
stefnir á að verða alþjóðlegur fjár-
festingarbanki.

Marel tilkynnti einnig í gær að 
tillaga sama efnis yrði lögð fyrir 
aðalfund félagsins hinn 8. mars.

Meira hlutafé í evrur





hagur heimilanna

Íslendingar eru óupplýstir 
um erfðabreytt matvæli. 
Nær öll Evrópuríki skylda 
framleiðendur til að taka 
fram hvort vörur eða 
afurðir eru erfðabreyttar. 
Ísland er ekki eitt þeirra. 
Hreinleiki íslenskra afurða 
virðist ekki eiga við rök að 
styðjast. Þetta kemur fram 
í nýju kynningarátaki um 
erfðabreyttar lífverur og 
matvæli sem nú stendur 
yfir.

Að kynningarátaki um erfða-
breyttar lífverur og matvæli, sem 
nú stendur yfir, koma Landvernd, 
Matvís, Náttúrulækningafélag 
Íslands, Neytendasamtökin og 
Vottunarstofan Tún en fulltrúum 
þessara stofnana og samtaka þykir 
sem íslenskur almenningur og 
stjórnvöld séu ekki nægilega upp-
lýst um erfðatækni. Nýr bækling-
ur hefur verið gefinn út í tilefni 
átaksins og heitir hann Erfða-
breytt erfðatækni og spurningar 
sem hún vekur. Samkvæmt honum 
hafa öll fyrirheit erfðatækninnar 
brugðist.

Á kynningarfundi um þessi 
matvæli kom fram að hér á landi 
séu erfðabreytt matvæli og fóður 
seld inn án merkinga. Jóhannes 
Gunnarsson, formaður Neytenda-
samtakanna, segir notkun þessa 
fóðurs hér á landi fara vaxandi. 
Það brjóti í bága við þá hreinleika-
ímynd sem Íslendingar hafa lagt 
sig fram við að skapa. Hann telur 
notkun þess ógna útflutningi á 
landbúnaðarvörum. „Komist 
bandaríska verslunarkeðjan Whole 
Foods Market að því að hér á landi 
er erfðabreytt fóður gefið skepn-
um er ég viss um að viðskiptum 
við framleiðendur skyrs og lamba-

kjöts verður rift,“ segir Jóhannes 
en verslunarkeðjan hefur beitt sér 
gegn því að bjóða upp á vörur sem 
hafa tengsl við erfðatækni.

Hann segir Ísland nær eina ríki 
Evrópu sem ekki hefur leitt í lög 
reglur um merkingar á þessum 
vörum. Von sé á reglugerð frá 
umhverfisráðherra á þessu ári 
þótt hann telji að rétt hefði verið 
að ganga lengra í henni. Íslending-
ar ættu að vera fyrirmynd í þess-
um málum vegna þeirrar ímyndar 
sem þeir vilja hafa af landinu.

Þeir sem koma að átakinu eru 
sammála um að reynslan sem 
menn hafi af ræktun erfðabreyttra 
matvæla síðustu tíu ár sýni að 
tæknin sé varhugaverð. Í Banda-
ríkjunum hafi verið sýnt fram á að 
eftir skamman tíma þurfi meira af 
skordýraeitri við ræktun erfða-
breyttra matvæla en í annarri 
ræktun. Blásið er á fullyrðingu um 
að erfðabreytt matvæli eig eftir að 
brauðfæða hungraðan heim og 
bent á að erfðatæknin sé helst 

notuð í Bandaríkjunum og því 
haldið fram að ræktun erfða-
breyttra planta í fátækari ríkjum 
heims hafi haft mikla ógæfu í för 
með sér.

Segja fyrirheit erfða-
tækninnar brostin

 Guðjón Bergmann jógakennari 
mundar tuskuna í gríð og erg og lumar 
á uppskrift að ætum hafragraut.

Lét gabba sig í London

Lotus Professional 
pappírsvörur

R
V

62
27

A

Rekstrarvörur
1982–200725ára

Halldór Sigdórsson
Þjónn, aðstoðarverslunarstjóri hjá RV

Á tilboði í 
mars 2007

LinStyle servíettur og dúkar,
JustOne servíettur og 

servíettubox

LinStyle servíettur
40x40cm, 50stk

794 kr.

2.388 kr.

JustOne startpakki
servíettubox og 600 
servíettur



SÉRFRÆÐINGUR Í LÍKAMSVÖRUM
tryggir þér heilbrigða og fallega húð

Kynntar verða ýmsar spennandi vörur:

• NUTRISOURCE nærandi krem sem byggir upp þurra húð og ver hana gegn kulda og vindi.

• CELLULI INTENSE PEEL gelið losar um vökvauppsöfnun, grennir, styrkir og vinnur gegn appelsínuhúð.
Húðin verður silkimjúk og slétt.

• HIGH RECHARGE rakakremið gerir húðina frísklega og rakafyllta. Sannkallað orkuskot fyrir húð karlmanna.

Allir sem koma á kynninguna fá lúxusstærð af Celluli Intense Peel og bækling á íslensku, um fjórtán

daga prógramm sem hjálpar þér að fá fallegri línur*.

Glæsilegir kaupaukar fylgja þegar keyptar eru 2 vörur frá BIOTHERM**.

Líttu við og fáðu húðgreiningu með aðstoð snyrtifræðings og BIOSCAN tölvunnar
ásamt aðstoð við val á snyrtivörum út frá þinni húðgerð.

ERTU MEÐ ÞURRA HÚÐ? GLANSAR HÚÐIN? HEFUR ÞÚ ÁHYGGJUR AF
LITARHÆTTINUM EÐA ER HÚÐIN FARIN AÐ SLAKNA?

*
**
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Lyf & heilsa - Kringlan

Sími: 568 9970

BIOTHERM DAGAR Í
LYF & HEILSU KRINGLUNNI 1. - 7. MARS

SÉRFRÆÐINGUR FRÁ BIOTHERM VERÐUR Á STAÐNUM 1. - 3. MARS



BYKO

BLAÐIÐ
kemur út í dag!

BYKO blaðið kemur út í dag, stútfullt af frábærum tilboðum fyrir heimilið.
Komdu í sýningarsal BYKO Breidd og fáðu heildarlausn fyrir eldhúsið þitt.



GÆÐI Á LÆGRA VERÐI

Vnr. 74802250

Stingsög
EINHELL stingsög 600W.

1.990
2.946

5.990
8.990

Vnr. 41100145

Matarstell
Matarstell hvítt með skrautmynstri, 6 manna, 39 stk.

Vnr. 85540083-1083

Innimálning
BYKO innimálning, 

gljástig 10, 

ljósir litir, 10 ltr.

4.990
7.799

10 ltr.

Vnr. 65742004

Matvinnsluvél
BOSCH matvinnsluvél.

4.990
5.995

Vnr. 16600710

Veggflísar
IDEA Rugiada Grigio, 20x25 cm.

1.290 kr./m2

1.990

Vnr.86620140-3737

Innimálning
KÓPAL Glitra innimálning, 

gljástig 10, allir litir, 4 ltr.

Vnr. 41330785

Fondue sett
SMART CUISINE 
fondue sett.

4.990
6.980

Vnr. 88016500

Ryksuga
KASSEL ryksuga 
2000W. Stillanlegur 
kraftur og stór hjól. 
Mælir sýnir hvað mikið 
er í ryksugpokanum. 
HEBA filter.

2.250
2.590

kr./m2

Vnr. 0113719

Parket
NORDIC WOOD eik CD 
15x189x2200 mm. 

990
1.290

kr./m2

Vnr. 0113555/57/59/63/65/67

Parket
Plastparket rakaþolið, eik, 
beyki, mahony, hlinur, kirsuber 
eða hnota, 8,3x195x1210 mm. 

3.290
5.822

4 ltr.

5.990

R
YK

SUGUGILDRA

FYLG
IR

!

LÆGRA

VERÐ!

2.990
4.250

Vnr. 51351611

Útiljós
NEW YORK svart E27, 
100W, IP44.



greinar@frettabladid.is

Allar helztu upplýsingar, sem 
fyrir liggja um aukinn 

ójöfnuð á Íslandi síðan 1995, eru 
komnar frá fjármálaráðuneytinu 
og ríkisskattstjóraembættinu. 
Eins og ég rakti á þessum stað 
fyrir viku, lagði Geir Haarde, 
þáverandi fjármálaráðherra, 
fram á Alþingi snemma árs 2005 
tölur, sem sýndu, að ójöfnuður í 
skiptingu ráðstöfunartekna milli 
manna jókst mjög frá 1995 til 
2003. Tilefnið var fyrirspurn 
Sigurjóns Þórðarsonar alþingis-
manns um málið. Að beiðni minni 
endurreiknaði ríkisskattstjóra-
embættið dæmið í fyrra og lengdi 
tímabilið um tvö ár í hvorn enda 
og komst að alveg sömu niður-
stöðu og fjármálaráðuneytið með 
þeirri viðbót, að ójöfnuður í 
skiptingu ráðstöfunartekna tók 
nýtt stökk frá 2003 til 2005. Ég 
hef ekki gert annað við þessar 
tölur fjármálaráðuneytisins og 
ríkisskattstjóra en að sannreyna 
þær og segja frá þeim og get 
staðfest, að þær eru réttar. Stefán 
Ólafsson prófessor hefur einnig 
sannreynt tölurnar og staðfest 
þær auk eigin athugana, sem ber 
að sama brunni. Ragnar Árnason 
prófessor hefur vakið máls á því, 
að skipting launatekna án skatt-
greiðslna og tryggingabóta – og 
án fjármagnstekna! – hefur staðið 
nokkurn veginn í stað á sama 
tímabili. Þessi ábending Ragnars 
staðfestir, að aukinn ójöfnuður í 
skiptingu ráðstöfunartekna – það 
er heildartekna að greiddum 
sköttum og þegnum bótum – 
stafar aðallega af breytingum á 
skattheimtu og almannatrygging-
um í ójafnaðarátt. Aukning 
ójafnaðar frá 1995 stafar m.ö.o. af 
ákvörðunum ríkisvaldsins um 
þyngri álögur á fólk með lágar 
tekjur og miðlungstekjur og 
léttari álögur á hátekjufólk og 
fjármagnseigendur. Þessa sér 
stað m.a. í frystingu skattleysis-
marka, sem hafa því með 
tímanum lækkað verulega að 
raungildi, og í sérmeðferð 

fjármagnstekna, sem bera miklu 
lægri skatt en launatekjur til 
hagsbóta fyrir hátekjumenn. 
Forskriftarinnar að þessum nýju 
áherzlum í skattamálum er ekki 
langt að leita, því að þennan hátt 
hefur ríkisstjórn Bush forseta í 
Bandaríkjunum haft á skatta-
stefnu sinni undangengin ár 
gagngert til að hlaða undir auð-
menn. Nýjar áherzlur ríkis-
stjórnarinnar hér heima í 

velferðarmálum, sem birtast m.a. 
í ítrekuðum útistöðum hennar við 
aldraða og öryrkja, spegla 
ójafnaðarstefnu stjórnarinnar í 
skattamálum. Á sama tíma hefur 
skattbyrði almennings snar-
þyngzt á heildina litið: skatt-
heimta ríkisins nam um þriðjungi 
af landsframleiðslunni 1985, en er 
nú komin upp undir helming. Og 
ríkisstjórnin heldur samt áfram 
að þræta – fyrir upplýsingar, sem 
hún hefur sjálf lagt fram.

Það er hægt að færa gild rök 
að þeirri skoðun, að Norðurlanda-
þjóðirnar hafi á fyrri tíð gengið 
of langt í jafnaðarátt, því að of 
lítið launabil á vinnumarkaði 
slævir t.d. hvatann til menntunar. 
Þess vegna lagði ég það til ásamt 
öðrum fyrir tíu árum, þegar ég 
var kvaddur til að leggja á ráðin 
um hagstjórn í Svíþjóð, að stjórn-
völd þar slökuðu á jafnaðarstefn-

unni, og það hafa margir aðrir 
einnig gert. Svíar hafa tekið 
þessum ráðum. Jóakim Palme 
prófessor hefur lýst því, að 
heldur hafi dregið úr jöfnuði í 
tekjuskiptingu í Svíþjóð síðustu 
ár, og það tel ég vera til bóta. 
Aukningin ójafnaðar í Svíþjóð frá 
1993 er þó aðeins brot af þeirri 
ójafnaðaraukningu, sem hefur átt 
sér stað hér heima að undirlagi 
ríkisstjórnarinnar. Gini-stuðull-
inn, sem ég lýsti hér fyrir viku, 
hefur með fjármagnstekjum og 
öllu saman hækkað um þrjú stig í 
Svíþjóð frá 1993 á móti 15 stiga 
hækkun hér heima. Þarna skilur 
milli feigs og ófeigs. Eignaskipt-
ing í Svíþjóð er að vísu miklu 
ójafnari en tekjuskiptingin og 
litlu jafnari en í Bandaríkjunum. 
Um eignaskiptingu á Íslandi eru 
hins vegar engar tölur til. 
Eignaskiptinguna þarf að kort-
leggja, ekki sízt í ljósi þeirrar 
tilfærslu, sem orðið hefur á 
eignum milli manna undangengin 
ár, fyrst með lögfestingu kvóta-
kerfisins og síðan með þeim 
hætti, sem hafður var á einka-
væðingu banka og annarra 
ríkisfyrirtækja.

Stóraukinn ójöfnuður á Íslandi 
síðustu ár er áhyggjuefni m.a. 
vegna þess, að fámenn samfélög 
búa yfirleitt við meiri jöfnuð og 
frið en fjölmennari og sundurleit-
ari samfélög. Á Norðurlöndum 
hafa jafnaðarstefna og fámenni 
lagzt á eitt. Aukinn ójöfnuður 
veldur þó einnig áhyggjum í 
Bandaríkjunum. Ben Bernanke 
seðlabankastjóri þar í landi lét 
málið til sín taka um daginn í 
prýðilegri ræðu og varaði þar við 
auknum ójöfnuði með þeim 
rökum, að of mikilli misskiptingu 
fylgir hætta á sundrungu og úlfúð 
og þá um leið hætta á minni 
grósku í efnahagslífinu (og meiri 
verðbólgu, t.d. vegna þess að 
launþegar leiðast til að heimta 
óraunhæfar skaðabætur í kjara-
samningum). Sama hætta steðjar 
nú að Íslandi.

Ójöfnuður í samhengi

Ríkisstjórnin þrætir fyrir upp-
lýsingar, sem hún hefur sjálf 
lagt fram.

Enn og aftur verða eldri borgarar fyrir 
þeirri svívirðu að ráðherrar misnota 

aðstöðu sína. Nú er það háttvirtur heil-
brigðisráðherra – eða skyldi það vera 
réttlátt að kalla heilbrigðisráðherra hátt-
virtan?

Nú er enn og aftur misnotaður fram-
kvæmdasjóður eldri borgara og nú til að 
greiða fyrir kosninga- og loforðabækling 
heilbrigðisráðherra.

Hún ber ekki meiri virðingu fyrir eldri borgur-
um en svo að hún sá sér ekki fært að mæta á bar-
áttufund eldri borgara í Suðvesturkjördæmi fyrir 
nokkrum vikum. Og fyrir nokkrum mánuðum sagði 
hún okkur að hún hefði frekar viljað vera með fjöl-
skyldu sinni heldur en að mæta á baráttufund eldri 
borgara í Suðvestrinu. 

Þannig hefur heilbrigðisherra margsýnt vilja 
sinn í baráttumálum eldri borgara, ekkert nema 
sýndarmennskan og lýðskrum. 

Fróðlegt er að fylgjast með ráðherrum þessarar 
ríkisstjórnar lofa fjármagni af almennu fé til gælu-

verkefna sinna svona rétt fyrir kosning-
ar.  Landbúnaðarráðherra lofar bændum 
20 milljörðum sem dreifist á nokkur ár. 

Benda má á að sauðfjárbændur fá allt 
upp í níu milljónir á ári í styrk frá ríkinu. 
Það hlýtur að vera meira en lítið að í 
þessu kerfi, ekki nýtur almenningur þess 
í lægra matarverði allavega. 

Skemmst er minnast loforða mennta-
málaráðherra til Háskóla Íslands, nokkr-
ir milljarðar þar á næstu árum til rann-
sóknarstarfa. En þetta eru ekkert nema 
loforð, ekkert fast í hendi, bara sýndar-

mennska, svona leika ríkisstjórnarflokkarnir sér 
rétt fyrir alþingiskosningar. Lofa hingað og þang-
að.

Nei, góðir landsmenn, við þurfum að gefa þess-
ari þreyttu og hugmyndasnauðu ríkisstjórn frí. Það 
gerum við með því að greiða þeim atkvæði í alþing-
iskosningum 12. maí sem hafa hugsjónir jafnaðar-
manna og hagsmuni almennings að leiðarljósi. X við 
S 12. maí, þá tryggjum við hagsæld fyrir almenning 
þessa lands, almenningi til hagsbóta.

Höfundur er formaður 60+ í Hafnarfirði og vara-
þingmaður Samfylkingar í Suðvesturkjördæmi.

Misnotkun á almannafé

S
koðanakönnun sem Fréttablaðið birti í gær sýnir að 63 
af hundraði kjósenda eru andvígir stækkun álversins í 
Straumsvík. Einungis í röðum stuðningsmanna Sjálfstæðis-
flokksins er rífur meirihluti fyrir þessum framkvæmdum. 
Samfylkingarmenn og Vinstrihreyfingar - græns framboðs-

fólk er að miklum meirihluta á öndverðum meiði.
Andstaðan byggist eins og gerist og gengur á mismunandi sjónar-

miðum. Sumir eru einfaldlega andvígir fyrirtækjum af þessu tagi 
inni í miðri borg. Aðrir vilja vernda land og vatnsföll. Loks eru þeir 
sem telja framkvæmdum af þessu tagi ofaukið í efnahagslífinu eins 
og sakir standa. Og vitaskuld eru þeir til sem nota allar þessar rök-
semdir. 

Þessar tölur varpa þó fyrst og fremst ljósi á vægi þeirra ólíku 
krafta sem togast á um náttúruvernd og auðlindanýtingu. Ekki er 
langt síðan nýtingarsinnar voru í meirihluta. Nú eru þeir í minni-
hluta. Spurningin er hins vegar sú: Eru þetta óhjákvæmilega ósam-
rýmanleg viðhorf?

Á sama tíma og mestu framkvæmdir Íslandssögunnar varðandi 
nýtingu bæði vatnsafls og jarðhita hafa átt sér stað hafa verið teknar 
sögulegar ákvarðanir um friðlýsingu lands. Þegar Vatnajökulsþjóð-
garður er orðinn að veruleika verður meira en þriðjungur alls lands 
innan friðlýstra svæða. Sambærilegar tölur fyrir Svíþjóð, Noreg og 
Finnland eru um átta af hundraði. Á Nýja-Sjálandi eru þær innan við 
fjórðungur.

Náttúruverndarákvarðanir hafa því verið teknar jöfnum höndum 
með nýtingarákvörðunum. Í því ljósi má ætla að þeir hörðu árekstr-
ar sem nú eiga sér stað um þessi efni eigi meðal annars rætur í þeirri 
úreltu aðferðafræði sem allar nýtingarákvarðanir lúta.

Á þessum vettvangi hefur verið bent á rétt orkusölufyrirtækj-
anna til eins konar sjálfvirkrar afgreiðslu á eignarnámsheimildum. 
Meðan þeim er ekki breytt og engar pólitískar yfirlýsingar gefnar 
um að þeim verði ekki beitt að óbreyttu hafa landeigendur ekki eðli-
lega og jafna samningsstöðu.

Iðnaðarráðherra hefur ekki viljað ljá máls á slíkum breytingum. 
Hann hefur meðal annars borið fyrir sig að honum sé það óheimilt 
eftir stjórnsýslulögum. Það er hrein mistúlkun að þau hindri ráðherra 
í að taka almennar stefnumarkandi ákvarðanir af þessum toga.

Fyrir liggur að umhverfisráðherra og einn af þingmönnum Sjálf-
stæðisflokksins hafa lýst yfir andstöðu við að þessu ákvæði verði 
beitt. Ef einn þingmaður úr stjórnarliðinu til viðbótar gerir það 
sama er hæpið að ráðherrann hafi meirihlutastuðning á Alþingi fyrir 
afstöðu sinni. Full ástæða er því til að kalla fram skýran þingvilja 
með sérstakri ályktun um þetta efni. 

Annað atriði þessu skylt lýtur að vatnsréttindum ríkisins í Þjórsá. 
Hvort sem þau eru skráð á einstök ráðuneyti eða ríkisfyrirtækið 
Landsvirkjun er rétt að meta verðmæti þeirra að fullu og færa ríkis-
sjóði til tekna.

Meðan eðlilegt verð á þessum réttindum, hvort sem þau eru í 
einkaeign eða opinberri vörslu, er ekki tekið með í reikninginn er 
verið að fela hluta af virkjanakostnaðinum og skekkja grundvöll arð-
semismatsins. Þessari aðferðafræði þarf því líka að breyta. 

Ný aðferðafræði getur verið lykillinn að því að koma stjórnmála-
ástandinu á þessu sviði í jafnvægi. 
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mars

Til hamingju 

            með daginn

í dag er opinber
verðlækkunardagur á Íslandi

Krónan lækkaði
verð á öllum matvælum fyrir viku síðan



Íumræðu um innflytjendamál á 
Íslandi virðist ríkja ákveðinn 

misskilningur varðandi réttindi 
innflytjenda innanlands og rétt-
indi útlendinga sem eru ekki enn 
komnir til Íslands. Ég held að 
flestir Íslendingar þekki aðstæð-
ur en svo virðist sem fáir, áhrifa-
miklir einstaklingar vaði í villu 
og svíma og gefi afbakaðar upplýsingar 
um málefni innflytjenda á opinberum vett-
vangi. Misskilningurinn er að íslenskum 
stjórnvöldum sé algerlega í sjálfsvald sett 
hvaða réttindi útlendingar geta öðlast hér 
á landi og hverjir fá að koma.

Þetta er ekki rétt. Auðvitað er Ísland 
sjálfstætt, fullvalda ríki en við höfum 
undirgengist ýmsar skuldbindingar á evr-
ópskum- og alþjóðlegum vettvangi sem 
tryggja útlendingum ákveðin réttindi hér 
á landi, s.s. samninginn um EES,  mann-

réttindasamninga SÞ,  Mann-
réttindasáttmála Evrópu o.fl. 
Því miður er það þannig að þjóð-
réttarlegar skuldbindingar eru 
hunsaðar í sumum heimshlut-
um en í Evrópu er hefð fyrir 
virðingu fyrir mannréttindum 
borgaranna, og á það við á 
Íslandi almennt. Við verðum að 
standa við skuldbindingar 
okkar samkvæmt alþjóðasamn-
ingum og innlendri mannrétt-
indalöggjöf. Við getum ekki 

valið og hafnað eftir hentugleikum og 
aðstæðum innanlands hverju sinni; mann-
réttindi sveigja menn ekki að vild. 

Í nýsamþykktri stjórnmálayfirlýsingu 
Frjálslynda flokksins stendur: „Yfirvöld 
verða á öllum tímum að hafa stjórn á því 
hverjir og hvað margir innflytjendur 
koma til landsins“. Mér finnst „hverjir ... 
koma til landsins“, nokkuð sérstakt.  
Frjálslyndi flokkurinn vill ekki einungis 
hafa stjórn á því „hvað margir innflytj-
enda koma“, heldur einnig „hverjir 

koma“. Hvað er átt við? Í samhengi við 
umræðu sem Frjálslyndi flokkurinn hefur 
haldið á lofti mætti ætla að flokkurinn 
ætli að loka fyrir komu múslima til lands-
ins. Og ætlar flokkurinn kannski líka að 
loka landamærunum fyrir útlendingum 
frá „fátækum löndum“ þar sem berkla er 
að finna sbr. orð Sigurjóns Þórðarsonar 
þingmanns? 

