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Björgunarsveitarbíllinn Ford Econline350, árgerð 2004, er gífurlega öflugt verkfæri og kemur sveitarmönnum á Akureyri sífellt á óvart.
„Fordinn kom til okkar frá Bandaríkjun-
um síðla árs 2005 og var í breytingum hjá
pólfaranum Gunnari Egilssyni hjá Icecool
fram í ársbyrjun 2006,“ segir Gunnar Þór
Garðarsson, formaður t kjBjö

„Bíllinn er búinn nýjustu tölvutækni
og fjarskiptabúnaði. Getur keyrt um á 46
tommu dekkjum, er með framdrif, milli-
kassa og loftpúða ásamt Xenon ljósum sem 
eru margfalt öflugari en venjuleg ljós,“
segir Gunnar Þór.Fordinn rúmar fjórtán manns og er not-
aður við fólksflutninga í ófærð, við æfing-
ar og útköll. Gunnar segir bílin ihafa l

Veitufyrirtæki greiðaþriðju hæstumeðallaun
á Íslandi
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 Áttatíu og fimm þúsund 
manns eru skráðir í stjórnmála-
flokka samkvæmt upplýsingum 
úr flokksskrám stjórnmálaflokk-
anna. Ítarlegar upplýsingar úr 
flokksskrám stjórnmálaflokkanna 
eru opinberaðar í fyrsta skipti í 
fjölmiðli, í Fréttablaðinu í dag.

Gunnar Helgi Kristinsson, próf-
essor í stjórnmálafræði, segir töl-
urnar gefa til kynna að fleiri séu 
skráðir í stjórnmálaflokka hér á 
landi en víðast hvar annars stað-
ar. „Samkvæmt þeim tölum sem 
flokkarnir gefa upp eru um fjöru-
tíu prósent kjósenda skráð í stjórn-
málaflokka. Hæstu hlutföll af 
þessu tagi í öðrum lýðræðisríkjum 
eru um tuttugu prósent en í flest-
um ríkjum eru þau langt innan við 
tíu prósent.“

Tveir af hverjum þremur flokks-
mönnum í Framsóknarflokknum 
koma af landsbyggðinni en því 
er öfugt farið í Samfylkingunni 
þar sem tveir af hverjum þrem-
ur flokksmönnum koma af höfuð-
borgarsvæðinu.

Lægstur er meðalaldur Vinstri 
grænna en hann er 43 ár. 

Karlar eru meirihluti flokks-
manna í öllum flokkum en sam-
kvæmt uppgefnum upplýsing-
um er Sjálfstæðisflokkurinn með 
jafnasta hlutfallið, eða 51 pró-
sent karla og 49 prósent konur. 
„Það vekur athygli að í Sjálfstæð-
isflokknum, sem hefur mun meiri 
stuðning meðal karla en kvenna, 
eru konur sagðar nærri helming-
ur meðlima. Það eina sem ég get 
sagt um það er að það virðist mjög 

einkennilegt og nánast ótrúlegt. 
Í könnun sem ég gerði árið 2000 
voru nærri tveir þriðju þeirra sem 
sögðust vera meðlimir í Sjálfstæð-
isflokknum karlar,“ segir Gunnar 
Helgi.

Frjálslyndi flokkurinn og Sjálf-
stæðisflokkurinn gáfu ekki upp 
jafnítarlegar upplýsingar og aðrir 
flokkar. Frjálslyndi flokkurinn gaf 
ekki upp kynjahlutfall í flokkn-
um heldur einungis fjölda flokks-
manna í hverju kjördæmi. Sjálf-
stæðisflokkurinn veitti einungis 
upplýsingar um heildarfjölda og 
kynjahlutfall. Aðrir flokkar veittu 
upplýsingar um fjölda eftir kjör-
dæmum, meðalaldur og kynjahlut-
fall.

85 þúsund í 
stjórnmála-
flokkum
Tæplega fjörutíu prósent kjósenda eru skráð í stjórn-
málaflokka samkvæmt upplýsingum úr skrám þeirra. 
Karlar eru í meirihluta í öllum flokkum. Hæstu hlut-
föll í öðrum ríkjum er um tuttugu prósent.
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Ennþá til miðar í stæði

28. mars

 Hestamenn í Fjáreigendafélagi 
Reykjavíkur hafa sent borgarráði hörð mótmæli 
vegna fyrirhugaðs fisflugvallar á Hólmsheiði.

Segir Árni Ingason, formaður Fjáreigendafélags-
ins, í bréfi til formanns borgarráðs að hátt í 600 
manns muni stunda hestamennsku á Hólmsheiðar-
svæðinu þegar hesthúsahverfið þar verði að fullu 
risið. Þess utan nýti fjölmargir aðrir hestamenn 
svæðið til útreiða. Vísar hann síðan í samkomulag 
sem hestamenn gerðu við þáverandi borgarstjóra, 
Geir Hallgrímsson, árið 1970, um afnot þeirra af 

Hólmsheiði. „Ljóst er að fisflugvöllur í næsta ná-
grenni mun valda verulegu ónæði og hugsanlega 
geta valdið hestamönnum miska eða lífsháska,“ 
segir Árni. Hann segir hestamennsku fjölskyldu-
íþrótt sem fólk stundi á misvel tömdum hestum.

„Nú þegar hafa of margir hestamenn slasast al-
varlega við iðkun íþróttar sinnar og hlýtur að telj-
ast alvarlegt þegar fyrir liggur tillaga sem veru-
lega getur aukið hættuna fyrir þá á þessu svæði.“

Borgarráð vísaði mótmælabréfi hestamannanna 
til umsagnar skipulagsráðs.

Það vekur athygli að í 
Sjálfstæðisflokknum, 

sem hefur mun meiri stuðning 
meðal karla en kvenna, eru konur 
sagðar nærri helmingur meðlima.



Fólksbíll með fimm 
unglingum var stöðvaður af lög-
reglunni aðfaranótt sunnudags-
ins. Drengirnir, einn átján ára 
gamall og fjórir sextán ára, höfðu 
keyrt inn á aðrein strætisvagna 
við Hlemmtorg, sem er óleyfi-
legt.

Lögreglumennirnir sem stöðv-
uðu bílinn urðu varir við „grun-
samlegar hreyfingar“ í baksæti 
bílsins og báðu um að fá að leita 
í bílnum. Bílstjóri veitti leyfi til 
þess. Hann og einn farþeganna 
voru handjárnaðir meðan leit stóð 
yfir. 

Tyggjóklessa í álpappír undir 
sæti farþega vakti grun lögreglu-
manna um að ekki væri allt með 
felldu. Drengirnir voru því hand-
teknir og færðir í fangageymslur.

Drengirnir fengu ekki leyfi til 
að hringja í foreldra sína, fyrr en 
klukkan tvö um nóttina að sá elsti 
fékk að hringja og lýsti hvernig 
fyrir honum var komið.

Móðurinni Guðrúnu Þórarins-
dóttur var þá tjáð af lögreglu-
manni að ekki væri hægt að leysa 
drengina úr haldi, sökum þess að 
þeir hefðu verið teknir með „tölu-
vert magn“ fíkniefna, en enginn 
þeirra vildi játa á sig sök. 

Drengirnir voru berstrípaðir  
um nóttina og á þeim leitað. Þeir 
segjast hafa gist kaldar fanga-
geymslur á nærbuxum einum 
fata. Á sunnudaginn voru piltarn-
ir síðan leystir úr haldi, án nokk-
urra skýringa. 

Geir Jón Þórisson yfirlögreglu-
þjónn staðfestir þessa frásögn, 
fyrir utan að honum er ekki kunn-
ugt um að drengirnir hafi ekki 

fengið föt sín 
um nóttina. 

Geir hélt fund 
með nokkrum 
foreldranna á 
mánudaginn og 
baðst þar afsök-
unar á framferði 
lögreglumann-
anna. Geir segir 
þá hafa sýnt af 
sér fljótfærni og 
ónákvæmni. Lögreglumönnum beri 
að hringja í foreldra allra handtek-
inna undir átján ára aldri. Vinnu-
brögð lögreglunnar hafi að auki ekki 
verið í samræmi við ætlaðan glæp. 
„Þó að þetta hefðu verið fíkniefni, 
þá er það að mínu mati ekki ástæða 
til að handtaka fimm einstaklinga, 
það er alveg ljóst,“ segir hann. 

Aðspurður hvort lögreglumenn-
irnir verði áminntir, segir Geir 
Jón að það hafi verið talað við þá 
og farið yfir atburðarásina. Verði 
málið hins vegar kært, fari það í 
annan farveg.

Guðrún segist ekki ætla að kæra 
lögregluna, en hún segi frá uppá-
komunni til að koma í veg fyrir að 
hún endurtaki sig. „Þetta er öm-
urleg framkoma við börnin okkar. 
Þeir sýndu engan mótþróa og voru 
settir í handjárn. Þeim var skellt 
á húddið á bílnum og einn er með 
mar á bakinu eftir það. Þetta er 
eins og múgæsingur lögreglu-
mannanna og þeir tröðkuðu á rétt-
indum strákanna. Hvernig eiga 
strákarnir að geta treyst lögregl-
unni eftir þetta?“ spyr Guðrún.

Berstrípaðir vegna 
tyggjóklessu á gólfi
Fimm unglingar voru handteknir um helgina. Þeir yngri fengu ekki að hringja 
heim. Foreldrum sagt að sonur þeirra hafi verið með „töluvert magn“ fíkniefna. 
Allt byggt á tyggjóklessu. „Stórfelld mistök,“ segir Geir Jón yfirlögregluþjónn.

Eva Ásrún, eru framsóknar-
menn falskir?

Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.
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 Evrópusambandið þarf 
á skýrri sýn að halda til að fylla 
borgara sína hugmóði til næstu 
50 ára. Þetta sagði Jose Manu-
el Barroso, forseti framkvæmda-
stjórnar sambandsins, á hátíðar-
samkomu í Róm í gær í tilefni af 
fimmtugsafmæli Rómarsáttmál-
ans, stofnsáttmála ESB.

Barroso var meðal fyrirmenna 
sem boðin voru til samkomunn-
ar í öldungadeild Ítalíuþings. 
Barroso sagði skýra framtíðar-
sýn nauðsynlega til að sannfæra 
borgara sambandsins um að Evr-
ópusambandið sé besta svarið við 
áskorunum 21. aldar á borð við 
hnattvæðingu, sjálfbæra þróun 
og samkeppnishæfni.

Lýst eftir sýn til 
næstu 50 ára

Samverustundir með 
forystufólki Vinstri grænna eru 
uppistaða vinninga í kosninga-
happdrætti flokksins. 

34 vinningar eru í boði og 
má nefna helgardvöl fyrir fjöl-
skyldu í gestahúsi á Gunn-
arsstöðum í Þistilfirði, æsku-
stöðvum Steingríms J. Sigfús-
sonar flokksformanns. Frjáls 
afnot af hestum, báti og fjalla-
jeppa fylgja. Er vinningurinn í 
boði Steingríms og ábúenda og 
er virði hans metið 75 þúsund 
krónur.

Grillveisla með öllu tilheyr-
andi í garðinum hjá Ögmundi 
Jónassyni er einnig í boði en 

í vinningaskrá er Ögmundur 
sagður margrómaður meistari 
grillsins. Eru herlegheitin verð-
metin á 50 þúsund krónur.

Þá má nefna kvöldstund við 
taflborðið með Guðfríði Lilju 
Grétarsdóttur, heimsókn til Ingi-
bjargar Hjartardóttur og Ragn-
ars Stefánssonar í Svarfaðardal 
og kvöldverð hjá þeim að svarf-
dælskum hætti og hljóðversupp-
töku undir stjórn Heiðu í Unun 
og Elvars Sævarssonar.

Tíu þúsund miðar eru gefn-
ir út og er miðaverð 1.000 krón-
ur. Heildarverðmæti vinninga 
er rúmar tvær milljónir króna. 
Dregið verður 1. júní

Búist er við að sam-
komulag náist um að takmarka 
kostnað við auglýsingar í kosn-
ingabaráttu stjórnmálaflokkanna 
í dag. Framkvæmdastjórar flokk-
anna funduðu um málið í fyrra-
dag og höfðu samband sín á milli 
í gær.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins voru lagðar fram tillögur 
í fyrradag sem miða að því að tak-
marka auglýsingar í dagblöðum 
og ljósvakamiðlum. Andri Óttars-
son, framkvæmdastjóri Sjálfstæð-
isflokksins, segir viðræðum lítið 
hafa miðað en er vongóður um að 
samkomulag náist í dag. -

Samkomulag 
líklega í dag

 Skrifstofur Þróunarsamvinnustofnunar 
Íslands í Mósambík léku á reiðiskjálfi klukkutím-
um saman þegar gamalt vopnabúr hersins sprakk í 
loft upp í einu úthverfa höfuðborgarinnar Mapútó 
á fimmtudag að sögn Jóhanns Pálssonar, umdæm-
isstjóra stofnunarinnar. Meira en 80 manns létust í 
sprengingunum og yfir 300 særðust.

Talið er að vopnageymslan hafi sprungið vegna 
mikils hita og raka undanfarna daga. Í janúar 
sprakk lítil vopnageymsla á svipuðum slóðum og 
var í kjölfarið mikið rætt um að fjarlægja yrði 
vopnageymslur úr borginni að sögn Jóhanns. 

„Fólk er mjög reitt stjórnvöldum að hafa ekki 
gert eitthvað í þessu fyrr. Þetta eru 30 til 40 ára 
gömul vopn sem stjórnvöld segjast ekki hafa haft 
peninga til að farga.“

Þrátt fyrir að vopnageymslan sé í fimmtán kíló-
metra fjarlægð frá skrifstofu stofnunarinnar var 
kraftur sprenginganna svo mikill að hurð að fund-
arsal þeyttist út. Einnig brotnuðu rúður víða í ná-
grenninu. Starfsmenn stofnunarinnar sluppu að 
mestu við eignatjón en einn bílstjóranna missti þó 
þakið af húsinu sínu.

Sprengingarnar koma ekki til með að hafa áhrif 
á verkefni stofnunarinnar fyrir utan skemmdir 
sem urðu á munaðarleysingjahæli sem hún styrkir, 
að sögn Jóhanns.

 „Ég fagna 
þessu en hvet jafnframt til meira 
samstarfs milli ríkis og sveitarfé-
laga, sérstaklega í umræðum um 
tekjuskiptingu,“ segir Ólafur Örn 
Ólafsson, bæjarstjóri í Grindavík, 
um viljayfirlýsingu ríkisstjórnar-
innar og Sambands sveitarfélaga 
sem undirrituð var á fimmtudag.

Fram kom í Fréttablaðinu í gær 
að ríkisstjórnin ætlar að tvöfalda 
framlög í jöfnunarsjóð sveitar-
félaga úr 700 milljónum í 1.400 
milljónir á þessu ári og næsta. 

Halldór Halldórsson, formaður 
Sambands íslenskra sveitarfélaga 
og bæjarstjóri Ísafjarðarbæj-
ar, segir viljayfirlýsinguna vera 
áfanga á langri leið. 

Fagnar viljayfir-
lýsingu ríkisins
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Mán. til mið.
10.00 – 18.30

Fimmtudagur
10.00 – 21.00

Föstudagur
10.00 – 19.00

Laugardagur
10.00 – 18.00

Sunnudagur
13.00 – 17.00

Í Kringlunni finnur þú flott fermingarföt í miklu úrvali, fallegar og skemmtilegar 
fermingargjafir og allt fyrir veisluna á einum stað. Gjafakort Kringlunnar er líka 
pottþétt fermingargjöf sem hittir alltaf í mark.

Allir sem versla í Kringlunni eiga möguleika á  því að vinna
glæsilega fartölvu frá BT.

Fermingarfötin
bíða eftir þér!

Opið 10-18 í dag



 Samningar hafa náðst 
um greiðslur EFTA-ríkjanna Ís-
lands, Noregs og Liechtenstein 
í þróunarsjóð Evrópusambands-
ins í tengslum við aðild nýju Evr-
ópusambandsríkjanna Rúmeníu 
og Búlgaríu að samingnum um 
Evrópska efnahagssvæðið. Nýi 
samningurinn verður undirrit-
aður í næstu viku, að því er Val-
gerður Sverrisdóttir utanríkis-
ráðherra staðfesti í samtali við 
Fréttablaðið. 

„Við teljum þetta vera góðan 
samning fyrir okkur,“ segir Val-
gerður. Samkvæmt honum munu 
greiðslur Íslands í þróunarsjóði 
vegna stækkunar EES aukast um 

sem nemur 140 milljónum króna 
á ári. Á móti munu tollar verða 
felldir niður af hluta útflutn-
ings Íslendinga á humri og karfa 
til Evrópusambandsins, en þær 

tollaívilnanir munu nema sem 
svarar um helmingi viðbótar-
framlagsins í þróunarsjóðinn. 

Valgerður tekur fram að mik-
ilvægt sé að samningarnir um 
þessar tollaívilnanir byggð-
ust ekki á reynslu viðskipta Ís-
lendinga við löndin tvö sem um 
ræðir, enda hafa þau verið mjög 
lítil. Þetta kunni að verða for-
dæmisgefandi fyrir síðari tíma 
samninga.

Norðmenn mun sem fyrr bera 
stærstan hluta þróunarsjóðs-
greiðslnanna. Viðbótarframlag 
þeirra vegna Rúmeníu og Búlg-
aríu mun nema sem svarar yfir 
fimm milljörðum króna. 

Framlag Íslands 140 milljónir

Bandaríski þing-
maðurinn John Edwards seg-
ist stefna áfram ótrauður á for-
setaframboð árið 2008 þrátt fyrir 
að eiginkona hans Elizabeth hafi 
á ný greinst með krabbamein í 
brjósti. Hún greindist áður með 
krabbamein fyrir fjórum árum, 
en náði sér.

Þau hjónin efndu til blaða-
mannafundar í gær þar sem 
þau sögðust bjartsýn á að lækn-
ing takist aftur. Líklegt er þó að 
veikindi hennar muni hafa áhrif 
á kosningabaráttuna, en Edwards 
hefur þótt með þeim sigurstrang-
legustu í baráttu demókrata um 
að verða forsetaframbjóðandi 
flokksins.

Edwards stefnir   
samt á framboð

Níu voru hand-
teknir á Suðurnesjum á fimmtu-
dagskvöld þegar lögregla gerði 
húsleit á þremur heimilum. Lög-
regla, sérsveit og fíkniefnadeild 
tollstjórans fóru inn á eitt heim-
ili í Vogunum og tvö í Reykjanes-
bæ. Lagt var hald á talsvert magn 
ætlaðra fíkniefna og steralyfja.

Mönnunum var sleppt að lokn-
um yfirheyrslum og ekki liggur 
fyrir hvort þeir verða ákærðir.

Fyrir tveimur vikum síðan voru 
tólf manns handteknir þegar lög-
reglan á Suðurnesjum fór inn á 
heimili og skemmtistaði. Sam-
kvæmt upplýsingum Fréttablaðs-
ins hafa lögreglu borist fjölmargar 
ábendingar eftir þær aðgerðir og 
einhverjar af þeim upplýsingum 
gáfu tilefni til aðgerðanna í gær. 

Að sögn fulltrúa lögreglustjór-
ans á Suðurnesjum er hér ekki 
um sérstakt átak að ræða held-
ur er það viðvarandi verkefni lög-
reglunnar að stemma stigu við 
dreifingu og sölu fíkniefna. 

Níu handteknir 
við húsleitFimmtán breskir sjó-

liðar voru handteknir af írönsk-
um hermönnum með vopnavaldi 
þegar þeir voru um borð í írönsku 
kaupskipi við eftirlit í gærmorg-
un. Atvikið átti sér stað í nágrenni 
umdeildrar siglingaleiðar um 
fljótið Shatt al-Arab sem skilur 
að Írak og Íran. Bresk stjórnvöld 
krefjast þess að mönnunum verði 
sleppt tafarlaust.

Konunglegi breski sjóherinn 
starfar ásamt flota Bandaríkjanna 
við strendur Íraks. Í yfirlýsingu 
frá bandaríska flotanum sagði að 
um hefðbundið eftirlit hefði verið 
að ræða. Bresku sjóliðarnir voru 
á tveimur skipum og fóru um 
borð í kaupskipið vegna gruns um 
smygl á bílum. Skoðun var lokið 
og búið að gefa skipstjóra leyfi til 
að halda áfram þegar írönsk her-
skip umkringdu skip Bretanna og 
fylgdu þeim síðan inn í íranska 
landhelgi.

Yfirmaður fimmtu flotadeild-
ar bandaríska sjóhersins, Kevin 
Aandahl, sagði að írönsku her-
skipin tilheyrðu Byltingarvarða-
sérsveit íranska flotans sem er 
róttæk herdeild og ekki formleg-
ur hluti íranska hersins. Engum 
skotum var hleypt af við hand-
tökuna að sögn Aandahls og engin 
meiðsl urðu á fólki.

Sérsveitin sendi frá sér út-
varpsávarp síðar um daginn þar 
sem handtakan var útskýrð með 
því að bresku sjóliðarnir hefðu 
verið inni í íranskri lögsögu.

Gerist þetta á sama tíma og 
spenna eykst á Persaflóa vegna 
mótþróa Írana við fyrirskipan-
ir Öryggisráðs Sameinuðu þjóð-

anna um að hætta auðgun úrans 
og ásakana Bandaríkjamanna um 
að Íran sjái herskáum sjíum í Írak 
fyrir vopnum. Bandarískir emb-
ættismenn hafa áður lýst áhyggj-
um yfir því að jafnvel smávægi-
legt atvik gæti leitt til þess að 
ástandið færi úr böndunum og að 
til vopnaðra átaka kæmi. 

Samkvæmt sáttmála frá 1975 
tilheyrir Shatt al-Arab Írak og 
eru bandarísk og bresk herskip 
oft þar að störfum. Íran véfeng-
ir hins vegar lögsögðu Íraks yfir 
þessu svæði að sögn Aandahls. 

Í júní árið 2004 voru sex bresk-
ir sjóliðar og tveir hásetar hand-
teknir af Írönum þegar skip 
þeirra voru stödd í Shatt al-Arab. 
Voru þeir látnir koma fram í sjón-
varpi með bundið fyrir augu þar 
sem þeir viðurkenndu að hafa 
ólöglega farið inn í íranska lög-
sögu. Þremur dögum síðar var 
þeim sleppt heilum á húfi.

Íranar handtóku 
breska hermenn
Írönsk sérsveit handtók breska sjóliða með vopnavaldi í gærmorgun þegar þeir 
voru við eftirlit í írönsku skipi. Bresk stjórnvöld krefjast tafarlausrar lausnar 
mannanna. Spenna eykst á Persaflóa vegna deilu Írans og Sameinuðu þjóðanna. 

Maður var í gær dæmd-
ur í fjögurra mánaða fangelsi, skil-
orðsbundið í þrjá mánuði, fyrir 
að sparka í og kýla tvo lögreglu-
þjóna. Dómurinn féll í Héraðsdómi 
Reykjavíkur. Í september 2005 
stöðvuðu lögregluþjónarnir mann-
inn þar sem hann ók undir áhrif-
um örvandi lyfja. Hann tók illa í 
afskipti lögreglunnar og veittist 
að lögreglumönnunum. Annan lög-
regluþjóninn kýldi hann í andlit-
ið þannig að áverkar hlutust af og 
sparkaði í handlegg hins.

Auk fangavistar var maðurinn 
látinn greiða málsvarnarlaun verj-
anda síns og sakarkostnað, samtals 
um 300.000 krónur.

Sló og sparkaði 
í lögregluþjóna





 Pius Ncube, kaþólsk-
ur erkibiskup í Simbabve, hvetur 
landsmenn sína til fjöldamótmæla 
gegn stjórn Roberts Mugabe. 
Hann segist sjálfur vera reiðubú-
inn til að vera í fararbroddi frið-
samlegra mótmæla til að koma 
Mugabe frá völdum.

„Stærsta vandamálið í Simb-
abve eru heiglarnir, þar á meðal 
ég sjálfur. Við verðum að standa 
upp úr hægindastólunum og gang-
ast undir þjáningar með fólkinu,“ 
sagði Ncube á fimmtudaginn. „Ég 
er tilbúinn til að standa í framlín-
unni. Við verðum að vera tilbúin 
til að standa upp, jafnvel frammi 
fyrir geltandi byssuhlaupum.“

Ncube hefur lengi verið harð-
ur gagnrýnandi Mugabes, sem 
er orðinn 83 ára og hefur stjórn-

að Simbabve í meira en aldar-
fjórðung. Fyrir sjö árum skip-
aði Mugabe svo fyrir að land-
svæði hvítra bænda yrðu tekin af 
þeim og afhent þeldökkum íbúum 
landsins. Síðan þá hefur efnahag-
ur landsins hrunið og stjórnvöld 
beitt æ harkalegri aðferðum við 
að berja niður alla gagnrýni.

Stjórnarandstæðingar hafa hins 
vegar verið að sækja í sig veðrið á 
síðustu dögum og vikum og virð-
ast einbeittari en nokkru sinni. 

Í gær varaði stjórn Simbabves 
erlenda blaðamenn í landinu við 
því að „skálda upp fréttir“. Einn-
ig ættu þeir að „halda sig fjarri ör-
yggissveitum landsins“.

Andstaðan við Mugabe eflist

Spennan milli sækjanda 
og verjenda í Baugsmálinu kom 
berlega í ljós þegar stutt dómþing 
var haldið í málinu í gær. Upphaf-
lega stóð til að leggja fram tölvu-
gögn, en eftir hörð mótmæli Gests 
Jónssonar, verjanda Jóns Ásgeirs 
Jóhannessonar, ákvað dómari að 
ekkert yrði lagt fram.

Gögnin sem sækjandi ætlaði að 
leggja fram voru harður diskur 
með öllum tölvupóstum Tryggva 
Jónssonar, eins sakborninga í mál-
inu, auk allra gagna sem fundust í 
tölvu Jóns Geralds Sullenbergers, 
annars sakbornings.

„Þetta er algerlega fordæma-
laust, ég fullyrði það,“ sagði Gest-
ur. Hann mótmælti því að einhver 
gögn yrðu lögð fram í málinu svo 
seint, en munnlegur málflutning-
ur hefst á mánudaginn. „Ég lýsi 
miklum vonbrigðum með þetta 
[...] þetta er algerlega út í hött,“ 
sagði Gestur.

Sigurður Tómas Magnússon, 
settur ríkissaksóknari í málinu, 
vildi leggja tölvugögnin fram og 
sýna dómnum með aðstoð mynd-
varpa hvernig hægt væri að 
skoða gögnin. Vegna þess 
sem fram hefði komið 
um tölvugögn væri til að 
mynda gott fyrir dóm-
inn að skoða tölvu-
póstskrá Tryggva, til 
að sjá hvernig póst-
urinn þar væri flokk-
aður í ótal undirmöpp-
ur og því erfitt að fara í gegnum 
póstana.

Sigurður Tómas kom einnig með 
önnur gögn í farteskinu, meðal 
annars rithandarsýnishorn sem 
Tryggvi Jónsson var látinn fylla 
út við yfirheyrslu hjá lögreglu. 
Hann hugðist einnig leggja fram 
samkvæmt ósk verjenda öll tölvu-
póstsamskipti lögreglumanna 
og endurskoðanda Deloitte, sem 
vann að bókhaldsrannsókninni 
með lögreglu, auk tölvupóstsam-
skipta lögreglumanna við Jón 
Gerald.

Gestur sagði ekkert gagn í því 
að leggja gögnin fram nú, óskað 
hefði verið eftir því að þessi gögn 
yrðu lögð fram í síðasta lagi síð-
astliðinn mánudag. Óskiljanlegt 

væri að ekki hefði verið hægt að 
senda gögnin rafrænt fyrr.

„Það er ekki góð reynsla af því 
að afhenda þér tölvugögn, Gestur 
Jónsson,“ sagði Sigurður Tómas, 
og sagði slík gögn eiga það til að 
rata í fjölmiðla skömmu eftir af-
hendingu. Gesti virtist misboð-

ið en hann svaraði þessum 
ásökunum ekki.

Sigurður Tómas 
sagði raunar ekki gott 

fyrir lögreglu að leggja þessi 
gögn fram þar sem í þeim endur-
spegluðust ákveðnar rannsókn-
araðferðir lögreglu, en þar sem 
verjendur hefðu beðið um gögn-
in hefðu þau verið fundin til með 
mikilli fyrirhöfn.

Arngrímur Ísberg dómsfor-
maður reyndi að miðla málum, en 
sagðist sjálfur ekki sjá tilgang-
inn í að leggja fram tölvugögn-
in. Hann lagði það til að þau yrðu 
lögð fram sem hliðsjónargögn, 
þannig að sækjandi og verjendur 
gætu ekki vísað í þau í málflutn-
ingnum. Sækjandinn samþykkti 
það fyrir sitt leyti en Gestur mót-
mælti. Úr varð að ekkert var lagt 
fram og dómþingi slitið.

Vildi sýna póst-
hólf Tryggva
Hörð átök urðu í réttarsal í gær þegar sækjandi í 
Baugsmálinu hugðist leggja fram gögn. Verjandi 
mótmælti framlagningunni og sækjandinn sakaði 
verjandann óbeint um að leka gögnum til fjölmiðla.

BAUGS M Á L I Ð

Hefur þú góða stjórn á skapi 
þínu?

Ertu með klink í veskinu þínu?

 Hæstiréttur staðfesti 
í gær gæsluvarðhald yfir manni 
sem grunaður er um nauðgun á 
Hótel Sögu laugardaginn 17. mars 
síðastliðinn. Hann mun sitja í 
varðhaldi til 28. mars.

Í upphaflegum úrskurði Hér-
aðsdóms Reykjavíkur stendur að 
lögreglustjóri telji brýna nauðsyn 
að meintur nauðgari sé dæmd-
ur í gæsluvarðhald svo lögreglu 
gefist tími til að vinna að rann-
sókn málsins. Gangi maðurinn 
laus megi búast við að hann komi 
undan munum sem geta haft þýð-
ingu við rannsókn málsins, auk 
þess sem hann geti haft áhrif á 
hugsanleg vitni.

Gæsluvarðhald í 
nauðgunarmáli
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201 Kópavogur

Sími 563 3300

www.teris.is

Tölvumiðstöð sparisjóðanna hefur tekið upp nafnið Teris.

Hjá Teris veita ríflega 100 starfsmenn alhliða þjónustu á sviði upplýsingatækni til fjármálafyrirtækja.

Þjónusta okkar byggist á umfangsmikilli sérfræðiþekkingu og áralangri reynslu af rekstrarumhverfi fjármálafyrirtækja,

ráðgjöf, samþættingu og smíði heildstæðra lausna.



 Hvað var aflaverðmæti 
togarans Venusar í síðustu 
veiðiferð?

 Með hvaða þýska hand-
knattleiksliði leikur Guðjón 
Valur Sigurðsson?

 Hvað heitir forstjóri Mjólkur-
samsölunnar?

Við leitum eftir samstarfi við félagasamtök, sveitarfélög og stofnanir sem ætla að
vinna að verkefnum á sviði umhverfis- eða ferðamála í sumar.

Við bjóðum fram krafta vinnuhópa ungmenna á aldrinum 16 til 20 ára sem starfa hjá okkur
á sumrin. Hóparnir sinna viðhaldi og snyrtingu í nágrenni mannvirkja okkar en um árabil
hafa þeir sinnt umhverfismálum og bætt aðstöðu til útivistar og ferðamennsku víða um
land. Við viljum eiga samstarf um verkefni sem lúta að ræktun, hreinsun og öðrum 
umhverfisbótum ásamt t.d. stígagerð og stikun gönguleiða.

Við bjóðum fram vinnuframlag unglinganna og flokkstjórn yfir þeim.
Við óskum eftir að samstarfsaðilar leggi fram vel skilgreind verkefni, 
samkvæmt nánari lýsingu á umsóknareyðublaði sem er að finna á vefsíðu 
Landsvirkjunar, www.lv.is.

Nánari upplýsingar veita: Þorsteinn Hilmarsson upplýsingafulltrúi og Ragnheiður Ólafsdóttir

umhverfisstjóri í síma 515 9000 – thorsteinn@lv.is og ragnheidur@lv.is.

Umsóknum skal skila í síðasta lagi
18. apríl með vefumsókn á lv.is eða
bréflega til Landsvirkjunar, merkt
Margar hendur vinna létt verk,
Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík.
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Margar hendur vinna létt verk
Samstarfsaðilar óskast!

 „Okkur hefur borist 
svar og í framhaldinu höfum við 
ákveðið að fara á staðinn og skoða 
hvernig kerfið virkar,“ segir Sig-
rún Jóhannesdóttir, forstjóri Per-
sónuverndar, um svarbréf Alcan 
á Íslandi varðandi gagnagrunn-
inn kosningavelin.net/alcan. Ekki 
liggur fyrir hvenær Persónuvernd 
mun fara á vettvang til að kynna 
sér hvernig þau gögn sem safnað 
er saman á vefnum eru geymd.

Frá því að Persónuvernd sendi 
fyrirspurn til Alcan vegna gagna-
grunnsins hefur uppsetningu hans 
verið breytt lítillega. Spurning-
in „hvað hefur mest áhrif á af-
stöðu þína til stækkunar álvers-

ins“ hefur verið fjarlægt úr upp-
lýsingadálk síðunnar, en við henni 
var hægt að haka við fimm mis-
munandi svarmöguleika.

Gagnagrunnurinn er læstur með 

notenda- og lykilorði sem starfs-
mönnum Alcan stendur til boða 
að fá afhend. Þeir hafa síðan verið 
hvattir til að safna saman upplýs-
ingum um vini og vandamenn á 
sérstaka úthringilista sem viðmót 
gagnagrunnsins býður þeim uppá 
að útbúa. 

Hrannar Pétursson, upplýsinga-
fulltrúi Alcan, sagði við Frétta-
blaðið í síðustu viku að lögmenn 
fyrirtækisins hefðu skoðað laga-
lega hliðina á málinu áður en vef-
urinn var búinn til. Álit þeirra hafi 
verið að hann bryti ekki í bága við 
lög auk þess sem upplýsingarnar 
sem safnað væri saman væru ekki 
persónugreinanlegar.

Stofnaður verður starfshópur um lagn-
ingu Sundabrautar með fulltrúum Faxaflóahafna og 
fjármála- og samgönguráðuneytis. Hann á að meta til-
boð Faxaflóahafna um að fjármagna og leggja Sunda-
braut alla leið. Fjármálaráðherra vill velja brautar-
stæðið með það að sjónarmiði að stytta leiðina upp 
í Kollafjörð sem allra mest. Hann segir þjóðina vel 
hafa efni á þessari rúmlega 20 milljarða framkvæmd. 
Þetta var niðurstaða undirbúningsfundar í stjórnar-
ráðinu í gær.

Geir H. Haarde forsætisráðherra segir að innan 
starfshópsins verði metið hvort aðkoma Faxaflóa-
hafna sé raunhæfur kostur með þeim forsendum sem 
fyrirtækið hefur sett fram. „Við þurfum að skoða 
lagaleg atriði, meðal annars útboðsskyldu. Það er þó 
ljóst að fyrirtækið hefur mikla þekkingu og reynslu 
á þessu sviði.“ Geir segir að ákvarðanir um gjald-
töku og önnur tæknileg atriði bíði seinni tíma og að of 
snemmt sé að tala um sérstaka aðgerðaáætlun. „Ég ít-
reka þó að allt sem getur flýtt þessari framkvæmd er 
af hinu góða.“

Sturla Böðvarsson samgönguráðherra segir að 
nefndin muni vinna hratt. Aðspurður um hvað hafi 

breyst síðan sömu hugmyndir komu fram fyrir rúm-
lega ári segir Sturla að þá hafi ekki verið um að ræða 
tilboð um þátttöku í verkefninu. „Það er nýtt núna. Nú 
er runnin upp ný tíð að því leyti að forsvarsmenn fyr-
irtækisins bjóða samstarf um framkvæmdina.“

Framhaldið ákveðið sem fyrst
Vinstrihreyfingin – 

grænt framboð bætir enn við 
fylgi sitt og mælist með 27,6 pró-
senta fylgi í nýrri símakönnun 
á fylgi flokkanna sem Capacent 
Gallup vann fyrir RÚV og Morg-
unblaðið dagana 14. til 20. mars.

Vinstri græn bæta við sig 1,9 
prósentustigum frá síðustu könn-
un en bæði Sjálfstæðisflokkur og 
Samfylking tapa fylgi. Sjálfstæð-
isflokkurinn mælist með 36,2 pró-
sent, 4 prósentustigum lægra en 
í síðustu könnun, og Samfylking 
með 19,7 prósenta fylgi, sem er 
lækkun um 0,9 prósentustig.

Framsóknarflokkur bætir við 
sig 1,7 prósentustigum og mælist 
með 8,6 prósenta fylgi.

Frjálslyndi flokkurinn bætir 
við sig 1,8 prósentustigum og 
naut stuðnings 6,6 prósenta að-
spurðra.

Enn eykst fylgi 
Vinstri grænna

 Hagfræðistofnun Há-
skóla Íslands mun vinna saman-
burðarúttekt á þjónustugjöldum 

banka og spari-
sjóða á Norð-
urlöndum fyrir 
Alþýðusamband
Íslands og Sam-
tök fjármála-
fyrirtækja.

„Þetta er 
gríðarlega mik-
ilvægt mál 
fyrir almenn-
ing í landinu,“ 

segir Ólafur Darri Andrason, hag-
fræðingur ASÍ. 

Hann segir að verkefnið muni 
skiptast í áfanga. Fyrst verði lagt 
mat á þjónustugjöld bankanna. Þá 
verði kannaður kostnaður vegna 
lántöku, uppgreiðslugjald og 
vaxtamunur.

Samanburður 
við Norðurlönd

Atvinnuleysi í Pól-
landi dróst saman í febrúar og 
mældist 14,9 prósent miðað við 
15,1 prósent í janúar samkvæmt 
tilkynningu pólsku hagstofunnar 
í gær. Á sama tíma í fyrra var at-
vinnuleysi 18 prósent. Minna at-
vinnuleysis er rakið til mikils hag-
vaxtar í Póllandi eftir inngöng-
una í ESB árið 2004. Sumir segja 
skýringuna hins vegar liggja í því 
að Pólverjar hverfi til betur laun-
aðra starfa í öðrum Evrópuríkjum. 
Af 27 ríkjum ESB er Pólland með 
mest atvinnuleysi. Frá tíma komm-
únisma í landinu náði atvinnuleysi 
hámarki í febrúar árið 2003 þegar 
það mældist 20,7 prósent. 

