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LOFSÖNGUR TIL LÍFSINS
Það er ekki á Leifi Eiríkssyni að sjá 
að hann sé kominn á 101. aldursár
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VÍÐA ÉL - Í dag verður allhvöss 
suðvestan átt með suður- og aust-
urströndinni, annars mun hægari. 
Heldur stífari vindur vestan til með 
kvöldinu. Snjó- eða slydduél víða 
um land. Hiti 0-5 stig, mildast með 
ströndum syðra.

VEÐUR 4

Grétar hefur fengið 
mikið lof fyrir frammi-
stöðu sína í vörn Bolton

ÍÞRÓTTIR 56

FLJÓTUR AÐ FINNA SIG 
Í ENSKA BOLTANUM

50
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SILFUR-
LITAÐUR 
Næfurþunn-
ur kjóll með 
silfurlitum 
pensisförum 
frá Dolce og 
Gabbana.

utlit@frettabladid.is

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA

Anna Margrét Björnsson

Gullfallegan og klass-

ískan skyrtukjól frá 

Diane von Fursten-

berg. Fæst í Trilogiu, 

Laugavegi.
Stuttan og 

sexí mynstr-
aðan kjól frá 

Diane von 
Furstenberg. 

Fæst í 
Trilogiu, 

Laugavegi.

OKKUR 
LANGAR Í

…

Gamaldags dansskó í silfurlituð-

um tón. Fást í Trilogiu, Laugavegi.

Kjólar sem litu út eins og nútímalistaverk voru áberandi hjá nokkrum 

hönnuðum fyrir vor og sumar 2008. Hjá Dolce og Gabbana fengu tíu 

ungir listamenn að spreyta sig á að mála á silki og taft og lokaafurðina 

mátti nýlega sjá á tískupöllum í Mílanó. „Við vildum láta handmála 

efnin svo að sérhver kjóll væri einstakur,“ sagði Domenico Dolce en 

tvíeykið ítalska var innblásið af málverkum Julians Schnabel. Svíinn 

Paolo Melim Anderson fetaði á sömu braut með vorlínu Chloé en þar 

gat að líta silkikjóla sem litu út eins og graffítíverk og skörtuðu 

sterkum litum. Batik-mynstur ýmiss konar eru líka að koma sterkt inn 

þannig að það væri ekki vitlaust að taka upp gömlu hnýtiaðferðina og 

búa til nokkra listræna sumarkjóla.  
- amb

MÁLARALIST BLANDAST TÍSKUNNI

Kjóllinn er hinn nýi 
strigi næsta sumar 

> TÍSKUFRÉTTIR VIKUNNAR

Tískuvikan í New York er í 

algleymingi en tískumafían beinir 

líka augum sínum að tískuvikunni í 

Kaupmannahöfn sem einnig stend-

ur yfir. Danskir hönnuðir eru svo 

sannarlega komnir inn á hið alþjóð-

lega tískukort og samkvæmt breska 

Vogue eru helstu merkin sem sýna 

á tískuvikunni Baum und Pferd-

garden, Peter Jensen, BY Malene 

Birger og okkar eigin íslenska Steinunn Sigurðardóttir. 

Um helgina sýna svo Henrik Vibskov og Anna Gulman. 

PRINSESSUKJÓLL 

Glæsilegur djúpfjólublár 

og karrígulur handmál-

aður kjóll frá Dolce og 

Gabbana.

LISTRÆN TISKA 

Graffítílist og sterk-

ir litir á silkikjólum 

hjá Chloé fyrir vor 
og sumar 2008.

HANDMÁLAÐ 

Fallegur lillablár 
stuttur ballkjóll 

frá Dolce og 
Gabbana.

Ég millilenti í París um daginn og kom við í Galerie Lafayette sem er 

ágætis stórverslun, sérstaklega ef maður er að flýta sér því þarna er 

að finna öll helstu tískumerkin allt frá þeim hræódýru og upp í þau 

fínu. Gluggarnir voru dekkaðir bak og fyrir í auglýsingum fyrir nýja 

ilmvatn Chloé tískuhússins en þessi sérstaki ilmur virðist vera aðal 

tískufréttin um þessar mundir í Frakklandi. Risavaxin auglýsinga-

spjöld klæddu verslunina með myndum af þremur stúlkum sem allar 

lentu á listum yfir best klæddu konur ársins 2008, en þær eru banda-

ríska leikkonan Chloe Sevigny, franska leikkonan Clémence Poésy og 

pólska fyrirsætan Anja Rubik. Allar eiga þær sameiginlegt að vera 

með háralit í ljósari skalanum og einstaklega frumlegan fatasmekk, en 

samkvæmt Svíanum Paolo Melim Anderson sem er að umbylta 

tískuhúsinu eru þær akkúrat það sem Chloé á að standa fyrir: næstum 

því ósvífin smartheit. Það þykir mér þó skemmtilegri fyrirmynd en 

stúlkurnar sem maður fær engan frið fyrir í gulu pressunni og mér 

finnst persónulega allar alveg hryllilega smekklausar: Paris Hilton, 

Lindsay Lohan, Amy Winehouse et al. 

Þessar svokölluðu „Bad girls“ eða slæmu stelpur dagsins í dag eru 

lausar við allt sem mætti kallast töff en eru samt fyrirmynd margra 

ungra stúlkna. Ég varð steinhissa að sjá heilan tískuþátt byggðan á 

Winehouse í franska Vogue sem þýðir greinilega að Frökkunum finnst 

enska heróínlúkkið eitthvað töff.  Melim Anderson virðist þó hrifnari 

af einhvers konar blöndu af nátturulegri konu með smá rokk og ról 

ívafi og fer sínar eigin leiðir. En aftur að leikkonunni Chloe Sevigny 

sem hefur oft verið nefnd „svalasta stúlka heims“ af tískupressunni. 

Hún hefur skellt sér út í fatahönnun og er að koma með línu í samstarfi 

við New York merkið Opening Ceremony. Sevigny lýsir fatnaðinum 

sem eins konar samblandi af rokki, barokki, rómantík, „psychobilly“ og 

pönki, „dálítið eins og ég.“ Hún viðurkennir líka fyrir franska Vogue að 

uppáhaldssjónvarpsþátturinn hennar hafi alltaf verið Húsið á sléttunni 

og að það útskýri blómamynstrin sem einkenni línuna. Sumsé allar 

stúlkur sem fíla rokkaða boli, blómakjóla og buxur í anda the Cramps 

ættu að kíkja á þessi skemmtilegu föt sem kallast Chloe Sevigny for 

Opening Ceremony og fást núna einungis í stóra eplinu og í ofursvölu 

versluninni Colette í París. 