Mig langar til að leggja einfalda spurn-
ingu fyrir fylgjendur Frjálslynda flokks-
ins. Hvernig samræmist þessi stefna 
ákvæðum stjórnarskrárinnar og Mann-
réttindasáttmála Evrópu t.d.,  en þar segir: 
„Réttindi ... skulu tryggð án nokkurs 
manngreinarálits, svo sem vegna … kyn-
þáttar, litarháttar, tungu, trúarbragða …“ 
(14. gr), í alþjóðasamningi Sameinuðu 

þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg 
réttindi segir: „Lögin skulu því í þessu 
skyni banna hvers konar mismunun og 
ábyrgjast öllum mönnum jafna og raun-
hæfa vernd gegn mismunun svo sem 
vegna kynþáttar, … tungu, trúarbragða 
…“ (26. gr). Þá langar mig að spyrja, hvað 
finnst þeim um eftirfarandi ákvæði sama 
samnings: „Allur málflutningur til stuðn-
ings haturs af þjóðernis-, kynþáttar- eða 
trúarbragðalegum toga spunnið sem felur 
í sér hvatningu um mismunun, fjandskap 
eða ofbeldi skal bannaður með lögum“ 
(20. gr.)?

Að lokum segir í stjórnmálayfirlýsingu 
Frjálslynda flokksins: „Jafnframt ber 
öllum, sem sækja hér um dvalarleyfi, að 
skuldbinda sig til að hlíta íslenskum lögum 
og stjórnarskrá“. Ég held að flokkurinn 
ætti að líta sér nær áður en hann krefst 
þess af öðrum sem hann stendur ekki við 
sjálfur. Það er aldrei sniðugt að kasta 
steinum ef maður býr í glerhúsi.

Höfundur er stjórnmálafræðingur.

Réttindi innflytjenda á Íslandi og mannréttindasáttamál

Oft spyr ég mig þess, hvers vegna 
umræða hér á Íslandi er eins og allt 

sé á hverfanda hveli? Er það svo að 
Íslendingar séu efnahagslega eða félags-
lega verr settir en aðrar þjóðir? Eru 60 
ára+ illa staddur hópur sem á það eitt 
sameiginlegt að vera fátækur, með léleg-
an lífeyri?  Ég tel það öllum fyrir bestu 
að brjóta þessa umræðu til mergjar og 
ræða staðreyndir.  

Meginþorri allra Íslendinga býr við betri efna-
hag, meira frelsi, betra heilbrigðiskerfi og batnandi 
framlög til allra úr ríkissjóði. Bæði aldraðir og 
ungar barnafjölskyldur fá mikla félagslega sam-
hjálp í dag, meiri en nokkru sinni fyrr. Ég ætla hér 
að minna á nokkrar staðreyndir í þessari auknu 
samhjálp, sem ríkisstjórnin hefur beitt sér fyrir. 
Munum eitt áður, að ríkið sækir tekjur sínar til 
almennings, öflugra fyrirtækja og skattþegna.

Þann dag sem kreppa kemur eru stjórnvöld hætt 
að hirða sínar mjólkurkýr, fólkið og fyrirtækin. Þá 
flytja fyrirtækin úr landi. Þá hefst á ný niðurskurð-
ur til allra hópa sem njóta og þurfa á félagslegri 
samhjálp að halda. Þá verður Ísland ekki á því 
græna ljósi, þar sem lífskjör eru hvað best. Þá fær-
umst við yfir á gult eða rautt ljós versnandi lífs-
kjara. Allir hugsandi menn vita að með valdatöku 
Vinstri grænna hefst stórt stopp á Íslandi. Erlend 
fjárfesting heyrir sögunni til og öflug íslensk fyrir-
tæki munu hugsa sinn gang, komist slíkur aftur-
haldsflokkur í oddaaðstöðu.

Íslendingar 60 ára og eldri láta Samfylkinguna 
ekki blekkja sig. Þetta fólk veit að mikið hefur áunn-
ist í málefnum aldraðra og öryrkja á síðustu árum. 
Þetta lífsreynda fólk ræðir líka oft um mikilvæga 
samhjálp til barna sinna og barnabarna. Það er eins 
og mikilvæg undirritun samnings ríkisstjórnar-
innar frá því síðastliðið sumar sé með öllu einskis 
virði. Þar var í raun sáttmáli gerður um að fast að 

30 milljarðar fari á næstu fjórum árum í 
málefni sem snúa að öldruðum og öryrkj-
um. Þar voru skattleysismörk hækkuð, 
tekjuskerðingar minnkaðar í bótakerfi 
Tryggingastofnunar, tekið upp frítekju-
mark fyrir þá sem geta og vilja vinna, 
upp á 300 þúsund á ári og vasapeningar 
aldraðra á stofnunum voru hækkaðir um 
25%. Ákveðið var að byggja 374 rými í 
öldrunarþjónustu og þar með, að því 
verki loknu, heyrðu biðlistar sögunni til. 

Við framsóknarmenn höfum stefnt að 
því að færa málaflokkinn um málefni 

aldraðra til sveitarfélaganna. Sjálfur hef ég tekið 
undir það að við viljum skoða hvernig tekjur úr líf-
eyrissjóðum eru skattlagðar, þess vegna samkvæmt 
fjármagnstekjuskatti, alla vega vaxtahlutann, 
vegna þess að stór hluti þessara tekna eru fjár-
magnstekjur í lífeyrissjóðunum.

Að langstærstum hluta eru aldraðir ágætlega 
settir efnalega, það er samt í þessum hópi fólk sem 
býr við erfiða afkomu og þeim hópi þarf að sinna 
sérstaklega. Aldrað fólk í fullu fjöri tekur mjög 
virkan þátt í þjóðfélaginu, sé heilsan góð. Þetta 
hefur Framsóknarflokkurinn haft að leiðarljósi. 
Okkar heilbrigðis- og félagsmálaráðherrar hafa náð 
góðum árangri. Þess vegna er mikilvægt að Ísland 
verði áfram á grænu ljósi hagvaxtar og framfara. 
Látum ekki holtaþokuvæl öfgamanna villa okkur 
sýn. Umræðan um lífskjör aldraðra er mikilvæg, en 
hana ber að ræða á málefnalegum forsendum. Það 
vill hin ábyrga eldri kynslóð að sé gert öfgalaust.

Höfundur er landbúnaðarráðherra.

Ísland á grænu ljósi framfara

Ídag keppast íslenskir 
háskólar við að bjóða 

uppá nám í Lýðheilsu-
fræði og Lýðheilsustöð 
er tekin til starfa. Þegar 
Íslendingar taka til 
hendinni eru það engin 
vettlingatök. Skútan 
alltaf undir fullum segl-
um og stefnan tekin þangað sem 
vindurinn blæs og nú er góður byr 
til fyrirheitna lýðheilsulandsins. 
Landsins Shangri-La. Það er mikil 
þörf fyrir hagnýtt lýðheilsunám á 
Íslandi eins og annarsstaðar en 
stýrið þarf að vera í lagi og stefn-
an á hreinu í leitinni að Shangri-
La.

Þó ekki sé til nein altæk skilgrein-
ing á hugtakinu lýðheilsa eru flest-
ir sammála um að hugtakið vísi til 
þeirra vísinda, fræða, stjórnsýslu-
aðgerða og samskipta sem stefna 
að því að fyrirbyggja sjúkdóma, 
lengja líf og auka lífsgæði. Áhættu-
þættir vanheilsu og vanlíðunar eru 
rannsakaðir og skilgreindir. Leitað 
er leiða til að fá fólk til að snið-
ganga það sem stuðlar að vanheilsu 
og vanlíðan meðan settar eru regl-
ur, áróður rekinn, byggð upp kerfi 
og boðið uppá stuðning til að upp-
hefja þá þætti sem stuðla að heilsu-
hreysti, langlífi og vellíðan. Lýð-
heilsufræði sem ekki taka tillit til 
allra þessara þátta eru hálf fræði.

Þó flestir geti verið sammála um 
að þetta séu háleit og æskileg 
markmið rekast þau stundum hvort 
á annað. Það er til að mynda ekki 
sjálfgefið að það sem lengir lífið 
auki lífsgæðin. Þannig eru auka-
verkanir meðferða sumra sjúk-
dóma svo slæmar að fólk velur 
frekar að lifa með sjúkdóminn og 
deyja eitthvað fyrr. Dæmi um hið 
gagnstæða eru efni sem veita 
magnaða vellíðan í stuttan tíma en 
tæra lífslengd, heilsu og lífsgæði 
neytandans í lengdina. Auðvitað 
leita flestir eftir einhverri millileið 
þar sem lífslengd og lífsgæði eru í 
jafnvægi, en reynslan sýnir að oft 
er slík millileið ekki til í raunveru-
leikanum. Þú neyðist til að velja. 
Lýðheilsufræði sem ekki taka jafnt 
tillit til lífsgæða og lífslengdar eru 
hrokafull fræði.

Annað vandamál í lýðheilsuland-
inu góða er sá árekstur sem oft 
verður milli óska og þarfa ein-
staklingsins á ákveðnum tíma og 
sjálfskipaðs foreldrahlutverks 
ríkisvaldsins. Nýlegt dæmi um 
þetta er ákvörðun stjórnvalda um 
að öll verkjalyf með kódíni (sem 
getur verið ávanabindandi) skuli 
vera lyfseðilsskyld til að draga úr 
neyslu slíkra lyfja. Spurningin er 
hvort fíkn sé hættuleg í sjálfri sér 

eða hvort það séu þeir 
sjúkdómar sem langvar-
andi neysla veldur sem 
séu vandamálið? Marg-
ir þurfa líklega á kódín-
lyfjum að halda til að 
líða vel (eða minna illa). 
Enginn veit hvaða áhrif 
þessi ákvörðun hefur 
haft á lífsgæði þessa 
fólks. Né hvaða önnur 
úrræði fólkið fór að 
nota þegar aðgangur 

var takmarkaður að lyfjunum. Ef 
fólk sem er háð kódíni leitar fró-
unar í tóbaki, sætindum eða 
áfengi, þegar kódínlindin þornar, 
er þá farið úr öskunni í eldinn? 
Þetta eru spurningar sem lýð-
heilsufræðin verða að fást við ef 
þau eiga að standa undir nafni. 
Lýðheilsufræði eru því líka fræðin 
um „býtti“ (trade-off), þ.e. að vega 
og meta eitt á móti öðru. Lýð-
heilsufræði sem ekki spyrja slíkra 
spurninga eru slæm fræði.

Oft er forsjárhyggja í nafni lýð-
heilsu vel grunduð í lýðræðisleg-
um gildum, t.d. bann við sölu 
áfengis til unglinga. Samfélag án 
einhverrar forsjárhyggju er tæp-
lega mögulegt. Stjórnvaldsákvarð-
anir í anda forsjárhyggju eru 
hvorki neikvæðar né jákvæðar í 
sjálfu sér. Hinsvegar má færa að 
því sterk rök að forsjárhyggja 
sem bara er grunduð í vísindum, 
en ekki í siðfræði og lýðræði, beri 
í sér fræ illgresis. Það er því af og 
frá að veita vísindamönnum og 
lýðheilsufræðingum einræðisvald 
í að kveða á um boð og bönn í nafni 
lýðheilsu. Vísindablind lýðheilsu-
fræði úr tengslum við siðfræði og 
lýðræði eru hættuleg fræði.

Klínísk lýðheilsufræði er það starf 
sem unnið er á akrinum við að 
aðstoða fólk til lífsstílsbreytinga, 
t.d. að hætta að reykja, draga úr 
ofneyslu áfengis, hreyfa sig reglu-
lega, minnka streitu og borða holl-
an mat. Rannsóknir undanfarna 
áratugi sýna að hefðbundnar 
aðferðir lýðheilsufræðanna í 
formi upplýsingaherferða, hóp-
kennslu og áróðurs af ýmsum toga 
nái aðeins til viss hóps samfélags-
ins. Því er nauðsynlegt að þróa 
aðferðir sem beinast að einstakl-
ingnum í klínísku samtali. Þrátt 
fyrir það gleymist þessi mikil-
vægi klíníski þáttur lýðheilsu-
fræðanna oft í lýðheilsunámi. 
Markviss þjálfun þar sem tvinnað 
er saman samtalstækni og aðferð-
um úr smiðju hugrænnar atferlis-
meðferðar og íþróttasálfræði ætti 
að vera einn af máttarstólpunum í 
hagnýtu lýðheilsunámi. Lýðheilsu-
fræði án úrræða eru slöpp fræði.

Höfundur er dósent við Lýðheilsu-
deild Karolinska háskólans í 

Stokkhólmi og kennari við 
Lýðheilsudeild Háskólans í 

Reykjavík.

Lýðheilsulandið 
Shangri-La

Allir hugsandi menn vita að með valdatöku 
Vinstri grænna hefst stórt stopp á Íslandi. 
Erlend fjárfesting heyrir sögunni til og öflug 
íslensk fyrirtæki munu hugsa sinn gang, komist 
slíkur afturhaldsflokkur í oddaaðstöðu.

Við getum ekki valið og hafnað eftir 
hentugleikum og aðstæðum innanlands 
hverju sinni; mannréttindi sveigja menn 
ekki að vild. 





Geysilegur kraftur og bjartsýni hefur 
einkennt efnahagslífið á Íslandi síð-

ustu misseri. Hagvöxtur hefur verið mikill 
og afkoma flestra fyrirtækja og heimila 
batnað. Þótt tilteknar ógnir steðji að efna-
hagslífinu ríkir hér mikil bjartsýni  sem 
best kemur fram í því að hvorki fyrirtæki 
né heimili virðast láta ógnarháa vexti og 
umtalsverða verðbólgu setja sig út af lag-
inu. Þetta er í raun þvert á viðteknar kenn-
ingar hagfræðinnar um áhrif vaxta. 
Almennt ætti sparnaður að aukast, neysla 
að minnka og fjárfestingar að dragast 
saman. Ein afleiðing þessarar miklu bjart-
sýni og væntinga um betri tíð eru auknar 
lántökur og vaxandi skuldsetning fyrir-
tækja og heimila. Raunar þarf ekki að hafa 
áhyggjur af vaxandi skuldastöðu ef ákvarð-
anir eru skynsamlega teknar og byggðar á 
raunhæfum væntingum. Hins vegar ber 
þeim, sem hafa hagsmuni fyrirtækja og 
heimila að leiðarljósi, að hafa áhyggjur af ógnarháumógnarháum
kostnaði sem við berum við lántökur og banka-banka-
viðskipti..

Um það verður ekki deilt að árangur íslensku bank-
anna er ákaflega góður enda hagnaður þeirra á síð-
asta ári fordæmalaus. Þetta gerist þrátt fyrir mikla 
verðbólgu og gengissveiflur. Hins vegar er ýmislegt 
í starfsskilyrðum og umhverfi bankanna sem auð-
veldar þeim mjög að ná svo glæstum árangri. 

Í fyrsta lagi skapar íslenska krónan, sem er 
minnsta sjálfstæða mynt heimi, vernd fyrir banka-
kerfið gegn erlendri samkeppni. Hvaða erlendur 
banki tæki þá áhættu að lána peninga í þessari óstöð-
ugu mynt sem notuð er hér á landi? Í öðru lagi veldur 
víðtæk verðtrygging því að tekjumyndun bankanna 
er ákaflega örugg á heimamarkaði. Í þriðja lagi geta 
bankarnir, m.a. í krafti fákeppni, krafist ákaflega 
hárra lántökugjalda í alþjóðlegum samanburði. Varla 
er meiri kostnaður fólginn í því að gefa út skuldabréf 
á Íslandi en annars staðar? Í fjórða lagi krefjast bank-
arnir hárra uppgreiðslugjalda. Í fimmta lagi má 
nefna stimpilgjaldið sem hamlar verulega gegn sam-
keppni á þessum markaði.

Stimpilgjaldið rennur ekki í sjóði bankanna heldur er 
það lögbundinn skattur sem greiddur er til ríkissjóðs. 
Hins vegar lána bankarnir lántakendum fyrir stimpil-stimpil-
gjaldinu. Árið 2005 jukust verðtryggð lán heimila í. Árið 2005 jukust verðtryggð lán heimila í 
landinu um 209,2 milljarða. Gera má ráð fyrir að 
heimilin hafi tekið 3,2 milljörðum meira af lánum en 
ella, aðeins til að standa straum af stimpilgjaldinu. 
Af því lánsfé þarf að greiða vexti og verðbætur út 

lánstímann. Það versta við stimpilgjaldið 
er hins vegar að það kemur í veg fyrir að 
viðskiptavinir bankanna færi sig milli 
banka með eðlilegum hætti. Færa má gild 
rök fyrir því að afnám gjaldsins auki 
hreyfanleika viðskiptavina og þar með viðskiptavina og þar með 
samkeppni. Milli bankanna ríkir hörð sam-
keppni um séreignarlífeyrissparnaðinn. 
Til að geta keppt um viðskiptavini greiðir 
bankinn sem tekur við lífeyrissparnaðin-
um þann kostnað sem til fellur – eins konar 
lausnargjald. Þannig getur samkeppni og 
hreyfanleiki þrifist þrátt fyrir kostnað 
samfara flutningi á viðskiptum. Ef opinber 
skattur legðist á þessa flutninga er hæpið 
að jafn hörð samkeppni ríkti. Því er eðli-
legt að skoða hvort þessi aukni hreyfan-
leiki og þar með aukin samkeppni næðust 
á viðskiptabankamarkaði bara við það eitt 
að losna við stimpilgjaldið.

Frá Íslandi koma 46% af hreinum 
rekstrartekjum Kaupþings og nokkruKaupþings og nokkru 
meira hjá hinum viðskiptabönkunum og 
nærri 100% hjá sparisjóðunum. Þrátt fyrir 
alla útrásina er hinn einangraði heima-
markaður stærsta uppspretta tekna bank-

ana. Þegar við dáumst að góðum árangri bankanna 
ættum við að hafa í huga að tekjur þeirra eru útgjöld 
íslenskra heimila og fyrirtækja.

Flestum, sem skulda, svíður hið ógnarháa vaxta-
stig sem hér ríkir. Háir vextir hérlendis eru afleiðing 
þess að hagkerfi okkar vex hraðar en víða annars 
staðar og ekki er beinlínis við bankana að sakast í 
þeim efnum. Að mestu má rekja hátt vaxtastig til 
mistaka í hagstjórn síðustu misserin. Sumir banka-
menn hafa þó sagt að það sé gott að hafa háa vexti því 
að þá sé ávöxtun sparifjár svo góð. Það er svipað að 
segja að það sé gott að hafa hátt matarverð því þá séu 
tekjur matvælaframleiðenda háar. Þau rök ganga 
augljóslega ekki upp.

Íslensku bönkunum hefur gengið ákaflega vel að 
fóta sig í því umhverfi sem hér ríkir og þeim starfs-
skilyrðum sem þeim eru búin. Þeim virðist vera vel 
stjórnað og eðlilega reyna þeir að hámarka hagnað 
sinn eins og önnur fyrirtæki. Góð ávöxtun eigenda 
bankanna ber þess skýr merki. Vandinn er hins vegar 
að skilyrði banka til að hámarka hagnað eru önnur og 
betri en margra annarra. Aukin samkeppni skiptir 
því sköpum fyrir lántakendur. Afnám stimpilgjalds 
væri fyrsta og einfaldasta skrefið í átt til að auka 
samkeppni og lækka kostnað fyrirtækja og heimila í 
landinu. Einnig er nauðsynlegt að bankarnir stigi það 
skref að lækka lántöku- og uppgreiðslugjöld. Aug-
ljóslega eru forsendur til þess.

Íslensk heimili og fyrirtæki 
draga vagninn fyrir bankana

ÍFréttablaðinu sunnudaginn 18. 
febrúar er grein eftir Illuga 

Gunnarsson undir fyrirsögninni 
„stefna afskrifuð“. Ég las hana af 
athygli í þeirri von að Illugi væri 
nú loksins að svara greinum frá 
mér og Jóni Gunnarssyni alþingis-
manni frá því í haust þar sem við 
brugðumst við svipuðum skrifum 
frá honum. Þá inntum við Illuga 
eftir hver væri í raun stefna Sjálf-
stæðisflokksins í málefnum 
sjávarútvegsins hvað varðar nýt- hvað varðar nýt-
ingu auðlindarinnar og sameign 
þjóðarinnar á henni. Við skoruð-
um þá báðir á Illuga Gunnarsson 
sem hefur tekið að sér forsvar 
fyrir Sjálfstæðisflokkinn í þess-
um málum að gera þjóðinni 
undanbragðalaust grein fyrir því grein fyrir því 
hver sú stefna væri sem flokkur-
inn stendur fyrir.

Sjálfstæðisflokkurinn hefur haft 
eins og þjóðin veit tvær stefnur í 
málinu. Við vildum að Illugi 
útskýrði heiðarlega hvora þeirra 
flokkurinn ætlaði að afskrifa. 
Hvort leggja ætti af stefnuna sem 
Illugi hefur í raun talað fyrir í 
öllum sínum skrifum. Í henni felist 
í raun einkavæðing og séreign 
útgerðarmanna á nýtingu auð-auð-
lindarinnar. Eða hvort flokkurinn.  Eða hvort flokkurinn 
ætlaði að afskrifa þá stefnu sem 
Sjálfstæðisflokkurinn samþykkti 
með samstarfsyfirlýsingu 
stjórnarflokkanna. Þar er skýrt.  Þar er skýrt 
kveðið á um að setja eigi ákvæði í 
stjórnarskrá um þjóðareign á auð-
lindum sjávar. 

Í þeirri  stefnu Sjálfstæðis-
flokksins felst að sjávarauðlindir 
skuli til framtíðar vera í sameign 
þjóðarinnar og skýr vilji til að 
breyta eignarhaldsfyrirkomulag-
inu í því augnamiði að stjórnvöld 
geti með ótvíræðum hætti gætt 
eignarhaldsins fyrir hönd þjóðar-
innar.

Auðlindir sem Alþingi Íslend-
inga ákveður að skuli hljóta sess í 
stjórnarskrá sem þjóðarauðlindir  
geta aldrei orðið að erfðagóssi eða 
óðalsrétti. Um það ætti ekki að 
þurfa að deila hvort sem um er að 
ræða fisk úr sjó, orku úr iðrum 
jarðar eða aðrar þjóðarauðlindir. 
Af sjálfu leiðir að skýlaus krafa 
hlýtur að vera um að þegnarnir 
sæti jafnræði til að nýta slíkar 
auðlindir og að enginn geti eignast 

sérréttindi til 
þess.

Þessar
tvær stefnur 
vísa gersam-
lega hver í 
sína áttina. 
Önnur trygg-
ir þjóðinni 
sameign á 
auðlindum
sjávar til 

framtíðar. Í hinni felst séreign 
útgerðarmanna á þessari sömu 
auðlind. En Illugi svaraði ekki 
áskorunum okkar frekar en aðrir 
forystumenn Sjálfstæðisflokksins 
sem hafa kosið að þegja þegar 
þetta mál hefur verið til umræðu.

Svo kom þessi makalausa grein 
með gömlu Albaníuaðferðinni. 
Þar þykist Illugi vera að heimta 
svör af Samfylkingunni um hvaða 
stefnu hún fylgi en er í raun að 
koma því á framfæri með 
umfjöllun sinni um séreign á sinni um séreign á 
veiðirétti að flokkurinn ætli að 
afskrifa þá stefnu sem hann 
gekkst undir í stjórnarsáttmálan-
um. Þetta er þó ekki sagt beinum 
orðum.  En tímasetningin á grein-
inni er engin tilviljun. Stjórnar-
skrárnefnd er nú að ljúka störf-
um. Þar er SjálfstæðisflokknumSjálfstæðisflokknum
að takast að koma í veg fyrir að 
ákvæðið í stjórnarsáttmálanum 
nái fram að ganga. Það verður því 
ekki tillaga nefndarinnar að setjanefndarinnar að setja að setja 
þjóðareign á auðlindum sjávar 
inn í stjórnarskrána. „Ætlar 
Sjálfstæðisflokkurinn að svíkja að svíkja 
það loforð?“  spurði ritstjóri 
Morgunblaðsins og nú er svarið 
að koma. Annar ritstjóri, ritstjóri 
Fréttablaðsins, Þorsteinn Pálsson, 
er að sjá til þess að flokkurinn 
svíki þjóðina í þessu gríðarlega 
mikilvæga máli. 