Minna atvinnu-
leysi í Póllandi



Fatnaður á alla

fjölskylduna



Mart-
ti Ahtisaari, fyrrverandi Finn-
landsforseti, segir í skýrslu sinni 
til Sameinuðu þjóðanna að „eina 
raunhæfa leiðin fyrir Kosovo sé 
sjálfstæði sem til að byrja með 
yrði undir alþjóðlegu eftirliti“.

Þetta er í fyrsta sinn sem Aht-
isaari, sem stýrði viðræðum milli 
serbneskra og albanskra íbúa hér-
aðsins, segir opinberlega að stofna 
eigi sjálfstætt ríki í Kosovo.

Kosovo hefur verið undir stjórn 
Sameinuðu þjóðanna og Atlants-
hafsbandalagsins frá árinu 1999. 
Framtíð héraðsins er engan veginn 
ljós, því albanski meirihlutinn vill 
fullt sjálfstæði en serbneski minni-

hlutinn vill að Kosovo tilheyri 
áfram Serbíu, sem áður var hluti 
Júgóslavíu. Ahtisaari lagði fram 
tillögur um framtíðarstöðu Kosovo 
í byrjun febrúar og svo aftur end-
urskoðaðar snemma í mars. Þar 
er hvergi minnst berum orðum á 
sjálfstæði, en lagt til að Kosovo 
fái eigin stjórnarskrá, þjóðfána og 
her, en serbneski minnihlutinn fái 
veruleg sjálfstjórnarréttindi.

Í byrjun apríl er reiknað með að 
Ahtisaari kynni áætlun sína í ör-
yggisráði Sameinuðu þjóðanna. 
Fátt bendir til annars en að Rúss-
ar muni beita neitunarvaldi sínu 
gegn hugmyndum Ahtisaaris í ör-
yggisráðinu.

 Á bilinu fjörtíu til sextíu ein-
staklingar eru heimilislausir í Reykjavík. 
Stærsti hluti heimilislausra eru karlmenn 
og um sextíu prósent þeirra eru öryrkjar. Þá 
hefur konum, sem eiga hvergi höfði sínu að 
að halla, fjölgað og gistiskýlið Konukot hefur 
sannað gildi sitt svo vel að nú telja menn þörf 
á að koma upp sérstöku heimili fyrir heimil-
islausar konur. Þetta er meðal þess sem fram 
kom á málþingi sem haldið var um málefni 
heimilislausra í gær. 

Jórunn Frímannsdóttir, formaður velferð-
arráðs Reykjavíkurborgar, sagði í ræðu sinni 
á málþinginu að mikilvægt væri að gera betur 
í málefnum heimilislausra. „Nú þegar hefur 
verið skrifað undir samning ríkis og borgar 
um nýtt heimili fyrir heimilislausa karlmenn. 
Verið er að leita að húsnæði en vonast er til 
þess að heimilið verði opnað síðar á þessu ári. 
Þegar því er lokið tel ég brýnt að finna lang-
tímaúrræði fyrir utangarðskonur,“ sagði Jór-
unn meðal annars í ræðu sinni. 

Hún benti á að Konukot væri mikilvægur 
staður því þar væri unnt að safna saman upp-

lýsingum um heimilislausar konur og aðstæð-
ur þeirra. Margar konur sem leita í Konu-
kot eiga fast heimili en geta einhverra hluta 
vegna ekki verið heima hjá sér, til dæmis 
vegna heimilisaðstæðna. Opinberar tölur um 

konur án heimilisfangs segja því aðeins hálfa 
söguna. Í dag eru starfrækt nokkur gistiskýli 
og heimili fyrir heimilislausa í Reykjavík. 
Samt sem áður eiga fjölmargir hvergi höfði 
sínu að að halla. Algengt er að utangarðs-
menn leiti til lögreglunnar og fái að leggja sig 
í fangaklefum yfir nóttina. Berglind Eyjólfs-
dóttir rannsóknarlögreglumaður sagði á mál-
þinginu að árið 2006 hefðu sjötíu heimilislaus-
ir einstaklingar gist hjá lögreglunni. 

„Þessir menn hafa sér ekkert til sakar unnið 
annað en að vera heimilislausir vímuefnaneyt-
endur. Það vantar einhvers konar neyðarvist-
un því lögreglan þarf að geta vísað mönnum 
eitthvert sem leita til hennar,“ sagði Berglind 
og benti á að oft væri erfitt að senda heimil-
islausa menn út í kuldann á ný. „Þessir menn 
eru oft fárveikir og þurfa að komast undir 
hendur heilbrigðisstarfsmanna.“ 

Það voru Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða, Hjálp-
arstarf kirkjunnar, Samhjálp og Reykjavík-
urdeild Rauða kross Íslands sem stóðu fyrir 
málþinginu.

Konukot hefur sannað gildi sitt
 Þriggja bíla árekst-

ur varð á Holtavörðuheiði um 
klukkan sex í gærkvöldi. Engan 
sakaði en bílarnir þrír lentu allir 
utan vegar. Fulltrúi lögreglunn-
ar í Borgarnesi segir hálku líkleg-
ast hafa verið orsök slyssins, en 
mikill skafrenningur og rok var á 
heiðinni í gærkvöldi.

Lögreglan lét loka Holtavörðu-
heiði um stundarsakir á meðan 
björgunarsveitir komu ökumönn-
um til hjálpar sem misst höfðu bíla 
sína af veginum, en þeir voru að 
minnsta kosti tíu. Heiðin var opnuð 
stuttu seinna en fólk beðið að fara 
hana ekki að nauðsynjalausu.  

Vitlaust veður á 
Holtavörðuheiði



FARÐU OG SJÁÐU 
BARCELONA SPILA
OG TAKTU VIN ÞINN MEÐ!

Vinningar verða afhentir í BT einungis

gegn afhendingu þátttökumiðans.

Kauptu kippu af 2l Pepsi eða Pepsi Max 

í Bónus og þú gætir unnið ferð fyrir tvo á leik

í spænska boltanum. Upplifðu stemmninguna

á heima leik Barcelona á Nou Camp!



[Hlutabréf]

Actavis er enn með í 
samkeppninni um yf-
irtöku á samheitalyfja-
hluta þýska lyfjafyrir-
tækisins Merck. Orðr-
ómur er uppi um að 
fyrirtækið hafi dreg-
ið sig úr samkeppninni 
ásamt bandaríska fyr-
irtækinu Mylan. Hall-
dór Kristmannsson, 
framkvæmdastjóri
innri- og ytri samskipta Actavis, 
vísar því á bug.

Vefmiðlar viðskiptatímaritanna 
Forbes og Economic Times sögðu 
báðir frá því í gær að fækkað hefði 
í samkeppninni um Merck. Act-
avis og Mylan hefðu dregið sig í 
hlé auk þess sem indverska félag-
ið Ranbaxy hefði hætt við kaupin í 
byrjun vikunnar.

Halldór segir við-
ræður Actavis og 
Merck enn í gangi. 
„Það hafa verið vanga-
veltur um þetta í er-
lendum miðlum. En 
það er ekki rétt. Við 
eigum enn í viðræðum 
við þá og höfum áhuga 
á félaginu fyrir rétt 
verð,“ segir hann.
Auk Actavis eru nokk-

ur félög í kauphugleiðingum. Þar 
á meðal er ísraelska félagið Teva, 
indverska lyfjafyrirtækið Torrent 
Pharma auk nokkurra fjárfest-
ingasjóða.

Verðmiðinn á samheitalyfja-
hluta Merck liggur í um fimm 
milljörðum evra, jafnvirði rúmra 
440 milljarða íslenskra króna.

Actavis enn í bar-
áttunni um Merck

Mikilvægt er að fjárfestar bregðist 
ekki of hart við væntanlegri leið-
réttingu matsfyrirtækisins Mood-
y‘s á lánshæfiseinkunn bankanna, 
segir Ólafur Ísleifsson, lektor við 
viðskiptadeild HR.

Ólafur segir augljóst mál að 
Moody‘s hafi gert mistök undir 
lok síðasta mánaðar þegar tekin 
voru upp ný viðmið í mati á láns-
hæfi bankastofnana. „Bankarnir 
eru hins vegar þeir sömu eftir sem 
áður,“ segir hann og kveður við-
búið að Moody‘s leiðrétti mat sitt 
hvað úr hverju og lækki aftur láns-
hæfiseinkunnir bankanna. „Þó svo 
að bankarnir séu góðir þá var þessi 
AAA-einkunn alveg út úr korti 
fyrir þá.“

AAA-einkunn 
alveg úr korti

Peningaskápurinn ...

Tölvumiðstöð sparisjóðanna hefur 
fengið nýtt nafn og heitir nú Teris. 
Ákvörðun um þetta var tekin á að-
alfundi félagsins í gær. Nafna-
breytingin er sögð vera í takt við 
aukna áherslu félagsins á þjón-
ustu við fyrirtæki utan sparisjóð-
anna.

Teris er upplýsingatæknifyr-
irtæki sem þjónustar fjármála-
fyrirtæki og starfar sem upp-
lýsingasvið þeirra. Hjá félaginu 
starfa um 100 manns og er Teris 
meðal stærstu upplýsingatækni-
fyrirtækja landsins. Þjónustu fé-
lagsins er skipt í lausnir fyrir við-
skiptabanka annars vegar og fjár-
festingabanka hins vegar. „Undir 
viðskiptabankalausnum má finna 
kortalausnir, inn- og útlánalausn-
ir og almennar þjónustulausnir. 
Fjárfestingabankalausnir ná yfir 
markaðsviðskipti og eignastýr-
ingu, fjár- og áhættustýringu og 

einkabankaþjónustu,“ segir í til-
kynningu Teris.

Sæmundur Sæmundsson, for-
stjóri Teris, segir félagið hafa þró-
ast hratt síðustu árin og í raun 
vera búið að sprengja utan af sér 
þann ramma sem settur var í upp-
hafi. „Teris er öflugt upplýsinga-
tæknifyrirtæki sem er framar-
lega á sviði fjármálalausna og við 
ætlum okkur enn stærri hluti á 
þeim markaði í framtíðinni. Með 
nýju nafni og nýju skipulagi erum 
við enn betur í stakk búin til að 
verða eitt öflugasta upplýsinga-
tæknifyrirtæki landsins,“ er eftir 
honum haft.

Þjónusta Teris er á sviði grunn-
lausna í viðskipta- og fjárfest-
ingabankastarfsemi, viðskipta 
á vefnum, í rekstri gagnavöru-
húsa, kortalausna, áhættustýring-
ar og ráðgjafar. Teris er jafnframt 
sagt fylgja viðskiptavinum sínum 

í útrás þeirra.
„Nafnið Teris er afbrigði af 

forngríska karlmannsnafninu El-
eutherios sem merkti frjáls og 
óháður,“ segir í tilkynningu fé-
lagsins og er bent á að í forngrísku 
sé til sagnorðið „tereo“ sem þýði 
að vernda eða vaka yfir. 

Horfa út fyrir sparisjóðina

    Það er stutt í hús á Spáni 

Við hjá Perla Investments höfum farsællega séð um að
gera þennan draum að veruleika fyrir Íslendinga í tíu ár. 
Íslenskur löggiltur fasteignasali og íslenskt fagfólk leiðir 
þig áfram áreynslulaust, alla leið. Að eignast hús á Spáni 
er einfalt og öruggt með Perla Investments. 

Perla Investments   |   Grensásvegur 13   |   108 Reykjavík   |   Sími: 545-0300   |   Fax: 545-0309   |   www.perla.is
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Við þjónustum þig á alla lund, við meðal annars: 
•   Útvegum þér allt að 100% lán á bestu mögulegu kjörum
•   Veitum bankaábyrgðir á greiðslur
•   Bjóðum þér upp á kynnisferðir til Spánar
•   Sjáum um útleigu á húsnæðinu fyrir þig, auk alhliða 
    fasteignaþjónustu: Viðhald – öryggi – tryggingar

ALLAN ÁRSINS HRING
EF ÞÚ VILT...

...SÉRSTAKLEGA ÞEGAR ÞÚ ÁTT DRAUMAHÚSNÆÐIÐ Á SPÁNI.



Atorka Group hefur eignast tæp-
lega þrjátíu prósenta hlut í Clyde 
Process Solutions (CPS) sem er 
skráð á AIM-markaðinn í Lund-
únum. Kaupin eru gerð í tengsl-
um við hlutafjáraukningu CPS 
og nemur virði þeirra um 1.170 
milljónum króna (níu milljónum 
punda). CPS kaupir í kjölfarið allt 
hlutafé í bandaríska fyrirtækinu 
MAC Equipment.

Atorka greiðir fyrir hlutinn með 
handbæru fé og verður stærsti 
hluthafinn.

CPS, sem velti sjö milljörðum 
króna á síðasta ári, framleiðir há-
þróaðar lausnir til flutninga og 
meðhöndlunar á hráefni í fram-
leiðsluferlum, ásamt tengdum 
mengunarvarnarbúnaði. Félagið er 

með starfsemi 
í öllum heims-
álfum. Þess-
ar lausnir bæta 
nýtingu hráefna 
og draga veru-
lega úr mengun. 
Stórfyrirtæki á 
borð við Gener-
al Electric, Exon 
Mobil, Wrigley’s 

og Nestlé eru í hópi viðskiptavina 
CPS.

Þetta er í annað skipti á skömm-
um tíma sem Atorka leggur fram 
nýtt hlutafé í breskt iðnaðarfyrir-
tæki. Þannig jók félagið hlut sinn í 
fjörutíu prósent í InterBulk Invest-
ments með því að kaupa nýtt hluta-
fé fyrir 2,6 milljarða króna.

Atorka bætir við sig

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

www.utflutningsrad.is

Áhersluatriði

•  Skipulagning viðskiptafunda

•  Fræðsla

•  Íslandskynning

Nánari upplýsingar um viðskiptasendinefndina má finna á vef 
Útflutningsráðs www.utflutningsrad.is

Áhugasamir eru hvattir til að hafa samband sem fyrst við
Guðjón Svansson, gudjon@utflutningsrad.is, Hermann Ottósson,
hermann@utflutningsrad.is eða Ingu Hlín Pálsdóttur,
inga@utflutningsrad.is til að skrá þátttöku og fá nánari
upplýsingar um viðskiptasendinefndina.

Skráningarfrestur er til 27. mars.

                  Viðskiptasendinefnd 
ferðaþjónustufyrirtækja til

Norður-Englands
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Útflutningsráð ásamt samstarfsaðilum 
stendur fyrir viðskiptasendinefnd ferðaþjónustu-
fyrirtækja til Norður-Englands 24. - 27. apríl nk.

– opið til kl. 22.00 öll kvöld

Umhverfis jörðina 
í einni gjöf
Litlir hnettir ø10cm verð frá 1.585
Stærri hnettir ø30cm verð frá 5.990







Ofnæmi og ofnæmissjúk-
dómar fara vaxandi í hinum 
vestræna heimi. Í Evrópu 
einni er talið að á bilinu 11-
26 milljónir manna þjáist 
af einhvers konar fæðu-
ofnæmi. Samt telja mun 
fleiri sig vera með ofnæmi 
en hafa það í raun og veru. 
Íslenskir vísindamenn taka 
nú þátt í alþjóðlegri rann-
sókn á fæðuofnæmi, EUR-
OPREVALL, þeirri viða-
mestu sem gerð hefur verið 
í heiminum.

Það eru vísindamennirnir og lækn-
arnir Þórarinn Gíslason, Davíð 
Gíslason, Sigurveig Þ. Sigurðar-
dóttir og Michael Clausen sem 
koma að rannsókninni af hálfu Ís-
lands. Að sögn Michaels er það 
mikil viðurkenning og mikils virði 
fyrir Ísland að vera með í þess-
ari rannsókn. „Allir fremstu vís-
indamenn Evrópu á sviði ofnæm-
isrannsókna koma að þessu, auk 
annarra sem málið varðar eins 
og sjúklingasamtaka og matvæla-
framleiðenda. En það er fyrst og 
fremst öflugt rannsóknastarf Þór-
arins Gíslasonar sem varð til þess 
að Ísland er eitt Norðurlandanna 
þátttakandi í rannsókninni.“

Fæðuofnæmi og fæðuóþol eru í 
sjálfu sér löngu þekkt fyrirbæri í 
sögu mannkyns. Á þessu tvennu er 
þó grundvallarmunur að sögn Mi-
chaels. „Við tölum um fæðuofnæmi 
þegar hægt er að greina virkjun í 
ónæmiskerfinu hjá þeim sem verð-
ur illt af einhverri fæðu en fæðuó-
þol þegar virkjun í ónæmiskerfinu 
er ekki til staðar. Í þeim tilfellum 
er oft um lífræn virk efni að ræða í 
fæðunni sem valda einkennum eða 
til dæmis efnahvataskortur eins 
og í mjólkursykuróþoli.“ 

Talið er að meðalmaður neyti 
50-100 tonna af fæðu um ævina og 
það segir sig sjálft að í öllu þessu 
magni leynast alls kyns eitur-
efni sem geta valdið sjúkdómum. 
„Fram til þessa hefur verið áætl-
að að um 1-2 prósent af fullorðnu 
fólki þjáist af fæðuofnæmi eða 
fæðuóþoli. Vaxandi tíðni greindra 
tilfella á undanförnum árum bend-
ir hins vegar til þess að nú láti 

nærri að þessi tala sé 2-4 prósent 
og 4-8 prósent hjá börnum,“ segir 
Michael.

Markmið EUROPREVALL-rann-
sóknarinnar að sögn hans er að 
reyna að komast að því hvað valdi 
þessari fjölgun tilfella; skilja af 

hverju fólk fær fæðuofnæmi, bæta 
greiningu og reyna að finna leiðir 
til að draga úr þessu. „Hlutverk 
okkar í þessu er að skoða faralds-
fræði ofnæmissjúkdóma á Íslandi 
auk þátta sem gætu tengst mynd-
un á fæðuofnæmi. Það gerum við 
með sérstakri ungbarnarannsókn, 
könnun á fæðuofnæmi hjá börnum 
og fullorðnum á Íslandi og könnun 
á eðli fæðuofnæmis á Íslandi.“

Ungbarnarannsóknin hefst 
meðan börnin eru enn í móðurkviði 
og foreldrar sem þátt taka svara 
spurningum um hvað móðirin borð-
ar á meðgöngunni, um hreinlæti á 
heimilinu, hvort þar eru gæludýr 
og svo framvegis. „Síðan þegar 
barnið fæðist er tekið blóðsýni úr 
naflastreng og það geymt. Barn-
inu er síðan fylgt eftir með spurn-
ingalistum til tveggja og hálfs árs 
aldurs og eins láta foreldrar vita 
ef barnið fær einkenni um ofnæmi 
og það er þá tekið í próf til að fá 

það staðfest.“
Nú þegar taka rúmlega 600 ís-

lensk börn þátt í þessari rannsókn 
og segir Michael foreldra sýna 
þessu mikinn áhuga. Allir verð-
andi foreldrar geta tekið þátt.

Annar hluti rannsóknarinnar 
felst í því að valinn var þrjú þús-
und manna hópur á aldrinum 20-
54 ára á höfuðborgarsvæðinu með 
slembiúrtaki og honum sendir 
spurningalistar um fæðuofnæmi. 
„Þeir sem gefa jákvæð svör fá boð 
um frekari rannsóknir með ítar-
legum spurningalista og blóðprófi, 
auk þess sem gerð eru fæðuáreiti-
próf þegar það á við til að stað-
festa ofnæmið. Með þessum hætti 

er hægt að fá fram algengi fæðu-
ofnæmis hjá börnum og fullorðn-
um á Íslandi og einnig hverjir eru 
helstu fæðuofnæmisvaldar hér á 
landi,“ segir Michael.

Hann bætir því við að þrátt fyrir 
að fólk sé almennt áhugasamt um 
rannsóknina sé svörun á þessum 
hluta hennar ekki alveg nógu góð. 

„Eina skýringin sem ég hef er að 
fólk virðist vera orðið óvant því að 
fara á pósthús til að senda bréf, en 
þetta er eina leiðin sem við höfum 
eins og er og við verðum bara að 
hvetja alla til að drífa sig með 
svörin á pósthúsið.“

Michael segir að næsta skref 
í þessum hluta rannsóknarinnar 
verði að senda út svipaða spurn-
ingalista til þrjú þúsund skóla-
barna á aldrinum 7-10 ára. „Þetta 
verða mjög einfaldar spurningar 
sem á ekki að taka nema 2-5 mín-
útur fyrir foreldrana að svara. 
Þeir sem síðan virðast líklegir til 
að hafa fæðuofnæmi verða boðað-
ir í frekari rannsóknir.“

Síðasti hlutinn af íslensku rann-
sókninni felst í rannsókn á þeim 
sem vitað er að eru með fæðuof-
næmi. „Þeim er boðið upp á ýt-
arlega rannsókn þar sem teknar 
verða prufur og gerð áreitipróf. 
Með því er verið að kanna hvern-
ig ýmsir þættir í blóði þessara ein-
staklinga eru mismunandi. Síðan 
er gert áreitipróf þar sem viðkom-
andi fær grunaða fæðu í smávax-
andi skömmtum til að sanna eða 
afsanna ofnæmið.“ 

Michael tekur fram að í sumum 

tilfellum eldist ofnæmið af fólki, 
jafnvel hjá fullorðnum, og því 
mikilvægt að staðfesta ofnæmið 
með óyggjandi hætti. „Í þessum 
hluta rannsóknarinnar getum við 
ekki kvartað undan áhugaleysi, 
því mun fleiri vilja taka þátt en 
við komumst yfir að sinna,“ segir 
hann.

Skýringuna á því telur hann 
meðal annars þá að fólk sem glími 
við fæðuofnæmi upplifir það sem 
skerðingu á lífsgæðum og er tilbú-
ið að leggja sitt af mörkum til að 
finna lausn á þessum vanda. „Það 
spila auðvitað inn í þetta alls kyns 
félagslegir þættir, til dæmis hvaða 
þýðingu þetta hefur fjárhagslega 
fyrir einstaklinga og samfélag-
ið. Þessa þætti munum við skoða 
í samvinnu við Rannsóknarstofn-
un í hjúkrunarfræði við Háskóla 
Íslands.“

Að sögn Michaels geta mjög marg-
ar fæðutegundir valdið ofnæmi 
eða óþoli en sumar hafa meiri til-
hneigingu til þess en aðrar. Meðal 
fæðutegunda sem oft valda of-
næmi eru jarðhnetur, fiskur, skel-
fiskur, egg, mjólkurprótein, hveiti 
og sojabaunir. „Algengast hjá börn-
um er ofnæmi fyrir mjólk og eggj-
um en það eldist yfirleitt af þeim. 
Eftir situr hins vegar ofnæmi fyrir 
sjávarfangi og jarðhnetum, sem 
fólk virðist síður losna við.“

Hann segir engar einfaldar 
lausnir til á þessum vanda en nefn-
ir þó að vitað sé að ónæmiskerfi 
líkamans þurfi ákveðna ögrun/
örvun til að virka rétt og afar 
mikilvægt sé að það gerist þegar 
í frumbernsku. „Breytt fæðuval 
getur haft mikið að segja í þess-
um efnum. Við Íslendingar höfum 
til dæmis minkað fiskneyslu mjög 
á undanförnum árum og það er 
af hinu slæma því í fiski mikið af 
omega-3 fitusýrum sem eru afar 
jákvæðar fyrir ónæmiskerfið,“ 
segir Michael Clausen, barnalækn-
ir og sérfræðingur í ofnæmissjúk-
dómum barna.

Fæðuofnæmi er vaxandi vandamál

Algengast hjá börnum 
er ofnæmi fyrir mjólk 

og eggjum en það eldist yfirleitt 
af þeim. Eftir situr hins vegar 
ofnæmi fyrir sjávarfangi og jarð-
hnetum, sem fólk virðist síður 
losna við.

V
in

n
in

g
ar

 v
er

ð
a 

af
h

en
d

ir
 h

já
 B

T 
Sm

ár
al

in
d.

 K
ó

p
av

o
g

i. 
M

eð
 þ

ví
 a

ð
 t

ak
a 

þ
át

t 
er

tu
 k

o
m

in
n

 í 
SM

S 
kl

ú
b

b.
 1

49
 k

r/
sk

ey
ti

ð
.

9. HVER VINNUR!

SENDU SMS BTC CCF Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

VINNINGAR ERU STALKER, COMMAND AND CONQUER,
DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA

SMS
LEIKUR

LENDIR
29. MARS Í BT!

LENDIR
23. MARS Í BT!
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! Vefverslun Hans Petersen er á 
www.hanspetersen.is/verslun

24
mán

12
mán Verð miðast við greiðslusamning Visa eða Euro til 12 eða 24 mánaða

Flottar fermingagjafir

DIGIMAX i6

Stylus DX4000

Prentgæði
5760x1440 punkta upplausn 
Litahylki :4
Svartur texti 23 bls á min 
Lita texti 12 bls á min 

Prentari
og skanni

Kr. 16.790,-

5.000AFSLÁTTUR

Kr. 2.463,- 12
mán

Kr. 29.900,-

7.2 milljón pixla
2.5" Hágæða LCD skjár
37.5-112.5mm linsa
Ljósop f/2.7 - f/5.2
Ljósnæmni ISO 100-800
ASR hristivörn - Algorythmi
15 cm nærmyndataka (Macro)
Hljóðupptaka (Diktafónn)
MPEG 4 vídeóupptaka
Notar SD kort
Hleðsla með USB snúru
11 Forstillingar

Kr. 3.882,- 12
mán

Kr. 39.900,-

5.000AFSLÁTTUR

5.080AFSLÁTTUR

DIGIMAX L70

6 milljón pixla
3 x optískur aðdráttur 
Mp 3 spilari 
Hristivörn
2,5" skjár 
Tekur video 
Mikið af séreiginleikum 
Frábær hönnun

Kr. 2.665,- 12
mán

Kr. 38.900,-

Ljósmyndaprentari
Margverðlaunuð Kodak myndgæði. 
Myndir sem endast áratugum saman.
Pappir skemmist ekki af fingraförum.
Pappír þolir vatn og hægt að
þerra bleytu án skemmda.
Kodak XTRALIFE húðaður pappír.
Prentun með eða án tölvu.
Einfalt - Ýtt á einn takka til yfirfæra að 
myndir á tölvu.

Kr. 3.434,- 12
mán

Kr. 79.980,-TILBOÐ Kr. 64.980,-

Z612

Series 3

6,1 milljón pixla
Schneider Kreuznach linsa tryggir gæðin
12 x optískur aðdráttur (35 - 420 mm)
Hristivörn
2,5" skjár
Mikið af stillimöguleikum og tökustillingum
Lithium Ion rafhlaða og hleðslutæki fylgir

TILBOÐ Kr. 11.790,-
Kr. 14.980,-TILBOÐ Kr. 8.980,-

6.000AFSLÁTTUR

á ljósmyndaprentara
við kaup á myndavél

Tilboð

GX1L

Takmarkað magn

6.1 Megapixlar
18-55mm Schneider linsa
Pentamirror spegill
2.5" LCD skjár
2.8 rammar á sek
5 punkta fokus
Ljósnæmni ISO 200 - 3200
Innbyggt flass
Sjálftakari
Notar SD kort
Myndir: Jpeg, Raw
Val á myndáferð
USB tengi
470 gr.

og ljósmyndaprentari

Kr. 24.980,-

5 milljón pixla
Kodak myndgæði
16MB innra minni
5X stafrænn aðdráttur
Einföld og þægileg í notkun
Snögg að taka myndir
Innbyggt flass
1.5” LCD skjár
Ljósnæmni ISO 100-400
Auðvelt að færa myndir yfir á tölvu

Kodak ljósmyndaprentari
Margverðlaunuð Kodak myndgæði. Myndir sem endast áratugum saman.
Pappír skemmist ekki af fingraförum, þolir vatn og er hægt að þerra hann 
án skemmda.  Kodak XTRALIFE húðaður pappír. Prentun með eða án tölvu.
Einfalt - Ýtt á einn takka til yfirfæra myndir á tölvu.

TILBOÐ Kr. 19.900,-

C530

CAPLIO R4

TILBOÐ Kr. 24.900,-

TILBOÐ Kr. 26.900,-

Kr. 2.946,- 12
mán

Kr. 39.900,-

15.000AFSLÁTTUR

10.000AFSLÁTTUR

12.000AFSLÁTTUR

TILBOÐ Kr. 29.900,-

6,0 milljón pixla
7x optískur aðdráttur
2,5” skjár
Mjög hröð, aðeins 0,007 sec að smella af
Frábær í nærmyndatökur, 1 cm macro

sú sneggsta



greinar@frettabladid.is

F
yrirtækið Faxaflóahafnir hefur sent frá sér tilboð um 
að sjá um einhverja stærstu framkvæmd við umferðar-
brautarmannvirki sem um getur og kennd er við Sund-
in blá. Það sem meira er: Hafnafyrirtækið býðst til að 
afla þess fjár sem til þarf. Það er ekki mælt í sparibauk-

um. Áætlaður kostnaður er hálfur þriðji tugur milljarða króna.
Ríkisstjórnin tekur þessum boðskap fagnandi. Það gerir 

stjórnarandstaðan einnig. Bankarnir vilja aukheldur vera með. 
Almennt ætti það að vera tilefni gleðistundar þegar slíkur pólit-
ískur samhljómur berst kjósendum til eyrna. Að öllu jöfnu ætti 
sú andans eining að vera vísbending um eða jafnvel sönnun fyrir 
að þar með væri málum vel ráðið, mælt á viðurkennda kvarða 
skynsemi og fyrirhyggju.

Hvað sem líður ályktunum af þessu tagi er ástæða til að 
skyggnast aðeins undir sykurhúð málsins. Það fyrsta sem vekur 
athygli er þetta: Alþingi samþykkti vegaáætlun þegar klukkan 
var gengin tíu mínútur í miðnætti síðasta laugardag. Þar var 
ákveðið að verja átta milljörðum króna til Sundabrautar á árun-
um 2008 til 2010, eða sem nemur innan við þriðjungi af heildar-
kostnaði framkvæmdarinnar.

Þetta þýðir að fyrir viku var það mat fjárveitingavaldsins að 
framkvæmdin öll rúmaðist ekki innan þeirra marka sem ríkis-
umsvifin verða að lúta á næstu árum. Jafnframt sá Alþingi sér 
ekki fært að samþykkja vegaáætlun til lengri tíma. Svo gerist 
það á einni nóttu án útskýringa að nei í gær merkir já í dag.

Bankarnir hafa verið helstu gagnrýnendur á fjármálastefnu 
ríkissjóðs. Þeir hafa ítrekað fært fram rök fyrir því að opinberir 
aðilar færðust of mikið í fang miðað við efni. Með því ynni rík-
isvaldið gegn viðleitni Seðlabankans til að viðhalda stöðugleika. 
Ámæli bankanna hefur ekki síst beinst að framkvæmdum í sam-
göngumálum. Það sem þeir töldu vítavert fyrir viku er þeim nú 
keppikefli.

Hvað hefur breyst á þessum fáum dögum? Fékk þjóðarbúið 
happdrættisvinning? Eða reiknuðu menn vitlaust? Hvorugt. Það 
eina sem hefur gerst er að séðir menn komu auga á stóru hjáleið-
ina utan við bókhald ríkissjóðs. Með því að fela framkvæmd sem 
þessa í hendur opinberu fyrirtæki á vegum sveitarfélaga eða eftir 
atvikum einkaaðila skrifast lántakan ekki á ríkissjóð þó að skatt-
borgurunum sé ætlað að borga brúsann þegar upp verður staðið.

Að þessari uppgötvun gerðri telur sameinað fjárveitinga-
valdið, ríkisstjórnin og stjórnarandstaðan, að það sem í síðustu 
viku var þensluskapandi ríkisframkvæmd sé það einfaldlega 
ekki lengur. Bankastjórunum sem fyrir viku var vandlæting-
arorða vant vegna þensluverkefna ríkisins sjá nú möguleika á 
vaxtamunartekjum. Þá hverfur þenslueðli verkefnisins eins og 
dögg fyrir sólu.

Sundabrautin er vafalaust arðsöm framkvæmd og til augljósra 
hagsbóta fallin þó að brýnt ákall um úrlausn megi að einhverju 
leyti rekja til almennrar umferðartaugaveiklunar. En mergur 
málsins er sá að bókhaldshjáleiðin breytir engu um efnahagsleg 
áhrif framkvæmdarinnar. Umræðan um hana dregur hins vegar úr 
trausti, hvort heldur litið er til fjárveitingavaldsins eða bankanna.   

Stóra bókhalds-
hjáleiðin

Stjórnmál eru eitt af þeim svið-
um mannlífsins þar sem ný-

yrðasmíð býr við góð skilyrði. 
Stjórnmálamenn eru nefnilega 
sífellt að leita að nýjum merki-
miðum á stefnumál sem annars 
kynnu að virðast frekar þreytt.

Nýyrði ársins 2006 var án efa 
„athafnastjórnmál“ sem leiðtogar 
Framsóknarflokks og Sjálfstæð-
isflokks í Reykjavík bjuggu til 
yfir stefnu nýs meirihluta í borg-
inni. Nú þegar nokkur reynsla er 
komin á störf meirihlutans þá er 
ljóst að hugtakið athafnastjórn-
mál er annað nafn á kyrrstöðu. 
Hinn nýi meirihluti í Reykja-
vík vill að Reykjavík verði áfram 
eins og bandarískar bílaborg-
ir í stað þess að taka meira mið 
af því hvernig samgöngumálum 
er háttað í Evrópu. Helsta afrek 
þeirra þar eru ein gatnamót sem 
munu kosta íslenska skattborg-
ara jafn mikið og allar samgöngu-
bætur á Norðausturlandi gera á 
sama tíma. Munurinn er bara sá 
að á Norðausturlandi býr fólk við 
ónýta vegi sem eru lokaðir oft á 
ári, en við Miklubrautina var ekki 
hægt að stunda hraðakstur örfáa 
klukkutíma á dag. Það ætti því að 
blasa við hvort er brýnna – nema 
að menn séu athafnastjórnmála-
menn með ríka þörf fyrir fram-
kvæmdir því að þar gildir að dýr-
ara sé betra.

Athafnastjórnmálamennirnir
hafa gert það að sérstakri dyggð 
að hugsa ekki – heldur fram-
kvæma. Og þegar ekki þarf að 
velta hlutunum fyrir sér er aldrei 
litið á nýja valkosti; aldrei hugs-
að út fyrir rammann. Athafna-
stjórnmálamenn gera því aldrei 
neitt nýtt – en þeir eru dugleg-
ir við að framkvæma gamalkunn 
stefnumál. Þegar svifryksmeng-
unin í Reykjavík rýkur svo upp úr 
öllu valdi eiga athafnamennirnir 
engin svör því að vandamálið er 
nýtt og býður ekki upp á lausnir 
gærdagsins.

Stuðningur íslenskra ráða-

manna við innrásina í Írak var 
vissulega forkastanlegur og er 
nú fordæmdur af flestöllum – 
meira að segja fólkinu sem kaus 
sömu menn til valda í kjölfar-
ið. En hvers vegna áttu mistök-
in sér stað? Var orsökin ekki sú 
að þeir Davíð og Halldór voru at-
hafnamenn en ekki menn íhug-
unar? Þeir þurftu ekkert að 
velta því fyrir sér hvort innrás-
in væri röng eða hverjar afleið-
ingar hennar yrðu. Þeir vissu 
sem var að Íslendingar væru í liði 
með Bandaríkjunum og að sann-
ir athafnamenn væru fljótráðir í 
stuðningi við foringjann. Mánuð-
um saman orguðu athafnamenn-
irnir svo framan í stríðsandstæð-
inga „hvað viljið þið gera?“ – líkt 
og þeir gerðu áður út af Júgó-
slavíu og Afganistan. Þannig eru 
stjórnmál athafnanna – hugsun og 
vangaveltur um ólíka valkosti eru 
það sem fer mest í taugarnar á at-
hafnamönnunum.

Orðræða um utanríkismál nú á 
kosningavetri ber með sér að at-
hafnastjórnmálamenn stjórna 
flestum flokkum. Þetta voru 
menn sem voru vissir í sinni sök 
með her í Keflavík og Banda-
ríkjaforseta sem alvitran forráða-
mann. Nú þegar herinn er far-
inn og Bandaríkjaforseti með allt 
á hælunum þá einkennast við-

brögð þessara flokka af þögn. 
Við búum í veröld nýrra vanda-
mála sem kalla á nýjar lausnir – 
sem athafnastjórnmálamenn gær-
dagsins ráða ekki einu sinni við 
að hugsa um. Það var þessi hugs-
un sem olli því að brottför hers-
ins frá Keflavík kom þeim í opna 
skjöldu og það er hún sem kemur 
núna í veg fyrir að þessir flokkar 
geti rætt um utanríkismál. Varla 
er hægt að finna skýrara dæmi 
um það hvernig athafnastjórn-
málin snúast í raun um kyrrstöðu.

Og svo má lengi ræða um Kára-
hnjúkavirkjun. Það þurfti ekk-
ert að bíða eftir rammaáætlun 
í umhverfismálum áður en ráð-
ist var í þetta stórvirki – ramma-
áætluninni þar sem virkjunin var 
í neðsta sæti sem góður valkost-
ur. Sannir athafnastjórnmála-
menn bíða ekki eftir rammaáætl-
unum því að þær snúast um upp-
lýsta ákvarðanatöku og allgóðan 
skammt af íhygli. Ekki að fram-
kvæma fyrst og hugsa svo. Kjós-
endur fengu svo aldrei mögu-
leika á að taka upplýsta afstöðu 
til stærstu ríkisframkvæmdar Ís-
landssögunnar því að grundvall-
arstaðreyndir, t.d. um orkuverð, 
voru aldrei lagðar á borðið. Stað-
reyndir kalla nefnilega á umræðu 
og jafnvel gagnrýni og allt slíkt 
tefur fyrir athafnastjórnmálum.

Athafnastjórnmálamennirn-
ir hafa fengið að ráðskast með 
málefni Íslendinga lengi. En nú 
ættum við kannski að velta því 
fyrir hvort stundum hefði ekki 
verið betra að hugsa áður en ráð-
ist var í að framkvæma hlutina. 
Hvort ekki eigi að endurvekja 
gamalt slagorð um „umræðu-
stjórnmál“ og gefa því eitthvert 
annað innihald en pólitískan vind-
hanasnúning. Við getum valið 
okkur framtíð en við gerum það 
einungis með því að hugsa málin 
fyrst og ræða hlutina áður en 
stefnan er mótuð – í stað þess að 
æða blindandi inn í öngstræti at-
hafnastjórnmálanna.

