
„Æi, það eru allir endalaust með þetta krúttkynslóðarhugtak á heilanum. Mér 
finnst þetta hugtak stundum hljóma eins og smækkunarforskeyti framan við hóp 
listamanna sem eru búnir að standa sig mjög vel og afkasta ofsalega miklu.“ 

 Rúmlega 450 börn á aldrinum 7 til 14 ára 
skráðu sig í áheyrnarprufur fyrir leiksýninguna 
Óvita eftir Guðrúnu Helgadóttur hjá Leikfélagi 
Akureyrar í gær. Magnús Geir Þórðarson, leikhús-
stjóri Leikfélags Akureyrar, er ánægður með 
viðbrögðin sem hann segir vonum framar. „Það er 
ótrúlega ánægjulegt að verða var við þennan mikla 
áhuga á leikhúsinu og leiklist yfir höfuð,“ segir 
Magnús og bætir við að mikil vakning hafi orðið í 

leikhúslífinu fyrir norðan. „Meðalaldur leikhús-
gesta hefur lækkað mikið og leiklistarnámskeiðin 
hafa verið gífurlega vel sótt. Þetta helst allt í 
hendur,“ segir Magnús og bætir við að um fimmtán 
hlutverk verði í boði í Óvitunum en leikritið verður 
frumsýnt 15. september í leikstjórn Sigurðar 
Sigurjónssonar. Prufurnar fara fram á næstu 
vikum og valið verður í hlutverk fyrir miðjan maí 
þegar æfingar hefjast.

Viðbrögðin framar öllum vonum
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VERÐA AÐ LÆKKA!

 Roman Abramovíts, 
sem nú er þekktastur fyrir að 
vera eigandi enska knattspyrnu-
liðsins Chelsea, er enn auðugasti 
maður Rússlands. Þetta kemur 
fram í nýjum lista bandaríska 
tímaritsins Forbes yfir millj-
arðamæringa í Rússlandi, mælt í 
bandaríkjadölum.

Auðæfi Abramovíts eru metin 
á 19,2 milljarða dala, andvirði um 
1.250 milljarða króna. Samkvæmt 
mati Forbes eiga 60 Rússar sem 
svarar einum milljarði dala eða 
meira. 16 ný nöfn eru á þeim 
lista. Ein kona er á listanum, Jel-
ena Baturina sem er sögð eiga 3,1 
milljarð dala. Hún er eiginkona 
borgarstjóra Moskvu.

Abramovíts 
enn auðugastur

Þorgrímur Þráinsson er að 
leggja lokahöndina á bók sem 
heitir því skemmtilega nafni 
„Hvernig á að gera konuna þína 
hamingjusama?: Skemmtilegra 
kynlíf, fallegri samskipti, meira 
sjálfsöryggi“.

Þorgrímur vildi lítið tjá sig um 
efnislegt innihald en sagðist nýta 
sína eigin persónulegu reynslu 
auk þess sem hann tæki góð ráð 
úr öllum áttum. „Ég hef orðið 
nokkuð góða reynslu eftir tut-
tugu ára sambúð,“ segir Þorgrím-
ur og bætir því við að kona hans 
hafi ekki tekið illa í hugmyndina. 
„Enda er hjónabandið það sterkt 
að það þolir nánast hvað sem er.“

Þorgrímur nýtir 
reynslu sína

„Þetta er lengsti 
biðlisti sem ég man eftir, og hef ég 
verið þarna í um tíu ár,“ segir Ólaf-
ur Ó. Guðmundsson, yfirlæknir á 
Barna- og unglingageðdeild Land-
spítalans (BUGL).

Um 170 börn bíða eftir að fá hjálp 
á BUGL. Meðalbiðtími þeirra sem 
ekki eru talin þurfa á bráðaþjónustu 
að halda er eitt og hálft ár, sam-
kvæmt Ólafi. 

Ólafur segir biðlistann hafa 
lengst meira síðastliðið ár en árin á 
undan. Plássum hafi auk þess fækk-
að úr 21 í sautján frá árinu 2004. 
Álag á starfsmönnum deildarinnar 
sé mikið og fjöldi af reyndu fólki 
hafi horfið frá störfum þess vegna. 
„Það tekur á að sinna börnum sem 
eiga í miklum vanda, oft í sjálfs-
vígshættu. Við höfum reynt eins og 
við getum að halda bráðaþjónust-

unni óskertri. Hins vegar höfum við 
ekki getað tekið börn á biðlistum 
inn frá því um áramót, nema málin 
hafi orðið þeim mun alvarlegri,“ 
segir Ólafur. Bráðatilvik segir hann 
flokkuð samkvæmt reglum deildar-
innar, í þeim tilvikum séu einkennin 
oft upp á líf og dauða.

„Þetta þýðir að veikum börnum 
og fjölskyldum þeirra er haldið í 
gíslingu í langan tíma,“ segir Mar-
grét Ómarsdóttir, móðir og stjórn-
armaður Barnageðs. 

„Þegar ég beið með barnið mitt 
var ástandið orðið þannig að ég gat 
hvergi unnið. Barnið mitt var orðið 
of veikt til að fara í skóla og taka 
þátt í samfélaginu en ekki nógu 
veikt til að komast inn á stofnun,“ 
segir hún um eigin reynslu af bið-
listum.

„Miðað við það sem við heyrum 

frá foreldrum nú hefur ástandið 
aldrei verið jafnslæmt. Barnadeild-
inni verður líka lokað yfir sumar-
tímann og þá versnar ástandið enn 
frekar,“ segir hún.

Margrét segir eina af ástæðunum 
fyrir því hvernig málin hafa þróast 
vera að meðferðartími barnanna 
hefur lengst. „Mörg börn þarna inni 
eru stopp, framhaldsúrræðin eru 
engin en ekki er hægt að útskrifa,“ 
segir hún. Venjulega sé miðað við að 
börn séu ekki lengur en sex vikur 
innlögð á BUGL. Staðan nú sé hins 
vegar sú að mörg börn hafi dvalist 
þar í sex til átta mánuði. 

„Okkur vantar fjármagn, Land-
spítalinn bendir á heilbrigðisráðu-
neytið, það bendir svo á fjármála-
ráðuneytið en lítið fæst að gert,“ 
segir Ólafur.

Metbiðlistar á BUGL
Um 170 börn bíða nú eftir að fá pláss hjá BUGL en þar eru sautján dag- og legu-
pláss í boði. Yfirlæknirinn segist ekki vita til þess að biðin hafi áður verið svo 
löng en hún er um eitt og hálft ár nú. Móðir segir reynsluna af biðinni gíslingu. 



 „Við erum að skoða svæðið á milli Fröken 
Reykjavík og Pravda. Eldurinn á mjög greiða leið 
frá Kebabhúsinu, yfir í Fröken Reykjavík, hornið 
sem var Kaffi Ópera og Pravda. Þetta er allt sama 
holloftið og þess vegna æðir eldurinn um allt. Það 
sem skemmir svo fyrir okkur brunarannsóknina er 
að þakið var fjarlægt af Austurstræti 22,“ segir 
Benedikt Lund hjá Rannsóknardeild lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu.

Átta manns sinna rannsókn á eldsupptökum 
stórbrunans í miðbænum á miðvikudag. Lögregla 
hefur ekkert haldbært en grunur beinist enn að ljósi 
í söluturninum Fröken Reykjavík. Engar vísbend-
ingar hafa fundist um að kveikt hafi verið í húsun-
um. „Satt að segja sjáum við ekki hag nokkurs 
manns í því að kveikja hér í. Það er ekki sannleikan-
um samkvæmt að við séum að skoða eldsupptökin í 
því ljósi frekar en öðru,“ segir Benedikt.

Bæði húsin, Lækjargata 2 og Austurstræti 22, 
voru tryggð hjá Vátryggingafélagi Íslands. Ásgeir 
Baldursson, forstjóri VÍS, segir tjónið nema á bilinu 
200 til 400 milljónum króna. „Þessar tölur geta þó 
verið hærri þar sem rannsókn er nýhafin.“

Borgaryfirvöld tilkynntu VÍS og eigendum 
húsanna í gær að þeim væri óheimilt að hefja 
niðurrif að svo stöddu. Um hádegi var boðað til 
skyndifundar borgarinnar með fulltrúum Minja-
verndar, Árbæjarsafns og Húsafriðunarnefndar 
ríkisins. Þar var rætt hvernig tryggja mætti að 
frekari skemmdir yrðu ekki á húsunum. Einnig 
hvernig frágangi yrði best háttað þann tíma sem 
uppbyggingarstarfið stendur. Ljóst er að flestir 
hallast að því að byggja reitinn upp í sinni uppruna-
legu mynd. Engar hugmyndir hafa komið fram um 
annað en helst er horft til garðs á bak við húsin til 
breytinga eða frekari uppbyggingar.

Einar Skúli Hjartarson, húsasmíðameistari hjá 
húsafriðunarnefnd, skoðaði húsin í gær. Hann segir 
Lækjargötu 2 ekki illa farna og þar verði um að 
ræða viðgerð. Engin þörf sé á því að rífa húsið til 
endurbyggingar. „Þetta gæti hins vegar verið 
tækifæri til að gera nauðsynlegar breytingar til að 
endurheimta upprunalegt útlit.“ Um Austurstræti 22 
segir Einar að hafa megi í huga að hús á heims-

minjaskrá hafi verið rifin og endurbyggð. Ekkert 
mæli á móti því að endurbyggja gömul hús til að 
endurheimta menningarsögulegt gildi.

Ekki þarf að rífa og 
endurbyggja Óperu 
Rannsókn lögreglu á eldsupptökum í miðbænum beinist að Fröken Reykjavík 
og Pravda. Ekkert bendir til að kveikt hafi verið í. Tjónið er talið nema 200 til 
400 milljónum króna. Lækjargata 2 er mun minna skemmd en talið var í fyrstu.

 „Það er þekkt um allan 
Grafarvog hvað ég framleiði 
góðan mat á grillinu og minkurinn 
hefur líklega frétt af því. Hann 
var á leiðinni hérna inn um dyrnar 
þegar við komum auga á hann,“ 
segir Óskar Halldórsson, eigandi 
Foldaskála í Grafarvogi, en á mið-
vikudaginn var minkur gómaður 
fyrir utan sjoppuna hjá honum. 

„Við stukkum til og bægðum 
honum frá dyrunum enda er allt 
dýrahald bannað í söluskálum. Það 
vita allir nema minkurinn,“ segir 
Óskar. 

Minkurinn leitaði þá skjóls 
undir bíl sem stóð fyrir utan skál-

ann og þar náðu starfsmenn að 
halda honum þangað til fulltrúar 
frá meindýravörnum Reykjavík-
urborgar komu á vettvang. 

Ómar F. Dabney, rekstrarfull-
trúi meindýravarna Reykjavíkur-
borgar, segir ekki algengt að mink-
ar séu á ferli í mannabyggð. „Það 
er mikið af mink hér í kringum 
bæinn og við veiðum umtalsvert á 
ári hverju en þeir koma hins vegar 
sjaldan alveg inn í byggðina,“ 
segir Ómar og bætir því við að það 
gerist þó einna helst á þessum árs-
tíma. „Fengitíminn er í mars og 
apríl og þá fara fressin víða,“ 
segir Ómar. 

Minkur leitar ætis í Grafarvogi

Pétur, brennur þetta mál á 
þér? 

 Mikill ótti greip um sig meðal íbúa í 
borginni Yuba í Kaliforníu á fimmtudag þegar 
maður nokkur hótaði fjöldamorðum. Maðurinn 
sagðist hafa á sér sprengiefni og hótaði því að 
fjöldamorðin í Virginia Tech-háskólanum myndu líta 
út sem smámunir í samanburði við árás hans. 
Maðurinn gaf sig fram við lögreglu um kvöldið. 

Hafdís Hafsteinsdóttir Miller býr í Yuba og 
kennir í grunnskóla í borginni. Hún var ásamt öðru 
starfsfólki og nemendum skólans lokuð inni í 
skólanum allan skóladaginn. „Skömmu eftir að 
skólinn byrjaði var öllum dyrum læst og gluggum 
lokað. Það þorði enginn að fara út á skólalóðina og 
börnin máttu ekki koma nálægt gluggunum,“ segir 
Hafdís.

Maðurinn sem hótaði árásinni gaf ekki til kynna 
hvaða skóla hann hygðist ráðast á svo mikill 
viðbúnaður var í öllum skólum á svæðinu. Um 23 
þúsund nemendum var haldið innandyra og allir 
skólar voru lokaðir í gær, föstudag. 

„Börnin voru hrædd því að þau skynjuðu hvað var 
að gerast. Í gegnum netið gátum við fylgst með 
fréttum af málinu og eldri krakkarnir fengu að 

horfa á fréttirnar í sjónvarpinu,“ segir Hafdís og 
bætir því við að vegna atburðanna í Virginíu á 
mánudag hafi fólk verið skelkað. „Fyrir nokkrum 
árum síðan réðst maður inn í skóla hér í borginni og 
drap nokkra nemendur áður en hann skaut sjálfan 
sig. Þetta var ein fyrsta árásin af þessu tagi og hún 
er íbúum hér enn í fersku minni,“ segir Hafdís.

Maðurinn, sem er 28 ára, var handtekinn að kvöldi 
fimmtudags. Hann á yfir höfði sér þungan dóm.

Gregory Shamoun 
brást ókvæða við ásökunum þess 
efnis að asninn hans væri of 
hávær, og leiddi asnann fyrir 
dómara til að bera vitni. 

Asninn Buddy mætti fyrir rétt á 
miðvikudag. Hann gekk rakleiðis 
að bekknum og starði hljóðlátur á 
kviðdóminn, sem sá gæfa og vel 
upp alda skepnu fyrir framan sig, 
en ekki hið árásargjarna og 
háværa dýr sem Buddy var sakað-
ur um að vera. 

Nágranni Shamouns hafði kvart-
að við borgaryfirvöld vegna kofa 
sem Shamoun var að reisa. Sham-
oun hefndi sín með því að sækja 
asna af búgarði sínum og koma 
honum fyrir í garðinum. Carrell 
kvartaði yfir hávaða og því að ólykt 
væri af asnaskítnum.

Málinu lyktaði hins vegar með 
samningi milli mannanna tveggja.

Engin asnalæti 
í réttarsalnum

 „Það kviknaði ekki í hjá 
okkur en húsnæðið er þó nokkuð 
skemmt eftir brunann,“ segir 
Ásberg Jónsson, framkvæmda-
stjóri Iceland Visitors, sem rak 
bókunarmiðstöð í suðurenda Lækj-
argötu 2 en ekki í húsnæði Fröken 
Reykjavík eins og missagt var í 
Fréttablaðinu á fimmtudag.

„Þótt skemmdirnar hjá okkur 
séu ekki miklar getum við ekki 
rekið okkar starfsemi í húsinu,“ 
segir Ásberg og bætir því við að 
þetta komi upp á versta tíma 
ársins. „Við erum að sigla inn í 
mesta háannatímann í ferðaþjón-
ustunni og reksturinn er algjör-
lega háður þessari staðsetningu,“ 
segir Ásberg.

Starfsemin háð 
staðsetningu

 Búið er að gefa út 
ákæru á hendur tæplega þrítug-
um karlmanni fyrir kynferðisbrot 
gegn fjórum stúlkum á aldrinum 
fimm til tólf ára. Maðurinn er 
meðal annars ákærður fyrir að 
hafa haft kynferðismök við fimm 
ára stúlku og fyrir vörslu 
barnakláms. Þetta kom fram í 
fréttum Stöðvar 2 í gærkvöldi.

Brotin áttu sér stað í Voga-
hverfinu í lok síðasta árs og 
byrjun þessa árs. 

Ákæra níðing
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Garrí Kasparov, 
fyrrverandi heimsmeistari í skák 
og núverandi forystumaður í 
röðum stjórnarandstæðinga í 
Rússlandi, var í gær yfirheyrður 
af fulltrúum rússnesku leyniþjón-
ustunnar FSB, arftaka sovésku 
leyniþjónustunnar KGB, í 
Moskvu. Tilefnið er mótmæli 
stjórnarandstæðinga um síðustu 
helgi í Moskvu og Sankti Péturs-
borg, sem lögregla batt enda á 
með valdi. 

Kasparov upplýsti að FSB-
menn hefðu spurt sig út í nýleg 
ummæli sem hann lét falla í 
útvarpsviðtali og greinar í blaði 
sem stjórnarandstöðuhreyfing 

hans gefur út, þar sem fólk var 
hvatt til að taka þátt í mótmælun-
um.

„Þeir voru að fiska eftir öfga-
ummælum eða vísbendingum um 
öfgaaðgerðir,“ tjáði Kasparov 
fréttamönnum eftir nærri fjög-
urra tíma dvöl í höfuðstöðvum 
FSB. „Þetta er fullkomlega úr 
lausu lofti gripið. Allar okkar 
yfirlýsingar miða að friðsamleg-
um framförum,“ sagði hann. 

„Þeir hafa engar forsendur til 
að sækja okkur til saka, en við 
vitum að í Rússlandi dagsins í dag 
er enginn öruggur,“ bætti Kaspar-
ov við.

Borið á brýn að hvetja til öfga

Tólf metra langur 
seglbátur fannst á reki nærri 
Great Barrier Reef, um 170 km 
undan norðausturströnd Ástralíu 
með seglin uppi, vélina í gangi og 
mat á borðum, en mannlaus. 
Ástralska strandgæslan og 
björgunarsveitir hófu í gær 
umfangsmikla leit að hinni týndu 
áhöfn bátsins. 

Komið hafði verið auga á 
bátinn í eftirlitsflugi strandgæsl-
unnar á miðvikudag, en strand-
gæslumenn komust fyrst um borð 
í bátinn í gærmorgun og gátu 
staðfest að hann var mannlaus. 
Neyðarsendir bátsins og björgun-
arvesti voru á sínum stað um 
borð, að því er Jon Hall, talsmað-
ur almannavarnamiðstöðvar 
Queensland, greindi frá.

Mannlaus bát-
ur finnst á reki

„Hann [Jónas Garðars-
son] á að hafa flogið yfir stóla og 
innstokksmuni, rekið síðan hök-
una í skáliggjandi rúðu, því einu 
áverkar hans í andliti voru á hök-
unni. Þetta er í einu orði sagt 
ómögulegt, og fer gegn öllum lög-
málum, og getur ekki hafa átt sér 
stað ,“ sagði Sigríður Friðjónsdótt-
ir saksóknari í málflutningi sínum 
í Hæstarétti í gær. Hún sagði það 
„ómögulegt“ að einhver annar en 
Jónas hefði verið við stýrið er 
skemmtibáturinn Harpa steytti á 
Skarfaskeri aðfaranótt 10. sept-
ember 2005, með þeim afleiðing-
um að Matthildur V. Harðardóttir 
og Friðrik Á. Hermannsson létust. 
Jónas heldur því fram að Matt-
hildur hafi verið við stýrið og 
ítrekaði Kristján Stefánsson, lög-
maður Jónasar, þá frásögn í 
Hæstarétti. Sagði Kristján það lík-
legt að Jónas hefði kastast á rúðu 
aftarlega í bátnum með þeim 
afleiðingum að hún brotnaði. 
„Vitnisburður skipaverkfræðinga 
styður þessa kenningu,“ sagði 
Kristján.

Jónas var dæmdur í þriggja ára 
óskilorðsbundið fangelsi fyrir 
manndráp af gáleysi 6. júní í fyrra 
en það er þyngsti dómur sem fall-
ið hefur hér á landi fyrir þess hátt-
ar brot. Var hann einnig dæmdur 
fyrir að hafa verið undir áhrifum 
áfengis.

Sigríður gerði kröfu um að 
dómur héraðsdóms yrði staðfest-
ur og sagði hann „síst of þungan“. 

Matsgerð læknanna Sigurðar 
Thorlacius og Torfa Magnússonar, 
sérfræðinga í heila- og taugasjúk-
dómum, var til umræðu hjá lög-

mönnum en í matsgerð þeirra, 
sem barst til lögmanna fyrr í vik-
unni, kemur fram að þeir telji að 
Jónas hafi ekki verið „fær um að 
að taka rökréttar ákvarðanir“ 
fyrst í kjölfar slyssins, meðal ann-
ars vegna höfuðhöggs. Byggja 
röksemdir læknanna fyrir þessari 
niðurstöðu meðal annars á upp-
tökum af símtölum til Neyðarlín-
unnar af vettvangi slyssins. 

Sigríður sagði læknana fara 
„langt út fyrir sitt sérfræðisvið“ 
með matsgerðinni og hún leiddi 
ekkert fram með óyggjandi hætti 
sem væri til þess að fallið að 
hrekja niðurstöðu héraðsdóms. 
Sagði hún það jafnframt athyglis-
vert að læknarnir hafi ekki farið 
betur yfir það hvaða áhrif áfeng-

isdrykkja Jónasar hefði haft á 
breytni hans á slysstað. „Það eru 
dómarar sem eiga að meta vitnis-
burð fyrir dómi og upptökur sem 
spilaðar eru til þess að varpa ljósi 
á málsatvik. Ekki læknismenntað-
ir matsmenn.“

Kristján sagði mat læknanna 
sýna að Jónas hefði ekki verið í 
„sakhæfu ástandi“ skömmu eftir 
ákeyrsluna og því bæri að sýkna 
Jónas. Auk þess sagði Kristján 
merkingu með baujum á þeim 
slóðum þar sem slysið varð hafa 
verið ranga og því til þess fallna 
að „skapa hættu“, og kort sem 
lægju til grundvallar í málinu 
væru röng. „Það þarf að taka tillit 
til þessara þátta.“

Læknar sagðir hafa 
farið út fyrir sitt svið
Sigríður Friðjónsdóttir saksóknari sagði lækna fara langt út fyrir sérfræðisvið 
sitt í matsgerð sem unnin var fyrir mál ákæruvaldsins gegn Jónasi Garðarssyni. 
Kristján Stefánsson lögmaður krefst þess að Jónas verði sýknaður.

Læknir og sálfræðing-
ur hafa verið ákærðir í umfangs-
mesta svikamáli í almannatrygg-
ingum sem um getur í Noregi. 
Sakborningarnir eru sakaðir um að 
hafa aðstoðað sjúklinga við að 
svíkja sem nemur 1.650 milljónum 
króna út úr almanna- og sjúkra-
tryggingakerfinu, að því er 
talsmaður efnahagsbrotadeildar 
norsku lögreglunnar upplýsti. 

Samkvæmt ákærunni þáðu 
sakborningarnir þóknanir frá 
sjúklingum fyrir að sjá þeim fyrir 
fölsuðum og ýktum læknisvottorð-
um, sem hægt var að nota til að fá 
ýmsar velferðargreiðslur út úr 
kerfinu.

Sálfræðingur og 
læknir ákærðir

Kvenréttindafélag
fagnar því að nú er kynjahlutfall 
jafnt í stjórnum þriggja lífeyris-
sjóða. Þeir eru Lífeyrissjóður 
verzlunarmanna, Lífeyrissjóður 
starfsmanna Akureyrarbæjar og 
Stapi – lífeyrissjóður.

Á stjórnarfundum Kvenréttinda-
félags Íslands hefur oft verið rætt 
um slaka stöðu kvenna í stjórnum 
íslenskra lífeyrissjóða sem og í 
öðrum íslenskum fjármálafyrir-
tækjum. Því fagnar félagið þessum 
tímamótum og sendir sjóðunum 
árnaðaróskir.

Jafnrétti hjá 
lífeyrissjóðum

Í gær var grænn dagur 
í nokkrum grunnskólum borgarinn-
ar. Markmið grænna daga er að 
auka umhverfisvitund nemenda.

Í Laugarnesskóla og Engjaskóla 
notuðu nemendur daginn til þess að 
hreinsa til á skólalóðinni. Hið sama 
var upp á teningnum í Víkurskóla 
sem er „grænfána skóli“. Þar er 
starfrækt sérstakt umhverfisráð 
nemenda, kennara og foreldra og 
allt rusl frá skólanum er flokkað. 

Menntaráð Reykjavíkurborgar 
samþykkti á dögunum að efna til 
tveggja umhverfisdaga á ári í 
grunnskólum borgarinnar. Þeir eru 
skilgreindir sem grænir dagar á 
skóladagatali.

Umhverfisvitund 
nemenda efld





 Einkahlutafélagið í 
eigu Oddfellow-reglunnar og Sig-
urðar Gísla Pálmasonar og Jóns 
Pálmasonar hefur samið við bæj-
aryfirvöld í Garðabæ um upp-
byggingu nýs hverfis í Urriða-
holti.

„Metnaður félagsins og Garða-
bæjar stendur til þess að hér í 
Garðabæ myndist fyrirmyndar-
samfélag sem verður eftirsótt að 
búa í og ala upp börn í nánum 
tengslum við þá dýrðlegu náttúru 
sem hér er,“ sagði Erling Ásgeirs-
son, formaður bæjarráðs Garða-
bæjar, í gær þegar fulltrúar 
Urriðaholts ehf. og Garðabæjar 
undirrituðu samkomulag um upp-
bygginguna í Urriðaholti.

Gert er ráð fyrir því að um 4.400 
manns búi í 1.625 íbúðum í Urriða-
holti. Að auki verða þar um 150 
þúsund fermetrar af atvinnu- og 
þjónustuhúsnæði. Alls er reiknað 
með að á bilinu átta til tíu þúsund 
manns annaðhvort búi eða starfi í 
Urriðaholti. Forðast á einsleitni 
með fjölbreyttum húsagerðum. 
Byggðin verður á bilinu 30 til 85 
metra yfir sjávarmáli.

Sextíu félagsmenn í Oddfellow 
keyptu Urriðaholt árið 1946, meðal 
annars undir sumarbústaði. Ellefu 
árum síðar gáfu þeir reglunni 
jörðina. Á henni hafa Oddfellowar 
byggt upp golfvöll sem ekki verð-
ur snertur.

„Við erum því viðbúin að fram-
kvæmdir hér á þessu viðkvæma 
svæði gætu sætt gagnrýni 
umhverfissinna og hefur í raun 
örlað á slíku nú þegar. Þetta er 
sameiginlegt verkefni okkar allra 
sem hér stöndum. Hér er um tíma-

mótaverk að ræða hvað varðar 
alla hönnun og allan undirbúning 
þar sem náttúran nýtur vafans. 
Unnið verður á forsendum sjálf-
bærrar þróunar og stefnt að því að 
Urriðaholt skari fram úr í 
umhverfismálum,“ sagði Erling. 
Meðal þess sem hann vísaði þar til 
er að að tryggja á náttúrulegan 
vatnsbúskap í Urriðavatni með 
því að úrkoma er ekki látin renna í 
hefðbundin niðurföll heldur beint 
ofan í jarðveginn.

Erling sagði samninginn marka 
mikil tímamót. „Urriðaholt ehf. 
mun taka virkan þátt í uppbygg-
ingu svæðisins hvað varðar skóla-,  
íþrótta- og menningarmannvirki,“ 
sagði Erling með tilvísan í að 
félagið skuldbindur sig til að 
leggja fram 1.338 milljónir króna í 
þau verkefni.

Urriðaholt ehf. selur sjálft 
byggingarrétt að lóðum á svæð-
inu. Salan á að hefjast 15. maí 
næstkomandi.

Hugleikur á tilboði

Á að endurreisa húsin sem 
brunnu á fimmtudag í sömu 
mynd?

Eiga íslensk stjórnvöld að koma 
á eðlilegum samskiptum við 
þjóðstjórn Palestínu?

Á fimmta þúsund 
flytja í Urriðaholt
Félag í eigu Oddfellowa og Hagkaupsbræðra stendur að nýju íbúða- og atvinnu-
hverfi í Urriðaholti í Garðabæ. Allt að tíu þúsund manns munu búa eða starfa í 
hverfinu sem sagt er munu skara fram úr í umhverfismálum.

 Írak er komið í hóp þeirra landa þar sem 
langflestum dauðarefsingum er framfylgt. Þetta 
upplýstu alþjóðlegu mannréttindasamtökin Amnesty 
International í gær. 

Írösk yfirvöld tóku minnst 65 manns af lífi á árinu 
2006, þar á meðal tvær konur. Aðeins í Kína, Íran og 
Pakistan er fleira fólk líflátið á ári hverju. 

„Þetta er mjög stórt skref afturábak,“ segir í 
skýrslunni. „Það ætti ekki að líta framhjá því bara 
vegna þess að miklu fleira fólk lætur lífið í átökun-
um sem standa yfir í landinu.“ 

Dauðarefsing var afnumin um tíma fyrst eftir að 
Írak var hersetið af innrásarliði Bandaríkjamanna 
og bandamanna þeirra árið 2003. En þegar íraska 
bráðabirgðastjórnin komst á laggirnar í ágúst 2004 
var hún tekin upp að nýju. Síðan þá hafa yfir 270 
manns verið dæmdir til dauða og minnst hundrað 
líflátnir, að því er segir í skýrslunni. 

Erfitt er að bera saman dauðarefsingar fyrir og 
eftir fall ríkisstjórnar Saddams Hussein, þar sem 
upplýsingar um fjölda dauðadæmdra og líflátinna 
frá stjórnartíð Saddams eru mjög óáreiðanlegar. 

 Orkuveita Reykjavíkur er 
bótaskyld vegna tjónsins sem varð 
á Vitastíg og Laugavegi á miðviku-
dagskvöld þegar heitavatnsæð gaf 
sig. Vátryggingafélag Íslands, 
tryggingafélag Orkuveitunnar, 
bætir tjónið.

„Okkar menn hafa verið á vett-
vangi síðan atvikið átti sér stað. 
Nú hefur verið farið yfir málin og 
við metum það svo að tjónið sé 
bótaskylt,“ segir Ásgeir Baldurs, 
forstjóri VÍS. Hann segir að tjónið 
hafi verið talsvert en það nemi þó 
ekki tugum milljóna. Mesta tjónið 
varð í tölvuverslun við Vitastíg en 
einnig varð tjón á fleiri stöðum.

Helgi Pétursson, almanna-

tengslafulltrúi hjá Orkuveitunni, 
segir að rörið hafi rofnað vegna 
tæringar og erfitt sé að koma í veg 
fyrir slíkt. „Hitaveiturörið er í 
steyptum stokki sem á að hindra 
að það komist væta að rörinu. Hér 
hefur eitthvað gerst sem veldur 
því að sprunga kemur í stokkinn 
og þar með kemst væta að rörinu 
svo það byrjar að tærast,“ segir 
Helgi og bætir því við að erfitt sé 
að spá fyrir um vandamál af þessu 
tagi.

Sjóðandi heitt vatnsflóð flæddi 
niður Vitastíg og Laugaveg þegar 
æðin gaf sig svo loka þurfti götun-
um fyrir umferð. Nokkrir vegfar-
endur brenndust.

Orkuveitan er bótaskyld

Byrjað er að framleiða 
kalk í nýrri verksmiðju Íslenska 
kalkþörungafélagsins á Bíldudal. 

Kalkið, sem er unnið úr kalkþör-
ungum úr Arnarfirði, verður notað 
til fóðurframleiðslu.

Verksmiðjan er að stærstum 
hluta í eigu írsks fyrirtækis.

Guðmundur Valur Magnússon 
verksmiðjustjóri segir fimm 
starfa við verksmiðjuna nú um 
stundir en að stöðugildin verði tíu 
innan tíðar. 

Um aðra helgi verður formleg 
gangsetning verksmiðjunnar og 
hefur þingmönnum Norðvestur-
kjördæmis verið boðið til athafn-

Verksmiðjan 
komin í gang

 Kofi Annan, fyrrver-
andi fram-
kvæmdastjóri
Sameinuðu
þjóðanna, lýsti 
því yfir í ræðu í 
Ósló í gær, að 
loftslagsbreyt-
ingar væru 
mesta ógnin 
sem mannkynið 
stæði frammi 
fyrir. 

Annan bar 
einnig lof á 
áform norskra stjórnvalda um að 
koma nettólosun gróðurhúsaloft-
tegunda í Noregi niður í núll fyrir 
árið 2050. 

„Ef okkur tekst ekki að ná 
stjórn á loftslagsmálunum, ef við 
gerum ekki það sem hægt er fyrir 
umhverfið, þá kann öllu öðru að 
verða svipt til hliðar,“ sagði 
Annan á blaðamannafundi. 

Loftslagsmálin 
mesta ógnin

Þyrla Landhelgisgæslunnar 
sótti í gær slasaðan vélsleðamann 
norður í land. 

Maðurinn var á sleða á 
Látraströnd norðan við Kaldbak 
ásamt tveimur öðrum þegar hann 
fór fram af snjóhengju og féll tíu 
metra.

Maðurinn var nokkuð lemstr-
aður eftir fallið svo ákveðið var 
að kalla eftir aðstoð þyrlunnar. 
Hún lagði af stað frá Reykjavík 
klukkan 17.15 og var komin á 
slysstað um klukkan 19. 

Maðurinn var fluttur á 
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri 
og að sögn læknis þar eru meiðsli 
hans ekki alvarleg.

Þyrlan sótti vél-
sleðamann

Að minnsta kosti 113 
óbreyttir borgarar hafa látið lífið 
vegna átaka í Mógadisjú, 
höfuðborg Sómalíu, síðastliðna 
þrjá daga að því er þarlend 
mannréttindasamtök fullyrða. 
Hundruð manna hafa særst. 

„Við fordæmum báða aðila 
átakanna og skorum á þá að 
stöðva tafarlaust fjöldamorðin í 
borginni,“ sagði Sudan Ali 
Ahmed, talsmaður Elman-
mannréttindasamtakanna.

Flóttamannahjálp Sameinuðu 
þjóðanna kvaðst í gær telja að um 
321.000 íbúar Mógadisjú hefðu 
flúið borgina í vikunni. 

Átökin geisa milli skæruliða 
íslamista og hermanna bráða-
birgðastjórnarinnar og eþíóp-
ískra vopnabræðra þeirra. 

Mikið mannfall 
í Mógadisjú

Vímuefnaneysla 
unglinga hefur minnkað nær 
stöðugt ár frá ári síðan mælingar 
rannsóknamiðstöðvarinnar
Rannsóknar og greiningar hófust 
árið 1997. 

Árið 1998 sögðust til að mynda 
42 prósent unglinga hafa orðið 
drukkin á síðustu þrjátíu dögum. 
Nú segjast tuttugu prósent þeirra 
hafa orðið drukkin. 

Dagreykingar tóbaks hafa 
minnkað á sama tíma. Tíu prósent 
unglinga reykja nú daglega en 
voru 23 prósent árið 1998. Sama ár 
sögðust sautján prósent unglinga 
hafa prófað hass, en í ár segjast 
sjö prósent hafa reynt það. 

Hefur minnkað 
stöðugt í tíu ár





Erfitt er að koma í 
veg fyrir að sjúklingar smygli 
fíkniefnum inn á Landspítalann. 
Aðstandendafélag geðsjúkra 
hefur ítrekað mælst til að reyk-
ingaraðstaða við inngang geð-
deildar Landspítalans verði flutt. 
Ein ástæðan er hversu auðvelt 
það er fyrir fíkniefnasala að nálg-
ast sjúklinga í skýlinu. Færsla 
reykingaaðstöðunnar var sam-
þykkt af stjórn spítalans fyrir 
rúmu ári.