Um Framsókn sem kom þessu 
helsta kosningamáli sínu inn í 
stjórnarsáttmálann má segja eins 
og í gömu kvæði „hún er orðin 
aumingi sem ekki getur neitt“, það 
er ekki mikilli reisn til að dreifa á 
þeim bæ. Hún er að láta svikin 
yfir sig ganga.  Með því er stefnan 
sem Sjálfstæðisflokkurinn og 
Framsóknarflokkurinn lofuðu 
þjóðinni um að auðlindir sjávar 
skuli bundnar í stjórnarskrá sem 
þjóðareign afskrifuð. Illuga hefur 
því lánast að setja viðeigandi 
fyrirsögn á greinina. á greinina.

Höfundur er alþingismaður.

Stefna afskrifuð

Þann 29. des. sl. gerði 
félagsmálaráðuneytið

samning við AE-verksala
með gildistíma í tvö ár 
uppá tæpar 30 milljónir. 
Þegar maður les samning-
inn sést að það er ekki 
þjónusta sem málið snýst 
um heldur úttekt. Verk-
sali á þessu ári að taka út starfsemi 
á Flókagötu og Esjugrund og gera 
samanburð við heimili fyrir geð-
fatlaða á Sléttuvegi í Reykjavík. 
Framkvæmd samningsins hlýtur 
að verða torsótt því samkvæmt 
upplýsingum Félagsmálaráðuneyt-
isins sjálfs verður Flókagatan ekki 
tilbúin fyrr en eftir tæpt ár, þ.e. 
áramótin 2007-8. Eftir stendur þá 
hitt heimilið sem lendir í úttekt en 
þar eru 5 manns skv. upplýsingum 
frá LSP. Á þá að eyða rúmum 14 
milljónum 2007 í úttekt á 5 sjúk-
lingum?

Það eru til a.m.k. 3  úttektir á 
jafnmörgum árum um fjölda sjúk-
linga og væntingar þeirra um 
búsetu og eftirfylgni. Sú fyrsta er 
frá 2003 frá Svæðisskrifstofu fatl-
aðra, önnur frá 2005 sem Geðhjálp 
og Rauði krossinn gerðu og sú nýj-

asta er frá félagsmálaráðu-
neytinu sjálfu í des. 2006.
Þessar úttektir voru allar 
mjög ítarlegar og  þverfag-
lega unnar af sálfræðing-
um og doktor í geðhjúkr-
un.

Verksali á einnig að sjá 
um fræðsluefni. Stofnanir 
sem annast geðfatlaða 
starfa í lagaumhverfi heil-
brigðismála og þar er 
verksali ekki með sérþekk-

ingu. Sléttuvegurinn og heimili 
fyrir geðfatlaða á Akureyri hafa 
gengið afar vel án fræðsluefnis frá 
verksala enda sérmenntað fólk sem 
vinnur á þessum stöðum. 

Sjúklingar með skerta heila-
starfsemi eru afar áhrifagjarnir. 
Hér verður að fara með mikilli gát. 
Þessir sjúklingar sem hér um ræðir 
hafa verið afskiptir og því tekur 
þetta fólk fagnandi áhuga og athygli 
annarra. Fólk í hópi AE-verksala
hefur í ræðu og riti lýst þeim skoð-
unum sínum að lyf séu skaðleg og 
óþörf. Við höfum mörg hörmuleg 
dæmi um afleiðingar sem rofin 
lyfjagjöf hefur í för með sér.

Ísland er aðili að Helsinkisátt-
málanum frá 2005, en skv. honum 
verða stjórnvöld að taka allar 
ákvarðanir í samvinnu við heil-
brigðisyfirvöld og aðstandendur 
auk sjúklinga. Það ákvæði sáttmál-
ans var brotið þar sem ekkert sam-
ráð var haft við ofantalda aðila 
varðandi þennan samning.

Höfundur er sagnfræðingur og 
framhaldsskólakennari.

Opið bréf til Alþingis

Sjúklingar með skerta heila-
starfsemi eru afar áhrifagjarn-
ir. Hér verður að fara með 
mikilli gát. 

Afnám stimpilgjalds væri fyrsta og einfaldasta 
skrefið í átt til að auka samkeppni og lækka 
kostnað fyrirtækja og heimila í landinu. 

KVEF?

NEFÚÐI HÁLSTÖFLUR VERKJALYF FRUNSUKREM

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

Við hlustum!

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



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

- kvef
- ofnæmi

- eyrnabólga
- ennis og

kinnholusýking

Fæst í apótekum

Ég nota Sterimar, það hjálpar

Eidís Anna Björnsdóttir lét vaða og keypti sér tíu dala 
peysu á flóamarkaði í New York.

„Ég bjó og starfaði í New York fyrir nokkrum árum og hafði 
þá óskaplega gaman af því að gramsa á flóamörkuðum. 
Þegar ég fann þessa peysu á einum slíkum langaði mig 
strax í hana, en samt tímdi ég ekki alveg að kaupa hana af 
því hún kostaði heila tíu dollara. Ég hafði verið svo dugleg 
að kaupa mér föt að ég var eitthvað hikandi við þetta en svo 
gat ég ekki haldið aftur af mér lengur og lét vaða. Keypti 
peysuna og hef notað hana mjög mikið síðan,“ segir Eidís og 
tekur það fram að nælan í peysunni sé prjónuð af Unni 
móðursystur hennar. „Unnur móðursystir mín er alveg hennar. „Unnur móðursystir mín er alveg 
ótrúlega góð í höndunum. Hún hefur í gegnum tíðina prjón-
að allt milli himins og jarðar fyrir mig, allt frá Barbífötum 
yfir í skartgripi og er mikil uppáhaldsfrænka,“ segir Eidís 
og af röddinni að dæma er hún stolt af þessari frænku 
sinni.

Eidís Anna var með þeim fyrstu sem útskrifuðust úr 
fatahönnunardeild Listaháskóla Íslands árið 2003. Síðan þá 
hefur hún starfað við búningagerð og fleira sem tengist 
fatahönnun en í október síðastliðnum söðlaði hún um er hún 
hóf störf hjá Habitat þar sem hún sinnir hlutverki inn-
kaupastjóra. Hún segist sátt við nýja starfið, enda fær 
fagurkerinn að njóta sín innan um fíneríið frá Habitat. að njóta sín innan um fíneríið frá Habitat. 
„Þetta er stöðug vinna, ég fæ tækifæri til að ferðast og er 
innan um fallega hluti allan daginn þannig að þetta hentar 
mér ákaflega vel,“ segir Eidís að lokum.   

Tíu dala 
silfurpeysa



Þverskurður af tísku allt 
frá stríðsárunum í Kjóla-

versluninni Fix.

Á Skólavörðustígnum kennir 
ýmissa grasa. Þar eru gallerí, 
litlar og sniðugar búðir, veit-
ingastaðir og kaffihús og 
margt sem fangar augað. Þar 

leynast þó einnig aðrir stað-
ir sem láta minna yfir sér. 
Á göngu niður Skóla-
vörðustíginn rekur 
maður augun í lítið skilti 
rétt við enda götunnar, á 
Skólavörðustíg 4ab,  þar 
sem auglýstir eru ónot-
aðir „vintage“ kjólar 
frá árunum 1940-1970. 
Á skiltinu er gamalt 
lógó, „Kjólaverslunin 
Fix,“ og liggur stígur 
frá skiltinu inn sundið 
í lítið bakhús. Þarna í 
litla skúrnum reynist 
vera falinn fjársjóð-
ur. Dýrindis kjólar 
og hattar af öllum 
stærðum og gerð-
um, hver öðrum 
fegurri. Kristín 
Magnúsdóttur er 
eigandi verslunar-
innar.

„Föðursystir
mín, sem ég heiti 
í höfuðið á, gaf 
mér þennan 
lager. Hún setti 
þessa búð á 
stofn 1941 og 
rak hana í 33 
ár. Fyrst var 
hún í Garða-

stræti 2, síðan á 
Laugavegi 20 og 
endaði hér á 
Skólavörðu-
stígnum.“

Föðursystir

Kristínar hét Kristín Halldórsdóttir 
Eyfells og var hún mikil ævintýrakona. 
Hún rak Kjólaverslunina Fix í liðlega 
þrjá áratugi, en stundaði nám í fata-
hönnun og hattagerð í San Fransisco á 
fimmta áratugnum. Á þeim tíma kynnt-
ist hún eftirlifandi eiginmanni sínum, 
Jóhanni K. Eyfells myndhöggvara. 
Árið 1962 hóf hún nám í sálfræði í New 
York og útskrifaðist með BS-próf frá 
Flórída-háskóla í Gainesville og BFA-
prófi í myndlist frá sama skóla árið 
1964. Hún málaði einkum portrett-
myndir og á síðasta ári var haldin sýn-
ing á verkum hennar í Listasafni 
Reykjavíkur.

Kristín bjó mestan part ævinnar í 
Bandaríkjunum en hélt áfram að reka 
verslun sína hér heima með dyggri 
aðstoð vinkvenna sinna. Þegar rennt er 
yfir kjólana í Fix sér maður í raun 
þverskurð af tísku síðustu ára og ekki 
er síst skemmtilegt að sjá karakterana 
sem búa í hverjum og einum kjól. Efnin 
í þeim eru ekki á hverju strái og líkt og 
Kristín kom inn á þá var vandað til 
verksins og margir þeirra handskreytt-
ir. Hver kjóll er því einstakur í sinni 
röð.

Kjólarnir hafa í raun fylgt Kristínu 
Magnúsdóttur frá fyrstu tíð og starfaði 
hún í búðinni sem unglingur á sumrin. 
Frænka hennar vildi að hún tæki við 
búðinni en Kristín hafði ekki áhuga á 
því en erfði lagerinn. Hún er búin að 
eiga hann í nokkur ár og hefur nú end-
urvakið Kjólaverslunina Fix tímabund-
ið og hyggst selja lagerinn. Hún opnaði 
búðina stuttu fyrir jól og hefur nú 
þegar stór hluti selst en enn sem komið 
er er töluvert eftir. Kristín bendir rétti-
lega á að þar sem svona kjólar séu 
mjög vinsælir um þessar mundir sé 
minna og minna til af gömlum fötum í 
dag, sér í lagi ónotuðum. 

Kristínu langar því að auglýsa eftir 
myndum af kjólunum sem hún hefur 
þegar selt og biður eigendur þeirra 
vinsamlegast að senda sér þær á net-
fangið kjolar@gmail.com.

Fjársjóður 
frá fyrri tíð

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

NÝTT
Fáðu fæturnar mjúkar

og fínar á aðeins
2 vikum með nýja

, Lyfja, Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

NÝTT!!
Plokkari með ljósi

Maternity
Fyrir verðandi og
nýbakaðar mæður.
• Neðanþvottaklútar fyrir þrútin og

viðkvæm svæði
• Olíugel, eykur teygjanleika húðarinnar 

og er tilvalið til að nudda uppúr
• Næringarkrem sem eykur teygjanleika

húðarinnar
•Fótakrem sem léttir á þrútnum fótum

Fæst aðeins í verslunum Lyf og heilsu og Árbæjarapóteki

Nýbýlavegi 12  • Sími 554 3533
Opið virka daga 10-18 • Laugardaga 10-16
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Ljóshærðu kollarnir í Holly-
wood fara nú dökknandi.

Cameron Diaz, sem þekkt hefur 
verið fyrir sína ljósu lokka, reið á 
vaðið og litaði hárið dökkt. Fleiri 
leikkonur hafa fylgt í kjölfarið og 
svo virðist sem æði gangi nú yfir, 

þar sem stúlkur víða um veröld 
láta nú dekkja hárið. Má víða sjá í 
tískuritum ráðleggingar frá hár-
greiðslumeisturum um hvernig 
lita eigi hárið, en þegar ljóst hár 
er litað er hætta á að liturinn verði 
furðulegur nema rétt sé staðið að 
málum.

Dökkhærðar ljóskur

Nýjasta verkefni hönnuðarins 
Jeffrey Sebelia kemur á óvart.

Jeffrey Sebelia, sigurvegari síð-
ustu þáttaráðarinnar af Project 
Runway, hefur komið flestum í 
opna skjöldu með næsta verkefni 
sínu, en það er að hanna búninga 
fyrir kvikmynd um Bratz-dúkk-
urnar.

Sebelia, sem sýndi það og sann-
aði í fyrrnefndum sjónvarpsþátt-
um að hann er allt annað en geð-
góður náungi, er sagður hafa 
tekið verkefnið að sér vegna pen-
ingaleysis. Að sögn kunnugra 
dauðskammast hann sín fyrir 
aðild að myndinni og vill helst 
ekki um hana tala.

Kvikmyndin, sem heitir ein-
faldlega Bratz: The Movie, er 
leikin mynd um dúkkurnar höfuð-
stóru og mun Sebelia því hanna 
föt á raunverulegar leikkonur en 
ekki dúkkurnar sjálfar. Margir 
bíða spenntir eftir að sjá útkom-
una, á meðan öðrum er vafalaust 
hlátur í huga, sérstaklega þar 
sem Sebelia þykir með eindæm-
um hrokafullur.

Hannar föt í 
Bratz-mynd

Fimmtudagar eru langir dagar…
Nú er opið lengur á fimmtudögum á Bókasafninu, Byggðasafni Hafnarfjarðar og Hafnarborg.
Fimmtudagar eru því sannkallaðir safnadagar.

Hafnarborg; Daður og Kampavín hádegistónleikar kl. 12.00, Auður Gunnarsdóttir, sópran 
og Antonía Hevesi, píanó. Yfirlit yfir listferil Drafnar Friðfinnsdóttur 1946-2000 í sal I. Landbrot, 
Málverkasýning Hrafnhildar Ingu Sigurðardóttur í sal II og III. Verk úr safni Hafnarborgar 
í Bogaskála og kaffistofu.

Byggðasöfn; Sívertsenshús, Siggubær og frábærar sýningar í Pakkhúsinu við Vesturgötu.

Við mælum með heimsókn! Aðgangur ókeypis

Fimmtudaginn 1. mars
verða eftirtaldar verslanir 
og söfn opin til klukkan 21.00
Komið og njótið.

FIMMTUDAGSFJÖR
Í HAFNARFIRÐI opið til kl.



Á Vatnsstíg var á dögunum 
opnuð tískuvöruverslun fyrir 
konur. Þetta er fyrsta búð 
hönnuðanna Munthe og Sim-
onsen utan Skandinavíu.

Fullt var út úr dyrum er tískuvöru-
verslunin Munthe plus Simonsen 
var opnuð á Vatnsstíg 3. Hönnuð-
urnir Munthe og Simonsen voru 
viðstaddar enda stórviðburður í 
þeirra lífi. „Þetta er fyrsta verslun-
in sem við opnum utan Skandinavíu, 
en fyrir rekum við eina verslun í 
Kaupmannahöfn, aðra í Árósum, og 
eina í Stokkhólmi,“ segir Naja 
Munthe. „Við stofnuðum fyrirtækið 
1994 og síðan þá höfum við hægt og 
þétt stækkað og nú fást vörur okkar 
í yfir 200 búðum í 21 landi.“

Þá vaknar hin klassíska spurn-
ing af hverju Ísland hafi orðið fyrir 
valinu fyrir búð sérstaklega ætlað-
ar vörum þeirra? „Það eru tvær 

ástæður. Annars vegar vegna þess 
að Reykjavík er einstök að því leyti 
hversu tískuvitund Reykvíkinga er 
á háu stigi. Maður sér fleiri sem 
ganga í hátískufötum hér en í allri 
Danmörku,“ segir Karen Simonsen 
og bætir svo við hlæjandi: „Það og 
að Dagmar Una Ólafsdóttir og Ásdís 
Smith vildu endilega fá okkur hing-
að.“

Verslunin hér er fyrsta Munthe 
plus Simonsen-búðin sem ekki er í 
eigu Munthe og Simonsen sjálfra. 
„Við vorum búnar að ganga með 
það í maganum lengi að opna búð og 
við vissum af Munthe plus Simon-
sen. Þegar tækifærið gafst fengum 
við bróður okkar í lið með okkur 
ásamt mömmu og slógum til,“ segir 
Dagmar Una.

Verslunin verður ekki lengi sú 
eina sem ekki er í eigu sjálfra hönn-
uðanna. Í bígerð er að opna verslan-
ir í Moskvu, Tókýó og Dúbaí, þannig 
að Reykjavík er í fríðu föruneyti 
þar.

Vörurnar frá Munthe plus Sim-
onsen eru fyrst og fremst kvenleg-
ar að sögn Simonsen og Munthe. 
Þær henta fyrir konur á öllum aldri 
en flíkurnar eru flestar léttar og 
þægilegar og það er óneitanlega 
eitthvað sér skandinavískt við þær.

Verslunin er eins og áður segir á 
Vatnsstíg 3 en flíkur Munthe plus 
Simonsen er hægt að skoða á heima-
síðunni www.muntheplussimonsen.
com.

Dönsk útrás 
í Reykjavík

Smáralind, sími 528 8800, www.drangey.is

25% afsláttur af
dömu- og herra
leðurhönskum
í mars.
Gríptu tækifærið!

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

KIDS

Fæst í apótekum og verslunum um land allt.

Kids 2 in 1 Shampoo,  Kids Bath & Shower,
 Kids Conditioner, Kids Shampoo

Kids línan miðar að því að gera þvott skemmtilegan fyrir börn, líflegu
útliti og góðum ávaxtailm. Vörurnar eru sérstaklega þróaðar fyrir

viðkvæma húð og hár barna.



Blómailmur í brúðkaupi.

Frá Givenchy-tískuhúsinu kom 
nýlega á markaðinn ilmur sem 
kallast Amarige/Mariage. Með því 
að krækja saman orðunum er 
vísað í fyrirrennara ilmsins, Ama-
rige en segja má að Amarige/Mari-
age hafi erft snerpuna frá þeim 
ljúfa ilmi. 

Hugmyndin í 
kringum nýja ilm-
inn er frelsi innan 
hjónabands. Að 

gifta sig en vera jafnframt frjáls-
ari, djarfari og munúðarfyllri en 
nokkru sinni fyrr. Ilmurinn sjálf-
ur er mild blanda af appelsínu, 
bergamot, magnólíu, jasmínu og 
fleiri góðum tónum, en í grunnin-
um eru meðal annars sandalviður 
og patchouly. 

Flaskan (umbúðir skipta alltaf 
miklu máli þegar ilmvötn eiga í 

hlut) er sígild en jafnframt 
svolítið óvenjuleg, hún 
fer vel í hendi og er falleg 

á baðhillunni. Hugsan-
lega brúðargjöfin í ár? 
Það er að segja gjöf til 
brúðarinnar...

- mhg

Nýr ilmur frá Givenchy
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Kjólarnir á Óskarsverðlaunaaf-
hendingunni vekja ætíð mikla 
athygli. Í ár voru litríkir kjólar 
með fjölbreyttu sniði áberandi.

Um leið og Óskarinn er veittur 

þeim sem þykja hafa skarað fram 
úr í kvikmyndaheiminum, þá fella 
tískuspekúlantar dóm sinn og 
velja hverjir mæta best eða verst 
klæddir til athafnarinnar. Leik-
konurnar Penélope Cruz, Cate 
Blancett og Reese Witherspoon 

þóttu sérlega flottar á meðan 
menn voru ósammála um kjólaval 
Kirsten Dunst og Jennifer Hud-
son. Drottning kvöldsins var þó að 
sjálfsögðu Helen Mirren sem þótti 
einstaklega glæsileg þetta kvöld.

Hafmeyjur og senjórítur

Grafarholt

Vesturlandsvegur

Reykjavík

Mosfellsbær

Húsasmiðjan

Nóatún

Toppskórinn

Margt Smátt

Vínlandsleið

Sport OutletVínlandsleið 2–4, efri hæð

Dæmi um verð:
Puma skór frá 2.990 kr.
Puma bolir frá 1.000 kr.
Puma peysur frá 2.500 kr.
Puma fótboltaskór frá 1.990 kr.
Speedo sundbuxur frá 1.000 kr.
Speedo sundbolir frá 2.500 kr.

Komdu og gerðu góð kaup!
Gott úrval af fótboltaskóm frá 2005 og 2006.
Verð frá aðeins 1.990 kr.

Opnunartímar:
Mánudaga – Föstudaga kl. 12.00 – 18.00
Laugardaga kl. 12.00 – 16.00

Athugið! Vörur eru til í takmörkuðu magni.

Mustang gallabuxur
Aðeins 2.000 kr.

Rétt verð: 9.900 kr.
Stærðir 28/32 og 32/34

Sanetta barnasamfellur
Aðeins 300 kr.

Rétt verð: 1.290 kr.
Stærðir 56-98

Puma Kart Cat II
Aðeins 2.990 kr.

Rétt verð: 10.990 kr.
Stærðir 36-46

Puma King SL Jr
Aðeins 2.990 kr.

Rétt verð: 8.990 kr.
Stærðir 33-40



Guðfinnur Guðjón Sigurvins-
son, fréttamaður á Ríkissjón-
varpinu, heldur mikið upp á 
útvarp sem honum var gefið 
fyrir nokkrum árum og gamlan 
stól sem amma hans átti og 
hann ætlar sér að gera upp 
einhvern daginn.

Guðfinnur fékk útvarpið sem er í 
uppáhaldi hjá honum í jólagjöf frá 
foreldrum sínum. „Þetta er svona 
Tivoli-útvarp og mér finnst það 
alveg ómissandi í eldhúsið,“ segir 
hann og bætir við að honum finnist 
útvarpið bæði fallegt og góður 
hljómur í því. „Það hefur þennan 
hljóm sem var í gömlu viðar-
útvörpunum. Þegar ég hlusta á það 
endurupplifi ég svolítið stemning-

una sem var í eldhúsinu hjá ömmu 
og afa í gamla daga þegar var verið 
að hlusta á hádegisfréttirnar.“

Annað sem er í dálitlu uppáhaldi 
hjá Guðfinni er lampi sem hann 
keypti í Epal. „Lampinn heitir 
Kartell og er svona glær og ofboðs-
lega fallegur. Ég féll alveg fyrir 
honum strax og ég sá hann. Lamp-
inn er til í svörtu og rauðu líka en 
ég vildi hafa hann glæran því að 
mér fannst lýsingin af honum lang-
flottust þannig. Ég er með hann á 
skenk sem sjónvarpið er á og hann 
lýsir voða skemmtilega og það er 
alltaf gaman að hafa kveikt á 
honum.“

Guðfinnur á sér líka sérstakt 
uppáhaldshorn heima hjá sér þar 
sem hann les blöðin. „Í þessu horni 
er ég með blaðakörfu sem ég fékk í 
jólagjöf sem ég held að sé úr Tekk-
húsinu og svona Barcelona-stól 

sem ég keypti í Heima en ég er 
alveg einlægur aðdáandi þeirrar 
hönnunar.“

Þó að Guðfinnur sé aðallega 
með nýja hluti á heimilinu hjá sér 
núna segist hann líka vera mjög 
hrifinn af gömlum hlutum. „Ég var 
að byrja í sambúð um áramótin 
þannig að ég tók eiginlega bara 
nýjustu hlutina með mér og margir 
af þeim hlutum sem mér þykir 
hvað vænst um sögunnar vegna 
eru í búslóðargeymslu. Í geymsl-
unni á ég til dæmis gamlan stól 
sem var símastóllinn hennar ömmu 
minnar og ég ætla einn góðan veð-
urdag að taka í gegn og bólstra upp 
á nýtt. Þar er líka svona grænn 
gamaldags vasi sem hún átti. Ég 
veit að einhvern tímann kemur að 
því að ég verð með þessa hluti 
heima hjá mér aftur,“ segir hann.