Ósvífin smartheit
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HÅG Capisco er margverðlaunaður 

skrifstofustóll sem hentar einstaklega 

vel fyrir þá sem kjósa að vinna við 

hæðarstillanleg rafmagnsskrifborð. Það 

er mjög auðvelt að sitja í mjög lágri 

stöðu upp í það að vera hálfstandandi. 

Capisco skrifstofustóllinn 

er með10 ára ábyrgð og 

lífstíðarábyrgð á hæðarpumpu  
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Hönnuður
Peter Opsvik

Capisco er 
heilsuvænn
vinnufélagi

Tilboðsverð frá kr. 78.273.-

BORGARMÁL Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, 
fyrrverandi borgarstjóri, sendi frá sér 
yfirlýsingu í gær þar sem hann leiðrétti orð sín 
í Kastljósþætti Ríkissjónvarpsins um að 
Kristbjörg Stephensen borgarlögmaður hefði 
sagt hann hafa umboð til að undirrita samein-
ingarsamning REI og Geysis Green Engergy. Í 
yfirlýsingu sagðist hann hafa ráðfært sig við 
fyrrverandi borgarlögmann, án þess að 
nafngreina hann. 

Vilhjálmur sagði í Kastljósþættinum að sér 
„hefði ekki dottið í hug að undirrita svona 
samning nema hafa skýrt umboð til þess“. 
Fréttablaðið spurði Kristbjörgu í gærmorgun, 
áður en Vilhjálmur hafði gefið út yfirlýsing-

una, hvort Vilhjálmur hefði beðið um álit 
hennar áður en hann skrifaði undir 
samningana. Sagðist hún þá ekki vilja 
gefa frá sér svar „sem dregið gæti dilk á 

eftir sér,“ eins og hún komst að orði. Eftir að 
Vilhjálmur gaf út yfirlýsinguna fengust þær 
upplýsingar úr Ráðhúsinu að Kristbjörg væri 
farin í orlof.

Ekki hefur fengist staðfest hjá Vilhjálmi 
hvaða fyrrverandi borgarlögmann hann 
ráðfærði sig við en Hjörleifur B. Kvaran telur 
ljóst að Vilhjálmur eigi við sig. „Já, ég held að 
það sé alveg ljóst að Vilhjálmur er að vísa til 
mín í þessu tilviki. Ég gef mér það að það hljóti 
að vera.“

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins fór 
Vilhjálmur fram á það við Kristbjörgu í gær að 
hún myndi ekki tjá sig um orð hans í Kastljós-
þættinum. Því hafnaði Kristbjörg og fór fram á 
það við Vilhjálm að hann gæfi skýringar á 
þeim orðum sínum að umboðið væri frá henni 
komið. Kristbjörg vildi ekki staðfesta þessa 
atburðarás þegar Fréttablaðið hafði samband 

við hana í gærkvöld. Hún vildi heldur ekki tjá 
sig um hvort ekki hefði verið eðlilegra að 
Vilhjálmur hefði ráðfært sig við hana en ekki 
fyrrverandi borgarlögmann og starfandi 
forstjóra Orkuveitunnar, þegar leitað var álits 
um umboð til undirskriftar. Hjörleifur segist 
aldrei hafa efast um að Vilhjálmur hafi haft 
umboð til að undirrita samninginn og ef hann 
„hefði verið annarrar skoðunar þá hefði ég 
komið því kirfilega til skila og stoppað þetta“.

Hvorki náðist í borgarfulltrúa Sjálfstæðis-
flokksins við vinnslu fréttarinnar í gær né Ólaf 
F. Magnússon borgarstjóra. Kjartan Magnús-
son borgarfulltrúi sagði í fréttum Sjónvarps að 
staða Vilhjálms innan borgarstjórnarflokksins 
væri sterk þrátt fyrir efasemdir um umboð 
hans til undirritunar samrunasamningsins í 
áliti tveggja hæstaréttardómara í lokaskýrslu 
stýrihóps borgarráðs.  - jse / - shá / sjá síðu 4

Bað borgarlögmann að þegja 
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson fór fram á að borgarlögmaður tjáði sig ekki um orð hans í Kastljósinu. Vilhjálm-
ur sendi frá sér yfirlýsingu í gær þar sem hann segist hafa ráðfært sig við fyrrverandi borgarlögmann. 

VIÐTAL „Það eina sem Guðjón hafði 
upp úr þessu var að hann gerði sig 
að almennu athlægi enda sáu allir 
að hann var bara að hefna sín,“ 
segir leikhúsgagnrýnandinn Jón 
Viðar Jónsson 
sem tjáir sig í 
fyrsta skipti 
um aðgerðir 
Guðjóns 
Pedersen, 
leikhússtjóra 
Borgarleik-
hússins, 
gagnvart 
honum í síðasta 
mánuði í 
helgarviðtali 
við Frétta-
blaðið. 

„Hann lét sem það væri einhver 
synd að tala um áhorfendur, eins 
og þeir væru hreinlega ekki 
partur af leikhúsinu.“ Jón Viðar 
talar einnig um söngnám sitt, 
kórsöng í Neskirkju og kaþólsku 
trúna sem hann segir að sé sér 
ákaflega mikilvæg í lífinu.

 - jma/ sjá síðu 30

Jón Viðar Jónsson:

Leikhússtjóri var 
að hefna sín

VEÐUR Vonskuveður var víða um 
land í gær og var vindhraði um 20 
til 28 metrar á sekúndu. Á norðan- 
og sunnanverðum Vestfjörðum 
var lýst yfir viðbúnaðarstigi 
vegna snjóflóðahættu og þá lá allt 
innanlandsflug niðri. 

Undir Hafnarfjalli var hvass-
viðrið slíkt að vindmælir Vega-
gerðarinnar hætti að senda frá 
sér boð og var talið að hann hefði 
fokið. Fór veður versnandi þegar 
leið á daginn og var reiknað með 
að það næði hámarki um mið-

nætti. Á höfuðborgarsvæðinu var 
fólk beðið að halda sig innandyra í 
gærkvöld og vera ekki á ferðinni 
að óþörfu.

Veðrið hafði mikil áhrif á færð 
og voru margir vegir lokaðir 
vegna þess. Hellisheiði var lokuð 
fram eftir degi. Þá var óveður á 
Reykjanesbraut og undir Hafnar-
fjalli og alls ekkert ferðaveður.