Auður Styrkársdóttir, talsmað-
ur aðstandenda Geðhjálpar, segir 
að sjúklingar, aðstandendur og 
starfsfólk geðdeildar LSH hafi 
margoft farið fram á að skýlið 
verði fært frá innganginum og 
því komið fyrir á öðrum stað þar 
sem sjúklingar yrðu ekki hafðir 
„eins og til sýnis fyrir gesti og 
gangandi“. „Á það hefur verið 
bent að skýlið sé ákjósanlegt 
fyrir eiturlyfjasala sem geta séð 
fyrrverandi viðskiptavini gegn-
um glerið og lagt fyrir þá freist-
ingar, en margir sjúklinganna 
koma einmitt á geðdeild vegna 
skipbrots í fíkniefnamálum. Yfir-
völd spítalans hafa samþykkt 

færslu skýlisins fyrir löngu, en 
skort hefur framkvæmdir. 
Aðstandendur og aðrir eru orðnir 
langþreyttir á þessari töf og 
krefjast aðgerða nú þegar.“

Aðalsteinn Pálsson, sviðsstjóri 
byggingarsviðs LSH, segir að 
unnið sé að því að færa reykinga-
aðstöðu sjúklinga frá inngangi 
spítalans í ljósi nýrrar reglugerð-
ar heilbrigðisráðherra um tak-
markanir á tóbaksreykingum. 
„Við ætlum að setjast með okkar 
tæknimönnum og útfæra hvernig 
koma má fyrir lokaðri reykinga-
aðstöðu. En þó að við bætum þann 
aðbúnað þá eigum við allt hitt 
eftir. Þeir sem eiga við fíkniefna-
vanda að stríða geta einfaldlega 
leitað fyrir næsta húshorn og átt 
sín viðskipti þar.“

Aðalsteinn segir að til að koma 
í veg fyrir að fíkniefnum sé 
smyglað inn á spítalann sé nauð-
synlegt að hólfa deildir frekar af. 
„Þetta hefur verið gert í 
nágrannalöndum okkar. Þar er 
ekki hægt að ganga eins frítt um 
og það verður að vera hægt að 
loka deildum á kvöldin og á nótt-
unni.“

Þrír öryggisverðir eru á vakt á 
hverjum tíma á LSH og þar af 
einn við inngang geðdeildarinn-
ar. Mun fleiri koma þó að örygg-
ismálum á spítalanum, taka þátt í 
eftirliti og bregðast við tilfellum 
þar sem öryggi starfsmanna og 
sjúklinga er ógnað. „Aðskilnaður 
hópa sem eru í húsinu er mikil-
vægastur,“ segir Aðalsteinn.

Erfitt að eiga 
við eiturlyfja-
smygl á LSH
Reykingaskýli við inngang geðdeildar Landspítalans 
er notað til fíkniefnaviðskipta. Stjórn spítalans sam-
þykkti að færa aðstöðuna fyrir rúmu ári. Aðstand-
endur geðsjúkra vilja framkvæmdir strax. 

Á það hefur verið bent 
að skýlið sé ákjósanlegt 

fyrir eiturlyfjasala sem geta séð 
fyrrverandi viðskiptavini gegnum 
glerið og lagt fyrir þá freistingar. 

Útileguma›urinn er ný sérverslun me› allt sem flú flarft 
til fer›alagsins, fellih‡si, hjólh‡si, tjaldvagna, útifatna›, 
fylgihluti og margt fleira. Kíktu við og skoðaðu úrvalið.
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Ný ævintýraleg verslun með allt til ferðalagsins

Polar
Ríkulegur staðalbúnaður, svo sem 
sjónvarp, DVD/CD, örbylgjuofn, 
ísskápur með frysti, bakkskynjari, 
110 Watta sólarrafhlaða og Alde 
hitakerfi í gólfi og rúðum.

Breiðustu og best einangruðu húsin 
á markaðnum. Sænsk og sérhönnuð 
fyrir norðlægar slóðir.

Sterkbyggðu fellihýsin sem 
reynst hafa frábærlega á Íslandi.

Rockwood Ríkulegur staðalbúnaður, svo sem 
Swing eldhús, ísskápur, rafm.vifta, 
álfelgur, geislaspilari, rafmagns-
lyftibúnaður, upphitaðar dýnur og
hljóðlát miðstöð.

Fortjöld

Fylgihlutir
Stútfull búð af frábærum 
fylgihlutum fyrir ferðalagið.

PDQ fortjöldin pakkast í poka í 
rennu utan á vagninum.
Fljótlegt að tjalda.

Verð frá 1.299.000 kr.

Fyrir fellihýsi
Mini weekender: 39.900 kr.
PDQ 2,5 m: 59.900 kr.
PDQ 2,9 m: 79.900 kr.

Hlaðið
aukabúnaði

Hlaðið
aukabúnaði

Fyrir hjólhýsi
Mini weekender: 39.900 kr.
PDQ 3,5 m: 69.900 kr.
Corsican: Verð frá 109.900 kr.

Corsican
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Opið laugardag 10-17 og sunnudag 12-16

Verð frá: 2.799.000 kr.

Þjóðaratkvæða-
greiðsla um nýja uppfærslu 
stofnsáttmála Evrópusambands-
ins, sem koma myndi í staðinn 
fyrir strandaðan stjórnarskrár-
sáttmála þess, verður ekki haldin 
í Bretlandi. Þetta sagði Tony 
Blair forsætisráðherra í viðtali 
sem birt var í Financial Times og 
fleiri evrópskum dagblöðum í 
gær. 

Blair sagðist vænta þess að 
leiðtogar ESB-ríkjanna 27 kæmu 
sér saman um nýja, takmarkaðri 
stofnsáttmálauppfærslu á leið-
togafundi í júní. Djúpstæður 
ágreiningur ríkir þó enn um það 

hvernig sambandinu skuli stýrt 
út úr stjórnarskrárkreppunni.

Ekki þjóðaratkvæði





Þróunarsam-
vinnustofnun Íslands afhenti 
malavískum yfirvöldum endur-
nýjaða heilsugæslustöð með 
formlegum hætti á dögunum.

Sighvatur Björgvinsson, 
framkvæmdastjóri ÞSSÍ, segir að 
stöðin hafi verið illa farin fyrir 
ári síðan, en hún er önnur tveggja 
ríkisrekinna heilsugæslustöðva í 
héraðinu.

„Allar aðstæður eru nú 
gjörbreyttar frá því sem áður 
var,“ segir Sighvatur.

Marjorie Ngaunje, heilbrigðis-
ráðherra Malaví, var meðal þeirra 
sem voru í forsvari fyrir Malava 
við afhendingarathöfnina. 

Heilsugæslu-
stöð í Malaví

Karlmaður á fertugsaldri 
var á þriðjudag dæmdur til 60 daga 
skilorðsbundinnar fangelsisvistar 
fyrir að hafa við handtöku haft í 
fórum sínum skammbyssu, mace-
úða, tæp 100 grömm af hassi, einn 
skammt af LSD og rúm þrettán 
grömm af amfetamíni. Auk þess ók 
hann á móti rauðu ljósi. 

Maðurinn var handtekinn í byrj-
un október í fyrra eftir að lögregl-

an hafði stöðvað för bifreiðar sem 
hann ók. Þegar lögreglumenn komu 
upp að bifreiðinni neitaði maður-
inn í fyrstu að koma út úr henni og 
harðlæsti hurðum hennar. Að 
lokum kom hann þó út. 

Við leit í bifreiðinni fannst lítil 
brún taska sem innihélt 95 grömm 
af hassi, tæp 13 grömm af amfet-
amíni, einn skammt af LSD og 
grammavog. Auk þess fannst 
heimatilbúin sprengja, sprengi-
efni, skammbyssuskot og hleðslu-
borvél í bifreiðinni. Þegar leitað 
var á manninum kom svo í ljós 
hlaðin Taurus 365 Magnum skamm-
byssa. Maðurinn hafði ekki leyfi 
fyrir byssunni en sagði við yfir-
heyrslur hafa hana sér til varnar 
vegna þess að hann hefði verið 
laminn mjög illa skömmu áður með 
felgulykli, hafnaboltakylfu, járn-
kertastjaka og haglabyssu. 

Með hlaðna byssu

15:15 – 15:30 
15:30 – 15:40
15:40 – 15:50

15:50 – 16:10

16:10 – 16:30

16:30 – 16:50
16:50 – 17:10

17:10 – 17:30

17:30 – 17:50 

17:50 – 18:15

18:15 – 18:45



Talið er að fjöldi 
leigubíla á höfuðborgarsvæðinu 
sé ekki nægur. Um þetta segist 
samgönguráðuneytið hafa fengið 
ábendingar og óskar nú eftir 
sjónarmiðum sveitarfélaganna á 
svæðinu.

„Ábendingar sem ráðuneytinu 
hafa borist snúa fyrst og fremst 
að því að mjög erfitt geti verið að 
fá leigubifreið á helstu álagstím-
um, að kvöld- og næturlagi um 
helgar. Biðtími sé óeðlilega lang-
ur, jafnvel klukkustundir, og 
komi jafnvel fyrir að engar leigu-
bifreiðir fáist. Á þetta við þegar 
leigubifreið er sérstaklega pönt-
uð af stöð en einnig sé erfitt að fá 

leigubifreið með öðrum hætti,“ 
segir í bréfi sem samgönguráðu-
neytið hefur sent til allra sveitar-
félaga á höfuðborgarsvæðinu.

Í bréfinu segist ráðuneytið 
vera að sinna eftirlitsskyldu sinni 
með þessum málaflokki og óskar 
eftir sjónarmiðum sveitarfélag-
anna um það hvort fjöldi leigu-
bíla sé nægur. Ef þau telji vera 
leigubílaskort á svæðinu þá komi 
þau með tillögur til úrbóta.

Á svæði sem afmarkast af 
Reykjavík, nágrannasveitarfé-
lögunum og Suðurnesjum er 
heimilt að gefa út 560 leyfi fyrir 
leigubíla. Leyfin munu nánast öll 
vera í notkun.

Óeðlileg bið eftir leigubílum um helgar
Bandalag starfsmanna 

ríkis og bæja (BSRB) hefur hafið 
undirskriftaherferð til þess að 
efla almannaþjónustu. Herferðin 
er samvinnuverkefni evrópskra 
verkalýðshreyfinga og er 
markmiðið að safna meira en 
einni milljón undirskriftum.

Í fréttatilkynningu frá BSRB 
segir að sótt sé að samfélags-
þjónustu af „einkafyrirtækjum 
sem vilja í vaxandi mæli hasla 
sér völl á vettvangi heilbrigðis-
mála, menntamála og raforku-
mála“.

Bandalagið segir einkafyrir-
tæki hafa aðra hagsmuni en 
opinberir aðilar.

Til varnar samfé-
lagsþjónustunni

Margrét Sverrisdótt-
ir borgarfulltrúi segir ásættan-
legt að Reykjavíkurflugvöllur 
verði á 
Hólmsheiði,
„að öllum 
skilyrðum
uppfylltum“.

Margrét var í 
kjöri til 
borgarstjórnar
fyrir Frjáls-
lynda flokkinn 
fyrir ári en eitt 
helsta stefnu-
mál flokksins var að flugvöllur-
inn yrði áfram í Vatnsmýri. 

Margrét, sem hefur sagt sig úr 
Frjálslynda flokknum, upplýsti 
um þessa afstöðu sína á fundi 
borgarstjórnar í gær.

Hún gegnir störfum borgar-
fulltrúa í fjarveru Ólafs F. 
Magnússonar. 

Fellst á flugvöll 
á Hólmsheiði

Að koma upp búnaði 
fyrir bandarískt eldflaugavarna-
kerfi í Póllandi gæti orðið 
valdstjórnarlegu Rússlandi 
tilefni til að hlaða upp vígbúnaði 
við þröskuld NATO og gert 
Pólland að skotmarki fyrir 
hugsanlegar árásir frá Íran í 
framtíðinni. Þetta segir Radek 
Sikorski, fyrrverandi varnar-
málaráðherra Póllands og 
þingmaður. 

„Þið eruð að leggja til að koma 
hér upp búnaði til að verja 
okkur fyrir löndum sem eru 
ekki óvinir okkar,“ sagði 
Sikorski í pallborðs-umræðum í 
Varsjá sem yfirmaður banda-
rísku stofnunarinnar sem annast 
uppbyggingu eldflaugavarna-
kerfisins og aðstoðarvarnar-
málaráðherra Bandaríkjanna 
tóku einnig þátt í. 

Pólland gæti 
orðið skotmark
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Aldraðir hafa átt allan okkar stuðning í áratugi. 
Taktu þátt því þörfin er brýn. 
Einfaldur miði kostar aðeins 1.000 kr.

Opið um helgina í aðalumboðinu 
Tjarnargötu 10, kl. 12:00 - 18:00.
Hringdu núna í síma 561 7757 - Kauptu miða á www.das.is
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DHarley6x
+ 3 milljónir
   í bakpokann

á tvöfaldan miða!

+ 6,3 milljónir í skottið
á tvöfaldan miða!

6xLexus GS
 30
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Miðasalan er hafin

-vinningur í hverri viku

768
skattfrjálsar
milljónir
í peningum
á árinu

Vinningarnir verða til sýnis

í Smáralindinni um helgina

Smáralind
um helgina

Nýtt happdrættisár - enn glæsilegri vinningar!



[Hlutabréf] Peningaskápurinn ...

Íslendingar eiga orðið allt að helm-
ing alls hlutafjár í sænsku ferða-
skrifstofukeðjunni Ticket Travel 
Group. Útlendingar, aðallega Ís-
lendingar, fóru með tæp 48 prósent 
hlutafjár í félaginu um áramótin. 
Hlutur Íslendinga, sem hefur vaxið 
frá áramótum, er metinn á um 1,6-
1,7 milljarða. 

Stærsti hluthafinn er eftir sem 
áður Northern Travel Holding, 
félag í eigu Fons, FL Group og 
Sunds, með 29,2 prósenta hlut en 
Kaupthing Bank Luxembourg er 
nú orðinn annar stærsti eigand-
inn í félaginu með um 13,2 prósent 
um áramót. Samkvæmt upplýsing-
um Fréttablaðsins eru bréfin bæði 

í eigu bankans sjálfs sem og við-
skiptavina sem mestmegnis eru ís-
lenskir fjárfestar.

Forsvarsmenn félagsins, stjórn-
arformaðurinn Matthías Páll Ims-
land og forstjórinn Lennart Käll,  

greindu frá því á aðalfundi Ticket 
í Stokkhólmi í vikunni að rekstrar-
hagnaður (EBIT) félagsins á fyrsta 
ársfjórðungi hefði aukist um fjöru-
tíu prósent á milli ára og velta um 
48 prósent. Þetta er langbesti árs-
fjórðungur í sautján ára sögu Tick-
et. Félagið birtir fjórðungsuppgjör 
í næstu viku.

Ticket starfar í Svíþjóð og Noregi 
og sérhæfir sig í sölu á ferðum til 
einstaklinga sem og viðskiptaferð-
um. Áætlanir í upphafi árs gerðu 
ráð fyrir að félagið myndi velta um 
45-50 milljörðum. Gengi hlutabréfa 
í Ticket tók kipp við fréttirnar og 
hefur hækkað um sex prósent eftir 
aðalfundinn.

Íslenskir fjárfestar eiga 
helmingshlut í Ticket
Rekstrarhagnaður (EBIT) jókst um 40 prósent á milli ára og velta um helming.



Glitnir hefur verið valinn besti 
bankinn hér á landi árið 2007 í vali 
tímaritsins Global Finance. Tíma-
ritið kynnir árlega úthlutun verð-
launa sinna til bestu banka heims 
á þróuðum mörkuðum, en um valið 
er fjallað í aprílhefti þess.

Í umfjöllun blaðsins segir að 
vinningshafarnir í ár séu þeir bank-
ar sem sinnt hafi þörfum viðskipta 
vina sinna af kostgæfni og náð öf-
undsverðum árangri ásamt því að 
leggja grunninn að árangri í fram-
tíðinni.

Segja Glitni 
vera bestan

Mexíkóski auðmaðurinn Carlos Slim 
er sagður hafa laumað sér hljóð-
laust upp í annað sætið á lista yfir 
auðugustu einstaklinga í heimi og 
tryggt sér pláss á milli bandaríska 
auðkýfingsins Bill Gates, stofnanda 
og stjórnarformanns 
Microsoft, og War-
ren Buffett. Nokkur 
nýlunda þykir að sjá 
Buffett í þriðja sæti 
á listanum en hann 
hefur vermt annað 
sætið um árabil. 

Á lista Forbes yfir ríkustu menn í 
heimi sem birtur var í byrjun mars 
eru eignir Carlos Slim metnar á 49 
milljarða Bandaríkjadala, jafnvirði 
3.219 milljarða íslenskra króna, og 
sat hann þá í þriðja sætinu. Breska 
dagblaðið Guardian benti á um helg-
ina að auður Slims hafi vaxið um 
rúma fjóra milljarða dala frá því 
listinn var birtur og nemi þær nú 
53,1 milljarði dala, jafnvirði 3.488 
milljarða króna.

Sætaskipti á 
lista yfir ríka

Stjórnvöld í Afríkuríkinu Zimbab-
ve hafa ákveðið að fresta birtingu 
verðbólgutalna. Verðbólga mældist 
1.730 prósent í febrúar, og er ein sú 
mesta í veröldinni. Gert er ráð fyrir 
að hún liggi öðru hvorum megin við 
2.000 prósent í nýjustu mælingunni. 
Sérfræðingar segja verðbólguna 
eiga eftir að rjúka upp bregðist rík-
isstjórn Roberts Mugabe, forseta 
landsins, ekki við ástandinu.

Upphaflega stóð til að birta töl-
urnar í síðustu viku en stjórnvöld 
eru sögð skella skollaeyrum við 
miklum verðhækkunum á milli 
mánaða.

Verðlag hækk-
ar í Simbabve

ALLT ANNAÐ LÍF!
- með vinstri grænum

Kynntu þér málið
á www.VG.is

KVENFRELSI
1. Afnemum launaleynd; hún viðheldur kynbundnum launamun.

2. Hækkum laun þeirra stétta þar sem konur eru fjölmennar.

3. Stóreflum Jafnréttisstofu. Aukum fjárframlög til hennar og heimilum 
henni að beita viðurlögum ef fyrirtæki og stofnanir mismuna fólki í launum
á grundvelli kynferðis.

4. Breytum lögum þannig að kaupendur vændis sæti ábyrgð, fórnarlömb
mansals njóti verndar og lagaákvæði um klám verði skilvirk. 

5. Tryggjum kynfrelsi kvenna með lögum.

6. Tökum á heimilisofbeldi og öðru kynbundnu ofbeldi með virku nálgunar-
banni. Tryggjum að þeir sem beita ofbeldi verði fjarlægðir af heimilum en
ekki fórnarlömb þeirra.

7. Bjóðum upp á kennslu í kynjafræðum á öllum skólastigum og fræðslu um
þau á vinnumarkaði.

8. Aukum framlög til rannsókna í kynjafræðum.

9. Hleypum kynjasjónarmiðum að í heilbrigðiskerfinu og gefum konum 
aukið val um fæðingarþjónustu.

10. Vinnum að því að jafna kynjahlutfall í stjórnum skráðra fyrirtækja og
annarra almenningshlutafélaga og í stjórnum, nefndum og ráðum hjá hinu 
opinbera þannig að a.m.k. 40% fulltrúa verði af hvoru kyni. 

11. Styrkjum starfsumhverfi íslensku kvennahreyfingarinnar.

12. Tryggjum kynjasjónarmiðum viðeigandi sess í stjórnarskrá og vinnum að
jöfnu hlutfalli kvenna og karla á Alþingi og í sveitar

Guðfríður Lilja Grétarsdóttir
skipar 2. sæti Suðvesturkjördæmi
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N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði bílatengdrar starfsemi fyrir ein- 
staklinga og fyrirtæki. Við höfum 115 afgreiðslustaði land allt, auk öflugrar fyrirtækja-

þjónustu sem byggir á áratuga reynslu í þjónustu og ráðgjöf við sjávarútveginn.
Við erum alls staðar í leiðinni með fjölbreyttar lausnir. N1 – Meira í leiðinni

NÝTT MERKI Í HÖFN

SÍMI 440 1100
WWW.N1.IS  



Í vikunni var tilkynnt að 
Þorsteinn I. Sigfússon, 
prófessor við Háskóla 
Íslands, hlyti alþjóðlegu 
Global-orkuverðlaunin. Að 
baki verðlaununum liggur 
margra ára starf, en Þor-
steinn hóf störf við raunvís-
indadeild árið 1983. Hann 
reifar hér rannsóknir sínar 
og hugðarefni.

Þorsteinn rekur forsögu þess að 
hann hlýtur verðlaunin allar götur 
aftur til áttunda áratugarins, 
þegar vetnisrannsóknir hófust við 
Háskóla Íslands. 

„Frumherji vetnisrannsókna á 
Íslandi er Bragi Árnason prófess-
or. Eftir að ég kom að skólanum og 
fór að vinna að þessu vildi ég nálg-
ast þetta með nýrri hugsun og 
beitti ég mér fyrir stofnun sprota-
fyrirtækis sem heitir Íslensk 
NýOrka. Ég var stjórnarformaður 
NýOrku þegar við fórum út í þetta 
mikla verkefni með Daimler-
Chrysler, Shell Hydrogen og 
Norsk Hydro og fengum vetnis-
strætisvagnana til Íslands, með 
aðstoð utanríkisþjónustunnar. Í 
ársbyrjun 2003 var reist vetnis-
stöð við Vesturlandsveg og þá var 

kominn vísir að vetnissamfélagi.“
Íslenska vetnisverkefnið leiddi 

af sér annað stærra verkefni. Í 
nokkrum borgum heimsins var 
gerð svipuð tilraun. Þar keyrðu 
þrjátíu strætisvagnar á vetni sem 
var framleitt með mismunandi 
aðferðum, eftir löndum. Síðan 
hefur leiðin verið greið í vetnis-
rannsóknum Þorsteins og félaga.

Rannsóknirnar hafa átt huga Þor-
steins síðustu áratugi. Hann líkir 
þessum áhuga við platónskt ástar-
samband og fer létt með að rifja 
upp hin fyrstu kynni. 

„Ég kynntist vetni fyrst í Járn-
blendifélaginu. Þar veltum við því 
fyrir okkur hvernig vetni úr raka í 
andrúmsloftinu varð hluti af 
málmkökunni með ýmsum afleið-
ingum. Síðan fór ég að hugsa hvort 
ekki væri hægt að virkja betur 
eiginleika vetnisins og láta það 
vinna sem orkubera. 

„Í seinni tíð er ég farinn að velta 
meira fyrir mér hvernig við getum 
notað ferli vetnis sem unnið er úr 
vatni til þess að minnka útslepp-
ingu gróðurhúsagasa á Íslandi og 
þess vegna hef ég beint sjónum 
mínum að þeim áhrifum sem 
minnkandi notkun jarðefnaelds-
neytis gæti haft á orkuhreinleika 
okkar. Það er heillandi framtíðar-
sýn að Ísland gæti orðið fyrsta 
land í heiminum sem byggði eitt 
hundrað prósent á endurnýjan-
legri orku.“ 

Vetni er minnsta atómið í alheim-
inum og er afar hvarfgjarnt; girn-
ist að komast í samband við önnur 
efni. Því er erfitt að „temja“ það, 
segir Þorsteinn. „Ég er einmitt að 
skrifa bók sem út mun koma út 
samtímis  í Oxford og Reykjavík í 

haust á ensku og íslensku. Vinnu-
heiti hennar er „Vetnið tamið“.  

Hann tekur dæmi um „tamning-
una“ af verkefni sem Íslendingar 
stóðu að um vetnisdrifna strætis-
vagna. „Þriðjungur af þaksvæði  
vagnanna, sem keyrðu um Reykja-
vík, var fylltur af vetnisflöskum 
sem voru undir 350 loftþyngdar 
þrýstingi. Það þýðir að loftþrýst-
ingurinn í kringum okkur er marg-
faldaður 350 sinnum inni í stálf-
löskunum. Með þessu gátum við 
farið á þriðja hundrað kílómetra í 
einni ferð.“

Umrædd þjöppun vetnis fer 
fram í Íslensku vetnisstöðinni. Þar 
er vatnið klofið í frumeindir sínar. 
„Við tökum inn vatn og rafmagn 
og kljúfum vatnið með rafmagn-
inu í svokallaðri rafgreiningu. Við 
leysum úr læðingi súrefnið og 
sleppum því út í andrúmsloftið og 
þjöppum saman vetninu. Þegar þú 
aftur keyrir strætisvagninn læt-
urðu vetnið hvarfast við súrefni 
loftsins og skilar aftur rafeind-
inni,  rafmagninu sem fór í að 
kljúfa það. Þetta rafmagn knýr 
svo bílinn. Þarna er hringrásin, 
þarna er endurnýjanleikinn.“ 

Ísland er á margan hátt kjörlendi 
vetnistilrauna, segir Þorsteinn. 
„Ég skal taka lýsandi dæmi sem er 
vetnisvæðing hringvegarins. 
„Þessi vegur er um 1500 kílómetra 

langur. Þegar við förum að nálgast 
það að hafa vetnisstöðvar með 200 
kílómetra millibili þá verður unnt 
að segja að eyjan Ísland hafi lág-
marks þéttleika slíkra stöðva til 
þess að gera vetnisvögnum kleift 
að fara um landið. Þetta þýðir að 
með sjö eða átta stöðvum við 
hringveginn þá er perlufestin full-
gerð. Nýtt orkudreifingarkerfi 
verður til með miklu minni fyrir-
höfn en flestar þjóðir þyrftu að 
hafa. Á þessari leið er verkið nú,“ 
segir Þorsteinn stoltur. 

Samstarfsfólk og fyrirmyndir
Þorsteini verður tíðrætt um 

fólkið sem ruddi brautina í hita-
veitu- og rafvæðingu Íslands og 
nefnir Jóhannes heitinn Zoega og 
Steingrím heitinn Jónsson sem 
dæmi. Hann vitnar í Newton og 
segist standa á öxlum risa. Eins 
talar hann hlýlega um þá sem hafa 
unnið með honum um árin og lofar 
háskólastarf með skapandi fólki. 

„Ég hef unnið með mörgum 
stúdentum í framhaldsnámi sem 
eru og verða alltaf uppsprettan í 
háskólasamfélagi og það veitir 
mér mikla gleði að vinna með 
þeim. Starfið í háskólanum er 
síungt vegna þessa frábæra fólks. 
Rannsóknafrelsið í Háskólanum 
er lykillinn að árangri í vinnu 
minni. Kristín Ingólfsdóttir rektor 
hefur góðan skilning á þessu sam-
spili,“ segir Þorsteinn.

Í platónsku ástarsambandi við vetni
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Því miður eru vísbendingar 
um það að Íslendingar muni 

missa af einstöku tækifæri til að 
skipta um ríkisstjórn í vor. Virð-
ast margir upplifa tilkomu nýrra 
flokka og framboða sem „glund-
roða“ þrátt fyrir þá staðreynd 
að þorri stjórnarandstæðinga 
muni líklega fylkja sér bak við 
tvo flokka, Vinstrihreyfinguna – 
grænt framboð og Samfylking-
una. Á sama tíma tala ríkisstjórn-
arflokkarnir um nauðsyn þess að 
viðhalda stöðugleika í efnahags-
málum. Það er raunar seinasta 
haldreipi þeirra því að ekki geta 
þeir stært sig af árangri í utan-
ríkismálum, umhverfismálum eða 
jafnréttismálum.

En hvers eðlis er stöðugleikinn 
sem við búum við núna? Það sem 
er vissulega ákveðin regla í vax-
andi skuldasöfnun þjóðarbúsins 
og gríðarlegri skuldsetningu ís-
lenskra heimila. Það er orðið við-
varandi ástand að það sé gríðar-
legur viðskiptahalli ár eftir ár 
þannig að hreinar erlendar skuld-
ir þjóðarbúsins nálgast nú eina og 
hálfa landsframleiðslu. Stærsti 
hlutinn af þessum viðskiptahalla 
stafar af umframeyðslu í þjóðfé-
laginu með tilheyrandi skuldsetn-
ingu heimila, fyrirtækja og sveit-
arfélaga. Skuldir heimilanna á Ís-
landi eru einhverjar hinar mestu 
í heimi eða rúmlega 200% af ráð-
stöfunartekjum. Þetta hlutfall var 
20% árið 1980. Þetta er vissulega 
ein gerð af stöðugleika; skulda-
söfnun sem vex jafnt og þétt.

Slæm staða flestra heimila á Ís-
landi stafar meðal annars af því 
hvernig skattkerfið hefur þró-
ast á undanförnum árum. Nánast 
allar skattabreytingar á undan-
förnum 10-15 árum hafa miðað að 
því að bæta stöðu fjármagnseig-
enda og hinna tekjuhærri. Á hinn 
bóginn hafa persónufrádráttur 
eða skattleysismörk hvorki fylgt 
verðlags- né launaþróun. Tekju-
skattar hins almenna launamanns 
hafa hækkað verulega á undan-

förnum árum vegna þess að skatt-
leysismörk hafa ekki fylgt verð-
lagi. Gildir þetta um alla þá sem 
hafa mánaðartekjur undir 250 
þúsund krónum eða þar um bil. 
Skattleysismörkin, sem eru tæpar 
80 þúsund krónur, ættu að vera 
yfir 130 þúsund ef þau hefðu fylgt 
launaþróun. Það sem hefur lækk-
að á undanförnum árum er hin 
almenna skattprósenta í tekju-
skatti, en í reynd hafa skattar 
ekki lækkað heldur hefur skatt-
byrðin flust til, frá hærri tekjum 
yfir á þær lægri. 

Ýmsar aðrar breytingar á skatt-
kerfinu hníga í sömu átt. Barna-
bætur hafa verið skertar í tíð 
þessarar ríkisstjórnar og nemur 
lækkunin samtals rúmum 10 millj-
örðum króna á núvirði. Þá hefur 
húsnæðiskostnaður (húsnæði, raf-
magn og hiti í vísitölu neyslu-
verðs) hækkað mun meira en 
laun. Húsaleigubætur hafa hins 
vegar ekki hækkað í samræmi við 
aukinn húsnæðiskostnað.

Um 90% þjóðarinnar borga nú 
jafn mikinn skatt eða hærri en 
fyrir 10 árum. Tilfærsla skatt-
byrðinnar hefur verið frá fyr-
irtækjum, fjármagnstekjum og 
eignum yfir í tekjuskatt einstakl-
inga og innan þess hóps frá tekju-
háu fólki yfir á tekjulágt.

Ríkisstjórnir undanfarinna ára 
hafa ekki látið þar við sitja. Stór-
um hluta af kostnaði við velferð-
arþjónustu hefur verið velt yfir á 
neytendur og kemur það að sjálf-
sögðu harðar niður á tekjulægstu 
hópunum. Árið 1980 var kostnað-

arþátttaka sjúklinga í heilbrigð-
isþjónustunni 11,8%, en árið 2005 
greiddu sjúklingar sjálfir 17,5% 
af heilbrigðisútgjöldum þjóðar-
innar. Þetta er auðvitað ekkert 
annað en viðbótarskattur á sjúk-
linga og leggst af sama þunga á 
alla. Heilbrigðisstarfsfólk heldur 
því fram að gjaldtaka í heilbrigð-
iskerfinu hindri efnalítið fólk í að 
leita til læknis og að lyfjakostnað-
ur sé því iðulega ofviða. Ríflega 
10% grunnskólabarna fara á mis 
við forvarnastarf í tannheilsu í 
skólum vegna kostnaðar.

Við þetta bætist að meðal fjöl-
margra stétta á Íslandi er algengt 
að vinnuvikan sé að meðaltali 47-
50 stundir samanborið við 35-40 
á hinum Norðurlöndunum. Stytt-
ing vinnuvikunnar er því miður 
ekki aðalkosningamálið í ár og 
er ljóst að lítið miðar í átt til fjöl-
skylduvænna samfélags á meðan 
þetta ástand helst stöðugt. Annað 
viðvarandi ástand á íslenskum 
vinnumarkaði er kynbundinn 
launamunur. Heildarlaun kvenna 
eru aðeins rúmlega 60% af heild-
arlaunum karla og hefur það hlut-
fall ekki aukist í 30 ár. Er hægt að 
monta sig af slíkum stöðugleika?

Niðurstaðan er því þessi: Það 
ríkir óstjórn í efnahagsmálum á 
Íslandi, ekki vegna þess að svo 
mikið hafi verið gert fyrir tekju-
lægstu hópana, heldur þvert á 
móti. Skattar á lágtekjufólk hafa 
aukist og ofan á það bætist ýmiss 
konar gjaldtaka af hálfu hins op-
inbera sem er ekkert annað en 
dulbúin skattheimta.

Ástandið þarf auðvitað ekki að 
vera svona. Það er hægt að endur-
skoða dreifingu skattbyrðarinn-
ar, hvernig sameiginlegum fjár-
munum þjóðarinnar er ráðstafað 
og forgangsraða í þágu velferðar 
fyrir alla. Við getum kosið okkur 
„allt annað líf“ og eigum að gera 
það. Að minnsta kosti er engin 
ástæða til að sleppa því með til-
vísun í stöðugleika sem er byggð-
ur á sandi.

Fátækraskattar

Sjálfstæðisflokkurinn er á flótta undan 
eigin stefnu og aðgerðaleysi í málefn-

um aldraðra ef marka má grein Ástu Möll-
er hér í blaðinu á sumardaginn fyrsta. Þar 
beinir hún spjótum sínum að Reykjavíkur-
borg en þingmanninum til upplýsingar er 
það þannig að hjúkrunarheimili verða ekki 
byggð nema með ákvörðun ríkisins. Bygg-
ing hjúkrunarheimila er á ábyrgð ríkisins 
og þar hefur ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks 
og Framsóknarflokks algerlega brugðist í Reykja-
vík.

Árið 2002 undirritaði þáverandi borgarstjóri, Ingi-
björg Sólrún Gísladóttir, viljayfirlýsingu við Jón 
Kristjánsson, þáverandi heilbrigðisráðherra, um 
byggingu tæplega 300 hjúkrunarrýma í Reykjavík á 
árunum 2003-2007. Þá brá svo við að sjálfstæðismað-
urinn og fjármálaráðherrann Geir H. Haarde sagði 
þetta samkomulag ómerkt og stöðvaði það að fjár-
munir ríkisins væru settir til verksins. Reykjavík-
urborg lagði allan tímann til hliðar fjármuni í verk-
ið, alls 30% eða tvöfalt það hlutfall sem lögbundið 

er að sveitarfélög leggi til stofnkostnað-
ar hjúkrunarheimila. Varla þarf að minna 
Ástu Möller á hvernig ríkisstjórnin hefur 
farið með Framkvæmdasjóð aldraðra þar 
sem helmingur af því fé sem greitt hefur 
verið í sjóðinn hefur farið í önnur verk-
efni en byggingu hjúkrunarheimila á síð-
ustu 15 árum. 

Mér finnst því Ásta Möller býsna ósvíf-
in þegar litið er til fortíðar Sjálfstæðis-
flokksins í þessum málaflokki því 400 
aldraðir bíða nú í brýnni þörf eftir hjúkr-
unarrýmum og um eitt þúsund manns eru 
í þvingaðri sambúð á fjölbýlum. Má ég 

líka minna þingmanninn á að ekkert nýtt hjúkrunar-
rými hefur bæst við á síðasta ári og eina sem gerst 
hefur er eitt stykki skóflustunga.

Reykjavíkurlistinn þurfti að vinna upp vanrækslu 
Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík árið 1994 og eyða 
biðlistum eftir leikskólavist. Það sama mun Samfylk-
ingin gera varðandi biðlista aldraðra eftir hjúkrun-
arrýmum. Við munum setja í forgang að byggja 400 
ný hjúkrunarrými fyrir aldraða á næstu 18 mánuð-
um.

Höfundur er frambjóðandi Samfylkingarinnar í 
Reykjavíkurkjördæmi norður.

Biðlistapólitík Sjálfstæðisflokksins

www.xf.is

FRJÁLSLYNDI FLOKKURINN VILL AFNEMA
NÚGILDANDI KVÓTAKERFI SEM ER ÓRÉTTLÁTT
OG FJANDSAMLEGT BYGGÐUM LANDSINS

AFNÁMKVÓTA-KERFISINSER KOSNINGAMÁL

Kolbrún Stefánsdóttir
leiðir lista Frjálslynda flokksins 
í Suðvesturkjördæmi. Kolbrún
býr í Kópavogi og er fram-
kvæmdastjóri Sjálfsbjargar lsf 
og ritari Frjálslynda flokksins.