Athafnastjórnmál

Staðreyndir kalla nefnilega á 
umræðu og jafnvel gagnrýni 
og allt slíkt tefur fyrir athafna-
stjórnmálum.

Ötulasti talsmaður ójafnaðar í samfé-
lagi okkar, Hannes Gissurarson, held-

ur áfram uppteknum hætti í Fréttablað-
inu í gær og ver aukinn ójöfnuð í samfé-
laginu með þeirri röksemd einni að tekjur 
allra hafi aukist. Um tekjuaukninguna er 
ekki deilt heldur hitt að skatta- og bóta-
kerfi ríkisstjórnarinnar hefur aukið ójöfn-
uð. Kemur þar tvennt til; skattleysismörk 
fylgja ekki launa- eða verðlagsþróun og barnabæt-
ur, sem skipta láglaunafólk mestu, voru skertar um 
rúma 10 milljarða 1995-2005, þó aðeins hafi verið 
gefið í nú rétt fyrir kosningar. 

Ójöfnuður snýst ekki bara um réttlæti, heldur 
hlýst mikill samfélagslegur og persónulegur kostn-
aður af ójöfnuði. Í öllum rannsóknum á ójöfnuði 
er gengið út frá að hann sé afstæður. Fólk ber sig 
saman við fólk í samfélagi sínu, ekki öðrum. Þannig 
bera fátæk börn á Íslandi sig saman við skólafélag-
ana, en ekki börn í Afríku eða börn fyrir 12 árum. 
Þetta kom glöggt fram í nýrri rannsókn á bágri 
líðan fátækra barna á Íslandi. 

Rannsóknir sýna að ójöfnuður hefur ótal 
neikvæð samfélagsleg áhrif: Bág fjárhags-
staða foreldra hefur áhrif á heilsufar og 
skólagöngu barna þeirra. Ójöfnuður dreg-
ur úr félagslegum hreyfanleika og mann-
auður nýtist verr. Samfélög jöfnuðar eru 
m.a. af þeim ástæðum hagfelldari en þau 
sem einkennast af ójöfnuði. Ójöfnuður 
eykur afbrot og refsigleði samkvæmt er-
lendum rannsóknum. Þær hafa ekki verið 
gerðar hér, en ný rannsókn á íslenskum 
börnum sýnir að þau sem fátækari eru 
telja sig síður bundin af reglum samfélags-

ins og hafa neikvæðari afstöðu til þess. Ójöfnuður 
dregur úr lífshamingju fólks því það ber sig saman 
við meðborgara sína.

Það er því alveg sama hversu oft Hannes og skoð-
anabræður hans hamra á hagvexti liðinna ára, þeir 
komast ekki undan því að ójöfnuður hefur aukist 
fyrir tilverknað stjórnvalda. Hann hefur mikil sam-
félagsleg áhrif til lengri tíma. Sjálf er ég þess full-
viss að þetta er ekki í samræmi við vilja þorra Ís-
lendinga.

Höfundur er frambjóðandi Samfylkingarinnar í 
Reykjavík.

Allir tapa á ójöfnuði









Þ
að er alveg 
hrikalega 
gaman að 
gefa honum 
að borða. 

Hann er svona „gour-
met“-gæi, segir tengda-
mamma Björns Inga 
Hrafnssonar, Þórdís 
Sigurgeirsdóttir, með 
smá söknuði í rödd-
inni. Hún sér hann ekki 
eins oft og áður enda 
krefjast íslensk stjórn-
mál mikils af þeim sem 
helga sig þeim af jafn-
mikilli einurð og Björn 
Ingi hefur gert. Þór-
dís segir tengdasoninn 
fyrirferðarmikinn lífs-
nautnamann sem allt-
af sér spaugilegu hlið-
arnar við alla skapaða 
hluti. Glasið hans er 
alltaf hálffullt og þeir 
sem hann umgangast 
fá að njóta smitandi 
áhuga hans á stóru 
og smáu. Allt virðist 
vekja áhuga hans, hann 
er bókaormur, fróð-
ur og lætur fólk vita 
af því hvað hann veit 
og hugsar. Heilsteypt-
ur náungi og duglegri 
en andskotinn. Þetta 
kemur fyrst upp í huga 
þeirra sem þekkja 
mann vikunnar náið. 

Ekkert verkefni er of 
stórt í hans augum sam-
mælast vinir og fjöl-
skylda hans um. Nefnt 
er til sögunnar að vera 
orðinn varaþingmað-
ur á svipuðum aldri og 
jafnaldrar hans voru ný-
hættir að stífla bæjar-
lækinn og lykilmaður 
í borgarmálunum litlu 
seinna. Í fréttum vik-
unnar hefur Björn Ingi 
verið áberandi vegna 
tilboðs fyrirtækis sem 
hann veitir forstöðu um 
að fjármagna og leiða til 
lykta stærstu einstöku 
framkvæmd í sam-
göngumálum þjóðar-
innar frá upphafi vega. 
Hugmyndin var kannski 
ekki hans en hann hefur 
drifið málið áfram af sama krafti 
og önnur verkefni sem hann tekur 
sér fyrir hendur.

Hann er fjölskyldumaður. 
Kvöldin eru honum heilög því þá 
eiga synir hans tveir athygli hans 
alla, það er lesið í góðri bók og 
spjallað. Heima við ræður hann 
ekki eins miklu og í vinnunni. 
Konan hans leggur línurnar þótt 
stjórnsemi hans fái notið sín í ein-
stökum málaflokkum. Bogadyrn-
ar í húsinu þeirra er honum hjart-
ans mál að fái að halda sér, þrátt 
fyrir hugmyndir um breytingar. 
Hann er þó yfirleitt tilbúinn til að 

semja. Heima og að heiman.
Samstarfsmaður og vinur til 

margra ára lýsir honum sem 
mögnuðum náunga. Hann sé 
hreinskiptinn og allir viti hvar 
þeir hafi hann. Allir viti að hann 
segir það sem honum býr í brjósti 
þó að það falli ekki í kramið hjá 
viðmælandanum. Hann er skap-
maður en kann að fara með það. 
Hann er trúr sínum skoðunum og 
ver þær með oddi og egg. 

Félagi Björns Inga úr Fram-
sóknarflokknum rifjar upp bar-
áttuna fyrir sveitarstjórnarkosn-
ingarnar. Það sé með ólíkindum 
að Björn Ingi hafi farið brosandi 

í gegnum þann hild-
arleik allan. Flokkur-
inn hafi rétt hangið í 
fjórum prósentum í 
skoðanakönnunum og 
fæstir, kannski eng-
inn nema hann sjálf-
ur, höfðu trú á því að 
hann næði kjöri. „Þar 
kristallast sú stað-
reynd að hann hefur 
gríðarlegan metnað 
sem hefur einkennt 
allt sem hann hefur 
tekið sér fyrir hend-
ur. Hann hefur nýtt 
sín tækifæri óaðfinn-
anlega vel til að læra 
og viða að sér þekk-
ingu.“

Þegar Björn Ingi 
var að tryggja sér oln-
bogarými innan Fram-
sóknarflokksins voru 
átök innan flokksins. 
Harðvítug vilja sumir 
meina, til dæmis í 
prófkjörum. Þeir sem 
til þekkja segja að á 
þeim tíma hafi hann 
eignast harða mót-
stöðumenn og and-
stæðinga innan flokks-
ins. Það hafi oft verið 
vegna þess að þeir 
sem við Björn Inga 
glímdu sættu sig ekki 
við hreinskilni hans 
og hversu óhrædd-
ur hann var við að tjá 
skoðanir sínar á op-
inberum vettvangi. 
Hann hafi líka karisma 
sem fari í taugarnar 
á þessum samflokks-
mönnum hans. Þessi 
hópur hafi haft það á 
orði að metnaður hans 
sé blindur. Þeir sem 
standa honum næst 
blása á slíkar fullyrð-
ingar og benda á að 
stjórnmál séu ekki 
vettvangur fyrir þá 
sem ekki eru trúir 
sjálfum sér og standi 
fast á sínu, þó að það 
styggi einhverja.

Björn Ingi ólst upp 
á landsbyggðinni, 
fæddur í Hveragerði 
og fluttist til Flateyr-

ar með foreldrum sínum ungur. 
Síðan hafði hann viðkomu á Akra-
nesi áður en hann kom til Reykja-
víkur. Frjálsræðið sem fylgir því 
að alast upp í litlu sjávarþorpi 
fylgir honum ennþá, skrifar hann. 
Undir þetta taka allir sem hann 
þekkja best. Hann er sveitakarl 
í sér, dýravinur og hefur gaman 
af því að ferðast og sofa í tjaldi. 
Honum er sama þótt hann vakni 
blautur á hægri hliðinni og dofinn 
á þeirri vinstri. Einn vinur komst 
svo að orði að honum sé sama 
þótt hann sé grútskítugur en hann 
komi alltaf hreinn til dyranna. 

Krónprins Framsóknar

Ég hef orðið var við að orð, sem féllu af 
minni hálfu í Kastljósi Rikissjónvarps-

ins sl. þriðjudag hafa valdið titringi manna 
á meðal. Einkum mun þar vera um að ræða 
setningar, þar sem ég lýsi yfir því, að sam-
skipti á milli forstjóra olíufélaganna hafi 
verið minni á rannsóknartímabilinu 1993 – 
2001 en eru á millum bankastjóra bankanna 
og á milli rekstraraðila helstu matvöruverslana í dag. 
Þarna átti ég við, að samskipti forstjóra olíufélaganna 
á téðu tímabili hafi ekki verið óeðlilegri þá en sam-
skipti á milli forráðamanna stórra fyrirtækja í sömu 
atvinnugrein eru í dag. Ég hef alltaf átt erfitt með að 
skilja þá túlkun Samkeppnisyfirvalda, að öll samskipti 
og jafnvel samtöl á milli manna hjá olíufélögunum á 
nefndu tímabili hafi verið óeðlileg eða ólögleg.

Í hita leiksins í viðtali mínu við viðmælanda minn 
í Kastljósi sjónvarpsins gáði ég ekki að mér að botna 
almennilega þá hugsun mína, að ekkert væri óeðli-
legt við sjálfsögð samskipti á milli forráðamanna fyr-

irtækja í sömu starfsgreinum. Þess vegna 
hefur sá misskilningur vaknað, að ég sé að 
gera því skóna, að eitthvað sé athugavert við 
samskipti viðskiptabanka sín á milli eða hjá 
matvöruverslunum. Ég vil leiðrétta þann mis-
skilning. Ég tel þvert á móti að svo sé ekki 
og kem því hér með á framfæri. Rétt eins og 
það var ekkert óeðlilegt að mínu mati, að for-
stjórar Skeljungs og Esso ræddu sín á milli 
á nefndu tímabili um sameiginlegar eignir 
eins og olíustöðina í Örfirisey eða forstjórar 
allra félaganna um sameiginlegar fasteignir á 

Keflavíkurflugvelli, svo einhver dæmi séu nefnd.
Finnur Árnason, forstjóri Haga hf, skrifar grein í 

Mbl. og Fbl. í dag [fimmtudag] og talar í hæðnistóni 
um mig og mína persónu. Mín vegna má hann það. 
Ég óska honum og fyrirtækjum undir hans stjórn alls 
góðs. Finnur er öflugur stjórnandi, kotroskinn og fum-
laus. Mér þykir miður að hafa komið honum úr jafn-
vægi með orðum mínum. Misskilningur hans um ein-
hverja smjörklípu af minni hálfu er hér með leiðréttur.

Höfundur er kaupsýslumaður og 
fyrrverandi forstjóri Skeljungs.

Misskilningur leiðréttur! 

Morgunverður frá
kl. 9:00 - 11:00

195,-195,-
Þú átt allt gott skilið!

mánudaga - laugardaga
verslun opnar kl. 10:00

V
in

ni
ng

ar
 v

er
ða

 a
fh

en
d

ir
 h

já
 B

T 
Sm

ár
al

in
d.

 K
óp

av
og

i. 
M

eð
 þ

ví
 a

ð 
ta

ka
 þ

át
t e

rt
u 

ko
m

in
n 

í S
M

S 
kl

úb
b.

 1
49

 k
r/

sk
ey

ti
ð.

9. HVER VINNUR!

SENDU SMS BTC CCF Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

VINNINGAR ERU STALKER, COMMAND AND CONQUER,
DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA

SMS
LEIKUR

LENDIR
29. MARS Í BT!

LENDIR
23. MARS Í BT!



Þessir bakarar nota
hollara smjörlíki

Transfitusýrur hafa verið mikið í umræðunni að undanförnu þar sem bent hefur verið á að neysla á 
vörum sem innihalda transfitusýrur geti haft skaðleg áhrif á heilsuna.

Smjörlíkið sem Íslensk Ameríska flytur inn kemur frá danska fyrirtækinu
VM Margarin en það er framleitt samkvæmt dönskum stöðlum og inniheldur því innan við 2 grömm af

transfitusýrum í hverjum 100 grömmum.

Láttu hjartað ráða næst þegar þér langar i bakkelsi…

Eftirfarandi fyrirtæki nota VM Margarin í sína framleiðslu:

VM MARGARIN

Aðalbakaríið
Bakarinn á hjólinu
Bakaríið Blönduósi
Bakaríið við brúna
Bakstur og veisla
Bernöftsbakarí

Björnsbakarí Skúlagötu
Brauð og Kökugerðin 

Brauða og Kökugerðin 
Brauðgerð Axels

Bæjarbakarí

Cafe Konditori Copenhagen
Fellabakarí

Fjarðarbakarí
Frón

Harðarbakarí
Holtabakarí
Hverabakarí
Kexsmiðjan

Kornið
Kökubankinn
Kökuhornið

Kökumeistarinn
Már Bakari og Synir

Mosfellsbakarí
Myllan

Nesbrauð
Nýja Bakaríið

Sandholt
Valgeirsbakarí

Veislan
Þórsbakarí



Synti 1500 metra, 
hef aldrei á ævi 
minni synt svo langt. 
Ekki af neinni sér-
stakri ástæðu, bara 
vegna þess að mér 
leið vel í lauginni og 
ég hafði ekkert annað að gera. 

Fyrstu ferðirnar milli bakka 
eru tilbreytingarlausar og leiðin-
legar en svo gleymir maður smám 
saman stund og stað og kemst í 
leiðslukennt ástand sem er ótrufl-
að af hugsunum. Það kalla sumir 
hugleiðslu.

Ég er að reyna að 
breyta matarvenj-
um mínum úr því 
að borða sjaldan 
og mikið í einu í að 
borða oft og lítið 
í einu. Það tekur 
þrjár vikur að gera 
eitthvað að vana. Verst hvað þess-
ar fyrstu þrjár vikur eru lengi að 
líða.

Bókin sem ég er að skrifa er 
smám saman að taka á sig mynd. 
Allar þær rannsóknir sem ég hef 
lagst í eru nú að skila sér. Reynd-
ar er það synd hversu miklu af 
góðum og merkilegum upplýsing-
um maður verður að henda af því 
að þær eiga ekki heima í skáld-
sögu.

Svonefnd „skipulögð glæpa-
starfsemi“, „organized crime“, 
kemur við sögu í bókinni. Út-
breiðsla hennar og velgengni 
verður skiljanlegri þegar maður 
gerir sér grein fyrir því að hér 
er um að ræða atvinnugrein sem 
veltir stjarnfræðilegum upphæð-
um; eiturlyfjasala ein og sér veltir 

meira en 4 billjónum (fjögur þús-
und milljörðum) íslenskra króna á 
ári – en greinar eins og vopnasala, 
fjárkúgun, fjárhættuspil, þræla-
sala og vændi gefa mun meira af 
sér. 

Ef einhver heldur að þrælasala 
og þrælahald heyri sögunni til rétt 
eins og sjórán er það mikill mis-
skilningur. Á hverju ári eru meira 
en 10 milljónir manna, aðallega þó 
konur og börn, seldar mansali. 

Til samanburðar má geta þess 
að samanlagður fjöldi þræla sem 
Evrópumenn seldu til Bandaríkj-
anna á meira en einni öld er talinn 
hafa verið milli 10 og 12 milljónir.

Í hinu yndislega Taílandi einu 
starfar meira en ein milljón kyn-
lífsþræla við að svala fýsnum 
Vesturlandabúa – nær eingöngu 
konur og börn.

Sjórán eru ekki heldur úr sög-
unni, öðru nær. Árið 2003 voru 
framin 344 sjórán sem vitað er um, 
en nútímasjóræningjar víla ekki 
fyrir sér að hertaka flutningaskip, 
ræna farminum og heimta lausn-
argjald fyrir þá farþega eða áhafn-
armeðlimi sem þeir ekki drepa.

Samanlögð
útgjöld allra 
ríkja heims 
til lög-
reglumála

og tollgæslu 
eru agnar-

smá í samanburði við þá fjármuni sem 
glæpasamtök hafa yfir að ráða. Og 
ofan í kaupið hefur engu löggjaf-
arþingi enn þann dag í dag tekist 
að skilgreina nákvæmlega hvað 
orðin „skipulögð glæpastarfsemi“ 
merkja nákvæmlega, og lagasetn-
ing um illa skilgreinda hluti verð-
ur eðli málsins samkvæmt tals-
vert götótt.

Í Evrópusambandinu einu eru 
starfandi meira en 4.000 skipu-
lögð glæpasamtök með um það 
bil 50 þúsund meðlimi í mismun-
andi miklum tengslum við önnur 
glæpafélög í öllum heimsálfum.

Ég veit ekki hvort ég er sam-
mála heilögum Ágústínusi sem 
sagði á sínum tíma: „Hvað eru ríki 
annað en stór glæpafélög, og hvað 
eru glæpafélög annað en lítil ríki?“ 

Hann var barn síns tíma, fædd-
ur árið 354 dáinn 430. Við skul-
um vona að þjóðríkjum hafi farið 
fram með tilkomu lýðræðis, jafn-
vel þótt það sé naumt skammtað. 
En alla vega lít ég svo á að glæpa-
starfsemi sé krabbamein hvers 
þjóðfélags, og ég trúi því að ég 
sé að gera eitthvert gagn ef mér 
tekst að búa til bækur sem fólk les 
sér til skemmtunar – en fræðist í 
leiðinni um að veröldin er miklu 
hættulegri og grimmari staður en 
við kærum okkur um að horfast í 
augu við.

Krummi fór á 
grímuball í Kvenna-
skólanum klæddur 
sem sá ágæti sjó-
ræningjaskipstjóri
Jack Sparrow. 

Ég er búinn að 
vera hálfslappur í dag. Sennilega 
vegna þessa breytta mataræðis. 
Ég er einfaldlega ekki vanur því 
að vera sí og æ að fá mér í gogg-
inn. Mínar matarvenjur hingað til 
hafa verið svipaðar og hjá ljón-
um sem ekki nenna á veiðar nema 
af og til og taka þá hressilega til 
matar síns. 

Setti persónulegt 
met í bekkpressu 
í dag. Það virðist 
borga sig að gera 
eins og manni er 
ráðlagt og borða 
fimm sinnum á dag 
en ekki einu sinni 
eða tvisvar. 

Í kvöld var síðasti tíminn á 

frönskunámskeiðinu. Þetta hefur 
verið ákaflega skemmtilegt. Kenn-
arinn, Jacques Melot, er útsmog-
inn tungumálamaður og snilldar-
kennari. Ég væri svo sannarlega 
til í að læra meira hjá honum. 

Síðasta verkefnið var að þýða 
úr frönsku smásöguna „La photo 
de la classe“ sem þýðir „Bekkjar-
myndin“.

Ég var með myndavél í vasan-
um og gat smellt af bekkjarmynd 
– á henni eru að vísu aðeins Frosti, 
Finnbjörn, Jacques og Soffía, tveir 
nemendur voru fjarverandi.

Á námskeiðinu rumskuðu gaml-
ar og rykfallnar málfræðireglur 
sem ég lærði fyrir löngu í mennta-
skóla og voru orðnar stirðar af 
notkunarleysi.

Á hverju kvöldi stauta ég mig 
fram úr einni síðu í franskri bók 
og fletti upp öllum þeim aragrúa 
orða sem ég skil ekki. Tilgangur-
inn er tvíþættur, annars vegar að 
ná tökum á þessu fallega tungu-
máli og hins vegar að reyna að 
halda heilanum í mér í sæmilegu 
formi, hann þarf á þjálfun að halda 
og nám er heilsurækt heilans. 

Tilgangurinn er ekki endilega 
sá að vita meira í dag en í gær – 
takmarkið er að vita ekki minna.

Það hlýtur að telj-
ast til stórtíðinda að 
í dag var stofnað-
ur nýr stjórnmála-
flokkur, Íslands-
hreyfingin.

Þetta er fyrsti 
græningjaflokk-
ur Íslands, það er að segja fyrsti 
stjórnmálaflokkurinn sem setur 
umhverfismál á oddinn. Aðrir 
flokkar hafa efnahagsmál fyrir 
sitt faðirvor en vilja gjarna bregða 
yfir sig grænni kápu við hátíðleg 
tækifæri og spýta sjálfkrafa út úr 
sér frösum um hvað náttúran sé 
dýrmæt ef einhvers staðar glittir 
í hljóðnema eða fréttamann. 

Það sem skilur milli venju-
legra stjórnmálaflokka er fyrst og 
fremst hvort samúð þeirra liggur 
hjá sauðkindinni, rúningsmannin-
um eða eiganda ullarverksmiðj-
unnar. Nú fær grasið sem sauð-
kindin kroppar loksins sinn mál-
svara á þingi. 

Ég sá að Ólafur Hannibalsson, 
Jakob Frímann og Bubbi Mort-
hens voru allir á fundinum hjá Ís-
landshreyfingunni eins og vitr-
ingarnir þrír við vistvæna vöggu 
Frelsarans.

Kannski verða þeir allir ásamt 
Margréti Sverrisdóttur og Ómari 
Ragnarssyni orðnir ráðherrar í 
maí. Það þætti mér mikil framför.

Það verður reyndar fróðlegt að 
fylgjast með því hvernig Ómari 
Ragnarssyni vegnar í pólitíkinni. 
Hann er hugsjónamaður og eld-
hugi en hugsjónir á okkar efnis-
hyggju tímum hafa verið álíka 
mikið í tísku og sauðskinnskór. 

Reyndar hafa margir farið í pólit-
ík vel nestaðir með hugsjónir í far-
angrinum en þær hafa því miður 
ekki reynst endingarbetri en sauð-

skinnsskórnir voru í gamla daga. 
Ég dáist að Ómari margra hluta 

vegna og vona að það sem hann 
segir með hjartanu verði til þess 
að verstu stóriðjufíklarnir verði 
settir í afvötnun ef svo má að orði 
komast, þó ekki væri nema vegna 
okkar hinna, aðstandenda landsins 
sem afkomendur okkar munu erfa 
innpakkað í raflínur.

Hugsjónir og sauðskinnsskór
Kæra 
  Dagbók
Þráinn Bertelsson skrifar

Í Dagbók Þráins Bertelssonar er sagt frá leiðslukenndu ástandi og skipulagðri glæpastarfsemi. 
Einnig er minnst á heilagan Ágústínus, Ómar Ragnarsson, Jack Sparrow, Ólaf Hannibalsson, Jakob 

Frímann, Bubba Morthens, frábæran frönskukennara og matarvenjur ljóna.
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LITIR: STÁL, HVÍTT, ANTIK OG GYLLT

VIÐ FELLSMÚLA
KASTARADAGAR

Birt með fyrirvara um prentvillur. Vörur geta verið uppseldar.



STEINBÍTSFLÖK
MEÐ KRYDDMARINERINGU

SALTFISKRÉTTUR
AÐ HÆTTI BÖRSUNGA

kr.
kg798

GRÍSAKÓTELETTUR
ÚR KJÖTBORÐIkr.

kg1.998
GRÍSALUNDIR
MEÐ SÆLKERAFYLLINGU kr.

kg998

RAUÐSPRETTA
AÐ DÖNSKUM HÆTTI

kr.
kg1.298kr.

kg899

CHEERIOS
MORGUNKORN

346kr.
pk.

MERRILD
LÍFRÆNT KAFFI

399kr.
400 g

GRÍSAHNAKKI
ÚRBEINAÐUR Í SNEIÐUM kr.

kg889

19%
afsláttur

26%
afsláttur

43%
afsláttur

24%
afsláttur

29%
afsláttur

41%
afsláttur

25%
afsláttur

Hodgson Mill
pasta og spaghettí

Veisluostar
   Camembert
  Gullostur

10%
afsláttur



Bestir

LAMBAKÓRÓNA
AÐ HÆTTI GRIKKJA

2.498kr.
kg

 í kjöti!

FERSKUR ANANAS
129 kr. stk.

JARÐARBER
259 kr. boxið

FERSKJUR
358 kr. kg

LIME
196 kr. kg

EGGALDIN
229 kr. kg =

LAY’S KARTÖFLU-
FLÖGUR 200 g

189kr.
pk.

PEPSI MAX
2 l

99 kr.
stk.

CHRISTGAU
KAFFIBAUNIR

299kr.
pk.

500
kr. kg

Þú sparar

Verði ykkur að góðu!



Kjarvalsstaðir opnaðir í Reykjavík
„Þau verk sem ég fæst við þá og 
þá stundina eiga hug minn allan 
og réttast að einblína á það sem 

maður er að gera í augnablikinu. 
Ég hef aldrei gengið með neitt í 

maganum um mína framtíð.“

Hinrik Einarsson
frá Hömrum, Þverárhlíð,

sem andaðist á Dvalarheimili aldraðra í Borgarnesi
miðvikudaginn 21. mars, verður jarðsunginn frá
Borgarneskirkju þriðjudaginn 27. mars kl. 14.00.

Aðstandendur.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför elsku-
legrar móður okkar, tengdamóður
og ömmu,

Hólmfríðar Sigurðardóttur
(Lillu Lúthers frá Fosshóli).

Sérstakar þakkir til starfsfólks á hjúkrunarheimilinu
Hlíð og Lyflækningadeildar F.S.A. fyrir góða umönnun.

Svava Sigurðardóttir Hilmar Sæmundsson
Sif Sigurðardóttir Rúnar Jóhannesson
Sigurður Lúther Gestsson Valgerður Kr. Guðbjörnsdóttir
Guðbjörg Birgisdóttir Guðmundur G. Norðdahl
og ömmubörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar,
bróðir, tengdafaðir, afi og langafi,

Gunnar Baldvinsson
frá Hofsósi, Blesugróf 40, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Hofsóskirkju í dag,
laugardaginn 24. mars, kl 14:00.

Margrét Þorgrímsdóttir
Trausti Baldvins Gunnarsson Jóhanna Clausen
Guðrún Jóna Gunnarsdóttir  Steinn Márus Guðmundsson
Gunnar Heiðar Gunnarsson Sólveig Ingunn Skúladóttir
Friðrikka Baldvinsdóttir Heimir Jóhannsson
barnabörn og langafabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Einar Pálmi Ottesen
Keilugranda 4, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi, mánudag-
inn 19. mars. Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju,
mánudaginn 26. mars, kl. 13:30.

Guðrún Ragna Einarsdóttir Þorsteinn V. Snædal
Sveinbjörn Baldur Einarsson
Vilhjálmur Pálmi, Ásta Lilja, Aron Víðir, Steinar Smári
og aðrir ástvinir.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
vinarhug vegna andláts og útfarar ástkærs
eiginmanns míns, sonar, föður okkar, fóstur-
föður, tengdaföður, afa og tengdasonar,

Jóns Magnúsar Steingrímssonar
pípulagningameistara, Skagaseli 2,
Reykjavík.

Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Sérstakar þakkir til heimahjúkrunar LSH fyrir frábæra
umönnun og þeirra sem vöktu yfir honum dag og nótt
síðustu ævidaga hans.
Guðrún Hugborg Marinósdóttir
Margrét Hjartardóttir
börn, afabörn, tengdaforeldrar
og aðrir aðstandendur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Einar Guðmundsson
verkfræðingur, Hrauntungu 37, Kópavogi,

sem lést á heimili sínu aðfaranótt 16. mars, verður jarð-
sunginn frá Digraneskirkju mánudaginn 26. mars kl. 13.

Sólveig Kristinsdóttir
Guðmundur Konráð Einarsson
Helga Einarsdóttir
Kristín Andrea Einarsdóttir Jóhann Ingibergsson
Berghildur Ýr Einarsdóttir Haukur Einarsson
Ásdís Erla, Sigrún Björk, Einar Aron og Hilmir Nói.

Innilega þakkir fyrir auðsýnda samúð við
andlát og útför elskulegs eiginmanns míns,
föður, tengdaföður, afa og langafa,

Sigurðar Þorkelssonar
Kjarrhólma 22, Kópavogi.

Kristrún Jóhanna Ásgeirsdóttir
Guðný Ásgerður Sigurðardóttir
Þorkell J. Sigurðsson Gróa Halldórsdóttir
Hrönn Sigurðardóttir     Ægir Björgvinsson
Brynja Sigurðardóttir
Gunnar Sigurðsson      Guðrún Margrét Einarsdóttir
Hörður Sigurðsson          Ingibjörg Jóhannesdóttir
Sigurður Þór Sigurðsson     Sigrún Magnúsdóttir
Hallfríður S. Sigurðardóttir Ómar Elíasson
Elías Sigurðsson                        Emilía Bergljót Ólafsdóttir
Jóhanna Sigríður Sigurðardóttir  Finnur Einarsson
Ásgeir Sigurðsson           Svala Steina Ásbjörnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir, amma
og frænka,

Kristín Baldursdóttir
(Diddín), Melasíðu 4e, Akureyri,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu Akureyri 11. mars.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og hlýhug.

Guðmundur Svavarsson     Líney Arnardóttir
Elvar Guðmundsson
Laufey Kristjánsdóttir

Í gær voru liðin sjötíu ár frá því Sund-
höllin í Reykjavík var vígð og opnuð al-
menningi. Sundhöllin hafði þá verið í 
byggingu í níu ár. Guðjón Samúelsson 
arkitekt á heiðurinn af byggingunni, 
eins og svo mörgum öðrum í borginni. 
Hann teiknaði meðal annars Þjóðleik-
húsið, aðalbyggingu Háskóla Íslands, 
Hallgrímskirkju og Hótel Borg. 

Arkitektúrinn er hluti af aðdráttar-
afli Sundhallarinnar enn þann dag í dag, 
en á síðasta ári sóttu 140.000 manns 
laugina. „Hún er sérstakt mannvirki,“ 
sagði Katrín Lovísa Irvin, rekstrar-
stjóri Sundhallarinnar, þegar Frétta-
blaðið náði tali af henni í gær. „Hing-
að koma margir nemar sem vilja fá að 
teikna. Þau voru hérna síðast í gær frá 
Listaháskólanum,“ sagði hún. Katrín 
sagði Sundhöllina jafnframt vera vin-
sæla fyrir ljósmyndatökur og auglýs-
ingatökur. „Svo hafa verið haldnir tón-
leikar hérna, það er svo góður hljóm-
burður í laugarsalnum,“ bætti hún við. 

Katrín hefur starfað í Sundhöll-
inni hátt í þrjátíu ár, og gegnt starfi 
rekstrarstjóra í tvö ár. „Það má eigin-
lega segja að ég sé alin upp hérna. Ég 
hef verið hér alveg frá blautu barns-
beini: í skólasundi, og svo vann móðir 
mín hérna. Ég var hér öllum stundum,“ 
sagði Katrín, sem þykir því orðið veru-
lega vænt um húsið. Hún er þó ekki ein 
um það, því Sundhöllin státar af trygg-
um fastakúnnahópi. „Það er morgun-
hópur, hádegishópur og svo hópur sem 
kemur seinni partinn,“ sagði Katrín. 
Hjá mörgum eldri borgurum er heim-
sókn í Sundhöllina ómissandi liður í 
deginum. „Það var einmitt einn gestur 
hérna hjá okkur í morgun, sem sagð-

ist hafa komið fyrsta daginn sem Sund-
höllin var opin og kemur enn reglu-
lega,“ sagði hún. „Okkur þótti gaman 
að því.“ 

Í tilefni af afmælinu fengu sundlaug-

argestir frítt ofan í laugina, og bauðst 
jafnframt að gæða sér á afmælisköku 
og kaffi.









Þ
að eru akkúrat 40 ár 
sem skilja Vilborgu 
og Gerði að. Sú eldri 
er fædd árið 1930 
og ólst upp í þorpi 
sem er ekki leng-

ur til, Vestdalseyri, en sú yngri 
tilheyrir ártalinu 1970 og henn-
ar hverfi, Háaleitishverfið, er 
enn vel við lýði. Vestdalseyri var 
stærsti byggðarkjarni Seyðis-
fjarðar og hluti kaupstaðarins en 
fór í eyði, því þegar kom að því að 
leggja vatnslagnir og rafmagn var 
byggðarkjörnunum sem lágu úti 
með firðinum ekki veitt sú þjón-
usta heldur aðeins byggðinni fyrir 
fjarðarbotni.

Vilborg segir grasið vera 
grænna en annars staðar á Vest-
dalseyrinni en Gerður finnur ekki 
fyrir neinni nostalgíu þegar hún 
ekur fram hjá Háaleitishverf-
inu. Stolt hverfisins er Fram og 
það er frekar að fólkið úr hverf-
inu og gömlu bekkjarfélagarnir 
eigi hlut í hjarta Gerðar en sjálft 
hverfið: „Háaleitið er nú kannski 
ekkert sérstaklega karaktermik-
ið en okkur fannst við þó hafa upp 
á meira að bjóða en Hvassaleit-
ið! Þar var ekkert íþróttafélag, 
bara kirkja en kannski voru þetta 
jöfn skipti í augum sumra. Fyrir 
mörgum er fótbolti hálfgerð trú-
arbrögð.“

Þar sem Vilborg hóf umræðurnar 
á nýlendustefnu höfuðborgarinn-
ar gegn landsbyggðinni er tæki-
færið gripið og virkjunum skellt á 
borðið. Draumalandið hans Andra 
Snæs virðist hafa heltekið þjóðina 
undanfarið ár og þær hafa lesið 
bókina en eru þær sammála boð-
skapnum?
Vilborg: Ég á ekki bókina en ég fór 
í gegnum hana í bókabúð og hann 
hefur skrifað þarna ágætsbók, 
hann Andri, og það að ná til fólks-
ins hefur heppnast vel hjá honum. 
Er það ekki, Gerður, – þekkir ekki 
hvert mannsbarn þessa bókina 
hans?
Gerður: Jú, kannski Draumalandið 
sé Fíasól hinna fullorðnu.
Vilborg: Ég hef nú ekki tileink-
að mér bókina þótt ég hafi flett í 
gegnum hana. Ég hef frekar verið 
að grúska í bók Halldórs Guð-
mundssonar um Halldór Laxness 
og Skáldalíf, þær eru mjög vand-
aðar. En það er nú svo margt sem 
kemur fram í Draumalandinu að 
ekki er hægt að vera sammála öllu 
þar. Andri er að bjarga náttúru 
landsins og vissulega er það þarft 
verk en þótt landið sé fallegt sakn-
ar maður mannfólksins þegar það 
er farið. 
Gerður: Í ljósi þess að Stefán Máni 
og Bragi Ólafsson hafa aldrei 
verið spurðir að því í viðtali hvort 
þeir hafi lesið Alla Nalla og tungl-
ið ætla ég ekki að svara því hvort 
ég hafi lesið Draumalandið.
Vilborg: Ég las Skáldalíf hans 
Halldórs aftur á móti vel í gegn og 
það tvisvar.
Gerður: Já, mitt nýjasta æði eru 

bækur Norðmannsins Lars Saabye 
Christensen sem fékk Bókmennta-
verðlaun Norðurlandaráðs fyrir 
Hálfbróðurinn. Hún er frábær sem 
og bókin hans, Hermann, svo ekki 
sé talað um smásögurnar hans. 

Þá er ráð að spyrja rithöfundana 
um álit þeirra á málfari þjóðarinn-
ar og fjölmiðla. Er eitthvað sem 
stuðar þær þessa dagana?
Gerður: Allt þetta tal um einstakl-
inga og aðila, samanber stuðn-
ingsaðila og söluaðila, finnst mér 
óþarfi. Ég skil ekki af hverju við 
erum hætt að vera Íslendingar, 
fólk, karlar og konur. Það er svo 
miklu hlýlegra að vera Íslend-
ingur heldur en aðili. Svo verð ég 
að nefna nýja Habitat-bækling-
inn sem er á afar undarlegri ís-
lensku. Hann er þykkur og í lit 
og það hefur eflaust kostað mikið 
að prenta hann. Það hefur að 
minnsta kosti verið dýrara en að 
gefa út ljóðbók, Vilborg.
Vilborg: Já, allir þessir auglýs-
ingabæklingar eru miklu dýrari í 
framleiðslu.
Gerður: Í Habitat er ýmislegt 
skrautlegt bull að finna. Til dæmis 
heitir „borðstofustóll“ þar „borð-
haldsstóll“.
Vilborg: Hver og einn þarf að 
rækta málfar sitt því það kemur 
alls ekki af sjálfu sér og það sem 
Gerður segir er alveg hárrétt, 
sérstaklega í sambandi við þessa 
auglýsingapésa og vörur sem eru 
sérkennilega merktar. Það fer til 
dæmis í taugarnar á mér að þurfa 
að kaupa skinnlausan kjúkling. 
Hvað varð um orðið hamflettur?
Gerður: Ég man líka að þegar ég 
var krakki var ekki hægt að segja: 
Taktu þátt! Maður varð að taka 
þátt í einhverju, annars var sagt: 
Vertu með! 
Vilborg: En í skólunum er unnið 
mikið og gott starf með tungu-

málið og sérstaklega á leikskólun-
um, en þar hefur umhverfið tekið 
miklum breytingum hvað þetta 
snertir, að kenna börnunum.