Samhæfingarmiðstöð almanna-
varna var virkjuð um klukkan 
fjögur. Verkefnin voru vegna foks 
og vatnssöfnunar í kjölfar snöggra 

hlýinda og hláku. Um klukkan átta 
í gærkvöld hafði yfir  150 útköll-
um verið sinnt og fór þeim hratt 
fjölgandi þegar leið á kvöldið. 
Björgunarsveitir áttu því víða 
annríkt.

Á Keflavíkurflugvelli fór vind-
hraði yfir öryggismörk til 
afgreiðslu flugvéla og þurftu flug-
farþegar að bíða af sér veðrið auk 
þess sem beina þurfti einni flug-
vél til lendingar á Egilsstöðum. 

Búist er við suðvestan hvass-
viðri eða stormi í kvöld.  - ovd

Vindmælir Vegagerðarinnar undir Hafnarfjalli fauk í veðurofsanum:

Snjóflóðahætta á Vestfjörðum

JÓN VIÐAR JÓNSSON

MIKIÐ AÐ GERA HJÁ BJÖRGUNARSVEITUM Björgunarsveitarmenn úr Hafnarfirði þurftu í gærkvöld að vaða vatnselginn upp í mitti 
til að koma taug í bíl sem var umflotinn vatni og krapa í undirgöngum Hnoðraholtsbrautar undir Reykjanesbrautinni. Ökumaður-
inn komst úr bílnum af sjálfsdáðum. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN 

VEÐRIÐ Í DAG
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Ragnar, er blómaskeiðið þá 
runnið á enda?

„Nei, ekki alveg. Ég verð hér með 
annan fótinn.“ 

Ragnar Michelsen hefur selt blómabúð 
sína í Breiðholti eftir 27 ára rekstur. 

Heill Móa kjúklingur afsláttur
50%

Laugardagstilboð

VESTMANNAEYJAR „Þetta var bara 
öryggisráðstöfun og ekkert 
annað,“ segir Kristján Eggerts-
son, hafnarvörður í Vestmanna-
eyjum, en lóðsinn aðstoðaði 
Herjólf að leggjast að bryggju 
þegar hann kom til Vestmanna-
eyja rétt fyrir klukkan fimm í 
gær. 
Öflugar hliðarskrúfur eru á 
Herjólfi framanverðum og tvær 
skrúfur að aftan. „Það var engin 
hætta á ferð því þetta eru karlar 
sem kunna sitt fag,“ segir 
Kristján, en Herjólfur fór aðeins 
eina ferð í gær.  - ovd

Slæmt veður tafði Herjólf:

Herjólfur fékk 
aðstoð lóðsins

FRÁ VESTMANNAEYJAHÖFN Til öryggis 
var lóðsinn látinn ýta Herjólfi að bryggju 
í Vestmannaeyjum. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

DÓMSMÁL Hæstiréttur féllst í gær á 
kröfu Ríkislögreglustjóra um að fá 
húsleitarheimild til þess að afla 
gagna hjá Skattrannsóknarstjóra 
vegna rannsóknar á meintum 

brotum Óskars 
Magnússonar, 
fyrrverandi 
stjórnar-
formanns 
Baugs, á árun-
um 1996 og 
2000. Hæstirétt-
ur staðfesti með 
dómnum niður-
stöðu héraðs-
dóms. 

Máli Óskars 
hafði áður verið 

lokið með sektargreiðslu og sátt, 
síðla árs 2006.

Tveir dómarar, Árni Kolbeinsson 
og Markús Sigurbjörnsson, skiluðu 
sératkvæði og voru á móti því að 

veita húsleitarheimild á þeim for-
sendum sem nefndar voru í rök-
stuðningi embættis ríkislögreglu-
stjóra. Þrír dómarar, Garðar 
Gíslason, Gunnlaugur Claessen og 

Ingibjörg Benediktsdóttir, mynd-
uðu meirihluta.

Bryndís Kristjánsdóttir skatt-
rannsóknarstjóri segir dóminn 
hugsanlega leiða til þess að mun 
fleiri mál fari til lögreglu en áður. 
Hún segir deilu embættanna nú 
leysta. „Þetta hefur verið leiðinda-
deila en nú er komin niðurstaða og 
við förum eftir henni.“

Helgi Magnús Gunnarsson, sak-
sóknari efnahagsbrota, tók í sama 
streng og sagði rannsókn málsins 
nú geta farið í þann farveg sem 
embættið vildi.

Héraðsdómur féllst á beiðni Rík-
islögreglustjóra um miðjan janúar 
en Skattrannsóknarstjórinn kærði 
úrskurðinn til Hæstaréttar. 

Með dómnum er leyst úr ágrein-
ingi sem hefur verið á milli emb-
ættis ríkislögreglustjóra og skatt-
rannsóknarstjóra frá því árið 2006. 
 - mh

Fallist á kröfu Ríkislögreglustjóra um húsleit hjá Skattrannsóknarstjóra:

Leyst úr ágreiningi með dómi

SKATTRANNSÓKNARSTJÓRI Gagna verð-
ur ekki leitað heldur verða þau afhent.

HELGI MAGNÚS 
GUNNARSSON

UMHVERFISMÁL Svört skýrsla Veiði-
málastofnunar um klórslysið í 
Varmá í nóvember var kynnt á 
fimmtudag fyrir bæjarráði Hvera-
gerðis sem óskaði eftir úttektinni.

„Á meðan frekari upplýsingar 
um fiskmagn í ánni liggja ekki 
fyrir er lagt til að veiði verði ekki 
stunduð á ánni á komandi vori,“ 
segir í skýrslunni sem unnin er af 
Suðurlandsdeild Veiðimálastofn-
unar. Frekari upplýsingar þurfi að 

liggja fyrir áður 
en hægt sé að 
ráðleggja um 
veiði í Varmá 
næsta haust.

Talið er að 
1.050 lítrar af 
klórblöndu hafi 
runnið úr biluð-
um tanki við 
sundlaugina í 
Laugaskarði í 
Hveragerði og 

út í Varmá hinn 30. nóvember í 
fyrra. Í þessu magni eru yfir 165 
kíló af hreinum klór. Miðað við 
meðalrennsli var upphafsstyrkur 
klórsins „að minnsta kosti nokkr-
um þúsund sinnum meiri styrkur 
en drepur flesta fiska á skömm-
um tíma,“ eins og segir í 
skýrslunni.