Valdimar Leó Friðrikson
alþingismaður skipar annað 
sætið í Suðvesturkjördæmi. 
Valdimar er búsettur í Mosfellsbæ.

Við bjóðum ykkur velkomin á kosningaskrifstofu
okkar í Hamraborg, Kópavogi.
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K
reditkort eru greiðslumáti nútímans og ekkert um 
það að segja að ráðherrar hafi slík kort í höndum til 
þess að greiða kostnað, einkum vegna ferðalaga er-
lendis.

Fréttablaðið hefur spurst fyrir í ráðuneytum um 
það hvort ráðherrar hafi slík kort undir höndum og einnig hvort 
reglur séu um notkun þeirra. Ástæðan er einföld. Ljóst er að 
notkun greiðslukorta þar sem farið er með almannafé hlýtur að 
vera viðkvæm og full ástæða er til að fylgt sé skýrum reglum 
við notkun þeirra. 

Í ljós kom að átta ráðherrar nota greiðslukort ríkisins og fjór-
ir ekki. Þeir ráðherrar sem tjá sig um málið í fréttaskýringu 
blaðsins í gær gera allir skilmerkilega grein fyrir því hvers 
vegna þeir noti greiðslukort og í hvaða skyni. Sömuleiðis gera 
nokkrir ráðherrar grein fyrir því hvers vegna þeir nota ekki 
kortin.

Athygli vekja hins vegar ummæli fjármálaráðherra sem 
telur fréttaflutninginn ómerkilegan og subbulegan og að verið 
sé að gera heiðarlegt fólk að skúrkum. „Það er búið að svara 
öllu í þessu máli og segja frá því mörgum sinnum hvaða reglur 
gilda um þessi kort,“ segir ráðherrann og neitar að taka þátt í 
umræðunni. Ummælin vekja ekki síst athygli vegna þess að um 
fjármálaráðherra er að ræða, þann ráðherra sem ætti í raun að 
vera mest í mun að meðferð fjármuna ríkisins lúti skýrum regl-
um og sé gegnsæ.

Það er sérkennilegt í meira lagi að ráðherrann skuli líta svo 
á að verið sé að gera kreditkortanotkun ráðherranna tortryggi-
lega þótt um hana sé fjallað. Eitt af hlutverkum fjölmiðla er 
að veita þeim sem fara með almannafé ákveðið aðhald með því 
að upplýsa lesendur sína. Það vakti fyrir Fréttablaðinu þegar 
ákveðið var að senda erindi til ráðuneyta og óska eftir upplýs-
ingum um það hvaða ráðherrar hefðu kreditkort ríkisins í sínu 
nafni og hvaða reglur giltu um notkun þeirra. 

Tilgangurinn var ekki að gera neinn tortryggilegan og ekk-
ert bendir heldur til þess að ástæða sé til þess. Í ljós kom hins 
vegar að reglur um notkun þessara korta eru á reiki, andstætt 
því sem fjármálaráðherrann heldur þó fram, og full ástæða er 
til að bæta úr því. Allir hljóta að vera sammála um mikilvægi 
þess að skýrar verklagsreglur gildi um útgjöld ríkisins og að öll 
óvissa um þau sé óviðunandi fyrir skattborgarana. Þetta á ekki 
síst við þegar kemur að ráðherrunum sjálfum og minna má á 
að erlendis hafa komið upp mál þar sem ráðherrum hefur orðið 
hált á því að fara frjálslega með greiðslukort ríkisins. Slíkt vilj-
um við ekki að hendi hér.

Skattgreiðendur hljóta að kalla á skýrar og samræmdar regl-
ur um notkun greiðslukorta á vegum ríkisins og minna má á 
að það eru ekki bara ráðherrar sem hafa slík kort undir hönd-
um heldur einnig ýmsir forstöðumenn ríkisstofnana og aðrir 
starfsmenn. Heildaryfirlit yfir þessi kort eru hins vegar ekki 
til. Úr því þarf að bæta.

Gegnsæ
greiðslukort
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Ég snýti mér í foragt!
Einhver bóndi austur í sveit-

um hafði þetta að orðtaki þegar 
honum var ofboðið og geri ég 
það að mínu andspænis ummæl-
um Gunnars Þorsteinssonar, sem 
kenndur er við Krossinn, um hina 
nýju Biblíuþýðingu í Fréttablað-
inu mánudaginn 16. apríl síðastlið-
inn: Ég snýti mér í foragt! Athuga-
semd Kurts heitins Vonnegut um 
einhvern gapuxa fyrir nokkrum 
árum á líka vel við: What a sear-
ching mind! Aldrei hefur Gunnar 
þessi haft fyrir því að snúa sér til 
þýðingarnefnda Biblíunnar eða rit-
nefndarinnar, hvað þá sent form-
legar athugasemdir. Í stað þess 
hefur hann staðið og haft uppi stór 
orð og blandin lygi um að þýðingin 
sé „ekkert annað en árás á menn-
ingu okkar og bókmenntir og ekki 
síst sjálfan kristindóminn“. Inn-
blásni textinn er Biblían 1981! 
En áður en Gunnar Þorsteinsson 

reytir af sér allt 
skegg og stend-
ur alblóðugur 
frammi fyrir 
alþjóð í ákafa 
sínum fyrir inn-
blásnum texta 
langar mig til að 
segja honum og 
öðrum frjálsum 
forstöðumönn-
um einn brand-
ara: Biblían 1981 
sem Gunnar 

kaupir nú í kassavís handa sauð-
um sínum er að stofni til sú Biblía 
sem kærð var til Englands árið 
1908 af mönnum sem töldu að sú 
þýðing væri árás á kristindóminn 
og að þýðendurnir væru hættuleg-
ir falsarar! Ef Gunnar Þorsteins-
son vill græða á því að selja þann 
texta sem hinn innblásna texta 
Biblíunnar þá hann um það. En ég 
snýti mér í foragt! 

Höfundur er prófessor í guðfræði 
og situr í ritnefnd Biblíu 21. ald-

arinnar.

Ég snýti mér í foragt!

Hverjir eiga fiskimiðin? Svar: 
Það á engin íslensku fiski-

miðin í þeim skilningi að geta gert 
tilkall til eignayfirráða yfir þeim, 
eða hluta þeirra, samkvæmt eigna-
réttarákvæðum stjórnarskrárinn-
ar. Fiskimiðin tilheyra aðeins ís-
lenska þjóðríkinu einu og löggjaf-
anum ber að fara með forræði yfir 
þeim.

Svo verður vonandi alltaf. Um 
þetta ætti ekki að þurfa að ríkja 
ágreiningur, og meginþorri þjóð-
arinnar er mjög ákveðið þessarar 
skoðunar

En því miður ekki allir. Útgerð-
armenn vilja að þetta gildi aðeins 
í orði en ekki á borði.

Þetta kemur glöggt fram í stuttri 
grein eftir Friðrik Arngrímsson, 
framkvæmdastjóra LÍÚ, í Frétta-
blaðinu á dögunum. Hann segir að 
vísu að ríkið hafi allar heimildir 
til þess að setja reglur en tiltekur 
veiðistjórnunaratriði, sem í reynd 
eru nú að mestu á forræði Hafró. 
Aflahlutdeildin, sem er hlut-
fall viðkomandi útgerðar í heild-
arveiðinni (reiknað í prósentum 
og prósetumbroti) vilja útgerð-
armenn hins vegar að njóti frið-
helgi eignaréttar og virðast gera 
skýlausar kröfur um að við henni 
verði aldrei haggað.

Helstu rökin eru þau segir Frið-
rik, að veiðiheimildir hafi útgerð-
armenn keypt dýrum dómi og því 
geti ríkið ekki gert þær upptæk-
ar, án þess að greiða bætur fyrir. 
Hann sleppir því hins vegar að 
nefna að það eru líka útgerðar-
menn sem eru að selja þessar 
sömu veiðiheimildir dýrum dómi, 
því öllum veiðiheimildum var 
upphaflega úthlutað til þeirra án 
nokkurs endurgjalds. Þeir þurftu 
aldrei að kaupa þær.

Þá minnir Friðrik föðurlega á 
að það sé eitt af grundvallaratrið-
um stjórnskipunar réttarríkisins 
Íslands að eignarétturinn sé frið-
helgur og segir síðan: „Það er einn-
ig meginforsendan fyrir því að á 
Íslandi er rekinn arðbær sjávarút-
vegur að þeir sem eiga veiðiheim-
ildir fari með þær sem sína eign.“ 
Því er nú spurt: Hver er afstaða 
forustumanna stjórnarflokkanna, 
þeirra Geirs H. Haarde og Jóns 
Sigurðssonar í málinu? Eru þeir 
sammála útgerðarmönnum í því 
að aflahlutdeild skuli njóta frið-
helgi eignaréttar eða ekki sam-
mála?

Kjósendur hljóta að eiga rétt á 
að fá skýr svör nú, þar sem ekkert 
skýrt svar við þessari spurningu  
kom fram í frumvarpi því sem 
þessir forustumenn lögðu fram í 
þinglok.

Ef fallist 
yrði á þær 
kröfur sem 
Friðrik Arn-
grímsson
setur fram, 
þá  þýddi það 
að allur og 
varanlegur
nytjaréttur
á fiskimið-
unum væri í 
eigu núver-
andi útgerð-
armanna, og 

hvað stendur þá eftir? Samkvæmt 
því gæti Alþingi engu breytt, sem 
raskar núverandi stöðu, nema til 
kæmu háar fjárkröfur frá útgerð-
armönnum og fébætur til þeirra. 
Og ætti þá ekki í leiðinni, að bæta 
fólki í sjávarplássum víða um land 
bætur fyrir atvinnumissi og eigna-
upptöku af völdum þessa kerfis.

En aftur að meintri hagkvæmni. 
Er árangurinn af „einkavæðing-
unni“ kannske svo góður að þetta 
er ekkert áhyggjuefni? Er greinin 
svona arðbær eins og Friðrik held-
ur fram? Nei, þvert á móti. Þrátt 
fyrir miklar tækniframfarir í sjáv-
arútvegi, mjög hátt afurðaverð og 
sigra í landhelgisbaráttunni, þá 
blasir nú við sú hryggilega stað-
reynd að nettógjaldeyristekjur 
þjóðarbúsins af atvinnugreininni 
eru við sögulegt lágmark. Ótrúlegt 
en satt. Þetta er nú allur árangur-
inn af þeirri hugmyndafræði að 
reisa múra utan um atvinnugrein-
ina og láta útgerðarmenn síðan 
sjálfa sjá um „múrverkið“. Afleið-
ingin er slík skuldsetning í grein-
inni að það hefur aldrei verið dýr-
ara en nú, að stunda fiskveiðar við 
Ísland.

Friðrik nefnir grein sína: „Þeir 
fiska sem róa“. Það er svolít-
ið kaldhæðnisleg af honum að 
gera það, því sannleikurinn er sá, 
að það kerfi sem hann lofar svo 
mjög hefur skapað n.k. lénskerfi 
í fiskveiðum. Margir útgerðar-
menn leigja frá sér veiðiheimildir 
„dýrum dómi“ og hirða ágóðann, 
án þess að þurfa að sækja sjó. Þá 
eru ótaldar margar aðrar slæmar 
afleiðingar af tilvist þessa óhag-
kvæma kerfis, m.a algjört rétt-
leysi fólks í sjávarbyggðunum og 
röskun byggða því samfara, röng 
nýting fiskimiðanna, og sú grófa 
samkeppnislega mismunun sem 
ríkir í atvinnugreininni, ekki síst í 
fiskvinnslunni sem einnig er sam-
félaginu dýrkeypt. Stjórnarherr-
arnir þurfa því að svara mörgum 
áleitnum spurningum nú, og verða 
krafðir svara.

Höfundur skipar 2. sæti á fram-
boðslista Frjálslynda flokksins í 

Suðurkjördæmi.

Þeir einir ættu að 
fiska sem róaRekstrarvörustyrkir RV 2007 

RV veitir árlega styrki til félaga og samtaka sem sinna þörfum samfélagsverkefnum
og leggja alúð við umhverfi sitt. Styrkirnir eru í formi vöruúttekta hjá RV sem styrkþegar geta 
nýtt vegna reksturs eða til fjáröflunar.

Í ár verða veittir fjórir rekstrarvörustyrkir og þurfa umsóknir um þá að berast á netfangið styrkir@rv.is fyrir 
1. maí nk.

 Í umsókn skal gerð grein fyrir þeim félögum sem sækja um styrk og verkefnum sem njóta eiga góðs af styrkveitingu.

Tilkynnt verður um val á styrkþegum þann 11. maí nk. á heimasíðu fyrirtækisins.

Nánari upplýsingar á heimasíðu RV: 
www.rv.is

RV er sérhæft dreifingarfyritæki sem sinnir þörfum fyrirtækja og stofnana 
fyrir almennar rekstrar og hreinlætisvörur. RV leggur sérstaka áherslu á 
heildarlausn hreinlætis- og öryggismála, svo og hjúkrunarvörur fyrir stofnanir 
og einstaklinga. Fyrirtækið var stofnað 18.maí 1982. RV á og rekur UNIQUE 
Rengøringssystemer í Rödekro á Suður-Jótlandi. UNIQUE þjónar viðskipta-
vinum í Danmörku og Norður-Þýskalandi.
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Á
slaug
Jónsdótt-
ir, rithöf-
undur og 
mynd-

listarmaður, hlaut 
Barnabókaverðlaun
menntaráðs Reykja-
víkur í vikunni, 
annað árið í röð. Ás-
laug er ein þeirra 
listamanna sem af 
hugsjón og staðfestu 
hafa auðgað íslenska 
menningu með störf-
um sínum og jafn-
framt er hún bar-
áttukona sem nýtir 
hvert tækifæri til 
þess að vekja athygli 
á gildi þess að börn 
lesi góðar bækur.

Í símaskránni er 
Áslaug titluð bók-
verkakona, enda 
fæst hún bæði við 
skriftir og skreyt-
ingar auk þess að 
brjóta um bækur. 
Draumur henn-
ar ku einnig vera 
sá að stofna bók-
verkalýðsfélag
enda hefur hún afar 
sterkar skoðanir á 
öllu því sem tengist 
barnabókmenntum
og barnamenningu. 
Á tyllidögum er 
gjarnan talað fjálg-
lega um uppeldis-
gildi barnabóka og 
ábyrgðarhlutverk
rithöfunda sem 
skrifa fyrir yngstu 
lesendurna. Sú stétt 
uppsker þó sjaldn-
ast eins og til er sáð 
og er það ekki öf-
undsvert hlutskipti 
að reyna að lifa af 
launum barnabóka-
rithöfunda hér á 
landi. Áslaug hefur 
starfað ötullega 
að baráttumálum 
barnabókahöfunda
og til dæmis setið 
í stjórn SÍUNG, 
samtaka íslenskra 
barna- og unglinga-
bókahöfunda.

Áslaug er uppalin 
í Melasveit í Borg-
arfjarðarsýslu og 
varð snemma list-
feng og mikill bóka-
ormur. Systurn-
ar fjórar teiknuðu 
mikið og kusu tvær 
þeirra síðar að feta 
listabrautina en 
systirin Védís starf-
ar nú sem hönnuður. 
Áslaug var ljúfur og 
góður krakki sem 
gekk í öll sveita-
störf, hvort heldur 
var að keyra trakt-
or eða smyrja vélar 
en henni var eink-
ar lagið að fást 
við sauðfé og kom 
handlagni hennar 
sér vel í sauðburð-
inum. Sveitastúlk-
an er enn við hesta-
heilsu en systurnar 
eiga nú æskuheim-
ili sitt, jörðina Mela-
leiti. Nýtir fjöl-
skyldan sér óspart 
þann unaðsreit og 
dvelst Áslaug þar langdvölum 
á sumrin.

Áslaug fluttist ásamt manni 
sínum Vilhjálmi Svanssyni til 
Danmerkur þegar hann var 
þar við nám í dýralækningum. 
Þar menntaði hún sig í mynd-
lýsingum og grafískri hönn-
un við Skolen for Brugskunst í 
Kaupmannahöfn en hún hafði 

áður verið við nám hér heima 
í Myndlista- og handíðaskól-
anum. Að loknu náminu flutt-
ust þau Vilhjálmur til Hofsóss 
en í farteskinu hafði Áslaug 
í það minnsta eina bók. Hún 
nýtti tímann á Hofsósi til frek-
ari ritstarfa og árið 1990 gaf 
hún út sína fyrstu barnabók, 
Gullfjöðrina. Vilhjálmur og Ás-
laug eru nú búsett í Vesturbæ 

Reykjavíkur og 
eiga eina dótt-
ur sem heitir í 
höfuðið á móð-
urömmu sinni, 
Kristjönu.

Áslaug hefur 
nú komið að út-
gáfu um tut-
tugu bóka, 
ýmist sem höf-
undur texta 
og/eða mynda. 
Fyrstu bækur 
hennar vöktu 
athygli fag-
fólks en fengu 
ekki mikla út-
breiðslu en 
þegar hún 
myndlýsti met-
sölubók Andra 
Snæs Magna-
sonar, Söguna 
af bláa hnett-
inum sem kom 
út hjá Máli og 
menningu árið 
1999, fóru hjól-
in að snúast. 
Sem höfundur 
hefur Áslaug 
verið í stöðugri 
þróun og sókn, 
bækur henn-
ar bera ákveð-
ið svipmót en 
söguheimur-
inn er afar fjöl-
skrúðugur og 
höfundurinn
hugmyndarík-
ur með afbrigð-
um. Hún nær 
vel til lesenda 
sinna og kann 
þá list að velja 
ávallt réttu 
orðin

Samferða-
fólk Áslaugar 
lýsir henni sem 
ákaflega metn-
aðarfullri og 
vandaðri mann-
eskju, geðgóðri 
með afbrigðum 
og afar röskri 
til flestra 
verka. Hún er 
einbeitt kona 
og stundum dá-
lítið stíf á sinni 
meiningu – oft-
ast með réttu 
að sögn þeirra 
sem standa 
henni næst. 
Samstarfs-
fólk hennar ber 
henni afar vel 
söguna og segir 
gott að vinna 
með henni, hún 
sé afar frjó og 
skapgóð og allt-
af stutt í hlát-
urinn. Hún er 
hins vegar lítt 
gefin fyrir að 
trana sér fram 
og hefur litla 
ánægju af því 
að vera í sviðs-
ljósinu og háir 
það henni í 
þeim fjölmiðla-
fans sem fylgir 
jafnan útgáfu-
málunum.

Áslaug
lifir og hrær-
ist í ritlist-

inni og myndlistinni, er mikil 
fjölskyldumanneskja og deil-
ir ástríðu systra sinna á mat-
jurtarækt. Færri vita að hún er 
einnig prýðilegur hagyrðing-
ur og á það ekki langt að sækja 
enda var móðurafi hennar Hös-
kuldur, landsþekktur hagyrð-
ingur ættaður úr Skorradal. 

Verkhög 
geðprýðiskona

Gildir aðeins í Joe Boxer Smáralind





3.990
5.892

174
233

2.690 3.990990



39.900

11.900

44.900 8.990
12.890

2.990

frábær

í verslunum BYKO

27.900



Ég var að hugsa um lýðræði í dag. 
Hér á landi tíðkast þannig lýðræði 
að ríkisstjórnarflokkar stjórna 
eftir sínum geðþótta og þykir 
sjálfsagt mál að fella allar tillögur 
frá stjórnarandstöðu hversu ágæt-
ar sem þær kunna að vera.

Hér á Íslandi vill það gleym-
ast að handhafar valdsins hverju 
sinni eiga að sýna öllu fólki – ekki 
bara samherjum sínum – fyllstu 
virðingu og tillitssemi.

Að láta undir höfuð leggjast að 
taka tillit til skoðana fólks og forð-
ast að koma til móts við sjónar-
mið þeirra sem eru í minnihluta 
er ekki bara ólýðræðislegt heldur 
beinlínis  mannfjandsamlegt. Lýð-
ræði af því tagi sem við Íslend-
ingar höfum búið við í lýðveldinu 
okkar mætti kannski kalla þjösna-
lýðræði.

Það getur verið mjög erfitt og 
ófullnægjandi fyrir mörg okkar 
að finna lífsgildum sínum og 
hagsmunamálum stað í einhverj-
um þeirra stjórnmálaflokka sem 
bjóða fram starfslið til að gerast 
umboðsmenn okkar á löggjafar-
samkomunni. Þess vegna er það 
gersamlega óviðunandi að landinu 
okkar skuli vera stjórnað þannig 

að meirihlutinn sé ævinlega gegn 
minnihlutanum og láti kné fylgja 
kviði.

Stjórnmálaflokkar nútímans 
eru ekki fjöldahreyfingar sjálf-
sprottnar af nýjum hugsjónafræj-
um heldur gamlar stofnanir sem 
sækja rekstrarfé sitt í ríkissjóð 
en ekki í frjáls framlög frá stuðn-
ingsmönnum.

Stjórnmálaflokkar eru valda-
maskínur, útungunarvélar og 
stökkpallar fyrir fólk sem vill 
hafa atvinnu af því að stjórna 
100% landsmanna í umboði frá 
51% okkar. Það er sosum í góðu 
lagi – svo lengi sem valdhafarn-
ir muna eftir smáa letrinu í leik-
reglum lýðræðisins. En það er 
svona:

Valdhöfum ber ævinlega 
að hafa hugfast að í lýðræðis-
þjóðfélagi skal bera virðingu 
fyrir skoðunum minnihlutans.

Fór í sund. Á meðan var 
Geir H. Haarde endurkjör-
inn formaður Sjálfstæðis-
flokksins með rússneskri 
kosningu.

Mér rennur alltaf kalt 
vatn milli skinns og hör-
unds þegar ég frétti af ein-
róma stuðningi við stjórn-
málaleiðtoga.

Mannkynssagan virðist 
benda til þess að fylgispekt 
virki á stjórnmálaforingja 
eins og áfengi. Menn geta 
dreypt á bjór eða léttu víni 
án þess að umturnast − en 
það þarf ekki mörg staup 
af 96% spíra til að menn 
fái kraftadellu og stór-
mennskubrjálæði.

Nú á eftir að koma í ljós hvort 
Geir þolir þetta betur en aðrir 
90% menn.

Á síðustu mánuðum hef ég af 
gagnrýnislausri fylgispekt við 
jafnréttisstefnu stundum notað 
orðið „kona“ sem óákveðið for-
nafn í stað orðsins „maður“.

Dæmi: Hvað getur „kona“ sagt? 
(Hvað getur maður sagt?)

Smám saman hefur það runnið 
upp fyrir mér hversu kjánalegt og 
tilgerðarlegt þetta er. 

Orðið „maður“ nær yfir bæði 
kynin. Kyn orðsins er málfræði-
legt kyn – ekki líffræðilegt. Til 
samanburðar má nefna að orðið 
„homo“ á latínu tekur til bæði 

karla og kvenna. Karl á latínu 
er „vir“. Kona er „femina“ 
eða „mulier“.

Hið málfræðilega karl-
kyn óákveðna fornafnsins 
„maður“ hefur ekkert með 
kynhormóna eða líkamlegt 
kynferði að gera. 

Til samanburðar má geta 
þess að „barn“ er hvorug-

kyns málfræðilega, þótt 
lítið sé um að hvorug-
kynsbörn séu til. Meira 
að segja orðið „svein-
barn“ er hvorugkyns – 
þótt það merki greinilega 
karlkyns veru.

Að segja „konu finnst“ 
í staðinn fyrir „manni 
finnst“ er ástæðulaust, 
tilgerðarlegt og kjána-
legt og héðan í frá mun 
ég eingöngu nota orðið 
„maður“.

Vinkonurnar litla Sól, 
Lilja og Helga notuðu 
góða veðrið til að hjóla 
í hundrað hringi á Glas-
gow-torgi.

Fallegur dagur sem byrjaði vel. 
Þegar ég var að koma úr ræktinni 
og var á leiðinni að sækja Andra 
í Ísaksskóla og litlu Sól á Njáls-
borg heyrði ég váleg tíðindi í út-
varpinu.

Gömlu húsin á horninu á Aust-
urstræti og Lækjargötu stóðu í 
björtu báli. Meira að segja lagði 

reykjarlyktina í önnur byggðar-
lög svo að Hafnfirðingar héldu 
að Rannveig hefði laumast til að 
stækka álverið.

Ég gerði ráð fyrir miklum um-
ferðartakmörkunum í miðbæinn. 
En það var öðru nær. Laugaveg-

urinn var opinn niður að Banka-
stræti. Þar stóð lögreglubíll þvers-
um á götunni svo að ég beygði 
niður Ingólfsstræti og fór svo 
niður Hverfisgötuna og bjóst við 
að sjá mikla  mannþröng á Lækj-
artorgi að horfa á eldsvoðann. En 
þar var bara smá hópur. 

Ef þetta hefði gerst fyrir 30 
árum hefði miðbærinn verið full-
ur af fólki. 

Þegar ég kom heim fékk ég 
skýringuna á þessu tómlæti. Í 
sjónvarpinu var bein útsending 
frá brunanum. 

Sjónvarp er ákaflega þægilegt. 
Maður getur setið með kaffisopa 
og fylgst með raunverulegum 
hryðjuverkamönnum fljúga flug-
vélum á skýjakljúfa í beinni út-
sendingu. Sjónvarpið færir okkur 
styrjaldir heim í stofu, fjölda-
morð, byltingar, íþróttaviðburði, 
tækniundur og tunglferðir og 
helstu valdamenn þjóðarinnar og 
heimsins ávarpa okkur gegnum 
þennan notalega miðil.

Allir stóratburðir gerast í sjón-
varpinu.

Það sem við sjáum með eigin 
augum í kringum okkur er ósköp 
hversdagslegt og stenst engan 
samanburð við það sem sjónvarp-
ið færir okkur daglega inn á hvert 
heimili.

Eiginlega gerist ekki neitt – nema 
í sjónvarpinu. Til marks um það hef 
ég viðtal sem fréttamaður átti við af-
greiðslustúlku á Hressó. Hún sagði 
frá viðskiptavini sem kom inn af 
götunni meðan eldtungurnar stóðu 

upp úr diskótekinu við hliðina sem 
eitt sinn hýsti Jörund hundadaga-
konung. Þessi viðskiptavinur átti 
leið um Austurstrætið og vildi nota 
gjafakort sem honum hafði áskotn-
ast til að versla fyrir. 

Á meðan stóð næsta hús í björtu 
báli.

Maðurinn hefur sennilega hugs-
að með sér að það lægi ekkert á, 
hann gæti kíkt á brunann í kvöld-
fréttunum. Nú, eða tekið eldsvoð-
ann upp og horft á hann í staðinn 
fyrir áramótabrennu.

Vonandi fá skipulagsyfirvöld 
í Reykjavík nóg að gera við að 
bjarga því sem bjargað verður 
af ásýnd miðborgarinnar. Grönd-
alshús fær þá kannski að standa 
í friði á meðan. Það er ekki bara 
eldur sem herjar á menningar-
verðmæti í borginni okkar.

Sumardagurinn fyrsti er alltaf 
aufúsugestur. 

Um hádegisbil lögðum við af 
stað austur í Grímsnes með börnin 
til að horfa á  leiksýningu að Sól-
heimum í Grímsnesi.

Við komum tímanlega og gátum 
spókað okkur um á staðnum og 
meira að segja skoðað listsýningu 
á fallegum verkum eftir Jólöntu 
frá Póllandi.

Viðfangsefni Sólheimaleikhúss-
ins að þessu sinni var „Blái hnött-
urinn“ eftir Andra Snæ Magnason, 
bráðskemmtilegt verk sem hreif 
áhorfendur þrátt fyrir góðan og 
hollan boðskap. Sýningin var afar 
skemmtileg. Leikararnir fóru á 
kostum í þessari mannmörgu sýn-
ingu. Það sem skorti upp á í leik-
tækni var bætt upp margfaldlega 
með innlifun og einlægni.

Þetta var fallegur dagur. Gleði-
legt sumar!

Stjórnmálaforingjar og áfengismagn
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er rætt um heppilegt áfengismagn fyrir stjórnmálaforingja. Einnig er minnst á þjösnalýðræði, 
hvorugkynsbörn, konur og menn, eldsvoða í sjónvarpinu og Sólheimaferð á sumardaginn fyrsta.

Í tilefni af úrslitum í samkeppni um deiliskipulag og nýjar höfuðstöðvar Glitnis 
efnum við til sýningar á þeim fjörutíu og tveim tillögum sem bárust.

Sýningin er á 3. hæð í nýju stúkunni við Laugardalsvöllinn og stendur til 23. apríl.

Komdu og kynntu þér vinningstillöguna auk annarra fjölbreyttra og skapandi 
hugmynda um deiliskipulag og höfuðstöðvar á Kirkjusandi.

Opið:
Virka daga kl. 16–19
Laugardag og sunnudag kl. 13–18
Sumardaginn fyrsta kl. 13–18

Sérstakur kynningarfundur fyrir 
íbúa hverfisins 23. apríl kl. 20.
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NÝTT DEILISKIPULAG OG HÖFUÐSTÖÐVAR – KOMDU OG SKOÐAÐU TILLÖGURNAR



ALLIR KRAKKAR SEM KOMA

AÐ BORÐA Á PIZZA HUT Á 

KRAKKADÖGUM FÁ

FRÍAN ÍS Á ÍSBARNUM

KRAKKADAGAR Í SMÁRALIND
19.-22. APRÍL

KRAKKATILBOÐÁ BARNABORGARA
175 KR.

Mán, þri, mið 11-19, , fös 11-19, lau 11-18, sun 13-18 / Sími 528 8000 / smaralind.is

Í GÖNGUGÖTUNNI 
KARÓKÍKEPPNI KRAKKA

Jógvan, Harasysturnar, Hildur og Rakel, og Guðbjörg

SUNNUDAGUR 22. APRÍL
Í GÖNGUGÖTUNNI KL. 14

JÓNSI

TÓNLEIKAR 

MARÍU BJARKAR

SKOPPA OG SKRÍTLA

TÖFRAMAÐURINN
LALLI

LAUGARDAGUR 21. APRÍL

KOMDU VIÐ 

OG PRÓFAÐU

PS3 FYRIR
UTAN BT

SPRELLTÍVOLÍ Í 
VETRARGARÐINUM

LAUGARDAG!

ALLIR KRAKKAR FÁSVALA FRÁ VÍFILFELLI OG EMMESS ÍSPINNA 
(Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST)

KRAKKADAGA-BÍÓTILBOÐÁ NOKKRARVEL VALDARBÍÓMYNDIR!

450 KR.

Sumarfötin á krakkana eru komin í Smáralind

ÍSLANDSMÓT Í
GÖMLU DÖNSUNUM

SKRÁNING KL. 13.00KEPPNI HEFST KL. 14.00



LAMBAGEIRI Í RÓSMARÍN
GRILLSPJÓT

SKÖTUSELSFIÐRILDI
Í TÓMAT OG HVÍTLAUK2.698NAUTAFILLET

SPJÓT MEÐ GRÆNMETI 1.698

UNGNAUTA SIRLOIN kr.
kg1.698kr.

stk.569KINDAFILLET SPJÓT
LAS VEGAS

38%
afsláttur

500
kr. kg

Þú sparar

GRÍSAHNAKKI
ÚRBEINAÐAR SNEIÐAR

kr.
kg998

90
kr. stk.

Þú sparar

kr.
kg

kr.
kg

300
kr. kg

Þú sparar

Ferskt sumar í Nóatúni!

kr.
stk.569

90
kr. stk.

Þú sparar

26%
afsláttur

Gleðilegt sumar!



Grísalundir
á tilboði!

ÍTALSKAR NAUTAHAKKS-
BOLLUR MEÐ TÓMAT

kr.
kg998kr.

kg2.430SS GRAND ORANGE
LAMBAFILLET

EGILS
APPELSÍN

129 kr.
2 L     

MAARUD
SNAKK

339 kr.
350 g     

NÓATÚNS GRÍSARIF
BBQ 898

36%
afsláttur

kr.
kg

30%
afsláttur

37%
afsláttur

VOGA
ÍDÝFUR

139 kr.
stk.     

GRÍSALUNDIR
ÚR KJÖTBORÐI

1.298 kr.
kg

47%
afsláttur

Mexíkósk
fjölskylduveisla fyrir 4

2.498pk.

5 tilbúnir mexíkóskir
réttir og 2 l Egils gos

á aðeins

998998

Verði ykkur að góðu!



„Sko, þið eruð komin hingað 
til að sjá mig og ég fer ekki 
á svið fyrr en dílerinn minn 
kemur. Hann bíður eftir að 
fá borgað svo þið skulið því 
borga mér núna. Þá get ég 

sprautað mig og þið fáið 
tónleikana ykkar.“

Fyrstu handritin koma heim

Halldór Bergmann Þorvaldsson hefur 
leitt leikfimiæfingar á bökkum Vest-
urbæjarlaugar frá því 20. apríl 1982. 
Hópurinn sem æfingarnar stund-
ar kallar sig Vini Dóra og hittist alla 
virka morgna klukkan sjö. Í tilefni 
dagsins var Halldór heiðraður af ÍTR 
og Vesturbæjarlauginni í gær. „Þetta 
kom mér skemmtilega á óvart. Ég 
vissi náttúrlega af afmælinu mínu, 
en ekki að þetta væri í bígerð,“ sagði 
Halldór ánægður. Leikfimiæfingarn-
ar hófust sem einkaframtak Halldórs, 
sem starfar sem byggingaverktaki. 
„Ég var alltaf að skokka, sem ég geri 
enn í dag. En ég var að vinna vestur 
í bæ og ákvað að byrja morguninn á 
sundi,“ sagði Halldór. Eftir að hann 
varð fyrir slysi í vinnunni fór hann að 
stunda æfingar til að styrkja sig. „Þá 
fór ég að æfa svona á bakkanum og 
kalla upp úr pottunum á morgnana,“ 
sagði Halldór. 

Á þessum 25 árum hafa ýmsar hefð-
ir myndast í kringum morgunleik-
fimina. „Það er mætt í laugina klukk-
an sjö, og þá byrjum við á að synda 
í svona tíu mínútur, kortér. Við þurf-
um að fá smá tíma til að tala saman, 
svo næst förum við í pottana og 
ræðum málin. Um hálf átta stend ég 
upp og kalla alla úr pottunum og upp 
á bakka,“ útskýrði Halldór. Hann stýr-
ir æfingunum, sem kallast Müllersæf-
ingar, og því næst snýr hópurinn aftur 
í heitasta pottinn. Þá er haldið í sturtu, 
en óðar út aftur til að fá kaffisopa. 
„Svo förum við aftur niður og á spíra-
barinn,“ segir Halldór, svo blaðamað-
ur hváir. „Við erum með hefð karlarn-
ir; sá sem fer af landi brott þarf að 
koma aftur með rakspíra. Við geym-
um spírabarinn, með svona fimmtán 
rakspírum, í tösku niðri hjá vörðun-
um,“ útskýrði hann. 

Halldóri telst til að í hópi dagsins í 
dag séu um tólf, fjórtán þátttakend-
ur sem hafa fylgt honum frá byrj-
un, en daglega mæta á milli 18 og 38 
leikfimi-unnendur.“ Í hópnum eru 
líka konur sem eru orðnar áttræðar 
og eru hinar sprækustu,“ sagði Hall-

dór. Aðspurður hvort það sé leikfim-
inni að þakka segist Halldór vona það. 
„Ég þakka þessu mína heilsu. Þetta 
er lífið, eins og maður segir, að byrja 

daginn á þessu. Þetta er alltaf jafn 
skemmtilegt og létt á hverjum einasta 
morgni, maður vaknar eiginlega bros-
andi,“ sagði Halldór. 