Eins og í eldhúsinu hjá 
ömmu og afa

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is



Nú er skammdegið að baki og pottaplönturnar okkar 
geta nú á ný notið dagsbirtunnar sér til vaxtar og við-
halds. Þetta er tíminn þegar mátulegt er að fara að 
skipta um mold á pottaplöntunum. Einkanlega þeim 
sem lengi hafa staðið í sömu mold og í sama potti í 
mörg ár og eru farnar að sýna afturkipp þess vegna. 
En það er samt ekkert algjörlega nauðsynlegt að 
skipta alveg um mold á öllum pottaplöntum árlega. 
Fyrst og fremst þurfum við bara að fylgjast með 
líðan þeirra. Á meðan þær sýna engin merki um 
svelti og afturför, heldur vaxa bara og dafna eðlilega, 
þurfum við ekki að vera með neitt umpottunarvesen. 
En samt er alltaf til bóta að fríska svolítið upp á mold-
ina. Það er best að gera með því að skera þrjá til fjóra 
fleyga, eins konar „tertusneiðar“, meðfram pott-
veggjunum, fjarlægja moldina sem kemur upp og 
fylla á með nýrri mold í skörðin. Þetta á fyrst og 
fremst við stórar plöntur í stórum pottum. Þegar um 
smærri og viðráðanlegar plöntur er að ræða er ein-
faldara að lyfta öllum rótarkekkinum úr pottinum, 
skera ögn utan af rótunum og setja svo aftur í sama 
pott og fylla á með nýrri mold. Það má nota tækifær-
ið og þvo pottana vel um leið til að losna við útfelling-
ar og annað sem safnast hefur upp við pottbrúnirnar 
og gæti verið plöntunum til ama. Ef við þurfum að 
stækka við plönturnar er best að nota nýja potta sem 
eru tveim til þrem númerum stærri en þeir fyrri. 

Þegar umpotta þarf kaktusum eða öðrum plöntum 
með mikla gadda eða þyrna er gott ráð til að verjast 
þyrnunum að vefja saman dagblað og nota sem lykkju 
utan um plöntuna til að færa hana á milli potta. Snúið 
dagblaðinu þéttingsfast utan um plöntuna, látið hana 
gjarna liggja á hliðinni á meðan og notið þar að auki 
þykka hanska. Þá er tiltölulega auðvelt að athafna sig 
við það sem gera þarf. Plöntur af þessu tagi þurfa að 
standa í stöðugum og þungum pottum. Leirpottar 
henta best og ef yfirþunginn er mjög mikill, má vega 
á móti því með því að nota nokkra þunga steinmola 
sem eins konar ballest neðst og til hliðar í moldinni. 

Eitt verður ávallt að muna; undirskálarnar sem hafð-
ar eru undir pottunum þurfa að hafa sama þvermál 
og pottarnir sjálfir. Annars eru þær ekki í stakk 
búnar til að taka við vatninu sem lekur gegn um 
moldina þegar vökvað er. Mörgum hættir til að halda 
að með því að nota smærri undirskálar taki plönturn-
ar ekki eins mikið „borðpláss“, en það er misskilning-
ur. Það er potturinn sjálfur sem ræður rýmisþörf-
inni. Því miður má of oft á margri mublunni sjá 
afleiðingar þessa misskilnings. Vatnsskemmdir og 
blettir eru sjaldan til prýðis og venjulega er strembið 
að laga slíkt til fyrra horfs. Ef pottar og undirskálar 
fara ekki vel við híbýlastílinn er betra að nota potta-
hlífar. Þær má fá af mörgum gerðum og venjulega er 
auðvelt að finna það sem hentar. En pottahlífar þurfa 
að vera vel rúmar utan um pottana og nauðsynlegt er 
að fylgjast með því að þær fyllist ekki af vatni. Lyftið 
plöntunum upp hálftíma eftir vökvun og skvettið 

burt því vatni sem safnast hefur fyrir. Sé pottahlífin 
of djúp má láta pottinn hvíla á trékubbi eða frauð-
plastsbút. 

Jæja, skammdegið að baki, sagði ég. Far vel flensu-
fár, kuldi og kröm. Nú er kominn tími til að umbuna 
sér fyrir það hversu vel manni tókst að þreyja þorr-
ann! Og hvað er betur til þess fallið en státin hortens-
ía sem svignar undan bústnum blómahnöttum í 
bleiku, bláu eða hvítu. Eiginlega er hún „góublómið“ 
sem birtist allt í einu í blómabúðunum um miðjan 
febrúar og heldur þar uppi „sjóinu“ langt fram á vor. 
Hortensían dregur nafn sitt af franskri konu sem var 
drottning í Hollandi á árunum 1808-1810. Þá var Hol-
landi eiginlega stjórnað af Napóleóni Bónaparte 
Frakkakeisara. Sennilega er betra að segja fjarstýrt. 
Hortensa þessi, sem bar ættarnafnið de Beauharnais, 
var bæði stjúpdóttir Napóleóns og mágkona. Hún var 
dóttir Jósefínu, eiginkonu Napóleóns. En Napóleón 
var maður sem vildi hafa allt undir kontról og þess 
vegna stjórnaði hann því að Louis bróðir hans kvænt-
ist Hortensu – og svo gerði hann Louis að kóngi í Hol-
landi og ætlaðist til að þar myndi hann staðfesta hin 
frönsku yfirráð endanlega. En Louis var með múður 
og áleit sig frekar vera hollenskan kóng hollenskrar 
þjóðar heldur en franskan leppkóng. Það gekk ekki, 
fannst Napóleóni, svo að hann setti hann af. En þrátt 
fyrir aðstæður var þeim Louis og Hortensu vel tekið 
af Hollendingum. Og einmitt um þetta leiti var farið 
að setja þennan japanska runna, sem ber vísindaheit-
ið Hydrangea macrophylla, á hollenska blómamark-
aðinn. Hollendingar vildu heiðra drottningu sína með 
því að setja nafn hennar á þetta nýja og forvitnilega 
blóm. Það hefur haldist síðan víða um heim. En af 
Hortensu og Louis er það að segja, að eftir „afsetn-
inguna“ skildu leiðir þeirra. Louis hraktist til Þýska-
lands og síðan til Ítalíu. Þar dó hann 1846, hrjáður af 
ýmsum kvillum og heimsins raun. Hortensa sneri 
aftur til Frakklands og studdi stjúpa sinn þar til yfir 
lauk. Við fall Napóleóns var hún gerð landræk frá 
Frakklandi og lést í Sviss 1837. Eftir hana liggja 
nokkur sönglög og svo var hún móðir Napóleóns 
þriðja sem var býsna merkilegur kall. Blómið sjálft, 
hortensían eða hindarblómið, þarf að standa á björt-
um og frekar svölum stað. Plantan þarf mikla vökv-
un, jafnvel kvölds og morgna meðan hún er í blóma. 

Flottir svefnsófar geta komið sér vel þar sem plássið er ekki mikið.

Svefnsófar verða sífellt vinsælli kostur þar sem þeir geta verið mjög hag-
kvæm lausn þar sem lítið er um pláss. Ef algengt er að næturgestir séu á heim-
ilinu getur verið ágætt að hægt sé að draga fram sófann svo einhverjir geti 
sofið í honum og eins getur svefnsófi verið tilvalinn í unglingaherbergið. Svefn-
sófar eru misjafnlega veglegir og fyrirferðarmikilir og auðvelt er að finna 
bæði stóra og volduga sófa sem prýtt geta allar stofur og fislétta og fyrirferðar-
litla sófa sem komast hvar sem er.  

Plássleysi ekki vandamál

Hjálpa þér að halda öllu í skorðum í skúffum.Einning sjálflímandi filt til
að klæða skúffur og filt með verjandi efni svo ekki falli á silfur og silf-

urplett.Við eigum líka fægilög,fægiklúta og ídýfulög til að hreinsa.
SENDUM Í PÓSTKRÖFU.

SJÁLFLÍMANDI HNÍFAPARASKORÐUR

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.



Púðar sem opnast og lokast eins og blóm.

Hönnuðirnir Ulrika Engberg & Kasper Medin eiga 
heiðurinn af þessum skemmtilega poka sem þau 
nefna Dreambag, eða draumapokinn. Hann opnast 
og lokast eins og blóm og púðarnir inni í honum 
mynda falleg krónublöð. 

Draumapokinn skemmtilegi er ekki farinn í 
framleiðslu. Hann er kynntur á vefsíðunni Yanko-
design.com þar sem margir hönnuðir kynna vörur 
sínar í leit að einhverjum sem er tilbúinn að setja 
þær í framleiðslu. 

Hver veit nema þessi skemmtilegi poki eigi eftir
að verða framleiddur svo að ungir og aldnir geti 
notið hans, jafnt innandyra sem utan.

Dúnmjúkt blóm í 
svörtum draumapoka



Konum og körlum á höfuð-
borgarsvæðinu gefst kostur 
á námskeiði í orkudansi í 
Technosporti í Hafnarfirði sem 
hefst 9. mars.

„Orkudansinn fyllir fólk af krafti 
og gleði, losar um ýmsar hömlur 
og hreinsar streitu og þreytu 
burt,“ segir Marta Eiríksdóttir, 
kennd við Púlsinn. Það er hún sem 
kennir orkudansinn í Techno-
sporti. Hún segir tónlistina sem 
fólk hreyfi sig við fara inn á til-
finningasviðið og snerta mismun-
andi orkustöðvar. „Þetta er 
skemmtileg leið til að nálgast 
sjálfan sig í gegnum dansinn því 
hver og einn dansar á eigin for-
sendum þótt hann sé í hópi og fylgi 

leiðbeinanda,“ tekur hún fram. 
Námskeiðið hefst 9. mars og kennt 
er einu sinni í viku.

Skráning og nánari lesning er á 
www.pulsinn.is og í GSM 848 5366.

Hreinsar burt 
þreytu og streitu

Á að lögvernda röddina? er 
heiti á fyrirlestri sem fluttur 
verður 6. mars.

Evrópusamtök talmeinafræðinga 
CPLOL (Speech and Language 
Therapists/Logopedists) hafa valið 
6. mars sem dag talmeinafræðinn-
ar í Evrópu. Í ár verður þriðjudag-
urinn 6. mars tileinkaður m.a. tjá-
skiptum í fjöltyngdri Evrópu. FTT 
mun hins vegar leggja áherslu á 
verndun raddarinnar við atvinnu 
hér á landi. Í tilefni dagsins gegnst 
félagið fyrir málstofu í fyrir-fyrir-
lestrarsalnum Bratta þriðjudag-Bratta þriðjudag-
inn 6. mars. Þar mun Valdís Jóns-
dóttir flytja fyrirlestur sem húnfyrirlestur sem hún sem hún 
nefnir „Á að lögvernda röddina?“. 
Málstofan stendur yfir frá 16.00-
17.00 og eru allir velkomnir. 

Félag talkennara og talmeina-
fræðinga (FTT) er fagfélag, ann-
ars vegar talkennara, sem almennt 
starfa í leik- og eða grunnskólum, 
og hins vegar talmeinafræðinga 

sem starfa innan heil-heil-
brigðiskerfisins og eða á eigin og eða á eigin 
stofum.

FTT er 25 ára á þessu ári en 
félagsmenn eru rúmlega fimmtíu 
talsins.

Dagur talmeinafræðinnar

Vertu ígó  ummálum!
 Stelpur - Konur / Staðurinn - Ræktin

Ný og kraftmikil TT-námskeið!

Innritun hafin núna í síma 581 3730.

Þú léttist og styrkist andlega og líkamlega!
Átaksnámskeiðin sívinsælu fyrir konur á öllum aldri. 
TT-1
• Lokuð 9 vikna námskeið 3 x í viku
• Fræðslufundir 1x í viku, vigtun og mælingar 
• Líkamsrækt
• Glæsilegur lokafundur þar sem sérfræðingar í hári

og förðun veita ráð
• Persónuleg þjónusta í notalegu umhverfi þar sem 

alger trúnaður ríkir
• Frjáls aðgangur að tímum í opna kerfinu og tækjasal

TT-2
• Lokuð 9 vikna framhaldsnámskeið eftir TT-1

Loksins! TT á besta tíma: 16:30 og 17:40 og 
aukið rými fyrir morgunhænurnar: 6:15 og 7:20

Barnagæsla – Leikland JSB

Vertu velkomin í okkar hóp!
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ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4
opið 10–23 alla daga

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

Fullkomin baðvog sem mælir þyngd, 
fitu og vatnsprósentu.
Tækifærisverð: 9.900 kr.

Baðvog, PPW 2200

Fullkomin baðvog sem mælir þyngd, 
fitu og vatnsprósentu.
Minni fyrir 10 einstaklinga.
Tækifærisverð: 8.800 kr.

Baðvog, PPW 5310

Byrjendanámskeið byrja 15. jan.
Lifandi fæði námskeið 19-20. jan.

Byrjendanámskeið hefst 5. mars
Lifandi fæði námskeið 23.- 24. mars





















FASTEIGNASALAN EIGNAVER

Síðumúla 13 • Sími 553 2222 • www.eignaver.is

Háengi - 800 Selfossi

Til sölu 130 fm, fimm herbergja parhús á Selfossi
Byggt árið 1975 sem skiptist í íbúð 101 fm og 29,2 fm bílskúr. Flísalaga for-
stofu með skáp. Fjögur svefnherbergi. Snyrtilegt eldhús og búr m/ hillum.
Bílskúr með hurðaopnara í bílskúr er geymsla og geymsluloft, Nýlegt alus-
ink og vindskeiðar. Húsið er á mjög góðum stað í rólegu hverfi í enda göt-
unnar, stutt í skóla og verslun. Gróinn garður og há tré og runnar. Húsið er
laust þann 1. apríl.

Verð 22,900,000 kr.

Sími 553 2222

Fr
um

Fasteignasalan Eignaver
Sími 533 2222 • www.eignaver.is

Síðumúla 27 – Sími 588 4477
Ingólfur Gissurarson lögg.fasteignasali.

Fr
u

m
Hrísrimi – Grafarvogi

mjög góð íbúð á neðri hæð.

Í einkasölu falleg velskipulögð neðri hæð í Permaform. Íbúðin sem er 3ja
herb. 88,5 fm að stærð er í fínu standi m. endurn. baðherb. og endurn. eld-
húsi að hluta. Sérinngangur, sérverönd og góður afgirtur garður m. leik-
tækjum flottur fyrir börnin. Fráb. staðsetn. V. 19,9 m.

Lautasmári 3 – lyftuhús
Frábær staðsetn. - laus strax.

Í einkasölu góð 80,4 fm 3ja herb. íb á 3. hæð í vönduðu lyftuhúsi rétt við
mikla og góða þjónustu. Suðv.svalir. Parket. Flísalagt baðherb. Maghoný
innrétt. Mjög góð sameign. V. 20,8 m.

Skúlagata – fyrir 50 ára og eldri
Laus strax – mjög hagstætt verð.

Í einkasölu falleg 99,5 fm íb. á 7. h. m. glæsil. útsýni til suðurs ásamt stæði
í góðu bílskýli/bílskúr og mikilli sameign. Parket. Suðursv. Laus við kaup-
samning. Óskað er eftir tilboði í eignina.

Þórðarsveigur – Grafarholti
Glæsileg 2ja herb. Íbúð

Í einkasölu nýl. glæsileg fullb. 2ja herb. íb. á 2.hæð í lyftuhúsi. Vandaðar
HTH innréttingar, flott parket og flísar. Rúmg. svalir. Áhv. hagst. lán ca 14
millj. V. 16,9 millj. Laus fljótlega.

Upplýsingar á Valhöll eða hjá 
Þórarni sölumanni í síma 899-1882

Smiðir
Kraftafl ehf auglýsir
Erum með vana smiði sem 

óska eftir mikilli vinnu 
Upplýsingar í síma 840 1616

Vanir smiðir óska eftir 
mikilli vinnu

Bifvélavirki, vélvirki eða 
vanur verkstæðismaður

Flugstoðir ohf. óska að ráða bifvélavirkja, vélvirkja eða mann vanan viðgerðum og viðhaldi bifreiða, 
ugvöll.

Starfssvið
ugvallarins.

Starfsmaðurinn mun einnig aðstoða við snjóruðning, hálkuvarnir og viðbúnaðar- og neyðarþjónustu.

Menntun og/eða reynsla
Menntun og reynsla í vélvirkjun eða bifvélavirkjun er æskileg. Umsækjendur með haldgóða reynslu í viðgerðum bíla, 
véla og stærri tækja koma einnig til greina.  Meirapróf er skilyrði.  Réttindi á þungavinnuvélar er æskilegt. 

V , hefur lipra og þægilega framkomu og getur 
ð er laust nú þegar eða eftir nánara samkomulagi. 

Umsóknir
ð veita Ingunn Ólafsdóttir, starfsmannastjóri í síma 424-4000 og Jörundur Ragnarsson starfandi 

egar umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun, fyrri störf og mynd sendist 
ugvelli, 101 Reykjavík fyrir 1 nna á 

heimasíðu Flugstoða ohf. www ugstodir.is

r þjónustuverkefni Flugmálastjórnar Íslands þann 1. janúar 2007.   Hjá Flugstoðum ohf. starfa um 
ugleiðsöguþjónustu fyrir 

r Norður - .  Flugstoðir ohf. leggja áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.



Best að draga sverð úr slíðrum 
og verja sinn vaðal áður en 

hvarf mitt inn í veröld súrrealism-
ans á sér endanlega stað. Í grein 
frá 21. febrúar er Gunnar nokkur 
argur yfir þeim vaðli sem ég bar á 
borð fyrir almenning í umræðu 
um skáldsöguna. Hann gerir þá 
kröfu að menntun skili sér í formi 
upplýsandi gagns fyrir almenning. 
Það sætir undrun að enn skuli rætt 
um almenning sem á að vera svo 
skilningssljór massi skroppinn 
öllu skynbragði á hin ýmsu lög lífs-
ins hvort sem þau varða fagur-
fræði eða fisk. Við erum almenn-
ingur, erum breytileg og höfum 
ólíkar þarfir – getum jafnvel lesið 
súrrealískan skáldskap ef út í það 
er farið. Almenningur fer í háskóla 
og hefur ekki þörf fyrir að talað sé 
niður til hans. Hann skapar minn-
ingar, einmitt þær sem eiga sér 
samastað hið innra. Þú getur átt 
þér minningu úr veruleikanum og 
síðan getur þú átt þér minningu 
sem skapast eingöngu hið innra og 
einmitt þar hvílir skáldskapurinn. 
Það skemmtilega við tilveruna er 
að þetta virðist samofið, og það 
jafnt í eldhúsum sem og á öðrum 
stöðum þar sem hugmyndir hafa 
möguleika á að gerjast.

Löngum hefur verið rifist um 
upphaf skáldsögunnar og er það 
hin ágætasta deila sem ekki verð-
ur rakin hér. Don Kíkóti verið talin 
hin fyrsta eiginlega skáldsaga en 
einnig hafa komið kröftugar mót-
bárur við því og verið bent á mun 
eldri verk frá 1. öld e.Kr. Það er 

ekki einfalt að 
njörva niður 
upphaf skáld-
sögunnar né 
nútímamanns-
ins og var held-
ur ekki ætlun 
mín í fyrri hug-
leiðingu. Í hug-
myndasögunni
rís einstaklings-
eðlið í lok 18. 

aldar og verður 
verulega fyrir-

ferðarmikið upp úr því. Hægt er 
að fjölyrða að það verða töluverð 
skil í hugsun fólks með hinni heim-
spekilegu upplýsingu. Rétt er að 
spyrja sig hvenær nútímamaður-
inn fæðist sem og hvernig hann 
tengist þróun skáldsagnarforms-

ins. Skáldskapur er hluti af því að 
draga andann og á meðan mann-
eskjan hefur náð að þenja sín 
lungu þá hafa vætlað skáldskapar-
orð af vörum hennar. Ef við lítum á 
skáldsagnargerð í dag og af hverju 
hún er þessi stólpi í skáldskap, þá 
er vert að líta til þeirra skila sem 
verða í þróun einstaklingshyggj-
unnar og skynjunar einstaklings-
ins á sjálfum sér. 

Ég tel borðliggjandi að þýðing-
ar auki vægi íslenskra bókmennta. 
Þegar skáldverk er þýtt yfir á 
íslensku þá er það þar með orðið 
hluti af bókmenntum á íslensku og 
íslenskum menningarheimi. 
Íslenska skáldsagan verður ekki 
til í tómarúmi og þarfnast speglun-
ar við heiminn. Það er nokkuð 
ósanngjarnt að draga þrjár þýð-

ingar fram úr aragrúa bókmennta. 
Þær þrjár sem ég nefndi, Saga 
augans, Glerhjálmurinn og 
Umskiptin, komu upp í hugann því 
þær eru mér að skapi. Hamskiptin, 
í vandaðri þýðingu Hannesar Pét-
urssonar er ófáanleg í dag, svo ég 
viti til, og það að þýða skáldverk 
aftur tel ég af hinu góða, gefur 
okkur betri og fleiri möguleika á 
að nálgast góðan skáldskap og vera 
í stöðugum tengslum við verk sem 
eiga það á hættu að falla í 
gleymsku. Þýðingin gæti jafnvel 
tekið upp á því að innleiða spegla 
inn í hin íslensku eldhús. 

Sú spurning sem vaknar og er 
svaraverð snýst um mikilvægi 
bókmenntafræði sem og annarra 
hugvísinda. Vissulega er einn liður 
fólginn í upplýsingu en ég er því 

algjörlega ósammála að tilraunir 
séu eitthvað sem eigi eingöngu 
heima innan veggja háskóla. Listin 
og fræði þeirra eru allsherjar til-
raun sem fleytir okkur áfram. Við 
höfum þörf fyrir margs konar 
miðlun og vil ég gjarnan að hún 
flæði til mín á fleiri vegu en með 
svokölluðum „sómasamlegum 
hætti“ predikandi páfa. Þar sem 
ég er hluti af meintum almenningi 
þori ég að fullyrða að fleiri í þeim 
hópi hafi þörf fyrir tilraunir í 
fræðum og upplýsingamiðlun. 
Snertiflötur gagnseminnar er víða 
og mitt hrifnæma hjarta fagnar 
því þegar gamlar ástir á bókmennt-
um og fræðum þeirra vakna.

Höfundur er bókmenntafræðingur 
og læknaritari.

Frelsi til miðlunar – Gunnari svarað

SMÁRALIND SÍMI 545 1550 GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500      KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

SKÍÐA- OG
BRETTAÚTSALA

skíði · skór · bindingar · stafir · bretti og brettabúnaður · skíðafatnaður · brettafatnaður
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30-50% afsláttur



Stofnun Vigdísar Finnboga-
dóttur stendur að veglegri 
dagskrá í tilefni af opnun 
Cervantes-stofu á Íslandi. 
Dagskráin hefst með mál-
þingi í dag en um helgina 
verður formleg athöfn í 
Hátíðarsal Háskóla Íslands. 

Hólmfríður Garðarsdótt-
ir, dósent í spænsku við 
Háskóla Íslands, segir að 
verkefni þetta hafi átt sér 
töluverðan aðdraganda. „Á 
undanförnum árum hefur 
verið eftir því tekið hversu 
mikinn áhuga Íslendingar 
hafa sýnt spænsku og menn-
ingu spænskumælandi 
landa. Fyrir þremur árum 
var opnuð Cervantes-stofn-
un í Stokkhólmi en setrið hér 
verður nokkurs konar útibú 
frá þeirri stofnun og það 
fyrsta sem opnað er á Norð-
urlöndunum.“ Hólmfríður 
segir að hlutverk stofnunar-
innar sé mjög hliðstætt við 
starfsemi Goethe-Centrum 
og Alliance Française sem 
margir Íslendingar þekkja. 
„Setri þessu verður ætlað að 
sinna eflingu menningar-
samskipta milli Íslands og 
hins spænskumælandi heims 
en standa jafnframt vörð um 
spænskukennslu og hlúa að 
henni.