„Klórmengunarslysið í Varmá 
hefur að öllum líkindum hafa mikil 
áhrif á lífríki árinnar. Svo virðist 
sem seiði og stærri fiskur hafi 
drepist á að minnsta kosti fjög-
urra til fimm kílómetra kafla í 
ánni, eitthvað kann að hafa lifað 
og forðað sér undan menguninni 
og þá frekar á svæðum sem fjær 
eru upptökum,“ segir í skýrslunni 

þar sem fram kemur að urriðar af 
að minnsta kosti tíu árgöngum 
hafi drepist, allt frá hrognum upp 
í hrygningarfisk.

Veiðimálastofnun vill að vel 
verði fylgst með Varmá til að meta 
áhrif slyssins betur. Vegna jarð-
hitaáhrifa séu aðstæður í Varmá 
mjög sérstakar. „Fiskistofnar 
ásamt öðru lífríki árinnar hafa því 
hátt verndargildi,“ segir í skýrslu 
Veiðimálastofnunar þar sem að 
lokum er bent á að enn renni klór í 
Varmá frá Laugaskarði:

„Sundlaugin er gegnumstreym-
islaug þannig að stöðugt rennur 
frá henni klór í ána. Æskilegt er að 
breyta því.“

Aldís Hafsteinsdóttir, bæjar-
stjóri í Hveragerði, segir að vissu-
lega renni klórblandað affallsvatn 
frá sundlauginni í Varmá. „En það 
er orðið svo afskaplega lítið magn 
af klór og þannig hefur það verið 
frá því laugin var opnuð árið 1938. 
En auðvitað er þetta ekki æskilegt 
og við munum eiga samvinnu við 
til þess bær yfirvöld og kanna með 
hvaða hætti við getum ráðið bót á 
þessu,“ segir Aldís.

Veiðifélag Varmár og Þorleifs-
lækjar og Stangaveiðifélag Reykja-
víkur, sem hefur ána á leigu, hafa 
ekki enn tekið afstöðu til tilmæla 
Veiðimálastofnunar um veiðistopp 
í vor.  gar@frettabladid.is

Ekki veitt í vor eftir 
klórslys í Varmá
Veiðimálastofnun segir urriða af tíu árgöngum hafa drepist í klórslysinu í 
Varmá og leggur til að ekki verði veitt í ánni næsta vor. Klórmagnið var nokkur 
þúsund sinnum meira en þurfti til að drepa fiskinn. Enn rennur klór í Varmá.

ALDÍS 
HAFSTEINSDÓTTIR DAUÐIR FISKAR Þótt þrír sólarhringar liðu þar til fyrst fréttist af klórslysinu í Varmá 

fundust 35 dauðir fiskar við leit. Öðrum hafði skolað burt úr ánni.
  MYND/VEIÐIMÁLASTOFNUN

VIÐSKIPTI Úrvalsvísitalan lækkaði 
um 1,34 prósent í gær, sem er 
jafnframt áttundi viðskiptadagur-
inn í röð þar sem hækkun hefur 
ekki sést í enda dags á íslenskum 
hlutabréfamarkaði. Lækkunin frá 
áramótum nemur rúmum 20 pró-
sentum. 

Gengi nokkurra félaga fór í gær 
í lægsta gengi. Þar á meðal eru 
365, Exista, Föroya banki, Ice-
landic Group og SPRON. Lækkun 
þeirra gekk til baka að nokkru 
leyti yfir daginn en ljóst er að rúm 
tvö ár til þrjú ár eru horfin úr 
bókum um helmings íslenskra 
fyrirtækja sem mynda Úrvals-
vísitöluna. 

Sömu sögu er að segja um 
Úrvalsvísitöluna, sem hefur fallið 
um tæpt 21 prósent frá áramót-
um. Hún stendur nú í sléttum 
5.000 stigum og hefur ekki verið 
lægri síðan seint í nóvember árið 
2005. Sé hins vegar litið til niður-
sveiflunnar frá 19. júlí í fyrra, 
þegar vísitalan náði sínu hæsta 
gildi – 9.16 stigum – hefur hún 
fallið um 44,5 prósent.

Gengi bréfa í Existu hefur 
lækkað mest frá áramótum, eða 
um rúmt 41 prósent en SPRON og 
FL Group fylgja því fast á eftir. 
Ekkert félag í Úrvalsvísitölunni 
hefur hins vegar hækkað.   
 - jab

KAUPHÖLL ÍSLANDS Úrvalsvísitalan 
hefur ekki verið lægri síðan árið 2005.

Gengi þriggja hlutafélaga hefur aldrei verið lægra og fleiri komast nálægt því: 

Tvö ár horfin úr Kauphöllinni
ALÞINGI Reykingar verða 
bannaðar í Alþingishúsinu frá 
og með 1. júní. Einnig verður 
bannað að reykja á skrifstofu-
byggingum Alþingis, í Alþingis-
garðinum og annars staðar á lóð 
þingsins. Forsætisnefnd 
Alþingis ákvað þetta á fundi í 
dag.

Hingað til hafa reykingar 
verið leyfðar í sérstöku loft-
ræstu herbergi í Alþingishúsinu, 
en því verður lokað í sumar.

„Ég tel eðlilegt og nauðsynlegt 
að gera reykingar útlægar úr 
þinginu, og þess vegna vildum 
við taka af skarið,“ segir Sturla 
Böðvarsson, forseti Alþingis.  - sþs

Bannað að reykja frá 1. júní:

Reykherbergi 
Alþingis lokað

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur 
staðfest dóm Héraðsdóms 
Reykjavíkur þess efnis að 
lögreglunni á höfuðborgarsvæð-
inu hafi verið óheimilt að fylgjast 
með ferðum grunaðs manns með 
því að koma fyrir staðsetningar-
tæki á bifreið hans. 

Maðurinn hyggur á skaðabóta-
mál, ekki síst vegna þess að 
lögregla fæst ekki til að gefa upp 
ástæður eftirlitsins. Lögreglan 
hefur fullyrt að hún hafi verið í 
fullum rétti að beita þessari 
eftirlitsaðferð. Á það fellst 
Hæstiréttur ekki og segir að 
lögreglu beri að láta af rannsókn-
araðgerðum af þessu tagi.  - shá

Hæstiréttur um eftilit lögreglu:

Lögregla mátti 
ekki nota búnað

STRAND Norska fjölveiðiskipið 
Fiskeskjer strandaði á hafnar-
kanti í höfninni í Neskaupstað um 
miðjan dag í gær. Verið var að 
færa skipið til í höfninni þegar gír 
skipsins bilaði að talið er. Sigldi 
skipið af miklu afli á hafnarkant-
inn og að sögn sjónarvotta 
kastaðist skipið til við höggið.