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengda-
faðir og afi,

Jóhann Helgason
bóndi, Leirhöfn,

andaðist á öldrunardeild Heilbrigðisstofnunar
Þingeyinga að morgni 15. apríl sl. Jarðarförin fer fram
frá Snartarstaðakirkju fimmtudaginn 26. apríl kl. 14:00.

Dýrleif Andrésdóttir
Andrea Jóhannsdóttir
Margrét Jóhannsdóttir   Steinar Matthíasson
Arnfríður Jóhannsdóttir
Hildur Jóhannsdóttir           Jón Þór Guðmundsson
Dýrleif Pétursdóttir           Þorvaldur Snorri Árnason
María Jónsdóttir           Andri Hnikarr Jónsson
Jóhanna Jónsdóttir           Sveinn Þórður Þórðarson

Elskulegur maður minn, faðir, sonur,
bróðir og afi,

Einar Ólafsson
Heiðarbæ 7, 110 Reykjavík,

lést á Landspítala við Hringbraut þriðjudaginn
17. apríl. Jarðarför verður gerð frá Hallgrímskirkju
kl. 13.00 þann 25. apríl.

Daiva Léliené
Ólafur og Gunnar Einarssynir
Hrefna Einarsdóttir
Stefanía Ólafsdóttir Þórður Árnason
Sigríður Ólafsdóttir Pálmi Sigurðsson
Daníel Gunnarsson

FÆDDUST ÞENNAN DAG

Starfsmenntasjóður Bandalags kvenna 
í Reykjavík heldur flóamarkað og 
hlutaveltu til fjáröflunar í dag og á 
morgun. Markaðurinn verður hald-
inn á Hallveigarstöðum, Túngötu 14, 
og hefst klukkan eitt báða daga. Allur 
ágóði af sölunni mun renna til Starfs-
menntunarsjóðs kvenna.

Bandalag kvenna í Reykjavík var 
stofnað árið 1917 og fagnar því 90 ára 
afmæli á árinu. Markmið bandalags-
ins hefur helst verið að standa fyrir 
menningar- og fræðslustarfsemi. 
Starfsmenntunarsjóðnum er ætlað að 
styrkja ungar konur sem eru einstæð-
ar mæður, standa illa fjárhagslega 
eða hafa hætt námi vegna erfiðra að-
stæðna til að afla sér frekari menntun-
ar. Sjóðurinn var stofnaður árið 1995, 
og í fyrra höfðu 68 konur notið stuðn-
ings fjárveitinga úr honum. 

Mikið úrval af fatnaði og glæsilegum 
vinningum verður í boði, samkvæmt 
tilkynningu frá Bandalagi kvenna í 
Reykjavík. Einnig verður hægt að 
kaupa kaffi og vöfflur á góðu verði.

Flóamarkaður hjá BKR





A
gnieszka, eða Aga 
eins og vinkon-
ur hennar kalla 
hana hér á Klak-
anum, býður mér 
inn íklædd bleik-

um náttsloppi frá um 1950 og með 
þykkan svartan augnablýant á 
annars óförðuðu postulínsandlit-
inu. „Þetta er svona Gretu Garbo 
kvöldlúkkið mitt,“ segir hún og 
skellihlær á meðan hún hell-
ir upp á kamillute. Í íbúð hennar 
og Barða Jóhannssonar er margt 
sem minnir á Pólland, fjölskyldu-
myndir í eldhúshillum, bækur á 
stofuborðinu og eldgömul mál-
verk af hefðardömum sem hún 
fann í antíkverslunum í Póllandi. 
„Ég er upprunalega frá Poznan 
sem er stór borg í um það bil fjög-
urra tíma fjarlægð frá Berlín. Ég 
var fyrsti ávöxtur ástar foreldra 
minna og á eina yngri systur. Við 
áttum einstaklega hamingjusama 
æsku og ég var umlukin kærleika. 
Fjölskyldan var mjög náin. Um 
tíma bjuggum við líka í Moskvu 
þegar faðir minn, sem var í pólska 
hernum, var þar. Þetta var auðvit-
að á tímum kommúnismans og ég 
man eftir að hafa gengið í hinum 
rússneska kommúnistaskólabún-
ingi sem reyndar minnti dálít-
ið á múnderingu Línu langsokks. 
Móðir mín átti alltaf í stökustu 
vandræðum með að klæða mig 
í æsku. Ef hún sendi mig í hlýj-
um fötum út í hinn pólska vetur 
þá passaði ég að vera með kjóla 
og sandala í skólatöskunni sem ég 
fór svo í þegar hún sá ekki til. Það 
var alltaf hringt heim og kvart-
að yfir því hvernig móður minni 
dytti eiginlega í hug að klæða 
barnið svona. Ég man ennþá eftir 
uppáhaldsflíkinni minni þegar ég 
var smástelpa, en það var pínulít-
ill gulur pels. Eins og þú sérð, þá 
held ég að fataáhuginn hafi byrjað 
mjög snemma.“ 

Agnieszka byrjaði í leiklistarskóla 
eftir grunnskólann sem hún hafði 
gaman af, en segist hafa verið í 
dæmigerðri unglingauppreisn á 
þessum tíma. „Sál mín var á upp-
reisnarstiginu og ég bara stakk 
af að heiman einn góðan veður-
dag, með eina ferðatösku, fínan 
kjól og háa hæla og flutti til Par-
ísar. Þetta var svona „Halló París, 
hér kem ég.“ Auðvitað voru pabbi 
og mamma að farast úr áhyggjum 
en ég hef alltaf verið afskaplega 
sjálfstæður persónuleiki. Ég sé 
samt eftir því núna að hafa valdið 
þeim hugarangri á þessum árum. 
Skömmu eftir að ég flutti til Par-
ísar fékk ég vinnu í búðinni Col-
ette á Faubourg St. Honoré sem 
þykir ein smartasta og áhrifa-
mesta tískuverslun í heimi. Þetta 
var fljótlega eftir að búðin hafði 
skapað sér nafn og þangað komu í 
sífellu frægir ljósmyndarar, hönn-
uðir og auðugir viðskiptavinir. Til 
dæmis kom Lee Radziwill, syst-
ir Jackie Kennedy, alltaf til mín 
þegar hún vildi dressa sig upp, 
þá iðulega í fylgd tveggja ífvarða. 
Það var ótrúlegt ævintýri að vinna 
þar, ég fékk að skipta um föt fimm 
sinnum á dag og skapaði mér ansi 

sérstakan stíl. Ég litaði helming-
inn af hárinu á mér eldrauðan og 
japanska tískuliðið var afar hrifið. 
Ég endaði til dæmis í tískuþáttum 
í bæði japanska Elle og Vogue og 
var kölluð „ Ungfrú Agnés frá Col-
ette“ sem var mjög fyndið.

Ég lifði og hrærðist í heimi þessa 
fólks og einn góðan veðurdag 
kynntist ég frægum stílista sem 
heitir Claire Dupont. Hún réði mig 
sem aðstoðarkonu sína sem var 
frábært tækifæri fyrir mig þar 
sem ég fékk strax verkefni næsta 
dag hjá hönnuðinum Barbara Bui. 
Dupont var sjálf alveg afskaplega 
erfið týpa og minnti mikið á rit-
stýruna sem Meryl Streep leik-
ur í „the Devil Wears Prada“. Ég 
hentist út um allan bæ fyrir hana 
leitandi að fötum fyrir myndatök-
ur á meðan hún hringdi í mig að 
degi og nóttu með ný verkefni sem 
ég þurfti að setja mig inn í sam-

stundis. Auðvitað var þetta yfir-
borðskennt líf en mér fannst það 
fyndið og sá húmorinn við þetta. 
Síðar kynntist ég franska hönnuð-
inum Giles Rosier sem var á þess-
um tíma yfirhönnuður hjá Kenzo. 
Honum líkaði hversu blátt áfram 
ég var og hann vildi fá mig til 
þess að máta fötin sín. Þarna byrj-
aði farsælt samstarf okkar því ég 
varð „músa“ hans – hann bjó til 
alla línuna utan á mig og spurði 
mig ráða. Hann fékk mig einnig 
til að sjá um að velja fyrirsætur á 
allar tískusýningarnar hans, nokk-
uð sem ég átti auðvelt með. Ég hef 
gott auga fyrir áhugaverðum fyr-
irsætum og valdi meðal annars 
Carmen Krause, Anja Rubik og 
Yasmin Wersame sem allar urðu 
mjög frægar. Á árunum með Giles 
fór ég endalaust í „tískuteiti“ 
og hitti fólk eins og Carine Roit-
feld og Tom Ford. Auðvitað var 

það stórskemmtilegt og ég lifði á 
sushi og kampavíni, bæði í hádeg-
inu og á kvöldin. Núna get ég ekki 
einu sinni horft á sushi án þess að 
fá klígju! Þetta var líka heilmikil 
keyrsla og stundum var maður 
gersamlega úrvinda. Ég var oft 
að vinna til klukkan sex á morgn-
ana við mátanir, dreif mig heim í 
sturtu, skellti mér í Manolo-skóna 
og hjólaði aftur í vinnuna. Ég varð 
algjör fatafíkill. Svo fékk ég oft að 
eiga fötin frá hönnuðum sem ég 
var að vinna með en yfirleitt voru 
þetta flíkur sem voru aðeins fram-
leiddar í einu eintaki. Auðvitað 
leið mér stundum eins og svefn-
gengli en á þessu tímabili líkaði 
mér þetta brjálaða líf sem fylgdi 
tískuheiminum.“

„Ég fór mikið í ferðalög á þessum 

tíma til að stílisera myndaþætti, 
aðallega til Mílanó en líka á fjar-
lægari slóðir. Ég verð þó að viður-
kenna að oft sá ég ekkert af þeim 
áhugaverðu stöðum sem ég fór á 
fyrir utan flugvelli, stúdíó og hót-
elherbergi. Minnisstæðasti stað-
urinn sem ég fór á var til Marokkó 
en þar vorum við í tvær vikur. Þar 
ferðuðumst við á kameldýrum til 
þess að komast á tökustað og gist-
um í tjöldum í miðri Saharaeyði-
mörkinni.

Eftirminnilegasti ljósmyndar-
inn sem ég vann með var David 
Bailey sem er í raun goðsögn í lif-
anda lífi. Hann tók meðal annars 
frægar myndir af Bítlunum og 
Rolling Stones á sjöunda áratugn-
um. Ég man eftir að hann sagði við 
mig: „Mig langar til að mynda þig, 
en ekki fyrr en að þú ert komin 
á fertugsaldurinn. Þá verður þú 
þroskaður og gómsætur ávöxt-
ur!“ Kannski ætti ég að fara að 
minna hann á þetta. Ég hafði líka 
mjög gaman af að vinna með ljós-
myndaranum Kate Berry, sem er 
dóttir Jane Birkin og stíliseraði 
meðal annars leikkonuna Sophie 
Marceau fyrir franska Elle.“ Agn-
ieszka segir að á ákveðnum tíma-
punkti hafi henni fundist hún 
orðin verulega útbrennd og þreytt 
á þessu yfirborðskennda liði. „Ég 
kynntist söngkonunni Keren Ann 
og stíliseraði nokkur plötuumslög 
fyrir hana. Þaðan komst ég meira 
út í tónlistarbransann og stílis-
eraði plötuumslög hjá fyrirtækj-
um eins og EMI, Virgin og Uni-
versal. Ég kynntist einmitt Barða, 
unnusta mínum á þessum tíma en 
ég var að stílisera ljósmyndir af 
Lady and Bird. Mér fannst gaman 
að vinna fyrir tónlistarbransann, 
hann var spennandi viðbót við það 
sem ég hafði verið að gera. Ég fór 
með Barða til Íslands á Iceland 
Airwaves fyrir fjórum árum síðan 
og það má segja að ég hafi bara 
aldrei snúið aftur! Ég er gersam-
lega hugfangin af Íslandi. Landið 
og fólkið minnir mig reyndar mikið 
á Pólland og Pólverja. Fólkið er 
jarðbundið en líka skapandi. Mér 
finnst ég geta endurhlaðið batterí-
in hér. Ég dýrka auðvitað náttúru-
fegurðina hér og þetta villta, næst-
um því melankólíska landslag. Ís-
lendingar eru skemmtilegt fólk. 
Þeir virka stundum dálítið kald-
ir á yfirborðinu, líkt og Pólverjar, 
en ég finn alltaf einhverja leið til 
þess að bræða þá!“ Agnieszka seg-
ist auðvitað sakna Póllands oft og 
tíðum en reynir þó að heimsækja 
fjölskylduna þar eins oft og hún 
getur. „Ef ég fæ heimþrá þá bara 
fer ég í Stokrotka-búðina og kaupi 
mér pólskar súrar gúrkur!“

Agnieszka hefur tekið sér ýmis 
verkefni hér fyrir hendur, meðal 
annars við auglýsingar og tímarit 
auk þess sem hún stíliserar ennþá 
fyrir erlend blöð. „Ég hef gaman 
af því hvernig Íslendingar klæða 
sig, svona upp til hópa. Þeir eru 
með sérstakan og frumlegan stíl.“ 
En hvað er hennar óbrigðula tísku-
ráð til íslenskra kvenna? „Klæddu 
þig alltaf alveg eins og þér sýnist. 
Aldrei hugsa um hvað öðru fólki 
finnst. Og peningar geta aldrei 
keypt þér stíl.“ 

Peningar kaupa ekki smekk
Pólski stílistinn Agnieska Baranowska hefur vakið athygli á götum Reykjavíkur sem hin glæsilega og ofursmekklega unnusta 
tónlistarmannsins Barða Jóhannssonar. Anna Margrét Björnsson fékk að skyggnast inn í tískuheim Parísarborgar og hvernig 
hann stenst samanburð við litla lífið á Íslandi. 



Steindór Steindórsson hefur keyrt um í Ameríku og 
Evrópu með gps-staðsetningartæki sem hann notar 
líka við vinnu á Íslandi. Hann fer alltaf stystu leið 
með tækinu og er ekkert pirraður í umferðinni lengur.   

Steindór hefur keyrt um með gps-staðsetningartæki síðan í 
fyrra og segir lífið í umferðinni vera allt annað eftir það.
„Ég keypti tækið í fríhöfninni þegar ég var á leiðinni til 
Spánar með kærustunni minni. Þar keyrðum við með tækið 
út um allar trissur,“ segir Steindór Steindórsson sem síðan 
skellti sér til Kaliforníu með tækið.

Í Ameríku eru endalausar leiðir sem liggja til allra átta að 
sögn Steindórs. Tækið vísaði honum leið frá San Fransisco 
til Las Vegas og Los Angeles bæði akandi og fótgangandi.  

„Í Ameríku notuðum við tækið bæði á keyrslu og fótgang-
andi. Þar gátum við fundið kort, hótel, veitingastaði eða 

verslunarmiðstöðvar. Síðan gátum við líka slegið inn stað-
setninguna á bílnum þegar við lögðum honum í einhverri 
stórborginni og bara rölt af stað og týnst. Þá höfðum við 
nákvæma staðsetningu á bílnum þegar við vorum búin að 
flækjast um nóg,“ segir Steindór sem keyrir Toyotu Rav ár-
gerð 2006 og segir tækið vera tilvalið á Íslandi. 

„Úti á landi fær maður að vita hvað allir hólar og þúfur 
heita ásamt bæjarnöfnum. Þetta er ágætis landafræðinám-
skeið í leiðinni,“ segir Steindór. 

Innanbæjar notar Steindór tækið óspart við vinnu sína 
hjá Stúdíóbrauð og segir það taka frá honum akstursspennu 
og pirring í umferðinni þegar hann keyrir út pantanir. 

„Maður keyrir oft sömu leiðina af gömlum vana en með 
tækinu fer maður alltaf stystu eða fljótlegusta leiðin. Síðan 
veit maður alltaf hvenær maður er kominn á leiðarenda og 
er aldrei of seinn,“ segir Steindór.

Aldrei pirraður í umferðinni

Alorka  •  Vagnhöfða 6  •  Sími 577 3080

Heilsársdekk
31" kr. 12.900
(31x10.50R15)

33" kr. 15.900
(33x12.50R15)
Úrval annarra stærða upp í 38".
Felgustærð 15", 16" 17" og 18".

Sendum frítt um land allt!

Við mælum með míkróskurði
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SMUR- BÓN OG DEKKJAÞJÓNUSTAN
SÆTÚNI 4 • SÍMI 562 6066

SUMARDEKK
HEILSÁRSDEKK
OLÍS SMURSTÖÐ
BÓN OG ÞVOTTUR

HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA
RAGEYMAÞJÓNUSTA
BREMSUKLOSSAR
PÚSTÞJÓNUSTA

Ameríkumeistarinn í áhættu-
sýningum á mótorhjóli heldur 
námskeið hérlendis 25. apríl. 

Aaron Colton er nýbakaður 
Ameríkumeistari í áhættusýn-
ingum á mótorhjólum. Það sem 
er merkilegt við þennan árang-
ur Aarons er að hann er aðeins 15 
ára gamall og það sem Íslending-
um kann að finnast sérstaklega 
áhugavert er að hann er af íslensk-
um ættum, á alíslenska ömmu.

Aaron er væntanlegur til lands-
ins og mun hann halda námskeið 
fyrir eigendur Pit-Bike mótor-
hjóla þriðjudagskvöldið 25. apríl 
milli klukkan 18.30 og 21.30. Hann 
heldur svo sýningu á Kawasaki 
636 mótorhjóli sínu föstudaginn 
28. apríl frá 12.00 til 15.00. 

Aaron vonast til að geta vakið 
áhuga íslensks mótorhjólafólks á 
íþróttinni áður en hann heldur til 
Ungverjalands um miðjan maí til 
að taka þátt í heimsmeistaramót-
inu í áhættuakstri mótorhjóla.

Áhættu-
meistari

Kvartmíluklúbburinn stendur 
fyrir sýningunni Bíladella 2007. 
Sýningin fer fram í Chevrolet 
sýningarsal Bílabúðar Benna.

Tækin sem til sýnis eru á Bíladellu 
2007 eru engir kettlingar. 500 til 
2.500 hestöfl segja það sem segja 
þarf og endurspegla aukinn áhuga 
Íslendinga á mótorsporti og bílum 
almennt.

Sýningunni er ætlað að vekja at-
hygli á kvartmíluklúbbnum sem 
og að afla fé fyrir starfsemina. 
Þar á bæ eru menn stórhuga og 
undirbúningur er vel á veg kom-
inn að kappakstursbraut á æfinga-
svæði klúbbsins.

Bíladella 2007 er til húsa á 

Tangarhöfða í Chevrolet sýning-
arsal Bílabúðar Benna. Sýningin 
er opin í dag frá kl. 11 til 22 og á 
morgun kl. 11 til 16. Miðaverð er 
1.200 krónur en frítt er fyrir 12 
ára og yngri.

Kvartmílusýning



Nýjar reglur banna leigubíl-
stjórum að neita fólki um far ef 
það hefur áfengi í fórum sínum.

Sjötíu prósent leigubílstjóra sem 
keyra farþega frá flugvellinum 
í Minneapolis í Bandaríkjunum 
eru múslimar. Þar hefur lengi 
verið vandamál að bílstjórarn-
ir hafa, af trúarlegum ástæðum, 
neitað að keyra farþega sem hafa 
áfengi meðferðis. Sögur fara 
jafnvel af því að farþegar séu 
skildir eftir á næsta götuhorni 
þegar bílstjórinn kemst að því 
að áfengi er um borð í bílnum. 
Frá ársbyrjun 2002 hafa komið 
upp 4.800 atvik þar sem bílstjór-
ar neituðu fólki um far af þessum 
ástæðum. Þetta þykir yfirvöld-
um óviðunandi og hafa sett regl-
ur þar sem kveðið er á um að við 
fyrsta brot verði leyfi bílstjór-
anna til að aka frá flugvellinum 
afturkallað í mánuð en í tvö ár ef 
ítrekað kemur fyrir að farþega 
sé neitað um far. Hinar nýju regl-
ur taka gildi í maí. 

Sekt fyrir að 
neita um far

Samhliða Ferða- og golfsýning-
unni 2007 um helgina verður 
ráðstefna í dag um golf og 
ferðaiðnaðinn á Íslandi.

Um helgina verður haldin ferða- 
og golfsýning í Fífunni í Kópa-
vogi. Ráðstefna um golf og ferða-
þjónustu fer fram í dag, laugar-
dag, og verður þá reynt að varpa 
ljósi á mikilvægi golfíþróttarinnar 
fyrir ferðaþjónustuna og hvernig 
við eigum að kynna golf á Íslandi 
fyrir innlendum sem erlendum 
ferðamönnum. Meðal þeirra sem 
tala á ráðstefnunni eru Jón Ásgeir 
Eyjólfsson, forseti Golfsambands 
Íslands, sem fjallar um sóknar-
færi ferðaþjónustunnar, Rob Holt, 
framkvæmdastjóri Ryder Cup í 
Wales 2010, sem fjallar um mik-

ilvægi Ryder Cup fyrir golf og 
ferðaþjónustu í Wales, Jón Karl 
Ólafsson, forstjóri Icelandair, sem 
fjallar um golf sem söluvöru á Ís-
landi, Margeir Vilhjálmsson, fram-
kvæmdastjóri Black Sand, um 
byggingu alþjóðagolfvallar á Ís-
landi, Hörður Þorsteinsson fram-
kvæmdastjóri Golfsambands Ís-
lands um nálgun við erlenda kylf-
inga ásamt kynningu á Solheim 
Cup 2007, og Ásbjörn Björgvins-
son frá Golfklúbbi Húsavíkur sem 
fjallar um íslenska ferðamenn.

Ráðstefnan hefst klukkan 13.00 
og endar með pallborðsumræðum 
og samantekt. Ráðstefnunni lýkur 
klukkan 16.00. Dagskráin fer fram 
í hátíðarsal Smáraskóla sem er í 
göngufæri við sýningarhöllina í 
Fífunni. Nánari upplýsingar http://
ferdatorg.islandsmot.is

Ráðstefna um golf 
og ferðaþjónustu

Íslenskir fjallaleiðsögumenn 
standa fyrir mynda- og ferð-
asýningu í samstarfi við 66 
gráður norður miðvikudaginn 
næstkomandi.

Leifur Örn Svavarsson, sérfræð-
ingur í snjóflóðavörnum á Veður-
stofunni, fjallar um ferð á Mont 
Blanc og Ammassalik á Græn-
landi.

Leifur er einn reyndasti fjalla-
leiðsögumaður landsins að því er 
fram kemur í fréttatilkynningu 
frá félaginu. Hann hóf feril sinn 
með Alpaklúbbnum sem ungling-
ur og hlaut frekari þjálfun hjá 
Flugbjörgunarsveitinni í Reykja-
vík þar sem hann starfaði í tugi 
ára.

Leifur á að baki fjölda leiðangra 
og klifurferðir hérlendis sem er-
lendis.

Boðið verður upp á létta hress-
ingu og tuttugu prósenta afslátt 
á útivistarfatnaði fyrir fullorðna 
frá 66 gráðum norður. 

Sýningin fer fram miðvikudag-
inn 25. apríl frá klukkan 18.00-
20.00 í húsakynnum verslunarinn-
ar 66 gráður norður, Faxafeni 12.

Mynda- og 
ferðasýning

Ferðafélag Íslands 
www.fi.is  s. 568-2533
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Hversu hátt stefnir þú?

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík – 550 1310 – verdbref@spron.is – www.spronverdbref.is
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ÁVÖXTUNARSAFNIÐ 
24,9% ávöxtun

75%

25%

GLERLIST

Sigríður Ásgeirsdóttir 
þráði að vinna með birtu

STÓLAHÖNNUN

Fallegir og þægilegir
ARKITEKTÚR

Nýstárleg sumarhús

hús&heimili
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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: Heiða Helgadóttir tók myndina af glerlista-
konunni Sigríði Ásgeirsdóttur.

1. Þjóðlegu handverki flaggað í betri stof-
um. Prjónaður púði frá 3 hæðum, Laugavegi 60.

2. Pönnukökur með rjóma og sultu.
Gamla góða pönnukökupannan, framleidd af 
Málmsteypunni á Hellu. Fæst í Kokku, Lauga-
vegi 47. 

3. Ísland ögrum skorið. Klakinn er 
skemmtilegur í hanastél og ávaxtadjús. Hönn-
un Óðinn Bolli Björgvinsson. Fæst í Kokku, 
Laugavegi 47.

4. Útilegur í góðra vina hópi eru 
fastur liður í íslenska sumrinu. 
Ferðastóll sem hægt er að hafa 
á öxlinni. Kollurinn er til sýnis 
hjá Saltfélaginu Grandagarði 2. 
Hönnun Ragnheiður I. Margeirs-
dóttir.

5. Íslenskt nammi er of gott til að vera 
satt og því má alveg flagga. Sleikjó með 
íslenska fánanum. Fæst í Vínberinu, 
Laugavegi 43.

Ísland er land þitt
 Þjóðleg fortíðarþráin vaknar á vorin og hvað er betra en íslensk hönnun, hvort 

heldur sem er fyrir betri stofuna, kaffiboðið eða í útileguna.

hönnun

1

5

RÚLLAÐ UPP  
Þennan skemmtilega 
tímaritastand má kaupa 
í gegnum vefverslun-
ina A place for everyt-
hing, en þar sérhæfir 
fólk sig í skipulagslausn-
um. Standinum góða 
er fyrst og fremst ætlað 
að vera við salerni, því 
sumir eiga oft hægara 
með ákveðnar athafnir 
ef gott lestrarefni er við 
höndina. 

Standur þessi kostar 
um 7.000 krónur, án 
tolla og flutningsgjalda. 

www.aplaceforever-
ything.co.uk

3

2

4

einstök sýning

Biggi
Birgir Breiðdal myndlistamaður
opnar sýningu í nýju og glæsilegu húsnæði okkar laugardaginn 21. apríl

Skipholti 50A • sími: 5814020 • www.gallerilist.is

 21. APRÍL 2007  LAUGARDAGUR2





heimaerbest

HPI Wheely King. Öflugur fjarstýrður 
rafmagns torfærutrukkur.

„Það var leitað til mín til að reyna 
að finna einhverja lausn á íslensk-
um sumarhúsum í Hrífunesi. Þá 
fór ég að huga að því hvort hægt 
væri að gera eitthvað örlítið ný-
stárlegra en það sem maður hefur 
séð áður á markaðnum,“ segir 
Guðmundur en upp frá því hófst 
samvinna við norskt fyrirtæki 
sem heitir Hjukse Bruk. „Þeir sáu 
fljótt að það væri allt eins gott 
að hugsa þessi hús fyrir skandin-
avískan markað í stað þess að ein-
blína á íslenskan markað.“

Guðmundur segir stóran mun 
vera á skandinavíska og íslenska 
markaðinum. „Ég fór að hugleiða 
hvernig norsku sumarhúsin eru 
en þau einkennast af mjög miklu 
tréverki eða bjálkum, eru mjög 
lokuð með litlum gluggum og 
miklu af póstum. Þannig eiga þau 
kannski vel við í miklu skóglendi,“ 
segir hann og bætir við. „Aftur á 
móti eru þessi hús yfirleitt alveg 
við sjóinn eða sem vetrarhús uppi 
í fjöllum með flottu útsýni. Þess 
vegna fannst mér það tóm tjara að 
vera að múra sig svona inni með 
litlum eða engum gluggum í stað 
þess að njóta útsýnisins sem fólk 
er búið að fjárfesta í.“ 

Guðmundur sneri öllu við og 
tekur til allra þátta í teikningum 
sínum; húsgerðarinnar og þak-
formsins sem alltaf hafa verið 
hefðbundin í Noregi. „Ég kom 
með hallandi þak í eina átt og 
síðan mjög stóra glugga alveg 
niður í gólf og enga pósta. Meira 
að segja geng ég svo langt í einni 
eða tveimur týpum að opna eina 

hliðina alveg og reikna þá með 
að sú hlið snúi í átt að útsýninu,“ 
segir Guðmundur en nú þegar er 
byrjað að markaðssetja húsin á 
heimasíðu Hjukse Bruk í Noregi 
og einnig er verið að byggja eitt 
prufuhús við stórt kaupstefnuhús 
í Lilleström. „Þar verða líka sex 
önnur hús frá Hjukse Bruk sem 
eru meira í hefðbundnum norsk-
um stíl þannig að það má búast við 
að munurinn á þeim og mínu verði 
mjög sláandi fyrir utan sýningar-
höllina.“

Guðmundur mun verða á sýn-
ingunni 3 undir sama þaki í Fíf-
unni um helgina og kynna þar 
sumarhúsin sín fyrir gestum sýn-
ingarinnar. sigridurh@frettabladid.is

Nýstárleg sumar-
hús í Skandinavíu

 Guðmundur Jónsson, arkitekt, hefur teiknað þrjár byltingakenndar tegundir sumarhúsa 
fyrir skandinavískan markað. Húsin eru hönnuð með það í huga að hægt sé að njóta útsýn-
isins úr stofunni.

Bogadregna húsið er afar ólíkt því sem venja er í sumarhúsum en í þessu húsi er öll hliðin með gluggum til að hægt sé að njóta 
útsýnisins sem best. Þá er þakið einnig óvenjulegt þar sem það hallar aðeins í eina átt. 

Hér sést bogadregið sumarhús af teikniborði Guðmundar en eitt slíkt verður reist til 
sýningar við kaupstefnuhús í Lilleström í Noregi. 

Guðmundur Jónsson arkitekt hefur 
sinnt fjölda verkefna hér á landi og 
teiknaði meðal annars Amtsbókasafnið 
á Akureyri. Hann hefur þó verið búsettur 
í Noregi frá því hann fór þangað í nám 
árið 1975.
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 STÓLLINN SOLID 
eftir þýska hönnuðinn Heinz 
Landes (1961 -) er úr sveigð-
um stálstöngum. Land-
es leikur sér að ólíkum hlið-
um hlutanna en hönnun 
hans er ekki öll þar sem hún 
er séð.

DREKAFLUGAN Hver 
segir að drekaflugur geti ekki 
þrifist á Íslandi? Þessi ætti 
ekki að eiga í nokkrum vand-
ræðum með það. En þetta 
skemmtilega ljós lífgar svo 
sannarlega upp á vistarver-
urnar. Fæst í Local í Skeif-
unni.

hönnun

VERÐUM Á BÁS NR. A50
Á SÝNINGUNNI SUMARIÐ 2007
Í FÍFUNNI UM HELGINA

LAUGARDAGUR  21. APRÍL 2007
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1. Mávurinn eftir þá Stenevik Erikson og Gusta Bergwidth 
er einstaklega formfagur stóll úr leðri og stáli. Framleiðandi 
er Fritz Hansen. 

2. Kaupmannahafnarstóllinn eftir Mogens Voltelen sem 
hann hannaði árið 1936. Niels Vodder framleiddi stólinn sem 
er úr eik og leðri.

3. Scandia-stóllinn, hannaður af Hans Brattrudh, 
er úr tekki og stáli. Framleiðandi er Hove Möbler.

4. Charlottenborg-stóllinn eftir Arne Jacobsen. R. Wengler 
framleiddi stólinn sem er úr bambus, reyr og textíl.

5. Hægindastóll úr smiðju Alvars Aalto. 
Stóllinn er úr birki og grófu fléttuðu efni.

Fallegir & þægilegir
 Hægindastólar setja punktinn yfir i-ið í stofunni. Margir eiga sér sinn uppáhaldsstól 

þar sem gott er að hvíla lúin bein eftir erfiðan vinnudag. Ekki sakar ef stóllinn er fallega 
hannaður auk þess að vera þægilegur.

2

5

 GLITRANDI GLAMÚR Fun og Spiral eru 
nöfnin á þessum fallegu ljósakrónum eftir Vern-
er Panton (1926-1998) sem er einn af kunnustu 
hönnuðum Dana. Fun er sett saman úr hringlaga 
álplötum sem hanga á streng en Spiral-ljósa-
krónan er gerð úr spírölum úr plasti sem hanga 
í nælonstreng neðan úr plastdiski. Þessar ljósa-
krónur eru til í mörgum litum allt frá hvítu og yfir 
í fjólublátt.

glitrandi glamúr

Fatahengi

Skógrind
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Óhætt er að segja að allt leiki 
í höndunum á Matteo Thun, en 
þessi þúsundþjalasmiður hefur í 
meira en aldarfjórðung sett svip 
sinn á byggingarlist og hönnun um 
heim allan.

Thun fæddist árið 1952 í 
Bolzano/Alto Diege á Ítalíu. Hann 
lærði arkitektúr undir handleiðslu 
listamannsins Oskars Kokoschka 
við háskólann í Salzburg og hlaut 
doktorsnafnbót í fræðunum í 
Flórens árið 1975.

Að námi loknu fluttist Thun til 
Mílanó þar sem hann kom sér upp 
vinnuaðstöðu og átti þar þátt í að 
stofna Memphis-hópinn árið 1981, 
hreyfingu hönnuða og arkitekta 
sem hafði mikil áhrif á níunda ára-
tugnum.

Thun sleit sig frá Memphis 
hópnum árið 1984 og stofnaði fyr-
irtæki undir eigin nafni í Mílanó, 
sem hefur síðan þá verið í örum 
vexti. Hann hefur getið sér gott 
orð og er margverðlaunaður fyrir 
verk sín. Meðal annars fyrir Side-
hótelið í Hamburg, Vigilius-fjalla-
athvarfið og Radison SAS hótelið í 
Frankfurt.

Síðast en ekki síst hefur Thun 
vakið athygli fyrir viðskiptamið-
stöð Hugo Boss í Coldrerio í Sviss 
sem var opnuð 2006. Fyrir hana 
fékk hann umhverfisverðlaun, þar 

sem byggingin er að stórum hluta 
gerð úr timbri.

Nóg er á döfinni hjá Thun og 
samstarfsfólki hans, sem hefur 
meðal annars lagt drög að lúx-
ushóteli í miðju Como-vatni á Ít-
alíu. Þá er óupptalið hótel í anda  
ævintýranna í Þúsund og einni 
nótt, sem kemur til með að verða 
í Rihad, Sádi-Arabíu. -rve

Hótel sem Thun hannaði og er staðsett 
í þorpinu Lagunda á Ítalíu. Útsýnið er 
stórfenglegt. 

Thun og félagar breyttu þessu gamla iðnaðarhúsnæði í Mílanó í nýtískulegt hótel, 
sem kallast Nhow-New Concept Hotel. Fullkláruð 2006.

Thun þúsundþjalasmiður
 Ítalinn Matteo Thun hefur vakið athygli fyrir arkitektúr víða um heim.

Matteo Thun hefur sett svip sinn á 
byggingarlist og hönnun í meira en 
aldarfjórðung.

Radison SAS hótel sem Thun hannaði í 
Frankfurt 2005.

 NÝ NOT FYRIR FÆGISKÓFLUR Flestir foreldr-
ar hafa fengið að kynnast því hversu krakkar eru duglegir að 
drasla til. Stundum er alveg sama hvað maður leggur mikið 
á sig til að halda öllu í röð og reglu, það er eins og hlut-
irnir séu komnir í sama horf um leið og maður snýr 
baki við þeim. Góð leið til að ná smádóti eins og 
kubbum og litum af gólfi er að sópa þeim upp í 
fægiskóflu, henda í kassa og geyma í skáp.

 PETER OPSVIK heitir norskt hönnunarstúdíó. Þar 
starfar Opsvik sjálfur ásamt samstarfsmönnum en meg-
ináherslan í verkum þeirra er lögð á að leysa vandamál 
hversdagsins. Gott dæmi um það er þessi sérstæði stóll. Á 
honum er ekkert bak og því ekki hægt að sitja í honum á 
hefðbundin hátt heldur hvílir hluti þungans á hnjánum.
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Þú upplifir sönn nútímaþægindi með NEW CONCEPTS línunni frá Acerbis.