Setrið verður rekið undir 
verndarvæng Stofnunar Vig-
dísar Finnbogadóttur og 
verður aðstaða þess í Tungu-
málamiðstöð HÍ. Hólmfríð-
ur áréttar að framtak þetta 
hafi heilmikla þýðingu fyrir 
spænskukennslu hérlendis, 
þannig fylgi vegleg bókagjöf 
setrinu sem afhent verður 
Þjóðarbókhlöðunni nú um 
helgina auk þess sem 
kennsluefni og kvikmyndir 
muni fylgja í kjölfarið. 
„Þetta er raunar lyftistöng á 
alla vegu – bæði fyrir fræði-
leg samskipti, vísindastarf 

og beina spænskukennslu,“ 
segir hún og áréttar að starf 
setursins sé einnig mikil-
vægt í kynningarskyni.

Síðdegis í dag er von á 
góðum gesti í Hátíðarsal HÍ 
en þar fer fram málþing um 
argentínska rithöfundurinn 
Jorge Luis Borges. Ekkja 
skáldsins, María Kodama, 
mun fjalla um reynslu Borg-
esar af Íslandi og íslenskri 
menningu en hann var mikill 
áhugamaður um Íslendinga-
sögurnar og gæti áhrifa þess 
skýrt í verkum hans. Aukin-
heldur ræða Matthías 
Johannessen og Sigrún Á. 
Eiríksdóttir þýðandi um 
kynni sín af höfundinum. 

Í kvöld verða haldnir 
píanótónleikar í Listasafni 
Sigurjóns Ólafssonar þar 
sem vonarljós Spánverja í 
klassískri tónlist, píanóleik-
arinn Pablo Galdo, kemur 
fram. Á laugardaginn verð-
ur formleg opnun í Hátíðar-
sal HÍ en þar munu Spán-
verjar einnig heiðra tvo 
Íslendinga fyrir framlag sitt 
til eflingar menningar-
tengsla landanna og rækt við 
spænska tungu. Dr. Álfrún 
Gunnlaugsdóttir verður 
heiðruð fyrir kennslustörf 
en hún hefur um áratuga 
skeið kennt spænskar og 
suður-amerískar bókmennt-
ir við HÍ og Guðbergur 
Bergsson rihöfundur verður 
heiðraður fyrir þýðingar-
störf sín. 

Hólmfríður lýsir yfir 
ánægju sinni með að tekið sé 
eftir vinnu þesssa góða fólks 
og bendir á að sú brúarsmíð 
sem felist í þýðingum og 
kennslu skili sér margfalt – 
aukinn áhugi nú sé kominn 
til af því að aðrir hafi plægt 
akurinn og nú verði bara að 
fylgja því eftir. 

„Ef mér dettur eitthvað í 
hug, þá geri ég það.“

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Víkingur Heiðar Arnórsson
andaðist á heimili sínu miðvikudaginn 21. febrúar.
Útförin fer fram í Hallgrímskirkju mánudaginn 5. mars
kl. 13.00. Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakk-
aðir, en þeim sem vilja minnast hins látna er bent á
Barnaspítalasjóð Hringsins s. 543 3724.
Fyrir hönd aðstandenda,

Viðar Víkingsson
Svana Víkingsdóttir Ólafur Axelsson
Gísli A. Víkingsson Guðrún Ögmundsdóttir
Þóra Víkingsdóttir  Bjarni Jónsson
Arnór Víkingsson Ragnheiður J. Jónsdóttir
Ragnheiður Víkingsdóttir Anton Jakobsson
Þórhallur Víkingsson Rósa Björk Sigurðardóttir
Steingerður Gná Kristjánsdóttir
Karl Axel Kristjánsson.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við
andlát og útför föður okkar, stjúpföður,
tengdaföður, afa, langafa og langalangafa,

Teits Kjartanssonar
Vörðum, áður bónda Flagbjarnarholti,
Landsveit.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Dvalarheimilisins
Lundar, Hellu.

Brynjólfur Teitsson Guðrún Þorleifsdóttir
Margrét Teitsdóttir
Kristrún Kjartans    Aðalbjörn Kjartansson
og fjölskyldur.

Kæru vinir og vandamenn nær og fjær.
Okkar innilegustu þakkir til allra þeirra
sem veittu okkur hlýju og stuðning við
andlát og útför föður okkar, afa, tengda-
föður, fyrrverandi eiginmanns og bróður,

Gústafs R. Oddssonar
leigubílstjóra.

Við hugsum til ykkar með þakklæti og kærleika.

Stella Gústafsdóttir Ingimar Eydal
Markús Gústafsson Anna Guðný Guðmundsdóttir
Sonja Stelly Gústafsdóttir
Ute Stelly Oddsson
barnabörn og systkini hins látna.

Ástkær eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir og amma,

Helga Dís Sæmundsdóttir
Silungakvísl 14,

verður jarðsungin frá Bústaðakirkju fimmtudaginn
1. mars kl. 13. Blóm og kransar vinsamlegast afþakk-
aðir en þeim sem vildu minnast hennar er bent á
Krabbameinsfélag Íslands.

Páll Ragnar Gunnarsson
Elín Ragnarsdóttir        Samúel Einarsson
Sæmundur Rúnar Ragnarsson     Hanna Bjarnadóttir
Erla Björk Ragnarsdóttir       Brent Beale
og barnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Þórdís Linda
(Lillian) Andersen

lést á F.S.A. 24. febrúar sl.
Emil Magni Andersen                Kolbjörg Margrét Jóhannsdóttir
Sæmundur Hrafn Andersen
Birgitta Hrönn Sæmundsdóttir    Ottó Harðarson
Dúi Kristján Andersen               Elísabet Kristín Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Jarðarförin verður auglýst síðar.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Árni H. Guðmundsson
Hrafnistu, Hafnarfirði,

andaðist á Hrafnistu í Hafnarfirði, fimmtudaginn 22.
febrúar. Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík 
föstudaginn 2. mars kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast
hans er bent á Félag aðstandenda Alzheimersjúklinga,
s. 533 1088 & 898 5819.

Guðmundur Árnason Júlíana Árnadóttir
Lára Hrönn Árnadóttir Ari Jónsson
Sigríður Árnadóttir Kenneth B. Clarke
Haraldur Árnason
Árni Árnason A. Íris Hjaltadóttir
og afabörn.

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

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengda-
móðir, stjúpmóðir, amma og langamma,

Hrefna Svava
Þorsteinsdóttir,
Sóleyjarrima 1, Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut sunnudaginn
25. febrúar. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju föstu-
daginn 2. mars kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar er bent á
minningarsjóð Krabbameinsfélagsins.

Eyjólfur Arthúrsson
Unnur Úlfarsdóttir Gísli Árnason
Þorsteinn Úlfarsson
stjúpbörn og ömmubörn.

Okkar bestu þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og hlýju vegna andláts
ástkærrar móður okkar, tengdamóður og
ömmu,

Sigríðar Steinsdóttur,
Dvalarheimilinu Höfða, Akranesi.

Eysteinn Jónsson Jóna Þorgeirsdóttir
Unnur Jónsdóttir
Björn Jónsson Sigríður Ketilsdóttir
Steinn Þór Jónsson Eva Þorkelsdóttir
Elsa Jónsdóttir Jón Haukur Bjarnason
Guðmundur Jónsson Þorbjörg Björnsdóttir
Ólafur Jónsson Kristín Sigurðardóttir
Sigurjón Jónsson
Erla Sigurðardóttir Hannes Óli Jóhannsson
og ömmubörn.

50 ára afmæli
Ég verð fimmtugur þann 
2. mars og held veislu í 

Sesseljuhúsi að
Sólheimum þann 
3. mars kl. 15.00.

Kær kveðja, Haukur.

40 ára
Kæru landsmenn nær og fjær.

Þá er komið að því, hann 
Kristófer okkar Jóhannesson
bílstjóri, skytta, kanínu/katta/hunda

/hrossa/nautgripa og sauðfjár-hobbýbóndi
er fertugur í dag. Óskum við honum til ham-
ing ju með daginn,og fyrir þá sem eru búnir 

að týna númerinu þá er það 892-4278.

Kveðja Faxe-verksmiðjan.
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4.680,- 1.790,- 4.990,- 2.339,-1.890,-
Takmarkað upplag

3.480,- 1.980,- 5.990,- 2.990,- 2.480,- 690,- 2.990,- 1.399,-

12.980,- 5.990,- 2.990,- 938,- 4.980,- 1.980,-

3.760,- 1.690,-

3.480,- 1.490,- 4.480,- 1.790,- 6.980,- 2.990,-

2 á verði einnar

2.980,- 890,-

Yfir 10.000 titlar á ótrúlegu verði og nú hefur 
virðisaukaskatturinn lækkað um helming! Nýjar bækur 
og gamlar bækur, bækur fyrir unga og aldna.
Ótrúlegt en satt! Sjáið gin forsögulega risahákarlsins 
Megalodons sem gat gleypt smábíl í einum munnbita!

Þú finnur alltaf réttu bókina!

8.590,- 1.490,-

5.990,- 2.900,-



Láttu ekki svona 
leyfðu mér að 

leika aðeins með 
þau!

Nei!
Jói!!!

Ég skal hjálpa 
þér að komast 

í stuð!

JÓI! Hvað í ... ? Útaf! Þetta er bara það 
eina sem þeir skilja!

Ótrúlegt!

Það er ótrúlega óþægilegt 
þegar þú ert inní skápnum 
að kíkja á 

mann! Þú segir „kíkja”, ég 
kalla þetta að fræðast 

um manninn

Karate
skóli
Kára

Inn Út

Viltu leika

Við kláruðum 
þetta! Skilurðu hvað þetta þýðir? Við erum búin að 

hjálpa Sollu með heimanámið, eldað kvöldmat, 
leikið við börnin, lesið sögu fyrir svefninn, farið yfir 

skattaskýrsluna og tekið til í eldhúsinu!

Og nú eigum við allt 
kvöldið fyrir okkur og 

klukkan er bara ....

Hálf tvö.

Óskarsverðlaunin voru 
veitt við hátíðlega athöfn 
í Kodak-leikhúsinu í 
Hollywood aðfaranótt 
mánudags. Útkoman 
kemur fáum á óvart, þar 

sem verðlaunahafar kvöldsins 
höfðu áður hirt öll helstu verðlaun 
sem eru veitt í bransanum.

Martin Scorsese þótti þannig 
nokkuð öruggur með verðlaunin 
sem hann hlaut fyrir mynd sína 
Departed, þar á meðal fyrir bestu 
leikstjórn. Leikstjórinn hafði þegar 
verið verðlaunaður í bak og fyrir 
fyrir myndina þó margir séu þeirr-
ar skoðunar að hún sé langt frá að 
vera meðal hans bestu verka. Sumir 
telja að Óskarsverðlaunin séu í raun 
sárabót fyrir skiptin fimm, sem 

Scorsese hefur áður verið sniðgeng-
in af akademíunni.

Það er reyndar skemmtilegt að 
bera uppreista æru Scorseses 
saman við ókrýnda drottningu og 
kóng kvöldsins, Helen Mirren og  
Forest Whitaker, sem voru verð-
launuð fyrir besta leikinn í The 
Queen og The Last King of Scott-
land. Líkt og leikstjórinn höfðu þau 
þegar sópað til sín öllum helstu 
verðlaunum áður en Óskarsverð-
launaafhendingin fór fram, svo það 
kom engum á óvart þegar þau hirtu 
gullstytturnar góðu.

Þó hvorki Mirren né Whitaker 
hafi verið sérstaklega sniðgengin 
af akademíunni eins og Scorsese, 
þá eru þau engu að síður fulltrúar 
hópa sem hafa oftar en ekki farið 

hornreka á þessari hátíð. Þeir eru 
teljandi á fingrum annarrar handar, 
svörtu karlmennirnir, sem hafa 
hampað Óskarsverðlaunum fyrir 
bestan leik. Þótt það séu fleiri mið-
aldra leikkonur í hópi verðlauna-
hafa, eru heil tólf ár liðin síðan það 
gerðist síðast, þegar Susan Sarand-
on vann fyrir Dead Man Walking.

Útkoman er kannski vísbending 
um að akademían sé að verða örlítið 
frjálslyndari með tímanum. 
Kannski sýnir hún líka í hnotskurn 
viðhorfsbreytingu sem er að eiga 
sér stað í bandarísku samfélagi, þar 
sem íhaldssemi hefur tröllriðið öllu 
um langt skeið. Ef til vill eru líkurn-
ar á að svartur karl eða hvít kona 
verði næsti forseti landsins aðeins 
meiri en maður hélt. Hver veit.
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Aukavinningar eru:
Sims 2 Seasons leikir · Aðrir Sims leikir
PS2 stýripinnar · PS2 minniskort · DVD myndir 
Fullt af öðrum tölvuleikjum og margt fleira.



TÓNLIST - TÖLVULEIKIR
DVD MYNDIR OG DVD TÓNLIST

LAGERSALA SKÍFUNNAR SKEIFUNNI 17

LAGERSALA SKÍFUNNAR

SKEIFUNNI 17
OPIÐ ALLA
DAGA VIKUNNAR

11-19

ÞÚSUNDIR
TITLA Í BOÐI!

1.799 kr.

VERÐ FRÁ

99KR

DVD MYNDIR TÖLVULEIKIR TÓNLIST

999kr.

999 kr.

1.199 kr.

1.299 kr.

849kr.



Verðið

Kælir/frystir, Electrolux
Stál, 200 sm. Orkunýting A.
1805959

Kælir/frystir
177 sm. Orkunýting A
1808305

59.990

Kælir, Electrolux
180 sm. Orkunýting A.
1805456

Kælir/frystir, Electrolux
150 sm. Orkunýting A.
1805903

52.99087.990

Kælir/frystir
Electrolux. 178 sm til
innbyggingar. 210 ltr. 
kælir og 76 ltr. frystir.
Orkunýting A.
1835961

56.390
76.990

30%
afsláttur

74.990



lækkar
í Húsasmiðjunni

Uppþvottavél, Haier
Stál, orkunotkun A, þvottur A, þurrkur A.
tekur borðbúnað fyrir 12 manns
1805346

Þvottavél
EWF 1229 - 
1200 snúninga
1805440

54.990
74.990

Uppþvottavél, Haier
Hvít, orkunotkun A, þvottur A,
þurrkur A. Tekur borðbúnað 
fyrir 12 manns
1805345

Þvottavél
EWF 1649 - AAA
1805442

86.990

59.990

45.990
65.990

Þurrkari, Electrolux
EDC 5330. Barkalaus með reykskynjara og krumpuvörn.
1805441

Kælir í ferðabílinn
Dometic. 65 ltr kælir og
5 ltr frystir. Gasnýting
310g/24klst. 230 V.
1805377

67.990

Kælir í ferðabílinn
Dometic. 55 ltr kælir og 5 ltr frystir.
Gasnýting 310g/24klst. 230 V.
1805378

75.590

Ertu klár í...
ferðalagið

64.990

Helluborð, Amica
Keramik helluborð með snertitökkum og barnalæsingu, 77 sm
1850533

43.990
69.900

37%
afsláttur



! Kl. 21.00
Gítartríó Jóns Páls Bjarnasonar 
leikur á öðrum tónleikum í tón-
leikaröð Jazzklúbbsins Múlans á 
Domo Bar, Þingholtsstræti 5. Tríóið 
er samstarfsverkefni Jóns Páls, 
Ásgeirs Ásgeirssonar og Eðvarðs 
Lárussonar gítarleikara. 

Vínarsveifla í hádeginu

Framkvæmdir við tónlist-
ar- og ráðstefnuhúsið á 
austurbakka hafnarinnar 
í Reykjavík eru í fullum 
gangi eins og blasir við 
augum þeirra sem fara um 
Lækjargötu í Reykjavík. 
Hefur athygli manna eink-
um beinst að þeim gríðar-
lega stóra bílakjallara sem 
þar er að verða til. Minni 
athygli hefur beinst að efri 
hlutum hússins. Þar er allt 
í fullum gangi: á morgun 
verður stjórnarfundur þar 
sem ræddar verða nýjar 
vinnsluteikningar um sali 
hússins, myndir sem sýna 
litasamsetningu og áferð 
þar innanstokks. Ólafur 
Elíasson myndlistarmaður 
er kominn til landsins til 
skrafs og ráðagerða. Ekki 
er enn búið að auglýsa starf 
listræns stjórnanda að 
húsinu.

Stefán Hermannsson, fram-
kvæmdastjóri Austurbakka, segir 
frágangsvinnu við hönnunar-
partinn ganga hratt fyrir sig: „Í 
nóvember var lagt fram nýtt sett 
af byggingarnefndarteikningum 
og í síðasta mánuði voru komnar 
til sögunnar nýjar myndir og 
teikningar um frágangsefni eins 
og liti og áferð. Þær verða ræddar 
á fundinum á morgun.“ 

Nokkur kurr er enn í opinberri 
umræðu um tónlistarhúsið. Er enn 
rætt um aðkomu sjálfstæðra fyr-
irtækja að sýningarrekstri í hús-
inu og er þá einkum litið til svið-
setninga á óperusviðinu, þó 
verulega hafi dregið mátt úr þeirri 
gagnrýni síðan leiðtogi meirihluta 
í bæjarstjórn Kópavogs lýsti yfir 
vilja sínum til að reisa óperuhús í 
Kópavogi.
Minna
hefur
farið

fyrir gagnrýni þeirra sem gætu 
nýtt húsið til sviðsetninga á söng-
leikjum af öðrum toga.

Það stingur leikhúsfólk í augun 
að nú er komið á daginn að til 
stendur að reisa orgel í húsinu. 
Að sögn Stefáns Hermannssonar 
var gert ráð fyrir í útboðsgögnum 
að orgeli væri ætlaður staður í 
húsinu, en í umsókn Portusar, 
sem reisir húsið og rekur það 
með tilgreindum styrk borgar 
og ríkis, var gert ráð fyrir orgeli 
fyrir miðju sviði hússins. Er 
áætlað að orgelið kosti um 150 
milljónir. Á móti sagði Stefán að 
þá hafi komið fram ósk af hálfu 
opinberra aðila að til yrði búnað-
ur til að hylja orgelið ef þyrfti. 
Mun það ganga eftir. Sagði Stefán 
að hugmyndin um orgelið hafi 
því verið til staðar frá upphafi en 
eðli málsins væri að orgel settu 

menn ekki upp 
fyrr en húsið 

væri nær 
frágengið
að innan. 
Ekki væri 
á þessu 

stigi ráðið 
hvort það 
yrði strax. 

Artek, sem er 
ráðgjafar-

fyrirtæki

framkvæmdarinnar, hefur víða 
verið gert ráð fyrir orgeli í húsum 
sem fyrirtækið hefur átt hlut að. 
Stefán sagðist hafa heyrt að menn 
óttuðust að orgel setti hátíðlegan, 
jafnvel kirkjulegan svip á salinn.  

Minna má á að í Royal Albert 
Hall, sem margir hafa séð myndir 
frá, eins og í upptroðslu Stuð-
manna og fleiri, er orgel sem ekki 
ber mikið á. Frank Zappa nýtti það 
á tónleikum Mothers of Invention 
í flutningi á hinum góðkunna slag-
ara Louie Louie.

Orgelið verður fyrir miðju 
sviði en stendur hærra en aðal-
sviðið og trónir því nokkuð yfir 
sviðinu. Stefán var spurður hve-
nær vænta mætti að sýndar yrðu 
nýjar teikningar sem sýna sali 
tónlistarhúss og sagði hann 
skammt í að mönnum yrðu birtar 
slíkar teikningar.

Verulegar áhyggjur eru teknar að 
breiðast út meðal áhugamanna 
um rekstur í húsinu um listrænan 
stjórnanda. Það eru þrjú ár þar til 
húsið verður tekið í notkun. Ætla 
má að auglýsinga- og ráðningar-
ferli fyrir slíkan stjórnanda sé 
minnst sex mánuðir. Þótt auglýst 
væri nú gæti sá aðili ekki komið 
að verkinu fyrr en í haust. Þá hafa 
öll slík hús gengið frá sínum áætl-
unum fyrir þann vetur og kom-
andi ár, 2008. Stærri stofnanir og 
umboðsaðilar í tónlistarbransan-
um klassíska eru nú komnir langt 
með drög fyrir starfsárið 2009.

Þórunn Sigurðardóttir, list-
rænn stjórnandi Listahátíðar, 
sagði í viðtali við Fréttablaðið að 
skrifstofu Listahátíðar bærust 
reglulega fyrirspurnir erlendis 
frá um samkomuhald í húsinu. 
Umboðsskrifstofur sýndu því 
áhuga: „Það eru verulega stór 
nöfn sem vilja koma hingað og 
koma fram í tónlistarhúsinu. Það 
eru aðilar sem bóka sig langt 
fram í tímann.“  Til dæmis má 
nefna að bandaríska söngkonan 
Renée Fleming er bókuð fram til 
2012.

Að sögn Þórhalls Vilhjálmssonar, 
blaðafulltrúa Portusar, er ekki 
ráðið hvenær auglýst verður eftir 
listrænum stjórnanda tónlistar- og 
ráðstefnuhússins sem verður 
opnað í desember 2009 – eftir þrjá-
tíu og þrjá mánuði. Starfið verður 
auglýst á alþjóðlegum vettvangi 
og hafa menn þegar hugað að því 
ferli: „Það gerist einhvern tíma á 
næstu misserum,“ segir Þórhallur. 
Það er stjórn Portusar sem ræður 
viðkomandi einstakling. „Þetta er 
eitt vandasamasta starf sem þarf 
að vinna hér á landi og við erum 
ekkert að flýta okkur að ráða í 
það,“ segir Þórhallur. Ekki segir 
hann að nein nefnd sé starfandi í 
dag á vegum rekstraraðilans til 
undirbúnings dagskrár hússins. 

Ætla má að sá aðili sem ráðinn 
verði til að stýra listrænni starf-
semi í húsinu í samvinnu við Sin-
fóníuhljómsveit Íslands, ráð-
stefnuhaldi í húsinu og aðra þá 
sem vilja leigja þar aðstöðu, þurfi 
ekki aðeins að hafa víðtæka þekk-
ingu á umstanginu í alþjóðlegum 
tónlistarbransa, heldur líka að 
þekkja til tónlistarlífs á Íslandi, 
bæði sögulega og eins hvað sé í 
uppgangi hjá hinum stóra og fjöl-
skrúðuga tónlistargeira í landinu.
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Á Litla sviði Borgarleikhússins leika lægstu kenndir 
mannanna lausum hala í verkinu Killer Joe sem verð-
ur frumsýnt í kvöld. Unnur Ösp Stefánsdóttir leik-
kona er einn aðstandenda sýningarinnar ásamt unn-
usta sínum Birni Thors en leikstjóri verksins og 
þýðandi er Stefán Baldursson. Unnur Ösp útskýrir að 
þetta sé í fyrsta sinn sem þau feðgin starfa formlega 
saman. „Ég viðurkenni alveg að ég þurfti að hugsa 
mig aðeins um,“ segir Unnur Ösp kímin. Hún útskrif-
aðist sem leikkona fyrir fimm árum og hefur einnig 
starfað sem leikstjóri en Stefán er einn af reyndustu 
leikstjórum landsins. Það var því kannski kominn 
tími á að fjölskyldan sameinaði krafta sína. „Því 
fylgja kostir og gallar að vinna svo náið með fjöl-
skyldumeðlimum en mig langaði í það minnsta að 
prófa það – og það hefur gengið mjög vel,“ segir 
Unnur.