Í þeim töluðu orðum labbar maður 
sem virðist á fimmtugsaldri að 
Vilborgu, með bjórglas í hendi, og 
spyr hana hvort hún hafi kennt sér 
í Austurbæjarskóla og heiti Val-
borg. Fumlaust svarar Vilborg 
því til að hún heiti Vilborg en hafi 
kennt þar á sama tíma og Val-
borg. Við höldum áfram í málfars-
umræðunni og að því sem snýr að 
fjölmiðlum. Blaðamenn hafa oft 
verið gagnrýndir fyrir hroðvirkni 
og slæmt málfar, hvað segja þær 
um það?
Vilborg: Það er nú líka bara hrað-
inn.
Gerður: Já, það skín nú yfirleitt í 
gegn.
Vilborg: Þegar ljóðabókin mín, 
Fiskar hafa enga rödd, kom út 
tók Kolbrún Bergþórs viðtal við 
mig fyrir Blaðið. Á forsíðu kom 
tilvitnun í greinina og þar stóð: 
Fylgifiskar hafa enga rödd og 
mynd af mér ásamt nafninu Vil-
borg Davíðsdóttir. Kolla var svo 
hrædd þegar hún sá þetta að hún 
þorði ekki að hringja í mig en ég 
vann lengi á Þjóðviljanum og ég 
sá strax hvernig lá í þessu og var 
ekkert að velta þessu upp. Það eru 
vaktaskipti á blöðum, annað fólk 
sem sér um að ganga frá forsíðu 
og mikill hraði. 
Gerður: Ég sagði frá því í viðtali 
hjá Birtu fyrir þremur árum að 
ég hefði fengið fyrstu verðlaun í 
ljóðasamkeppni fyrir ljóðið Fok. 
Þegar viðtalið birtist þá hét ljóðið 
allt í einu Fokk. Þeim hefur senni-
lega fundist líklegt að ég hafi verið 
reitt ungt skáld að skrifa ljóð sem 
hét Fokk.
Vilborg: Þetta heitir að fokka hlut-
unum upp!
Gerður: Svona dæmi eru náttúr-

lega bara fyndin en mér finnst 
verra þegar rangar upplýsingar 
um feril höfunda birtast í gagnrýni 
um bækur þeirra, enda ætti það að 
vera óþarft í ljósi þess að hægt er 
að kynna sér þá fyrirhafnarlaust 
á Netinu. Fyrir síðustu jól stóð til 
dæmis í Fréttablaðinu að Fugl og 
fiskur eftir Vilborgu væri fyrsta 
barnabókin hennar. Svipaðar vill-
ur hef ég séð um gagnrýni um bók 
eftir Auði Jónsdóttur og sjálfa 
mig. Mér finnst þetta virðingar-
leysi.
Vilborg: Þetta sýnir vinnubrögð 
sem eru svolítið hættuleg.
Gerður: Samt finnst mér jólabóka-
flóðið og allt havaríið sem því 

fylgir mjög skemmtilegt. Þetta er 
oft mikill sirkus. Um leið og ég vil 
fá vandaða dóma um bækur krefst 
ég þess líka að þeir skili sér hratt 
svo kröfurnar eru miklar. 

Hvern viljið þið sjá sem næsta 
forsætisráðherra?
Vilborg: Ég vil sjá vinstri stjórn.
Gerður: Hún er kommúnisti – ef 
þú vissir það ekki.
Vilborg: Já, já, ég var það og er 
enn. Eins og kallinn sagði: Ég var 
kommúnisti, er kommúnisti og 
verð kommúnisti, bara undir nýju 
nafni. Ég held að röðin sé komin 
að Ingibjörgu Sólrúnu. Ég held að 

Af pólitík, flatskjám og Habitatbæ
Vilborg Dagbjartsdótt-
ir ætlaði alltaf að eiga 
ruggustól þegar hún 
yrði gömul og keypti 
sér einn slíkan þegar 
elliárin nálguðust. 
Gerður Kristný Guð-
jónsdóttir er nú þegar 
búin að fjárfesta í slík-
um grip og er því vel 
búin undir ellina. Júlía 
Margrét Alexandersdótt-
ir hitti rithöfundana 
tvo á kaffihúsinu litla 
kennt við ungann ljóta.  



það er ekki það dýrasta. En ég verð 
ekki vör við þessar glæsikerrur, 
enda er ég hér í gamla bænum og 
fótgangandi.
Gerður: Sumir hafa það alltaf 
betra en aðrir en ríkidæmið þarf 
ekkert endilega að vera á kostnað 

andlega lífsins. Ríka fólkið er ör-
ugglega margt í ógurlega gefandi 
jóga- og pilatestímum í íþróttaföt-
um frá Stellu McCartney yst sem 
innst. Fjölmiðlar hafa líka alltaf 
tilhneigingu til að fjalla um öfg-
arnar í samfélaginu. Það er alveg 
til fjöldinn allur af góðu fólki sem 

hugsar vel um sjálft sig og börnin 
sín í stað þess að leggja alla ork-
una í að útbúa þyrlupall í kjallar-
anum.
Vilborg: Mér finnst dapurlegt 
hvernig auglýsingarnar eru að 
kæfa allt. Það er þreytandi að 

leita að einhverju efni til að lesa 
í blöðunum sem nú eru gefin út, 
þar er nú ekki um auðugan garð 
að gresja. Nánast allt efni er 
meira og minna auglýsingatengt 
og dulbúnar auglýsingar. Ég finn 
alls staðar fyrir neysluþjóðfélag-
inu.

Gerður, hvernig sérðu lífið fyrir þér 
þegar þú ert komin á aldur Vil-
borgar og er ellin eins og þú sást 
hana fyrir þér, Vilborg?
Gerður: Mér finnst sífellt skemmti-
legra að vera til. Mér fannst flókið 
að vera barn eins og sést kannski 

í barnabókunum mínum. Þegar ég 
verð gömul verð ég eflaust orðin 
svo kát og létt í lund að maðurinn 
minn verður að leiða mig hvert sem 
ég fer svo ég takist ekki á loft. 
Vilborg: Mig langaði að verða gömul 
og ég sá fyrir mér að eiga ruggu-
stól og hafa grátt hár. Systur mínar 

dóu flestar ungar. Þrjár þegar ég 
var ellefu ára og þess vegna fannst 
mér einhvern veginn að það að fá að 
verða gamall skipti máli. Nú er ég 
orðin gömul, ég á ruggustól, keypti 
mér hann til að eiga þegar ég yrði 
gömul og ég sit oft í honum. Ég er 
ein og ég nýt þess að ég sé vel og 
heyri sæmilega. Ég hef enn gaman 
af ótalmörgu, bý í bókahrúgu, les, 
hlusta á tónlist og ég fer til dæmis 
á tónleika í kvöld. 
Gerður: Ég á nú þegar ruggustól, 
þannig að ég er við öllu búin en í 
kvöld verð ég líklega ein heima 
með syni mínum og leik annað-
hvort ljón eða byggingakrana til að 
skemmta honum. Í það fer kvöldið. 
Svo vona ég að þegar ég verð jafn-
gömul og Vilborg verði ég jafnstolt 
af æviverkinu og hún getur verið. 
Ertu það ekki annars, Vilborg?
Vilborg: Ja, ég skammast mín ekk-
ert.

Þá hugsaði ég nú bara með mér: Abeibíabodabe, abeibía-
bodabedabodaba, en hafði vit á að segja það ekki upp-
hátt.

æklingi
Samfylkingin og Vinstri grænir 
eigi að geta komið sér saman 
og ég lít svo á að það hafi verið 
geysilega rangt þegar Vinstri 
grænir brutu sig út úr Samfylk-
inginunni. Það var mjög örlaga-
ríkt að þeir skyldu gera það og nú 
finnst mér tækifæri fyrir vinstri 
menn til að fylkja liði og breyta 
hér okkar stjórnarfari og standa 
saman. 
Gerður: Í ár á ég eflaust eftir að 
skila fagur-auðu að venju.
Vilborg: Gerirðu það?
Gerður: Já, vegna þess að þegar 
ég fer yfir sviðið kem ég bara 
auga á fólk sem sér ekki heimsku 
sinnar skil. Ingibjörg Sólrún er af-
bragðs stjórnmálamaður en henni 
fylgja ýmsir aðrir sem ég ber ekki 
traust til.
Vilborg: Ingibjörg Sólrún hefur 
verið ofsótt alveg gegndarlaust 
svo staða hennar er erfið. Ég ætl-
ast ekki til þess að hún verði ein-
hver einræðisherra heldur að 
vinstri stjórn komist á. Röðin er 
komin að henni. Hún hefur sýnt að 
hún er stjórnsöm kona og dugleg. 
Við klúðruðum því að fá vinstri 
stjórn síðast og ég var voða reið 
við Græningjana út af því.

Með kosningunum fylgir líka 
Eurovison. Hvernig líst ykkur á 
Eirík Hauksson í keppninni og 
hvernig var stemningin hjá ykkur 
árið 1986 þegar hann tók þátt fyrir 
Íslands hönd í fyrsta skipti? 
Gerður: Eiríkur er vanur maður 
og ég hlakka örugglega jafnmik-
ið til að sjá hann keppa núna og 
árið 1986. Mér finnst Eurovision-
keppnin ótrúlega skemmtileg og 
ekki síst norræni spjallþátturinn 
sem Eiríkur hefur einmitt tekið 
þátt í fyrir hönd Íslands. Í fyrra 
tók franskur blaðamaður frá Le 
Figaro við mig viðtal um fyrir-
bærið Sylvíu Nótt. Honum fannst 
stórskrítið að venjulegir Íslend-
ingar, eins og ég sem aldrei hefur 
unnið við tónlist, skuli geta raul-
að eldgömul Eurovisionlög og það 
á tungumálum sem við kunnum 
ekki. Þá hugsaði ég nú bara með 
mér: Abeibíabodabe, abeibíaboda-
bedabodaba, en hafði vit á að segja 
það ekki upphátt.
Vilborg: Eiríkur er mjög viðkunn-
anlegur maður og mér líst þræl-
vel á að senda hann út. Hann 
kemur vel fyrir og verður okkur 
til sóma. Ég fylgdist nú meira með 
Eurovision hér áður fyrr en áhug-
inn hefur eitthvað dvínað. 

Þið fylgdust kannski með af-
rakstri helgarinnar á þinginu. Nú 
virðist sem vændi sé orðið löglegt 
á Íslandi; bæði hægt að kaupa það 
löglega og selja sjálfan sig án þess 
að framið sé lögbrot. Hvað finnst 
ykkur um þá niðurstöðu?
Gerður: Mér finnst ömurlegt að 
hér sé enn hægt að kaupa sér þjón-
ustu vændiskvenna á löglegan 
hátt. Ég skrifaði einu sinni blaða-
grein um stúlku sem varð fyrir 
kynferðisofbeldi sem barn, ánetj-
aðist eiturlyfjum, starfaði síðar 
sem vændiskona í Reykjavík og 
svipti sig loks lífi. Og ég man að 
aðstandendur hennar sögðu mér 
að meðal viðskiptavina hennar 
hefðu verið þingmenn. Kannski 
kemur það einhverjum þeirra 
sér vel að hér sé löglegt að not-
færa sér eymd annarra á þennan 
hátt, að minnsta kosti ríkir greini-
lega skilningur á þingi til kennda 
þeirra sem það gera. 
Vilborg: Ég veit að þetta er röng 
stefna og mér finnst að Svíar, sem 
hafa bannað kaup á vændinu, hafi 
valið réttu leiðina. 

Er lífsgæðakapphlaupið að ganga 
fram af þjóðinni? Er raunin sú að 
annar hver maður er kominn með 
glæsikerru í innkeyrsluna og gran-
ít í hólf og gólf og veraldlega kapp-
hlaupið tekur yfir andlega lífið? 
Gerður: Ég er svo mikið millistétt-
arkvendi að ég þekki ekkert þetta 
fólk. Ég hef bara komið inn á tvö 
heimili þar sem fólk átti flatskjá. 
Vilborg: Flatskjái? Almáttugur, ég 
þekki marga sem eiga flatskjái, 



Íslensku stjórnmálaflokkarnir hafa í fyrsta sinn opnað flokks-
skrár sínar fyrir fjölmiðli. Þær tölur og upplýsingar sem fylgja 
hér á eftir eru allar fengnar frá flokkunum sjálfum. Blaða-
mennirnir Magnús Halldórsson og Þórður Snær Júlíusson fengu 
aðgengi að tölum um kjördæma-, aldurs- og kynjaskiptingu 
skráðra flokksmanna og veittu þrír flokkanna tæmandi upp-
lýsingar. Hinir tveir flokkarnir, Sjálfstæðisflokkur og Frjáls-
lyndi flokkurinn, gáfu takmarkaðar upplýsingar. Eftirfarandi 
grein er sú fyrsta af átta í sérstökum kosningagreinaflokki 
Fréttablaðsins. Greinarnar munu birtast með viku millibili 
fram að kjördegi hinn 12. maí. 

S
amkvæmt þeim upplýsingum sem 
flokkarnir afhentu Fréttablaðinu 
úr flokksskrám sínum eru 85.445 
einstaklingar á kosningaaldri 
skráðir í flokkana. Fyrir sveitar-
stjórnarkosningarnar í fyrra voru 

216.191 manns á kjörskrá. Miðað við þær 
tölur þýðir það að um 40 prósent kosningar-
bæra manna séu flokksbundin.

Sjálfstæðisflokkurinn er langfjölmenn-
asti flokkur landsins samkvæmt þessum 
tölum með um 49 þúsund meðlimi. Flokk-
urinn vildi ekki afhenda tæmandi upplýs-
ingar um kjördæma-, aldurs- og kynjaskipt-
ingu flokksmanna en sagði kynjahlutföll-
in milli þeirra vera 51 prósent karlmenn á 
móti 49 prósentum kvenna. Andri Óttars-

son, framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokks-
ins, og flokksskrifsstofan voru ekki tilbúin 
til að afhenda fleiri gögn en fram koma hér 
að ofan.

Hjá Samfylkingunni eru karlar meiri-
hluti flokksmanna í öllum kjördæmum. Þá 
kjósa rúmlega 66 prósent skráðra flokks-
manna hjá henni annaðhvort í Reykjavíkur-
kjördæmunum tveimur eða Suðvesturkjör-
dæmi. Það þýðir að tveir af hverjum þrem-
ur skráðum flokksmönnum er búsettur á 
suðvesturhorni landsins. Kynjaskiptingin 
er nokkuð jöfn milli kjördæma og í heildina 
eru 53 prósent flokksmanna karlmenn en 
47 prósent þeirra konur. Meðalaldur þeirra 
er síðan 47 ár. 

Hjá Framsóknarflokknum vekur það at-

hygli að hann er eini flokkurinn, sem lét 
Fréttablaðinu í té tæmandi upplýsingar, 
sem er ekki með flesta skráða flokksmenn 
í Reykjavík. Það kjördæmi sem inniheld-
ur flesta skráða framsóknarmenn er Suður-
kjördæmi þar sem 3.576 manns eru skráð-
ir í flokkinn. Það er um 30 prósent allra 
flokksmanna hans. Flokkurinn er þar að 
auki með fæsta skráða flokksmenn í Suð-
vesturkjördæmi, sem er athyglisvert í sam-
anburði við hina flokkana þar sem Suð-
vesturkjördæmið er ætíð þeirra næstfjöl-
mennasta. Ef miðað er við að Reykjavík 
og Suðvesturkjördæmi teljist til þéttbýlis-
ins og hin þrjú kjördæmin til landsbyggðar-
innar þá er staða Framsóknarflokksins ein-
stök, því 63 prósent flokksmanna hans eru 
á landsbyggðinni.

Framsókn sker sig einnig úr hvað varðar 
kynjahlutföll enda eru um 63 prósent þeirra 
rúmlega tólf þúsund einstaklinga sem 
skráðir eru í flokkinn karlmenn. Það þýðir 
að rúmur þriðjungur flokksmanna er kven-
kyns og gerir það að verkum að Framsókn-
arflokkurinn er með minnst kynjajafnræði 
allra flokkanna sem gáfu tæmandi upplýs-
ingar. 

Vinstri græn er flokkur unga fólksins sam-
kvæmt flokksskrá sinni enda er meðalaldur  
þeirra sá lægsti sem fékkst uppgefinn, eða 
43 ár. Helmingur skráðra flokksmanna er 
í Reykjavík og þar er meðalaldurinn einn-
ig lægstur, eða 41 ár. Reykjavík er líka eini 
staðurinn þar sem konur eru fleiri en karlar 
hjá Vinstri grænum en í heildina eru sex pró-
sentum fleiri karlmenn í flokknum en konur. 
Þar munar mest um tvö kjördæmi, Suður og 
Norðaustur, þar sem karlmenn eru yfir 60 
prósent skráðra flokksmanna. 

Fjálslyndi flokkurinn veitti einung-
is upplýsingar um heildarfjölda skráðra 
flokksmanna í hverju kjördæmi fyrir sig. 
Starfsmenn flokksins sáu sér ekki fært að 
afhenda tölur um kynjahlutföll eða meðal-
aldur flokksmanna. Heildarfjöldi skráðra í 
Frjálslynda flokkinn er 1.642 sem gerir það 
að verkum að flokkurinn er sá minnsti af 
þeim fimm sem eiga fulltrúa á Alþingi. Rétt 
tæpur helmingur þeirra er í Reykjavík og 
tveir þriðju hlutar á suðvesturhorninu. 

Upplýsingar af því tagi sem hér er fjallað 
um liggja ekki fyrir hjá öðrum stjórnmála-
hreyfingum sem hyggja á framboð til al-
þingiskosninga í vor.

85 þúsund skráðir í stjórnmálaflokka
Sjálfstæðisflokkurinn er langfjölmennasti flokkur landsins 
samkvæmt flokksskrá hans. Tveir af hverjum þremur flokks-
mönnum Framsóknarflokksins eru á landsbyggðinni en 
sama hlutfall Samfylkingarmanna er á suðvesturhorninu. 
Vinstri græn eru með lægsta meðalaldur flokksmanna.



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Björgunarsveitarbíllinn Ford Econline 
350, árgerð 2004, er gífurlega öflugt 
verkfæri og kemur sveitarmönnum á 
Akureyri sífellt á óvart.

„Fordinn kom til okkar frá Bandaríkjun-
um síðla árs 2005 og var í breytingum hjá 
pólfaranum Gunnari Egilssyni hjá Icecool
fram í ársbyrjun 2006,“ segir Gunnar Þór 
Garðarsson, formaður tækjaflokks, hjá 
Björgunarsveitinni Súlum á Akureyri.

Eftir breytinguna var bíllinn orðinn ná-
kvæm eftirmynd bílsins sem flutti Gunnar 
Egilsson og félaga á Suðurpólinn, að frátal-
inni þriðju hásingunni. 

„Bíllinn er búinn nýjustu tölvutækni 
og fjarskiptabúnaði. Getur keyrt um á 46 
tommu dekkjum, er með framdrif, milli-
kassa og loftpúða ásamt Xenon ljósum sem 
eru margfalt öflugari en venjuleg ljós,“ 
segir Gunnar Þór.   

Fordinn rúmar fjórtán manns og er not-
aður við fólksflutninga í ófærð, við æfing-
ar og útköll. Gunnar segir bílinn virkilega 
hafa leynt á sér eftir breytingar og komið 
sveitarmönnum skemmtilega á óvart. 

„Hann var miklu öflugari en okkur grun-
aði. Síðasta sumar fórum við eftir endilöng-
um Vatnajökli vegna fjarskiptamála og þá 
þurftum að éta ofan í okkur allar fyrri spár 
um bílinn.“ 

Að hætti pólfara

Helgartilboð
T-Bone steik á pönnuna eða í ofninn

á aðeins 2990.- kr.kg

Grensásvegi 48   Búðarkór 1   gallerikjot.isOpið virka daga frá kl 10 -18:30 Laugardaga  frá kl 11 -17

Veitufyrirtæki greiða

þriðju hæstu
meðallaun

á Íslandi
- ef horft er til átján

atvinnugreinaflokka Hagstofunnar



Nýjasta fimm dyra útgáfa Ren-
ault Mégane kom á markaðinn 
síðasta haust. Bíllinn er ein-
staklega lipur og veggripið er 
stórgott. Líkt og Renault er von 
og vísa er bíllinn afar öruggur, 
en hann hlaut fimm stjörnur í 
árekstrarprófum EuroNCAP. 
Bíllinn ætti að falla vel í kram-
ið hjá fáguðum karlmönnum og 
módernískum konum.

Nýjasta útgáfan er svokölluð 
„make over“ útgáfa, eða andlits-
lyftingar útgáfa sem þýðir að bíll-
inn hefur fyrst og fremst feng-
ið betra útlit. Meðal annars eru nú 
speglar og hurðarhúnar eru samlit-
ir bílnum og í hann hefur verið sett 
leðurstýri sem er með þeim liprari 
sem ég hef snert fram til þessa.

Í fimm dyra Renault Mégane eru 
margir skemmtilegir fídusar. Einn 
þeirra er sá að ekki þarf að notast 
við lykil til að koma honum í gang 
heldur er hann ræstur með einum 
einföldum takka sem á stendur 
start/stop og til að takkinn virki 
stingur maður dyraopnaranum í 
þar til gerða rauf.

Þessi Renault er, líkt og aðrir 
Renault-bílar, útbúinn litlu hand-
fangi við stýrið, en með því má 
meðal annars hækka og lækka í 
hljómflutningstækjum og kanna 

hluti eins og ekinn kílómetrafjölda, 
hversu margir kílómetrar eru í að 
tankurinn klárist og hversu miklu 
bíllinn er að eyða akkúrat þá stund-
ina. Þetta er ótvíræður kostur.

Að aka bílnum er svo saga út 
af fyrir sig. Liprari bíl í þessum 
verðflokki er vart hægt að finna 
en veggrip er sérlega gott og er 
hann bæði snöggur upp og niður. 
Stýrið er sérlega létt, hugsanlega 
svo létt að mörgum gæti þótt það 
skorta meira viðnám, en fyrir þá 
sem kunna að fara með léttleik-
ann er þetta kærkomið. Ef Renault 
Mégane væri dýr myndi ég helst 

líkja honum við ársgamlan síams-
kött sem hefur öðlast gott vald á 
hreyfingum sínum en er um leið 
liprari og léttari en færasti dans-
ari.

Rými bílsins er ágætt. Það var 
gott að koma í hann bílstól og dóttir 
mín hafði gott útsýni, en fótarými 
fyrir langlappa er ekki mikið í 
aftursætinu. Skottið er heldur ekki 
stórt, en upp á móti því vegur að 
hægt er að leggja niður sætin og 
stækka skottið um leið.

Ef ég þyrfti að kaupa mér bíl á 
morgun væri ekki ólíklegt að ég 
fetaði í fótspor forfeðranna og 
fjárfesti í Renault, eða Runó eins 
og dóttir mín tveggja ára kallar 
þennan uppáhaldsbíl sinn.

Það að hann sé franskur er út 
af fyrir sig kostur, en fyrir utan 
það er þetta bæði öruggur, smart 
og skemmtilegur bíll, sem fágað-
ir karlmenn og flestar módernísk-
ar konur kunna vel að meta. 

Lipur og léttur Mégane

SMUR- BÓN OG DEKKJAÞJÓNUSTAN
SÆTÚNI 4 • SÍMI 562 6066
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Ford hefur hlotið orkustjörnu 
Umhverfisstofnunar Banda-
ríkjanna, EPA, fyrir að minnka 
orkunotkun um fimm prósent á 
síðasta ári.

Síðan árið 2000 hefur Ford dregið 
orkunotkun fyrirtækisins saman 
um 25 prósent. Á síðasta ári nam 
samdrátturinn fimm prósentum 
og fyrir það hlaut fyrirtækið orku-
stjörnu EPA, annað árið í röð.

Orkusparnaðurinn þýðir sparn-
að upp á um 1,8 milljarða í krón-
um. Sparnaðinum var náð fram 
með einföldum aðgerðum eins og 
að skipta út hefðbundnum ljósa-
perum fyrir langlífar og orku-
sparandi perur á öllum skrifstof-
um, dreifingarmiðstöðvum, og 
framleiðslustöðum Ford. Einn-
ig var farið út í flóknari aðgerð-
ir eins og að einfalda og betrum-
bæta sprautunarferil nýrra bíla 
og endurnýta málningargufur til 
rafmagnsframleiðslu.

Ford fær EPA
orkustjörnuna

Smiðjuvellir 3 • 230 Kefl avík • Sími 422-7722



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

10-30%
afsláttur á

nýjum vörum
Þvottabjörn

Refur 
Lambaskinn

Kálfur
Leðurveski

*Tilboðið gildir til 7. apríl

NIHAN PELSAR
            PÁSKATILBOÐ

Laugavegi 30 S: 534 7655

Fatnaður fyrir konur á öllum aldri, förðun, 
tónlist og dansspor einkenndu tískusýningu í 
Félags- og þjónustumiðstöðinni á Vesturgötu 7.

Verslunin Dalakofinn í Hafnarfirði kynnti fatnað á 
tískusýningu sem drifin var upp í húsnæði Félags-
þjónustu Reykjavíkurborgar á Vesturgötu 7 síðasta 
föstudag. Sýningardömurnar eru fastagestir í félags-
miðstöðinni og svifu þar um sali íklæddar hinum fín-
ustu fötum, farðaðar samkvæmt nýjustu tísku og með 
danssporin á hreinu. Að sögn Halldóru Guðmunds-
dóttur, forstöðukonu félagsstarfsins, er enginn hörg-
ull á tískusýningarfólki á Vesturgötunni. „Það er sleg-
ist um að fá að sýna,“ segir hún og er ánægð með sitt 
lið, sem hún segir eldhresst og skemmtilegt. „Lífið er 
ekki búið þótt fólk verði sextíu og sjö,“ segir hún og 
tekur líka fram að allir séu velkomnir á Vesturgötuna, 
á hvaða aldri sem er.

Slegist um að fá að sýna

Vanessa Redgrave valin tákn-
mynd fegurðar af style.com.

Vanessa Redgrave hefur verið 
valin fegurðargyðja mánaðarins 
af forsvarsmönnum style.com, í 
tilefni af endurkomu leikkonunn-

ar á Broadway. Um þessar mundir 
leikur hún í einleiknum The Year 
of Magical Thinking, sem byggir 
á æviágripi rithöfundarins Joan 
Didion.

Aðstandendur veftímaritsins 
spara ekki stóryrðin til að lýsa 
fegurð leikkonunnar. Þeir segja 
meðal annars að þótt kastaníu-
brúnt hár Redgrave hafi gránað í 
tímans rás, þá heilli há kinnbein-
in, hvöss, blá augun og gáfulegt 
yfirbragðið áhorfendur, með sama 
hætti og fyrir 40 árum. Þá vakti 
Redgrave fyrst heimsathygli fyrir 
leik sinn í kvikmyndinni Blow Up 
(1966).

Síðan þá hefur Redgrave unnið 
hvern leiksigurinn á fætur öðrum 
og státar meðal annars af Tony 
verðlaunagrip, tveimur Emmy 
verðlaunum, jafn mörgum Gold-
en Globe verðlaunum og Óskar-
styttu, fyrir bestan leik kvenna 
í aukahlutverki fyrir kvikmynd-
ina Julia (1977) þar sem hún lék á 
móti Jane Fonda.

Nú bætist rithöfundurinn Joan 

Didion í skrautlegt persónusafn 
Redgrave og því viðeigandi að 
mati forsvarsmanna style.com að 
heiðra stórleikkonuna fyrir starf 
hennar í þágu listagyðjunnar.

Jafn heillandi og 
fyrir fjörutíu árum

Teygjubelti 
kr. 1.990,-
Skart 
Hárskraut
Fermingarhárskraut
Ný sending af 
Palestínuklútum 
-  allir litir 
á 1.290 kr

SKARTHÚSIÐ
Laugavegi 12, s. 562 2466
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Vorlínan
í yfirhöfnum

Kristín Eva Sveinsdóttir var lögreglukona í níu ár. 
Nú hefur hún söðlað um og opnað tískuvöruverslun-
ina Hype.

Hype er grískt tískumerki fyrir konur. Hingað til hefur 
það ekki verið fáanlegt hérlendis en nú hefur verið 
opnuð verslun í Reykjavík sem býður upp á þetta aþ-
enska merki. „Ég datt inn í Hype búð í Grikklandi fyrir 
nokkrum árum fyrir tilviljun og féll þá fyrir merkinu,“ 
segir Kristín Eva Sveinsdóttir, sem rekur Hype-verslun-
ina hérlendis ásamt Kjartani Jóhannssyni. „Ég var búin 
að vera lögreglukona í níu ár og mig langaði að breyta til 
og leit á þetta sem fullkomið tækifæri.“

Hype-verslunin er til húsa á Laugavegi 83. „Fötin frá 
Hype eru mjög fjölbreytt, allt frá kjólum og gallabuxum 
til skarts og skófatnaðar. Fötin eru fyrir flest tækifæri, 
hvort sem um fína viðburði er að ræða eða hversdaginn,“ 
segir Kristín Eva. „Hype-línan er svolítið sérstök og mót-
tökurnar hafa verið mjög góðar.“

Það eru mikil viðbrigði að fara úr lögreglunni í versl-
unarrekstur en sú breyting leggst vel í Kristínu Evu. „Ja, 
það mætti segja að ég sé svo sem ennþá lögga, nema í 
þetta skipti er ég tískulögga,“ segir Kristín Eva og hlær.

Grísk tískuvara frá Aþenu

Janice Dickinson meinaður 
aðgangur að tískuvikum.

Janice Dickinson hefur verið 
meinaður aðgangur að öllum tísku-
tengdum viðburðum á vegum stór-
fyrirtækisins IMG, þar á meðal 
tískuvikunni í New York, Miami 
og Los Angeles, eftir að hafa vald-
ið fjaðrafoki á tískusýningu Ed 
Hardy.

Dickinson, sem er sjálftitl-
uð fyrirverandi ofurfyrirsæta 
og sjónvarpsþáttastjórnandi, á 
að hafa tekið í leyfisleysi sæti 
í fremstu röð, sem var frátek-
ið fyrir framkvæmdastýru IMG, 
Fern Mallis. Þegar hún var beðin 
um að færa sig brást hún illa við 
og neitaði að færa sig. Eigandi 
snyrtivörukeðjunnar Smashbox, 
Dean Factor, náði loks að tala 
stjörnuna til, sem lét undan og 
fékk annað sæti.

Að sýningu lokinni afsakaði 
Dickinson sig með því að hafa 
brotið tá á sýningunni og þurft að 
stinga fætinum ofan í klakabox, 
sem átti að nota til að kæla áfengi. 
Þess vegna hafi hún ekki getað 
fært sig.

Óvíst er að útskýringin dugi þó 
til að draga úr reiði aðstandenda 
IMG. Uppákoman gæti því haft 
slæmar afleiðingar í för með sér 
fyrir umboðsskrifstofu Dickinson, 

þar sem IMG gæti hægilega mein-
að fyrirsætum hennar aðgöngu að 
tískusýningum og -uppákomum. 
Dickinson virðist því ekki bara 
hafa brotið tá, heldur skotið sig í 
fótinn.

Janice Dickinson 
skaut sig í fótinn

Mjúkir, fíngerðir og náttúruleg-
ir litir.

Vorlínan frá Guerlain er hönnuð 
af Olivier Echaudemaison, en 
hann er einn virtasti förðunar-
meistari okkar tíma. Hugmynd 
Oliviers að næstu vorlínu 
dregur hann úr útgangs-
punktinum
„Pure Chic“ 
sem mætti út-
leggast sem 
„Klassagella“
á okkar ást-
kæra ylhýra 
þó sannarlega 
sé erfitt að 
þýða þennan 
franska frasa. 

Þetta
vorið er nýtt 
gloss í aðalhlut-

verki hjá Guerlain, en það kall-
ast KissKissGloss og kemur með 
nýjum bursta sem auðveldar 

að setja það á. Gljáinn end-
ist betur en í honum er sér-

stök formúla sem gerir 
það að verkum að það 
er ekki aðeins glossið 
sjálft sem hefur gljáa 
heldur liturinn í því 
líka.

Vorlitirnir frá Guerlain



Er rafmagnstækin hófu að 
færa þægindi inn á heimilin á 
fyrri hluta síðustu aldar varð 
til öflugt fyrirtæki á Íslandi 
sem framleiddi slík tæki. Það 
var Rafha í Hafnarfirði.

Fyrsta rafmagnseldavélin var 
búin til í Rafha árið 1937 og það ár 
voru framleiddar 184 slíkar vélar. 
Þær líktust þýskum vélum sem 
hér voru á markaði. Þegar stríð-
ið skall á lenti Rafha í erfiðleik-
um með að útvega efni í Evrópu 
og sneri sér því til Ameríku. Því 
var hönnuð ný eldavél með amer-
ískum rafbúnaði, gormahellum og 
hitastilli með Fahrenheit-kvarða. 
Árið 1945 var stríðið úti. Þá efld-
ist framleiðslan hjá Rafha og 
fyrirtækið hóf að framleiða ryk-
sugur, kæliskápa og þvottavélar. 
Í árslok 1960 hafði það framleitt 
samtals rúmlega 86.000 raftæki 
af meira en þrjátíu gerðum, fyrir 
utan 11.000 ljósatæki. Upp úr 1960 
var innflutningur gefinn frjáls og 
upp úr því dró úr framleiðslu ís-
lenskra rafmagnstækja. 
Enn er Rafha þó öflugt fyrirtæki 
en nú í innflutningi á raftækjum 
og innréttingum. 

Í Byggðasafni Hafnarfjarðar 
er sérstakt Rafha horn. Þar voru 
flestar myndirnar teknar. Aðrar 
eru frá fyrirtækinu Rafha á Suð-
urlandsbraut 16.

Íslensk heimilistæki 
auðvelduðu daglegt lífÁ www.epal.is eru alltaf nokk-

ur húsgögn á tilboði. Meðal 
þess sem þar má nú sjá er 
verklegir stólar úr vír. 

Rauðar pullur eru í Bertoia-stólun-
um sem nú eru á nettilboði í Epal. 
Þær gera tvennt í senn, prýða stól-
ana og auka þægindi þeirra. Stól-
arnir eru teiknaðir af Harry Bert-
oia og framleiddir hjá Knoll. Þeir 
kosta nú 45.000 krónur stykkið en 
voru áður á 67.500 og upplagið er 
mjög takmarkað. 

Vír og pulla

Margir eiga örbylgjuofn sem þeir 
nota sárasjaldan.

Bæði tími og orka sparast þegar 
matreitt er í örbylgjuofni. Það 
tekur sjö mínútur að matreiða 250 
g af kartöflum í örbylgjuofni en 25 
mínútur á eldavél.

 Örbylgjan er tilvalin til að hita upp afganga. 
Einnig er gott að skvetta smá vatni á hart brauð og mýkja 
það upp í ofninum. 

Meiri safi næst úr sítrónum og appelsínum ef þær eru settar í örbylgj-
una í nokkrar sekúndur.

Til að ná hýðinu utan af hvítlauksrifi er þjóðráð að setja það inn í ör-
bylgjuofn í fimmtán sekúndur. Eftir það flettist það afar auðveldlega 
af.

Nýting örbylgjuofnsins



Kvenfélagasamband Íslands 
selur gjafabréf til stuðnings 
fórnarlömbum flóðanna í Asíu. 
Bágstaddar fjölskyldur fá í 
staðinn afhent geitapar sem 
nýtist vel á þessu svæði.

Kvenfélagasamband Íslands að-
stoðar fórnalömb flóðanna í Asíu 
með sölu á gjafabréfum. Fyrir 
hvert bréf fá bágstaddar fjöl-
skyldur sem urðu illa úti í flóð-
unum annan í jólum 2004 afhent 
geitapar. Gjafabréfin  eru stað-
festing á að viðkomandi hafi keypt 
eitt geitapar. 

Geitur nýtast mjög vel á þess-
um svæðum en af þeim fæst kjöt, 
ull og mjólk. 

Eitt geitapar kostar 5.000 krón-
ur og það er hægt að kaupa fleiri 
en eitt par. Gjafabréf af geitapari 
er tilvalið í afmælis- og tækifær-
isgjafir.

Gjafabréfin fást á skrifstofu 
KÍ.

Sjá: www.kvenfelag.is.

Geitur til 
fórnarlamba

Ullarlús er helst að finna í 
gróðurhúsum en hún berst stund-
um í híbýli manna með gróður-
húsajurtum.

Fullvaxið kvendýr er 3-4 mm 
að lengd, kúpt að ofan, með 
þroskaða fætur og liðskipta húð 
sem smitar frá sér hvítu vax-
efni í duftformi á móbrúnni húð-
inni. Húðin myndar kögur úr 
eins konar ullarþráðum á jöðr-
um á bol dýranna. Eitt kven-
dýr getur orpið allt að 300 eggj-
um á ævinni. Eggin eru gul og 
verpir móðurdýrið þeim í nokk-
urs konar eggjapoka sem dýrið 
myndar úr hvítum vaxþráðum.

Ullarlýs skilja eftir sig saur 
á laufblöðum plantna. Saurinn 
er sykurríkur og oft kallaður 
hunangsdögg hjá öðrum lúsum. 
Saurinn veldur því að það lokast 
fyrir öndun laufblaðanna sem 
verða límkennd og hrein gróðr-
arstía fyrir svarta sníkjusveppi 
(lúsasvertu, Fumago vagans).

Karldýr þróast í sívölum vax-
pípum og verða allt að 1 mm að 
lengd. Þessi fíngerðu dýr sjást 
sjaldan á plöntum en þegar sól-
skin er sjást þau sveima um í 
hópum. Karldýrin eru rauðgul að 
lit með tvo vaxþræði á afturbol.

Ullarlýs geta valdið miklum 
skaða þar sem þær ná sér á strik. 
Helst er að þvo plönturnar með 
heitu vatni, þó ekki yfir 50 stiga 
heitu, og bursta þær varlega. 
Plöntulyf fæst líka til að eyða 
þessum dýrum.

Þegar fólk þarf að fá til sín 
meindýraeyði eða garðúðara þá 
skal alltaf óska eftir að fá að sjá 
starfsskírteini útgefið af Um-
hverfisstofnun og eiturefnaleyfi 
gefið út af lögreglustjóra/sýslu-
manni og það mikilvægasta er 
að viðkomandi hafi starfsleyfi 
frá viðkomandi sveitafélagi. Ein 
og sér hafa starfsréttindi mein-
dýraeyða og garðúðara ekkert 
gildi. Athugaðu hvort öll skír-
teini séu í gildi. Félagar í Félagi 
meindýraeyða eru með félags-
skírteini á sér. Fáðu alltaf nótu 
vegna viðskiptanna.

Réttindi meindýraeyða og 
garðúðara frá erlendum ríkjum 
og félagasamtökum gilda ekki á 
Íslandi.