Í baki skápanna er 10 sm breið rauf með innbyggðri lýsingu sem skapar

notalega stemningu auk þess að fela allar tilheyrandi snúrur.
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NÝ HUGSUN

fegurðin býr
          í smáatriðunum

Opið í dag frá kl. 11-17.



hús&heimili

1. Fin Whale  (eða Hvalbein) nefn-
ist þessi kollur og er eftir Öldu Hall-
dórsdóttur. Hugmyndina sækir Alda 
í gamlar sagnir af hvalreka og notk-
un hvalbeina í húsgögn, þar á meðal 
stóla. Hryggjarliður úr hval var not-
aður sem kollur hér áður fyrr. Er 

kollur Öldu vísun í þá notkun, en 
hún einfaldar formið án þess 

að breyta því.

2. 2m2 er tveggja 

fermetra pappakollur eftir Guðrúnu 
Valdimarsdóttur, sem er brotinn 
saman eins og origami. Kollurinn er 
því léttur, meðfærilegur og auðvelt 
að geyma inni í skáp eða hengja upp 
á vegg, þegar hann er ekki í notkun. 
Hægt er að láta prenta mismunandi 
lit og letur á hann og endurvinna 
pappann hafi eigendur ekki frekari 
not fyrir hann.

3. Hreiðrið heitir þessi kollur og 
er eftir Kristínu Birnu Bjarnadótt-
ur. Kristín fór að vinna með egg og 
langaði að búa til hreiður. Úr varð 
kollur þar sem setið er á eggjum. 
Eggin segir hún vera táknræn fyrir 
vonir sínar og væntingar til framtíð-
arinnar og gefst fólki tækifæri til að 
verma þær.

Hvalreki í Saltfélaginu
 Í Saltfélaginu stendur yfir sýning á kollum eftir nemendur á fyrsta og öðru ári í vöruhönnun við Listahá-

skóla Íslands. Kollarnir eru afrakstur samkeppni á vegum hönnunarfyrirtækisins Vitra sem var haldin 
undir leiðsögn Gulleik Löskva hönnuðar og Neils Austin gestakennara frá Buckinghamshire Chilterns 
University College. Verkefnið gekk út á að hanna kolla sem henta til fjöldaframleiðslu og einkunnar-
orðin, fagurfræði, notagildi, vistvæn efni og langlífi, voru höfð til hliðsjónar. Kollarnir sem eru átján 
talsins verða til sýnis í Saltfélaginu fram yfir helgi, þar sem vörur frá Vitra eru seldar í fyrirtækinu.

1 2

3
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heimaerbest

„Ég hef verið listakona frá því ég man eftir 
mér og það má eiginlega segja að það sé 
ástand en ekki eitthvað sem maður ræður 
við eða velur,“ segir Systa. „Foreldrar 
reyna náttúrulega alveg eins og þeir geta 
að fá börnin sín ofan af því að fara út í 
svona greinar vegna þess að það er óviss 
afkoma. Foreldrar spyrja gjarnan börn-
in sín hvort þau vilji ekki heldur fara út í 
eitthvað skynsamlegt sem þau geti lifað af, 
gefið þeim tekjur og frelsi. Það er enginn 
frjáls maður sem hefur fjárhagsáhyggjur 
frá morgni til kvölds.“

Systa fór samt út í listina þrátt fyrir úr-
tölurnar og segist ekkert sjá eftir því. „Ég 
hef átt gott líf og verið ótrúlega heppin 
með verkefni,“ segir hún og brosir. 

Spurð hvort það hafi legið beint við að 
fara út í glerlistina, segir Systa: „Ég er alin 
upp í Borgarnesi á miklum mótunartíma 
frá átta til fjórtán ára aldri. Þar bjó ég í 

húsi þar sem himinn og haf voru aðalatrið-
in, birta og ljós, flóð og fjara. Ég horfði á 
sólina koma upp, tunglið leika sér í skýjun-
um og svo framvegis. Þannig að ég þráði 
alltaf að vinna með ljósið.“ 

Systa segir bíómyndirnar hafa legið 
beint við þar sem þær séu öflugasti ljós-
miðillinn. „Síðan kynntist ég steindu gleri 
í París og komst að því að það væri ekki 
síðri miðill en bíómyndirnar. Steinda gler-
ið er þannig að þú neyðir engan til að vera 
áhorfandi. Mér finnst gott að geta verið 
aðili sem þú getur gengið framhjá og 
þannig gef ég áhorfandanum val um hvort 
hann horfir eða ekki. Ef ég er nógu hógvær 
í glerinu þá getur fólk umgengist verkin 
mín án þess að hafa hugmynd um að það 
umgangist þau á hverjum degi, nema það 
velji það sjálft.“ 

Systa segist vera mismunandi lengi að 
vinna verkin og þá skipti það máli hvernig 

birtuskilyrðin eru, arkitektúrinn og starf-
semi hússins. „Þú vinnur ekki eins verk 
fyrir banka og kirkju, eða inn á einkaheim-
ili. Það verður að taka tillit til alls sem á 
að fara fram í návist verksins. Það þarf 
að vera kurteis við rýmið og gefa öðrum 
möguleika á að vera inni í því,“ segir Systa. 
Hún tekur sem dæmi að í kirkju leitist hún 
eftir að gefa fólki hugarró og auka helgina 
en ef hún vinnur verk inni á einkaheimili 
þá sé hún að fást við allt aðra hluti. „Það 
sem háir helst glerinu er hvað það er dýrt 
efni og þess vegna hafa ekki allir efni á að 
kaupa glerlistaverk,“ segir Systa.

Þessa dagana er Systa að leggja loka-
hönd á verk sem fer í Háskólann á Akur-
eyri en hún hefur alltaf nóg að gera. Hún 
gerði meðal annars gluggana í Langholts-
kirkju og verk eftir hana prýða einnig 
kaffistofuna í Þjóðarbókhlöðunni og útibú 
Glitnis í Lækjargötu. sigridurh@frettabladid.is

   Þráði að vinna með birtu
 Sigríður Ásgeirsdóttir, eða Systa, eins og hún er jafnan kölluð, hefur starfað við glerlist í áratugi og verk eftir 

hana prýða fjölda veggja og glugga víða um land. Hún nýtur þess sérstaklega að vinna með ljós og birtu.

Systa er ánægð með vinnustofuna sína í Stórholtinu og skissar hér upp nýtt verk. Í baksýn má sjá tilbúið verk eftir listakonuna. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Skemmtilegt verk úr smiðju Systu og myndi sóma 
sér vel á hvaða heimili sem er.

Fallegt og þægilegt glerlistaverk er á ganginum 
fyrir framan vinnustofu Systu. Sjálfri finnst henni 
að verkið þyrfti stærra rými í kringum sig.

Systa hefur alltaf verið hrifin af svarta litnum enda 
erum við umkringd svarta litnum allt árið um kring. 
Svartur sandur, myrkur, svartar sandrákir í jöklun-
um og svo framvegis.
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Abacus á Íslandi
Allianz á Íslandi
All Senses “Upplifðu allt á
Vesturlandi”
Asar ehf
Gljúfrasteinn - Laxness safn
Hótel Glymur
Ferðamannasetur Hvanneyri
Ullarsetrið
Sveitafitness
Búvélasafnið
Landbúnaðarháskólinn
Fossatún
Snorrastofan í Reykholti
Ferðaþjónustuan Húsafelli
Hraunsnef
Sæferðir
Hótel Framnes
Hótel Ólafsvík
Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull
Hótel Hellnar
Ensku Húsin við Langá
Landnámssetur Íslands
Hótel Hamar
Hamarsvöllur
Leynir Golfvöllur
A-Skaftafellssýsla
Atlantsolía
Áburðaverksmiðjan
Áfangar
Ásútgáfan
Bátar og sport ehf
Billjón ehf - Floridahús.
BM Vallá
Bókaútgáfan Salka ehf
Borgarhús ehf
Bos ehf
Borgarplast hf
Dúkþak ehf
Edda Hótel
Enjo á Íslandi
EON arkitektar -
Hljómskálagarður
Eyrfeld ehf
Express Ferðir
Farfuglar
Fánasmiðjan
ferd.is
Ferðafélag V-Barðastran-
dasýslu
Ferðaþjónustan Breiðuvík /
Látrabjarg
Hænuvík
Stekkaból - gistiheimili
bildudalur.is
Villimey
Vesturfari
Skrúðhamrar - gistiheimili
Bjarmaland - gistiheimili
Minjasafnið Hnjóti
Þorpið
Bjarkarholt - gistiheimili
Hamraborg - gistiheimili
Hótel Flókalundur
Ferðaklúbbur 4x4
Ferðamálasamtök
Austurlands
Ferðamálasamtök
Höfuðborgarsvæðisins
Ferðamálasamtök Íslands
Ferðamálasamtök
Norðurlands eystra
Ferðamálasamtök
Norðurlands vestra
Ferðamálasamtök
Suðurlands
Ferðamálasamtök
Suðurnesja
Ferðamálasamtök Vestfjarða
Ferðamálasamtök
Vesturlands
Ferðamálaskóli Kópavogs
Ferðamálastofa
Ferðaþjónusta bænda
Félag Blómaskreyta
Félag ferðaþjónustubænda
Félag leiðsögumanna
Félag skrúðgarðyrkjumeistara
Samband iðnaðarins
Fjölur ehf
Flugfélag Íslands
Flúðasveppir
Fosshotel
Fuglaverndarfélag íslands
GA Tours - Golf Activity Ltd.
Garðyrkjufélag Íslands
Garðyrkjustöð Ingibjargar
Gámaþjónustan hf
GB ferðir
Glugg-inn
Gluggar og garðhús ehf
Glófi

Golfborgir
Golfklúbbur Vestmannaeyja
Golfleikjaskólinn
Golfsamband Íslands
Gosbrunnar ehf
Grillbúðin
Habitana House
Haraldur Þráinsson
Hálendisferðir
Hárkarla- og ferðaþjónustan
Bjarnahöfn
Heklusetrið
H. Jacobsen ehf,
Saladmaster
Hjukse Bruk - Norsk
sumarhús
Hljómsýn - Tivoli útvörp
Hole in One
Hollusta úr hafinu
Hólaskóli
Hópbílar
Hótel Akureyri
Hótel Búðir
Hrein fjárfesting
Hrífunes
Hús og bjálkar ehf
Iceland Express
Iceland Excursions - Gray
Line Iceland
Icelandair
Icelandair Hotels
Indriðastaðir ehf
Indus ehf
Innlit húsgögn ehf
Inns of Iceland
Í ríki Vatnajökuls
Gistiheimilið Ásgarður, Höfn.
Gistiheimilið Hvammur, Höfn
Farfuglaheimilið  Nýibær,
Höfn
Hótel Höfn
Gistiheimilið Hafnarnes,
Höfn
Árnanes, gistiheimili,
veitingastaður, gallerí
Gistiheimilið Hoffeli
Hótel Edda , Nesjaskóla
Fosshótel Vatnajökull
Ferðaþjónusta bænda,
Brunnhól
Gistiheimilið Hólmi
Ferðaþjónustan Skálafelli
Ferðaþjónusta bænda
Smyrlabjörgum, veitingar,
gisting
Ferðaþjónustan Lækjarhúsum
Ferðaþjónustan Hala
Ferðaþjónustan Hrol-
laugsstöðum/Gerði
Farfuglaheimilið Vagns-
stöðum
Gistiheimilið Bölti, Skaftafelli
Hótel Skaftafell, Freysnesi
Frost og Funi , Hofi
Ferðaþjónustan Litla-Hofi
Gistiheimilið Vesturhús,
Öræfum
Tjaldsvæðið Skaftafelli,
Tjaldsvæðið Svínafelli
Öræfum
Tjaldsvæðið Höfn
Tjaldsvæði Stafafelli
Jöklasýningin Höfn
Byggðasafnið Höf
Golfvöllur Höfn
Sundlaug Hafnar
Sjóminjasafn, Höfn
Jöklajeppar, Ís-og ævintýri
Vatnajökull.is
Lónsöræfaferðir
Íslenskir fjallaleiðsögumenn
Jöklulsárlón
Öræfaferðir, Hofsnesi /ferðir
í Ingólfshöfða
Þórbergssetur
Flosalaug, (sundlaug)
Öræfum
Veitingahúsið Víkin, Höfn
Ósinn, Höfn
Kaffihornið, Höfn
Hótel Höfn
Hafnarbúðin
Fosshótel Vatnajökull
Árnanes
Veitingasalan Þórbergssetri
Ferðaþjónustan Smyrlabjör-
gum
Hótel Skaftafell, Freysnesi
Veitingasalan við Jökulsárlón
Bakaríið Miðbæ, Höfn
(konditori)
Hafnarbúðin

Söluskáli Freysnesi
Humareldhúsið Höfn
Íshestar
Íshúsið ehf
Íslandsmálning ehf
Íslenska gámafélagið
Ísrör ehf
Janusbúðin
KB ráðgjöf
KBA hf, Spakongen
K. Karlsson
Kator ehf
Kirsuberjatréð
Kópavogsbær
Kvenfélagasamband Íslands
Kverkus ehf
Kynnisferðir - Reykjavík
Excursions
Köfunarskólinn
Landbúnaðarháskóli Íslands
Landgræðsla ríkisins
Landsbjörg
Leiðsögmannaskólinn
Leirubakki
Lífland hf
Ljóri ehf
Logo prent
Lotto
Magnað Austurland
Skíðasvæðið í Stafdal /
Sundhöll Seyðisfjarðar
Hótel Aldan
Ferðamálafélag Djúpavog-
shrepps
Tækniminjasafn Austurlands
Skálanes náttúru- og
menningarsetur
Skaftafell menningarmiðstöð
Skemmtilegt ehf
Djúpivogur
Fjarðabyggð
Icelandic Mountain Guide
Seyðisfjörður
Marco
Masa
Minniborgir ehf
Mótormax
MV heildverslun
Nevada Bob
Ofnasmiðja Reykjavíkur ehf
Olíufélagið hf
Parket og gólf
Partýbúðin
Perla Investment
PGV
Pjaxi
Plús minus optic
Powerade
Progolf
Purity herbs
Radisson SAS 1919
Rangárþing eystra
Kaffi Langbrók
Ferðaþjónustan Smáratúni
Hótel Hvolsvöllur
Byggðasafnið á Skógum
Torfastaðir ehf.
Hótel Skógar
GHR
Sögusetrið Hvolsvelli
Saumur og merking
Sána ehf
Securitas
Seglagerðin Ægir
Sixt bílaleiga
Signature húsgögn
Skorri ehf
Skógræktarfélag Íslands
Stilling
Stokkar og steinar
Sturlaugur & Co
Sumarhúsið og garðurinn
Sölufélag garðyrkjumanna
Thorsson & Kruse Sales ehf
Tímaritið Gróandinn
Tónmilda Ísland
Umhverfisstofnun
Urtasmiðjan ehf
Útivera
Vatnsvirkinn ehf
Vatnsrúm ehf - 4you
Verkhönnun og tæknisalan
Vestanviður ehf.
Vesturröst
Vetrarsól
Vélaborg
Vélaver hf
Víðitré
Vogabær
Víkingaslóðir
Ömmubakstur
Wellamed-Ísland

Sumarhúsið
& Garðurinn

SVIÐIÐ
Laugardagur:

11:00 Keppnin Blómaskreytir 2007
13:00 Hestateymingar fyrir börnin
14:00 Verðlaunaafhending um
         útilistaverk
14:30 Línudans
15:00 Hestateymingar fyrir börnin
16:30 Línudans
17:00 Verðlaunaafhending
         Blómaskreytir 2007

Landsleikur á Ferðatorgi
  – Yfir 100 vinningar

Sunnudag:

13:00 Hestateymingar fyrir börnin
14:30 Línudans
15:00 Hestateymingar fyrir börnin
16:30 Línudans

Landsleikur á Ferðatorgi
– Yfir 100 vinningar

GOLFSVÆÐI
Laugardag og sunnudag:

13:00 Heimsmeistari í
 Trick Shot Show

14:00 Landsliðsæfing í golfi
16:00 Heimsmeistari í

 Trick Shot Show

Chip-keppni

SMÁRASKÓLI
Laugardagur:

Golfíþróttin
– sóknarfæri ferðaþjónustunnar?

13:00 Setning, Jón Ásgeir Eyjólfsson 
         forseti GSÍ  / Golf á Íslandi- 
         sóknarfæri

13:15 Rob Holt CEO Ryder Cup 
         Wales 2010  /Mikilvægi 
         stórviðburða í golfi fyrir 
         ferðaþjónustuna í Wales.

13:45 Jón Karl Ólafsson, CEO
         Icelandair /Er golf á Íslandi 
         eitthvað sem við getum selt?

14:15 Margeir Vilhjálmsson, framkv.
         stjóri Black Sand /
         Uppbygging alþjóða-
         golfvallar á Íslandi

14:45 Hörður Þorsteinsson, framkv.
         stjóri GSÍ /Hvar nálgumst við
         erlenda kylfinga? Kynning á 
         Solheim Cup 2007

15:15 Ásbjörn Björgvinsson, 
    Golfklúbbi Húsavíkur  /Eru

          Íslendingar ekki líka ferðamenn?

15:45 Pallborð fyrirspurnir.
         Samantekt og fundarstjóri,
         Magnús Oddsson 
         ferðamálastjóri



hús&heimili

BALL CLOCK kallast þessi skemmtilega klukka eftir bandaríska hönn-
uðinn George Nelson (1908-1986). Hann er ásamt Charles & Ray Eames 
talinn upphafsmaður bandaríska módernismans. Nelson stundaði nám 
í arkitektúr og listum við Yale-háskóla. Hann lagði stund á skriftir og 
lagði nýjar línur í hönnun í Bandaríkjunum. Meðal bestu verka hans 
sjálfs eru hinn svokallaði sykurpúðasófi, kókoshnetustóllinn og klukkur 
af ýmsum toga. Nelson var mjög hrifinn af Bítlunum og byggði nokkur 
verka sinna á lögum þeirra og fatnaði.

 STIG LINDBERG Ekki 
er langt síðan eftirstríðsára-
veski frá Stig Lindberg slógu 
í gegn. Aðdáendur veskj-
anna hafa nú fulla ástæðu 
til að gleðjast þar sem línan 
verður ekki takmörkuð við 
veski. Nú er líka hægt að fá 
púða í sama stíl og hverjum 
þeirra fylgja upplýsingar um 
hönnuðina og línuna sjálfa.

Sumarbúðirnar Ævintýraland

1)  13. júní - 19. júní,  7 - 12 ára 
2)  20. júní - 26. júní  7 - 12 ára 
3)  27. júní - 03. júlí  8 - 12 ára 
4)  04. júlí - 10. júlí  8 - 12 ára 
5) 11. júlí - 17. júlí  8 - 12 ára 
6)  18. júlí - 24. júlí  8 - 12 ára 
7)  25. júlí - 31. júlí 10- 12 ára 
8)  1. ágúst - 07. ágúst 12 - 14 ára 

Aldursskipt í hópa á öllum tímabilum.
Verð fyrir vikuna er 32.700 krónur
Öll námskeið innifalin í verði nema reiðnámskeið.

Kvikmyndagerð • leiklist • listasmiðja • tónlist/dans
íþróttir • ævintýranámskeið •grímugerð
Öll námskeið innifalin í verði nema reiðnámskeið.

Öll tímabilin:
Ævintýrabarkinn (karaókíkeppni) • Diskótek
Hárgreiðslukeppni • Mörk óttans, æsispennandi ævintýraleikur

Tímabil 7, 10- 2 ára:
Kókósbollukappát • Þolfimi • Dagbókargerð
Skartgripagerð • Umhirða húðar • Tískusýning

Tímabil 8, 12-14 ára
Lengri kvölddagskrá • Kókósbollukappát • Þolfimi
Umhirða húðar • Tískusýning • Grillaðir sykurpúðar
Landsþekktur leynigestur • Forvarnaþema

Hátíðardagskrá 17. júní!!!
Kókósbollukappát • spákonutjald • sælgæti
bandfléttur í hár • tattú • blöðrublak
andlitsmálun • grillveisla og margt fleira.

Skráning er hafin!

Reiðnámskeið: 8.000 krónur (7 klst.)
Á vegum Hestheima, reiðhöll, reiðtúr,
viðurkenning og glaðningur.

Staðfestingargjald, 5000 krónur greiðist innan 
viku frá skráningu og er óafturkræft.

Systkinaafsláttur. Euro og Visa léttgreiðslur.

Sérrúta frá Reykjavík með starfsfólki sumar-
búðanna.

Tímabilin:

Skráning í síma

551 9160
virka daga milli 10 og 20.

Grunnskólanum á Hellu

Nánari upplýsingar á heimasíðunni:

www.sumarbudir.is

Námskeið alla daga:

 KLUKKUR eru 
til í öllum stærð-
um og gerðum 
og geta verið hin 
mesta heimilis-
prýði hvort 
sem þær sýna 
réttan tíma eður 
ei. Hér eru nokkr-
ar allsérstæðar 
klukkur eftir Ha-
waii-búann Clayton 
Boyer. Hann smíðar 
þær allar í höndun-
um úr alls konar viði 
og notast hann við 
það sem til fellur. 
Allt frá gömlum viði úr 
hænsnakofa sem hrundi, til 
vírs úr gömlum herðatrjám.
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Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Sumarhús í Skorradal
Til sýnis um helgina

Fallegt og vinalegt 61 fm. sumarhús á einni hæð í landi Dag-
verðarness í Skorradal. Landið er gróið og skógi vaxið með
útsýni yfir Skorradalsvatn og víðar. Bústaðurinn skiptist m.a. í
stofu, eldhús, baðherbergi og tvö svefnherbergi. Gólf eru
flísalögð og með hitalögn. Stór verönd með geysifögru útsýni.
Verð 17,9 millj.

Um er að ræða 59,5 fm. sumarhús á einni hæð í Landi Dag-
verðarness í Skorradal. Bústaðurinn skiptist m.a. í 3 svefn-
herb. eldhús, WC og rúmgóða stofu. Í húsinu er rafmagn og
vatn sem hitað er upp með hitatúbu. Góðar innréttingar eru í
eldhúsi, forstofu og baðherberg. Verönd og sólpallar eru
framanvið húsið með geysi fögru útsýni yfir Skorradalsvatn
og víðar. Verð 18,9 millj.

Fr
um

Suðurlandsbraut 20 Bæjarhrauni 22
Símar 533 6050 og 565 8000

Til sýnis í dag laugardag og sunnudag.
Nánari upplýsingar gefur Runólfur í síma 892 7798

Fr
um

Nú er tækifæri til þess að eignast nýtt og eigið atvinnuhúsnæði
í 116 Reykjavík

Nú er tækifæri til þess að eignast nýtt og eigið atvinnuhúsnæði
í 116 Reykjavík

Besta fermetraverð á sambærilegu atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinuBesta fermetraverð á sambærilegu atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu
Esjumelar - 116 Rvk

Staðsteypt 1590 fm. atvinnuhúsnæði. Grunnflötur er 1060 fm og milliloft 530 fm. Miðað er við að húsinu verði skipt uppí 8 bil sem verða öll ca. 200
fm að stærð með stórum innkeyrsludyrum. Hægt er að breyta skipulagi húss.
Miðað er við að lofthæð neðri hæðar verði 4-7 metrar og að lofthæð millilofta verði 2,5 til 2,8 metrar. Hæð húss er 7 metrar.

Húsið er steypt og afhendist fullbúið að utan með malbikuðu plani og tilbúið til innréttinga að innan. Stórar innkeyrsludyr.
Verð 117.000 á fm.

Afhending í mars 2008. Traustur byggingaaðili. Nánari upplýsingar veitir Þórarinn í síma 840 2277 eða á skrifstofu Draumahúsa 530 1811

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109
huseign@huseign.is • www.huseign.is • Opið mán. -fim. 10-18 • fös. 10-17

Barnafataverslun
Frakkastíg
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u
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Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

BARNAFATAVERSLUNIN LAVA
MEÐ FALLEGAN OG VANDAÐAN FATNAÐ.

Verslunin er að mestu með barnafatnað auk kvenfatnaðs og skart-
gripa. Allar vörur eru innfluttar frá Perú og fylgja viðskiptasambönd
og lager með í kaupunum. ATH. ÝMIS SKIPTI KOMA TIL GREINA.

GOTT ATVINNUTÆKIFÆRI FYRIR T.D. EINSTAKLING -

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITIR GYÐA GERÐARSDÓTTIR,
SÖLUMAÐUR Í S. 695-1095 EÐA Í S. 585-0104

Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl.

ATVINNUHÚSNÆÐI
HAFNARFJÖRÐUR

HEF KAUPENDUR/LEIGJENDUR AÐ ATVINNUHÚSNÆÐI AF
ÖLLUM STÆRÐUM OG GERÐUM Í HAFNARFIRÐI.

VANTAR 1000-2000 FM SKEMMU FYRIR IÐNAÐ MEÐ MIKILLI
LOFTHÆÐ, HELST Í NÁGRENNI VIÐ SUÐURHÖFNINA

VANTAR ALLAR STÆRÐIR OG GERÐIR AF ATV.HÚSNÆÐI,
HELST Á HRAUNUNUM MEÐ OG ÁN INNKEYRSLUDYRA

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITIR GYÐA GERÐARSDÓTTIR,
SÖLUMAÐUR Í S. 695-1095 EÐA 585-0104

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

Söluturn
Foldaskálinn Grafarvogi

Boðið er upp á grillmat, íssölu, myndbandaleigu, tóbakssölu og auk al-
mennrar sælgætissölu. Söluturninn er vel tækjum búinn og hefur hluti
þess verið endurnýjaður. Allt sem tengist íssölu hefur verið endurnýjað
ásamt tölvubúnaði fyrir mynbandaleigu og hugbúnaður uppfærður. Borð
og stólar í matsal eru nýleg

Upplýsingar gefa: Heimir s. 893-1485 og Ólafur s. 820-0303

Viðskiptatækifæri á Akureyri.
Vinsæll veitingastaður og pöbb.

Um er að ræða vinsælan veitingastað á Akureyri ásamt rekstri. Veitinga-
staður þessi samanstendur af tveimur veitingastöðum. Annarsvegar
1929 sem er ca. 430 fm og hefur upp á bjóða veitingar og aðstöðu fyrir
hljómsveitir og dans. Hinn veitingastaðurinn Capone er ca. 140 fm. Hús-
eignin er 768,5 fm samkvæmt fasteignamati þar af 89.0 fm geymsluhús
og ca.110 fm skrifstofu og starfsmannarými. Staðsetning er í hjarta Ak-
ureyrarbæjar á Strandgötu við Laufásgötu. Um er að ræða sölu á fast-
eigninni ásamt tækjum, innréttingum og rekstri. Verð 130 millj.
Afhending samkomulag.

Upplýsingar gefa: Heimir s. 893-1485 og Ólafur s. 820-0303

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

Gullsmári 9, íbúð 801 - 201 Kópavogur
Opið hús í dag laugardag 21. apríl. 

kl. 14:00-14:30

ELDRI BORGARAR
• 3ja herbergja 72,3 FM

• Gífurlegt útsýni

• Félagsmiðstöð, heitur matur
og önnur þjónusta

• Salur á efstu hæð og 1. hæð

• Göngufæri í Smáralind,
Smáratorg og heilsugæslu

• Möguleg kaup á bílskúr eða
stæði í bílageymslu

• Laus við samning

• Verð 27,9 millj.

Álftamýri 47 - 108 Reykjavík
Opið hús í dag laugardag 21. apríl. 

kl. 13:00-14:30

Verð 62.500.000
Glæsilegt og mikið endurnýjað 9
herb. 250,4 fm raðhús ásamt bílskúr.
Eignin skiptist í 3ja herb. kjallaríbúð
76,6 fm, íbúð á fyrstu hæð 69,9 fm og
annari hæð 79,7 fm og bílskúr 24,2
fm Eldhús er með HTH innréttingu,
AEG tæki, uppþvottavélatengi, stórir
búrskápar, flísar á gólfi og góður

borðkrókur.  Baðherbergi er ný endurgert, flísalagt í hólf og gólf, inn-
rétting með granítborðplötu, baðkar með sturtu, aðstaða fyrir þvotta-
vél og þurrkara. Útgengt á suður verönd frá stofu. Pallur er í garði upp
við hús þar sem er mjög skjólsamt og sólríkt.  Skipt hefur verið um all-
ar lagnir að húsi, þak endurnýjað og parket á flestum gólfum.

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

Álfatún 23 - 200 Kópavogur
Opið hús í dag laugardag 21. apríl. 

kl. 13:00-13:30

• 3 herbergja íbúð á efstu hæð 91,4fm
• Útsýni
• Vandaðar innréttingar

Stutt í Snælandsskóla, leikskóla og HK íþróttasvæðið
• Við Fossvogsdalinn
• Laus við kaupsamning
• Verð 23,3 millj.

Andrésbrunnur 11 - 113 Reykjavík
Opið hús í dag laugardag 21. apríl. 

kl. 15:00-15:30

Verð 24.900.000
Glæsileg 3ja herbergja 93,2 fm íbúð
á 1. hæð ásamt stæði í bíla-
geymslu. Eldhús er með Mustang
flísum, hita í gólfi, Maghony innrétt-
ing, flísar á milli skápa, góð elda-
vélatæki, uppþvottavélatengi og
borðkrókur.  Stofa er með rustik

eikar parket á gólfum og gengið út á hellulagða verönd frá stofu. Tvö
svefnherbergi með parket á gólfum og Maghony skápum. Baðherbergi
er flísalagt í hólf og gólf, Maghony innrétting og baðkar með góðri
sturtu. Þvottaherbergi og geymsla eru inn í íbúð og eru gólf flísalögð.
Gott stæði er í bílageymslu, sjálfvirkur hurðaropnari, þvottaaðstaða og
gengið beint inn í stigahús frá bílageymslu. Falleg eign á góðum stað í
Grafarholti, þar sem stutt er í alla þjónustu og með útsýni til Esjunnar.
Kolbeinn gsm. 694 9100 sölufulltrúi Hússins tekur á móti gestum.

Perlukór 1A - 201 Kópavogur
Opið hús í dag laugardag 21. apríl. 

kl. 16:00-17:00

Verð 25.900.000 kr.
Glæsilegar nýjar 3ja herb. íbúð-
ir á jarðhæð í vönduðu fjölbýli
ásamt stæði í bílabeymslu.
Suður verönd með skjólvegg-
um og sérinngangur. Eignin er
fullbúin án gólfefna, nema
þvottahús og baðherbergi eru
flísalögð. Innréttingar í eldhúsi
eru úr eik og ná upp í loft. Tvö

svefnherbergi sem eru með eikarskápa sem ná upp í loft. Lagt fyrir
síma og sjónvarp í hvert herbergi. Ísteyptar dósir fyrir halogenlýsingu á
ýmsum stöðum. Baðherbergi er með eikar innréttingu, upphengt wc,
baðkar, flísalagt í hólf og gólf. Stutt í náttúruperlur eins og Heiðmörk,
Elliðaárdal og Vífilsstaðavatn. Ný eign sem er tilbúin til afhendingar.
Kolbeinn gsm 694 9100 sölufulltrúi Hússins tekur á móti gestum.

Hamraborg 32 - 200 Kópavogur
Opið hús í dag laugardag 21. apríl. 

kl. 14:00-16:00

Verð 14.900.000
Falleg tveggja herbergja íbúð
á þriðju hæð í fjölbýli með að-
gang að sameiginlegri bíla-
geymslu, lyftuhús og sér-
geymsla. Eldhús er parketlagt
með hvítri innréttingu, góð
tæki og borðkrókur. Stofan er
með parketi á gólfi. Útgengt er
frá stofu út á suður svalir.
Svefnherbergi er parketlagt
og með skápum. Baðherbergi

er nýlegum flísum á gólfi, innrétting og baðkar með sturtu. Þvottaher-
bergi er í sameign á sömu hæð. Sér geymsla á jarðhæð. LAUS við
kaupsamning.

Harpa gsm. 697-4110 tekur á móti gestum. Bjalla 3B.

fer›ir
Alla mi›vikudaga og laugardaga



Nánari uppl. milli kl: 12 og 16 alla virka daga – Sími: 586 2880 – Gsm: 696 1960
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Spánn,

Kýpur og Grikkland

Sölusýning
Hótel Loftleiðum

Í dag laugardag og á morgun 
sunnudag kl. 12—17

Vilt þú eignast fasteign erlendis og ert búinn að hugsa lengi?
Vilt þú kynna þér málin vel, taka ákvörðun, fara í skoðunarferð?

 Fáðu nýja íslenska bæklinga til að taka með heim!

Verið velkomin!

– Atlas fylgir þér alla leið –Yfir 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar
Allar húseignir á eignarlóðum
Verð frá 75.000 c
Mörg hundruð eignir um að velja
Nýjar og notaðar eignir
Aðstoð við rekstur
Tryggingar
Húsgögn
Leiguþjónusta
30 ára reynsla
71.000 viðskiptavinir

SKOÐUNARFERÐIR FRÁ 15.500.-

Ertu á leiðinni erlendis…? Viltu skoða Fasteignir? Dagsskoðunarferð kostar ekkert! 



KYNNING Í DAG
Hjá DraumahúsumMörkinni 4milli kl. 14 og 16allir velkomnir!





H
jól efnahagslífsins 
hafa sjaldan eða 
aldrei snúist hrað-
ar í Íslandssög-
unni heldur en á 
kjörtímabilinu sem 

senn er á enda. Gróska og upp-
gangur, sérstaklega á höfuðborgar-
svæðinu, hefur einkennt efnahags-
lífið. Þessari miklu grósku hafa 
fylgt vaxtarverkir sem almenning-
ur í landinu hefur fundið fyrir. At-
vinnuleysi hefur verið með allra 
minnsta móti að undanförnu, um 
og yfir eitt prósent, en mikil fjölg-
un erlendra starfsmanna á vinnu-
markaði hefur komið í veg fyrir 
skort á starfskrafti á vinnumark-
aði.

Stýrivextir Seðlabanka Íslands 
voru 5,3 prósent í janúar 2003 en 
eru 14,25 prósent nú. Háir stýri-
vextir valda því að lánakjör sem 
bjóðast hér á landi eru vond í al-
þjóðlegum samanburði þar sem 
grunnvextir fyrirtækja og stofn-
anna sem lána peninga markast af 
stýrivöxtunum. Tilbúið dæmi hér 
til hliðar sýnir svart á hvítu stöðu 
sem fjölmargar fjölskyldur hér 
á landi eru í, meðal annars hvað 
greiðslur af lánum varðar. 

En stýrivextirnir virka bæði já-
kvætt og neikvætt sem veldur því 
að ávöxtun fjár á íslenskum mark-
aði er góður kostur fyrir fjár-
magnseigendur.

Í nýlegri samantekt Hagstofu Ís-
lands á hag heimilanna í landinu 
kemur fram að ráðstöfunartekjur 
jukust um 149 prósent á verðlagi 
hvers árs frá árinu 1994 til og með 
2005. Kaupmáttur launa á mann, á 
sama tímabili nam um 56 prósent-
um og nam hækkun ráðstöfunar-
tekna á ári um fjórum prósentum á 
fyrrnefndu tímabili. Það er ákjós-
anleg staða í alþjóðlegum samban-
burði.
Á sama tíma hafa skuldir heim-
ilanna aukist gríðarlega hratt en 
þær voru um 106 prósent af þjóð-
arframleiðslu í lok ársins 2005. 
Þetta þýðir að heimilin skulda 
meira en þjóðin býr til árlega, sem 
til lengri tíma er óviðunandi út frá 
hagstjórnarlegu sjónarmiði. 