Þegar hópurinn, sem kennir sig við Skámána, fór á 
stúfana var lagt upp með að finna spennandi verk 
sem ekki hefði verið sett upp áður og eftir að hafa 
lesið sig í gegnum glás af nýjum og nýlegum leikrit-
um stóð fyrrgreint verk upp úr. Verkið var fyrst sett 
upp árið 1993 en hefur nú verið leikið um allan heim 
og hlotið lof og prís. Höfundur þess hefur einnig getið 
sér gott orð sem leikari og hefur skrifað tvö önnur 
verk en annað þeirra, Man from Nebraska, var 
útnefnt besta leikrit ársins af tímaritinu Time árins 
2003. „Þetta er mjög nútímalegt verk,“ segir Unnur 
Ösp og áréttar að á því sé dálítill bíómyndabragur: 
„Það er átakanlegt og krassandi, uppfullt af frábær-
um persónum. Þetta er mjög krefjandi fyrir leikara 
en er það ekki það sem maður er alltaf að leita að?“

Persónur verksins eru óttalegt hyski að sögn 
Unnar en persónur þess eru amerísk fjölskylda sem 
býr í hjólhýsi og berst fyrir sínu – á sinn hátt. Við 
sögu kemur einnig kappinn Joe sem leikur tveimur 
skjöldum, hann er laganna vörður en launmorðingi í 
hjáverkum. Auk Unnar og Björns leika þrír aðrir í 
sýningunni: Þorvaldur Davíð Kristjánsson, Maríanna 
Clara Lúthersdóttir og Þröstur Leó Gunnarsson. Um 
tónlistina sér Pétur Ben en leikmyndina hannar Vyt-
autas Narbutas. 

„Verkið endurspeglar raunveruleika sem er dálít-
ið fjarri okkur en mjög spennandi að fást við. Fjöl-
skyldan í verkinu býr við bág kjör en reynir að bæta 
líf sitt. Þau nota til þess fremur sérstakar leiðir og 
plotta morð á einum fjölskyldumeðlimanna til að 

komast yfir peninga.“ Unnur segir ádeiluna í verkinu 
snúast um hversu langt fólk sé tilbúið að ganga til 
þess að græða. „Það má sjá víða í bandarískri afþrey-
ingarmenningu og allt í kringum okkur. Peningar eru 
í fyrsta sæti í samfélaginu í dag en það er kannski 
ekki af því góða. Þetta verk sýnir okkur fram á hvern-
ig sú hugsun getur leitt fólk út í alls konar vitleysu.“

Verkið er óneitanlega ofbeldisfullt og ágengt enda 
duga engin vettlingatök né silkihanskar þegar um 
svona dramatík er að ræða. „Við verðum að meina 
viðkvæmum sálum aðgang að sýningunni svo við 
lendum ekki í lögsóknum eða truflunum á sýning-
unni,“ útskýrir Unnur Ösp en hópurinn ákvað að taka 
enga áhættu í þeim efnum og því er sýningin strang-
lega bönnuð börnum og viðkvæmum. „Það eru ákveð-
in atriði þar sem það er mikill hávaði og sjónhverf-
ingar sem gera það að verkum að áhorfandinn þarf 
að vera vel stemmdur til að fara í gegnum hana.“ 
Áhorfendur þurfa þó ekki að óttast það að vera angr-
aðir á sýningunni heldur tekur einfaldlega á að sitja 
undir átökunum á sviðinu. 

Frumsýnt verður í Borgarleikhúsinu kl. 20.

ARI JÓNS: söngur, trommur
SVENNI GUÐJÓNS: söngur, hljómborð
FINNBOGI KJARTANS: söngur, bassi
GÚI RINGSTED: söngur, gítar
SIGGI PEREZ: söngur, saxafónn, slagverk

Gamla Glaumbæjarstuðið endurvakið með trukki og dýfu

Föstudags- og laugardagskvöld

                   

         

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR
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Nýstofnað félag áhugafólks um  
heimildarmyndagerð, Reykjavík 
Documentary Workshop, gengst 
fyrir heimsókn heimildarmynda-
gerðarmannins Micha X. Peled til 
Íslands í samstarfi við Kvikmynda-
miðstöð Íslands og námsbrautina 
„Hagnýt menningarmiðlun“ við 
Háskóla Íslands. Micha Peled gerði 
kvikmyndagerð að aðalstarfi sínu 
árið 1992. Hann hefur leikstýrt 
fjölda heimildarmynda, sjónvarps-
þátta og stuttmynda.  Nýjasta 
mynd hans, China Blue, verður 
sýnd í Norræna húsinu kl. 20 í 
kvöld og mun leikstjórinn svara 
spurningum að henni lokinni. 

Micha Peled gerði kvikmynda-
gerð að aðalstarfi sínu árið 1992. 
Hann hefur leikstýrt fjölda heim-
ildarmynda, sjónvarpsþátta og 
stuttmynda. Flestir kannast við 
miðann sem merktur er „Made in 

China“ en á undanförnum árum 
hefur umræðan um þrældóm og 
harðræði verkafólks í vefnaðar-
vöruiðnaði aukist. Í mynd Peled er 
skyggnst bak við luktar dyr kín-
verskra verksmiðja og nafnlausum 
verkamönnum gefið andlit og rödd. 
Tökur á myndinni voru stöðvaðar 
ítrekað af kínverskum yfirvöldum, 
tökuliðið var handtekið og mynd-
efni gert upptækt. 

Myndin tekur 86 mínútur í sýn-
ingu og er hún sýnd með enskum 
texta. Aðgangur á sýninguna er 
ókeypis.

Á morgun er boðið upp á nám-
skeið þar sem Peled ræðir verk sín 
en það fer fram í  sal 132 í Öskju 
milli kl. 13-18. Aðgangseyrir á 
námskeiðið er 2.000 kr. og fer 
greiðsla fram á staðnum en ekki er 
hægt að taka við greiðslukortum. 

Þrælakistur í Kína

Sinfóníuhljómsveit Íslands slær 
ekki slöku við eftir velheppnaða 
tónleikaferð um Evrópu. Sveitin 
heldur tónleika í Háskólabíói í 
kvöld ásamt finnsku söngkonunni 
Lilli Paasikivi.

Af óviðráðanlegum ástæðum 
mun Gunnar Kvaran ekki geta 
leikið áður auglýstan sellókonsert 
eftir John Speight á tónleikum og 
því hefur efnisskránni verið 
breytt.

Þar er nú að finna forleik og 
sinfóníu nr. 3 eftir Ludwig van 
Beethoven og Wesendonck Lieder 
sem söngkonan knáa mun flytja. 
Stjórnandi er eftir sem áður 
Lawrence Renes.

Tónleikarnir hefjast að vanda 
kl. 19.30.

Wagner og Beethoven
Viðurkenning Hagþenkis var veitt í gær: Íslenskir 
fiskar eftir Gunnar Jónsson, Jónbjörn Pálsson og 
Jón Baldur Hlíðberg fékk viðurkenninguna sem 
felst í viðurkenningarskjali og fjárhæð samkvæmt 
ákvörðun félagsfundar Hagþenkis hverju sinni og 
er upphæðin nú 750 þúsund krónur. Í umsögn dóm-
nefndar segir um verkið: „Íslenskir fiskar eftir 
Gunnar Jónsson, Jónbjörn Pálsson og Jón Baldur 
Hlíðberg er unnin er af fágætri alúð og vandvirkni. 
Hún er þaulunnin og færir okkur fjölþættan fróð-
leik um fiska, einkenni þeirra, flokkun og ferðir um 
höf og vötn. Fjallað er um vel á fjórða hundrað teg-
undir, með ítarlegri lýsingu, kortum og  greinar-
gerð um heimkynni þeirra auk fróðleiks um nytjar 
af þeim og hvar og hvenær hinir fágætustu hafa 
veiðst við landið. Viðurkenningu Hagþenkis 2007 
hljóta Gunnar Jónsson, Jónbjörn Pálsson og Jón 
Baldur Hlíðberg fyrir að hafa dregið nytjaskepnur  

og furðukvikindi úr sjó og upp á bókarsíður, með 
snilldarlegum myndum og ljósu máli.“ 

Viðurkenning Hagþenkis

Skámáni Kynnir:

KILLer
JOE

Skámáni Kynnir:

KILLer

JOE

JOE

Skámáni Kynnir:

KILLer
JOE

Skámáni Kynnir:

KILLer
JOE

Sýnt á Litla sviði Borgarleikhússins

Tilboðsverð til Vörðu- og Námufélaga kr. 1.900 á fyrstu 10 sýningarnar

Skámáni Kynnir:

KILLer

JOE

SÖNGLEIKURINN

Í tilefni 120 ára afmælis Landsbankans fá Námufélagar
35% afslátt af miðaverði á allar sýningar gegn 
framvísun Námukortsins.

EFTIR HUGLEIK DAGSSON & FLÍS. LEIKSTJÓRI: STEFÁN JÓNSSON

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

FRUMSÝNING 8. MARS. FORSALA HAFIN!

FORSÝNINGAR 1. 2. OG 3. MARS. AÐEINS 1500 KR. FYRSTIR KOMA FYRSTIR FÁ!



Sappos býður þér til alvöru hlaðborðs þar sem allir fara ánægðir frá borðum.
Á hlaðborðinu finna allir eitthvað við sitt hæfi enda er Sappos ekki þekktur fyrir
annað! Fermingarskór, spariskór, strigaskór, stígvél, leðurskór, töskur, veski, belti,
bakpokar ofl. ofl. á verði sem kemur veskinu til að brosa :-)

Veislan hefst í dag kl. 12:00 og stendur fram á sunnudag...

HLAÐBORÐ!

Stærðir: 41-47 
Litir: svartur

Stærðir: 41-46
Litir: svartur, brúnn

2000 kr.

HLAÐBORÐ!

Stærðir: 40-46
Litir: svartur, brúnn

Stærðir: 40-46
Litir: svartur

2500 kr.

3500 kr.

Stærðir: 35-41
Litir: svartur

Stærðir: 40-46
Litir: svartur
með frönskum rennilás

FRÁBÆRT ÚRVAL AF 
FERMINGARSKÓM

Bestu kaupin í dag!
Vandaðir leður golfskór,
með auka innleggi og 
tökkum.

500 kr.

Stærðir: 30-41
Litir: blandaðir

TAKMARKAÐ

MAGN

Stærðir: 36-41
Litir: grár

Stærðir: 36-41
Litir: brúnn, grár

Stærðir: 36-41
Litir: brúnn, grár

Stærðir: 36-41
Litir: svartur, grár,
brúnn

Stærðir: 36-41
Litir: ljós

EKTA SKINN

Stærðir: 36-41. Litir: svartur, brúnn, grár

ATHUGIÐ! Sumar vörur eru í takmörkuðu magni því getum við ekki ábyrgst að allar vörur séu til í öllum númerum.

4000 kr.

LEÐUR

2500 kr.



“ÞÉR ER BOÐIÐ”

OPNUNARTÍMI SAPPOS.
Fimmtudaga 12-18
Föstudaga 12-18
Laugardaga 11-18
Sunnudaga 13-18

Sendum í póstkröfu. 
www.sappos.is

534 5700

3500 kr.

3000 kr.

Stærðir: 36-41
Litir: svartur, brúnn

Stærðir: 36-41
Litir: brúnn, svartur

Stærðir: 36-41
Litir: svartur, brúnn

Stærðir: 36-41
Litir: brúnn, svartur

Stærðir: 36-41
Litir: svartur, brúnn

Stærðir: 36-41
Litir: svartur

Stærðir: 36-41
Litir: svartur lakk

Stærðir: 36-41, Litir: svartur, silfur

Stærðir: 36-41 
Litir: hvítur

Bestu kaupin í dag!
Vandaðir leður golfskór,
með auka innleggi og 
tökkum.

300 kr.Stærðir: 24-30
Litir: blár

1000 kr.Stærðir: 25-35
Litir: bleikur, blár

LEÐUR

2000 kr.

Stærðir: 23-33
Litir: bleikur

BLIKKSKÓR!

FYLGIHLUTIR 1000 kr.Allt á

Mikið úrval
fyrir alla!

Miðhrauni 14
Garðabæ
Sími 534 5700

Hrísalundi 5 
Akureyri
Sími 534 5740 

4000 kr.

www.sappos.is



Vill leika í endurgerð Driving Miss Daisy

Græna ljósið hefur tryggt sér 
sýningarréttinn á þýsku Ósk-
arsverðlaunamyndinni Das 
Leben der Anderen (Líf hinna) 
og La Sciencé des Rêves (Svefn-
vísindin) eftir Michel Gondry. 

Ísleifur B. Þórhallsson segir 
það ekki síst fyrir tilstuðlan 
svonefnds hugmyndakassa á 
heimasíðu Græna ljóssins að 
hann tryggði sér réttinn á þess-
um myndum. „Í hugmyndakass-
anum getur fólk stungið upp á 
hvaða myndir það vill sjá í bíó 
og skemmst frá því að segja að 
þær myndir sem hafa verið 
nefndar hvað oftast eru þessar 
tvær,“ segir Ísleifur og bætir 
við að með þessum hætti geti 

áhorfendur, og séu raunar þegar 
farnir að hafa bein áhrif á dag-
skrá Græna ljóssins og þar með 
úrvalið í kvikmyndahúsum hér 
á landi.

Das Leben der Anderen er 
frumraun Florians Henckel von 
Donnersmarck. Sú mynd gerist 
í Austur-Þýskalandi á 9. ára-
tugnum og segir frá njósnara 
innan austur-þýsku leyniþjón-
ustunnar Stasi sem er falið að 
fylgjast með virtu og vinsælu 
pari úr leikhúslífinu. Eftir því 
sem hann „kynnist“ parinu 
nánar í gegnum hlerunarbúnað-
inn heillast njósnarinn sífellt 
meir af parinu. Myndin hlaut 
Óskarsverðlaun á sunnudag 
sem besta erlenda myndin. 

La Science des Rêves er nýj-
asta mynd Frakkans Michel 
Gondry, sem vakti fyrst á sér 
athygli fyrir myndbandagerð, 
til dæmis fyrir Björk. Hann 
hefur fest sig í sessi sem kvik-
myndagerðarmaður með mynd-
um á borð við Eternal Sunshine 
of The Spotless Mind. La Science 
des Rêves skartar þeim Gael 
Garcia Bernal og Charlotte 
Gainsbourg í aðalhlutverki og 
er ein þriggja mynda sem sýnd-
ar verða á franskri kvikmynda-
hátíð.

Áhorfendur hafa 
sífellt meira vægi

Vi
nn

in
ga

r v
er

ða
af

he
nd

ir 
hj

á 
BT

 Sm
ár

al
in

d.
 K

óp
av

og
i. 

M
eð

þv
í a

ð 
ta

ka
 þ

át
t e

rt
u 

ko
m

in
n 

í S
M

Sk
lú

bb
. 9

9 
kr

/s
ke

yt
ið

.

HÖRKU HASARMYND FRÁ LEIKSTJÓRA NARC

Sendu SMS skeytið JA SAF á númerið1900 og þú gætir unnið miða fyrir tvo! Vinningar eru:Miðar á myndina, fullt af Pepsi, DVD myndir og margt fleira

FUMSÝND  2. MARS
FUMSÝND  2. MARS

Meðal viðburða á listahá-
tíðinni Pourquoi Pas? er 
frönsk kvikmyndahátíð sem 
hefst á laugardag. Þetta er í 
sjöunda sinn sem hátíðin er 
haldin hér á landi og hefur 
aldrei verið stærri en nú. 
Myndir frönsku stjörnunn-
ar Isabelle Huppert setja 
sterkan svip á hátíðina. 

Sem fyrr skipuleggur Alliance 
Française hátíðina, í samvinnu við 
Sambíóin, sendiráð Frakklands, 
Grapevine og Peugeot/Bernhard. 
Að minnsta kosti 40 myndir verða 
á sýndar en aldrei hafa fleiri 
myndir verið á dagskrár franskr-
ar kvikmyndahátíðar hér á landi. 
„Í fyrstu ætluðum við að sýna 25 
myndir en hátíðin vatt aldeilis upp 
á sig,“ segir Sigrún Lilja Guð-
bjartsdóttir, kynningarstjóri 
Porquoi Pas? 

Sigrún segir að fjölbreytnin 
höfð að leiðarljósi við efnisval 
hátíðarinnar. „Við ákváðum að 
færa okkur umfang hátíðarinnar í 
nyt og hafa úrvalið sem fjölbreyti-
legast. Þetta eru bæði nýjar mynd-
ir og aðeins eldri. Þarna má finna 
afskaplega listrænar myndir og 
dramatískar, en líka gaman- og 
spennumyndir, til að sýna að flór-
an í franskri kvikmyndagerð er 
afskaplega víðfeðm.“ Flestar 
myndanna verða með enskum 
texta, sem er nýbreytni að sögn 
Sigrúnar er nýbreytni því fram að 
þessu hefur aðeins brot af mynd-
um hátíðarinnar verið textaðar. 
„Með þessu móti vildum við höfða 
til sem flestra og gera myndirnar 
aðgengilegri fleiri en þeim sem 
eru frönskumælandi.“ 

Leikkonan Isabelle Huppert 
setur sterkan svip á hátíðinni og 
leikur alls í níu myndum sem 
sýndar eru. Huppert er ein dáð-
asta og virtasta leikkona heima-
lands síns, til dæmis hefur engin 
önnur leikkona verið tilnefnd jafn 
oft til frönsku Cesar verðlaun-
anna, tólf sinnum í það heila. 

Meðal mynda sem hún hefur leik-
ið í eru Madame Bovary, 8 Femme 
og La Pianiste auk þess sem hún 
fór með aukahlutverk í hinni 
bandarísku I Heart Huckabees.

Opnunarmynd hátíðarinnar er 
hin rómaða Paris Je T‘aime, sem 
samanstendur af átján örsögum 
eftir marga þekktustu kvikmynda-
gerðarmenn heims í dag. Af ððrum 

athyglisverðum myndum má 
nefna gamanmyndina Hors De 
Prix með Audrey Tatou í aðalhlut-
verki og Stríðsmenn fegurðar, 
eftir Pierre Coulibeuf með Ernu 
Ómarsdóttur dansara í aðalhlut-
verki.

Nánari upplýsingar um dag-
skrá hátíðarinnar má finna á 
heimasíðunni fransktvor.is. 





Guðjón Pétursson er matarunnandi af guðs 
náð. Hann fór að þreifa fyrir sér í eldhús-
inu upp úr tíu ára aldri.

„Mamma og pabbi voru og eru enn mjög mikið í sam-
kvæmisdönsum. Þau fóru þess vegna oft út á einhver 
böll, og ég og eldri bróðir minn fengum þá að velja á 
milli þess að mamma hrærði eitthvað saman fyrir 
okkur, eða að hún keypti hráefnið og við elduðum 
sjálfir,“ sagði Guðjón. 

Matreiðslan höfðaði frekar til bræðranna, sem 
eru báðir miklir matgæðingar í dag. „Aðalrétturinn 
okkar er lasagna. Það er uppskrift sem við höfum 
eldað frá því að ég var tólf ára, en hún hefur þróast 
með árunum. Það fara alltaf skemmdari og skemmd-
ari ostar í hana,“ sagði Guðjón og hló við. 

Hann starfar í Apple-búðinni, en heldur einnig úti 
lítilli uppskriftasíðu á netinu, undir titlinum Matar-
gat. „Síðan kom nú aðallega til vegna þess að þegar 
ég prófaði eitthvað nýtt mundi ég aldrei eftir upp-
skriftunum þegar ég ætlaði að grípa til þeirra aftur,“ 
útskýrði Guðjón. Frekari uppfærslna gæti þá verið 
von á síðunni, sem má finna á slóðinni web.mac.com/
gudjonp.

Uppskriftin sem hann lætur lesendum Frétta-
blaðsins í té er sprottin úr tveimur matarhefðum, þar 
sem ítalskt risotto mætir cajun-kryddi frá Louisiana. 
Guðjón heldur sjálfur upp á indverskan, taílenskan 

og ítalskan mat. „Og góða steik, auðvitað,“ bætir hann 
við.

Eldunaraðferð fisksins gæti komið einhverjum 
spánskt fyrir sjónir, en Guðjón er þeirrar skoðunar 
að Íslendingar séu gjarnir á að ofelda fisk. „Hann á 
að vera svolítið mjúkur. Fiskur á ekki að vera þannig 
að þér finnist þú þurfa vatnsglas með,“ sagði Guðjón. 
„Ef fiskurinn er grafinn ofan í risottóið dugar hitinn 
til að elda hann alveg í gegn.“

Prófaðu...
...að kæla ost áður en þú 
rífur hann. Harðir ostar 
geta verið í frysti í allt að 
hálftíma, og mýkri ostar í 
kæli í um tuttugu mínútur. Þá 
á að vera mun auðveldara að rífa 
ostinn.

Ostfíkill varð fyrir vonbrigðum með ostrur

Í dag hefjast þemadagar í Vínbúðunum og standa út mars. Fókusinn er 
á Ameríku, eða réttara sagt tvö lönd sem eru fulltrúar norðursins og 
suðursins, Bandaríkin og Argentínu. Við fyrstu sýn virðast mér vínin á 
þemadögunum áhugaverðari en oft áður. Ódýrari vínin eru sum lækkuð 
óvanalega mikið. Bandarísku framleiðendurnir hafa eflaust séð 
markaðstækifærið í þemadögunum skýrar en margir kollegar þeirra. 
Mestan áhuga vekja þó dýrari vínin. Á sérlista er að finna mörg 
heimsþekkt vín. Nefna má Achaval Ferer frá Argentínu sem talið er 
eitt besta vínhús álfunnar. Annað áhugavert frá Argentínu er Dona 
Paula. Frá Bandaríkjunum má nefna Stag’s Leap, Gnarly Head, sem er 
nýtt á markaðnum, og hver stenst mátið að tékka á víni sem heitir 
Kenwood Jack London Zinfandel? Nánar um amerísku dagana síðar.
Í síðustu viku hófst frönsk menningarveisla sem kölluð er Pourquoi 
pas? eða Hví ekki? Í tengslum við frönsku dagana mun Vínskólinn 
standa fyrir vínnámskeiðum um frönsk vín. Fyrstu námskeiðin verða 
6. til 13. mars. „Vín tilheyrir menningu í Frakklandi og í Evrópu 
almennt og ber með sér skilaboð frá bændunum sem framleiða þau 
jafn mikið og kvikmynd eða tónlist bera skilaboð. Þess vegna bauð ég 
skipuleggjendunum að hafa þessi námskeið á dagskrá,“ segir Domin-
ique Plédel Jónsson, skólastýra Vínskólans. „Svo er það að sjálfsögðu 
kjörið tækifæri til að kynna betur hvernig víngerð er í dag í Frakk-
landi, þar sem markaðsöflin eru ekki eins kröftug og annars staðar. 
Frönsk vín eru hér eins og annars staðar í heiminum að rétta úr 
kútnum og menn eru að finna aftur að gæðin liggja þar og verðin eru 
ekki svo slæm. Ég valdi þessi svæði, Bordeaux, Rhône, Languedoc, 
Alsace og Bourgogne, vegna þess að þau eru vinsæl í dag á Íslandi og 
hafa margt einstakt að bjóða. Svo er ég að fara í vínsmökkunarferðir 
með hópa á þessar slóðir. Fyrstu ferðirnar hafa verið mjög vel heppn-
aðar og opnað augu margra. Sama sagan hér, vín er annað en tilbúinn 
vökvi í stórum tönkum og bóndinn gefur því gildi. Ég er sannfærð um 
að frönsku vínin eiga bjarta framtíð hér, það þarf eiginlega að hvetja 
vínbirgja að bjóða betri og fleiri vín í Vínbúðunum og koma sér úr 
þessari alræmdu flatneskju sem margir hafa bent á að ríki þar. Því 
meira sem vínþekking og forvitni eykst, því meira af vínum frá 
Evrópu og sér í lagi Frakklandi verða á hillum vínbúðanna,“ segir 
Dominique en nánari upplýsingar má fá á vinskolinn.is og pourquoipas.
is.

Franskt og amerískt

Pantarnir vegna fermingar-
veislna streyma nú inn á veislu-
þjónustur landsins, enda ferm-
ingarvertíðin rétt handan við 
hornið. Skútan í Hafnarfirði, sem 
byrjaði sem lítið fjölskyldufyrir-
tæki, hefur verið starfandi í þrjá-
tíu ár, og hefur því mikla reynslu 
af fermingarveislum. Sigurpáll 
Örn Birgisson, yfirmatreiðslu-
maður Skútunnar, segir æ fleiri 
velja að bjóða upp á létta rétti í 
veislunum.