Engan sakaði við óhappið. Mörg 
skip lágu í vari í höfninni í 
Neskaupstað í gær vegna 
illviðrisins sem gekk yfir landið. 
Eitt þeirra var systurskip 
Fiskeskjer sem dró skipið aftur á 
flot síðdegis án teljandi vand-
ræða. Ekki er talið að skipið hafi 
skemmst mikið við strandið.  - shá

Skip strandaði eftir bilun í gír:

Kastaðist til en 
skemmdist lítið

Á STRANDSTAÐ Fiskeskjer sigldi í land 
á töluverðri ferð en engan sakaði um 
borð eða í landi. FRÉTTABLAÐIÐ/GG

Út í fjöru í Önundarfirði
Fólksbíll fór út af í Önundarfirði á 
Vestfjörðum um hádegisbil í gær, og 
hafnaði í fjörunni. Ökumaður slapp 
ómeiddur en bifreiðin skemmdist 
nokkuð. Ekki er ljóst hvernig slysið 
bar að en slæm færð hafði líklega 
einhver áhrif.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Ósátt við hitaveitu
Bæjarráð Hafnarfjarðar lýsir áhyggjum 
sínum af þeirri stöðu sem kom upp 
í bænum í nýafstöðnu kuldakasti 
þegar lagnir Orkuveitu Reykjavíkur 
önnuðu ekki eftirspurn Hafnfirðinga 
eftir heitu vatni. Bæjarráðið skorar á 
Orkuveituna að hraða úrbótum eins 
og hægt er.

HAFNARFJÖRÐUR

SPURNING DAGSINS



BETRI KAUP
Í HÚSASMIÐJUNNI

Loftljós
Discos
6003250-1

799
1.299

RÝMINGAR

SALA

Veggmálning
Gljástig 7, beinhvít, 10 ltr
7119800

2.999

Á ÚLPUM OG 
FLÍSPEYSUM
MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

Flíspeysur
5860829-33 / 5860823-27

1.999
Úlpa
5869237-42

3.999

Fuga Fresca
Frískar upp á litinn á fúgunni og 
hægt er að lita hana
8411810-6

Sniðug
vara

595

699
1.399

Rúllusett
Anza, 23 sm
7014821

50%
afsláttur

Nano - nýtt í vörnum gegn vatni og óhreinindum.

Felguhreinsir
TCnano
9019001

Rúðuhreinsir
TCnano
9019002

Hreinlætistæki
TCnano
9019003

Bílrúðuhreinsir
TCnano
9019005

Lakk meðhöndlun
TCnano
9019000

2.980
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LÖGREGLUMÁL Þremur vegum var 
lokað á Vestfjörðum í gær eftir 
að snjóflóð féllu á þá. Bifreið 
lokaðist á milli flóða á veginum 
um Óshlíð, en ökumaðurinn náði 
að koma sér í skjól áður en 
snjóflóð féll á bílinn. Annar 
ökumaður kom honum til 
aðstoðar, og komust þeir af 
hættusvæðinu.

 Samkvæmt upplýsingum 
lögreglu var veginum um Óshlíð 
lokað ásamt vegi um Súðavíkur-
hlíð, og um Eyrarhlíð á milli 
Ísafjarðar og Hnífsdals. Vegirnir 
höfðu ekki verið opnaðir aftur 
þegar Fréttablaðið fór í prentun. 
 - sþs

Vegum lokað á Vestfjörðum:

Lenti á milli 
tveggja flóða

BORGARMÁL „Já, ég held að það sé 
alveg ljóst að Vilhjálmur er að 
vísa til mín í þessu tilviki. Ég gef 
mér það að það hljóti að vera,“ 
segir Hjörleifur B. Kvaran, for-
stjóri Orkuveitu ríkisins, OR, um 
yfirlýsingu Vilhjálms Þ. Vil-
hjálmssonar vegna Kastljósþáttar 
á fimmtudagskvöld. Þar fullyrti 
Vilhjálmur að hann hefði ráðfært 
sig við borgarlögmann. Í yfirlýs-
ingunni segist Vilhjálmur hafa 
átt við fyrrverandi borgarlög-
mann, án þess að nafngreina 
hann. „Ég dró það aldrei í efa að 
hann hefði þetta umboð. Þegar 
eigendafundur var haldinn í OR 

taldi ég hann 
hafa stöðuum-
boð til að taka 
þessar ákvarð-
anir,“ segir 
Hjörleifur. „Ef 
ég hefði verið 
annarrar skoð-
unar þá hefði 
ég komið því 
kyrfilega til 
skila og stopp-
að þetta.“

Aðspurður 
hvort það hafi ekki verið óeðlilegt 
að Vilhjálmur leitaði til hans eftir 
ráðgjöf í ljósi þess að hann var 

forstjóri Orkuveitunnar á þeim 
tíma segir Hjörleifur að það geti 
vel verið. 

Hjörleifur telur að eðlilegra 
hefði verið að Vilhjálmur leitaði 
ráðgjafar hjá sitjandi borgarlög-
manni en fyrirrennara og segir 
að til sanns vegar megi færa að 
einnig hefði verið eðlilegra að 
Vilhjálmur vísaði til hans sem 
forstjóra Orkuveitunnar en ekki 
borgarlögmanns í Kastljósþætt-
inum. „Hann svarar fyrir það en 
ég held að hann sé ekki í sam-
bandi við annan fyrrverandi 
borgarlögmann en mig.“  
  - shá

Hjörleifur Kvaran, forstjóri Orkuveitunnar, segir Vilhjálm hafa leitað til sín:

Efaðist ekki um umboðið

HJÖRLEIFUR 
KVARAN

BORGARMÁL Vilhjálmur Þ. Vil-
hjálmsson, fyrrverandi borgar-
stjóri, leitaði ekki álits borgarlög-
manns á því hvort hann hefði 
umboð til að samþykkja samruna 
REI og Geysis Green Energy áður 
en hann skrifaði undir samn-
inginn.