Lesendum fréttablaðsins er 
velkomið að að senda fyrirspurn 
á netfangið: gudmunduroli@sim-
net.is

Heimildir:
Upplýsingar og fróðleikur um 
Meindýr og Varnir 2004, Guð-
mundur Óli Scheving
Meindýr í húsum og gróðri 1944, 
Geir Gígja

Lesendum Fréttablaðsins er velkomið að senda fyrirspurn á 
netfangið: gudmunduroli@simnet.is

- fyrsta flokks. Stór orð sem reynslan réttlætir.

FÖNIX Raftækjaverslun . Hátúni 6a . 105 Reykjavík . Sími 552 4420 . Fax 562 3735 . fonix@fonix.is . www.fonix.is

Gram kæliskápana þekkja allir Íslendingar.

Gram stendur fyrir glæsileika,  gæði og tímalausa hönnun.

Gram er gæðamerki sem uppfyllir kröfur þínar í dag og 
til framtíðar. Um áratuga skeið hefur Gram þróað gæðavörur 
fyrir íslensk eldhús. Þú getur fengið Gram kæliskápana úr
áli, ryðfríu stáli eða hvíta, frístandandi  eða innbyggða.

Uppþvottavélar

Kæliskápar

Þvottahæfni

Þurrkhæfni

Orkunýting

ASKO D3250FI uppþvottavélin er 

“Best i test 2005”að mati 

dönsku neytendasamtakanna.

Eftirfarandi eiginleikar voru athugaðir:

Vatnsnotkun

Hljóðstyrkur

Þvottatími

Nilfisk ryksugurnar þekkja allir enda hafa þær þjónað 
Íslendingum í yfir 70 ár.
Nilfisk ryksugurnar eru sérlega hljóðlátar.
Þær eru búnar fullkomnu síunarkerfi sem fangar ofnæmisvaka.
Þær eru sterkbyggðar og léttar og búa yfir miklum sogkrafti. 
Komdu í Fönix og sjáðu úrvalið og gæðin með eigin augum. 

Ryksugur

Ármúla 42 · Sími 895 8966
mánudaga - föstudaga 10-18
laugardaga og sunnudaga 11-18Opið

Glæsilegir gólfvasar
á sprengiverði

30-80% afsláttur

AÐEINS
laugardag og sunnudag

Margar stærðir
af gólfvösum

Fjölbreytt úrval
Feng-Sui vörum

Grísirnar
komnar aftur



Á meðan Bandaríkjamenn 
vilja kalla menningu sína 
„bræðing“ eða „melting pot“ 
kjósa Kanadabúar að líkja 
sínu samfélagi við mósaík-
mynstur þar sem margs konar 
menningarheimar liggja sam-
hliða í sátt og samlyndi. 

Montreal er önnur stærsta borg-
in í Kanada og önnur stærsta borg 
heimsins þar sem töluð er franska, 
næst á eftir Parísarborg. Þar er að 
finna ótrúlega mikinn og spenn-
andi menningarheim, margvís-
lega veitingastaði, söfn, skemmti-
staði og fleira. 

Á sumrin leggja yfirvöld í 
Montreal metnað sinn í ýmiss 
konar hátíðir en meðal þeirra 
má nefna alþjóðlega djasshátíð 
sem vanalega fer fram í byrjun 
júlímánaðar. Um tvær milljón-
ir manna leggja leið sína á þessa 
hátíð sem fyrir löngu hefur skip-
að sér sess sem ein merkileg-
asta sinnar tegundar í heimin-
um. Hjarta menningarinnar slær í 
Place des Arts, en þar eiga aðset-
ur Sinfóníuhljómsveit Montreal, 
Les Grands Ballets Canadiens, 
Montreal-óperan og nýlistasafn 
borgarinnar. Þar fara einnig fram 
leiksýningar, tónleikar og fleira 
sem tengist menningu og listum. 

Veitinga- og kaffihús eru fjöl-
mörg í þessari skemmtilegu borg, 
enda stutt að sækja í tenginguna 
við Frakka, sem hingað til hafa 
þótt efstir á blaði þegar kemur að 
veitingahúsamenningu.

Næturlíf borgarinnar er einn-
ig sérlega spennandi og litskrúð-
ugt, en fyrir þá sem slíkt kunna 

að meta er vert að benda á kvölds-
iglingu niður St. Lawrence ánna, 
áður en haldið er í hið glæsilega 
Casino de Montréal sem er opið 
fram á morgun. 

Á næstunni mun Icelandair 
hefja áætlunarflug til Montreal, 
en það mun eflaust gleðja margan 
ferðalanginn.

Iðandi mannlíf, menning 
og margvíslegir straumar

Blindir farþegar hjá Icelandair geta tekið með sér blindrahund í 
farþegarými flugvélanna.

Farþegar Icelandair sem þurfa að-
stoð blindrahunds geta tekið hund-
inn með sér inn í flugvélina. Hund-
urinn fær þó ekki eigið sæti heldur 
er honum  komið fyrir á tilteknum 
stað fyrir dýr um borð. 

Tiltekið leyfi fyrir hundinn verð-
ur að vera til staðar á áfangastað 
þess lands sem ferðast er til. Slíkt 
leyfi er á ábyrgð farþegans sem 
ferðast með hundinn. Á meðan 
ferðalaginu stendur þarf hundur-
inn að vera með múl.

Blindrahundar í flug

Gönguferðir í Skotlandi
Býð upp á  4 - 7 daga gönguferðir fyrir hressar konur

á öllum aldri um hina frægu West Highland Way.
Gengið er með fram hinu rómaða Loch Lomond vatni og

upp í hálöndin. Tilvalin ferð fyrir vinkonur, mæðgur, 
vinnu og gönguhópa.

Allar nánari upplýsingar nna á vefsíðunni minni
www.skotganga.co.uk og hjá Ingu fararstjóra

í síma 897-8841.

NÁM Í DANMÖRKU

Í boði er:
Á ensku og dönsku  

• Byggingafræði   
• Byggingaiðnfræði
• Markaðshagfræði  

Á ensku
• Framleiðslutæknifræði
• Útflutningstæknifræði

Á dönsku
• Véltækni
• Véltæknifræði
• Landmælingar
• Tölvutæknifræði
• Aðgangsnámskeið
• Byggingatæknifræði
   

Hjá VITUS BERING í Horsens bjóðum við
upp á margvíslega menntun.

Fulltrúar skólans, Jørgen Rasmussen og
Johan Eli Ellendersen verða á Íslandi (Hótel Plaza) frá
23.mars til 30.mars. Þeir sem hafa áhuga geta haft sam-
band, hringið í síma 5901400, leggið inn skilaboð og við
munum hringja tilbaka, eða hringið beint í Johan í síma
8458715.

UNIVERSITY COLLEGE - 
VITUS BERING DENMARK

CHR. M. ØSTERGAARDS VEJ 4
DK-8700 HORSENS

TEL. +45 7625 5000
FAX: +45 7625 5100

EMAIL: UC@VITUSBERING.DK.
www.vitusbering.dk/uc

V I T U S  B E R I N G D E N M A R K

U N I V E R S I T Y C O L L E G E

Kanada
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SPURÐU FASTEIGNASALANN...
...HVORT ÞAÐ SÉU
   GLUGGAR Í DRAUMAÍBÚÐINNI

Því það skiptir máli.

HÖNNUN

Þjóðlegt
með tilgang

INNLIT

Nýtt eldhús á 
tónlistarheimili

SÝNING

Handgerðir
bollar



hús&heimili

hönnun

Guðný var að leggja lokahönd á for-
láta ketti og mýs þegar blaðamaður 
leit þar inn í vikunni. Skepnur þær 
eru í bollalíki og eru á leið á sýn-
ingu í Kringlunni á kaffibollasýn-
ingu Kaffitárs og Leirlistafélagsins 
sem verður opnuð á morgun. 

Guðný segist fyrst og fremst 
líta á sig sem keramiker og hönn-
uð, fremur en eiginlegan myndlist-
armann en hún hefur á ferli sínum 
einbeitt sér að litlum nytjahlutum. 
En meðal gripanna eru einnig hlut-
ir sem teljast mega skúlptúrar, til 
dæmis óvenjulegar karöflur sem 
Guðný hefur hannað. „Ég safna 
alls konar flöskum sem ég fæ úr 
Endurvinnslunni og skreyti þær. 
Ég gerði til að mynda ættartré 
með nítján flöskum og sýndi á af-
mælissýningu Leirlistafélagsins 
í Hafnarborg á síðasta ári.“ Tapp-
arnir á flöskunum eru allir í kven-
líki og Guðný útskýrir að þeir hafi 
talsvert femíniska skírskotun en 
þátttakendur á fyrrgreindri sýn-
ingu voru allir af sama kyni. 

Guðný vinnur mest með post-
ulín og steypir gripina, ásamt því 
að handmóta þá. Hún hefur einnig 
tekið plastið í sína þjónustu og búið 
til listgripi úr því. Hún sækir ann-
ars innblástur sinn í allt mögulegt, 
vinnur talsvert með náttúruform –
auk katta og músa má sjá vísanir í 
skordýr og sauðfé á gripum henn-
ar. Einnig sækir hún í þjóðtrú og 
bókmenntaarfinn en verkin eru þó 
síst þrúguð af sögunni heldur ein-
kennast þau fremur af léttleika og 
skapandi endurvinnslu eldri hug-
mynda. Hversdaglegir hlutir eins 
og niðurföll og þakrennur verða 
einnig hugmyndir að nytjahlutum 
Guðnýjar því á borðinu má einnig 
sjá ýmiskonar ílát og vasa mótaða 
eftir slíku þarfaþingi. 

Meðfram listsköpun sinni starf-
ar Guðný sem kennari en hún 
menntaði sig í því fagi áður en hún 
fetaði listabrautina. Hún hefur um 
áraraðir kennt ungum krökkum 
myndlist og segir það starf vera 
ákveðinn innblástur fyrir listina. 
Á vinnuborðinu nú eru til dæmis 

bollar sem Guðný hefur skreytt 
með teikningum barna. „Ég bað 
þau um að teikna fyrir mig nokkr-
ar myndir. Ég hef reglulega gaman 
af þeim, það er svo mikil gleði og 
leikur í myndunum þeirra.“

Guðný hefur reglulega tekið þátt 
í sýningum og á vordögum verð-
ur hún með í hönnunarsýningunni 
Kviku sem Listasafn Reykjavíkur 
stendur fyrir á Listahátíð en þar 

verður sjónum beint að íslenskri 
samtímahönnun. Guðný segir það 
einstakt tækifæri enda sé sjald-
gæft að listastofnanir leggi áherslu 
á hönnun í sýningum sínum.

Guðný hefur starfað sem leir-
listamaður í um tíu ár en hún segir 
að áhugi á hönnun hafi aukist gríð-
arlega á þeim tíma. „Fólk er orðið 
mun meðvitaðra um hönnun al-
mennt. Við erum samt mjög ung 
og eigum margt ólært, við Íslend-
ingar. Við eigum ekki marga fram-
úrskarandi hönnuði ennþá en það 
er mjög spennandi að horfa til 
framtíðarinnar, til dæmis til Lista-
háskólans.“ Guðný útskýrir þó að 
leirlist sé ekki lengur kennd við 
Listaháskólann heldur geti nem-
endur þar eins valið sér þann efni-
við innan hönnunarbrautarinn-
ar. Hins vegar sé hægt að sækja 
undirbúningsnámskeið í leirlist 
hjá Myndlistaskóla Reykjavík-
ur. Guðný bendir einnig á að fag-
mennska í framleiðslu nytjalist-
ar hafi aukist á undanförnum 
árum, ekki síst fyrir tilstilli félaga 
á borð við Handverks og hönnun 
sem hefur beitt sér fyrir  eflingu 
listiðnaðar hérlendis ásamt því að 
auka gæðavitund á þessu sviði. - khh

Kettir, mýs og myndir
 Í Auðbrekku í Kópavogi eru vinnustofur sem kenndar eru við Skruggustein. Þar starfa 

leirlistamenn og málarar, þar á meðal Guðný Hafsteinsdóttir keramiker.

Guðný  hefur kennt ungum krökkum 
myndlist um áraraðir en teikningar 
þeirra eru henni ákveðinn innblástur.

Viltu kött eða mús undir kaffið? 

Guðný Hafsteinsdóttir keramiker leitar víða fanga og sækir innblástur sinn í mismun-
andi náttúruform, íslenska þjóðtrú og hversdagsleg fyrirbrigði á borð við niðurföll 
og þakrennur. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Útgáfufélag: 365 - prentmiðlar, Skaftahlíð 25, 105 Reykjavík, sími: 550-5000 Ritstjórar: Kristín 
Eva Þórhallsdóttir kristineva@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is. Aug-
lýsingar: Rut Bergsdóttir, 550-5876, rut@frett.is Útlitshönnuður: Kristín Agnarsdóttir kristina@
frettabladid.is. Forsíðumynd: Gunnar V. Andrésson tók þessa mynd af Herði Áskelssyni og Ingu 
Rós Ingólfsdóttur í nýja eldhúsinu þeirra.

 Á RÓSABEÐI gæti þessi 
motta heitið sem hönnuð er af 
hinni spænsku Nani Marqi-
una. Hún hannar mikið af 
teppum og mottum og minna 
margar þeirra á náttúruna. 
Hér hefur Marqiuna mótað 
filtefni þannig að það líkist 
rósablöðum.

B&B ITALIA var stofnað árið 1966 og er leiðandi fyrirtæki í 
nútímahönnun innanstokksmuna. Margir þekktir hönnuðir hafa 
starfað fyrir fyrirtækið og eru til að mynda sófar og stólar frá þeim 
þekktir um allan heim. www.bebitalia.it

TUFTY-TIME leðursófi eftir Patricia Urquiola frá 2006. Sóf-
inn er nokkurs konar ottóman dívan og hægt er að raða eining-
um saman á marga vegu. Urquiola er fædd á Spáni en lifir og starf-
ar í Mílanó á Ítalíu. Hún hefur starfað fyrir mörg þekkt fyrirtæki fyrir 
utan B&B eins og Alessi, Cassina, Fasem, Kartell og mörg önnur.

ARNE SÓFI eftir Antonio Citterio. Sófarnir geta bæði staðið 
við vegg eða í miðju rými. Citterio fæddist í Meda árið 1950 og líkt 
og Urquiola býr hann og starfar í Mílanó.
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TEPPI Á STIGAHÚS
- gott verð -

komum og gerum verðtilboð

PGV ehf. ı Bæjarhrauni 6 ı 220 Hafnafjörður ı Sími: 564 6080 ı Fax: 564 6081 ı www.pgv.is

GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN

• FALLEGT ÚTLIT

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

Verkefnalisti Kristínar Brynju 
Gunnarsdóttur, arkitekts og 
innanhússarkitekts, er fjölbreytt-
ur og fyrir utan að vera alltaf 
með nokkur innréttingarverkefni 
fyrir einstaklinga eru einbýlis- 
og sumarhús líka á teikniborðinu, 
sem og skipulag og innréttingar 
fyrir fyrirtæki.

Þeir sem hafa fylgst með hús-
búnaðarblöðum í gegnum tíðina 
hafa ósjaldan rekist á forkunn-
arfögur baðherbergi, eldhús og 
fleira sem Kristín Brynja hefur 
séð um. En hver eru skemmtileg-
ustu verkefnin? „Ég get ekki sagt 
til um hvort eitthvað verkefni sé 
skemmtilegra en annað en þegar 
allt gengur vel og ferlið er skap-
andi og kröftugt er mjög gaman að 
vinna. Að byrja verkefnaferlið er 
alltaf skemmtilegt því þá á mesta 
sköpunin sér stað,“ segir Kristín 
Brynja. „Íslendingar kunna að 
nýta sér þessa þjónustu og það er 
gaman að kynnast mismunandi 
fólki í gegnum starfið.“

Einrúm hefur meðal annars 
komið að hönnun skrifstofuhús-
næðis fyrir Skjá einn og hún segir 
það alltaf að aukast að þau taki að 
sér stærri verkefni fyrir fyrir-
tæki. En hvað er vinsælast inni á 
heimilum? „Fólk er hrifið af ljósu 
sem er svo blandað saman við 
einhverjar viðartegundir og þar 
ræður smekkur fólks því hvaða 
viður verður fyrir valinu. Þetta 
galopna rými er aðeins á undan-
haldi en fólk vill gjarnan eitthvað 

sem er mitt á milli þess opna og 
þess sem er alveg hólfað af.“

Árið 1993 útskrifaðist Kristín 
Brynja frá Danmarks Design Skole 
sem innanhússarkitekt og frá Kon-
unglegu dönsku listaakademíunni
útskrifaðist hún sem arkitekt sex 
árum síðar. Eftir útskrift vann 
hún um skamman tíma hjá teikni-
stofunni Tröð uns Einrúm kom til 
skjalanna. En er ekkert erfitt að 
sameina starf arkitekts og innan-
hússarkitekts? „Nei, það gengur 
mjög vel, þessi störf eiga augljós-
lega mjög vel saman.”

Minna um opin rými
 Kristín Brynja Gunnarsdóttir er starfandi arkitekt og innanhússarkitekt og hefur frá árinu 

2001 rekið teiknistofuna Einrúm ásamt eiginmanni sínum, Steffan Iwersen arkitekt.

Kristín Brynja Gunnarsdóttir, arkitekt og 
innanhússarkitekt, segir algengt að fólk 
velji fallegan við með sprautulökkuðum 
innréttingum. 

Eldhúsið er málað með blárri olíumáln-
ingu og hurðir eru hvítsprautulakkaðar. 
Bekkurinn er úr tekki. 

Bústaður sem stendur á skógi vöxnu 
landi. Í stað þess að ryðja trén hlykkjast 
bústaðurinn eftir landinu og rýmin 
eru opin, löng og mjó. Pallurinn liggur 
neðar en húsið til að handriðið skyggi 
ekki á útsýnið. 

Séð frá götu virkar húsið í Grafarvogi 
eins og virki þar sem aðeins einn gluggi 
snýr að henni. Að Esjunni opnast útsýn-
ið hins vegar og margir gluggar í þá átt.

Hús í Grafarvogi sem Einrúm teiknaði að utan og innan. Mikill hæðarmunur er í 
húsinu og rýmið fremur opið.

Bouroullec-greinarnar eru hér notaðar 
fyrir gluggana á frumlegan hátt. Þær 
fást í saltfélaginu. 
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10-11 Arnarbakka, Reykjavík
10-11 Austurstræti, Reykjavík
10-11 Barónsstíg, Reykjavík
10-11 Borgartúni, Reykjavík
10-11 Dalvegi, Kópavogi
10-11 Engihjalla, Kópavogi
10-11 Hafnargötu, Keflavík
10-11 Hafnarstræti, Akureyri
10-11 Hjallabrekku, Kópavogi
10-11 Hjarðarhaga, Reykjavík

10-11 Kaupangi, Akureyri
10-11 Langarima, Reykjavík
10-11 Laugarlæk, Reykjavík
10-11 Lágmúla, Reykjavík
10-11 Leifsstöð komusal
10-11 Lyngási, Garðabæ
10-11 Melabraut, Hafnarfirði
10-11 Seljavegi, Reykjavík
10-11 Sporhömrum, Reykjavík
10-11 Staðarbergi, Hafnarfirði
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Á rstíð túlípana er gengin í garð og eru 
þeir fáanlegir í blómaverslunum, í mat-

vöruverslunum og víðar. Fjölmargir litir eru til 
og ætti að vera auðvelt að finna túlípana sem 
tóna við stíl heimilisins. Oftast er afskornum 
blómum komið fyrir í vasa í stofunni. Þau 
geta hins vegar vel prýtt önnur herbergi 
heimilisins, þar á meðal baðherbergið. 
Túlípana er hægt að velja í stíl við handklæði 
og annað sem er að finna á baðherberginu. 
Í vasa við vaskinn gefa þau baðherberg-
inu fallegan svip og minna á hreinleika og 
fegurð.

BLÓM
Á BAÐHERBERGIÐ

1. Stílhrein litil silfurfata, tilvalin í 
baðherbergið. Ekki spillir fyrir að alls 
konar aukahlutir á baðið fást í stíl. 
Þessi fata er til í Debenhams í Smára-
lind og kostar 2.990 kr.

2. Rauð ruslafata frá Brabant-
ia  tekur 12 lítra. Hún er í retro-stíl og 
er til í ýmsum litum og stærðum. Hún 
fæst í Bræðrunum Ormsson og kostar 
4.989 kr. 

3. Superman  Stundum virðist ruslið 
vera að bera mann ofurliði en þá er um 
að gera að fá Ofurmennið í málið. Þessi 
kröftuga ruslafata fæst í Pennanum í 
Kringlunni og kostar 1.595 kr.

4. Svínarí  Ruslafatan gefur hugmynd-
inni að ,,ganga um eins og svín“ nýja vídd. 
Hver ákvað svo sem að svín væru eitthvað 
subbuleg? Þetta eru víst afskaplega 
þrifalegar skepnur og þetta svín gleyp-
ir ruslið og heldur í horfinu. Þessi 
skemmtilega ruslafata fæst í Byggt 
og búið í Kringlunni og kostar 1.879 
kr. Hún er einnig til í pöndulíki. 

5. Skrautlegar krúttfötur  fást í 
Next í Kringlunni og eru kjörnar í 
barnaherbergin. Þær kosta 790 kr. 
stykkið.

- hs

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

Allt í rusli
 Þó að rusl sé sjaldnast augnayndi er hægt að fá ýmiss 

konar flottar ruslafötur til að geyma ófögnuðinn. Hvort sem 
ætlunin er að fá ruslafötu í eldhúsið, inn á baðið, skrifstof-
una, eða barnaherbergið má oftast finna eina góða fötu 
sem smellur inn í umhverfið. Ruslafötur eru til í öllum 
stærðum og gerðum og finnast víðs vegar um bæinn. Þær 
eru allt frá því að vera látlausar og stílhreinar yfir í að öskra 
á athygli. 

3

21

4

5

 BLÓMATRÉ
Hanahana heitir þessi 
blómavasi eftir hina 
japönsku Kazuyo Sej-
ima. Vasinn er lagaður 
líkt og tré með mörgum 
greinum en í hverja 
grein má stinga einu 
blómi. Vasinn er úr 
ryðfríu járni og má nota 
hann bæði úti og inni.

Langholtsvegi 111, 104 Rvk. Sími 568 7900
Opið virka daga 11-18, laugardaga 11-16
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Fátt er betra eftir erfiðan vinnu-
dag en að slaka á í notalegu um-
hverfi, skála í ísköldum drykk 
og narta í þjóðlegt snarl. Óðinn 
Bolli Björgvinsson vöruhönnuður 
hefur á undanförnum árum lagt 
sitt af mörkum til að þessi stund 
geti orðið enn ánægjulegri fyrir 
okkur hin og meðal annars hann-
að borðbúnað, klakamót og þægi-
lega stóla.

„Ég lærði vöruhönnun í LHÍ 
og útskrifaðist sem vöruhönnuð-
ur fyrir tveimur árum. Ég stefndi 
alltaf að því að fara út í vöru- eða 
iðnhönnun en þegar ég komst að 
því að slíkt nám væri hafið hér 
þá skellti ég mér í það. Mig hafði 
lengi langað til að fara í iðnhönn-
un og vann hjá fyrirtæki hér á Ís-
landi sem hafði starfandi iðnhönn-
uð innanborðs. Ég var alltaf mjög 
spenntur fyrir því sem hann var 
að fást við en það náði ekki lengra 
þá og ég sneri mér að öðrum verk-
efnum. Áður en langt um leið varð 
ákveðin breyting á lífi mínu sem 
varð til þess að ég fékk tækifæri 
til þess að skella mér í skóla. Ég 
sótti um í LHÍ og sé ekki eftir 
því,“ segir Óðinn Bolli. 

Á heimasíðu Óðins, www.odinn.
com, má sjá skemmtilegt úrval af 
hlutum úr smiðju hans. Þar getur 
meðal annars að líta stílhreina 
„stóla“ sem ætlaðir eru til þess að 
halla sér upp að og hvíla sig stund-
arkorn fremur en að setjast á. 

Einnig má sjá skemmtileg klaka-
mót sem koma flestum kunnug-
lega fyrir sjónir enda hafa þau nú 
verið í sölu í verslunum um nokk-
urt skeið. 

„Ég er alltaf að reyna að búa 
til einfalda hluti og bæta það sem 
fyrir er. Það er svo margt í okkar 
heimi sem er búið að marghanna 
og þessi bransi gengur að stórum 

hluta út á það að vinna með það 
sem til er fyrir.“ Hönnun Óðins 
ber með sér sterka strauma úr 
íslenskri náttúru og segist hann 
hafa verið þeirrar gæfu aðnjót-
andi í æsku að njóta hennar til 
hins ýtrasta. „Þegar ég var barn 
var mikið farið með mig í veiði-
túra, útilegur og fjallaferðir. Það 
er ótrúlegt hvað maður sækir 

mikið í það enda sér maður allt 
aðra hlið á landinu þegar maður 
skoðar það frá þessum sjónarhóli. 
Það eru ákveðin gæsahúðaáhrif 
sem sitja eftir og ég nýti mér þau 
þegar það á við.“

Eitt af því sem vekur athygli 
á heimasíðu Óðins er bakki sem 
búinn er til úr íslenskum flatkök-
um. „Ég var að reyna að finna 

einhvern þátt í okkar menningu 
sem mætti betur fara. Maður 
hefur svo oft fengið flatbrauð 
með baunasalati og ég fór svo-
lítið að einblína á framsetningu 
á íslenskum mat. Í framhaldi af 
því fór ég að leika mér með flat-
brauðið. Það gekk ótrúlega vel, 
flatbrauðið er hægt að baka í mis-
munandi formum og mislengi og 
það endist lengi eftir að búið er að 
forma það og baka það. Mér þótti 
aflanga formið heppnast best 
en það hefur ákveðna tilvísun í 
þorratrogið. Þessi vara er meira 
til að hafa gaman af. Stærsti hluti 
minnar hönnunar hefur virkni og 
tilgang,“ segir Óðinn og nefnir 
sem dæmi Lautarstólinn. „Hann 
er mikill skúlptúr og getur sómt 
sér vel einn og sér á stofugólfinu 
þegar hann er ekki í notkun en 
þjónar sínum tilgangi þegar á þarf 
að halda. Ég hef verið að vinna að 
nýrri útgáfu að honum, einfald-
ari og stílhreinni. Það stendur til 
að gera nokkur eintök af honum 
enda er ég orðinn þokkalega sátt-
ur með hann .

Óðinn segist hafa verið heppinn 
síðan hann lauk námi enda allt-
af fengið næg verkefni við hæfi. 
„Ég hef náð að halda mér í nýju 
fagi og þó að maður hafi stundum 
þurft að fara að smíða eitthvað til 
að auka tekjurnar þá hef ég alltaf 
náð að halda mér í þessu fagi og 
er mjög ánægður með það.“ - hg

ÞJÓÐLEGT með tilgang
Óðinn Bolli Björgvinsson vöruhönnuður fær innblástur úr íslenskri náttúru.

Hér má sjá 
fyrstu útfærslu 
Lautarstólsins 
en Óðinn vinn-
ur nú að nýrri 
gerð hans. 

Óðinn segist alltaf hafa verið heppinn með verkefni. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Margir kannast 
við klakaboxin 
en þau má til 
dæmis fá í Kokku.

Óðinn vann 
skemmtilega 
með íslenska 
flatbrauðið.

Dalsmynni *116 Reykjavík, Sími:566-8417  Fax:5668457 hundagalleri@simnet.is, www.dalsmynni.is
Við ræktum: Papillon, Chihuahua, Pomeranian, Japanese Chin, Pug, French bulldog, Cavalier King Charles, Spaniel, Miniature Pinscher, Miniature Púðli, Pekingese, Silky Terrier

Smáhundaræktun
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1. Mjúkur og notalegur baðsloppur frá Nici í Kringlunni. 
Verð: 4.900 krónur.

2. Bómullarsloppur fyrir herra frá Herragarðin-
um í Kringlunni. Verð: 19.980 krónur.

3. Þykkur  barnabaðsloppur 
frá Nici í Kringlunni. Verð: 
4.900 krónur. 

4. Mjúkur barna-
baðsloppur frá La 
Senza í Kringlunni. 
Verð: 8.900 krónur. 

5. Silkisloppur með 
blúndu frá La Senza í 
Kringlunni. Verð: 11.900 
krónur.

2

Kúrt í koti í 
hlýjum slopp

 Það er alveg bráðnauðsynlegt að eiga góðan slopp 
til að bregða sér í kvölds og morgna eða eftir bað eða 
sturtu. Hægt er að fá hlýja og notalega sloppa eða 
þynnri glæsilegri sloppa. Jafnvel eiga eflaust einhverjir 
fleiri en einn slopp og nota þá þann sem hentar hverju 
sinni. 

431
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 HVÍTT OG STÍL-
HREINT Minna er meira er 
mottóið í dag þegar kemur 
að innanhússhönnun. Hvítt 
og stílhreint er vinsælt bæði 
í eldhúsinnréttingum og 
stofuhúsgögnum. Hvítar 
háglansinnréttingar í eldhús-
um veita tilfinningu hrein-
lætis sem er jú númer eitt, 
tvö og þrjú í þessu mikilvæg-
asta herbergi hússins. 

Minna er meira er mottó 
margra innanhússhönnuða.

GULLGLÖS frá Watts 
Contemporaries, 130 ára 
gömlu hönnunarfyrirtæki 
sem hefur starfað frá árinu 
1874. Hönnuðir Watts nutu 
strax mikillar hylli og unnu 
mörg verk í dómkirkjum, 
kirkjum og húsum heldri 
manna. 

Á tuttugustu öldinni var 
Watts fengið til að hanna 
prestklæði klerkanna sem 
vígðu konunga og drottn-
ingar en þau eru enn notuð 
í dag. Watts heldur áfram að 
innrétta kirkjur og stór hús 
en hannar einnig íburðar-
mikil húsgögn fyrir alþjóðleg 
hótel og útvegar söfnum 
sjaldgæfa silfurmuni og kvik-
myndafyrirtækjum búninga.

Hvítvíns-, rauðvíns- og 
kampavínsglösin eru úr 
Florentine-línu fyrirtækis-
ins. Hugmyndin að formi 
glasanna er fengin úr lögun 
drykkjaríláta frá fimmtándu 
öld en margir 
arkitektar 
og hönn-
uðir sem 
aðhyllast 
gotneska 
stílinn hafa 
fengið 
innblástur frá 
því tímabili.

Nánar 
er hægt að 
fræðast um 
hönnunina frá 
Watts á www.
wattscontempor-
aries.com.

KERTASTJAKAR eru bæði nytsamlegir og fallegir. Þeir eru til í öllum mögulegum 
stærðum og lögum, sumir flóknir og aðrir stílhreinir. Blái kertastjakinn eftir Tékkann Bor-
ek Sipec heitir Marcel og var hannaður árið 1989. Hann er úr bláu gleri og gylltum málmi 
og er ætlaður fyrir eitt kerti. Rauður margarma kertastjakinn eftir Vittorio Locatelli minnir 
helst á kóral í sjónum. Hann heitir Tanochtitlan eftir horfnum Astekaborgum.
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Hörður Áskelsson, organisti í Hallgríms-
kirkju og söngmálastjóri Þjóðkirkjunn-
ar, býr ásamt eiginkonu sinni, Ingu Rós 
Ingólfsdóttur sellóleikara, í gömlu húsi í 
Vesturbænum. Húsið var byggt árið 1947 
en komst í þeirra eigu árið 1990. Þau hafa 
tekið ástfóstri við húsið þar sem þau hafa 
alið manninn í meir en fimmtán ár. Eftir að 
hafa búið í fjölda ára með börnum sínum í 
húsinu og eftir margar stórar veislur sem 
áttu uppruna sinn í litla eldhúsinu, ákváðu 
þau loks að aðlaga húsið að sínum þörfum 
og byggja stærra eldhús.

„Þegar húsið var byggt þá var ekki gert 
ráð fyrir því að margir væru að vasast í 
eldhúsinu og átti það í raun bara að vera 
vinnustaður fyrir einn sem hefur væntan-
lega verið húsmóðirin. Svo bar hún mat-
inn í heimilisfólkið yfir ganginn. Eldhúsið 
var því afskaplega lítið og hafði okkur lengi 
langað að stækka það svo það myndi betur 
þjóna okkar þörfum. Við erum gefin fyrir 

góðan mat og höldum oft veislur og því var 
tímabært að eignast eldhús sem stæði undir 
nafni.“

Hörður og Inga Rós ákváðu því að byggja 
við húsið og fengu Andrés Narfa Andrésson, 
arkitekt og kórsöngvara, til að sjá um her-
legheitin. Gamla eldhúsinu var breytt í for-
stofu og gestasalerni en byggt var við húsið 
út frá borðstofunni og eldhúsinu komið þar 
fyrir. Til að færa sig enn nær náttúrunni 
ákváðu þau að láta gler leika stórt hlutverk 
í nýju viðbyggingunni. Við hönnunina var í 
senn haft að leiðarljósi að varðveita gamla 
húsið en hleypa jafnframt mikilli birtu inn. 
Eldhúsinnréttingin er HTH innrétting frá 
Bræðrunum Ormsson. Líkt og oft vill verða 
með framkvæmdir af þessum toga drógust 
þær aðeins á langinn en í heildina tók þetta 
um níu mánuði og var því á við eina með-
göngu. En það var vel þess virði því úr varð 
hið fínasta eldhús og fékk gamla húsið við 
sjóinn kærkomna andlitslyftingu.

Þegar við tókum hús á Herði var í nógu 
að snúast hjá honum. Þessa dagana er 
hann í óðaönn að æfa fyrir tvenna tónleika. 
Fimmtudaginn 29. mars mun hann stjórna 
Sinfóníuhljómsveit Íslands og Mótettukór 
Hallgrímskirkju í flutningi á Paulus eftir 
Mendelssohn. Þetta eru ákveðin tímamót 
þar sem þetta er í fyrsta skipti sem Hörður 
stjórnar í Háskólabíói þó svo að hann hafi 
stjórnað sinfóníunni oft áður. Tónleikarn-
ir hefjast kl. 19.30 og fást miðar í miðasölu 
Sinfóníuhljómsveitarinnar. 

Á föstudaginn langa mun Hörður síðan 
stjórna Hallgrímspassíu eftir Sigurð 
Sævarsson en hana flytja Caput-hópurinn 
og Schola Cantorum í Hallgrímskirkju. 

Nálgast má miða í Hallgrímskirkju.
- hs

Byggðu eldhús við sjávarsíðuna
 Hörður Áskelsson og Inga Rós Ingólfsdóttir breyttu draumahúsinu sínu í enn betri draum.

Hörður Áskelsson stendur í ströngu og æfir fyrir tvenna tónleika; annars vegar verkið Paulus sem flutt 
verður í Háskólabíói næstkomandi fimmtudag og hins vegar Hallgrímspassíu sem flutt verður í Hallgríms-
kirkju á föstudaginn langa. FRÉTTABLAÐIÐ/GVAAuðvelt er að athafna sig í hinu nýja eldhúsi sem er bæði bjart og rúmt.

Antíkhúsgögn prýða stofuna og flygillinn á sinn 
heiðurssess í húsi organistans.
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1. Kaffibaunir prýða þessa bolla eftir Ingu Elínu sem 
hefur hlotið viðurkenningar fyrir verk sín í Noregi, Dan-
mörku og á Íslandi. 1997 var hún útnefnd bæjarlistamað-
ur Mosfellsbæjar og frá 2001 hefur hún hannað verðlauna-
grip Íslensku tónlistarverðlaunanna. Tónlistarmaðurinn 
Elton John keypti meðal annars tvö glerlistarverk eftir 
Ingu Elínu.

2. Hvítir bollar með rauðu mynstri eftir Ragnheiði Ing-
unni Ágústsdóttur. „Bollana mína vinn ég út frá  munstrum 
og teikningum sem ég hef teiknað í gegnum tíðina og jafn-
vel notað við gerð annarra verka. Formin eru því einföld 
og í raun rammi teikningarinnar.“

3. Doppóttur bolli  á svörtum 
grunni eftir Áslaugu Höskuldsdótur. „Í 
vinnu minni í leirnum er ég ánægðust þegar 
samspil forms, áferðar og litar mynda heild og öðlast sitt 
eigið líf í því verki sem ég vinn hverju sinni.“ 

4. Fallegir bollar eftir Kristbjörgu Guðmundsdóttur. „Í 
verkum mínum legg ég mikið upp úr góðu handbragði og 
fallegum formum. Bolli þarf að passa í stærð og lögun fyrir 
þann drykk sem úr honum skal drekka. Hann þarf að fara 
vel í hendi, brún hans þarf að vera góð viðkomu og hankinn 
að vera þægilegur. Glerungur bollans þarf að vera mjúkur 
og þola vel hitabreytingar og uppþvottavél. Síðast en ekki 
síst þarf bollinn að vera fallegur bæði í lit og formi.“

5. Hvítir bollar sem minna helst á broddgelti eða risaeðl-
ur eftir Erlu Huld Sigurðardóttur, fomann Leirlistarfélags 
Íslands. „Það sem heillar mig mest er að þróa ný form og 
glerunga og upplifa nýja liti og finna út samspilið á milli 
litanna og formsins.  Mesti spenningurinn er að opna ofn-
inn og sjá hvað kemur út úr honum.“

Handgerðir bollar
 Félagar úr Leirlistarfélagi Íslands verða með sýningu á handgerðum bollum í 

Kringlunni hjá kaffihúsinu Kaffitári frá 24. mars til 30. apríl. Tilgangur sýningar-
innar er að vekja eftirtekt á fjölbreytileika og sköpunargleði á þessum nytjahlut. 
26 félagar úr Leirlistarfélaginu sýna verk sín en hér má sjá bolla fimm þeirra.

4
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Barnaskór á Íslandi í apríl 

MARKAÐURINN

með Fréttablaðinu
alla miðvikudaga



Háaleiti 3d
Keflavík

Verð: 15,9
Stærð: 95,9 m2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 13,9
Bílskúr: nei

Falleg íbúð í  fjórbýli við Háaleiti í  Keflavík. Íbúðin er á efri hæð með sérinngangi, stutt frá íþróttahöllinni,
vatnaveröld  og  skóla.  Íbúðin  er  nýlega  máluð,  nýlegar  flísar  og  eikarparket á  gólfum.  Eldhús  er  með
góðum  tækjum.  Skemmtileg  horneyja  þar  sem  stálháfur  er  yfir  og  áfast  borð.  Opið  er á  milli  stofu  og
eldhúss,  útgengt á  suðaustur  svalir.  Gluggar  eru  stórir  og  gerir  íbúðina  mjög  bjarta.   Þak  hússins  var
tekið í gegn fyrir tveimur árum.  Þetta er nett íbúð sem leynir á sér.