„Í dag virðast þemun vera létt-
ur matur. Einföld steikarhlað-
borð með tveimur steikum, eða 
smárétttaborð með skemmtileg-
um snittum og léttum heitum 
réttum,“ sagði Sigurpáll. „Á árum 
áður voru köld hlaðborð og kaffi-
hlaðborðin vinsælust. Þetta er 

náttúrulega allt í boði ennþá, en 
það er mun minna tekið af því,“ 
sagði hann.

Hvaða veitingar verða fyrir 
valinu í fermingarveislum segir 
Sigurpáll helst miðast við hvort 
veislan sé haldin í sal eða heima-
húsi og á hvaða tíma dags. „Marg-
ir halda þessar veislur frá svona 
þrjú eða fjögur. Þessir léttu réttir 
henta mjög vel í það, og þeir 
standa líka vel fram eftir kvöldi,“ 
sagði hann. Veislulist, veisluþjón-
usta Skútunnar, býður meðal ann-
ars upp á parmaskinku með mel-
ónu, kalkúnabringu með sultuðum 
lauk og lambalundir á spjóti með 
engifersósu. „Þetta er orðið svona 
evrópskara og krefst aðeins meiri 
matreiðslu af matreiðslumönn-
um,“ sagði hann. „Þetta er svona 

tapas-stemning, sem hefur verið 
uppfærð fyrir Íslendinga.“

Léttari fermingarveislur









Hvert á fætur öðru velja 
lönd Evrópu nú þá söng-
fugla sem þau hyggjast 
senda til Helsinki. Af 
þeim 28 löndum sem þar 
etja kappi, eiga eingöngu 
Króatía, Tékkland, Portú-
gal og Serbía eftir að velja 
fulltrúa sína. Hér gefur að 
líta nokkra af þeim þáttak-
endum sem Eiríkur þarf að 
kljást við í maí.

Frá Danmörku kemur draggdrottn-
ingin DQ, með lagið Drama Queen. 
en það ku vera Peter Andersen sem 
brá sér í gervi DQ fyrir keppnina, 
en hann hefur undanfarið ferðast 
um Danmörku þvera og endilanga 
með draggsýningu þar sem hann 
bregður sér í líki Tinu Turner. DQ  
komst ekki upp úr undanúrslitun-
um til að byrja með. Hann hlaut 
hins vegar annað tækifæri, og fékk 
að taka þátt í úrslitunum, þar sem 
hann kom, sá og sigraði með það 
sem hlýtur að vera glæsilegasta 
höfuðfat keppninnar. Laginu, sem 
heitir einnig Drama Queen, er lýst 
sem gleðibombu og afar Eurov-
ision-legu.

Noregur sendir hins vegar sjó-
uðu söngkonuna Guri Schanke, 
sem mun dilla sér við latínólagið 
Ven a bailar conmigo, sem útleggst 
á íslensku: Viltu dansa við mig?“ 
Svo skemmtilega vill til að Schanke 
tók nýlega þátt í norsku útgáfunni 
af dansþættinum Strictly come 
dansing, þar sem hún lenti í öðru 
sæti. Hún ætti því að vera í góðu 
formi fyrir keppnina sjálfa.

Tyrkneski keppandinn Kenan 
Dogulu hefur valdið nokkru fjaðra-
foki í heimalandi sínu vegna 
ákvörðunar sinnar um að syngja 

lagið Shake it up sekerim á ensku. 
Dogulu er vinsæll tónlistarmaður 
þar ytra, en tyrknesku tungumála-
samtökin eru þó ekki par hrifin af 
honum fyrir uppátækið. Sömu sam-
tök lýstu yfir óánægju þegar Sertab 
Erener söng Every way that I can 

fyrir Tyrkland árið 2003, og virðast 
ekki hafa látið sér segjast þó að 
Erener hafi farið með sigur úr 
býtum.

Frá Belgíu koma Krazy Mess 
Groovers með lagið Love Power. Í 
þeirri átta manna hljómsveit heita 

meðlimir nöfnum á borð við 
Sexyfire, Mr. French Kiss, Big 
Boss og Mr. Dee Bee Dee Bop. 
Djassskotna fönklagið Love Power 
er holdgerving einkunnarorða 
sveitarinnar, að breiða út ást og 
hamingju. Reglur Eurovision leyfa 
þó ekki fleiri en sex á sviðinu þegar 
atriðið er flutt, svo enn á eftir að 
koma í ljós hvernig Krazy Mess 
Groovers leysa úr þeim vanda. 

Ungverjaland og Austurríki 
senda bæði sigurvegara úr hæfi-
leikakeppnum á borð við Idol-
keppni okkar Íslendinga. Kýpur 
veðjar hins vegar á reyndan hest í 
formi gyðjunnar Evridiki, en þetta 
verður í sjötta sinn sem hún stend-
ur á sviði í Eurovisionkeppni, sem 
bakraddar- eða aðalsöngkona. Þá 
er enn ónefndur fjöldi keppenda, 
sem mun væntanlega taka til við að
kynna lög sín fyrir Evrópubúum á 
næstu vikum.

Thom Yorke, Franz Ferdinand, 
Belle & Sebastian, Damon Albarn 
og Aphex Twin eru á meðal þeirra 
sem hafa 
skrifað undir 
yfirlýsingu
þar sem óskað 
er eftir því að 
bresk stjórn-
völd hætti við 
að endurnýja 
kjarnaodda
sína.

„Rúmlega
60% Breta 
vilja ekki að 
oddarnir verði 
endurnýjað-
ir,“ sagði í 
yfirlýsing-
unni. „Auk þess sem það myndi 
auka á hræsni stjórnvalda okkar, 
sem réðust inn í Írak vegna lyga 
um að þar væru kjarnorkuvopn.“

Vilja ekki 
kjarnaodda



Reggísveitin vinsæla Hjálmar ætlar að koma saman 
á nýjan leik á tónleikum á Nasa 17. mars næstkom-
andi. Sveitin hætti störfum fyrir um það bil hálfu ári, 
eftir tveggja ára spilamennsku. 

„Ég fann það þegar ég var að heyra í mönnum úr 
öllum áttum að þetta var farið að kitla. Þegar maður 
er með þessa bakteríu þá er maður bara með hana,“ 
segir gítarleikarinn Guðmundur Kristinn Jónsson. 
Auk hans eru í sveitinni Svíarnir Nils Olof Törnqvist, 
Mikael Svensson og Petter Winnberg, ásamt þeim 
Þorsteini Einarssyni og Sigurði Halldóri Guðmunds-
syni.

Guðmundur Kristinn, eða Kiddi, útilokar ekki að 
Hjálmar haldi fleiri tónleika og hugsanlega semji ný 
lög. Segir hann að það muni allt koma í ljós en sem 
stendur nái plönin ekki lengra en að tónleikunum á 
Nasa. „Það hefur alltaf verið mikill þrýstingur á 
okkur að spila aftur saman. Þetta var búin að vera 
mikil törn þessi tvö ár sem við spiluðum og mikil 
vinna, sérstaklega fyrir Svíana. Þegar þeir koma þá 
er sofið í sófum þannig að þetta er ekkert lúxuslíf. 

Svo kemur að því að menn sakna þess að spila þó að 
það sé erfitt,“ hann.

Hjálmar hafa gefið út tvær plötur sem nutu mik-
illa vinsælda hér á landi. Sú fyrri, Hljóðlega af stað, 
kom út árið 2004 og var m.a. valin rokkplata ársins á 
Íslensku tónlistarverðlaununum 2005. Önnur plata 
Hjálma, sem var samnefnd sveitinni, var tekin upp á 
Flúðum og kom út haustið 2005. 

Hjálmar koma aftur saman

Daniel Radcliffe, sem leikur 
galdrastrákinn Harry Potter, var 
ákaft fagnað að lokinni frammi-
stöðu sinni í leikritinu Equus sem 
var frumsýnt á West End í London 
fyrir skömmu. 

Þetta var í fyrsta sinn sem 
Radcliffe fór með aðalhlutverkið í 
leikriti og svo virðist sem hann 
hafi slegið rækilega í gegn í hlut-
verki hestastráksins Alans Strang. 
Á meðal þeirra sem sáu frumsýn-
inguna voru leikarinn Christian 
Slater, Bob Geldof og sjónvarps-
maðurinn Graham Norton. „Dani-
el stóð sig ótrúlega vel. Ég tek 
ofan fyrir honum,“ sagði Slater. 
„Hann breyttist gjörsamlega í 
Alan Strang.  Hann er hugrakkur 
og ævintýragjarn. Ég hefði mjög 
gaman af að vinna með honum.“

Gagnrýnendur voru einnig 
hrifnir af frammistöðu Radcliffes 
og sögðu að hann hefði sannað að 
hann gæti í raun og veru leikið en 
athygli hefur vakið að Radcliffe 
kemur nakinn fram í leikritinu. 

Harry sló 
í gegn

Nýkrýndur Óskars-
verðlaunahafi, Martin 
Scorsese, ætlar að 
starfa með söngvara 
Rolling Stones, Mick 
Jagger, við gerð mynd-
arinnar The Long 
Play. 

Scorsese mun leik-
stýra myndinni og 
Jagger framleiðir 
ásamt Victoriu Pear-
man. Hinn 63 ára Jagg-
er fékk hugmyndina 
að myndinni fyrir 
nokkrum árum og 
ákvað að hrinda henni 
í framkvæmd.

Handritshöfundur-
inn William Monahan, 

sem er einnig 
nýkrýndur Óskars-
verðlaunahafi fyrir 
The Departed, skrif-
ar handritið. 

Scorsese og Jagg-
er hafa áður starfað 
saman við heimild-
armynd um Rolling 
Stones, sem er vænt-
anleg síðar á þessu 
ári.

Jagger, sem 
hefur sjálfur leikið í 
nokkrum kvikmynd-
um, vann Golden 
Globe-verðlaunin
árið 2005 fyrir lag 
sitt og Dave sStew-
art í myndinni Alfie.

Starfar með Jagger

Hljómsveitirnar GusGus og Pett-
er & The Pix halda útgáfutónleika 
á Nasa, laugardagskvöldið 24. 
mars. Þá fagnar GusGus útgáfu 
sinnar fimmtu hljóðversplötu, 
Forever, og Petter & The Pix fagn-
ar útgáfu plötunnar Easily Trick-
ed sem kom út undir lok síðasta 
árs. Forever kemur aftur á móti út 
næstkomandi fimmtudag.
Miðasala á tónleikana hefst í dag, 
sama dag og Forever kemur í 
verslanir. Fer hún fram í verslun-
um Skífunnar, BT Akureyri, Egils-
stöðum og Selfossi og á midi.is. 
Miðaverð er 2.000 kr. í forsölu, en 
2.500 kr. á tónleikadag á NASA. 
Takmarkað magn miða er í boði í 
forsölu.

GusGus og 
Petter í mars

Sendum í póstkröfu sé þess óskað, sími 564 6552



!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

“FORREST WHITAKER ER HREINT ÚT SAGT 
MAGNAÐUR Í HLUTVERKI HARÐSTJÓRANS OG 
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“FORREST WHITAKER ER HREINT ÚT SAGT 
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HEIMSFRUMSÝNING
MYND EFTIR JOEL 
SCHUMACHER

THE LAST KING OF SCOTLAND     kl. 5.30, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
NOTES ON A SCANDAL     kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
PAN´S LABYRINTH     kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE     kl. 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
KÖLD SLÓÐ/COLD TRAIL    kl. 5.45 ENGLISH SUBTITLES B.I. 12 

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. 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. 4 og 4.45 STUTTMYND
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL        kl. 3.40
NIGHT AT THE MUSEUM       kl. 5.40

THE NUMBER 23     kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER     kl. 5.50 og 10 B.I. 12 ÁRA
NOTES ON A SCANDAL     kl. 6 B.I. 12 ÁRA
SMOKIN  ́ACES*     kl. 8 B.I. 16 ÁRA
*MASTERCARD FORSÝNING

2 FYRIR 1

Skráning er hafin í Músíktilraunir Tónabæjar og 
Hins hússins. Strax á fyrsta degi höfðu rúmlega tut-
tugu hljómsveitir skráð sig til leiks en alls er pláss 
fyrir fimmtíu sveitir.

„Það kemur á óvart hversu mikil viðbrögðin eru 
og ég er ótrúlega ánægður. Ég er að upplifa þetta 
sem miklu meira en síðustu ár. Það virðist líka vera 
töluverð fjölbreytni í tónlistinni, allt frá elektró upp 
í gott hardcore-dót,“ segir Árni Jónsson, verkefnis-
stjóri Músíktilrauna. 

Undanúrslitin verða háð dagana 19. til 23. mars í 
Loftkastalanum og úrslitakvöldið verður laugar-
daginn 31. mars í Verinu hjá Loftkastalanum. 

Hljómsveitirnar sem taka þátt þurfa að skila inn 
tveimur lögum á mp3-formi og er þátttökugjald sex 
þúsund krónur. Skráning fer fram á www.musiktil-
raunir.is og stendur yfir til föstudagsins 9. mars.

Tilraunirnar í ár verða þær 25. í röðinni á síðast-
liðnum 26 árum. Hljómsveitin Foreign Monkeys 
vann síðustu keppni og skráði sig þar með á spjöld 
íslenskrar tónlistarsögu. 

Músíktilraunir vinsælar
Kanadíska hljómsveitin Arcade 
Fire hefur gagnrýnt ofursveitir á 
borð við The Rolling Stones, U2 og 
Oasis harðlega fyrir að keppast 
um að verða stærsta hljómsveit í 
heiminum.

Forsprakki Arcade Fire, Win 
Butler, segir að markaðsherferðir 
sem sumar hljómsveitir nota neyði 
fólk til að hafa gaman af tónlist 
þeirra. „Það er ekki eins og við 
séum á móti velgengni en á sama 
tíma viljum við ekki troða henni 
upp í kokið á fólki,“ sagði Win í 
viðtali við NME. „Í Bretlandi er 
einhvers konar rokkstjörnu-
keppni. Ég veit ekki hvort U2, The 
Stones eða Oasis byrjuðu á þessu 
en margar hljómsveitir ætla sér 
að verða frægastar í heimi og gefa 
skít í þá sem hafa ekki sama metn-
að. Það finnst mér algjört bull,“ 
sagði hann. „Það er ekkert eins 
óáhugavert og að markaðssetja 

allt í botn til að fólk verði að fíla 
eitthvað. Sumar hljómsveitir 
ráðskast með fólk til að það kaupi 
tónlist. Þannig virka níutíu pró-
sent af tónlistargeiranum.“

Arcade gagnrýnir 
markaðsherferðir

Rapparinn Bobby Brown hefur 
verið dæmdur í þrjátíu daga fang-
elsi fyrir að borga ekki meðlag 
með tveimur börnum sem hann á 
með Kim Ward. Brown, sem er að 
ganga frá skilnaði við söngkonuna 
Whitney Houston, var handtekinn 
í Massachusetts er hann var í 
heimsókn hjá dóttur sinni. Skuld-
ar hann ríkinu rúmar 1,3 milljónir 
króna í meðlag.

Brown hefur ekki mikla pen-
inga á milli handanna þessa dag-
ana, enda hefur hann ekki gefið út 
plötu í langan tíma. Hann sló í 
gegn með hljómsveitinni New 
Edition og hóf síðan vel heppnað-
an sólóferil, sem smám saman 
hefur þó fjarað út.

Dæmdur í 
fangelsi



JUDE LAW JULIETTE BINOCHE ROBIN WRIGHT

Ævintýraleg spenna og hasar
20% AFSLÁTTUR EF GREITT ER
MEÐ SPRON-KORTI

Sýnd í Háskólabíói

...SVONA BYRJAÐI ÞAÐ

ÞIÐ VITIÐ HVER

HANN ER...

Háskólabíó
BLOOD DIAMOND kl. 9 B.i.16

BABEL kl. 10:40 B.i.16

FORELDRAR kl. 6 Leyfð

BREAKING AND ENTERING kl. 5:30 - 8 - 10:30   B.i.12

LETTERS FROM IWO JIMA kl. 5:30 - 8 - 10:40   B.i.16

PERFUME kl. 6 B.i.12

DREAMGIRLS kl. 8 B.i.7

BREAKING AND ENTERING

Frá leikstjóra English Patient og Cold Mountain

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI
ALPHA DOG kl. 5:40 - 8 - 10:30 B.i.16

PERFUME kl. 5:20 B.i.12

BLOOD DIAMOND kl. 8 - 10:40 B.i.16

BABEL kl. 10:40 B.i.16

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

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

FORELDRAR kl. 3:40 Leyfð

DIGITAL

BREAKING AND ENTERING kl. 5:30 - 8 - 10:30 B.i.12

SMOKIN ACES MASTERCARD 2F1 kl. 8   B.i.16

SMOKIN ACES VIP kl. 8   B.i.16

BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 3:40 - 5:50 Leyfð

HANNIBAL RISING kl. 8 - 10:30   B.i.16

HANNIBAL RISING VIP kl. 10:30   B.i.16

GHOST RIDER kl. 5:40 - 8 - 10:30 B.i.12

THE BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 5:50 Leyfð

HANNIBAL RISING kl. 8 - 10:30   B.i.16

ALPHA DOG kl. 10:10 B.i.16

VEFURINN HENN... M/- Ísl tal kl. 5:50 Leyfð

BREAKING AND ENTERING kl  8 - 10:10 B.i.12

THE BRIDGE TO TEREBITHIA kl.  6 Leyfð

ALPHA DOG kl   8 B.i.16 

HANNIBAL RISING kl  10:10 B.i.16 

VEFURINN HENNAR KARLOTTU Ísl tal kl. 6 Leyfð

BRIDGE TO TERABITHIA kl. 8 Leyfð

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

ROCKY BALBOA kl. 8 B.i. 12

PERFUME kl. 10:10 B.i. 16

Skráðu þig á SAMbio.is

Stærsta opnun á fjölskyldumynd í Bandaríkjunum í Ár

Frá þeim sömu og færðu okkur 
Chronicles Of Narnia:

s.v. mbl

Megi besti leigumorðinginn vinna

Hörku hasarmynd frá leikstjóra NARC

Korthafar fá 2 fyrir 1 kl. 8*

SVALASTA SPENNUMYND ÁRSINS

s.v. mbl

*Gildir ekki í VIP sal

Sýnd í Háskólabíói

Slash, fyrrverandi gítarleikari 
Guns N´Roses, ætlar að skrifa 
ævisögu sína. Hefur hann þegar 
selt réttinn á sögunni til útgáfu-
fyrirtækisins HarperCollins. Mun 
hann starfa með rithöfundinum 
Anthony Bozza, sem hefur áður 
hjálpað rokkaranum Tommy Lee 
að skrifa sína sjálfsævisögu, 
Tommyland.

Slash, sem er nú meðlimur 
Velvet Revolver, hætti í Guns 
N´Roses árið 1996 eftir að hafa 
lent í rifrildi við söngvarann Axl 
Rose.

Slash skrifar 
ævisögu

Tónleikar til styrktar Vímulausri 
æsku – Foreldrahúsi verða haldnir 
fimmtudaginn 8. mars í Fríkirkj-
unni í Reykjavík.

Þeir sem koma fram eru: Páll 
Óskar og Monika, Ellen Kristjáns-
dóttir og Eyþór Gunnarsson, dúett-
inn Picknick, Hilmar Garðarsson 
trúbador, Halli Reynis trúbador, 
Elín Eyþórsdóttir og Helgi Valur 
Ásgeirsson. Kynnir verður Felix 
Bergsson.

Tónleikarnir eru ætlaðir öllu 
fólki sem hefur gaman af lifandi 
tónlist og vill sýna hug sinn í verki 
til styrktar vímuvörnum meðal 
barna og unglinga.

Miðaverð er 2.000 krónur og er 
hægt að kaupa miða í Foreldrahúsi 
við Vonarstræti 4b í Reykjavík og í 
símum 511 6161 og 511 6163. Tón-
leikarnir standa yfir frá klukkan 
19 til 20.30. Nánari upplýsingar má 
finna á www.vimulaus.is.

Sungið til styrktar 
Vímulausri æsku

Victoria Beckham hefur skrifað 
upp á tíu milljóna punda samning 
við bandarísku sjónvarpsstöðina 
NBC um gerð raunveruleikaþátta-
raðar um flutning Beckhamhjón-
anna á bandaríska grund. Upphæð-
in samsvarar um rúmum milljarði 
íslenskra króna. Eins og kunnugt er 
munu hjónin flytja til Bandaríkj-
anna í sumar, þegar David Beck-
ham hefur æfingar með Los Angel-
es Galaxy í Englaborginni. Talskona 
Victoriu segir að í þáttunum verði 
skyggnst inn í heim kryddpíunnar 
fyrrverandi en hins vegar muni 
bera lítið á eiginmanni hennar og 
þremur sonum þeirra hjóna. Victor-
ia hefur enda ætíð sagt að hún vilji 
leyfa börnum sínum að lifa eins 
eðlilegu lífi og völ er á.

Simon Fuller, sem var umboðs-
maður Kryddpíanna, hafði milli-
göngu um gerð samningsins. Hann 

sagði bandarískar sjónvarpsstöðv-
ar hafa keppt um að fá Victoriu til 
liðs við sig. „Við þurftum að fá rétta 
samninginn fyrir hana. NBC hafði 
betur að lokum, vegna þess að þeir 
hafa hrifist mjög af frábæru skop-
skyni Vic og vilja fókusera á það. 
Hún er fyndin kona og nýja þátta-
röðin mun sýna heiminum það,“ 
sagði Fuller. Lítið er enn vitað um 
þáttaröðina, og eins er óvíst hve-
nær hún verður tekin til sýninga. 
Því hefur þó verið fleygt að þætt-
irnir muni fjalla mikið um tísku en 
eins og flestir vita er það  eitt helsta 
hugðarefni Victoriu Beckham.

Victoria í raun-
veruleikaþætti



Hinn 65 ára gamli knatt-
spyrnustjóri Manchester United, 
Sir Alex Ferguson, segir að hann 
muni stýra liði United að minnsta 
kosti næstu tvær leiktíðir.

„Eftirlaunin geta beðið. Ég 
hef ekkert að gera með þau næstu 
tvö árin,“ sagði Ferguson sem 
ætlaði sér að hætta með United 
árið 2002 en hætti að lokum við 
þá ákvörðun. Ekki voru allir sam-
mála því á þeim tíma en þeir 
hinir sömu hafa væntanlega skipt 
um skoðun enda er Ferguson 
búinn að smíða enn eitt frábært 
lið á Old Trafford.

Ferguson er á því að það verði 
gott fyrir sitt lið ef Liverpool 
tekst að slá út Barcelona í Meist-
aradeildinni.

„Liverpool verður sigur-

stranglegast í keppninni með 
sigri og Barcelona á nánast 
ómögulegt verkefni fyrir hönd-
um. Ef Barcelona dettur út þá 
geta öll hin liðin farið að einblína 
á úrslitaleikinn,“ sagði Fergie.

Áfram í tvö ár í viðbót
Svo gæti farið að David 

Beckham yrði ekki eina enska 
stjarnan í bandaríska boltanum 
næsta vetur því New England 
Revolution er á höttunum eftir 
Robbie Fowler, framherja 
Liverpool.

Samningur Fowlers, sem er 31 
árs, við Liverpool rennur út í 
sumar. Gamla Liverpool-hetjan 
Steve Nicol er þjálfari Revolution 
og hann staðfesti þessar fréttir í 
gær.

„Fyrst af öllu er fjárhagslega 
hliðin. Við erum búnir að tala 
saman og hann er rétt byrjaður 
að hugsa um málið,“ sagði Nicol, 
sem lék með Fowler á sínum 
tíma.

Ekki er talið líklegt að Fowler 
fái nýjan samning hjá Liverpool.

Í fótspor Becks?

 Eitt sterkasta kvenna-
landslið heims, Þýskaland, kemur 
til Íslands í byrjun júní og leikur 
tvo æfingaleiki við stelpurnar 
okkar sem verða að undirbúa sig 
fyrir undankeppni EM sem fram 
fer í nóvember.

Stelpurnar eru núna staddar í 
Tékklandi þar sem þær taka þátt í 
sterku fjögurra liða æfingamóti 
þar sem fyrsti leikurinn fer fram 
í kvöld gegn heimastúlkum.