Mikil þensla hefur valdið vand-
ræðum þrátt fyrir að kaupmáttur 
launa hafi aukist. Margir samverk-
andi þættir hvíla að baki þenslunni 

en stærstu einstöku þættirnir eru 
innreið bankanna inn á íbúðalána-
markað, sem komu í kjölfar veit-
ingu 90 prósenta lána hjá Íbúða-
lánasjóði, skattalækkanir og mikl-
ar opinberar framkvæmdir, þar 
af rúmlega 100 milljarða virkj-
anaframkvæmdir Landsvirkjun-
ar við Kárahnjúka. Virkjunin mun 
sjá álveri Alcoa á Reyðarfirði fyrir 
rafmagni.

Til þess að stemma stigu við 
þenslunni hefur Seðlabankinn það 
úrræði að hækka stýrivexti sem 
virkar sem mótvægisafl á þensluna. 
Ýmsir hafa gagnrýnt stjórnvöld 
fyrir að sýna ekki nægilegt aðhald 
í ríkisfjármálum á fyrirsjáanleg-

um þenslutímum. Stjórnvöld hafa 
svarað því til að aðhalds hafi verið 
gætt en innkoma bankanna á hús-
næðislánamarkað, og stóraukin lán 
þeirra til fólks og fyrirtækja, hafi 
haft mikil þensluaukandi áhrif sem 
ekki voru fyrirsjáanleg. 

Verðbólgan jókst úr 1,3 prósentum 
árið 2003 í 8,6 prósent í júní í fyrra 

en þá náði hún hámarki. Hún er 
nú tæplega sex prósent og standa 
vonir til þess að hún hjaðni enn 
frekar en markmið Seðlabankans 
er að halda verðbólgunni í 2,5 pró-
sentum. Verðbólgan er skaðvaldur 
í efnahagslegum skilningi, hvernig 
sem á það er litið. Lánakjör versna, 
verðlag hækkar og kjör fólks og 
fyrirtækja versna. 

Stóraukið lánaframboð og einka-
neysla kynti undir verðbólguna, 
sem hækkaði ört, en merki eru 
um að hún sé að lækka eins og mál 
standa nú.

Verkefni nýrrar ríkisstjórn-
ar verður öðru fremur að slá á 
þensluna og tryggja stöðugleika. 

Um það eru allir flokkarnir sem 
bjóða fram í kosningunum sam-
mála. Sýn þeirra er augljóslega 
misjöfn. Sumir vilja styrkja vel-
ferðarkerfið, aðrir boða gríðarlega 
dýrar samgöngubætur með mikilli 
jarðgangagerð og þar fram eftir 
götunum. Gangi áætlanirnar allar 
eftir er ljóst að framhald verður 
á þeirri miklu framkvæmdagleði 
sem einkennt hefur kjörtímabilið. 

En stýrivextirnir virka bæði jákvætt 
og neikvætt sem veldur því að ávöxtun fjár 
á íslenskum markaði er góður kostur fyrir 
fjármagnseigendur.

Þensla einkennir 
allt kjörtímabilið

Íslenskt efnahagslíf hefur einkennst af mikilli grósku, framkvæmdum og 
athafnasemi á kjörtímabilinu sem lýkur senn. Þessum mikla uppgangi hafa 
fylgt vaxtarverkir sem fólkið í landinu, sérstaklega það sem er að koma undir 
sig fótunum, finnur áþreifanlega fyrir. Flokkarnir sem bjóða fram í alþingis-
kosningunum í vor hafa ólíka sýn á efnahagsmálin. Allir leggja áherslu á 
stöðugleika en leiðirnar að því markmiði eru ólíkar. Í fimmtu kosninga-
greininni af átta skoðuðu blaðamennirnir Magnús Halldórsson og Þórður 
Snær Júlíusson áherslur flokkanna í efnahagsmálum og hvað hefur einkennt 
íslenskt efnahagslíf undanfarin á kjörtímabilinu sem er á ljúka. 
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Stórbruni í miðbæ Reykjavíkur
Allt tiltækt lið lögreglu og slökkviliðs var kallað til þegar eldur braust út í miðbæ Reykjavíkur síðasta vetrardag. Tvö af elstu og 
sögufrægustu húsum borgarinnar urðu alelda á augnabliki. Húsið við Lækjargötu 2 stórskemmdist og Austurstræti 22 er ónýtt. 
Slökkvistarfið tók 17 klukkustundir í mesta stórbruna í áratugi sem mun breyta ásýnd Reykjavíkur varanlega.



110 milljónir hafa verið sendar út til bókakaupa.
Notum þær strax!

Notaðu þína ávísun!
Þegar þú kaupir bækur frá íslenskum útgefendum fyrir að lágmarki 3.000 kr. skaltu
nota þína ávísun sem 1.000 kr. afslátt af bókakaupunum.

Þjóðargjöfin er samstarfsverkefni bókaútgefenda, bókabúða og annarra bóksala auk Glitnis. Í Viku

bókarinnar fá öll heimili á landinu senda ávísun á bókakaup. Markmiðið er að efla lestur barna og ungs

fólks á Íslandi og benda á að bóklestur er ekki aðeins einstök skemmtun, heldur einnig mikilvæg leið til 

að auka skilning á samhengi, efla málþroska, veita innsýn í flókin málefni og styrkja vald á tjáningu.

Ávísunin gildir í bókabúðum og völdum stórmörkuðum sem selja bækur þegar keyptar eru bækur

útgefnar á Íslandi fyrir a.m.k. 3.000 krónur. Ávísunin gildir dagana 17. apríl – 7. maí 2007.

ÞJÓÐARGJÖF til bókakaupaÞú hefur í höndum

Þessi ávísun er gjöf til bókakaupa frá bókaútgefendum, bóksölum og Glitni.

Þú getur notað þessa ávísun sem 1.000 kr. afslátt af bókakaupum. Ávísunin gildir í bókabúðum og

flestum útsölustöðum bóka þegar keyptar eru bækur útgefnar á Íslandi fyrir a.m.k. 3.000 kr.
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Framseldu ávísunina þína.

Þú gætir unnið bankabók frá Glitni með 

10.000 kr. innstæðu!
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Þú getur notað eina ávísun fyrir hverjar 3.000 kr. sem þú verð til bókakaupa.
Af 12.000 kr. bók færðu 4.000 kr. afslátt. Sæktu fleiri ávísanir í næsta útibú Glitnis!



Kannski er ég bara gamaldags
Dr. Gunni
tekur viðtal

,,Einmitt. Ha, ha. Það skemmtileg-
asta við þann tíma var að maður um-
gekkst fólk sem var að safna alls 
konar músik og pæla rosalega mikið 
í henni. Það var m.a. hlustað á gamla 
íslenska slagara sem fundust á vín-
ylplötum sem voru keyptar í Kola-
portinu. Það var frábært að læra ís-
lensku dægurlagasöguna með því að 
vera í partíum með vinum sínum, 
glamra á gítar og syngja.“ 

Finnst þér gaman að spila á tón-
leikum?
,,Ég nýt þess mjög mikið, já.“

Enginn sviðsskrekkur?
,,Ég var með gífurlegan sviðsskrekk 
þegar ég var að spila á fiðlu á nem-
endatónleikum þegar ég var yngri. 
Sá bókstaflega rautt og fæturnir á 
mér skulfu. Svo gekk ég grátandi út. 
Svona voru mín unglingsár í fiðlu-
náminu. Ég skipti yfir í söngnám því 
ég vissi að ég gæti sungið hreint. Það 
hafði kvalið mig svo mjög að geta 
ekki gengið út frá því vísu að geta 
spilað hreint á fiðluna, sem var auð-
vitað ekkert nema kreddur og und-
arleg kröfuharka, þar sem ég var 
aldrei mjög dugleg að æfa mig. Auð-
vitað upplifir maður stundum sviðs-
skrekk en nú tek ég honum fagnandi 
því hann er orðinn svo sjaldgæfur. 
Maður fær ekki alltaf að spila við 
kjöraðstæður á tónleikum og verður 
bara að gera sitt besta hvernig sem 
áhorfendur eru stemmdir. Það er 
mikilvægt að finna að ábyrgðin ligg-
ur alfarið hjá manni sjálfum.“

Þú syngur á íslensku, kom aldrei 
til greina að syngja á ensku – margir 
halda að það hjálpi í meikinu?
,,Ég er að flýta mér hægt í þeim 
efnum. Ég vil ekki vera með stórar 
yfirlýsingar um að ég ætli aldrei að 
syngja á ensku, því hver veit hvort 
mig langi það einhvern tímann seinna, 
enda þykir mér gott og blessað ef fólk 
kýs það. En það sem ég upplifi með 

textagerð er að ég næ betra sambandi 
við það sem ég er að syngja ef það er 
á íslensku. Tengingin við móðurmálið 
lætur mér líða eins og ég sé að segja 
satt. Þegar ég var í söngnámi hjá Rut 
Magnússon sagði hún að ég yrði að 
skilja það sem ég væri að syngja. Að 
ég mætti ekki læra textana eins og 
páfagaukur. Góður söngvari á að geta 
látið fólk skilja hvað hann er að segja 
án þess að það skilji tungumálið. Plat-
an mín er að fara í sölu erlendis bráð-
lega og það verður gaman að sjá hvort 
einhver skilji eitthvað í þessu.“ 

En að léttara hjali. Ertu orðin spennt 
fyrir 12. maí?
,,Fyrirgefðu, hvað er að gerast þá?“ 
Kosningar og Eurovision! ,,Já, ein-
mitt. Hvað er ég að gera þá? (Finnur 
dagbókina sína). Þá ætla ég að vera 
á Stykkishólmi og syngja við opnun 
hjá Roni Horn, já ég er mjög spennt 
fyrir því.“ 

En þú verður samt búin að kjósa, 
er það ekki?
,,Jú, jú, en ég tek ekki afstöðu með 
eða á móti flokkum opinberlega.“

En hvað með þessi mál sem mikið 
hafa verið í umræðunni, femínisma 
og náttúruvernd – þarftu að tjá þig 
eitthvað um það?
,,Nei, ég hef enga þörf fyrir það hér. 
Enda eru margir aðrir mun betur til 
þess fallnir en ég. Það er ekki mitt 
hlutverk.“

Hvað með ímyndina af Íslandi. Er 
fólkið sem múm spilar fyrir í útlönd-
um með fyrirfram ákveðna mynd af 
ykkur þegar það mætir?
,,Ef útlendingarnir eru með þessar 
hugmyndir um okkur þá er ég ekki 
viss um þær séu komnar frá tónlist-
armönnunum sjálfum beint, held-
ur er þetta frekar katigorisering frá 
fjölmiðlum, landkynningu og auglýs-
ingaherferðum. Á síðustu tíu árum 

hefur túrismi margfaldast og það er 
verið að gera Ísland út á margvísleg-
um forsendum. Sumar eru ótrúlega 
útþynntar og úr tengslum við raun-
veruleikann hér. Til dæmis þessi of-
uráhersla á klisjuhugmyndir um álfa 
og jökla. Og svo hin hugmyndin, öllu 
óþægilegri fyrir okkur íbúa Reykja-
víkur, að hér sé himnaríki nætur-
svalls og skyndikynna.“

Þetta eru náttúrlega tvær aðskild-
ar hugmyndir: álfarnir og orgían. 
Múm, Sigur Rós og Björk hafa nátt-
úrlega verið álfamegin í landkynn-
ingunni til þessa – krúttin.
,,Æi, það eru allir endalaust með 
þetta krúttkynslóðarhugtak á heilan-
um. Það er kannski vafasamt að ætla 
að reyna að koma kynslóðinni sem 
maður tilheyrir til varnar, en mér 
finnst þetta hugtak stundum hljóma 
eins og smækkunarforskeyti framan 
við hóp listamanna sem eru búnir að 
standa sig mjög vel og afkasta ofsa-
lega miklu. En auðvitað er hér um 
hreyfingu í tísku og hugarfari að 
ræða og sem er kannski líka ákveð-
in tegund uppreisnar þótt hún sé ekki 
í formi kinnhests á samfélagið. Þetta 
er hljóðlegri uppreisn. Þessi hreyfing 
í listum og hugsunarhætti er þó ekk-
ert séríslensk og ekki fundin upp hér. 
Þetta er bara mjög eðlileg svörun við 
indie-kúltúr utan úr heimi í bland við 
alls konar séríslenska nostalgíu.“

Hvað vill krúttkynslóðin þá frekar 
vera kölluð?
,,Ég veit það ekki. Við ættum kannski 
að efna til hugmyndasamkeppni.“

Lopakynslóðin?
,,Málið er að þetta minnir á endurreisn 
í listasögunni eða rómantík þar sem 
fólk fer að leita í eitthvað sem teng-
ist uppruna og þjóðlegum einkennum, 
eins og andsvari við hraðri framþró-
un. Það vill bara svo til að hér á Íslandi 
er lopapeysan eitthvað sem minnir á 
gamla tímann. Og hvað með það?“ 

Ég var með 
gífurlegan 
sviðsskrekk 
þegar ég var að 
spila á fiðlu á 
nemendatón-
leikum þegar 
ég var yngri. 
Sá bókstaflega 
rautt og fæturn-
ir á mér skulfu. 
Svo gekk ég 
grátandi út.

Til hamingju með plötuna, ertu ánægð 
með hana og móttökurnar?
,,Jú, ég get ekki verið annað. Mót-
tökurnar hafa hjálpað mér að verða 
enn ánægðari með plötuna. Ég var 
upphaflega bara sátt við hana, hún 
var eins og skyldmenni sem manni 
þykir vænt um með kostum og göll-
um. Það gleður mig að að platan skuli 
láta fólki líða vel, hvers vegna ná-
kvæmlega hún gerir það á ég erfitt 
með að henda reiður á, nema kannski 
að þetta eru hjartnæmir textar og 
lögin í mildari kantinum.“ 

Kom aldrei til greina að gera stuð-
plötuna Olla Stuð og Stuðboltarnir?
,,Kannski geri ég það bara næst. Ról-
egheitin voru ekki ákveðin fyrirfram 
heldur dúkkuðu hugmyndirnar bara 
upp í kollinum og tóku svo endanlega 
þessa rólegu mynd þegar ég ákvað að 
vinna plötu.“

Hvenær gerðist það?
,,Svona ári áður en ég tók plötuna upp 
og það var að miklu leyti fyrir hvatn-
ingu 12 tóna. Þá höfðu þeir heyrt mig 
spila tvö lög á tónleikum. Þeir höfðu 
samband og lýstu sig tilbúna til að 
styðja mig í því að fara alla leið.“

Mér finnst eitthvað fornt við plöt-
una, smá svona elliheimilið Grund 
og Gamla gufan-fílingur, þótt það sé 
erfitt að benda nákvæmlega á hvað 
kveikir þau hugrenningatengsl.
,,Já, ég hef einmitt heyrt að gamla 
fólkið sé ekki síður að fíla plötuna 
en það unga, sem gleður mig mjög. 
Tónlistin skapar  kyrrð og ró og fólki 
finnst nærandi að hlusta á hana heima 
hjá sér. Þetta er engin partíplata. En 
við þurfum þetta allt í bland. Tónlist 
sem skemmtir okkur, tónlist sem við 
getum öskrað og steytt hnefann við … 
en svo er líka gott að hafa músik sem 
leyfir manni að horfa inn á við.“

Einmitt. Þá er spurning hvort þér 
leiðist nútíminn?
,,Nei, mér leiðist hann ekki, en það 
er margt í tónsköpun og upptöku-
tækni í dag sem er orðið næstum of 
auðvelt og fljótgert. Ég reyndi því 
að stilla tækninni svolítið upp á móti 
mér, tók t.d. gítar og söng alltaf upp 
bæði í einu í heilum tökum inn á teip, 
þannig að það var ómögulegt að dauð-
hreinsa. Kannski er ég bara gamal-
dags eða eitthvað. Annars er ég líka 
mjög gefin fyrir þjóðlagatónlist frá 
ýmsum löndum sem er oftar en ekki 
hundgamlar upptökur eða nýlegri 
músík sem byggist á gamalli hefð. 
Þar blæða kannski inn einhver áhrif. 
Mér finnst margt stórkostlegt við nú-
tímann, en – það er náttúrlega algjör 
klisja að segja þetta – hraðinn og lífs-
gæðakapphlaupið höfðar ekki mikið 
til mín. Á einhver hátt líður mér í 
músikinni eins og ég sé að staldra við. 
En ég er líka að líta til baka.“

Hvað kom þér upphaflega  af stað 
í tónlistinni? Bróðir þinn Eyþór 
kannski…
,,Hann er að vísu ekki bróðir minn...“

Grín. Ertu komin af tónlistaráhuga-
fólki?
,,Já, það er tónlist í báðum ættum og 
mikið sungið á heimilinu. Það var mest 
hlustað á klassík á heimilinu, klassík, 
Abba og Bítlana. Ég byrjaði í tónlistar-
námi sex ára og var nokkuð samfleytt í 
námi þar til ég útskrifaðist fyrir tveim-
ur árum. Sem barn lærði ég á fiðlu, 
svo lærði ég söng, en ég er sjálflærð 
á gítar. Ég vildi ekki að neinn kenndi 
mér á hann þá, en núna er mig farið að 
langa í tíma, m.a. til að læra fjölbreyti-
legri tónlist og betri líkamsbeitingu.“

Hvernig er tónlistarferillinn hjá þér 
búinn að vera?
,,Ég var í unglingasveitinni Mósaík 
sem tók þátt í Músiktilraunum. Þar 
var Benni Hemm Hemm meðlimur. 
Svo hef ég spilað með hinum og þess-
um, en einna mest með múm sem ég 
byrjaði að spila með árið 2003.“

Þú hefur væntanlega umgengist 
múm þegar þú varst  í MH. Ef við segj-
um að múm sé Spilverk þjóðanna 20 
árum síðar, má þá ekki segja að þú 
sért Diddú?

Ólöf Arnalds er 27 ára tónlistarkona úr Reykjavík sem hefur hlotið mikla athygli síðasta misserið. Hún 
söng nokkur lög á Seríu, sólóplötu Skúla Sverrissonar sem kom út í fyrra, og nýlega kom út fyrsta sóló-
plata hennar, ,,Við og við“. Platan hefur vakið mikla lukku, enda falleg og endurnærandi. Ólöf ,,plokk-
ar nú hringinn“ á vegum Rásar 2 með Lay Low og Pétri Ben og er hálfnuð í yfirreið sinni um landið. 



Hreðavatnsskáli brúar bilið milli norðurs og suðurs. Þar er gott að nema staðar og fá sér 
eitthvað í gogginn því staðurinn er vinalegur og veitingarnar við allra hæfi. Fylla svo tankinn á 
nýju Orkustöðinni og halda ferðinni áfram.

Skálað í skála
Í tilefni opnunar bensínstöðvarinnar gerum við okkur dagamun í dag, laugardag kl. 15.
Skálum í kaffi og kakó og sporðrennum vöfflum með rjóma.
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Dagskrá
• Hinir heilmiklu Hjalti Úrsus og félagar
• Leikhópur flytur þætti úr Ásu í ástandinu
• Kvartettinn Silfurefirnir

Dansiball
Um kvöldið sláum við svo upp balli í Hreðavatnsskála þar sem

hljómsveitin Kopar leikur sér. Húsið opnar kl. 22 og er ballið 
í boði Orkunnar.

Við hvetjum alla til að hlusta á beina útsendingu frá Reykjavík
101,5 sem verður með beina útsendingu frá opnunarhátíðinni. 

Sendingartíðnin í Borgarfirði er 106,5.

Hreðavatnsskáli er þekktur sem staður elskenda. Við hvetjum því alla 
til að koma í sínu besta skapi og njóta hátíðarinnar með okkur.



Þ
ótti ekkert skrítið 
þegar þú varst lít-
ill að vera í ballett-
sokkabuxum en ekki 
í takkaskóm?
Það var ákveðið 

tímabil þegar ég var alltaf valinn 
síðastur í lið í boltaleikjum en það 
var fljótt að ganga yfir.

Hefur þú orðið fyrir fordóm-
um fyrir því að vera ekki samkyn-
hneigður og vera ballettdansari?
Ég finn oft fyrir þeirri þröngsýni 
en það er eitthvað sem ég er hætt-
ur að spá í.

Fjölskylda þín er mjög listræn, 
eruð þið heima saman að föndra 
eða setja upp sýningar?
Kemur fyrir að við föndrum saman 
en fjölskyldusirkusinn hefur ekki 
verið stofnaður enn.

Hvernig er að dansa við Kon-
unglega ballettinn í Stokkhólmi? 
Eru þetta gífurlegar kröfur sem 
þér eru settar þar?
Á stundum er það nánast eins og 
herþjónusta bæði án enda og and-
stæðinga en auðvitað er það bæði 
spennandi og krefjandi í senn.

Áttu kærustu?
Já, og hún er líka dansari.

Hvert er takmarkið?
Það er langt síðan ég náði mínu 
takmarki, er að vinna í því að búa 
mér til ný.

Hvenær varstu hamingjusam-
astur?
Ég reyni að gleyma þeim augna-
blikum jafnóðum svo ég nái í 
hvert skipti að uppgötva hamingj-
una upp á nýtt.

Hvað þolir þú ekki í fari ann-
arra?
Ragmennsku.

Dýrmætasta eignin?
Sú eign sem ég eyði mestum tíma 
með: Rúmið mitt.

Hvar myndir þú búa ef þú hefð-
ir algerlega frjálst val?
Ì háum turni með útsýni yfir haf 
og fjöll.

Uppáhaldsplatan þín?
Andrew. 

Þú ert að fara á grímuball og 
mátt fara í hvaða búning sem er. Í 
hverju ferðu?
Annaðhvort í plötubrynju með 
hjálm eða sem Ayatollah Khomeni. 

Hvaða lifandi persónu berðu 
mesta virðingu fyrir?
Karli föður mínum.

Hvaða frasa ofnotar þú?
„Að sjá það fallega í því ljóta.“

Ef þú ættir tímavél, hvert mynd-

ir þú fara og af hverju?
Endurreisnin hefur alltaf heill-
að mig, þá voru list og vísindi eitt 
og uppskriftin að gulli virtist bara 
handan við hornið.

Hvað gerir þig þunglyndan?
Torleyst vandamál og heimskuleg-
ar reglur.

Hvernig slappar þú af?
Með góða bók eða heiladauður 
fyrir framan sjónvarpið.

Áttu þér neyðarlega nautn? 
Ég fæ mér alltaf pönnukökur og 
kakómalt á sunnudögum.

Ef þú hefðir ofurafl, hvert 
myndi þitt vera?
Að geta stoppað tímann.

Hvert er uppáhaldsorðið þitt?
Jamm.

Ef einhver myndi gera kvik-
mynd um líf þitt, hver ætti að 
leika þig?
Bróðir minn Ólafur E. Egilsson, 
með góða hárkollu.

Hvaða lag myndir þú vilja láta 
spila í jarðarförinni þinni?
Lamb guðs eftir Samuel Barber.

Hvernig viltu að fólk minnist þín?
Sem draumóramanni.

Hver er mikilvægasta lexían 
sem þú hefur lært í lífinu?
Að treysta á  eigið innsæi.

Segðu okkur leyndarmál.
Guð er heimsfrægur …

Hvernig heldurðu tánum í 
formi?
Hætti aldrei að hreyfa þær.

Hvað er næst á dagskrá ?
Að semja dansverkið Degenerat-
or fyrir Konunglega ballettinn hér 
í Stokkhólmi, frumsýnt í nóvember 
2007.

Hvað ætlarðu að gera þegar þú 
hættir að dansa?
Læra höggmyndagerð, vinna sem 
danshöfundur, skósmiður ... List-
inn virðist vera endalaus.

Stundum er ballettinn 
nánast eins og herþjónusta



Vegna reyklyktar eftir brunann í Austurstræti verða ferða og skóla-töskur hjá okkur í EymundssonAusturstræti seldar með 50%afslætti núna um helgina. 
15% afsláttur verður einnig af öðrum vörum í versluninni.

Eftir allsherjar hreingerningu hjá okkur bjóðum við upp á vöfflur og 2 fyrir 1 á öllum kaffidrykkjum.



„Og einangrunin hefur kennt 
okkur, að undanfari mikilla tíð-
inda eru ekki endilega fundir í 
bakherbergjum stórvelda, að há-
skinn sé ekki bara í fyrirsögnum 
stórblaða, heldur líka þegar blár 
Landróver birtist á hæð og nálgast 
á mikilli ferð, eins og á vonlaus-
um flótta undan rykorminum sem 
læst hefur skolti sínum aftaní far-
artækið og hótar að gleypa það.“

Jón Kalman Stefánsson: Skurðir 
í rigningu (1996)

stóð á textaborða með sjónvarps-
fréttum 18. mars um leið og frétta-
maður las fern göng.

Því miður sést æ oftar rugling-
ur í notkun fleirtöluorða af þessu 
tagi. Hann kemur fram á þremur 
tónleikum, las ég einhvers staðar, 
og jafnvel sjást fjórar buxur. Einn 
tónleikur? Ein buxa? 

Mbl. 20. mars: „Mugison sagðist 
vera flökkutík í viðtali við Lesbók 
á dögunum. Hann flytur þannig 
búferlum ótt og títt en þetta ein-
kenni hans spillist og yfir í tón-
listina …“. Hvað merkir þetta? Er 
þetta komið frá spill over í ensku? 
Ekki merkir það að spillast. Og 
ekki er þetta íslenska. 

„Öll börn sem skíra í Grafarvogs-
kirkju fá smekk …“ segir í mynda-
texta í Blaðinu 21. mars. Hroð-
virkni, kæruleysi, vanvirðing við 
tungu og lesendur?

er ein tískuvitleysan enn. Í Mbl. 
21. mars segir: „Finnsku greppi-
trýnin í Lordi setja afar háar 

kröfur um aðstöðu þegar kemur 
að tónleikahaldi.“ Í sjónvarps-
auglýsingu sem tæpast er lögleg 
segir: „Þegar kemur að ferskum 
[bjór]…“.  „Þegar kemur að ráðn-
ingu fólks er horft á alla mann-
eskjuna,“ Mbl. 22. mars. Sjá menn 
ekki hvað þetta er skelfing asna-
legt?

„Björk Guðmundsdóttir er á barmi 
heimsreisu“ – segir í Fréttablað-
inu 22. mars, og við skulum vona 
að hún steypist ekki fram af. 
Barmur merkir brún, þröm, jaðar 
o.fl. Menn geta verið eða ramb-
að á barmi örvæntingar og jafn-
vel glötunar, en um ferðalög ættu 
blaðamenn að hafa önnur orð.

„Fagnaðarhöldum frestað í Firðin-
um,“ segir í fyrirsögn í Fréttablað-
inu 11. apríl. Hátíðahöld þekkjum 
við, veisluhöld, ræðuhöld og jafn-
vel skepnuhöld. Sömuleiðis veislu-
fagnaður, afmælisfagnaður, sum-
arfagnaður, o.s.frv. En fagnaðar-
höld? Hvað er það?

Hallberg Hallmundsson send-
ir þessa ágætu braghendu, bak-
sneidda:

Löngum hafa lofnarkvæðin létt 
mér stundir.

Dufla títt við dauðasyndir.
Drambsöm girndin undir kyndir.

Ég skora á alla sem vilja vanda 
málfar sitt að forðast algerlega 
varðandi, hvað varðar, hvað snert-
ir. Það er ljótt stofnanamál og með 
öllu óþarft. Notið heldur góðar og 
gildar og einfaldar forsetningar: 
um, í, fyrir o.s.frv.

Lausn krossgátunnar er birt að viku liðinni á vefnum, www.gatur.net

Þú sendir SMS skeytið JA LAUSN LAUSNARORÐIÐ á
númerið 1900! Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón.

Þá sendir þú SMS-ið  JA LAUSN JON
Dregið úr réttum svörum n.k. fimmtudag kl. 12. - 99 kr. sms-ið

Leystu krossgátuna
Þú gætir unnið
Eragon á DVD!

Síðan ég kom til Íran þá hefur 
fólk stanslaust spurt mig hvort ég 
hafi farið til Esfahan. Allir virðast 
sammála um töfra Esfahan og að 
það sé ekki hægt að fara frá Íran 
án þess að hafa upplifað þennan 
gimstein persnerskrar menning-
ar. Þannig að þegar Ali sem ann-
ars er búsettur á Íslandi hringdi í 
mig frá Esfahan og sagði mér að 
koma, stökk ég í næstu flugvél. 

Þegar ég lenti í Esfahan mætti 
mín annað andrúmsloft en í Teh-
eran. Fólkið er í öðrum gír og allt 
er mun afslappaðra. Þegar ég kom 
heim til bróður Ali mætti mín í dyr-
unum kvennager, móttökunefnd 
með breiðustu brosum sem ég hef 
séð. Dæturnar voru hver annarri 
fegurri og persnerskur elegans 
lak af þeim og móðurinni. Þegar 
ég mætti var síestan að bresta á 
og allir að fara leggja sig. Í Esfa-
han er síestan í hávegum höfð, frá 
eitt til fjögur eru allir lamaðir. Há-
degismaturinn er aðalmáltíðin og 
svo er lagt sig. Um kvöldið drógu 
stelpurnar fram hljóðfærin sín og 
stórfjölskyldan safnaðist saman í 
stofunni sem breyttist í tónlistar-
sal með persnerskum söng, dans 
og gleði. 

Esfahan er frægt fyrir íslamsk-
an arkitektúr og óendanlega fal-
legar moskur og hallir, þar fær 
maður svo sannarlega tilfinningu 
fyrir því hversu mikið heimsveldi 
Persía var. Á Safavid tímabilinu 
blómstraði persnersk list og arki-
tektúr og á þeim tíma varð Esfa-
han höfuðborg þriðja heimsveld-
is Persíu og blómstraði í valdatíð 
Shah Abbas (1587 – 1629). Evrópu-
búar höfðu aldrei séð aðrar eins 
hallir, moskur og garða og Esfa-
han fékk viðurnefnið “Esfahan 
nesf-e jahan” sem þýðir “Esfahan 
er hálfur heimurinn.” Það er auð-
velt að sjá hvaðan sú speki hefur 
komið.

Imam moskan og Imam torgið 

er eitt það fegursta sem ég 
hef séð í heiminum og fer 
á listann með Taj Mahal. 
Ég varð orðlaus yfir öllu 
bláa mósaíkinu og skreyt-
ingunum á öllum veggj-
um og loftum. Hvert sem 
maður lítur eru bygging-
ar listaverk og andrúms-
loftið töfrandi. Við endan 
á torginu settumst við út 
á tehús á annarri hæð og 
sátum þar dágóða stund bara til að 
meðtaka það sem fyrir augum bar. 
Ótrúleg töfrandi fegurð og auð-
velt að ýminda sér að vera stadd-
ur í prinsessuævintýri í 1001 nótt.

Það er endalaust hægt að skoða 
í Esfahan, tínast á markaðnum 
innan um skartgripi og skraut-
muni, ganga um garðana og brýnn-
ar og hanga á tehúsum. Öll borgin 
er eins og eitt stórt safn. En það 
er samt alltaf magnaðast að vera 
inn á þessum fjölskyldum. Og af 
því að Ali var í heimsókn safnaðist 
stórfjölskyldan alls staðar saman. 
Og alls staðar var mér tekið með 
opnum örmum, gestur gestsins er 
mikilvægari en gesturinn. Fjöl-
skyldan hafði meiri áhyggjur af 
því að ég borðaði nóg heldur en 
Ali.

Hvar annars staðar en í Íran 
getur maður borðað yfir sig af 
geðveikum heimagerðum mat og 

þegar maður segir takk 
fyrir matinn, er svarað 
takk fyrir að borða mat-
inn okkar. Svo leggst 
maður afvelta útaf á per-
snersku teppi á stofu-
gólfinu og rotast af ofáti 
og þá kemur húsmóðirin 
með teppi og breiðir yfir 
mann, og maður leggur 
sig með ömmunni. 

Á kvöldin rýmir fjöl-
skyldan til í stofunni og dýnum, 
teppum og koddum er rúllað út í 
beina röð og búið til pulsuverk-
smiðju fyrir gestina eins og Ali 
kallaði það. Þar liggja þau í einni 
röð og sofa eins og pulsur á færi-
bandi. Svo ótrúlega kósí. Í Íran 
veit maður aldrei hjá hvaða fjöl-
skyldu maður endar með að gista 
og því betra að hafa alltaf tann-
burstann í töskunni. 

Það sem er mest sjarmerandi 
við þetta fjölskyldulíf er hversu 
sjálfum sér nóg þau eru. Það þarf 
engin tilbúin skemmtiatriði, þau 
skemmta hvort öðru. Konurnar 
sameinuðust í eldhúsinu og upp-
vaskið breytist í söng og dans, 
trúnó og hlátur. Dansspor eru 
stigin inn á milli við tónlistina 
sem ómar alls staðar í bakgrunn-
inum og frænkurnar voru æstar í 
að kenna mér þennan tælandi per-
snerska dans. Seiðandi augnaráð-
ið með tilheyrandi mjaðma- og 
fíngrahreyfingum er nóg til að dá-
leiða flesta. 

Þegar ég kvaddi Esfahan seint 
um kvöld, þá var það gestrisnin 
og hlýjan frá fjölskyldu Ali sem 
skein alls staðar í gegn sem stóð 
upp úr ferðinni. Það er alltaf hægt 
að koma og skoða moskurnar, hall-
irnar, brýnnar og garðana, en að 
vera ein af fjölskyldunni í nokkra 
daga er ómetanlegt. Sannir töfrar 
Esfahan felast í fólkinu. 

hannabjork@gmail.com
hannabjork.blogspot.com

Töfrar Esfahan





Stundum er eins og 
þjóðerniskennd Ís-
lendinga bein-
ist að öllu öðru en 
okkur sjálfum. Við 

montum okkur af 
besta vatninu, hrein-

asta loftinu og falleg-
asta landslaginu. En 
þegar kemur að sjálf-

um okkur þá gleypum við við öllu 
sem erlent er (nema auðvitað inn-
flytjendum).
Ekki nennum við að púkka upp 
á púkalegu arfleifð okkar. Ekki 
viljum við syngja þessar asna-
legu rímur sem engin laglína er 
í, gamlar íslenskar hátíðir hafa 
löngu vikið fyrir kristnum tylli-
dögum og þjóðbúningar sjást bara 

á 17. júní og á gömlum konum í 
fermingum.

Ég vil sjá fleiri íslensk sérkenni 
í daglegu lífi. Fólk ætti að fá sér 
mjöð á barnum, súpu úr öskum, 
og syngja afmælissönginn í fimm-
und. Og fyrst og fremst ættum við 
að uppfæra þjóðbúning karla.

Hvort er maður íslenskur kot-
bóndi eða írskur búálfur í vestinu 
græna? Ég gekk eitt sinn niður 
Laugaveginn í búningnum og var 
stöðugt stoppaður af ferðamönn-
um sem vildu taka mynd af skrítna 
gaurnum. Sumir spurðu meira 
að segja hvar gullpotturinn við 
enda regnbogans væri? Mér leið 
eins og ég ætti að halda boltum á 
lofti og syngja svo hratt að eng-
inn skildi hvað ég væri að segja, 

helst á meðan annar bóndadurg-
ur í grænu vesti spilaði á banjó og 
gyðingahörpu.

Mér þætti líka gaman að sjá 
Ólaf Ragnar í þjóðbúningnum í 
opinberri heimsókn í Frakklandi. 
Skotthúfan og hálsklúturinn yrðu 
frábær landkynning, þó svo ég sé 
ekki viss um að Dorrit yrði sátt 
við Óla allan ullaðan.