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús SUNNUDAG KL.15:30-16:00

Kristín
Gunnarsdóttir

 sölufulltrúi 
Gsm 848 8718

Benedikt
Sverrisson
 sölufulltrúi

Gsm 861 2743 

Skúli Örn Sigurðsson
Sölufulltrúi
897 0798
skuli@remax.is

Þórarinn Jónsson Hdl.
Löggiltur fasteignasali

Kjörið tækifæri!Salthúsið

Mjög áhugaverður kostur fyrir duglega einstaklinga eða hjón/pör til að 
fara út í rekstur í glæsilegu og nýlegu bjálkahúsi í Grindvík og nýta sér 
stríðan straum ferðamanna þar í kring.

Reksturinn ásamt húsinu og öllu innandyra fæst nú í einum hlut.
Hágæða eldhús, bíll, tölvukerfi, hljóðkeri, myndvarpi, leirtau, húsgögn og 
margt margt fleira.
Mikið hefur verið lagt til í húsið, markaðssetningu, innandyramuni, 
eldhúsið o.fl.

Góð viðskiptasambönd og stór viðskiptamannalisti.

Salthúsið er heillandi veitingahús með fyrirtaks aðstöðu fyrir veislur,
ráðstefnur, fundi, erfidrykkjur, útskriftir, fermingar, námskeið, böll, 
brúðkaup o.fl.

Salhúsið mannar auðveldlega um 200 manns í sæti (100 á hvorri hæð).
Góðir möguleikar vegna nálægðarinnar við Bláa Lónið þar sem tugi 
þúsundir manna heimsækja árlega.

Eigandi er tilbúinn að skoða ýmis skipti

Nánari upplýsingar 
um það sem fylgir,

reksturinn og annað 
varðandi Salthúsið
tekur Skúli í síma: 

RE/MAX LIND • Bæjarlind 14-16 • 201 Kópavogur • Sími: 520 9500 • Fax: 520 9509Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

eða á skuli@remax.is
897 0798 



Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfest.is - fjarfest@fjarfest.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Miklabraut 62 - 3ja herb. íbúð með aukaherbergi
Til sölu falleg, sólrík og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 2.hæð
ásamt góðu aukaherbergi í kjallara, tilvalið til útleigu. Nýlegt gler,
dren og skolp. Frábær staðsetning við Klambratún. Stutt er í alla
þjónustu, skóla, verslanir og sundlaug. Verð 22,9 millj.

Hrefna sýnir íbúðina á milli 15-16 í dag

Fr
um

Vorum að fá í einkasölu glæsilegt og mikið endurnýjað 6
herbergja 145 fm eldra einbýlishús ásamt 25 fm geymslu eða
samtals 170 fm á frábærum stað í Hafnarfirði með útsýni yfir
höfnina og miðbæinn. Nýlegar hvítar háglans innréttingar í
eldhúsi og baðherbergjum ásamt nýl. innr. í þvottahúsi. Nýleg
gólfefni þ.e. náttúrusteinn og parket. Sjón er sögu ríkari.

Stefán og Linda taka á móti gestum
milli kl. 14 og 16 í dag laugardag.

FASTEIGNASALAN 570 4800

Fr
u

m

Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800
Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

SELVOGSGATA 4 - EINBÝLI HFJ.
OPIÐ HÚS í dag laugardag frá kl. 14 - 16

Umboðsaðil i  er Ásvík ehf.  •  Grundarhvarfi  3 •  Kópavogi

FASTEIGNASALAN

570 4800
Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800 - Fax 570 4810

Hákon Svavarsson löggiltur fasteignasali, Sveinbjörn Halldórsson sölustjóri, Grétar Kjartansson, Ellert Bragi Sigþórsson, Kristinn G. Kristjánsson
Katrín Gísladóttir, Gísli R. Guðfinnsson og Árni Stefánsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali.

Fr
u

m

Dalsland 203
203 fm einbýlishús á einni hæð.

Húsið skiptist í fimm svefnherbergi,
tvær stofur og tvö baðherbergi
Verð m/uppsetningu 25,8 millj.

Til sýnis er fullbúið einbýlishús með fallegum innréttingum og vönduðum heimilistækjum.
Húsið er 179 fm á einni hæð m/ innbyggðum bílskúr.

Húsið skiptist í fjögur svefnherbergi, stofu, eldhús, tvö baðherbergi, þvottaherbergi og innbyggðan bílskúr. 
Boro húsin eru afh. fullbúin með gólfefnum parket fylgir með, allar innréttingar uppsettar. Innan og utan eru húsin ómáluð.

Hægt er að fá húsin ósamsett eða samsett, eftir því hvort hentar.
BORO HUS býður einnig upp á margar stæðir og gerðir af sumarhúsum.

Húsið sem er til sýnis er eitt af mörgum útfærslum af húsum frá BORO HUS.
Komið og sjáið glæsilegt fullbúið hús. Upplýsingar um aðrar útfærslur af húsum á staðnum.
Gestum sem koma á sýninguna er boðið í kaffi á veitingarstofunni Þrastarlundi eftir skoðun.

Fasteignasalan Gimli og Ásvík ehf.
halda sýningu á vönduðu timbur einbýlishúsi frá Boro Hus í Svíþjóð.

Sýningin verður í Öndverðarnesi (landi Múrarafélags Reykjavíkur) laugardaginn 24. og sunnudaginn 25. mars frá kl 14-17 báða dagana.

NARKE 123
179 fm einbýlishús á einni hæð
m/innbyggðum bílskúr.

Húsið skiptist í fjögur svefnher-
bergi, stofu og tvö baðherb.
Verð m/uppsetningu 20.3 millj.

Leiðarlýsing:
Ekið ca 2,2 km austur fyrir

Þrastalund og beygt til
hægri niður afleggjarann
að golfvellinum, vegvísar

leiða áhugasama 
skoðendur að húsinu.

Sýningarhús



Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - löggiltur fasteignasali

Fr
um

Stæðilegt vel staðsett 186,5 m2 einbýlishús í Setberginu.
Eignin telur; forstofu, þvottahús, gang 3 herbergi, baðher-
bergi, sjónvarpshol, stofa, borðstofa,gesta-wc búr og eld-
hús, auk frístandandi bílskúrs. Góð innrétting með nýrri
granítborðplötu er í rúmgóðu eldhúsi. Baðherbergi er með
baðkari og sturtu. Gólfefni eru góð, flísar á votrýmum og
parket á öðru. Stofan er rúmgóð, upptekið loft er í stofu og
borðstofu. Möguleiki er að útbúa 4 svefnherbergið. Bílskúr
er fullbúinn. Bílaplan og stétt eru hellulögð og garður er
gróinn og snyrtilegur. Staðsetning hússins er mjög góð,
innst í botnlanga í grónu hverfi. Verð 55 millj.

Furuberg 3 Hafnafirði.
Opið hús í dag 24. mars milli kl 14:00 og 15:00

A u s t u r v e g i  3 8
S í m i  4 8 2  4 8 0 0  
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Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - löggiltur fasteignasali

Fr
um

Snyrtilegt vel skipulagt 161,4 m2 viðhaldsfrítt endaraðhús
klætt með duropal klæðningu. Eignin skiptist í 3 stór park-
etlögð herbergi með fataskápum. Eldhús með hvítri höldu-
lausri HTH innréttingu og vönduðum tækjum. Stofan er
björt og parketlögð með útgengi útí garð. Baðherbergið er
með góðri innréttingu, flísalagt með sturtu og baðkari. Inn-
af baðherbergi er gengt um rennihurð inní snyrtilegt
þvottahús. Bílskúrinn er rúmgóður fullfrágenginn og flísa-
lagður. Hiti er í öllum gólfum, gólfefni eru eik og flísar, hal-
logen lýsing er í flestum rýmum. Góð lán á 4,15 % vöxtum
geta fylgt. Verð 27,7 millj.

Tjaldhólar 26 Selfossi.
Opið hús í dag 24. mars milli kl 16:00 og 17:00

A u s t u r v e g i  3 8  
S í m i  4 8 2  4 8 0 0  
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Fr
um

112,7 fm glæsileg og mjög mikið endurnýjuð 5 herbergja íbúð á annarri hæð auk stæðis í lok-
aðri bílageymslu. Íbúðin skiptist í hol, stofu með suður svölum, glæsilegt eldhús (tvöfaldur
amerískur ísskápur fylgir) með borðkrók, þvottahús, fjögur góð svefnherbergi og baðherbergi.
Eign sem vert er að skoða. V. 28,5 m.

Opið hús í dag milli kl. 14.00 og 16.00 (Ásta Marta á bjöllu)

Flétturimi 23 - Opið hús

Laugavegur 182 • 4. hæð • 105 Rvík Fax 533 4811 • midborg@midborg.is
Sími 533 4800

Björn Þorri hdl., lögg. fastsali, Karl Georg hrl., lögg. fastsali.

Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - löggiltur fasteignasali

Fr
um

Gott endaraðhús í Fosslandi á Selfossi. Eignin telur:
anddyri, hol, 4 svefnh., stofu, eldhús, baðh., þvottahús.
Stofan er björt með útgengi útá verönd. Góð innrétting
er í eldhúsi og góður borðkrókur. Baðherbergið er með
baðkari, sturtu og góðri innréttingu. Gólfefni eru flísar
og parket. Innangengt er í bílskúr úr þvottahúsi. Bíl-
skúrinn er fullbúinn og flísalagður. Frágangur er allur
vandaður og innra skipulag þess er gott. Garður er gró-
inn og afgirtur með skjólgirðingum. Verð 24,8 millj.

Sóltún 13 Selfossi.
Opið hús í dag 24. mars milli kl 15:00 og 16:00
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Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

Þinghólsbraut 33, 200 Kópavogur
Opið hús laugard. 24. mars. 

kl. 14:00-14:30

Verð 38.400.000
Efri sérhæð í klæddu þríbýlishúsi sem er 161,4 fm og er
með glæsilegu útsýni og aukaherbergi í kjallara ásamt 26,1
fm bílskúr á frábærum stað í vesturbæ Kópavogs. Stór
stofa og arinstofa með nýju parketi, arinn í stofu, mikið út-
sýni úr stofu og borðstofu. Á svefnherbergisganginum eru
fjögur svefnherbergi með parketi og tvö af þeim með fata-
skápum. Baðherbergi með sturtu, baði og skáp, flísalagt í
hólf og gólf, gluggi. Eldhús með eldri innrétting sem er ný-
lega tekin í gegn með flísum milli skápa, t.f. uppþvottavél,
þvottavél og þurrkara, góð borðaðstaða við glugga. Stutt
er í gönguleiðir meðfram ströndinni og í sundlaugina, skóla
ásamt verslun og þjónustu í Hamraborg.

Kolbeinn gsm. 694 9100 sölufulltrúi Hússins
tekur á móti gestum.

Hamrahlíð 9, 105 Reykjavík
Opið hús laugard. 24. mars. 

kl. 15:00-15:30

Verð 19.400.000
Falleg og vel endurnýjuð 3ja herb. 79,4 fm íbúð á jarðhæð
í þríbýli í vinsælu hverfi. Tvö rúmgóð svefnherbergi og góð-
ir skápar eru í hjónaherbergi. Baðherbergi er flísalagt í hólf
og gólf, hvít innrétting og baðkar með sturtu. Eldhús er
með ljósri innréttingu, flísalögn á milli efri og neðri skápa,
lagt fyrir uppþvottavél og góð tæki. Nýjar hurðir sem eru
hvítar. Allt hús og þak málað að utan 2004 og lögð stétt
með snjóbræðslu.

Kolbeinn gsm. 694 9100 sölufulltrúi Hússins
tekur á móti gestum.

Sléttahraun 26, 220 Hafnarfjörður
Opið hús laugard. 24. mars. 

kl. 16:00-16:30

Verð 17.900.000
Góð 3ja herb. 88,5 fm íbúð á fyrstu hæð. Tvö svefnher-
bergi með parket á gólfum og góðir skápar í hjónaherbergi.
Stofa er með parket á gólfum, og útgengt á suður svalir frá
stofu. Baðherbergi er flísalagt, innrétting, baðkar með
sturtu og flísar eru í kringum baðkar. Eldhús er með fallegri
innréttingu, flísar á gólfum, lagt fyrir uppþvottavél, nýleg
góð eldavélatæki, flísar á milli skápa og góður borðkrókur.
Inn af eldhúsi er þvottaherbergi.

Kolbeinn gsm. 694 9100 sölufulltrúi Hússins
tekur á móti gestum.

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson lögg. fast.sali
Guðný Guðmundsdóttir sölumaður
Gunnar Magnússon sölumaður
Hrafnhildur Helgadóttir sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson sölumaður
Kristinn Erlendsson sölumaður
Ólafur H. Haraldsson sölumaður
Ólafur M. Sævarsson sölumaður

Vilborg G. Hansen sölumaður
Heimir H. Eðvarðsson sölumaður
Vignir Daðason sölumaður
Yngvi Laxdal sölumaður
Rannveig Sveinsdóttir móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir bókari
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur
Ingvaldur Mar Ingvaldsson framkv.stjóri

Húsið fasteignasala hefur verið starfandi síðan 1992.
Við sérhæfum okkur í sölu á íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði og í eignum erlendis.

Hjá húsinu starfar 15 manna samhentur hópur með mikla reynslu sem vinnur af kappi við að þjónusta þig.
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Sími 568 5556 • Fax 568 5515
EYSTEINN SIGURÐSSON, lögg. fasteignasali

HHóóllaavvaaðð 11--1111 –– RReeyykkjjaavvííkk
GGllææssiilleegg rraaððhhúúss áá ffrráábbæærruumm ssttaaðð íí NNoorrððlliinnggaahhoollttii

GG
læsileg 2ja hæða 146,7 raðhús sem byggð er úr
staðsteyptri steinsteypu, með innbyggðum bílskúr.
Húsin eru uppsteypt nú þegar og tilbúin til afhend-

ingar fullbúin að utan. Að innan eru afhendast húsin með
hita í gólfum og pússuðum úthring. Húsin standa við
Hólavað 1 - 11 í Norðlingaholti og miðast heildarskipu-
lagsáætlun svæðis við raðhús með einhalla þaki og góða
tengingu við útivistarsvæði í nágrenni. Byggðin lækkar til
suðurs sem gerir staðsetninguna mjög heillandi fyrir fjöl-
skyldufólk og aðra tengda náttúru og útivist. Sjá teikning-
ar og nánari skilalýsingu á skrifstofu okkar.

Verð 32,9 millj. miðjuhús
Verð 33,9 millj. endahús

FULLBÚIN AÐ UTAN

PÚSSAÐIR ÚTVEGGIR AÐ INNAN

HITI Í GÓLFUM

SUÐURLÓÐ

FRÁBÆRT ÚTIVISTARSVÆÐI

TRAUSTUR BYGGINGARAÐILI

TILBÚIN TIL AFHENDINGAR

Efri hæð

Neðri hæð
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Opið hús laugarOpið hús laugardag og sunnudagdag og sunnudag

á milli kl. 13 og 15á milli kl. 13 og 15
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VOR Í PARÍS!
NÖFN ALLRA SEM SKRÁ EIGN SÍNA Í SÖLU HJÁ RE/MAX BÆ

FYRIR PÁSKA FARA Í POTT SEM DREGIÐ VERÐUR ÚR 
FERÐ FYRIR TVO TIL PARÍSAR Í VOR!

RE/MAX BÆR
Ný og glæsileg fasteignasala að Malarhöfða 2 

Sími 512 3400 • baer@remax.is

ERTU Í SÖLUHUGLEIÐINGUM?
Leitar þú  að góðri þjónustu?

Reyndir sölufulltrúar, hátt þjónustustig

ARNAR INGI
Sölufulltrúi

Sími 692 8899
arnar@remax.is

ÁGÚSTA
Lögg. fasteigna-,

fyrirtækja-, og skipasali.

GUÐBERGUR
Sölufulltrúi

Sími 893 6001
beggi@remax.is

BENEDIKT
Sölufulltrúi

Sími 861 2743
benni@remax.is

BRYNJÓLFUR
Sölufulltrúi

Sími 820 8080
binni@remax.is

KRISTÍN BIRNA
Framkvæmdastjóri
kristin@remax.is

HRAFNHILDUR
Sölufulltrúi

Sími 869 8150
hrafnhildur@remax.is

KRISTÍN
Sölufulltrúi

Sími 848 8718
stina@remax.is

KRISTJÁN
Sölufulltrúi

Sími 699 6949
kristjan@remax.is

SNORRI
Sölufulltrúi

Sími 864 8090
ss@remax.is

SÆUNN
Sölufulltrúi

Sími 864 3338
saeunn@remax.is

VILHJÁLMUR
Sölufulltrúi

Sími 848 1200
villi@remax.is

MAGNÚS NINNI
Sölufulltrúi

Sími 694 9999
maggi@remax.is
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ÞRÓUNARFÉLAG AUSTURLANDS

Austurland
tækifæranna
Kynning og sýning á Nordica Hotel 
í dag kl. 12:00 - 16:00 

Á þriðja tug fyrirtækja, samtaka og stofnana kynna hin margvíslegu tækifæri 
sem bjóðast á Austurlandi, atvinnutækifæri, búsetutækifæri og 
viðskiptatækifæri.

• Fyrirtæki af svæðinu kynna starfsmöguleika hjá sér og þjónustu 
sem þau veita.

• Húsnæðismál, eignir og lóðir til sölu.
• Þjónusta sveitarfélaga.
• Menningar- og frístundastarf.
• Ferðaþjónusta.

• Þróunarfélag Austurlands, Þekkingarnetið, Menningarráðið og 
Markaðstofa Austurlands kynna starfsemi sína.

Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri Fljótsdalshéraðs, og Helga Jóns-
dóttir, bæjarstjóri í Fjarðabyggð, verða á staðnum og ræða við gesti.

Grípið tækifærið!
Kynnið ykkur kraftinn og uppbygginguna sem hafa einkennt Fjarðabyggð og 
Fljótsdalshérað á síðustu misserum og sláist í hópinn með okkur.

Blómstrandi atvinnulíf
og öflugt samfélag

Kynning og sýning
á Nordica Hotel í dag
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T
ilgangurinn er nátt-
úrlega að gera nýja 
plötu,“ segir Heiðar, 
,,en við erum skammt 
á veg komnir og plat-
an kemur örugglega 

ekki út á þessu ári.“
,,Nú vinnum við þetta líka öðru-

vísi,“ segir Halli. ,,Erum búnir að 
koma okkur upp okkar eigin hljóð-
veri. Við mættum með tómt borð. 
Við erum að leita að einhverju 
sem við höfum ekki gert áður. Við 
höfum reyndar alltaf haft áhuga á 
að gera það sem fólk býst ekki við 
af okkur, þó það hafi kannski ekki 
alltaf tekist.“

Botnleðja vann Músiktilraun-
ir árið 1995 og komst með hraði 
á kortið. Eins og gengur hefur 
margt breyst síðan hljómsveitin 
steig sín fyrstu spor.

,,Þegar við vorum að byrja var 
hvílík spenna í kringum alla tón-
leika, stress og hamagangur. Það 
tók alltaf eitthvað við af öðru. 
Skömmu eftir Músiktilraunir kom 
þessi Blur-túr og viðhélt spenn-
unni. Manni þótti meikið spenn-
andi,“ segir Heiðar. 

,,Við höfum gert margar heið-
arlegar meikreisur og okkur lang-
aði alltaf að meikaða,“ segir Halli. 
,,Margt var alveg frábært, eins og 
þegar við spiluðum á stóru sviði 
fyrir framan fimm þúsund manns 
á All Tomorrow’s Parties-festival-
inu á Englandi.“

Strákarnir eru allir með sóló-
verkefni í gangi. Halli er Fulli 
kallinn og Heiðar er The Viking 
Giant Show. Raggi bassaleikari er 
líka að búa til tónlist einn. Bæði 
Heiðar og Halli ætla að gefa út 
plötur í ár. 

,,Ég er kominn með fjögurra 
manna band í kringum The Vik-
ing Giant Show,“ segir Heiðar. 
,,Áherslurnar eru breyttar. Það er 
meiri kántrí- og þjóðlagafílingur 
í þessu núna. Ég get rokkað með 
Botnleðju og langaði bara til að 
þetta yrði allt öðruvísi.“

,,Ég er tilbúinn með fyrstu plötu 
Fulla kallsins,“ segir Halli, ,,og nú 
ætla ég að sjá hvort einhver vilji 
gefa þetta út. Ef það gengur ekki 
verð ég bara að gefa plötuna sjálf-
ur út. Í tuttugu eintökum fyrir vini 
og vandamenn ef því er að skipta. 
Þetta er ekki gert í neinum öðrum 
tilgangi en þeim að skapa músik. 
Engin gróðasjónamið og enginn 
sérstakur þorsti til að fara að spila 
á tónleikum.“

Heiðar og Halli eru leikskólakenn-
arar í Grafarvogi og Hafnarfirði. 
Voru það samantekin ráð að fara 
út í þetta frekar óvenjulega fag 
fyrir rokkara?

,,Nei, við ákváðum það í sitt-
hvoru lagi,“ segir Heiðar. ,,Við 
höfðum verið að vinna við þetta 

meðfram tónlistinni áður en við 
fórum í námið.“

Afhverju byrjuð þið að vinna á 
leikskóla?

,,Leikskólinn var nú bara hinu 
megin við götuna heima hjá mér 
og þá vantaði alltaf fólk. Mig vant-
aði pening og ég kíkti yfir og sá 
að þarna voru peningarnir,“ segir 
Heiðar og flissar.

,,Ég ílengdist nú í þessu einfald-
lega vegna þess að mér gekk vel 
í þessu starfi,“ segir Halli. ,,Mér 
fannst þetta skemmtilegt og mér 
leiddist ekki neitt. Ég sá alveg 
fram á að hafa gaman af þessu 
áfram og fór í námið til að hækka 
örlítið í launum.“

Finnst ykkur samfélagið meta 
verk ykkar af verðleikum?

,,Æi, mér er skítsama um það,“ 
segir Halli. ,,Ef fólk er ekki til í 
að borga fyrir það mikilvægasta 
þá verður bara að hafa það. Skítt 
með það þó fólk sé til í að borga 
fólki sem geymir peningana þess 
milljónir á mánuði. Það er einhver 
misfella þarna en ég nenni bara 
ekki að svekkja mig á því. Ég vissi 
alveg að hverju ég gekk þegar 
ég fór í námið. Vissi alveg að ég 
yrði áfram á lélegum launum. En 

auðvitað vonar maður það besta. 
Launin geta auðvitað bara farið 
upp á við.“

Hér sitjum við – tveir rokkarar á 
fertugsaldri og einn miðaldra – og 
tölum um kjör leikskólakennara. 
Ekki mikið rokk í því, eða hvað? 
Til að bæta gráu ofan á svart spyr 
ég þá næst út í feðrahlutverkið. 
Breyttist sýn þeirra á leikskóla-
kennsluna eftir að þeir urðu sjálf-
ir pabbar?

,,Nei, ég myndi ekki segja það,“ 
segir Halli, ,,En við græddum 
gríðarlega á því í uppeldishlut-
verkinu að hafa þessa reynslu. 

Við þekktum alla taktana.“
Hvaða ráðleggingar hafið þið, 

fagmennirnir, fyrir unga feður?
,,Bara að taka fullan þátt í upp-

eldinu,“ segir Heiðar.
,,Mér finnst við dálítið vera á 

villugötum,“ segir Halli. ,,Mér 
finnst stundum að foreldrar séu 
alltof linir.“

Viltu þá að gamla góða rass-
skellingin sé endurvakin?

,,Nei, ég er ekki að tala um það, 
heldur til dæmis að fólk á ekki að 
rökræða við fjögurra ára barn. 

Það hefur engan þroska til að taka 
þátt í rökræðum. Stundum átt þú 
bara að geta sagt hvernig hlutirnir 
eru. Þú átt að setja reglurnar.“

,,Það er bara skemmtilegt að 
vera pabbi og ala upp börn,“ segir 
Heiðar og ber ljúfa fjölskyldulíf-
ið saman við sukk æskuáranna. 
,,Flestir átta sig nú á því að sukk-
ið er ekki alveg málið til lengd-
ar, en það er auðvitað ekkert að 
því að hella sig fullan annað slag-
ið. Það er bara hressandi. Er það 
ekki, Halli?“

,,Pass,“ segir Halli. 

Barnaplatan Pollapönk er 

útskriftarverkefni Heiðars og 
Halla úr leikskólakennaraskólan-
um. Fengu þeir tíu?

,,Nei, reyndar ekki tíu,“ segir 
Heiðar, ,,en við fengum fyrstu ein-
kunn. Við gerðum skýrslu með og 
svona, en við vissum nú svo sem 
að við værum ekkert að fá tíu 
enda var þetta í fyrsta skipti sem 
eitthvað svona er gert.“

,,Við erum mjög stoltir af þess-
ari plötu,“ segir Halli, ,,Ég held 
okkur hafi tekist ágætlega til.“

,,Platan er mjög hressandi!“ 
segir Heiðar. ,,Það gustar af 
henni.“

Á hvað hlustuðuð þið sem krakk-
ar?

,,Ég lá í Dýrunum í Hálsaskógi 
og plötunni Algjör sveppur,“ segir 
Heiðar.

,,Ég stalst nú aðallega í plöturn-
ar hjá stóra bróður og hlustaði á 
Supertramp, Huey Lewis and the 
News og eitthvað þannig. Ég á 
engar minningar um að hlusta á 
barnatónlist,“ segir Halli.

Voruð þið búnir að gera hávís-
indalega prófun á tónlistinni í leik-
skólunum?

,,Nei, við vissum bara að þetta 
þurfti að vera skemmtilegt og 
foreldrunum þarf líka að finnast 
þetta skemmtilegt því þeir kaupa 
plöturnar. Maður kaupir helst ekki 
tónlist handa krökkunum sínum 
sem manni finnst hrútleiðinleg,“ 
segir Heiðar.

,,Ég myndi ekki kaupa Perlur 
með Birgittu Haukdal fyrir barnið 
mitt,” segir Halli en skiptir strax 
um skoðun: ,,Jú annars, ég myndi 
örugglega kaupa hana ef barnið 
vildi. Maður stjórnar því ekkert 
hvaða stefnu börnin manns taka í 
tónlist, þó maður reyni kannski að 
leiðbeina þeim. Krakkarnir manns 
fara örugglega sínar eigin leiðir 

Pabbar spila 
Pollapönk
Hin villtu ár Botnleðjustrákanna Heiðars Arnar 
Kristjánssonar og Haraldar Freys Gíslasonar
eru að baki. Fimm plötur liggja eftir hljómsveit-
ina og hún er gulltryggð í íslenskri rokksögu 
sem eitt kraftmesta tríó hennar. Í dag eru þeir 
pabbar og útlærðir leikskólakennarar. Enn 
lifir þó í gömlum glæðum og Botnleðja starfar 
ennþá, hittist einu sinni í viku og stingur í sam-
band.

Dr. Gunni
tekur viðtal

Ef fólk er ekki til í að borga fyrir 
það mikilvægasta þá verður bara 
að hafa það. Skítt með það þó fólk 

sé til í að borga fólki sem geymir peningana þess 
milljónir á mánuði. Það er einhver misfella þarna 
en ég nenni bara ekki að svekkja mig á því.





Óskabörn þjóðarinnar

Landsins sómi, sverð og skjöldur. 
Fátt festir óskabörn betur í sessi 
en landkynning, ekki síst á vett-
vangi vinsælustu íþróttar heims. 
Ferill Eiðs er draumur hvers 
manns; hann hefur sjálfstraust 
sem hæfir starfinu en kemur vel 
fyrir og virðist bæði heilsteypt-
ur og jarðtengdur. Á sér breysk-
ar hliðar sem hafa komið honum 
í sviðsljósið en hann hefur tækl-
að þær vel og uppskorið bæði fyr-
irgefningu áhangenda sinna og 
sennilega enn meiri aðdáun fyrir 
vikið.

Tilgerðarlaus sjarmi er aðall 
margra óskabarna og af honum 
hefur Eva María nóg. Er í senn 
móðurleg og þokkafull og hefur 
einstakt lag á að fá viðmælendur 
sína til að opna sig, enda hýrnaði 
um hólma og sker þegar fréttist að 
Eva María myndi birtast aftur á 
skjánum í vetur eftir nokkurt hlé. 

Stimplaði sig rækilega inn sem 
óskabarn með plötunni Mugi-
mama: Is this monkey music? sem 
keyrði næstum allt um koll þegar 
hún kom út. Eftirsóttur jaðarrokk-
ari með alþýðurætur og býr meira 
að segja út á landi – séríslensk-
ur heimsborgari sem spilar á Bol-

ungarvík eitt kvöldið og í Berlín 
það næsta. Þrátt fyrir velgengn-
ina er Mugison hinn hógværasti 
og almennilegri maður í viðkynn-
ingu er vandfundinn. 

Frómleikinn uppmálaður; sagan 
af trúlausa kommúnistanum sem 
turnaðist til kristni vekur jafn-
vel hugrenningatengsl við sjálf-
an Pál postula. Er fulltrúi þeirra 
tíma þegar sátt ríkti um þjóðkirkj-
una og áhrif hennar voru meiri, 
enda staldra menn við og leggja 
við eyru þegar hann sér ástæðu til 
að kveðja sér hljóðs. 

Líknar fólki með söng sínum og 
yndislega glaðværri lund. Er jafn-
vel fastur hluti af jólahaldinu í 
hugum margra Íslendinga enda 
hefur hún lýst sjálfri sér sem „al-
gjörri jóladúllu“. 

Eini auðmaðurinn í hópi óska-
barna. Hlaut uppreisn æru eftir 
hið umdeilda „Hafskipsmál“ og 
hefur komist til meiri metorða en 
nokkurn hefði órað fyrir. Er þekkt-
ur sem velunnari listanna og lýsir 
jafnan yfir þakklæti fyrir að fá að 
borga skatta. Hefur „afalegt“ yfir-
bragð, í orðsins besta skilningi, og 
þrátt fyrir auðæfin vílar Björgólf-
ur sér ekki við að skipta sjálfur 
um rúður í Landsbankanum þegar 
á þarf að halda. 

Eini nýbúinn á listanum enda hafa 
fáir, ef nokkur, unnið hug og hjarta 
þjóðarinnar jafn rækilega og Dor-
rit. Lífsgleðin og kátínan stirnir af 
henni en lætur líka skína í alvar-
legri og dýpri hliðar sem og ríka 
réttlætiskennd.

Persóna af stjarnfræðilegri stærð 
í íslensku samhengi, nánast ríki 
í ríkinu. Kom Íslandi óviljandi á 
kortið sem svalasta landi í heimi. 
Enn þann dag í dag er Björk það 
eina sem fjölmargir útlending-
ar vita um Ísland. Í augum landa 
hennar er listin orðið hér um bil 
aukaatriði, við skiljum ekki öll 
hvað hún er að gera en vitum að 
það hlýtur að vera frábært. 

Skákaði kanónum á borð við Gísla 
Halldórson, Gunnar Eyjólfsson og 
Kristbjörgu Kjeld í skoðanakönn-
un Fréttablaðsins um ástsælasta 
leikara Íslands fyrr og síðar. Frá-
bær listamaður sem „gerir hlut-
verkið að sínu“, eins og ósjaldan 
segir í leikdómum. Ingvar kemur 
fyrir sjónir sem rólyndur og reglu-
samur fjölskyldumaður og nýtur 
ef til vill meiri lýðhylli fyrir vikið 
en umdeildari kollegar hans. 

Táknmynd forsetaembættisins 
fyrir daga „séðogheyrt-væðingar-
innar“ og nýtur mikillar virðingar 
sem slík. Tekur hlutverk sitt líka 
alvarlega og hefur í heiðri gildi 
sem miða að einingu þjóðarinnar. 

Þjóðnýttur í þágu landkynningar. 
Íslendingar hafa slegið eign sinni 
á þennan mikilsmetna listamann, 
sem getur ekki velt við málning-
arfötu fyrir slysni núorðið án þess 
að vekja þjóðarathygli á Íslandi. 

Krúsídúlla krúsídúllanna. Hæfi-
leikarík tónlistarkona og náttúru-
dýrkandi, nánast löðrandi í ómót-
stæðilegum yndisþokka sem bræð-
ir jafnvel kaldlyndustu hjörtu. 

Áður manna umdeildastur en nú 
eitt dáðasta skáld landsins, þjóð-
skáld jafnvel. Síðasta vígið féll 
líklega þegar Björn Bjarnason 
afhenti honum verðlaun Jónasar 
Hallgrímssonar á degi íslenskr-
ar tungu. Áhrif texta Megasar eru 
ómæld, útúrsnúningar á söguleg-
um atburðum og örlögum mikil-
menna, til dæmis téðs Jónasar, 
hafa jafnvel tekið sér bólfestu í 
söguskoðun landsmanna. 

Langvinsælasti rithöfundur lands-
ins og einn örfárra úr þeirri stétt 
sem hafa komist í sæmilegar álnir 
með skriftum. Hæverskur og 
tranar sér ekki fram; þá sjaldan 
hann gefur kost á viðtölum ligg-
ur honum þó iðulega eitthvað á 

hjarta og er ætíð bljúgur í garð 
lesenda sinna. 

Kallaður Jón „góði“, sem segir 
sína sögu; sennilega eini núlifandi 
Íslendingurinn uppnefndur sem 
dýrlingur væri. Gaf meðaljónum 
von þegar hann storkaði öllum 
hefðbundnum viðmiðum og var 
kjörinn kynþokkafyllsti maður 
landsins af hlustendum Rásar 2. 

Var um skeið draumatengdason-
ur allra; hnyttinn, geðþekkur og 
barmafullur af hugsjónum, sem 
allir vilja eiga eitthvað í. Ýfði 
hins vegar fleiri fjaðrir en óska-
börnum er hollt með deiluritinu 
Draumalandinu. Gæti þó skot-
ist aftur upp á óskabarnalistann 
áður en langt um líður.

Hugsanlega dáðasti fjölmiðla-
maður Íslands fyrr og síðar. 
Fátt gengur hins vegar af óska-
börnum dauðum hraðar en pól-
itík og Ómar hefur nú tekið slag 
sem sumir fella sig illa við. 

Var skærasta stjarna Íslendinga 
á erlendri grund um árabil. Fall 
hans var hins vegar jafn hátt 
og stjarnan reis; Kristján hefur 
ekki borið sitt barr hér heima 
eftir umdeilda góðgerðartón-
leika fyrir tveimur árum og enn 
umdeildari framkomu í frægum 
Kastljósþætti stuttu síðar. 

Til eru þeir sem njóta allt að því óumdeildrar 
lýðhylli umfram aðra sökum hæfileika sinna, at-
gervis og yfirbragðs. Fréttablaðið bankaði í baró-
metið, stakk sleiktum vísifingri upp í vindinn og 
réðst í hávísindalega könnun á hvaða Íslending-
um Íslendingar unna öðrum fremur.
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Ævint‡raverslunin Útileguma›urinn hefur opna› a› Fosshálsi 5-7.
Útileguma›urinn er sérverslun me› allt sem flú flarft til fer›alagsins,

fellih‡si, hjólh‡si, tjaldvagna, útifatna›, fylgihluti og margt fleira.

Opnunarhátí› a› Fosshálsi í dag, allir velkomnir!



Hvernig er dæmigerður dagur í 
lífi þínu í Ameríku? Það er eng-
inn dagur eins. 
Hvernig er Ísland og þjóðin úr 
fjarska? Framandi.
Hvers saknarðu mest? Pabba.
Þínir helstu ósiðir? Að vekja 
Stefán Karl á næturnar þegar ég 
get ekki sofið.
Hvað finnst þér það ofmetnasta í 
íslensku samfélagi? Peningar.
Hvaða kæki ertu með? Nagaði 
lengi neglur en er hætt því fyrir 
löngu.
Hverju myndirðu breyta í ís-
lensku þjóðfélagi fengirðu 
töfrasprotann? Flestu.
Með hvers konar fólki vinnurðu 
best með? Fólki sem er skemmti-
legt og skapandi.
Hvaða eiginleikar í fari annarra 
stuða þig? Leti, lygar, frestunar-
árátta, tilgerð.
Hvernig tæklarðu eigin börn 
í óþekktarkasti? Með ákveðni 
eða lagni eftir því hvað hentar 
hverju sinni.
Hvaða þremur núlifandi þekkt-
um einstaklingum myndirðu 
vilja bjóða í matarboð og af-
hverju? Hrafnhildi Haga-
lín, Eddu Heiðrúnu og Mar-
gréti Örnólfsdóttur vinkonum 
mínum. Þær eru einfaldlega svo 
skemmtilegar.
Yfir hverju hefurðu mestar 
áhyggjur í augnablikinu? Fæð-
ingu þriðju dóttur minnar sem er 
væntanleg á hverri stundu.
Við hvern hefurðu átt þínar 
heimspekilegustu samræður? 
Dætur mínar.
Hvaða skáld og bækur veita þér 
innblástur? Allt sem ég les veitir 
mér innblástur.
Hvað kemur í veg fyrir jafn-
rétti? Mannfyrirlitning.
Í hvers konar umhverfi líður þér 
best? Á víðavangi.
Hefurðu séð draug og varstu 
hrædd? Nei, ég hef aldrei séð 
draug.
Þín eftirlætis heilaleikfimi? Lest-
ur.
Hvað leiðist þér mest í fari kyn-
systra þinna? Þegar þær treysta 
ekki á eigin verðleika.
Er Hollywood draumur í dós 
eða glansímyndin holdi klædd? 
Hollywood er full af öfgum. Ann-
aðhvort fílar maður Los Angeles 
eða ekki. Ég tilheyri fyrri hópn-
um.
Glanni glæpur eða Íþróttaálfur-
inn? Ertu að grínast? Glanni auð-
vitað. Ég hef aldrei verið fyrir 
smælki.