Í yfirlýsingu sem hann sendi frá 
sér í gær segist hann hafa átt við 
fyrrverandi borgarlögmann, sem 
hann nafngreinir ekki, þegar hann 
sagðist hafi ráðfært sig við borg-
arlögmann í Kastljósþætti í fyrra-
dag. Heimildir Fréttablaðsins 
herma að Vilhjálmur hafi beðið 
Kristbjörgu Stephensen, sem 
hefur gegnt embætti borgarlög-
manns frá því í júlí í fyrra, um að 
tjá sig ekki í fjölmiðlum um það 
sem hann hefði sagt í Kastljós-
þættinum, um að hann hafi leitað 
til hennar áður en skrifað var 
undir. Eftir umhugsunarfrest hafi 
hún ákveðið að leiðrétta hann og 
þá sendi Vilhjálmur frá sér fyrr-
greinda yfirlýsingu.

Fréttablaðið spurði Kristbjörgu, 
áður en Vilhjálmur hafði gefið út 
yfirlýsinguna, hvort Vilhjálmur 
hefði beðið um álit hennar áður en 
hann skrifaði undir samningana. 
Sagðist hún þá ekki vilja gefa frá 
sér svar „sem dregið gæti dilk á 
eftir sér,“ eins og hún komst að 
orði.

Í yfirlýsingunni segir Vilhjálm-
ur að hann hafi verið ranglega sak-
aður um að hafa orðið tvísaga um 
málefni kaupréttarsamninga í við-
tali í Kastljósþættinum. Svo víkur 
hann sér að málinu um ráðgjöf 
borgarlögmanns og segir:

„Í sama viðtali talaði ég um ráð-
gjöf borgarlögmanns. Þar átti ég 
við fyrrverandi borgarlögmann, 
sem taldi að ég hefði umboð til að 
taka þessa ákvörðun sem fulltrúi 
eigenda. Í áliti núverandi borgar-
lögmanns á bls. 5 kemur fram að 
borgarstjóri hafi stöðuumboð til 
að taka ákvarðanir fyrir hönd eig-
andans, Reykjavíkurborgar, á aðal-
fundum og eigendafundum OR.

Auk þess komu engar athuga-
semdir fram um umboð mitt á 
stjórnar- og eigendafundi OR.“

jse@frettabladid.is

svavar@frettabladid.is

Leitaði ekki álits 
borgarlögmanns
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson leitaði ekki álits hjá borgarlögmanni áður en hann 
skrifaði undir samninga um REI og Geysi Green Energy líkt og hann hafði hald-
ið fram. Hann fór fram á að borgarlögmaður tjáði sig ekki um það mál.

VILHJÁLMUR Þ. VILHJÁLMSSON Nú er ljóst að Vilhjálmur ráðfærði sig ekki við borg-
arlögmann til að ganga úr skugga um að hann hefði umboð til þess að skrifa undir 
samninga um samruna REI og Geysis Green Energy.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

STJÓRNMÁL Samtök aðildarsinna 
Noregs að Evrópusambandinu, 
Europabevegelsen, halda ráð-
stefnu um framtíð og stefnu í 
Evrópumálum í dag. Fer ráðstefn-
an fram í Ósló undir yfirskriftinni 
Saman á morgun.

Meðal fyrirlesara á ráðstefnunni 
er Jonas Gahr Støre utanríkisráð-
herra Noregs. Annar fyrirlesari á 
ráðstefnunni er Árni Páll Árnason, 
alþingismaður Samfylkingarinnar, 
varaformaður utanríkismálanefnd-
ar og formaður Íslandsdeildar 
Norðurlandaráðs. Samkvæmt 
dagskrá ráðstefnunnar á Árni Páll 
að fjalla um Ísland og umræður 
um Evrópusambandsaðild.  - ovd

Aðild Noregs að ESB:

Talar á fundi 
Evrópusinna

JÖKULDALUR Mikil mildi þykir að 
allir farþegar rútubifreiðar 
skyldu sleppa án meiðsla þegar 
rútan valt nálægt bænum Hvanná 
á Jökuldal um klukkan tvö í gær. 
Voru farþegar rútunnar unglings-
piltar frá Fjarðabyggð á leið til 
Akureyrar á knattspyrnumót. 
Voru þeir fluttir á heilsugæslu-
stöðina á Egilsstöðum til nánari 
skoðunar þar sem þeim var 
einnig veitt áfallahjálp.

Mikill viðbúnaður var viðhafð-
ur og var tækjabíll brunavarna á 
Héraði sendur á staðinn ásamt 
lögreglu og lækni. Mikil hálka og 
hvassviðri voru á slysstað.  - ovd

Unglingspiltar í bílveltu:

Rúta valt á 
Jökuldal

„Mér sýnist á öllu að 
staða Vilhjálms sé 
erfið,“ segir Óskar 
Bergsson, borgar-
fulltrúi Framsóknar-
flokks. Athygli vekur 
að Guðlaugur Þór 
Þórðarson og Kjartan 
Magnússon segjast styðja hann 
en hins vegar hefur ekkert heyrst 
í formanni Sjálfstæðisflokksins né 
öðrum borgarfulltrúum flokksins.“

Óskar Bergsson:

Erfið staða

„Ég held að mönn-
um væri hollt að 
rifja upp aðdrag-
anda þess af hverju 
Þórólfur Árnason 
sagði af sér á sínum 
tíma. REI-málið er 
mun alvarlegra en 
það en samt situr 
borgarfulltrúinn Vilhjálmur sem 
fastast,“ segir Oddný Sturludóttir, 
borgarfulltrúi Samfylkingarinnar.

„Samherjar hans treysta honum 
ekki og hafa kvittað upp á áfellis-
dóm yfir hans vinnubrögðum 
svo af hverju ættu borgarbúar að 
treysta honum? 

Oddný Sturludóttir:

Rúinn trausti

„Vilhjálmur Þ. 
Vilhjálmsson er 
á flótta undan 
sjálfum sér,“ segir 
Margrét Sverris-
dóttir varaborg-
arfulltrúi. „Hann 
hefur margoft verið 
staðinn að því að 
vera margsaga og hann ætti tví-
mælalaust að segja af sér enda er 
hann rúinn trausti samherja sinna 
sem og borgarbúa. Mér þykir það 
engan veginn verjanlegt að hann 
verði borgarstjóri.“  

Margrét Sverrisdóttir:

Ætti að hætta

BORGARFULLTRÚAR 
MEIRIHLUTANS SVÖRUÐU 
EKKI FRÉTTABLAÐINU:
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson
Hanna Birna Kristjánsdóttir
Gísli Marteinn Baldursson
Kjartan Magnússon
Júlíus Vífill Ingvarsson
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir
Jórunn Ósk Frímannsdóttir Jensen
Ólafur F. Magnússon borgarstjóri.