Ég lýsi hér með eftir nýju sniði 
fyrir karlbúninginn, alvöru bún-
inginn en ekki svart/hvítan hátíð-
arbúning. Smá nútímavæðingu, 
skarpara sniði og aðeins fínni ull 
(og enga sauðskinnskó). Án efa er 
einhver búinn að þessu nú þegar 
og ef svo er þá drífið ykkur í því 
að koma hugmyndinni á framfæri. 
Íslenskir karlmenn bíða í ofvæni.
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250GB LaCie Porsche 
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CCN:ISL-100512-001
FSC SCALEO H CORE2 VISTA
Intel Core 2 Duo E6300 örgjörvi
- 2MB, 1066MHz FSB, LGA775
nVidia GeForce 7300LE 256MB
- TV-out, DVI
1024MB Vinnsluminni DDR2 667
250GB Harður diskur (SATA)
Media Bay að framanverðu
DVD Skrifari
Innbyggt þráðlaust netkort
Lyklaborð og mús

Microsoft Windows Vista Premium
Microsoft Works
Norton Internet Suite 2006
2 ára alþjóðleg ábyrgð

S26361-K1155-V170
22”FSC SCALEOVIEW 5MS
22” Widescreen LCD skjár
DVI og D-Sub (VGA) tengi
1680 x 1050 upplausn
Innbygðir hátalarar
16.7 milljón litir
Birta 300 cd/m2
Skerpa 700:1
5ms svartími

Intel Core 2 Duo

250GB Harður diskur

nVidia GeForce 7300LE 256MB

Windows Vista Premium

1GB Vinnsluminni

PSPADE-00M00VN5
TOSHIBA SATELLITE P100-454
Intel® Core 2 Duo T5500
17” WXGA HB TrueBrite
- Upplausn 1440 x 900
nVIDIA GeForce Go 7600 128MB
2GB DDR Minni (Mest 4GB)
100GB Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
Þráðlaust netkort
Kortalesari 5 - 1
Firewire - DV Ready
Vökvaþolið lyklaborð
Microsoft® Windows® Vista Premium
Microsoft Works
Microsoft® Office OneNote ™ 2003
2 ára alþjóðleg ábyrgð

Intel Core 2 Duo

100GB Harður diskur

nVidia GeForce Go 7600

Windows Vista Premium

2GB Vinnsluminni
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Kl. 14.00
Kvintett Jóels Pálssonar leikur á 
Jazzhátíð Garðabæjar. Sveitina 
skipa auk Jóels þeir Hilmar Jens-
son, Davíð Þór Jónsson, Valdimar K. 
Sigurjónsson og Matthías Hemstock. 
Tónleikarnir fara fram í sal Tónlistar-
skóla Garðabæjar.

Blásið til vortónleika

Kammerhópurinn Camerarctica 
flytur kvartett eftir Olivier Mess-
iaen í Hallgrímskirkju á morgun. 
Verkið „Kvartett um endalok tím-
ans“ samdi Messiaen árið 1940 
þegar hann var fangi Þjóðverja í 
fangabúðunum í Görliz. 

Verkið var frumflutt í fanga-
búðunum 15. janúar árið 1941 af 
tónskáldinu og samföngum hans 
en þar dvöldust einnig fiðluleik-
ari, klarinettuleikari og sellóleik-
ari auk Messiaens sjálfs sem var 
orgel- og píanóleikari. Í fangabúð-
unum þar sem tíminn hætti næst-
um að vera til urðu andstæðurnar 
um tímann og eilífðina tónskáld-
inu hugleiknar. Í formála verks-
ins er tilvitnun í Opinberunarbók 

Jóhannesar þar sem fjallað er um 
heimsendi. Tónskáldið skrifar þar 
að hljóðfæraskipanin hafi dregið 
athygli hans að þögulli dýrkun og 
þeirri friðarsýn sem fylgja myndu 
heimsendi. Á þessum tíma inni- 
og útilokunar varð honum hugs-
að til þeirra grundvallarkrafta 
sem stjórna lífinu og miðlaði því í 
þessu víðfræga verki.

Á tónleikunum mun Ármann 
Helgason leika á klarinett, Hildi-
gunnur Halldórsdóttir leikur á 
fiðlu, Sigurður Halldórsson strýk-
ur strengi sellósins og Örn Magn-
ússon leikur á Bösendorfer flygil-
inn.

Tónleikarnir hefjast kl. 17 og er 
miðasala við innganginn.

Endalok tímans

Er hægt að vera hlutlaus 
þegar það geisar stríð fyrir 
utan gluggann hjá þér? Það 
er ekki friðvænlegt í Sæ-
dýrasafninu, nýju leikriti 
frönsku skáldkonunnar 
Marie Darrieussecq.

Rithöfundurinn Darrieussecq 
hefur dálæti á Íslandi en fyrsta 
leikritið hennar verður heims-
frumsýnt hjá Þjóðleikhúsinu á 
næsta leikári. Hún er stödd hér 
á landi í sinni sjöttu Íslandsheim-
sókn og kynnir verk sitt í Þjóðleik-
húskjallaranum kl. 15 í dag. 

Darrieussecq segist hafa séð 
fyrir sér fólk í glerhúsi, innilok-
un og raka og þess vegna ákvað 
hún að sögusvið verksins væri sæ-
dýrasafn. „Verkið fjallar um par 
sem rekur slíkt safn en þeirra dag-
lega lífi er ógnað því það geysar 
stríð í landinu. Gamlir vinir þeirra 
skjóta upp kollinum en þau eru 
orðið flóttafólk - því þarf að finna 
þeim stað, gefa þeim að borða og 
svo framvegis. Síðan bætist her-
foringi við og stríðið færist nær 
þeim. Stærsta spurningin í verk-
inu er sú hvort hægt sé að vera 
hlutlaus í stríði, mun þetta fólk 
berjast eða ekki.“

Darrieussecq útskýrir að breytt 
heimsmynd kalli á nýja hugsun og 
að eftir fall Berlínarmúrsins og 
hryðjuverkaárásirnar í New York 
og Madrid hafi veröldin skroppið 
saman. Hún segir að vinir sínir frá 
Líbanon hafi hrundið af stað hug-
leiðingum hennar um stöðu nú-
tímafólks gagnvart stríðsátökum. 
„Vinir mínir frá Líbanon upplifðu 
stríð í sínu heimalandi og það litar 
þeirra lífsbaráttu og barnanna 
þeirra. Ég tel við getum ekki verið 
hlutlaus lengur. Það var kannski 
hægt á tímum kalda stríðsins en 
ekki lengur.“ 

Marie Darrieussecq sló í gegn 
með fyrstu skáldsögu sinni, Gylt-
ingu, árið 1996. Skáldsagan varð 
metsölubók í Frakklandi og hefur 
verið þýdd á fjölda tungumála, þar 

meðal annars á íslensku. Darri-
eussecq hefur sent frá sér nokkar 
skáldsögur og smásagnasafn. Ís-
lenska þýðingu á verkinu gerir rit-
höfundurinn Sjón í samvinnu við 
höfundinn en þau Marie er mikl-
ir vinir. Fjölmargir aðrir íslensk-
ir listamenn sem betur eru þekkt-
ir fyrir störf sín utan leikhússins 
munu koma að uppsetningunni, 
auk leikara Þjóðleikhússins. 

Leikstjóri sýningarinnar verður 
hinn virti samlandi Marie, Arthur 
Nauzyciel, sem nýlega leikstýrði 
gestaleiksýningunni Ímyndunar-
veikinni í Þjóðleikhúsinu. 

Kynningin í dag er einn af við-
burðum í Viku bókarinnar og liður 

í frönsku menningarkynning-
unni Pourquoi Pas – Franskt vor 
á Íslandi. Á kynningunni verður 
fjallað um höfundinn og leikrit-
ið á íslensku, leikkonurnar Bryn-
hildur Guðjónsdóttir og Margrét 
Vilhjálmsdóttir lesa úr verkum 
höfundar á ensku og íslensku, og 
að lokum verða pallborðsumræð-
ur á ensku með þátttöku Marie 
Darrieussecq og Arthur Nauzyc-
iel, leikstjóra væntanlegrar sýn-
ingar. Melkorka Tekla Ólafsdótt-
ir stýrir umræðum en þar verður  
meðal annars rætt um höfundar-
verk Darrieussecq, Sædýrasafnið 
og listrænar áherslur höfundar og 
leikstjóra.

Nútímafólk á stríðstímum

Framsókn í Reykjavík býður þér í létt
spjall alla laugardaga kl. 11:00-13:00
fram að kosingum á kosningaskrifstofunni
Skógarhlíð 20 (Ýmishúsinu).

Létt spjall

Kosningaskrifstofa í Reykjavík, Skógarhlíð 20, 105 Reykjavik, sími: 582 9499, reykjavik@framsokn.is

Líttu við og hittu frambjóðendur.

Allir velkomnir !
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DCRHC37
Carl Zeiss Vario-Tessar linsa
40x optical aðdráttur
Tengistöð
Fjarstýring

HDRHC5
HD 1080i upptaka
Carl Zeiss Vario-Sonnar linsa
2,7” Clear Photo LCD Plus snertiskjár
HDMI

DCRSR72
41 klst. Upptaka á 60GB harðan disk

3G fallvörn 
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Sony Handycam
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Fjalakötturinn heldur áfram að 
sýna spennandi heimildarmynd-
ir en þar er nú sjónum beint að 
franska kvikmyndagerðarmannin-
um Raymond Depardon. Á morgun 
gefst gestum í Tjarnarbíói einnig 
kostur á að sjá brot úr heimildar-
mynd um fjöllistamanninn Ketil 
Larsen sem myndlistarmaður-
inn og leikarinn Tómas Lemarquis 
gerir ásamt Joseph Marzolla. 

Í myndinni er Katli Larsen fylgt 
eftir í sínu daglega amstri. Lista-
maðurinn hefur gaman af því að 
segja sögur sem hann tekur upp 
á lítið upptökutæki en sögurnar 
færa hlustendur sína inn í annan 
og ævintýralegri heim. Sýnt verð-
ur stutt brot úr myndinni og að því 
loknu verða umræður um frásagn-
artækni heimildarmynda þar sem 
þátttakendur verða Joseph Marz-
olla, Vera Sölvadóttir og Sólveig 
Anspach.

Fjalakötturinn sýnir þrjár mynd-
ir eftir Depardon en hann vinn-
ur eftirminnilega á mótum kvik-
mynda- og ljósmyndalistar.  Hann 
hóf feril sinn sem blaðamaður og 
ljósmyndari en fór síðar að útbúa 
fréttir fyrir sjónvarp og kvik-
myndahús og upp úr því að gera 

heimildarmyndir. Á þeim rúmlega 
fjörutíu árum sem eru liðin frá því 
að hann gerði sína fyrstu mynd er 
hann orðinn að einum virtasta leik-
stjóra Frakklands.

 Á morgun verða sýndar tvær 
myndir hans, „Byltingargjörnu 
árin“ þar sem Depardon fer yfir 
feril sinn sem fréttaljósmyndari 
en í myndinni „10. salur, myndbrot 
úr réttarhöldum“ fá áhorfendur að 
fylgjast með réttarhöldum í dóms-
húsi í tíunda hverfinu í París. Dep-
ardon kynnir sér tólf dómsmál og 
líf karla og kvenna sem komist 
hafa í kast við lögin. Á undan síð-
arnefndu myndinni verður kynn-
ing á fyrrgreindri heimildarmynd 
um Ketil Larsen en áætluð frum-
sýning hennar er í haust.

Síðasta mynd sunnudagskvölds-
ins verður endursýning Reykjavík 
Documentary Workshop á heim-
ildarmyndinni Pryrechnyy.

Á mánudagskvöldið verða síðan 
sýndar tvær myndir Depardons til 
viðbótar. Í myndinni „Gróf brot“ 
fylgir Depardon eftir lögbrjótum 
allt frá því að þeir eru handteknir 
þar til þeir eru  komnir á lögreglu-
stöðina og hitta saksóknarann og 
verjanda sinn en í „1974, sneiðmynd 

úr sveitinni“ er viðfangið fyrrum 
fjármálaráðherra Frakka, Valéry 
Giscard d’Estaing, og kosningaher-
ferð hans árið 1974 þar sem Dep-
ardon fylgdi honum eftir í hverju 
spori og fangaði sjaldgæf augna-
blik í sögu franskra stjórnmála. 

Réttvísi, pólitík og Ketill

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

     

   
                

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is

OPIÐ HÚS 
Í DAG 21.apríl 2007 í

Myndlistaskólanum í Reykjavík
• Ný námsbraut MÓTUN - leir og tengd efni 2ja ára fullt nám, leiðir til BA gráðu.
• Myndlistar- og hönnunarsvið 1 árs nám - umsóknarfrestur rennur út 25.maí.
• Sýning á verkum nemenda skólans.
• Tilraunir á verkstæði með Camera Obscura 6 - 12 ára.
• Litaleikhús 3 - 5 ára.
• Rennsla á keramikverkstæði fyrir alla aldurshópa.
• Fjölbreyttar sýningar í tengslum við afmælið sjá nánar á heimasíðu.
• Skráð á sumarnámskeið sem verða í júní og ágúst fyrir börn og unglinga.

ALLIR VELKOMNIR vöfflur og kaffi

Hringbraut 121 • www.myndlistaskolinn.is • sími 551 1990
    1 9 4 7 - 2 0 0 7
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Draumalandið
eftir Andra Snæ Magnason

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

21. apríl   lau.   9 sýning   kl 20
28. apríl   lau.   10 sýning   kl 20
5. maí   lau.   11 sýning   kl 20
12. maí   lau.   12 sýning   kl 20

Síðustu sýningar!

Kauptu ef þú þorir 
Hills Have Eyes á DVD 
í BT og þá færðu miða

á Hills Have Eyes 2 
sem nú er sýnd 

í kvikmyndahúsum*

FYLGIR

1.299

*ATH: Gildir meðan birgðir endast

ALLS EKKI FYRIR
VIÐKVÆMA! STRANGLEGA 
BÖNNUÐ INNAN 18 ÁRA

ALLS EKKI FYRIR
VIÐKVÆMA! STRANGLEGA 
BÖNNUÐ INNAN 18 ÁRA

Kammerkór Reykjavíkur og VÍS-
kórinn halda tónleika í Seltjarn-
arneskirkju á morgun og flytja 
verk eftir Antonio Vivaldi. Kór-
unum til fulltingis er kammer-
sveit undir handleiðslu Martins 
Frewer en einsöngvarar koma úr 
röðum kórfélaga. Stjórnandi er 
Björn Thorarensen. 

Kórarnir flytja Gloríu í D-dúr 
sem er þekktasta kirkjutónlistar-
verk barokktónskáldsins og La-
etatus sum í F-dúr sem óvíst er 
að hafi verið flutt hér á landi fyrr. 
Síðarnefnda verkið er samið við 
122. Davíðssálm: „Ég varð glaður 
er menn sögðu við mig: Göngum í 
hús Drottins.“

VÍS-kórinn lýkur með þessum 
tónleikum sínu fjórða starfsári. 

Hann er að mestu skipaður starfs-
fólki Vátryggingafélags Íslands 
og hefur frá upphafi leitast við að 
ráðast í metnaðarfyllri og meira 
krefjandi verkefni en gengur og 
gerist með starfsmannakóra hér-
lendis. Björn Thorarensen hefur 
stýrt kórnum frá upphafi. Kamm-
erkór Reykjavíkur fagnar fimm 
ára afmæli sínu um þessar mund-
ir og hélt upp á þau tímamót með 
velheppnuðum afmælistónleikum 
í Laugarneskirkju í mars. Kórinn 
er skipaður þjálfuðu söngfólki 
og hefur ráðist í fjölbreytt verk-
efni á þeim fimm árum sem hann 
hefur starfað. Björn tók við stjórn 
hans fyrir síðustu áramót.

Tónleikarnir á morgun hefjast 
kl. 17. 

Samið til dýrðar Drottni
Fyrstu tónleikar af þremur í nýrri 
15:15 tónleikasyrpu fara fram í 
Norræna húsinu á morgun. Röðin 
einkennist af fjölda frumfluttra 
verka sem hafa verið samin fyrir 
þetta tilefni. 

 Á tónleikunum leika Katie Buck-
ley hörpuleikari og Frank Aarnink 
slagverksleikari verk fyrir hörpu 
og slagverk og frumflytja verkin 
Leyndir dansar eftir Oliver Kent-
ish,  Eindir eftir Önnu Þorvalds-
dóttur og Nýtt verk eftir Úlfar I. 
Haraldsson sem öll eru samin fyrir 
Katie og Frank. Að auki leika þau 
verkin Skeljar eftir Daníel Bjarna-
son og Svítu fyrir hörpu eftir 
Benjamin Britten. Katie og Frank 
eru bæði félagar í Sinfóníuhljóm-
sveit Íslands.

Tónleikarnir hefjast kl. 15.15

Nýsmíðar óma
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OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
VINNINGAR ERU: GOD OF WAR 2 

DVD MYNDIR, FULLT AF PEPSI,

AÐRIR TÖLVULEIKIR OG
MARGT FLEIRA

STRANGLEGA BANNAÐUR INNAN 18 ÁRA!

LENDIR 26. APRÍL Í BT!

Frá örófi alda hafa böð verið mikill lúxus og stór liður í fegurð kvenna. 
Persónulega líst mér best á tíma Rómverja og Egypta þegar mörg-
um tímum var eytt í böð úr fínustu ilmolíum eða jafnvel liggjandi í 
mjólk og hunangi eins og Kleópatra. Ég hafði mjög gaman af að upp-
götva baðmenningu Japana þegar ég bjó þar í hálft ár. Þar er bað hálf-
gerð trúarathöfn: fyrst sturtar maður sig og þvær áður en maður stíg-
ur nakinn ofan í heitt, stílhreint kerið og eys yfir sig vatni úr fögrum 
sedrusviðarskálum. Ekkert er jafn róandi, slakandi og munúðarfullt 
og að liggja í heitu ilmandi baði enda ef til vill kærkomin minning úr 

móðurkviði. En nú er ég, hinn forfallni baðfíkill, að 
fara á límingunum yfir ástandi baðsins heima hjá 
mér. Fyrir utan það að börn fatta ekki að plastend-

ur og Playmobil-geimskip  passa ekki við hið „zen“-
lega baðumhverfi sem ég vil skapa mér, þá missti 
sonur minn risastóra glerflösku af rándýru Coté 
Bastide freyðibaði á baðkarsbotninn þar sem nú er 

stórt, ljótt gat í keramíkinni. Nýjasti meðlimur heim-
ilisins, Abyssiníuköttur með undarlega siði, vill helst 
hoppa ofan í bað með öllum sem þangað fara sem er 

vægast sagt ekki til að bæta rólegheitin. Til að toppa 
þessa atburðarrás þá hvarf kalda vatnið gersamlega fyrir 

skömmu sem þýðir að maður annaðhvort skaðbrennist eða þarf að nota 
forljóta tupperware skál til að ausa yfir sig volgu vatni (því að sjálf-
sögðu svíkur pípulagningamaðurinn mig að vanda). Í fyrradag var ég 
gráti nær og hringdi í vinkonu mína í örvilnan, það var annaðhvort hún 
eða rándýrt meðlimakort í LaugarSpa þar sem maður þarf að baða sig 
með ógnvekjandi miðaldra karlmönnum og saumaklúbbum með sellúl-
ít. Hálftíma síðar lá ég sátt heima hjá henni við kertaljós í hornbaðkari 
fylltu freyðandi möndlusápu og dreypti á rauðvínsglasi á meðan ég 
ákvað að næstu mánaðarlaun færu í gagngerar bað-endurbætur áður 
en sálarheilsan bæri af þessu varanlegan skaða. 

 Settu tvo bolla af þurrmjólk í baðið, 
mjólk hreinsar dauðar húðfrumur og endurnærir húðina. 

Dr. Hauschka baðsápa er í uppá-
haldi hjá mér og fæst í tveimur gerðum, slakandi og örvandi. 

„Ég hef alltaf gefið mig hundr-
að prósent í allt sem ég hef tekið 
mér fyrir hendur,“ sagði Mad-
emoiselle Chanel, ein frægasta 
tískudrottning allra tíma. Gabri-
elle „Coco“ Chanel var einstak-
lega vel gefin kona. Hún var snill-
ingur í samræðulist, framúrskar-
andi reiðkona og fær í stangveiði. 
Chanel varð fyrst kvenna til þess 
að stílfæra karlmannsföt 
og sníða þau fyrir hina 
praktísku, útivinnandi 
konu. Hún stalst oft í 
jakkaföt vina sinna 
sem hún breytti svo 
eftir eigin sniði. 
Einn besti fé-
lagi hennar, her-
toginn breski 
af Westminster 
veitti henni inn-
blástur í klass-
ískar Chanel-
flíkur eins og 
blazer-jakka úr 
tweed-efnum,
víðar kápur með 
belti, klassískar 
peysur með skyrtu-
krögum undir og 
hnepptum ermum. 
Mademoiselle Chan-
el hafði einstakt dá-
læti á kamillu-blóm-
inu sem hún notaði 
óspart í munstrum 
og skartgripum. Úr 
svítu sinni á Ritz-
hótelinu í París 
horfði hún  yfir hið 
fagra Place Vend-
ôme torg, en sex-
hyrnt lag þess 
endurspeglast til 
dæmis í úrum og 

öðrum  fylgihlutum frá Chanel. 
Hún boðaði þá nýbreytni að kona 
gæti gengið í sömu dragtinni að 
degi til og að kvöldlagi án þess að 
skipta um föt. Hið klassíska Chan-
el lógó var hannað árið 1921 og 
enn í dag er það afar nútímalegt. 
Frægasta ilmvatn í heimi er auð-
vitað Chanel no. 5:  einstök blanda 
af blómailmi og er enn í dag eitt 
mest selda ilmvatnið. Chanel-task-
an með frægu leður- og gullkeðj-
unni varð einnig til af praktísk-
um ástæðum: áður fyrr þurftu 
konur alltaf að halda á veskjun-
um sínum en Mademoiselle fann 

upp þessa hugvitsamlegu en 
elegant lausn á að bera tösk-
ur á öxlinni. Coco Chan-
el dó árið 1971 en eins og 
hún hafði vonað skildi hún 
eftir sig klassískan stíl sem 

á eftir að lifa að eilífu.  Árið 
1982 tók þýski fatahönnuð-
urinn Karl Lagerfeld við yf-
irhönnun Chanel og tókst 
að halda í klassísk gildi 
Chanel en krydda þau ætíð 
með örlitlum útúrdúrum. Í 
sumar koma þunnir sjiffon-
kjólar yfir hvíta boli sterkt 
inn ásamt „hot pants“ stutt-
buxum úr pallíettuefnum og 
silfruðum og gylltum málmá-
ferðum. Fyrir vetrarlínuna 
2007-2008 poppar Lagerfeld 
litapallettu  Chanel upp með 
túrkisbláu, gylltu og rauðu 
og notast mikið við köflótt 
efni í skoskum stíl. Einfaldi 
svarti kjóllinn sem Chan-
el gerði frægan var framúr-
stefnulegur í ár,  með beige-
litum lakksaumum og skór 
voru rokkaðir og uppháir.

Baðkrísan mikla





Deila Kristjáns Hreins-
sonar og Sveins Rúnars 
Sigurðssonar um enskan 
texta Eurovision-lagsins er 
enn og aftur komin í hnút. 
Fréttablaðinu hefur borist  
yfirlýsing frá Sveini Rúnari 
eftir að blaðið birti frétt um 
að Kristján hefði haft sigur 
í deilunni og myndi fá greitt 
fyrir vinnu sem hann hefði 
innt af hendi. 

Í yfirlýsingunni fer Sveinn Rúnar 
hörðum orðum um samskipti sín 
við Skerjafjarðarskáldið. „Engin 
skuldbinding var um að starfa 
áfram með Kristjáni Hreinssyni 
kæmi til sigurs í forkeppni Sjón-
varpsins fyrir Eurovision,“ segir 
Sveinn Rúnar. „Peter Fenner [sem 
semur textann við Valentine´s 
Lost] sendi mér textann óumbeð-
ið og ég sendi hann rakleitt áfram 
á Kristján,“ segir Sveinn Rúnar. 
„Sem notaði heilu og hálfu hend-
ingarnar úr texta Peters þannig að 
mér var ekki stætt á að notast við 
hann,“ bætir hann við. 

Sveinn Rúnar segir að Kristján 
hafi í einum af tölvupóstum sínum 
til sín lýst því yfir að önnur leið en 
lagaleg væri best til þess fallin að 
hann myndi ná fram markmiðum 
sínum. „Það kom nýlega í ljós að sú 
leið fólst í því að bíða átekta uns 
geisladiskur hópsins kæmi út og 
halda því fram að ekki hefði feng-
ist leyfi til að notast við einn texta 
hans,“ útskýrir Sveinn Rúnar 
og bætir því við að tvö vitni hafi 
borið því við að Kristján hafi gefið 
umrætt leyfi. „Ég taldi heppileg-
ast þrátt fyrir álit lögmanns míns 
að um augljóslega kúgun væri að 
ræða að fórna ekki meiri hagsmun-

um fyrir minni og fallast á kröfur 
Kristjáns,“ segir Sveinn.

Fréttablaðið hafði samband við 
Vigni Snæ Vigfússon sem er sagð-
ur vera eitt þessara vitna í tölvu-
pósti sem Sveinn Rúnar skrifaði 
Kristjáni Hreinssyni. „Á þessum 
tíma voru menn að gera tónlist í 
sátt og samlyndi í upptökuveri og 
þá bjóst maður ekki við öðru en að 
lagið kæmi út eins og gengur og 
gerist í þessum bransa. Hvað síðar 
fór fram á milli þeirra Sveins og 
Kristjáns get ég ekkert tjáð mig 
um,“ segir Vignir. „Mér finnst 
þessar deilur milli þeirra tveggja 
vera mjög leiðinlegar og ég hefði 
síður kosið að nafn mitt yrði dreg-
ið inn í þær.“  

Kristján Hreinsson, sem hing-
að til hefur ekki viljað tjá sig um 
málið við fjölmiðla, gaf á sér færi 
í gær vegna yfirlýsingar Sveins. 
„Það sem gerðist eftir að Sveinn 
Rúnar hafði tekið þá ákvörðun að 
nota ekki minn texta, sem heit-
ir To be or Not to be, skiptir mig 

engu máli,“ segir Kristján en 
bætir við: „Sveinn Rúnar sagði við 
mig, bæði skriflega og munnlega, 

að ástæðan fyrir því að ég væri 
ekki með í keppninni væri fyrst og 
fremst sú að RÚV vildi ekki að ég 
kæmi þarna nærri,“ bætir Kristj-
án við og segir reyndar að þegar 
hann hafi leitað svara hjá for-
svarsmönnum RÚV vegna þess-
ara yfirlýsinga hafi ekki fengist 
neitt nema loðin svör. Fréttablað-
ið hefur undir höndum tölvupóst 
þar sem Sveinn Rúnar skrifar til 
Kristjáns: „Þetta er verkefni RÚV, 
RÚV ræður þessu, þú þarft að leita 
til þeirra með þetta mál. Ég er ekki 
upphafsmaður þessa máls,“ skrif-
ar Sveinn í tölvupósti 1. mars, um 
það leyti sem þessar deilur eru að 
koma upp. 

„Þarna var Sveinn búinn að 
ákveða að texti Fenners yrði not-
aður en ekki minn,“ útskýrir 
Kristján. „Sveinn segir jafnframt 
að ég hafi gefið afdráttarlaust 
leyfi fyrir að nota textann Nótt 
eftir nótt í október. Það fyndna við 
þetta er að textinn varð ekki til 
fyrr en í nóvember. Ég get sann-
að það með tölvupóstsamskiptum 
að þessi texti var ekki til þá,“ segir 
Kristján en Fréttablaðið hefur 
undir höndum tölvupóst þar sem 
Vignir Snær Vigfússon og Gunn-
ar Þór Jónsson staðfesta að Kristj-
án hafi afdráttarlaust leyfi fyrir 
textanum. „Þetta eru bara lygar og 
ég get sannað það með tölvupósti 
að umræddur texti hafi ekki einu 
sinni verið til,“ segir Kristján. 

Kristján bendir á að fyrst engin 
skuldbinding hafi verið gefin um 
að hann myndi semja enska text-
ann og fyrst að hann á að hafa 
gefið leyfið fyrir notkun á textan-
um Nótt eftir nótt, af hverju gangi 
Sveinn Rúnar þá að öllum kröfum 
hans? „Það er skemmtileg kald-
hæðni örlaganna að Sveinn Rúnar 
Sigurðsson þurfi að opinbera heið-
arleika sinn á þennan hátt,“ segir 
Kristján.

Leikkonan Lindsay Lohan segist 
ekki vera áfengissjúklingur þrátt 
fyrir að hafa farið í meðferð ný-
lega. „Mér leið mjög vel í meðferð-
inni og var örugg. Og ég var þarna í 
mánuð. Þar með er ég ekki viss um 
að ég sé endilega fíkill eða alki,“ 
segir hún. Lindsay viðurkennir þó 
að hafa hagað sér óviðurkvæmi-
lega og hafi þurft að róa sig niður.

Lohan segist 
ekki vera alki



Hljómsveitirnar Plúseinn, Reykja-
vík! og Skátar ætla að blása til 
sjón- og tónlistarveislu í Stúdenta-
kjallaranum í kvöld. Auk tónleika 
sveitanna verður sýnd hin goð-
sagnarkennda kvikmynd SNUFF! 
frá árinu 1976, sem var leikstýrt 
af hjónunum Michael og Roberta 
Findlay.   

Plúseinn ættu þó nokkrir að 
þekkja undir nafninu Árni + 1. 
Árni er m.a. í hljómsveitunum 
Hairdoctor, FM Belfast og Mot-
ion Boys. Reykjavík! sendi frá 
sér frumburð sinn, Glacial Lands-
capes, Opression and Alcohol, á 
síðasta ári við mikla hrifningu. 
Skátar gaf fyrir skömmu út plöt-
una Ghost of the Bollocks to Come 
og spilar sveitin á sínum öðrum 
tónleikum í langan tíma. 

Sjón- og tónveislan byrjar kl. 
22.00 og kostar 500 krónur inn.

Tónleikar og 
Snuff!

Stjörnurnar úr X-factor, Jógvan, 
Guðbjörg og Harasysturnar Hild-
ur og Rakel verða dómarar í kar-
ókíkeppni fyrir krakka á aldrin-
um 7-14 ára sem verður haldin í 
Smáralind á sunnudag.

Sigurvegari keppninnar hlýt-
ur að launum dvöl í sumarbúð-
unum Ævintýraland sem eru í 
Grunnskólanum á Hellu. Skráning 
í karókíkeppnina stendur yfir frá 
klukkan 13 í dag og hefst keppn-
in sjálf klukkan 14. Ellý X-fact-
or dómari verður á staðnum til að 
hvetja krakkana til dáða.

Jógvan og 
Hara dæma

Leikstjórarnir Quent-
in Tarantino og Gus Van 
Sant eru á meðal þeirra 
sem eru tilnefndir fyrir 
nýjustu myndir sínar á 
Cannes-kvikmyndahá-
tíðinni í Frakklandi sem 
hefst 16. maí. Verður há-
tíðin sú sextugasta í röð-
inni.

Mynd Tarantinos, 
Death Proof, og Paran-
oid Park eftir Van Sant 
eru tilnefndar til Gull-
pálmans. Auk þess eru 
Coen-bræður tilnefnd-
ir fyrir spennumynd-
ina No Country For Old 
Men. Tarantino vann 
Gullpálmann árið 1994 

fyrir Pulp Fiction og 
Van Sant vann árið 
2003 fyrir myndina El-
ephant.

Á meðal þeirra mynda 
sem verða frumsýndar 
á hátíðinni en etja ekki 
kappi um Gullpálm-
ann er heimildarmynd-
in Sicko eftir Michael 
Moore, sem fjallar um 
heilbrigðiskerfi Banda-
ríkjanna, og A Mighty 
Hearth í leikstjórn Mi-
chaels Winterbottom. 
Fjallar hún um morðið 
á blaðamanninum Dani-
el Pearl og fer Angelina 
Jolie með aðalhlutverk-
ið.

Tarantino tilnefndur

stór meirihluti kynferðisofbeldismanna 
þekkja barnið eða tengjast fjölskyldu þess.

www.blattafram.isþögnin er versti óvinurinn

Kynferðisofbeldismönnum er treyst af fjölskyldunni og barninu. Þeir

eru í aðstöðu til að “lokka” börn með ástúð og athygli þannig að börnin

eiga erfitt með að greina þá athygli sem misnotkun. Þeir  verja miklum

óáreittum tíma með barninu og gefa því gjafir og peninga að

tilefnislausu ... Kynferðisofbeldismenn eru flestir mjög viðkunnalegir.

Kynferðislegt ofbeldi á börnum er glæpur. Kynntu þér hvernig þú getur

leitað eftir aðstoð á www.blattafram.is. Ef velferð barns er í húfi

hringdu þá í síma 112.

Rjúfum þögnina!
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Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu
MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

EIN SVAKALEGASTA 
HROLLVEKJA TIL 

ÞESSA. ENN MEIRA 
BRÚTAL EN FYRRI 

MYNDIN.

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

FRAKKLAND
Á EKKI

MÖGULEIKA

SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?

SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR MEÐ 
SÚPERSTJÖRNUNUM HALLE BERRY

OG BRUCE WILLIS

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR MEÐ 
SÚPERSTJÖRNUNUM HALLE BERRY

OG BRUCE WILLIS

VINKONA HENNAR ER MYRT OG EKKI 
ER ALLT SEM SÝNIST.

 HVE LANGT MYNDIR ÞÚ GANGA?

VINKONA HENNAR ER MYRT OG EKKI 
ER ALLT SEM SÝNIST.

 HVE LANGT MYNDIR ÞÚ GANGA?

ÞEIR ERU MÆTTIR

ALLS EKKI FYRIR 
VIÐKVÆMA! STRANGLEGA 
BÖNNUÐ INNAN 18 ÁRA

ALLS EKKI FYRIR 
VIÐKVÆMA! STRANGLEGA 
BÖNNUÐ INNAN 18 ÁRA

*KRAKKADAGAR 450 kr.

SHOOTER      kl. 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
PERFECT STRANGER         kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL     kl. 4 og 6
TMNT         kl. 4 og 6 B.I. 7 ÁRA

HILLS HAVE EYES 2      kl. 3, 6, 8 og 10 B.I. 18 ÁRA
PERFECT STRANGER  kl. 5.30, 8 og 10. 30 B.I. 16 ÁRA
SUNSHINE kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
THE SCIENCE OF SLEEP kl. 3, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 3 og 6 
TMNT         kl. 3 og 6 B.I. 7 ÁRA

HILLS HAVE EYES 2         kl. 5.50, 8 og 10. 10 B.I. 18 ÁRA
HILLS HAVE EYES 2 SÝND Í LÚXUS kl. 3.40, 5.50, 8 og 10. 10 
PERFECT STRANGER           kl. 5.30, 8 og 10. 30 B.I. 16 ÁRA
SUNSHINE kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
MR. BEAN´S HOLIDAY         kl. 3, 5, 7, 9 og 11
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 2 og 3.45
TMNT           kl. 2, 4 og 6 B.I. 7 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS       kl. 1.30 og 3.45 !óíbí.rk045

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Hljómsveitin Gus Gus heldur 
tónleika á Nasa í kvöld. Ákveð-
ið var að blása til tónleikanna 
vegna þess að mun færri kom-
ust að en vildu á útgáfutónleika 
sveitarinnar í síðasta mánuði 
vegna útgáfu plötunnar For-
ever.

Þetta verða síðustu tónleik-
ar Gus Gus hérlendis áður en 
sveitin fer í tónleikaferð um 
Evrópu. Forsala aðgöngumiða 
fer fram í verslunum Skífunn-
ar, BT Akureyri, Egilsstöðum 
og Selfossi og á midi.is. Miða-
verð er 2.500 krónur í forsölu. 
Húsið verður opnað klukk-
an 23.00 og fer Gus Gus á svið 
klukkan eitt.

Gus Gus í 
kvöld

Rokksveitin Sign hefur mánaðarlanga tónleikaferð 
sína um Bretland í kvöld. Mun sveitin hita upp fyrir 
bresku hljómsveitina The Wildhearts í ferðinni.