Hinum megin við 
hafið er leikkonan 
Steinunn Ólína í 
óðaönn að undar-
búa fæðingu þriðju 
dótturinnar en í Los 
Angeles búa þau 
hjón, Stefán Karl og 
hún, og upplifa amer-
íska drauminn, sem 
er hinn frábærasti að 
mati Steinunnar. 

Fæðing þriðju dóttur-
innar á næsta leiti

Hollywood er 
full af öfgum. 

Annaðhvort 
fílar maður 
Los Angeles 
eða ekki. Ég 
tilheyri fyrri 

hópnum.



ÚTSALA
JEPPLINGA



Vorið er komið í Teheran. Það 
kom með nýja árinu aðfaranótt 
miðvikudags klukkan þrjú ná-
kvæmlega. Þá vöknuðu þeir Íran-
ar sem höfðu ekki haldið sér vak-
andi og fögnuðu nýja árinu með 
því að kyssa fjölskyldumeðlimi og 
stökkva yfir þröskuld með hægri 
fæti áður en þeir fóru aftur að 
sofa. Á hverju ári breytist dagur-
inn og tímasetningin vegna þess 
að koma vorsins og nýja ársins er 
nákvæmlega reiknuð út eftir stað-
setningu himintunglanna. 

Alla síðustu viku eru húsmæð-
ur búnar að hamast við að þrífa 
allt hátt og lágt, fægja silfur, dusta 
teppi, rífa niður gardínur og svo 
framvegis. Nýja árið táknar nýja 
byrjun og nýjan dag og því þarf 
allt að vera tandurhreint. Ein-
hvern veginn er lógískara að gera 
vorhreingerningu heldur en jóla-
hreingerningu. Hátíð nýja ársins 
stendur yfir í 13 daga og á meðan 
stendur borðið í stofunni með 
hlutunum sjö sem byrja á S, eins 
og jólatréð stendur í stofunni hjá 
okkur Íslendingum. Það er ekki 
nóg að skella einhverjum hlutum 
á borðið, það þarf að vera fallegt 
og sýna fram á smekkvísi húsmóð-
urinnar. 

Þessi hefð í kringum nýja árið er 
meira en 3.000 ára gömul og upp-
runnin í Zoroastrian trúnni sem 
landlæg var í Persíu áður en Ar-
abar réðust inn í landið með íslam. 
Þessi trú á kannski meira skylt 
við goðafræði okkar Íslendinga. 
Heimurinn var skapaður í sjö stig-
um og þessi siður fagnar byrjun 
heimsins.

Á nýársdag er hefð að borða fisk 
og hrísgrjón í hádeginu. Kökur, 
íranskt konfekt og súkkulaði eru 
á öllum borðum og svo er farið 
í heimsókn til allra. Ég hef hálf-
partinn verið ættleidd af fjöl-
skyldu Golriz vinkonu minnar og 
er þess vegna alltaf drifin með í 

allar fjölskyldusamkomur 
og alls staðar taka Íranar 
mér með opnum örmum. 
Meðan ég sat inn í stofu og 
virti fyrir mér fjölskyld-
una áttaði ég mig á því 
að þetta hefði getað verið 
hvaða fjölskylda sem er á 
Íslandi. Frænkur, frænd-
ur, systkinabörn, makar, 
börn, ömmur og afar, allir í 
sínu fínasta pússi. Það eina 
sem stakk mig gjörsamlega var 
þegar ég leit við og sá í sjónvarp-
inu sem var í gangi í bakgrunnin-
um, George W. Bush Bandaríkja-
forseta halda eina ræðuna enn um 
aðgerðir gegn Íran. 

Það er hálfsorglegt að sitja í fjöl-
skylduboði með fólki sem er alveg 
eins og ég sjálf, og hefur sömu lífs-
gæði og lífsstíl, og hlusta á voldug-
asta mann í heimi tala um aðgerðir 
gegn þeim. Íranar elska landið sitt 
og þrá ekkert heitar en að fá að lifa 
í friði. Íranar eru þreyttir á stjórn-
málaástandinu í landinu og reyna 
að halda sínu striki og daglega lífi 
þrátt fyrir pólitískar þreifingar á 
alþjóðavettvangi.

Fólk hefur oft áhuga á að vita 
hvað mér finnst um kjarnorku-
framleiðslu Írana og afstöðu for-
setans. Oft reyna þeir líka að út-
skýra að málið snýst aðeins um 
það að ofurveldi Bandaríkjanna fái 

ekki að stjórna Íran. Einn 
daginn þegar ég labbaði út 
í Park-e-Mellat garðinn í 
Teheran, sem minnir helst 
á Central Park á Manhatt-
an, settist hjá mér ungur 
strákur og fór að spjalla. 
Háskólakrökkum finnst 
gaman að æfa enskuna. 
Þessi strákur var að læra 
stjórnmálafræði og hafði 
mikinn áhuga á að ræða 

þessi mál við mig. 
Hann útskýrði fyrir mér hversu 

ríkt land Íran væri. Náttúruauð-
lindir væru alls staðar. Olía, málm-
ar, námur, blómlegur landbúnaður 
og allt til alls. Helsta vandamálið 
væri að ráðamenn Íran vissu ekki 
hvernig þeir ættu að nýta allar 
þessar auðlindir. Hann hafði séð 
heimildarmynd um orkunýtingu 
á Íslandi og var mjög spenntur. 
Íranar vita að olían á eftir klárast 
og þess vegna vilja þeir þróa aðra 
orkugjafa hvort sem þeir eru að 
gera það með réttum eða röngum 
aðferðum.

Daginn eftir nýársdag borðaði 
ég hádegismat í höllinni. Sa’d Abad 
hallargarðurinn var sumardvalar-
staður síðasta konungsins og þar 
tók hann á móti gestum. Persnesk 
fágun og lúxus einkenna hallirn-
ar og lítið hefur breyst síðan Reza 
Shah Pahlavi flúði eftir bylting-
una 1979, nema hvað að risa brons-
styttan af honum sem var við inn-
ganginn var brotin niður og núna 
standa bara stígvélin hans eftir. 
Það er lengi hægt að velta fyrir sér 
hver væri staða Íran í dag hefði 
byltingin ekki orðið. En meðan ég 
labbaði um flennistóran hallar-
garðinn sá ég Alborz-fjöllin skarta 
sínu fegursta við bláan himin og 
sólin skein. Vorið er svo sannar-
lega í loftinu í Teheran.

Ný byrjun, nýr dagur í Íran
Hanz Haraldsson benti mér á 
þessa skemmtilegu klausu úr við-
skiptablaði Mbl.:

„Fé Íslendinga er víða á beit og 
nú síðast hefur það verið rekið í 
stórum stíl á finnska bithaga. Og 
vonin blíða er auðvitað alltaf sú 
að heimta það feitt á hús aftur. 
Að þessu leyti er enginn munur á 
hefðbundnum sauðfjárbúskap og 
búskap íslenskra verðbréfabænda 
þótt afkoman sé vafalaust nokkuð 
misjöfn og kannski í öfugu hlut-
falli við líkamlegt erfiði.“ Gaman 
er að sjá  svo lífleg tilþrif í málfari 
blaðamanna.

segir í texta undir mynd af létt-
klæddri stúlku við grein frá Ekv-
ador í Mbl. 11. mars, og er kyn-
lega orðað. Ég kannast við lo. fold-
gnár, sem gnæfir yfir fold, rís 
hátt, drottnar yfir landi. En hold-
gná stúlka, gnæfir hún yfir hold 
sitt? Falleg er stúlkan á myndinni 
og fagurlimuð, íturvaxin og kyn-
þokkafull, og fleiri hrósyrði mætti 
finna um útlit hennar.

„Gæðastimpill Benz var í hættu í 
síðustu kynslóð c-class (svo ritað) 
vegna innviðisins,“ segir hér í 
Fréttablaðinu 10. mars. „Innviðis-
ins“ er eignarfall af hverju? Inn-
viðið? Kannast menn við slíkt orð? 
Ekki getur það verið af „innvið-
ir“ því það væri „innviðanna“ og 
raunar merkir það orð máttarvið-
ir, burðarásar, helstu þættir sam-
félags. Er átt við innréttingu? Það 
orð merkir tréverk, vegg eða gólf-
fastir hlutir í húsi. Er „innviðið“ 
hér kannski nýyrði um innri búnað 
og – frágang bíla?

Hilmar Sigurðsson er ekki ánægð-
ur með að ég skuli hafa skrif-
að „á 18du öld“ og er forvitinn að 
heyra hvers vegna ég hef fórnað 
punktinum góða sem venja er að 
notað með raðtölum. Ég verð að 
játa að ég veit ekki hvaðan þetta 
er komið upphaflega eða hversu 
gamalt. Ég hef étið þetta upp eftir 
Jóni Helgasyni prófessor sem ég 
treysti öðrum betur, og kannski er 
þetta sérviska. Þorsteinn heitinn 
Gylfason notaði þetta ævinlega 
og svo er reyndar um fleiri. Guð-
rúnu Kvaran hjá Orðabók Háskól-
ans finnst þetta ósköp ljótt. Skoð-
anir eru skiptar, en punkturinn er 
auðvitað hvergi týndur.

Íslenskir fjölmiðlar eru ekki sér-
lega menningarlega sinnaðir, og 
því bar nýrra við þegar mynd-
list kom á forsíðu blaða. Það var 
auðvitað ekki vegna listar, held-
ur söluverðs, enda skilur þjóð vor 
víst ekkert nema peninga, sem 
hún botnar þó ekkert í. Sagt var að 
málverk hefði selst fyrir metfé, 
sem er auðvitað tóm vitleysa. 
Metfé merkir verðmikill hlutur, 
úrvalsgripur, og á því ekki við um 
hátt söluverð.

Þórdís Jónsdóttir sendir þessa 
braghendu:

Eg vil hafa íslenskuna alveg
 hreina,

orðum mínum eg vil beina
til allra er þurfa frá að greina.

Vilji menn senda mér brag-
hendu eða góðfúslegar ábending-
ar: npn@vortex.is

Dregið úr réttum
svörum n.k.

fimmtudag kl. 12

99 kr. smsið

LEYSTU
KROSSGÁTUNA!

Þú gætir unnið smellinn

BORAT á DVD!

Þú sendir SMS skeytið
JA LAUSN LAUSNARORÐ

á númerið 1900!
Dæmi hvernig SMS gæti 

litið út ef svarið er Jón:
Þá sendir þú SMS-ið:

JA LAUSN JON
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Það er mikilvægt að 
vera töff. Þó ég hafi 
snemma áttað mig á 
þessum sannindum 
hef ég aldrei náð al-
mennilegum tökum 
á listgrein töffheit-

anna. Eitt stærsta skref mitt á leið 
töffheitanna var að byrja að reykja. 
Það var skömmu eftir að ég fermd-
ist sem ég byrjaði að dunda mér við 
þessa vafasömu iðju. Margar fórnir 
þurfti ég að færa fyrir hana. Fyrir 
það fyrsta bjó ég úti í sveit og því fá 
tækifæri sem gáfust til að hanga úti í 
sjoppu eins og allar svölu stelpurnar 
gerðu. Einu bæjarferðir mínar voru 
verslunarleiðangrar, með móður 
minni og þremur yngri systrum, og 
þverflaututímar. Það varð úr að ég 

byrjaði að skrópa úr blásturshljóð-
færatímunum til að æfa annan og 
skaðlegri blástur í vafasömum fé-
lagsskap. Þeir tímar sem ég hafði 
áður varið í að spila guðlega tónlist 
fóru í að reykja og hlusta á tónlistar-
menn sem tortryggðu allt gott í ver-
öldinni. 

Síðar komst ég að því að út úr 
reykingarfélagsskapnum þyrfti ég 
að losna hið fyrsta. Krökkunum í 
hópnum þóttu nefnilega líkkistu-
naglarnir ekki duga einir sér til að 
viðhalda töffheitunum. Það varð úr 
að ég áttaði mig á því að ég gæti ekki 
haldið í við töff þeirra. Við hópinn 
sagði ég endanlega skilið á einhverju 
guðsvoluðu götufylleríi í bland við 
annan óþverra. Formlegur skilnaður 
minn við ólifnað var eins klisjulegur 

og hægt er, ég fór til afa og ömmu. Í 
gestaherberginu var ritröð Laxness. 
Alla nóttina las ég og fann að það var 
mikið skemmtilegra en að norpa í 
kuldanum með landabrúsa í hönd. 

Ég sagði skilið við allt sem þessi 
félagsskapur hafði upp á að bjóða. 
Það eina sem ég hélt eftir var sígar-
ettupakki sem hefur verið endurnýj-
aður oftar en ég kæri mig um að hafa 
tölu á.

Minninguna um hve gott var að 
koma inn í hlýjuna til afa og ömmu 
eftir að hafa reynt að norpa, eins og 
aumingi með landabrúsa í hönd, ætti 
ég að hafa í huga næst þegar ég fer 
út í smók. Þó ég sé ráðsett húsmóðir 
í Vesturbænum líður mér eins og úr-
hraki eða sjoppugellu á þeim stund-
um.

Ég er að hugsa 
um að nota þig 

sem varnarmann.

Í alvöru, 
verð

ég þá á 
fremst?

Nei! þú verður 
varnarmaður,

þá ertu aftarlega 
maður, ertu að 

fylgja mér? 

Ég skil 
þig!

Strákarnir sem við 
erum að fara að 

keppa við eru nokkuð 
góðir á miðjunni 
þannig að í dag 

leggjum við áherslu á 
langa bolta!

Ætlum
við ekki 
að nota 
þennan

kringlótta
bolta?

Ég skil ekki 
alveg ...

Ég skil, þú byrjar 
á bekknum félagi! 

Bekkurinn er svona 
eins og í almennings-

görðum!

Yfirleitt er höfuðið á mér stútfullt 
af hugsunum um allt milli himins 

og jarðar. Svo mikið að ég á í 
vanda með að muna þetta allt. 

En svo byrja 
prófin.

Ertu stressaður fyrir 
morgundeginum?

Fljót á meðan ég held 
honum, rotaðu hann!

Dýrabúð
Hæ! Til hamingju félagi! Nú eru bara 2.500 eftir 

án heimilis!

Þú finnur lítinn 
sting ... Á!

Fyrirgefðu, er 
allt í lagi?

Já hafðu engar 
áhyggjur, haltu 

bara áfram.

Það er mjög 
sjaldgæft að fá 
svona viðbrögð 
frá sjúklingum 
þegar tekin er 

blóðprufa.

Og enn sjaldgæfara 
að viðbrögðin komi fá 
eiginmanni sjúklingsins

Hann Hlynur 
hefur alltaf 

átt erfitt með 
mína verki.

Er þetta 
ekki að 
verða
búið?

9. HVER
VINNUR!

SMSLEIKUR

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. 
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið. 



flugrútan • flybus
Alltaf á ferðinni...

www.flybus.is

Sumaráætlun 2007 / Departures summer 2007
Gildir frá 25. mars til 27. október, 2007 / Valid from March 25 to October 27, 2007 

Sími/Tel  562 1011 ı  www.re . i s  ı  www.f lybus . i s

Aukin þjónusta til ferðalanga
Flugrútan stoppar á hverjum morgni á eftirtöldum stöðum Select
og fer síðan beint út á flugvöll:
Select Vesturlandsvegi – kl. 05:00
Select Suðurfelli Breiðholti – kl. 05:10
Select Hagasmára við Smáralind – kl. 05:15
Áætlaður komutími í Leifstöð er kl. 05:50

Þú þarft ekki að panta sæti, rútan stoppar örugglega við þessa staði og þú getur keypt þér miðann með 
morgunkaffinu á Select.

Einfalt og þægilegt, ekkert stress og þú nýtur ferðarinnar.

• Verð 1.200 kr. aðra leiðina 

• Ókeypis fyrir börn  að 11 ára aldri

• 50% afsláttur fyrir  unglinga, 12-15 ára

• Aukaferðir fyrir  leiguflug sem ekki  fellur að áætlun

• Price 1.200 ISK one way

• Children 0-11 years free of charge

• 50% discount for youths 12-15 years

Upphafs- og endastöð allra ferða er Umferðarmiðstöðin BSÍ. / All buses depart and end at BSI Bus Terminal.
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Brottför frá Umferðarmiðstöðinni til Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar / Departure from BSÍ Bus Terminal to Keflavik International Airport

* Via Keflavík town - viðkoma í Reykjanesbæ
1) Valid from March 25 to May 14, 2007 - Gildir frá 25. mars til 14. maí, 2007
2) Valid from May 15 to September 14, 2007 - Gildir frá 15. maí til 14. september, 2007

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur Sunnudagur
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

- - - 03:30 2)  - - -  - - -  - - - - - - 03:30 2)

 - - - - - -  - - - 04:00 2) 04:00 2)  - - -  - - -
04:30 2) 04:30 2) 04:30 2) 04:30 2) 04:30 2) 04:30 2) 04:30 2)

04:45 1) 04:45 1) 04:45 1) 04:45 1) 04:45 1) 04:45 1) 04:45 1)

05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
05:15 05:15 05:15 05:15 05:15 05:15 05:15
05:30 05:30 05:30 05:30 05:30 05:30 05:30
05:45 05:45 05:45 05:45 05:45 05:45 05:45
07:00  - - - 07:00  - - - 07:00 07:00 2)  - - -
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
16:00 2)  - - -  - - - 16:00 2)  - - - 16:00 2)  - - -
19:00 2)  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -
21:00 * 21:00 * 21:00 * 21:00 * 21:00 * 21:00 * 21:00 *

22:00 2) 22:00 2) 22:00 2) 22:00 2) 22:00 2) 22:00 2) 22:00 2)

23:00 2)  - - -  - - -  - - - 23:00 2)  - - -  - - -ÍS
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KL. 19.30
Hljómsveitin Úlpa skipuleggur vakn-
ingarviðburð á Thorsplani í Hafnar-
firði undir yfirskriftinni En hvað með 
kjarnorkuver? Fram koma meðal 
annars Ólöf Arnalds, hljómsveitirn-
ar Rass og múm og félagar úr Hafn-
arfjarðarleikhúsinu sem flytja brot 
úr verkinu Draumalandinu. Auk þess 
flytja nokkrir valkunnir framámenn 
ávörp af þessu tilefni. Dagskráin 
stendur til kl. 22.15.

Sálmar um huggun og von

Óperukórinn heldur upp á 
tuttugu og fimm ára afmæli 
sitt á morgun með tvenn-
um tónleikum í Langholts-
kirkju. Það er mikið um að 
vera í Gamla bíói þessa dag-
ana og því brugðið á það ráð 
að halda afmælisveisluna að 
heiman. 

Það er líka viðbúið að margt verði 
í afmælishaldinu: kórinn ætlar 
að flytja Carmina Burana, eitt af 
„skemmtilegustu og vinsælustu 
tónverkum samtímans,“ eins og 
segir í fréttatilkynningu. Til liðs 
við sig hefur kórinn fengið slag-
verks-gengi Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands, Sinfóníuhljómsveit áhuga-
manna, Unglingakór Söngskólans
í Reykjavík og einsöngvarana Sig-
rúnu Hjálmtýsdóttur, Þorgeir J. 
Andrésson og Bergþór Pálsson. 
Alls koma um 140 flytjendur fram 
í afmælishaldinu. 

Kórinn hefur áður flutt verkið í 
tvígang með fullri hljómsveit og í 
tvígang með tveimur píanóum og 
slagverki: fyrst með Sinfóníunni 
1986 með Sigríði Gröndal, Júlíusi 
Vífli Ingvarssyni og Kristni Sig-
mundssyni. Árin 1998 og 2004 
flutti kórinn þætti úr Carm-
ina Burana með Sinfóní-
unni undir stjórn Garðars 
Cortes. Í febrúar 1990 
tók kórinn þátt í svið-
setningu Íslensku óper-
unnar á Carmina Bur-
ana og var verkið sýnt 
með óperunni I Pag-
liacci.  Einsöngv-
arar voru Sigrún 
Hjálmtýsdóttir, 
Þorgeir J. Andrés-
son og Michael Jón 
Clarke. Óperan fór 
með þá sýningu til 
Svíþjóðar og sýndi 
í Gautaborgaróp-

erunni við góðar undirtektir.
Í október árið 1995 var Carm-

ina sviðsett að nýju í Óperunni, nú 
af Terence Etheridge og með Óp-
erukórinn í „aðalhlutverki“. Sig-
rún Hjálmtýsdóttir / Hrafnhild-
ur Björnsdóttir, Þorgeir J. Andr-
ésson og Bergþór Pálsson sungu 
einsöngshlutverkin. Sú sýning var 
í upphaflegri gerð með tveimur 
flyglum og slagverki og stjórnað 
af Garðari Cortes. Sýningin varð 
framúrskarandi vinsæl og gekk 
fyrir fullu húsi mánuðum saman. 

Verkið var frumflutt 1937 en 
það byggist á safni ljóða frá þrett-
ándu öld, Carmina Burana, hand-
riti sem fannst í klaustri í  Bene-
diktbeuern í Þýskalandi. Flest 
ljóðanna eru veraldleg, meira að 
segja talsvert blautleg, og fundust 
þau í læstum skáp sem ætlaður 
var fyrir forboðnar bókmenntir.

 Óperukórinn  hefur skapað sér 
sess í íslensku tónlistarlífi og er 
eftirsóttur til flutnings ýmissa 
verkefna. Garðar Cortes stofn-
aði kórinn 1973 og hefur stjórn-
að honum frá upphafi, fyrstu 
fimm árin sem Kór Söngskólans í 
Reykjavík, 1979–2003 sem Kór Ís-
lensku óperunnar og nú sem Óp-
erukórnum í Reykjavík. Starf 
kórsins hefur verið tvíþætt;  Hann 

hefur staðið að umfangs-
miklu tónleikahaldi, farið 

í tónleikaferðir innan- 
og utanlands, sung-
ið ýmis af stærstu 
verkum tónbók-
menntanna með Sin-
fóníuhljómsveit Ís-
lands og tekið þátt 

í öllum uppfærslum 
Íslensku óperunnar 

frá stofnun til 2004 og 
nokkrum í Þjóðleikhús-
inu. Kórinn hefur farið í 

tónleikaferðir víða 
um Evrópu og tók, 
haustið 2004, þátt 
í flutningi á Elía 
eftir Mendelssohn 
í Carnegie Hall í  
New York.

Helstu sviðshlutverk kórsins 
hafa verið í Don Giovanni, Brúð-
kaupi Figarós og Töfraflautunni
eftir Mozart, La Traviata, Il Trov-
atore, Macbeth, Rigoletto og Ot-
ello eftir Verdi, I Pagliacci eftir 
Leoncavallo, Évgení Ónegín eftir 
Tsjækovskí, Ævintýri Hoffmans 
eftir Offenbach, Carmen eftir 
Bizet,  Madame Butterfly og La 
Bohéme eftir Puccini, Galdra-
Lofti  eftir Jón Ásgeirsson, Hol-
lendingnum fljúgandi og í íslens-
sku útgáfunni af Niflungahringn-
um eftir Wagner sem erfingjar 
hans samþykktu á sínum tíma og 
vakti verulega athygli í óperu-
heimi Evrópu.

Kórinn hefur komið að hljóð-
ritunum á Sálumessu Verdis og 9. 
sinfóníu Beethovens með Sinfón-
íuhljómsveit Íslands undir stjórn 
Ricos Saccani; Alþingishátíðar-
kantötu Páls Ísólfssonar sem gefin 
var út af Alþingi Íslendinga í til-
efni 100 ára afmælis tónskáldsins;  
Óratóríunni Elía eftir Mendels-
sohn og  safndisknum Óperukór-
inn býður til veislu með þekktum 
óperukórum, allar með einsöng-
vurum og Sinfóníuhljómsveit Ís-
lands undir stjórn Garðars Cort-
es.

Óperukórinn var á upphafsár-
um bakstykkið í starfsemi Óper-
unnar. Þar var aflið sem keyrði 
starfsemi og sýningarhald Óper-
unnar áfram með fórnfúsu starfi 
og logandi áhuga. 

Carmina er algjört óska- og 
uppáhaldsverk hjá Óperukórnum 
og segja kórfélagar það skemmti-
legasta sem þeir hafa átt við á 25 
ára starfsferli kórsins og hvetja 
gesti og gangandi að skella sér í 
stuðið til skemmtunar sunnudag-
inn 25. mars  í Langholtskirkju kl. 
17 og/eða 20. Miðar fást á www.
midi.is og við innganginn.

Svo skemmtilega vill til að 
ekkja Carls Orff, frú Liselotte 
Orff, hefur boðað komu sína á tón-
leikana 25. mars, sem ber upp á 70 
ár afmælisári verksins frá frum-
flutningi 1937.





Kvikmyndaáhugafólk hefur úr 
nægu að moða nú um helgina. Í 
dag hefst frönsk-íslensk stutt-
myndahátíð í Háskólabíói og á 
morgun tekur Fjalakötturinn til 
sýningar forvitnilegar japanskar 
kvikmyndir sem án efa eiga eftir 
að vekja töluvert umtal og eftir-
tekt.

Það verður algjört maraþon af 
frönskum og íslenskum gæða-
myndum á stuttmyndahátíð-
inni sem hefst kl. 15  í Háskóla-
bíói í dag. Dagskráin er skipulögð 
af Alliance française í tilefni af 
menningarkynningunni Pourqu-
oi-pas?

Hátíðin, sem er öllum opin, 
verður haldin í tveimur sölum 
í Háskólabíói. Í öðrum salnum 
verða myndirnar sýndar og verð-
ur mörgum þeirra fylgt úr hlaði af 
leikstjóra eða öðrum sem tengjast 
gerð myndanna. Í hinum salnum 
verður haldið málþing í tengslum 
við myndirnar. Þar verður skipst á 
skoðunum, rætt um þessar mynd-
ir, hægt að eiga orðastað við leik-
stjóra og aðra. Meðal þeirra sem 
eiga myndir á hátíðinni eru Sól-
veig Anspach, Pierre Coulibeuf, 
Davíð-Charles Friðbertsson, Dam-
ien Peyret, Rúnar Rúnarsson, 

Saara Saarela, Helena Stefáns-
dóttir og Giil Taws. 

Kvikmyndaklúbburinn Fjala-
kötturinn rær á ný mið með sýn-
ingum á þremur kvikmyndum 
japanska leikstjórans Tatsumi 
Kumashiro á sunnudags- og mánu-
dagskvöld í Tjarnarbíói. Mynd-
ir þær eru kenndar við óvana-
lega bylgu í þarlendri kvikmynda-
gerð, bleikar myndir. Á sjöunda 
og áttunda áratugnum fór aðsókn 
að kvikmyndahúsum dvínandi í 
Japan og framleiðendur brugðu á 
það ráð að lokka fólk í bíó með  op-
inskáum, ljósbláum kvikmyndum. 
Reglur um  ritskoðun voru strang-
ar og leikstjórar þurftu að vinna í 
kringum reglurnar þær. Úr urðu 
ýmsar frumlegar leiðir til að sýna 
kynlíf á filmu og alls kyns sér-
kennilegar myndir sem eru ekki 
endilega erótískar í  grunninn þótt 
frásögnin sveigi inn á þær brautir 
til að þóknast framleiðendunum.

Titlarnir Ástarinnar króka-
leið, Rauðhærða konan og Ver-
öld geisjunnar veita máski vís-
bendingu um áherslur myndanna 
en listrænn metnaður leikstjór-
ans skín þó augljóst í gegnum við-
fangsefnin sem oftar hafa verið 
tengd við B-myndir. Myndirnar 
eru bannaðar börnum. 

Bíóhelgi í borginni
21 22 23 24 25 26  27

22 23 24 25 26 27 28

DANSLEIKUR
í kvöld frá kl. 22:00

í AKOGES - salnum Sóltúni 3 Reykjavík. 
Allir velkomnir. - Aðgangseyrir kr. 1.500. 

Harmonikufélag Reykjavíkur.

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

                 

             

Afgreiðsla er opin kl. 12:30 – 18:00 mán. – þri. Aðra daga kl. 12:30 – 20:00.
Leikhúskjallarinn opinn fyrir og eftir sýningar föstudaga og laugardaga.
Upplýsingar í miðasölusíma.

Leikhúsbloggið er á www.leikhusid.blog.is     Fylgist með!

PÉTUR OG ÚLFURINN - Brúðusýning Bernds Ogrodniks eftir verki Prokofievs.
Í dag lau. 24/3 kl. 13:30 örfá sæti laus og kl. 15:00 örfá sæti laus, sun. 25/3 kl. 13:30 
örfá sæti laus og kl. 15:00 örfá sæti laus. Allra síðustu sýningar!

Kúlan

Hálsfesti Helenu eftir Carole Fréchette.
Frumsýning  lau. 14/4 uppselt, sun. 15/4 örfá sæti laus, fös. 21/4. 

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

SITJI GUÐS ENGLAR eftir Guðrúnu Helgadóttur. Leikgerð Illugi Jökulsson.
Sun. 25/3 kl. 14:00 örfá sæti laus, kl. 17.00 örfá sæti laus, sun. 1/4 kl. 14:00 örfá sæti 
laus, aukasýning kl. 17:00 nokkur sæti laus, sun. 15/4 kl. 14:00 örfá sæti laus, 
aukasýning kl. 17:00, sun. 22/4 kl. 14:00 örfá sæti laus, aukasýning kl. 17:00. 
Sýningum lýkur í apríl!

LEG - söngleikur eftir Hugleik Dagsson. Tónlist hljómsveitin Flís.
8. sýn. í kvöld lau. 24/3 uppselt, mið. 28/3 örfá sæti laus, fim. 29/3 uppselt fös. 30/3
örfá sæti laus, lau. 31/3 örfá sæti laus, fim. 12/4, fös. 13/4 örfá sæti laus, lau. 14/4,
fim. 19/4, fös. 20/4 örfá sæti laus, lau. 21/4 nokkur sæti laus.
Ath. nemendaafsláttinn og hópafsláttinn. Námufélagar fá 35% afslátt ef greitt er 
með Námukorti.

Stóra sviðið kl. 20:00

Smíðaverkstæðið kl. 20:00

Á SVIÐSBRÚNINNI
Í tilefni leiklistardaga verða umræður eftir 
sýningu á Leg í kvöld og seinni sýninguna 
á Sitji guðs englar á sunnudag. Aðstandendur 
sýningarinnar ræða við áhorfendur af sviðsbrún.

Draumalandið
eftir Andra Snæ Magnason

Strandgata 50, Hafnarfirði. Miðasala
í síma 555 2222 og á www.midi.is

Frumsýning
16.mars föstudagur kl. 20:00

22.mars fimmtud. 2.sýn kl. 20:00

23.mars föstud. 3.sýn kl. 20:00

24.mars laugard. 4.sýn kl. 20:00



Stækkun álversins veldur miklum skaða víðar en í Hafnarfirði.
Verndum mannlíf og náttúru í sveitum Suðurlands.

HAFNFIRÐINGAR!

Hafnfirðingar, stöndum saman, verjum 
Þjórsá og Hafnarfjörð.

SÓL Á SUÐURLANDI
UNNENDUR ÞJÓRSÁR

Raforkan
kemur ekki úr læknum í Hafnarfirði,

innstungunni eða af himnum.

Hún kemur úr sunnlenskum sveitum.
Þar er fólk og þar er náttúrufegurð.

Þar er Þjórsá.







Stílistinn og blaðamaðurinn 
Carine Roitfeld varð ritstýra 
franska Vogue árið 2001 og var 
nýlega valin best klædda kona 
heims. Roitfeld er hálf rússnesk 
og ólst upp í einu fínasta hverfi 
Parísarborgar - því sextánda. Hún 
lýsir ferli sínum sem „eins konar 
slysi,“ sem byrjaði með fyrirsætu-
störfum sextán ára og svo blaða-
mennsku á franska Elle. Síðar varð 
hún „freelance“-stílisti og hóf far-
sælt samstarf með ljósmyndaran-
um Mario Testino, og varð síðar 
uppspretta andagiftar tískumóg-
úlsins Tom Ford á Gucci-árunum. 
Stjarna hennar hefur risið ört eftir 
að hún tók við frönsku tískubiblí-
unni Vogue og hún er talin fram-
ar Önnu Wintour í tískuheiminum. 

Blaðið vekur athygli 

fyrir einstaka myndaþætti sem 
sjokkera gjarnan með djörfum 
viðfangsefnum. „Við erum Frakk-
ar. Við erum frjálsir. Við gerum 
það sem okkur langar til,“ útskýr-
ir hún. Roitfeld tókst að auka aug-
lýsingasölu í Vogue um 60 prósent 
og varð nýlega einnig gerð að yf-
irritstjóra Vogue Homme. Roit-
feld er tæplega sextug þó ótrúlegt 
megi virðast. Stelpulegt fas henn-
ar og óaðfinnanlegur klæðaburður 
veita konum innblástur um heim 
allan. Roitfeld-lúkkið einkenn-
ist af sléttu kastaníubrúnu hári, 
skyggðum augum og breiðum 
augabrúnum. „Það er ömurlegt að 
vera svona gömul en ég er hepp-
in,“ segir hún. „Ég er með sama 
líkama og þegar ég var tvítug, en 
eftir því sem maður eldist verð-

Hátíðin Pourquoi-pas stendur nú sem hæst og í mörgum verslunum 
miðbæjarins trónir lítill franskur fáni til að minna á allt sem franskt 
er. Franskar kvikmyndir, frönsk tónlist og franskur matur veitir Ís-
lendingum rómantískan innblástur þessa dagana og því er vert að 
skoða aðeins frönsku tískuna. Ég er oft spurð, „af hverju eru Parísar-
dömur svona hryllilega „chic“?“ 

Ég bjó í borginni í tvö ár auk þess að eiga frábæra ofurtöffaralega 
frænku sem lengi hefur unnið á hátískuhúsi þar í borg. Með þá reynslu 
í farteskinu hef ég öðlast ákveðna yfirsýn yfir það sem gerir franskar 
konur svona sérstakar. Það er afar erfitt að skilgreina Parísarstílinn - 
af hverju getur venjuleg kona eytt tugþúsundum í nýjan kjól og skart-
gripi með litlum árangri á meðan Parísarskvísa getur litið frábærlega 
út í einföldum svörtum kjól eða gallabuxum? Það er afar erfitt að ná 
þessu „je ne sais quoi“ sem þessar frönsku gyðjur hafa en hér eru sjö 
lyklar að leyndarmálinu. 
1. Já - sorrí stelpur, þær eru grannar, hversu pirrandi sem það nú 
er. Eftir því sem ég gat best komist að þá borða þær næstum því ekk-
ert, reykja eins og strompar og eru á sífelldum hlaupum um borgina. 
(Hlaupin eru það eina sem ég mæli með af þrennu illu) . 
2. Kynþokki. Þeim líður vel í líkama sínum. Þær eyða miklum tíma og 
pening í alls kyns krem og snyrtivörur. Brjóstastinningargel, cellulite-
krem og detox-te seljast eins og heitar lummur. 
3. Háhælaðir skór. Því hærri, því betri. Það skiptir ekki máli hvort 
skórnir eru óþægilegir. „Fegurð er þjáning“ er kunnur málsháttur í 
Frakklandi.
4. Vertu ALLTAF smart. Meira að segja þegar þú liggur á spítala / ert 
nýbúin að fæða barn. 
5. Stíll. „Savoir-faire“ kalla þær það. Það er eitt að kaupa falleg föt en 
annað að kunna að setja þau saman á fallegan hátt. Þær eru fæddir stíl-
istar. 
6. Lítið er meira. Parísardömur eru aldrei of sólbrúnar, með röndóttar 
strípur eða í of flegnum fötum. Förðun er klassísk og meik ósýnilegt. 
„Vulgaire“ (óhefluð/plebbaleg) er það versta sem þú gætir verið. 
7. ALDREI slaka á kúlinu. Parísardömur vita að þær eru alltaf til 
sýnis, hvort sem það er í metro eða úti á kaffihúsi. Pósaðu alltaf og 
vertu ögn yfirlætisfull á svip. 
8. Sokkabönd? Það máttu bóka. Falleg undirföt eru undirstaða sjálfs-
öryggi hverrar konu. Og þá komum við að númer 
9: Sjálfsöryggi. Parísardömur nota helst einn aukahlut, fatnað eða 
förðun sem aðgreinir þær frá öðrum. Þær eru klassískar í klæðaburði 
(óaðfinnanlega sniðin svört dragt, gallabuxur) en vilja jafnframt sýna 
að þær hafi einhverja sérstöðu. Þær eru stöðugt að endurmeta eigin 
stíl og útlit. Og eins og ég uppgötvaði á Parísarárunum: að búa í svona 
fallegri borg er eins og að búa í íbúð með dýrindis húsgögnum. Maður 
verður eiginlega að klæða sig til þess að passa inn í umhverfið! En 
svo hitti ég sæta franska stelpu um daginn sem var svakalega fegin að 
geta klætt sig í skærbleikan spandex minikjól, grænt belti og hlébarða-
leggings til að fitta inn á Sirkus. Grasið er víst alltaf grænna hinum 
megin…

9 leiðir að Parísarlúkkinu



ur maður að finna upp á nýjum 
fegrunarleiðum. Ég lita yfir gráu 
hárin, ég hvíti í mér tennurnar og 
stunda Pilates. Ég hnykla aldrei 
brýrnar! En úff, ég nota aldrei 
Botox. Fólk verður skrýtið í fram-
an. Ég fer hins vegar oft í andlits-
nudd.“

Roitfeld er dálítill rokkari í sér 
og segir blákalt: „Ég er fallegri 
og skemmtilegri eftir eitt glas af 
vodka,“ og viðurkennir að hún taki 
eina róandi daglega til að mæta 
hinu krefjandi starfi sínu. „Fólk 
er svo erfitt í þessum bransa. 
Þetta er eins og að ganga á eggja-
skurn. Maður heyr stríð á hverj-
um degi.“ Roitfeld útskýrir að ein-
faldleiki sé lykillinn að fallegum 
stíl. „Tíska snýst samt ekki um 
reglur. Ég brýt alltaf reglurnar og 
mér er sama hvað fólki finnst. Og 
ég þoli ekki fólk sem er yfirdrifið 
og gengur með merkin utan á sér. 
Það eru ekki peningar sem færa 
þér smekkinn.“ Roitfeld er gift 
og á tvö uppkomin börn, en dótt-
ir hennar Bee Schaffer er gullfal-
leg og situr fyrir í ilmvatnsauglýs-
ingum Tom Ford. Tískuráð henn-
ar fyrir „venjulegar konur“ eru 
þessi: „Keyptu bara klassískar 
flíkur og eyddu frekar peningum 
í nýja skó fyrir hverja árstíð. Bur-
berry-rykfrakki er alltaf falleg-
ur, og prufaðu að breyta um belti 
eða nota til dæmis slæðu í staðinn. 
Notaðu bara einn skartgrip í einu. 
Einfalt er best.“

Hönnuðurinn  náði 
aftur fyrri hæðum með herra-
línu  fyrir haustið 2007 sem 
var sýnd á dögunum. Fyrirsætur 
gengu eftir tónlist The New Purit-
ans og trommarinn þeirra, George 
Barnett, er frýnilegri sköpunar-
gyðja en sú fyrrverandi, heróin-
fíkillinn Pete Doherty. Hljómsveit-
in, sem er frá Southend á Englandi, 
veitti Slimane innblástur í línu 
sem minnir mikið á enskan rokk-
kúltúr. Southend var fæðingar-
staður „mod“-lúkksins og Slimane 
stælir það með þröngum frökk-
um, röndóttum „mohair“-peys-
um og stuttum leðurjökkum. En 
lúkkið var tekið skrefi lengra með 
framsæknum buxnasniðum sem 
minntu aðeins á indverskar Gand-

hi-flíkur. Einnig lék Slimane sér 
við rúmfræðileg form og málmlit-
aða sauma, lakk sem leit út fyrir að 
hafa sullast á jakkana í anda Jack-
son Pollock og perlur í nammilitum 
til skrauts. Vinsælasta flíkin verð-
ur án efa síða skyrtan sem fær að 
flæða undan stuttum jökkum og 
vestum, sem gefur henni kjólfata-
stíl. En það besta er að lítill fugl 
hvíslar að Dior Homme muni fást í 
Reykjavík í haust í versluninni Li-
borius á Mýrargötu. 