Rúta útaf á Reykjanesbraut
Enginn slasaðist þegar rúta, full af far-
þegum, fór útaf á Reykjanesbrautinni 
seinnipartinn á föstudag. Fór rútan 
útaf miðja vegu milli Keflavíkur og 
Hafnarfjarðar en mikill krapi og hálka 
voru á Reykjanesbrautinni og slæmt 
ferðaveður í allan gærdag. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

GENGIÐ 08.02.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 129,1872
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 67,39  67,71

 131,33  131,97

 97,53  98,07

 13,086  13,162

 12,139  12,211

 10,33  10,39

 0,6275  0,6311

 105,94  106,58

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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Gleðifregnir
úr Eyjum

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Sjómaður einn varð forviða þegar komst í fullt GSM 
samband þar sem hann var staddur ríflega 30 km 
undan ströndum Vestmannaeyja. Hringdi hann í 
kjölfarið í þjónustuver Vodafone og tilkynnti 
hátíðlega að NMT símanum yrði hér eftir stungið 
ofan í skúffu.

– Sönn saga frá 1414.

Með tilkomu langdræga GSM kerfisins býður 
Vodafone nú stærsta þjónustusvæðið á Íslandi.
Skiptu yfir til Vodafone, án þess að skipta um 
símanúmer, með einu símtali í 1414 – strax í dag.G
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VIÐSKIPTI „Rútuferðirnar eru ekki 
bara hugsaðar fyrir eldri borgara 
heldur alla,“ segir Guðmundur 
Marteinsson, framkvæmdastjóri 
Bónuss, sem nú skipuleggur 
rútuferðir frá Seltjarnarnesi í 
nýja Bónusverslun á Fiskislóð í 
Reykjavík. Nýja verslunin er um 
850 fermetrar.

Jóhannes Jónsson, stofnandi 
Bónuss, hefur gagnrýnt bæjar-
yfirvöld á Seltjarnarnesi og sagt 
þau hafa viljað verslunina burt úr 
bæjarfélaginu. Til að koma til 
móts við þá íbúa á Nesinu ákvað 
Bónus að framvegis myndi rúta 
aka fólki að nýju versluninni 
klukkan þrjú á fimmtudögum. - kdk

Nýrri Bónus-verslun vel tekið:

Seltirningar í 
rútu í Bónus

KJARAMÁL Ágreiningur er um 
útreikning launa milli kennara og 
stjórnenda í Iðnskólanum í Hafn-
arfirði. Kennararnir telja sig hafa 
verið hlunnfarna um laun vegna 
breytinga sem gerðar voru á 
kennslutíma fyrir meira en fjórum 
árum gegn því að ekki yrði um 
launaskerðingu að ræða. Þeir vilja 
fá leiðréttingu sinna mála. 

Ræturnar má rekja til sam-
komulags sem gert var við þáver-
andi kennara iðnskólans um að 

kenna aðeins í 
75 mínútur í 
stað áttatíu mín-
útna í þeim til-
fellum þegar 
um tvo sam-
liggjandi tíma 
er að ræða. 
Kennarar telja 
að þróunin sýni 
að smám saman 
hafi breytingin 
leitt til kjara-
skerðingar og 

komið meðal annars niður á 
greiðslum fyrir yfirvinnu og 
undirbúning fyrir hvern áfanga. 

Óánægja kraumar í kennurum 
iðnskólans vegna þessa. Óánægjan 
hefur jafnvel gengið svo langt að 
kennari hafi sent reikning til 
stjórnenda skólans. Kennararnir 
hafa fundað með forsvarsmönnum 
Kennarafélags Iðnskólans í Hafn-
arfirði og er málið nú í höndum 
félagsins. Þá kom Aðalheiður 
Steingrímsdóttir, formaður Félags 
framhaldsskólakennara, ásamt 
tveimur öðrum fulltrúum Félags 
framhaldsskólakennara á fund 
með kennurunum og skólameistara 

í síðustu viku þar sem samþykkt 
var að vísa málinu til félagsins. 
Aðalheiður segir að eðlilegt sé að 
kennararnir hafi áhyggjur af því 
að vera hlunnfarnir. Hún vonast til 
að niðurstaða liggi fyrir sem fyrst 
því það sé bráðaðkallandi að 
komast til botns í málinu. 

Jóhannes Einarsson skólameist-
ari segir um mikinn misskilning að 
ræða sem ekki sé hægt að skýra í 
stuttu máli. Málinu hafi verið vísað 
til Kennarasambands Íslands og 
þar fáist vonandi niðurstaða. Sjálf-

ur hafi hann átt bókaðan fund með 
menntamálaráðherra á mánudag-
inn var en þurft að blása hann af 
og fara utan í skyndingu. Hann 
hafi sent starfsfólkinu tölvupóst 
frá Svíþjóð og beðið það um að 
bíða þar til hann kæmi aftur heim.

Margrét Ingólfsdóttir, formaður 
kennarafélagsins í Iðnskólanum í 
Hafnarfirði, sagði málið í eðlileg-
um farvegi þegar Fréttablaðið 
hafði samband við hana en vildi að 
öðru leyti ekki tjá sig um það. 
 ghs@frettabladid.is 

AÐALHEIÐUR 
STEINGRÍMSDÓTTIR

Kennararnir telja 
sig vera hlunnfarna
Ágreiningur er um útreikning launa milli kennara og stjórnenda í Iðnskólanum 
í Hafnarfirði. Sumir kennarar telja sig eiga inni stórar fjárhæðir hjá skólanum. 
Málinu hefur verið vísað til Félags framhaldsskólakennara.

ÓSKA EFTIR LEIÐRÉTTINGU Óánægja er meðal kennara í Iðnskólanum í Hafnarfirði 
vegna breytinga sem gerðar voru á kennslutíma fyrir nokkrum árum gegn því að 
það kæmi ekki niður á kjörum kennaranna. Kennararnir telja nú að það hafi gerst og 
óska eftir leiðréttingu.

HEILBRIGÐISMÁL „Þessi atburður 
sýnir ef til vill þörfina á því að 
koma upp meðferðar- og afeitr-
unardeild í fangelsinu, og ég ætla 
að vona að hægt verði að koma 
slíkri aðstöðu í gagnið sem fyrst,“ 
segir Matthías Halldórsson 
aðstoðarlandlæknir um dauða 
fanga sem lést í september á síð-
asta ári úr lyfjaeitrun. 