Þess má síðan geta að U-17 ára 
lið kvenna er í Rúmeníu þessa 
dagana þar sem það tekur þátt í 
forkeppni Evrópumóts yfir 
helgina.

Fær Þjóðverja 
í heimsókn

Terrence Brown, sem 
gegndi stöðu stjórnarformanns 
West Ham áður en Íslendingarnir 
keyptu félagið, hefur sagt sig úr 
stjórn félagsins.

Hann mun engu að síður halda 
titli sínum sem heiðursforseti 
fyrir lífstíð hjá félaginu og á sitt 
sæti á vellinum.

Brown hefur haldið með West 
Ham allt sitt líf. Hann settist í 
stjórn West Ham árið 1990 og 
varð stjórnarformaður tveim 
árum síðar. 

Forveri Eggerts 
hættir í stjórn

Opnar umboðsskrifstofu í Danmörku

 Einn stærsti leikur 
tímabilsins í þýsku úrvalsdeild-
inni var háður í gærkvöldi í 
Kölnarena. Þar tók Gummersbach 
á móti toppliði Flensburg og 
þurftu Alfreð Gíslason og hans 
menn nauðsynlega á sigri að halda 
til að halda sér inni í toppbaráttu 
deildarinnar.

Allir þrír Íslendingarnir hjá 
Gummersbach, Guðjón Valur Sig-
urðsson, Róbert Gunnarsson og 
Sverre Jakobsson voru í byrjunar-
liðinu og áttu ríkan þátt í sigri 
sinna manna, 33-26. 

Leikurinn byrjaði þó ekki vel 
fyrir Alfreð og hans menn. Gest-
irnir tóku strax frumkvæðið í 
leiknum, komust snemma í 3-1 og 
svo 8-4. Sóknarleikur Gummers-
bach virtist handahófskenndur og 
varnarleikurinn veikburða. 

En eins og hendi væri veifað 
snerist leikurinn þeim í hag. Vörn-
in small og markvarslan kom með. 
Á fimm mínútum skoraði 
Gummersbach sex mörk í röð og 
breyttu stöðunni í 10-8. 

Guðjón Valur var frábær á 
þessum leikkafla og sýndi að hann 
er með sjötta skilningarvitið þegar 
að hraðaupphlaupum kemur. 

Róbert gaf heldur ekkert eftir 
og var besti maður vallarins í fyrri 
hálfleik. Hann skoraði fimm mörk, 
fiskaði tvö víti sem voru bæði nýtt 
og fiskaði sömuleiðis mann út af. 
Liðsfélagar Róberts voru duglegir 
að gefa inn á línuna og hann nýtti 
þær sendingar afskaplega vel.

Gummersbach náði frábærum 
leikkafla um miðbik fyrri hálf-
leiks og skoraði tíu mörk gegn 
einu frá Flensburg. Hjá gestunum 
var hornamaðurinn magnaði, Lars 
Christiansen, sá eini með lífs-
marki og hélt hann sínum mönn-

um á floti.
Undir lok hálfleiksins greip um 

sig sama óðagotið og var í upphafi 
leiksins og staðan í hálfleik 17-14.

Eftir hlé héldu heimamenn 
uppteknum hætti. Guðjón Valur 
og Róbert létu áfram til sín taka. 
Frakkinn Daniel Narcisse hafði 
hægt um sig í fyrri hálfleik en fór 
svo hamförum í þeim síðari. Hann 
skoraði fjögur mörk í röð og lagði 
þar með grunninn að öruggum 
sigri Gummersbach. Staðan var 
29-22 þegar tíu mínútur voru til 
leiksloka og ljóst að sigurinn var í 
höfn. Lokatölur 33-26.

Markvörður Gummersbach, 
Goran Stojanovic, átti frábæran 

leik og varði gríðarlega vel. 
Reyndar lék allt liðið afar vel og 
ekki síst Íslendingarnir í 
Gummersbach. Sverrir Jakobsson 
stóð sína vakt gríðarlega vel í 
vörninni, Guðjón Valur var marka-
hæstur með sjö mörk og Róbert 
sex, eins og Narcisse og Alexand-
ros Alvanos.

Topplið Flensburg var einfald-
lega yfirspilað í leiknum og ljóst 
að leikmenn liðsins vilja gleyma 
þessum leik sem allra fyrst.

Alfreð og lærisveinar hans eru 
nú komnir í bullandi toppbaráttu 
og eiga nú góðan möguleika á 
sjálfum deildarmeistaratitilinum.

Alfreð Gíslason og lærisveinar hans í Gummersbach unnu gríðarlega mikil-
vægan sigur á toppliði Flensburg í Kölnarena í gærkvöldi, 33-26. Fyrir vikið er 
Íslendingaliðið enn í baráttunni um meistaratitilinn í þýsku úrvalsdeildinni.

 Haukar vörðu í gær 
deildarmeistaratitil sinn í Iceland 
Express deild kvenna með örugg-
um sigri á botnliði Hamars í 
Hveragerði, 96-64. Þar með er 
ljóst að Haukar mæta liði ÍS í 
fyrstu umferð úrslitakeppninnar 
en tvær umferðir eru enn eftir af 
deildinni.

Keflavík og Grindavík keppast 
um annað sæti deildarinnar og þar 
með heimavallarréttinn í sínu ein-
vígi í úrslitakeppninni en þar 
stendur fyrrnefnda liðið mun 
betur að vígi. Keflavík vann ÍS í 
gær, 88-55, og Grindavík marði 
sigur gegn Blikum, 76-72.

„Það er alltaf gaman að vinna 
titla en það hefur verið langur 
aðdragandi að þessu og við höfum 
verið að undirbúa okkur fyrir 
þetta,“ sagði Ágúst Björgvinsson, 

þjálfari Hauka í gær. „Tímabilið 
hefur verið gott. Við höfum unnið 
alla leiki sem við höfum farið í hér 
heima nema einn og kepptum í 
erfiðri Evrópukeppni þar sem 
okkur gekk betur í ár en í fyrra að 
mínu mati. En stóri titillinn er 
eftir og hann viljum við vinna 
mest af öllum.“

Haukar deildarmeistarar

 Lottomatica Roma, lið 
Jóns Arnórs Stefánssonar, tapaði 
illa fyrir Tau Ceramica frá Spáni í 
16-liða úrslitum Euroleague, 
Meistaradeildar Evrópu, í gær. 
Jón Arnór átti ágætan leik, lék í 
nítján mínútur og skoraði á þeim 
tíma átta stig og tók þrjú fráköst. 

Lottomatica sá aldrei til sólar í 
leiknum og tapaði, 99-56, eftir að 
hafa verið sextán stigum undir í 
hálfleik, 48-32.

Slæmt tap hjá 
Lottomatica

Blackburn vann í gær 
ævintýralegan sigur á Arsenal í 
síðari viðureign liðanna í 16-liða 
úrslitum ensku bikarkeppninnar í 
gær. Allt stefndi í að leikurinn 
yrði framlengdur er Benni 
McCarthy skoraði mark með 
fallegu skoti á 87. mínútu 
leiksins. Það verður því Black-
burn sem mætir Manchester City 
í fjórðungsúrslitum keppninnar.

Næst verður leikið í bikarnum 
þann 10. mars næstkomandi.

McCarthy með 
sigurmarkið





 Hefð er fyrir því að 
Bandaríkjaforseti taki á móti 
meisturunum í vinsælustu íþrótta-
greinunum í Bandaríkjunum. Á 
þriðjudag tók George W. Bush á 
móti NBA-meisturum Miami Heat 
og var það skemmtileg uppá-
koma.

Allt gekk vel þar til stillt var 
upp í hópmyndatöku. Þá ætlaði 
Bush að láta boltann skoppa en 
ekki vildi betur til en svo að bolt-
inn nánast féll eins og grjót í gólf-

ið þannig að Bush gat ekki gripið 
hann aftur. Uppskar atvikið mikil 
hlátrasköll viðstaddra og ljóst að 
Bush á ekki framtíð fyrir sér í 
körfuboltanum.

Bush hrósaði liðinu mikið í 
ræðu sinni og lagði áherslu á að 
það hefði verið liðsheildin sem 
hefði fært Heat sigurinn. Engu að 
síður var nokkuð um stjörnumeð-
ferð hjá forsetanum því þeir Dwy-
ane Wade, Shaq O´Neal og Pat 
Riley gengu ekki inn með liðinu 

heldur voru sérstaklega kallaðir á 
svæðið.

Það vakti ekki síður kátínu við-
staddra þegar hinn tröllvaxni 
O´Neal afhenti Bush áritaðan 
körfubolta og þurfti nánast að 
beygja sig niður til að rétta honum 
boltann.

Bush gat ekki látið boltann skoppa

 Bardagi ársins fer fram í Las 
Vegas 5. maí næstkomandi þegar 
stórstjörnurnar Oscar de la Hoya 
og Floyd Mayweather yngri mæt-
ast. Margt er áhugavert við þenn-
an bardaga og ekki síst sú stað-
reynd að þjálfari De la Hoya til 
fjölda ára er faðir Floyds May-
weather.

Mayweather eldri hafði ekki 
talað við son sinn í mörg ár en 
hann var í fangelsi vegna lyfja-
mála er sonurinn vann gullverð-
laun á ólympíuleikunum árið 1996. 
Upp úr sambandi þeirra slitnaði í 
kjölfarið og úr varð að Mayweath-
er eldri fór að þjálfa De la Hoya 
en hann þjálfaði son sinn á yngri 
árum.

Samstarf Mayweathers eldri 
og de la Hoya hefur verið með 
miklum ágætum enda hefur de la 
Hoya verið á meðal fremstu box-
ara heims undanfarin áratug. 

Mayweather fór síðan fram á að fá 
tvær milljónir dollara fyrir að 
þjálfa de la Hoya gegn syni sínum 
en það fannst boxaranum einfald-
lega of mikið og því skipti hann 
um þjálfara. Kallinn dó ekki ráða-

laus og hefur nú sæst við son sinn 
og mun vera í horninu hjá honum 
gegn de la Hoya. Oscar hefur aftur 
á móti ráðið hinn virta Freddie 
Roach sem þjálfara fyrir bardag-
ann.

Mayweather eldri yfirgaf De 
la Hoya og fór til sonarins

 Hin 22 ára gamla 
NBA-stjarna LeBron James lætur 
til sín taka utan vallar sem innan 
en hann hefur nú tilkynnt að 
unnusta sín eigi von á öðru barni 
þeirra í sumar.

„Ég held að hún sé bókuð 17. 
júní, ekki spyrja pabbann, spyrjið 
mömmuna,“ sagði James kjána-
legur en fyrir eiga skötuhjúin 
tveggja ára son sem er nefndur í 
höfuðið á föður sínum. James 
ætlar þó ekki að fara sömu leið og 
hnefaleikakappinn George 
Foreman sem nefndi alla fimm 
syni sína í höfuðið á sjálfum sér.

„Það gerist aldrei. Það verður 
enginn LeBron II, Le Bron III og 
LeBron IV, þið megið bóka það,“ 
sagði James hlæjandi. 

Raðar niður 
börnum

 Enska knattspyrnufélag-
ið Manchester City tapaði rúmum 
sjö milljónum punda á sex 
mánaða tímabili fram að nóvem-
ber í fyrra. Það gera rúmar 900 
milljónir íslenskra króna.

Þetta er nokkuð áfall fyrir 
félagið enda var hagnaður þess á 
sama tíma árið á undan tæpar 17 
milljónir punda. Inni í þeirri tölu 
var reyndar salan á Shaun 
Wright-Phillips til Chelsea upp á 
21 milljón punda. 

Mikið tap 

 Hollenski vængmaðurinn 
Arjen Robben er orðinn þreyttur 
á því að sitja á bekknum hjá 
Chelsea og fer ekki leynt með þá 
skoðun sína lengur. Kornið sem 

fyllti mælinn 
var bekkjar-
setan í 
úrslitaleik
deildarbikars-
ins gegn 
Arsenal.

Hollensk
sjónvarpsstöð,
sem tók viðtal 
við hann eftir 
leikinn, sagði 
frá því að fólk 
í Hollandi 
væri ósátt við 
að horfa á hann 
á bekknum.

„Það fólk er ekki nærri eins 
reitt og ég. Ég var ánægður með 
stoðsendinguna í leiknum þar 
sem ég minnti á mig,“ sagði 
Robben, sem hefur komið níu 
sinnum af bekknum í vetur. „Það 
er samt kominn tími á að ég byrji 
inn á.“

Robben reiður
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„Þetta eru eins metra langir kín-
verskir dúskar úr silki með 
skemmtilegum hnútum sem ég 
hef hengt utan á gluggana hjá 
mér,“ segir Unnur Guðjónsdóttir, 
formaður Kínaklúbbsins, sem 
varð fyrir því óláni að þessari hag-
leikssmíð var stolið aðfaranótt 
mánudags. Hinir bíræfnu þjófar 
hafa þurft að leggja töluvert á sig 
til að hafa þessa dúska af Unni og 
verið að minnsta kosti tveir. 
„Annar hefur stigið upp á glugga-
sylluna en hinn hefur þurft að 
styðja við félaga sinn,“ útskýrir 
Unnur, sem var að vonum sár yfir 
þessum missi. 

Formaðurinn hefur lagt tölu-
verða vinnu á sig við að skreyta 
híbýli sín að kínverskum hætti, 
orðið Kínaklúbbur er skrifað með 
kínversku letri á gafl hússins og 
svona mætti lengi telja. „Það væri 
gott ef einhverjir hefðu haft veður 
af þessu, séð þetta og gætu látið 
mig vita því eflaust var þetta bara 
gert í einhverjum galsa og gríni. 
Kannski sjá einhverjir foreldrar 
þetta inni í herberginu hjá krökk-
unum sínum og koma þessu til 
mín,“ bætir Unnur við. Skömmu 
eftir að Fréttablaðið hafði haft 
samband gaf nágrannakona sig á 
tal við Unni og sagðist hafa séð 
umrædda þjófa. Þeir hefðu verið á 
unglingsaldri og hún taldi annan 
þeirra hafa verið í blárri peysu. 
„Nú er bara fyrir foreldrana að 
gaumgæfa vel hvort kínversk 
gæðasmíði leynist ekki einhvers 
staðar.“

Dúskarnir hafa prýtt hús Unnar 
á Njálsgötunni síðastliðin sex ár 
en hún festi kaup á þeim í Kína 
árið 2000.

„En nú eru gluggarnir bara 
tómir, mæna upp á Hallgríms-
kirkjuturn og biðja um aðstoð frá 
æðri máttarvöldum,“ segir Unnur. 
Og dúskarnir eru harðir af sér, 
hafa þolað válynd veður á Íslandi 
og bendir Unnur á að varla hafi 
séð á þeim þrátt fyrir að hafa 
verið úti allt árið um kring. „Ég 
hef bara rétt tekið þá inn og greitt 
úr mestu flækjunum.“

Unnur er að undirbúa ferð til 

Kína í apríl og vonar heitt og inni-
lega að dúskunum verði komið á 
réttan stað áður en ferðalagið 
hefst. Og það var varla hægt að 
hugsa sér verri byrjun á nýju ári 
en samkvæmt tímatali Kínverja 
hófst ár svínsins 18. febrúar. „Nei, 
það er rétt. Samkvæmt þjóðtrúnni 
er ár svínsins talið vera mjög gott, 
það er síðast í röð dýrahringsins 
en síðan hefst ár rottunnar sem 
markar upphaf tólf dýra hrings-
ins. Og svínið hefur líka lengi 
verið tákn heimilisins þannig að 
þetta var alls ekki gott,“ segir 
Unnur.

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er 
sænska leikkonan Liv Ullman hætt við að leik-
stýra kvikmyndinni A Journey Home eða Slóð 
fiðrildanna sem byggð verður á samnefndri 

bók Ólafs Jóhanns Ólafssonar. 
Ástæðan mun vera listrænn 
ágreiningur en eftir því sem 
Fréttablaðið kemst næst var 
Ullman ekki sátt með handrit 
myndarinnar og sinnaðist við 
skáldið.

Rithöfundurinn og athafnamaðurinn hefur 
þegar skrifað nýtt handrit og því verið komið í 
hendur þekkts leikstjóra í London sem er að 
lesa það yfir og gæti tekið verkefnið að sér. 
Annar leikstjóri bíður jafnframt spenntur eftir 
að fá handritið til aflestrar.

Fréttablaðið greindi frá því í júní á síðasta 
ári að tökum hefði verið frestað á myndinni 
sökum deilna um handritið en þá hafði Ullman 
tekið við handritinu frá Ólafi og breytt því. Á 
þeim tíma vísuðu talsmenn Saga Film öllum 
sögum um ósætti á bug og töldu að vinna í 
handritinu hefði mátt vera meiri og þetta væri 
allt í réttum farvegi. Við miklu var búist frá 
Ullman og kom hún meðal annars í heimsókn 
til Íslands og kynnti sér aðstæður fyrir mynd-
ina. Sænska leikkonan og leikstjórinn er hins 
vegar stokkin frá borði en engan bilbug er að 
finna hjá þeim á Saga Film enda telja innan-
búðarmenn þar að myndin sé í góðum og mun 

meira spennandi farvegi en áður. A Journey 
Home er ógnarstór mynd á íslenskan mæli-
kvarða en hjónakornin Paul Bettany og Jenni-
fer Connelly hafa þegar verið 
ráðin til verksins. Connelly 
hlaut Óskarinn fyrir túlk-
un sína á eiginkonu John 
Nash í Beautiful Mind en 
Bettany gerði Silas góð skil 
í Da Vinci lyklinum. 

Liv Ullman sinnaðist við skáldið Ólaf

Samkvæmt síðustu tölum hafa alls 
fimm hundruð manns skráð sig í 
Leitina, raunveruleikaþættina sem 
ærslabelgjatríóið Strákarnir stjórn-
ar en þar verður reynt að finna arf-
taka þeirra í íslensku sjónvarpi. 
Sigurlaunin eru ekki af verri end-
anum, sjónvarpsþáttur á sjónvarps-
stöðinni Sirkus. Inntökuprófin 
verða 8. og 11. mars á Akureyri og í 
Reykjavík. Ef að líkum lætur verð-
ur sennilega slegið met í þátttöku 
raunveruleikaþátta á borð við Idol 
og X-Factor því ekkert lát er á 
skráningum.

Kristófer Dignus, guðfaðir 
Strákanna, segir þessar tölur vera 
framar öllum vonum og þeir hafi 
alls ekki búist við þessu. „Við byrj-
uðum að auglýsa á föstudaginn og 

að þetta sé staðan í dag er náttúru-
lega ótrúlegt,“ segir Kristófer sem 
var með þá Pétur Jóhann, Auðun og 
Sveppa í bílnum hjá sér. „Fólk var 
að hneykslast á þáttunum hér áður 
fyrr þegar þeir voru að pissa í sig 
og drekka ógeðsdrykki en það er 
greinilegt að allir vilja Strákarnir 
vera,“ lýsir Kristófer yfir.

Auðunn Blöndal var hins vegar 
ögn hófsamari og taldi þetta vera 
til marks um það að fólk vildi hrein-
lega koma fram í sjónvarpi. „Við 
vorum reyndar 
að tala um það 
hversu leið-
inlegt það 

hefði

verið ef tólf manns hefðu skráð sig 
og við þyrftum að henda tveimur 
út,“ segir Auðunn og uppsker mik-
inn hlátur félaga sinna. „En við 
erum náttúrlega í skýjunum yfir 
þessu,“ bætir hann við. 

Þættirnir ganga þannig fyrir sig 
að fólk fær þrjár mínútur til að 
sannfæra Strákana um tilverurétt 
sinn í þáttunum. Eftir það verður 
fækkað niður í þrjátíu og þurfa 
hinir útvöldu að ganga mikla 
þrautagöngu að hætti félaganna. 
„Fólk má því bara undirbúa sig 
fyrir að opinbera leynda hæfileika 
sína,“ segir Auðunn.

Allir vilja Strákarnir vera

„Það er hafragrautur og lýsi. 
Ég nota heila hafra sem ég 
legg í bleyti kvöldið á undan 
og íslenskt bygg líka. Þegar 
ég stend upp úr rúminu fæ ég 
mér reyndar fyrst mansjúrían-
sveppate. Stundum flýtur einn 
banani með líka. Þá er maður 
orðinn helvíti kraftmikill fyrir 
daginn.“





Rík er sú tilhneiging hjá ráða-
mönnum að bregðast við 

aðsteðjandi vanda með því að 
skerða mannréttindi borgaranna. 
Fyrsta hugsunin þegar áföll dynja á 
er að pakka í vörn, gefast upp fyrir 
heilbrigðri skynsemi, hugsa að nóg 
sé komið af hinu hræðilega frelsi og 
að það – þ.e. fólkið sem við kusum í 
ábyrgðarstöður – sé eitt fært um að 
hugsa fyrir heildina og leysa málin.

héldu margir – og halda 
kannski enn – að lífið eftir 11. september 
yrði aldrei eins og fyrir 11. september. 
Ég sé engan mun nema að maður er 
lengur að hökta í gegnum flugstöðvar. 
Samt fóru allir yfir um á tímabili. Lífs-
skilyrði okkar áttu á versna, frelsið að 
gufa upp. Bjánalegar litamerkingar um 
yfirvofandi ógnir dundu á okkur úr 
fréttatímum og Víkingasveitin spúlaði 
bögglasendingar í atómsprengjugöllum. 
Allt bráðfyndið svona eftir á.

vika var okkar 11. sept-
ember. Nú voru það ekki framandi 
illmenni sem flugu á Tvíburaturna 
heldur framandi dónar sem ætluðu 
að gista í Bændahöllinni og hugsan-
lega að eðla sig í snjóskafli. Tilhugs-
unin var óyfirstíganlega hræðileg 
og því fóru allir – og þá meina ég 
„allir“ í merkingunni þeir sem tala 
hæst – yfir um. Hver um annan 
þveran fundu viðkvæmir karlar í 
ábyrgðarstöðum sig knúna til að 
segja okkur að þeir fyrirlitu hinn 
ónefnanlega óþverra, hvattir áfram 
af bálreiðum konum sem fóru á 
kostum í vitleysunni og hrærðu öllu 
saman í einn andstyggðargraut. 

skynsemi átti ekki 
séns í moldviðrinu og því fór sem 
fór. Árásinni var hrundið og meint 
víðsýnt og umburðarlynt nútíma-
fólk gladdist innilega þegar óaf-
sakanleg mannréttindabrot voru 
framin á sárasaklausum Evrópubú-
um, sem höfðu framið þann eina 
glæp að hafa aðra lífsafstöðu en 
hinir víðsýnu Íslendingar. 

Já. Upplýsandi? 
Já. Knúinn áfram af húrrahrópum 
jákórsins og ímyndaðri stemningu 
(sjá könnun Fréttablaðsins á þriðju-
dag) beit Steingrímur Joð hausinn 
af skömminni með „netlöggu“-tali 
sínu í Silfri Egils. Er maðurinn sem 
vildi halda áfram að banna bjór 
heppilegastur til að ákveða hvað 
má eða má ekki á netinu?

atvik sýndi okkur ekki bara 
hvert staurblind pólitísk rétthugs-
un getur leitt, heldur líka – þrátt 
fyrir blauta drauma um annað – 
hversu innilega lítið og lummulegt 
Ísland er. Hvar annars staðar hefði 
annað eins uppnám orðið út af 
engu? Jú, líklega í Færeyjum.

Okkar 
11. september

LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ ORATOR
- félag laganema við Háskóla Íslands 
                                                              

mmtudaga
milli 19:30 - 22:00 í síma 551-1012
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Allt er gott
sem endar vel
Gott viðmót skiptir miklu máli. Af þeim sem hringdu í 
þjónustuver Vodafone voru 96,4% ánægðir með 
móttökurnar.* Við leggjum allan okkar metnað í að 
aðstoða þig eins vel og kostur er þannig að öll mál fái 
farsælan endi. 

1414 – og vandamálið er úr sögunni

Gríptu augnablikið og lifðu núna