Mod-lúkk og Gandhi-buxur
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Gildir á allar sýningar í
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Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu
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THE ILLUSIONIST     kl. 3, 5.45, 8 og 10.15
THE HITCHER       kl. 6, 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
VENUS        kl. 3, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
THE LAST KING OF SCOTLAND     kl. 3, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
NOTES ON A SCANDAL**     kl. 3 og 6 B.I. 14 ÁRA

** SÍÐUSTU SÝNINGAR

THE HITCHER         kl. 2, 4, 6, 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
THE HITCHER SÝND Í LÚXUS         kl. 2, 4, 6, 8 og 10
EPIC MOVIE       kl. 2, 4, 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
THE NUMBER 23       kl. 8 og 10.15  B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER       kl. 3, 5.30, 8 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 2 STUTTMYND
NIGHT AT THE MUSEUM       kl. 3.20 og 5.40

THE HITCHER       kl. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
EPIC MOVIE     kl. 4, 6 og 10 B.I. 7 ÁRA
NORBIT        kl. 4, 6 og 8

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

UPPLIFÐU MYNDINA SEM FÉKK ENGIN 
ÓSKARSVERÐLAUN!

FRÁBÆR GAMANMYND ÞAR SEM GERT ER GRÍN 
AF HELSTU STÓRMYNDUM SÍÐASTA ÁRS.

FRÁ FRAMLEIÐENDUM TEXAS CHAINSAW 
MASSACRE OG THE AMITYVILLE HORROR

MEÐ SOPHIA BUSH ÚR ONE TREE HILL
OG SEAN BEAN (NATIONAL TREASURE
& LORD OF THE RINGS).

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR UM 
FERÐALAG TVEGGJA HÁSKÓLANEMA
Á ÓNEFNDUM ÞJÓÐVEGI Í USA OG 
HREMMINGUM ÞEIRRA!

ÞESSI ER STÓR... VIÐ MÆLDUM!
FÓR BEINT Á TOPPINN Í USA!

„FRÁBÆR LEIKUR OG
EFTIRMINNILEG MYND!“

- B.S., FRÉTTABLAÐIÐ

STRANGLEGA BÖNNUÐ
INNAN 16 ÁRA
STRANGLEGA BÖNNUÐ
INNAN 16 ÁRA

Leikstjórinn Tim Burton fær 
heiðursverðlaun fyrir fram-
lag sitt til kvikmyndalistarinn-
ar á kvik-
myndahá-
tíðinni í 
Feneyjum
sem hefst 
29. ágúst. 
Burton,
sem hefur 
leikstýrt
myndum
á borð við 
Batman,
Edward
Scissor-
hands og 
Charlie
and the 
Chocolate
Factory, 
verður 49 
ára fjór-
um dögum 
áður en 
athöfnin
fer fram.

Auk þess hafa skipuleggj-
endur hátíðarinnar tilkynnt að 
5. september verði tileinkaður 
Tim Burton og verður brugð-
ið á leik af því tilefni. Burton 
er vel kunnugur í Feneyjum 
því árið 1994 var frumsýnd í 
borginni brúðumynd hans The 
Nightmare Before Christmas, 
auk þess sem önnur brúðu-
mynd hans, Corpse Bride, var 
frumsýnd þar árið 2005.

Burton 
heiðraðurRokkhundarnir í The Rolling Ston-

es verða að öllum líkindum aðal-
númerið á tónlistarhátíðinni Isle 
of Wight í Bretlandi 8. til 10. júní. 
Þetta verður í fyrsta sinn í 31 ár 
sem Stone spilar á tónleikahátíð 
í heimalandi sínu, eða síðan þeir 
spiluðu á Knebworth-hátíðinni 
árið 1976. Á meðal fleiri þekktra  
nafna á Isle of Wight verða Snow 
Partol, Muse, Amy Winehouse, 
Kasabian, Ash og The Fratellis.

Spila á Isle of Wight
  Jacobsen Dagar

New Style Restaurant / Pósthússtræti 11 / 578 2008 / www.silfur.is
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Marineruð og bjórsoðin klaustursbleikja
„Saaz Blonde“ með spínati, aspas, beikoni
og eggjasósu.

Íslenskur humar „Saaz Blonde“.

Lambafillet og hægeldaður lambaskanki
„Brown Ale“ með dilli, kartöflufroðu, blómkáli,
ólífum og bjórgljáðum heslihnetum.

Crème caramel „páskabjór“ með lime 
og engifer ásamt pistasíuhjúpuðum
banana og karamellu-balsamico ís.

Fjögurra rétta seðill með bjór: 8.900,-

á sérréttaseðli Silfurs



/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI
DIGITAL

DIGITAL

KVIKMYNDAUPPLIFUN ÁRSINS

FEITASTA GRÍNMYND 
ÁRSINS

Frönsk- Kvikmyndahátíð 3.Mars Til 1. Apríl

George Clooney, Tobey Maguire og Cate Blanchett sýna 
stórleik í magnaðri mynd leikstjórans Steven Soderbergh

Sýnd í Háskólabíói

VJV TOPP5.IS

FBL

kvikmyndir.is

FILM.IS

LADY CHATTERLEY kl 9

TELL NO ONE kl 3:30 - 10:20

HORS DE PRIX kl 4- 6

PARIS, JE T’AIME  kl 5:40

THE GOOD GERMAN  kl. 3:30 - 5:40 - 8 - 10:20 B.i.16

300. kl. 3:30 - 6 - 8:30 - 11 B.i.16

MUSIC AND LYRICS  kl 8 leyfð

SMOKIN ACES kl. 10:30 B.i.16

BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 2- 4 - 6:10 Leyfð

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

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

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 2 Leyfð

WILD HOGS kl 1:30-3:40-5:50-8-8:30 -10:20-10:30 b.i 7

300. kl. 5:30 - 8 - 10:30   B.i.16

300. VIP kl. 3- 5:30 - 8 - 10:30  

BLOOD & CHOCOLATE kl. 5:50 - 8  B.i.12

MUSIC & LYRICS kl. 5:50 - 8 - 10:20   Leyfð

WILD HOGS  kl. 1.30 - 3:50 - 6 - 8:15 - 10:30 B.i.7

300. kl. 5:30 - 8 - 10:10 -10:30 B.i.16

NORBIT kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 Leyfð

VEFURINN HE... M/- Ísl tal kl. 1:30 Leyfð

WILD HOGS kl.  4 - 6 - 8 - 10 B.i.7

300 kl. 5:40 - 8 - 10:20 B.i. 16

VEFURINN HEN... M/- Ísl tal kl. 2 Leyfð

BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 2 - 4 Leyfð

WILD HOGS kl. 8 - 10:10 Leyfð

300 kl. 5:30 - 10:10 B.i. 16

NORBIT kl. 3:40 - 5:50 - 8 Leyfð

BRIDGE TO TERABITHIA kl. 1:40  - 3:40 Leyfð

VEFUR KARL.. m/ísl. tali kl. 1:40 Leyfð

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

Stærsta grínmyndin í Bandaríkjunum á þessu ári STÆRSTA OPNUN ÁRSINS

Grallararnir í Bagga-
lúti hafa gefið út lagið 
Ísland, ég elska þig 
(gullnir steypast foss-
ar). Laginu er ætlað að 
enduspegla gengdar-
lausa ást og umhyggju 
fyrir landi, tungu og 
þjóð.

„Það snýst allt um 
umhverfið núna þannig 
að við ákváðum að telja 
í þetta. Við áttum þetta 
lag til og vissum ekki 
alveg hvað við áttum að gera við 
svona vemmilegheit þannig að við 
ákváðum að blása upp ættjarðaróð 
í svona gamaldags hugrembu-

stíl,“ segir Baggalút-
urinn Bragi Skúlason, 
sem samdi lagið ásamt 
Guðmundi Kristni 
Jónssyni.

Þrátt fyrir ættjarð-
aróðinn segir Bragi 
þá Baggalútsmenn 
ekki endilega vera um-
hverfisverndarsinna.
„Við erum allir mjög 
hlynntir umhverfi. 
Hvort við erum um-
hverfisverndarsinn-

ar er annað mál, það er mjög mis-
jafnt. Við erum allt frá fasistum 
upp í örgustu kommúnista, þannig 
að þetta er smá málamiðlun.“

Ættjarðaróður í 
hugrembustíl

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

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

Stærsta opnun á fjölskyldu-
mynd í Bandaríkjunum í Ár

s.v. mbl

SPARbíó

SparBíó* — 450krSparBíó* — 450kr

laugardag og sunnudag

VEFUR KARLOTTU M/- ÍSL TAL. KL. 1:30  Í ÁLFABAKKA KL. 2   Á AK. OG 1:40 Í KEF

BRIDGE TO TERABITHIA KL. 2  Í ÁLFABAKKA OG. Á AK. KL. 1:40 Í KEFLAVÍK

EKKI SÝND KL. 2 Í SAMB. AKUR
Á SUNNUDAG

SKOLAÐ Í BURTU M/- ÍSL TAL. KL. 2  Í ÁLFABAKKA



Hef áhuga á að reyna mig utan Frakklands

 Gunnar Heiðar Þorvalds-
son neyddist til að draga sig úr 
íslenska landsliðshópnum í gær 
vegna meiðsla. Eyjólfur Sverris-
son landsliðsþjálfari valdi Ármann 
Smára Björnsson í hans stað.

Ármann Smári var einn besti 
leikmaður Landsbankadeildarinn-
ar síðastliðið sumar en hann var 
seldur frá FH til Brann í Noregi 
í ágústmánuði. Hann getur bæði 
spilað sem varnar- og sóknarmað-
ur. 

Gunnar Heiðar hefur átt við 
þrálát meiðsli að stríða en virt-
ist loksins vera búinn að ná sér 
á strik. Hann hefur verið í byrj-
unarliði Hannover 96 í þýsku úr-
valsdeildinni síðustu tvo leiki en 
meiðsli í nára tóku sig upp eftir 
síðasta leik. 

„Þetta er auðvitað skelfilegt og 
alls ekki nógu gott,“ sagði Eyjólfur 
við Fréttablaðið í gær. „Við verð-
um þó að taka þessu eins og menn 
og við fáum víst enn að byrja með 
ellefu leikmenn inn á vellinum. Við 
munum byggja okkar lið á þeim 

mönnum sem verða til taks og að-
almálið er enn að við séum þéttir 
fyrir, spilum agaðan varnarleik og 
reynum svo að sækja hratt á þá.“

Hann segist ekki útiloka að nota 
Ármann Smára sem sóknarmann 
í leiknum gegn Spánverjum. „Ég 
veit að spænska vörnin getur átt 
í vandræðum með stóra menn 
þannig að ég á þann kost að setja 
hann í sóknina.“

Fyrr í vikunni forfölluðust þeir 
Hermann Hreiðarsson og Jóhann-
es Karl Guðjónsson auk þess sem 
Heiðar Helguson gaf ekki kost á 
sér í hópinn. Þar hafa stór skörð 
verið höggvin í íslenska lands-
liðshópinn og með fullri virðingu 
fyrir öðrum leikmönnum verða 
þau vandfyllt.

Enn eitt áfallið fyrir landsliðið

 Undanúrslitaeinvígi 
Iceland Express-deildar karla í 
körfubolta eru að fara af stað. 
Njarðvík tekur á móti Grindavík 
í Ljónagryfjunni í kvöld klukk-
an 18.00 og KR-ingar fá Snæfell 
í heimsókn í DHL-höllina annað 
kvöld klukkan 19.15. 

Þrátt fyrir að Njarðvík og KR 
hafi haft betur í innbyrðisleikjun-
um í vetur var munurinn lítill og 
úrslit allra leikjanna réðust ekki 
fyrr en í lokasóknunum. Það mun-
aði sem dæmi aðeins samtals tíu 
stigum í þessum fjórum leikjum 
þegar framlengdur leikur Grinda-
víkur og Njarðvíkur er látinn 
standa á núllinu. KR vann með 4 
stigum heima og 3 stigum í Hólm-
inum og Njarðvík vann með 3 stig-
um á heimavelli og svo með 4 stig-
um í framlengingu í Grindavík.

Njarðvíkingar og Grindvíking-
ar hafa ekki mæst í úrslitakeppn-
inni síðan árið 1997 en lið KR og 
Snæfells eru hins vegar að mæt-
ast þriðja árið í röð. Grindavík 
vann alla þrjá leikina fyrir tíu 
árum. Snæfell og KR hafa skipst 
á að slá hvort annað út í oddaleikj-
um síðustu tvö ár þar sem heima-
liðið hefur haft betur, KR vann 67-
64 í fyrra og Snæfelli 116-105 árið 

á undan. Pálmi Freyr Sigurgeirs-
son, núverandi leikmaður KR, var 
í sigurliði bæði árin.

Þrír af fjórum deildarleikjum 
Njarðvíkur og Grindavík síðustu 
tvö tímabil hafa farið í framleng-
ingu sem ætti að boða æsispennu 
fram á síðustu sekúndu.  Grinda-
vík vann báða leikina í fyrra eftir 
framlengingu en Njarðvík vann 
leiki þessa tímabils þar af þann 

síðari eftir framlengingu eftir 
að Grindavík hafði meðal annars 
komist 7 stigum yfir í 4. leikhluta. 

Njarðvíkingurinn Jóhann Árni 
Ólafsson var betri en enginn í 
lokakafla leikjanna en hann skor-
aði 3 af síðustu 5 stigum Njarðvík-
ur í þeim fyrri og 14 af 20 stigum  í 
framlengingunni í seinni leiknum. 

Brenton Birmingham hjá Njarð-
vík var með 21 stig í leik og 50% 
þriggja stiga skotnýtingu (16/8) í 
leikjum liðanna og var sá leikmað-
ur sem var með hæsta framlagið.  

KR vann báða leikina gegn Snæ-
felli með góðum lokaspretti. Snæ-
fell var fjórum stigum yfir í DHL-
höllinni, 74-78, þegar fjórar mín-
útur voru eftir en KR skoraði 9 af 
síðustu 10 stigum leiksins og vann 
83-79. Snæfell var síðan níu stig-
um yfir, 64-55, fyrir lokaleikhlut-
ann í seinni leiknum í Hólminum 
en KR vann fjórða leikhlutann 19-
7 og þar með leikinn með þremur 
stigum, 71-74.

Hlynur Bæringsson hjá Snæ-
felli var með 16 stig og 15,5 frá-
köst að meðaltali í þessum leikjum 
og var sá leikmaður sem var með 
hæsta framlagið. 

Fréttablaðið fékk þjálfarana 
fjóra sem duttu út úr átta liða úr-
slitunum til þess að spá hvernig 
einvígin fara.  Allir spá þeir Njarð-
vík sigri og allir nema Sigurður 
Ingimundarson, þjálfari Keflavík-
ur, spá Snæfelli sigri. 

Sigurður og bróðir hans Valur 
spá því að einvígi KR og Snæfells 
fari í oddaleik, Valur hefur trú á 
Snæfelli en Sigurður á KR. Pétur 
Ingvarsson er sá eini sem spáir 3-
0 en hann hefur mikla trú á Njarð-
vík og býst við að Íslandsmeistar-
arnir komi með 20 sigurleiki í röð 
inn í lokaúrslitin.

Undanúrslitaeinvígi Njarðvíkur og Grindavíkur hefst í kvöld og einvígi KR og 
Snæfells á morgun. Þjálfararnir sem sátu eftir í 8 liða úrslitum spá um úrslitin.

Hæsta framlag í leikjum liðanna 



www.sonycenter.is sími: 588 7669
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Editor’s Choice
-What Home Cinema

TAVL1 - ESPRIT
Smart tæki með
yfirburða hljóm,
heimabíóið er innbyggt.

DCRHC46
1 Megapixlar
12x aðdráttur  um linsu
Carl Zeiss linsa
Tengistöð fylgir
MemoryStick Duo kortarauf

SONY CENTER

49.950,-
verð áður 59.950-

10.000,-
             Verðlækkun

69.950,-
verð áður 79.950-

10.000,-
             Verðlækkun

HELGARTILBOÐ

239.950,-
verð áður 319.950-

80.000,-
             Verðlækkun

339.950,-
verð áður 499.950-

160.000,-
             Verðlækkun

40”

DCRDVD304
1 Megapixlar
12x aðdráttur  um linsu
Carl Zeiss linsa
Tekur beint á DVD
Hægt að spila svo í DVD spilara



 Alfreð Gíslason lands-
liðsþjálfari hefur valið lands-
liðshópinn sem tekur þátt í gríð-
arsterku æfingamóti í París um 
páskana.

Þar verða andstæðingarn-
ir Evrópumeistarar Frakka, silf-
urliðið frá HM, Pólland og svo 
Túnis. Leikið er 6., 7., og 8. apríl 
og allir leikirnir verða í beinni út-
sendingu á Rúv.

Fimm breytingar eru á hópn-
um síðan á HM en markverðirnir 
Birkir Ívar Guðmundsson og Ról-
and Valur Eradze eru fjarri góðu 
gamni að þessu sinni. Slíkt hið 
sama á við um þá Sigfús Sigurðs-
son og Alexander Petersson sem 
eru meiddir. Einar Örn Jónsson 
er ekki valinn í hópinn að þessu 
sinni.

Björgvin Páll Gústavsson 
kemur  á ný í hópinn. Bjarni 
Fritzson, Valdimar Þórsson og 
Andri Stefan fá sjaldséð tækifæri 
Framarinn Jóhann Gunnar Ein-
arsson er eini nýliðinn í hópnum

.

Fimm breyting-
ar frá HM

 Valur Ingimundar-
son, þjálfari Skallagríms, liggur 
undir feldi þessa dagana og íhug-
ar framtíð sína. Valur, sem orð-
inn er 45 ára, hefur verið í körfu-
bolta alla sína hundstíð og þar af 
hefur hann verið þjálfari í meist-
araflokki í 21 ár samfleytt.

„Ég hef verið að velta því 
fyrir mér í vetur að hvíla mig að 
minnsta kosti í eitt tímabil. Ég 
held að það hafi allir gott af því 
að taka smá frí,“ sagði Valur, sem 
er búinn að þjálfa Skallagrímslið-
ið síðustu fimm ár og náð frábær-
um árangri. Lengst fór Skalla-
grímur á síðustu leiktíð er hann 
komst í úrslit Íslandsmótsins þar 
sem lærisveinar Vals máttu lúta í 
lægra haldi fyrir Njarðvík.

„Það má segja að þetta sé upp-
söfnuð þreyta í bland við áhuga á 
að prófa hvernig lífið sé fyrir utan 
körfuboltann. Ég hef aldrei gert 
það. Þetta hefur ekkert með liðið 
að gera enda er ég mjög ánægð-
ur hér í Borgarnesi,“ sagði Valur 
en Skallagrímsmenn vilja ólmir 
halda Vali áfram við stjórnvölinn.

„Ég byrjaði 17 ára í meistara-
flokki og hef verið í körfubolta 
allar götur síðan. Ég byrjaði að 
þjálfa meistaraflokk 24 ára og hef 
verið að þjálfa stanslaust síðan,“ 
sagði Valur en ástæðan hefur 
ekkert að gera með fjölskylduna 
sem hefur ávallt stutt við bakið á 
honum og krakkarnir hans vilja 
í raun að hann haldi áfram að 
þjálfa.

„Ég veit að það er til meira í líf-
inu en körfubolti þótt körfuboltinn 
hafi vissulega gefið mér mikið. 
Það væri gaman að fylgjast með 
úr fjarlægð til tilbreytingar. Ég 

myndi samt mæta á alla leiki og 
fylgjast með úr stúkunni. Þar er 
ég líka rólegri en á hliðarlínunni. 
Við sjáum hvað setur en ég mun 

ákveða mig á næstu vikum. Ég er 
ekki alveg tilbúinn að gefa ákveð-
ið svar strax,“ sagði Valur Ingi-
mundarson.

Langar að prófa að vera í fríi 
frá körfubolta í einn vetur

Nesbyggð

Sýnum um helgina fullbúnar íbúðir í Reykjanesbæ. Íbúðirnar eru 60-120 m2 og eru 
seldar með öllum rafmagnstækjum. Opið hús kl. 10 til 17 laugardag og sunnudag.

Íbúðirnar eru í Dalshverfi I og II og allar upplýsingar á sölusýningu 
i Tjarnarbakka 12.

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

Nesbyggð ehf. Hefur fengið sérstaka viðurkenningu frá Reykjanesbæ, sem verktaki
fyrir góðan frágang bygginga og lóða.

Íbúðir í boði:

     Samtals íbúðir Seldar Óseldar Afhending
Tjarnabakki 10 10 9 1 1. maí ’07
Tjarnabakki 12 10 9 1 Strax
Tjarnabakki 14 10 10 0
Engjadalur 2 16 13 3 1. maí ‘07
Engjadalur 4 20 16 4 1. sept. ‘07
Beykidalur 2 12 5 7 1. feb. ‘08
Beykidalur 4 12 0 12 1. apr. ‘08

Sölusýning
Opið hús laugardag og sunnudag frá klukkan 10.00 til 17.00

Tjarnabakka 12 Reykjanesbæ

Nesbyggð ehf | Stapahraun 5 | 260 Reykjanesbær
Sími 421 2700 | Fax: 421 2765
www.nesbyggd.is

 Spánverjar leika gríð-
arlega mikilvægan leik gegn 
Dönum í dag og þeir verða án 
Carles Puyol, leikmans Barce-
lona.
„Hann bað um frí þar sem amma 
hans féll frá og móðir hans á um 
verulega sárt að binda,“ sagði 
Luis Aragonés landsliðsþjálfari. 
Sergio Ramos, leikmaður Real 
Madrid, er einnig frá. 
Þetta er annað áfallið sem Puyol 
verður fyrir á stuttum tíma en 
fyrr í vetur varð hann að yfirgefa 
félaga sína í Barcelona á keppnis-
ferðalagi þar sem faðir hans lést í 
vinnuslysi. Hann mun hins vegar 
fara til landsliðsfélaga sinna á 
morgun og verður til í slaginn 
gegn Íslendingum á miðvikudag. 
„Það er til ýmislegt sem er jafn-
vel mikilvægara en fótbolti og ég 
hef skilning á því,“ segir Aragon-
és sem viðurkennir að þetta muni 
vissulega veikja spænska liðið en 
starf hans er talið vera að veði í 
leiknum.

„Það kemst ekkert annað að 
í mínum huga en að vinna; við 
erum búnir að tapa þeim leikj-
um sem við megum tapa. Ég veit 
ekki hvað stjórnin gerir ef allt fer 
á versta veg. Ég hugsa aðeins um 
að sigra.“

Þarf að hugga 
móður sína
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99KR

DVD MYNDIR TÓNLIST

399 kr.

1.199 kr.

679kr.

aukaafsláttur
aukaafsláttur

síðasta
helginsíðasta
helgin

1.199 kr.DVDDVD

3xCD3xCD
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Andri Freyr er vin í eyðimörkinni



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

Lacetti

Vertu klár – engin útborgun fyrir nýjan bíl
Þú færð nýjan fjölskyldubíl úr kassanum með 100% fjármögnun og borgar aðeins 26.980 kr. á mánuði. Bíllinn, sem er hluti af

evrópulínu Chevrolet, er með 3ja ára ábyrgð og Chevrolet gæðastimplinum. Vertu því klár, komdu og kynntu þér málið.

Við erum á Tangarhöfðanum og tökum vel á móti þér.

Tangarhöfða 8-12 Sími 590 2000

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

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

100% fjármögnun
Engin útborgun
Í erlendri mynt, vextir 4,27%
3 ára ábyrgð 

Chevrolet Lacetti
frá GM stærsta bílaframleiðanda í heimi
Verð: 1.899.000,-
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„Ég er hógvær maður en auð-
vitað vonast maður alltaf til að 
vinna,“ segir auglýsingaleik-
stjórinn Þórhallur Sævarsson 
en hann er tilnefndur til dönsku 
auglýsingaverðlaunanna Guld-
korn fyrir Peugeot-auglýsing-
una „Cube“. Þórhallur, sem er á 
mála hjá íslenska kvikmynda-
fyrirtækinu Pegasus, var stadd-
ur í New York þegar Fréttablaðið 
náði tali af honum og var að búa 
sig undir brottför til Kaupmanna-
hafnar þar sem verðlaunaafhend-
ingin fer fram. „Þetta er að verða 
að stærri og stærri viðburði þar 
sem allir helstu forkólfar úr aug-
lýsingabransanum mæta ásamt 
kúnnunum,“ segir Þórhallur og 
viðurkennir að þetta sé ágætis 
innspýting fyrir feril hans. Danir 
hafa löngum verið þekktir fyrir 
mikla hugmyndaauðgi í auglýs-
ingum og er því um töluverð-
an heiður að ræða fyrir íslenska 
leikstjórann sem alla jafna geng-
ur undir nafninu Thor enda geng-
ur Dönum ákaflega illa að bera ís-
lenska nafnið fram.

Auglýsing Þórhalls hefur vakið 
mikla athygli og var meðal ann-
ars tilnefnd sem besta bílaaug-
lýsingin á alþjóðlegri auglýsinga-
hátíð. Það vekur óneitanlega at-

hygli að sér-auglýsing hafi verið 
gerð fyrir Norðurlönd en Þór-
hallur segir einfalda skýringu á 
því. „Þeim í Skandinavíu fannst 
frönsku auglýsingarnar ekki ná 
til sinna viðskiptavina nægilega 
vel þannig að þeir ákváðu bara að 
gera sína eigin,“ útskýrir Þórhall-

ur sem hefur verið á þönum á ný-
liðnu ári. „Það hefur verið mikið 
að gera hjá mér í upphafi árs og 
ég er rétt núna að taka mér smá 
frí,“ segir Þórhallur en næsta 
auglýsing sem hann leikstýrir 
verður fyrir farsímafyrirtækið 
T-Mobile.

Breska sjónvarpsframleiðslufyr-
irtækið Oktober hefur falast eftir 
upptökum af dáleiðslumeistaran-
um Sailesh í essinu sínu. Ætlun-
in er að gera heimildarmynd um 
vinsælustu atriðin á netinu und-
anfarin fimmtán ár en atriðið sem 
um ræðir er með íslenskri stúlku 
sem fær fullnægingu á Broadway 
eftir að hafa verið dáleidd af Sa-
ilesh.

Upptakan hefur farið sem eldur 
í sinu um netið og er eitt mest 
niðurhalaða myndbrotið á vefsíð-
unni vinsælu YouTube.com. Þá 
er fullnægða stúlkan í efsta sæti 
yfir netklippur hjá vefsíðu kar-
latímaritsins FHM og skýtur þar 
meðal annars fáklæddri glans-
píunni Paris Hilton og fimmtíu 
bestu mörkunum í knattspyrnu 
ref fyrir rass.

Ísleifur B. Þórhalls-
son, framkvæmda-
stjóri Bravo, segir 
að að hann sé nú 
þegar búinn að 
setja sig í sam-
band við Okto-
ber en fyrirtæk-
ið hans, Event.
is, flutti Sailesh 

inn á sínum tíma. „Við viljum 
líka forvitnast hvort hægt sé 
að gera meira úr þessu,“ bætir 
hann við. 

Ísleifur segir að þetta komi 
honum kannski ekki ýkja 
mikið á óvart því fyrir um 
ári síðan hafi vefsíða 

Event farið á hlið 
eftir að mynd-
bandið komst 
á netið. 
„Við feng-
um yfir 
hundr-
að þús-
und heim-
sóknir og 
tölvupósta
frá fólki hvaða-

næva að úr heim-
inum sem vildu fá 
hann til sín,“ segir 

Ísleifur en Bravo 
hefur nú tekið 

að sér um-
boðsmennsku fyrir 
dávaldinn um allan 
heim. Og hyggst 
fara með hann út 

um allan heim. „Netið er 
náttúrlega svo magn-
að fyrirbæri að það sem 
maður hélt að væri búið 
að lognast út af kemur 
bara aftur og aftur upp,“ 
útskýrir Ísleifur.

Ísleifur vildi hins 
vegar ekki gefa 

upp nafn stúlk-
unnar sem sést 
á myndinni og 
vildi ekki af-
henda Frétta-
blaðinu ljós-

mynd í prent-
gæðum. „Við erum 

ekki að afhenda ís-
lenskum fjölmiðl-

um ljósmyndir af þess-
um sýningum og ef fólk 

vill sjá þetta í góðum 
gæðum verður það bara 
að kaupa diskinn,“ segir 
Ísleifur.
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„Að ég hafi gert mistök skal ég 
ekki viðurkenna en hins vegar má 
færa rök fyrir því að spurningin 

sjálf hafi ekki 
verið óaðfinn-

anleg,“
segir
Davíð
Þór

Jóns-
son, dóm-

ari og höfund-
ur spurninga í 

spurningakeppni
framhaldsskól-

anna, Gettu betur. Umdeilt atvik 
átti sér stað á fimmtudagskvöldið 
þegar menntaskólastórveldin og 
erkifjendurnir Verslunarskóli Ís-
lands og MR áttust við í Loftkast-
alanum.

Vísbendingaspurning um þýsk-
an kastala var borin upp á ögur-
stundu, staðan var 22-21 MR í vil 
og þrjú stig í boði. Leikinn var 
Brandenburgarkonsertinn eftir 
Bach og Versló réðst á bjölluna 
og svaraði: „Branden.“ Davíð gaf 
ekki rétt fyrir svarið og MR gekk 
á lagið, nýtti sér rangt svar Versl-
unarskólans og gaf upp rétt svar; 
Brandenburg. Náði öruggri for-
ystu sem skólinn hélt til loka 
leiks.

„Það var ekki hægt að sjá svar 

Versló fyrir en svarið stendur: 
Brandenburg, Brandenburgar-
virki eða Brandenburgarkastali,“ 
segir Davíð sem gerði sér vissu-
lega grein fyrir því að þetta væri 
blóðugt. „En ef ég yrði spurður 
hvað Skt. Pétursborg hét á árum 
kommúnista myndi ég ekki svara 
Lenín þrátt fyrir að grad þýði 
borg,“ segir Davíð.

Pétur Magnús Birgisson, for-
maður Málfundafélagsins í Versl-
unarskólanum, segir nemend-
ur skólans vera ósátta með þessa 
niðurstöðu og þykir á sig hallað. 
„Við höfum rætt þetta bæði við 
sögu- og þýskukennara sem eru 
sammála um að gefa hefði átt rétt 
fyrir „Branden“,“ segir Pétur. „Við 
hefðum getað komist þarna yfir en 

misstum þrjú stig og neyddumst 
til að taka áhættu sem er aldrei 
gott í svona mikilli spennu,“ bætir 
hann við. „Maður er aldrei sáttur 
með ósigur og nemendur skólans 
hafa mikið verið að ræða þetta á 
göngunum hérna.“

Verslingar ósáttir við Davíð Þór

Pálmi Gestsson

vaxtaauki!
10%

Tilnefndur til danskra gullkorna
www.visir.is
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ársins!

2.299

*ATH: Á meðan birgðir endast.

Allir sem mæta í sundbol
svipuðum og Borat var í í myndinni

í BT Smáralind í dag milli kl. 11 og 12 
fá DVD diskinn frítt ásamt plakati

og tónlistinni úr myndinni!*

Allir sem mæta í sundbol
svipuðum og Borat var í í myndinni

í BT Smáralind í dag milli kl. 11 og 12 
fá DVD diskinn frítt ásamt plakati

og tónlistinni úr myndinni!*



Nú skilst mér að fjölskylduboð-
in suður í Hafnarfirði logi í 

rökræðum á milli stuðningsmanna 
stækkunar í Straumsvík og þeirra 
sem eru alfarið á móti. Sjálfur er 
ég á móti þessari stækkun af alls 
kyns ástæðum og þar sem ég er 
jafnframt í framboði í kjördæminu 
hef ég fengið minn skerf af heit-
um umræðum í heimahúsum, sem 
sjálfsagt eiga eftir að færast í vöxt 
á næstu dögum, því eftir viku verð-
ur kosið.

hvað mönnum kann að finn-
ast um stækkunina – en mér sýn-
ist að bæjarfélagið skiptist í tvær 
nokkurn veginn jafnstórar fylking-
ar í afstöðu sinni með tilheyrandi 
áhrifum á fjölskylduboð – þá mark-
ar þetta hitamál í Hafnarfirði stór-
kostleg tímamót sem mér finnast 
ansi hreint merkileg og full ástæða 
er til að halda á lofti: Hér er verið 
að hrinda hugsjóninni um beint 
íbúalýðræði í framkvæmd. Hvorki 
meira né minna.

tala um svoleiðis lýð-
ræði á hátíðarstundum, en hér er 
semsagt hugsjónin orðin að veru-
leika. Hafnarfjörður er eina sveit-
arfélagið á Íslandi sem hefur það 
inni í samþykktum sínum að íbúar 
skuli ganga til atkvæðagreiðslu um 
öll stærri mál sem varða bæjarfé-
lagið. Núna kom slíkt mál inn á borð 
bæjarstjórnar. Það varðar tillögu 
að nýju deiliskipulagi, sem felur 
í sér stækkað álver í Straumsvík. 
Það er risastórt mál. Í samræmi 
við samþykktina er því farið með 
málið í atkvæðagreiðslu.

Íslendingar eigum að gera 
meira af þessu. Í þessu tiltekna 
máli – stækkun álversins – hafa 
alls kyns ákvarðanir verið teknar 
af landsstjórninni, á ýmsum stjórn-
sýslustigum, um leyfi og samninga 
sem allar eru liðir í því að heim-
ila stækkun. Það er hins vegar 
ekki fyrr en málið kemur til bæj-
arstjórnar Hafnarfjarðar að fólkið 
fær rödd. Þá er það loksins spurt 
álits. Ekki man ég eftir því til sam-
anburðar að allar hinar ákvarðan-
irnar hafi fengið mikla umræðu, þó 
svo að mikilvægi þeirra hafi ekki 
verið síðra.

er auðvitað vandmeð-
farið. Stundum vilja ýmis grund-
vallaratriði skolast til í umræð-
unni, sérstaklega þegar hiti er 
kominn í hana. Til dæmis halda 
sumir að atkvæðagreiðsla af þessu 
tagi sé komin til vegna þess að yf-
irvaldið viti ekki sjálft hvað það 
eigi að gera. Það er mikill og stór 
misskilningur. Yfirvaldið spyr íbú-
ana út af ákveðinni lýðræðishug-
sjón, en ekki vegna þess að það viti 
ekki sjálft hvað það vill. Yfirvald-
ið segir: „Í svona málum viljum 
við að valdið sé hjá fólkinu.“ Þessi 
fagra hugsjón var orðuð ágætlega 
hér í eina tíð á ensku: Power to the 
people.

 er kosið um 
skipulagstillögu. Ef íbúar segja 
nei, verður – blessunarlega að 
mínu mati – engin stækkun. Ef 
þeir segja já, er stór áfangi tekinn 
í átt að stækkun. Aðrar ákvarðanir 
á þá eftir að taka, eins og um virkj-
un í Þjórsá og fleira. Ef til þess 
kemur vona ég að þær fái jafnlýð-
ræðislega meðferð og þessi í Hafn-
arfirði, því málsmeðferðin þar er 
bæði söguleg og til fyrirmyndar.

Straumsvík
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Opið virka daga
Opið laugardaga
Opið sunnudaga

10.00 - 20.00
10.00 - 18.00
12.00 - 18.00

Morgunmatur

IKEA Restaurant & CaféIKEA Restaurant & Café

með graslaukssósu, kúskús 
og grænmeti

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

Veitingastaður opnaður klukkutíma fyrr en verslun

Grænmetisbuff

1.990,-1.990,-
BARNSLIG rúmfatasett 150x200/50x60cm, ýmsir litir

1.190,-

KORALL KRABBA
mjúkdýr L30 cm

595,-

195,-

BARNSLIG DJUR púði
43x43 cm, ýmsir litir 795,-

KORALL órói
Ø20 cm, marglitað 795,-

BARNSLIG RUND motta Ø80 cm

KORALL SKÖLDPADDA
karfa Ø35, H45 cm

GULLIVER ungbarnarúm B55xL112 cm
Rúmbotninn má hafa í tveimur
mismunandi hæðum 7.950,-

LEN ungbarnasæng B110xL125 cm 995,-
LEN koddi f/barnarúm B55xL35 cm 495,-

ATOLL himnasæng
B142xL142 cm, marglit 1.690,-

SAGOSTEN skjaldbaka
m/SAGOSTEN loftpúða
Ø71 H30 cm 2.490,-

SPÖKA náttljós
ýmsir litir 1.490,-

KORALL BLACKFISK 
mjúkdýr L49 cm 595,-

BARNSLIG LEJON 
mjúkdýr L20 cm 395,-

695,-695,-

290,-

Bjart og ferskt

Tilefni til breytinga
Dagana 8. mars - 22. apríl

Ennþá til miðar í stæði

28. mars