„Þetta verður mjög spennandi. Við höfum aldrei 
farið í svona langan túr,“ segir trommarinn Egill 
Rafnsson. „Það er alltaf gaman að spila fyrir nýtt 
fólk og ferðast hérna um.“ Egill segist afar spennt-
ur fyrir því að hita upp fyrir The Wildhearts. „Þeir 
eru allir orðnir edrú í dag en þeir voru svolítið villt-
ir. Ég og Ragnar [Sólberg] vorum með risastórt plak-
at af söngvaranum uppi á vegg án þess að hafa heyrt 
í þeim, bara af því að hann var svo flottur.“ Að sögn 
Egils ætla þeir félagar að reyna að semja nýtt efni á 
meðan tónleikaferðin stendur.

Fyrstu tónleikarnir fara fram á Koko þar sem tíma-
ritið Kerrang! stendur fyrir árlegu klúbbakvöldi. Í 
nýjasta tölublaði Kerrang! er greint frá komu Sign 
til Bretlands auk þess sem plakat með sveitinni er 
birt í miðju tímaritsins. Sign spilar á tuttugu tónleik-
um alls og lýkur ferðinni í Leicester hinn 17. maí. 

Tónleikaferðin hefst í kvöld

Þjóðlagasöngur / Söngleikjatónlist
Ljóðadeild / Óperudeild

Sviðshreyfingar / Nemendaópera

Umsækjendur eru minntir á 
að sækja einnig um á 

https://rafraen.reykjavik.is

Frekari upplýsingar fást á skrifstofu
skólans Snorrabraut 54, sími 552 7366

og á heimasíðunni songskolinn.is

Unglingadeild yngri 11-13 ára
Unglingadeild eldri 14-15 ára

Almenn deild
Grunnnám / Miðnám /

Framhaldsnám
Háskóladeild

Einsöngsnám / Söngkennaranám
Umsóknarfrestur um skólavist

veturinn 2007-08 er til 30. apríl 2007
Inntökupróf fara fram 20.-31. maí

Söngskólinn í Reykjavík er
einn fremsti tónlistarskóli

landsins og býður upp
á alhliða tónlistarnám
með söngröddina sem 

aðalhljóðfæri

Nokkrir nemendur 
í Unglingadeild eldri

Úr sýningu Nemenda-
óperunnar á “Show business!”



...Á STÆRÐ 
VIÐ HNETU !

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIANE KEATON MANDY MOORE Háskólabíó

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA 

HEFUR
HEILA....

BECAUSE I SAID SO kl. 5:50 - 8:10 - 10:30 Leyfð

MRS POTTER kl. 5:40 Leyfð

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

BREACH kl. 5:50 - 8:10 - 10:30 B.i.12

TÍMAMÓT kl. 6 - 8 - 10 Leyfð

THE GOOD SHEPERD kl. 5:30 - 8 - 10:40 B.i.12

Börn sjá meira en 
fullorðnir gera sér grein fyrir!

Háspenna, lífshætta frá Pang Bræðrum. 

Saga öflugustu leyniþjónustu fyrr og síðar, CIA.

Úrvalslið leikara í magnaðri kvikmynd 
undir tryggri leikstjórn Robert DeNiro

  

HVER ÞARF UPPHÆÐIN AÐ VERA 
SVO ÞÚ SVÍKIR ÞJÓÐ ÞÍNA...

SANNSÖGULEG MYND UM STÆRSTA 
HNEYKSLISMÁL Í SÖGU FBI

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10   Leyfð

ROBINSON FJ... M/- ÍSL TAL kl. 1 - 1:30 -3-3:40-5:50 Leyfð

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

BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 1:30 - 3:40 Leyfð

SHOOTER kl. 5:30 - 8 - 10:40 B.i.16

SHOOTER VIP kl. 1:30 - 4 - 8 - 10:40 

THE GOOD SHEPERD kl. 8 - 10:40 B.i.12

THE MESSENGERS kl. 6 - 8 - 10:20   B.i.16

BREACH                        kl. 1:40 - 3:50 - 5:40 - 8 - 10:20 B.i.12

THE MESSENGERS kl. 6 - 8 - 10:20   B.i.16

ROBINSON FJÖLSK... M/- ÍSL TAL kl. 1:50 - 4 - 6:10 Leyfð

MEET THE RO...M/- ENSKU Tali kl. 8:10 Leyfð

300. kl. 10 B.i.16

NORBIT kl. 1:50 - 3:50 Leyfð

DIGITAL

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D

SPARBÍÓSPARBÍÓ 450450krkr
á allar sýningar merktar 
með appelsínuguluBYRJAÐU DAGINN Á BÍÓFERÐ á allar sýningar merktar 
með appelsínugulu

SHOOTER kl. 8 - 10:20 B.i. 16

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 2- 4 - 6 Leyfð

HAPPILY NEVER AFTER kl. 2 Leyfð

MEET THE ROBINSONS kl. 4 - 6 Leyfð

HOT FUZZ kl. 8 - 10:20 B.i. 16

BECAUSE I SAID SO kl. 8 - 10:20 Leyfð

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

MEET THE ROBINSSON kl. 2 - 4 Leyfð

WILD HOGS kl. 6 b.i 7

THE MESSENGERS kl. 8 - 10 B.i.16

Bono og The Edge úr írsku hljóm-
sveitinni U2 ætla að semja tón-
list og texta fyrir 
söngleik um has-
arhetjuna Spid-
erman sem á 
að setja upp á 
Broadway.

Leikstjóri söng-
leiksins verð-
ur Julie Taymor, 
sem vann tvenn 
Tony-verðlaun 
fyrir söngleikinn 
Lion King sem 
var frumsýndur 
árið 1998. Þetta 
verður í fyrsta 
sinn sem hasar-
hetja úr teiknimyndasögum Mar-
vels kemst á Broadway. 

Bono og The Edge hafa áður 
samið tónlist við uppfærslu Kon-

unglega Shake-
speare-hóps-
ins á kvikmynd-
inni A Clockwork 
Orange. Ásamt 
hljómsveitinni
U2 sömdu þeir 
einnig aðallag 
kvikmyndarinn-
ar Batman For-
ever, Hold Me, 
Thrill Me, Kiss 
Me, Kill Me, árið 
1995.

Þriðja kvik-
myndin um 
köngulóarmann-

inn Pétur Parker verður frum-
sýnd í maí. 

Spiderman heillar

Stærsta opnun á fjölskyldu-
mynd í Bandaríkjunum í Ár s.v. mbl

WILD HOGS KL. 1:30  Í ÁLFABAKKA

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

SparBíó* — 450kr
ANNAR ÞESSARA TVEGGJA 

HEFUR
HEILA....

...Á STÆRÐ VIÐ HNETU !
MR BEAN KL. 2  Í ÁLFABAKKA OG KLUKKAN 2 Á AKUREYRI OG Í KEFLAVÍK

BRIDGE TO TERABITHIA KL. 1:30  Í ÁLFABAKKA

SPARbíó

SparBíó* — 450kr

laugardag og sunnudag

MEET THE ROBINSONS KL. 1  Í ÁLFABAKKA OG KL. 2 Á AKUREYRI
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 „Strákunum er skellt í 
ísbað í fiskkari. Ég er með tvö 
kör úti fyrir framan búningsklef-
ana og strákarnir eru sendir ofan 
í eftir erfiða æfingu eða leiki. 
Það eru tveir í einu,“ sagði Guð-
jón Þórðarson, þjálfari ÍA, spurð-
ur um hvort það væri rétt að hann 
sendi sína menn í ísböð utandyra 
eftir æfingar. „Ég er að hugsa um 
að taka fjölmiðlamennina líka því 
þessi böð skerpa blóðflæðið og 
hressir blóðstreymið til heilans 
líka. Ykkur er velkomið að koma 
og prófa,“ sagði Guðjón kátur og 
léttur.

„Menn þurfa að fara í baðið 
alveg upp að eyrum og eru ofan í 
baðinu í svona eina og hálfa mín-
útu til tvær. Það kemst enginn upp 
með að vera styttra en það. Ég 
stend yfir þeim með skeiðklukk-
una þannig að menn ná ekkert að 
svindla á þessu,“ sagði Guðjón 
sem er ekki í nokkrum vafa um að 
aðferðin virki. 

„Ég byrjaði á þessu hjá Stoke 
þegar við fórum í æfingaferð til 
Austurríkis. Þetta skilar sér, Ég 
er ekki í nokkrum vafa um það. 
Það hefur engum orðið meint af 
og þvert á móti þá styrkir þetta 
ónæmiskerfið. Þessi aðferð er 
mikið notuð á Englandi og atvinnu-
mennirnir nota þetta mikið. Bæði í 
fótbolta og rúbbí.“

Slíkum þjálfunaraðferðum eiga 
leikmenn ÍA ekki beint að venj-
ast. Héldu menn nokkuð að kallinn 
væri orðinn klikkaður þegar Guð-
jón tilkynnti þeim hvað stæði til?

„Það var snjófjúk og kuldi úti 
þegar við byrjuðum á þessu og þá 
fannst þeim þetta frekar hrotta-
legt. Því er ekki að neita,“ sagði 

Guðjón en voru engar mótbárur 
frá leikmönnum? „Það hafa marg-
ir reynt að segja eitthvað við mig 
eins og þú veist en það þýðir ekk-
ert. Það voru engar málamiðlanir 
í boði.“

Fréttablaðinu er ekki kunnugt 
um að fleiri lið hér á landi noti 
slíka aðferð en FH-ingar hafa 
notað svipaða aðferð í æfingaferð-
um erlendis. Helsti munurinn er 
sá að þeir fara aðeins hálfir ofan 
í.

„Það er ekki nóg að fara bara 
með helminginn. Það er bara 
fyrir aumingja. Menn eiga að fara 
alveg upp að eyrum. Þannig virk-
ar þetta,“ sagði Guðjón en 19 ára 
gamall sonur hans, Atli, hefur 
setið lengst allra í karinu góða. 
„Hann sat í þrjár og hálfa eða fjór-
ar minnir mig. Þetta er spurning 
um viljastyrk.“

Guðjón segist vera með liðið í 
góðu líkamlegu ástandi fyrir sum-
arið enda hafa leikmenn tekið vel 
á því.

„Við erum búnir að æfa mikið 
í vetur. Strákarnir verða í betra 
standi en áður. Ég er samt ekkert 
hættur með þá og ætla að koma 
þeim í enn betra stand fyrir sum-
arið 2008,“ sagði Guðjón en nokk-
ur meiðsli hafa verið í þunnum 
hópi Skagamanna.

„Heimir Einarsson er meidd-
ur en hann kemur vonandi fljótt 
til baka. Þórður og Kári byrja að 
æfa á fullu eftir helgina og Guð-
jón Heiðar fór í aðgerð en byrj-
ar að æfa eftir næstu helgi. Við 
vitum samt ekki hvenær hann 
verður orðinn leikfær,“ sagði Guð-
jón Þórðarson.

Það er ekkert elsku mamma í þjálfunaraðferðum Skagamannsins Guðjóns Þórðarsonar. Hann hefur tekið 
leikmenn sína til kostanna í vetur og kynnt þá fyrir nýjungum. Þar á meðal eru eins og hálfs til tveggja 
mínútna ísböð utan dyra. Ekki dugir að dýfa tánum í heldur vaða menn ísbaðið alveg upp að eyrum. 

Eyjamaðurinn Hlynur 
Sigmarsson tók sæti í stjórn HSÍ 
í vikunni og hann bíður ekki boð-
anna með að láta til sín taka.

Á heimasíðu ÍBV, ibv.is, var 
í gær birtur listi yfir þau atriði 
sem Hlynur vill koma í verk hjá
HSÍ. Er óhætt að segja að margt 
veki þar athygli.

Eyjamaðurinn er stórhuga sem 
fyrr og hann hefur þegar stungið 
upp á því að landsleikurinn gegn 
Serbum, sem fram fer hinn 17. 
júní næstkomandi, verði haldinn 
í Egilshöll en áætlað er að spila 
leikinn í Laugardalshöllinni.

„Ég tel að við eigum að byrja 
núna á því að gera landsleik 
karlalandsliðsins gegn Serbum að 
stærsta handboltaviðburði sem 
fram hefur farið á Íslandi með 
því að færa hann í Egilshöllina og 
skapa þar umgjörð og umfjöll-
un sem aldrei hefur sést hér landi 
fyrr,“ stendur á heimasíðu ÍBV.

Verður áhugavert að sjá hvort 
Hlyni tekst að láta þennan draum 
sinn verða að veruleika. 

Vill fá Serbana 
í Egilshöllina

Pitstop – góð vara, frábært verð og framúrskarandi þjónusta.

Gæðakaffi, nettengd tölva, tímarit og blöð – fyrir þig meðan þú bíður.

Nú á þremur stöðum á höfuðborgarsvæðinu – þjónusta í fyrirrúmi.

Hjallahrauni 4 Hfj.
565 2121

Dugguvogi 10
568 2020

Skeifunni 5
568 2025

SUMARDEKKÁ FRÁBÆRU VERÐI

Frammistaðan mikilvægari en úrslitin



KRINGLUNNI • SMÁRALIND • LAUGAVEGI

NÝTÓNLIST

ÚRVALIÐ ER Í SKÍFUNNI

Avril Lavigne
Under My Skin

  999

Avril Lavigne
Let Go

  999

Nine Inch Nails
Year Zero

1.890

Nine Ince Nails   
 Beside You In Time DVD

2.999

Nine Inch Nails Live:
And All That Could 2DVD

3.299

Avril Lavigne   
The Best Damn Thing

1.890

Nine Inch Nails
Downward Spiral

  999

Nine Inch Nails
   Broken EP

  999

Nine Inch Nails
The Fragile 2cd

  999

Nine Inch Nails  
Live and All That Could Have B 

  999



 Úrslitakeppni NBA-
deildarinnar í körfubolta hefst um 
helgina. Fjögur einvígi 16 liða úr-
slitanna hefjast í kvöld og hin fjög-
ur á morgun. Búist er við harðri 
baráttu milli Dallas, Phoenix og 
San Antonio í vesturdeildinni 
en þrátt fyrir lakari deild aust-
an megin eru meistarar Miami 
ekki líklegir til að komast aftur 
í úrslitin. Þeir gætu jafnvel dott-
ið úr úr fyrstu umferð enda ekki 
með heimavallarrétt gegn Chi-
cago Bulls sem vann þrjá af fjór-
um leikjum liðanna í vetur.

Úrslitakeppnin í fyrra var frá-
bær skemmtun, uppfull af spenn-

andi leikjum og dramatískum ein-
vígum. Alls fóru tíu leikir í fram-
lengingu. Það þykir boða gott fyrir 
úrslitakeppnina í ár að LA Lakers, 
Chicago Bulls og Washington Wiz-
ards fá öll tækifæri til að hefna 
fyrir töp í þremur af jöfnustu ein-
vígjunum í fyrra.

Eitt allra jafnasta einvígi síð-
asta árs var glíma Lakers og Pho-
enix Suns. Lakers komst í 3-1 en 
Phoenix vann þrjá síðustu leik-
ina og komst áfram. Phoenix tefl-
ir fram sterkara liði í ár og munar 
þar mestu um Amare Stoudemire 
og Suns ættu að komast áfram án 
vandamála.

Það hefur verið mikil harka í 
leikjum Miami Heat og Chicago 
Bulls. Margir hafa talað um að ein 
allra erfiðasta sería Heat í fyrra 
hafi einmitt verið á móti Chicago 
í fyrstu umferð. Miami vann tvo 
síðustu leikina en staðan var jöfn 
fyrir lokaleikhlutann í fimmta 
leiknum og leikmenn Chicago hafa 
talað um að sigur í þeim leik hefði 
breytt öllu. 

Meistaravörn Miami Heat hefur 
verið nær samfelld sorgarsaga 
meiðsla og veikinda leikmanna 
sem þjálfara. Liðið var stóran hluta 
tímabilsins án þeirra Shaquille 
O´Neal og Dwyane Wade og það 
eru fáir sem sjá liðið vinna titilinn 
á ný. Gamlir og meiddir skrokkar 
munu hreinlega ekki halda út. 

Það er líka ljóst að lið Detroit 
Pistons bíður handan við hornið 
og það er yrði annað mjög erfitt 
einvígi fyrir meistarana í Miami 
Heat. Pistons-liðið var með besta 
árangurinn í austrinu og er lík-
legasta liðið á austurströndinni til 
þess að komast í úrslitin.

Eitt fróðlegasta einvígið á vest-
urströndinni er viðureign San Ant-
onio Spurs og Denver Nuggets. Í 
aðalhlutverkum hjá Denver eru 
tveir af stigahæstu leikmönnum 
deildarinnar, Carmelo Anthony og 

Allen Iverson og liðið endaði tíma-
bilið frábærlega með því að vinna 
9 af síðustu 10 leikjum sínum. San 
Antonio Spurs þykir alltaf lík-
legt til afreka en verkefni liðsins 
gæti orðið strembið á móti Denver 
sem er að leika sinn besta bolta í 
vetur. Spurs-liðið hefur gríðarlega 
reynslu og mikla sigurhefð og fer 
örugglega langt ásamt Dallas og 
Phoenix.

Dallas Mavericks komst í 2-0 
í lokaúrslitunum í fyrra og var á 
góðri leið með að vinna sinn fyrsta 
meistaratitil. Miami vann hins 
vegar fjóra leiki í röð og þar með 
titilinn. Dallas náði besta árangri 
allra liða í deildarkeppninni í 
vetur og er eitt fárra liða í sögunni 

sem hefur náð að vinna 67 leiki á 
einu tímabili. Það er því ljóst að 
lærisveinar Avery Johnson eru 
liðið til að vinna úrslitakeppnina í 
ár. „Við höfum talað um að vinna 
meistaratitilinn frá fyrsta degi 
tímabilsins,“ sagði Avery John-
son.Í fyrstu umferðinni mætir 
hann fyrrverandi meistara sínum 
hjá Dallas, Don Nelsen, sem nú 
þjálfar lið Golden State Warriors 
sem er nú komið í úrslitakeppnina 
í fyrsta sinn í þrettán ár. 

Þegar spá fjögurra bandarískra 
sérfræðinga er skoðuð kemur í 
ljós að mesta óvissan ætti að vera 
í kringum einvígi Toronto-New 
Jersey og Chicago-Miami.

Dallas, Phoenix og San Antonio eru sigurstranglegust í úrslitakeppni NBA sem hefst í kvöld og titilvörn 
Miami verður enginn dans á rósum. Mesta spennan er í einvígjum Toronto-New Jersey og Chicago-Miami.

 Valsmenn geta á sunnu-
daginn orðið Íslandsmeistarar í 
handbolta í fyrsta sinn í níu ár 
þegar liðið heimsækir Hauka á 
Ásvelli. Með sigri vinna Valsmenn 
titilinn í 21. sinn en Íslandsbikar-
inn hefur ekki komið á Hlíðarenda 
síðan vorið 1998. 

Það er margt líkt með stöðu 
Valsmanna nú og þeirri fyrir 19 
árum. Þá voru Valsmenn nýbún-
ir að taka í notkun nýtt íþróttahús 
(eru að byggja nýtt hús núna), þeir 
höfðu í kjölfar langrar sigurgöngu 
á undan ekki unnið titilinn í níu ár, 
liðið var skipað ungum og efnileg-
um leikmönnum sem höfðu verið 
nokkur ár í eldlínunni en aldrei 
unnið titilinn og á milli þeirra og 
Íslandsbikarsins stóð Hafnarfjarð-

arlið þjálfað af Viggó Sigurðssyni. 
Viggó er reyndar aðstoðarþjálf-
ari Hauka og þjálfaði FH fyrir 19 
árum síðan. Það er ekki hægt að 
neita því að það er mjög margt í 
stöðu Valsmanna í dag sem minnir 
á þá fyrir 19 árum síðan.

Veturinn 1987 til 1988 vann 
Valur titilinn eftir harða keppni 
við FH-inga. Valsmenn tryggðu 
sér titilinn með 26-23 sigri á FH 
í lokaleiknum sem fram fór 30. 
mars fyrir troðfullu húsi á Hlíð-
arenda. Valsmenn urðu að vinna 
leikinn því jafntefli hefði dugað 
FH-liðinu til að vinna titilinn. 

Vorið 1988 höfðu Valsmenn 
höfðu ekki unnið titilinn síðan 
árið 1979 þegar þeir unnu titilinn 
þriðja árið í röð en lið þeirra í þá 

daga bar viðurnefnið Mulnings-
vélin. Vorið 1998 voru Valsmenn 
að vinna Íslandsbikarinn í fimmta 
skiptið á sex árum og liðið vann 
titilinn fjögur ár í röð frá 1993 til 
1996 þar sem Ólafur Stefánsson, 
og Dagur Sigurðsson voru í aðal-
hlutverki.

Valsmenn vörðu titilinn 1989, 
unnu hann aftur 1991 og árið 1998 
voru þeir búnir að verða Íslands-
meistarar átta sinnum á ellefu 
tímabilum. Síðan þá hefur ekkert 
gengið, liðið komst næst titlinum 
vorið 2002 þegar þeir misstu niður 
2-0 forustu í úrslitaeinvíginu á 
móti KA. Valsmenn eru því orðnir 
langþreyttir yfir biðinni eftir Ís-
landsbikarnum.

Margt líkt með árunum 1988 og 2007

Ekki fara heim
með ókunnugum!
Þú getur treyst TOYO dekkjunum
til að koma þér öruggum heim. 

Sími 561 4110
Vagnhöfða 23 - S: 590 2000

Argentínumaðurinn Javi-
er Saviola hefur gefið upp vonina 
um að fá nýjan samning hjá Bar-
celona. Hann hélt blaðamanna-
fund þar sem hann sagðist vera 
farinn að skoða tilboð frá öðrum 
liðum.

Þessi 25 ára framherji hefur 
skorað 12 mörk fyrir Börsunga 
í vetur þar af 7 þeirra í spænska 
bikarnum en samkeppnin um 
sæti í liðinu er hörð og það getur 
okkar maður, Eiður Smári Guð-
johnsen, vottað. Barcelona keypti 
Saviola frá River Plate 2001 en 
frá árinu 2003 hefur hann verið 
utan garðs hjá liðinu. 

Saviola var lánaður til Mónakó 
2004 og til Sevilla í fyrra en virt-
ist vera að ná fótfestu í upphafi 
þessa árs þegar hann nýtti tæki-
færin sín vel. Saviola er ekki sátt-
ur við að fá ekki nýjan samn-
ing og vill því leita annað þegar 
samningur hans rennur út í júní.

Fær ekki samn-
ing hjá Barca

 Bandaríski auðkýfing-
urinn Stan Kroenke á nú 12 pró-
senta hlut í enska úrvalsdeild-
arfélaginu Arsenal. Hann hefur 
haldið áfram að kaupa hlutabréf í 
félaginu þrátt fyrir að vinur hans, 
David Dein, sagði starfi sínu 
lausu sem varastjórnarformaður 
Arsenal eftir 24 ára starf hjá fé-
laginu.

Talið er að ágreiningur um 
framtíðarsýn félagsins hafi verið 
orsök þess að Dein hætti. Peter 
Hill-Wood, stjórnarformaður Ars-
enal, hefur áður sagt að honum 
myndi „hrylla við að sjá eignar-
hald félagsins fara yfir Atlants-
hafið“.

Kroenke eignast 
12% í Arsenal
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Engin miskunn hjá Seagal og Craig

Helgartilboð!
á aðeins 

Beinslausar BBQ  kjúklingabringur

1490.- kr.kg

Grensásvegi 48   Búðarkór 1  Tjarnarvöllum 15                                       gallerikjot.isOpið virka daga frá kl 10 -18:30 Laugardaga  frá kl 11 -17
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Árni Kópsson

„Við fórum þarna um fátæktar-
hverfin og það var sláandi. Maður 
upplifði hluti sem við þekkjum alls 
ekki,“ segir sjónvarpsmaðurinn 
Logi Bergmann Eiðsson sem ferð-
aðist um Kenía á dögunum. Logi 
var þar í félagi við Einar Árna-
son kvikmyndatökumann og þeir 
kynntu sér starf ABC barnahjálp-
arinnar. Afrakstur ferðar Loga 
verður sýndur í Kompás á Stöð 2 
á sunnudagskvöldið.

„Við bjuggum á barnaheimili 
ABC þar sem eru 50 börn en þau 
eru með 180 börn á sínum vegum 
þarna í allt. Svo fylgdum við Þór-
unni Helgadóttur, sem sér um 
starfið þarna úti, eftir og fengum 
að sjá hvað þau gera. Við fórum 

með henni þar sem hún hitti skjól-
stæðinga sína sem margir voru 
einstæðar mæður sem búa við 
erfið skilyrði. Þetta var einstak-
lega lærdómsríkt.“

Logi segir það sérstaklega hafa 

verið áhugavert að sjá hversu lítil 
yfirbygging sé yfir starfsemi ABC 
í Kenía. Því fari allt fé sem safnast 
beint til þeirra sem þurfa á því að 
halda. „Þetta var alveg ótrúlegt,“ 
segir Logi Bergmann.

Logi Bergmann í Kenía

„Ég er núna að fara að spila með 
landsliðinu en auðvitað vilja allir 
spila með Draumaliðinu,“ segir 
Jón Páll Eyjólfsson, leikari og 
leikstjóri, sem stóð frammi fyrir 
erfiðri ákvörðun í vikunni. Frétta-
blaðið greindi frá því að hann 
væri einn þeirra sem þyki koma 
til greina í hlutverk í sjöttu kvik-
myndinni um Harry Potter. Þau 
áform rákust hins vegar á við 
leikstjórn Jóns Páls á Partíland-
inu, leikverki Jóns Atla Jónasson-
ar sem sett verður upp í Þjóðleik-
húsinu sem lokapunktur Listahá-
tíðar.

„Þessar fréttir af Harry Pot-
ter-dæminu ýttu við mér og komu 
mér í svolítið uppnám. Ég kýs að 
ræða það ekkert frekar en eins 

og staðan er núna er ég að fara 
að leikstýra Partílandinu,“ segir 
Jón Páll. „Ég gat bara ekki haldið 
þessari sýningu í gíslingu og varð 
að taka ákvörðun. Hitt dæmið 
er eðli málsins samkvæmt mjög 
ótryggt.“

Fyrsti samlestur á Partíland-
inu fór fram í Þjóðleikhúsinu í 
gær. Í helstu hlutverkum eru Er-
lingur Gíslason, Kristbjörg Kjeld, 
Björn Thors og Laufey Elíasdótt-
ir auk höfundarins Jóns Atla og 
leikstjórans Jóns Páls. „Já, ég er í 
veigamiklu hlutverki. Leikhópur-
inn og allir sem koma að þessu eru 
alveg frábærir – þetta er sannar-
lega landsliðið í íslensku leikhúsi,“ 
segir Jón Páll. Auk áðurnefndra 
leikara munu nokkrir þjóðþekktir 

einstaklingar koma fram í sýning-
unni sem þeir sjálfir. Jón Páll fæst 

ekki til að upplýsa hverjir það er, 
segir það ekki tímabært. 

Tekur Partílandið fram yfir Harry Potter

Þorgrímur Þráinsson er í óða önn 
að leggja lokahönd á bók sem vafa-
lítið á eftir að vekja mikla athygli 
þegar hún kemur út. Bókinni hefur 
verið gefinn titillinn „Hvernig á að 
gera konuna þína hamingjusama: 
Skemmtilegra kynlíf, fallegri sam-
skipti, meira sjálfsöryggi“ en þar 
mun Þorgrímur leggja kynbræðr-
um sínum línurnar um hvernig 
þeir geti staðið sig betur í sam-
bandi sínu við hitt kynið. 

Fréttablaðið hafði spurnir af því 
að bókin yrði skrifuð á ensku og að 
rithöfundurinn ætlaði jafnvel að 
leggja heiminn undir sig með út-
gáfunni en Þorgrímur segir af og 
frá, þetta sé fyrir íslenska karla. 
„Ég fékk hins vegar hugmynd-
ina á borð til mín á ensku og þá 
hét bókin „How to make your wife 
happy: Sexual and practical tips 
for men,“ útskýrir Þorgrímur og 
viðurkennir að ef til vill hljómi sá 
titill jafnvel betur en sá íslenski.

Þorgrímur segir bókina að ein-
hverju leyti frásögn af sjálfum 
sér þótt hann leyfi sér að taka ráð 
héðan og þaðan og vitni í aðrar 
bækur um sambærilegt efni. „Ég 
hef orðið nokkuð góða reynslu 
eftir tuttugu ára sambúð,“ segir 
Þorgrímur og skellir upp úr og 
bætir því við að ekki hafi ríkt neitt 
krísuástand á heimilinu þegar 
ljóst var hvers kyns bókin var og 
að þar væri að finna einhverjar 
uppljóstranir. „Konan tók alveg 
rosalega vel í þetta, hjónabandið 
er enda það gott að það þolir í raun 
hvað sem er,“ bætir Þorgrímur 

við. Þorgrímur segir að þótt hann 
sé að skrifa svona bók sé hann alls 
ekki fullkominn, langt frá því. „Ég 
hika ekkert við að gera grín að 
sjálfum mér enda hefur mér orðið 
á í messunni eins og öllum öðrum. 
En ef maður þorir að vera bæði 
einlægur og segja frá sínum mis-
tökum þá snertir það miklu frekar 
aðra,“ segir Þorgrímur sem telur 
góðan markað fyrir bók af þessu 
tagi. „Við erum svo miklir durg-

ar, karlmennirnir, að við getum 
alveg bætt okkur,“ útskýrir Þor-
grímur sem sagðist þó ekki vilja 
ræða efnislegt innihald bókarinn-
ar, það yrði að koma á óvart þegar 
hún kæmi út. 

„Þetta á bara að vera nýr vink-
ill inn í samskipti kynjanna. Og ég 
verð alveg að viðurkenna að þetta 
hefur verið eitt það skemmtileg-
asta sem ég hef gert.“

Bílaréttingar – bílasprautun

Óskum nú þegar að ráða starfsfólk 
vana bílaréttingum og málun.

Míkil vinna, góð laun og vinnuaðstaða.

SPRENGJUTILBOÐ
Íbúðir á Benidorm til leigu á ótrúlegu verði.

  Í apríl og maí bjóðum við glæsilegar íbúðir til leigu 
á einum besta stað á Benidorm. 

Hver íbúð hefur svefnpláss fyrir allt að fjóra gesti. 
Vikuverð aðeins 27.000 kr.

Upplýsingar og bókanir hjá espis@espis.net 
Símar: 0034-697-586-424 og 0034-687-797-778.





Það vatt sér að mér ellilífeyris-
þegi um daginn og var nokkuð 

mikið niðri fyrir. Hann hafði hlýtt 
á stjórnmálaforingja hér á landi, 
sem nokkuð lengi hefur setið við 
völd, lofa því með pomp og prakt 
að nú skyldi öllum ellilífeyrisþeg-
um tryggður 25 þúsund kall á mán-
uði í lágmarks lífeyrisgreiðslur, til 
hliðar við aðrar greiðslur. Þessu 
var víða tekið nokkuð fagnandi, en 
þessi tiltekni eldri borgari hafði 
hins vegar sest niður með blað og 
penna og farið að reikna. Hann 
komst að þeirri niðurstöðu að eftir 
að skerðingar og skattar hefðu 
verið teknar af þessum 25 þúsund 
kalli, stæðu eftir einhverjar litl-
ar sjö þúsund krónur á mánuði. 
„Þetta eru um 260 krónur á dag 
þegar öllu er á botninn hvolft,“ 
sagði maðurinn og hristi höfuðið. 
„Það er nú allt og sumt.“ 

 er mikilvægt að rýna 
vel í kosningaloforðin. Almanna-
tryggingakerfið á Íslandi er orðið 
svo flókið og skerðingarnar svo 
miklar og þvældar að 25 þúsund 
kall til þeirra sem minnst hafa á 
milli handanna er alls enginn 25 
þúsund kall þegar allt er reiknað. 
Fátæktargildrurnar, sem koma í 
veg fyrir að illa stæðir ellilífeyr-
irsþegar beri meira úr býtum, sjá 
kirfilega til þess að kjarabætur 
skili sér ekki nema að litlum hluta 
ofan í þeirra vasa á endanum 

 var þessum stjórn-
málaforingja vorkunn. Hann ætl-
aði að vera grand. En líklega er 
orðið svo langt síðan að flokk-
ur hans tók við stjórnartaumun-
um að hann er gjörsamlega búinn 
að gleyma því hvað þetta kerfi 
allt saman – sem byggist upphaf-
lega á réttlætishugsjón en stjórn-
völd hafa því miður látið algerlega 
óafskipt í bakgarðinum – er orðið 
mikið skrímsli. 

 heyrði ég af annarri mann-
eskju, eldri borgara, sem upp á 
síðkastið hefur glímt við mikil 
veikindi og telst því öryrki. Í of-
análag liggur húsið hennar undir 
skemmdum. Vegna fúa þurfti 
að rífa alla efri hæðina af svo að 
húsið stóð opið upp á gátt. Þessi 
kona ákvað því að taka út viðbót-
arlífeyrissparnaðinn sinn til þess 
að gera við húsið. 

 þá gerðist hið sama og ég sagði 
frá hér að ofan. Þegar sparnaður-
inn var tekinn út komu skerðing-
ar og skattar á móti svo að kona 
þessi stóð eftir með litlar 70 þús-
und krónur á mánuði. Og það sem 
verra er: Ef kona þessi ætti aur 
inni á öðrum bókum myndi hann 
heldur ekki nýtast í þessum að-
stæðum. Ef hún tæki hann út og 
greiddi sér hann, kæmu skerð-
ingarnar enn á ný eins og urrandi 
hundar til þess að reka hana aftur 
ofan í gildruna.

 þjóðfélag er ekki gott. 
Kona sem getur ekki gert við húsið 
sitt og horfir upp um gat á þakinu 
sínu, fárveik, með 70 þúsund krón-
ur á mánuði eftir langa vinnuævi 
býr ekki í góðu eða réttlátu þjóð-
félagi. Og 260 krónur á dag í við-
bótargreiðslur frá ríkinu munu 
auðvitað engu breyta fyrir hana. 
Í þessu dæmi þarf ekki bara nýtt 
þak á hús fyrir konu. Hér þarf rót-
tæka endurreisn réttlætisins.

260 krónur
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Opið virka daga
Opið laugardaga
Opið sunnudaga

10.00 - 20.00
10.00 - 18.00
12.00 - 18.00

Morgunverður

IKEA Restaurant & CaféIKEA Restaurant & Café

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

Veitingastaður opnaður klukkutíma fyrr en verslun195,-

með graslaukssósu, kúskús 
og grænmeti

Grænmetisbuff

TALL teppi 
L170xB130 cm 2.990,-

ALVINE VÄXT púði
L35xB35 cm 1.690,-

BATIST vasi
H30 cm 495,-

CEREMONI kertastjaki
H30 cm ál 1.490,-

GENIAL kerti 10 stk.
blandaðir litatónar 250,-

GLANA rammi
L13xB18 cm 595,- FLER kertasett. 1 kertadiskur,

2 kertastjakar, 4 kerti, 
1 kubbakerti, 8 sprittkerti 495,-

BILLIG blómapottur
Ø13 H10 cm HALLARYD mynd

L76xB76 cm 7.990,-

FREJA motta Ø220 cm 13.990,-

RAM rammi 3 stk. L10xB15 cm

SMYCKA
gerviblóm
H85 cm 695,-

1.990,-

HAKEBO bastkörfur 4 stk.
12x12x9 cm, 15x15x11 cm,
20x20x14 cm og 25x25x15 cm 495,-

75,-

150,-
AGEN baststóll L58xB56xH79 cm

BLADET 3 blómapottar
m/bakka Ø6 H8 cm

350,-

290,-

Bjart og ferskt

Tilefni til breytinga
dagana 8. mars - 22. apríl