Krufningarskýrsla fangans 
sýnir að hann lést úr lyfjaeitrun 
eftir að hafa verið gefið meþadon 
sem notað er til að lina fráhvörf 
fanga sem eru að jafna sig á con-
talgen og heróínfíkn. Heilbrigð-
isþjónusta fangelsisins heyrir 
undir Heilbrigðisstofnun Suður-
lands. Óskar Reykdalsson, lækn-

ingarforstjóri þar, sagði að oft 
væri tilhneiging meðal fíkla að 
ýkja þörf sína fyrir lyfjagjöf. 
Hann tók þó skýrt fram að hann 

væri ekki að fullyrða að svo hefði 
verið í því tilviki sem um ræðir.
Matthías segir að stundum gefi 
fangar ekki réttar upplýsingar 
um þau lyf sem þeir hafi tekið og 
slíkt geti verið hættulegt. Frá-
hvörf geti þó verið hættulegri en 
meþadongjöf. 

„Á Litla-Hrauni hefur verið 
bannlisti yfir fjölda lyfja, og hafa 
margir af föngunum ekki verið 
ánægðir með það. Meiripartur 
fanganna er eða hefur verið 
háður lyfjum og því er nauðsyn-
legt að hafa góða heilbrigðisþjón-
ustu eins og verið hefur á Litla-
Hrauni. Meðferðardeild væri þó 
mikið framfaraskref,“ segir 
Matthías. - kdk

Aðstoðarlandlæknir segir meirihluta fanga vera eða hafa verið háða lyfjum:

Þörf á meðferðardeild á Litla-Hrauni

LITLA HRAUN Stór hluti fanganna er eða 
hefur verið háður lyfjum.  FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

Á Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 
að segja af sér í kjölfar skýrslu 
stýrihópsins um REI?
Já  50,8%
Nei  49,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætlar þú að sækja einhvern við-
burð á Vetrarhátíð í Reykjavík?

Segðu þína skoðun á vísir.is

BANDARÍKIN, AP Barack Obama 
hefur gengið afar vel að safna 
peningum í kosningasjóð sinn 
síðan kjörstaðir lokuðust á þriðju-
daginn. Á fimmtudag höfðu um 
450 milljónir króna safnast á innan 
við þremur sólarhringum.

Þessi velgengni er líklega eins-
dæmi í kosningabaráttu í Banda-
ríkjunum. Þetta veldur Hillary 
Clinton og samherjum hennar 
töluverðum áhyggjum, en sjálf 
viðurkenndi hún í gær að hafa 
þurft að lána sjálfri sér um 330 
milljónir króna í kosningasjóðinn í 
síðasta mánuði.

Obama ætlar að nota féð til að 
heyja kröftuga kosningabaráttu 
allra næstu vikurnar, þegar for-
kosningar verða haldnar í ríkjum 
þar sem hann á fyrir góðu fylgi að 
fagna. Hann vonast til að geta náð 
þar forskoti á Clinton sem hún 
ætti erfitt með að vinna upp þegar 
lengra dregur.

Clinton, sem hefur nú úr minna 
fé að spila, ætlar á hinn bóginn að 
einbeita sér að forkosningunum í 
Texas og Ohio í byrjun mars, þar 
sem skoðanakannanir sýna að hún 
eigi meiri von um árangur.

Stuðningsmenn Clinton fóru 
fram á það við Obama að hann 
mætti henni í sjónvarpskappræð-
um einu sinni í viku, en hann féllst 
ekki á það.

 - gb

Hillary Clinton þurfti að lána sjálfri sér 330 milljónir í kosningasjóðinn:

Obama rakar nú til sín fé

KOSNINGABARÁTTAN Í ALGLEYMINGI Barack Obama horfir á kosningamyndband um 
borð í þotu á leiðinni frá Washington til New Orleans. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Auglýsingasími

– Mest lesið

KJÖRKASSINN
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HEILBRIGÐISMÁL „Við erum að vekja 
athygli á hvert stefnan í tannheil-
brigðismálum er að fara með 
okkur,“ segir Sigurjón Benedikts-
son, formaður Tannlæknafélags 
Íslands, um auglýsingar félagsins 
sem birst hafa í dagblöðum undan-
farna daga.

Hann segir tilefni auglýsing-
anna vera að nú sé tannverndar-
vika. Í auglýsingunum séu opin-
berar niðurstöður úr skýrslum 
OECD og Munnís, rannsóknar á 
munnheilsu barna á Íslandi.  Birt-
ist þar meðal annars mynd sem 
tekin er úr þeirri rannsókn. „Það 
er bara búið að bæta inn þeirri 
línu sem sýnir hvert við stefnum,“ 

segir Sigurjón. „Við teljum okkur 
vita að núverandi stefna mun ekki 
leiða til annars en að tannskemmd-
ir munu aukast.“ Hann segir fjár-
lög sýna sömu stefnu. „Það er 
engin aukning í framlögum til 
Tryggingastofnunar til að styrkja 
frekar tryggingaþega.“

Sigurjón segir þau hjá Tann-
læknafélaginu alltaf tilbúin að 
ræða þessi mál en að kannski séu 
auglýsingar sá vettvangur sem 
þau geti komið sínum sjónarmið-
um á framfæri. Málin séu hins 
vegar flókin að því leyti að tann-
læknar séu að gæta hagsmuna 
þriðja aðila, sjúklinga. „Þetta eru 
ekki hagsmunir tannlækna, nema 

faglegir hagsmunir. Þetta eru fjár-
hagslegir og heilsufarslegir hags-
munir sjúklinga okkar,“ segir 
Sigurjón að lokum.  - ovd

Fjárhagslegir og heilsufarslegir hagsmunir sjúklinga hafðir að leiðarljósi: 

Tannskemmdir munu aukast

SIGURJÓN BENEDIKTSSON Formaður 
Tannlæknafélags Íslands sem auglýsir 
niðurstöður rannsókna.

PAKISTAN, AP Dánarorsök pakist-
anska stjórnarandstöðuleiðtogans 
Benazir Bhutto var ekki skotsár 
heldur höfuðhögg sem hún hlaut 
af völdum sprengingar sjálfs-
morðssprengjumanns. Þessi 
niðurstaða kemur fram í skýrslu 
Lundúnalögreglunnar Scotland 
Yard sem kynnt var í gær.

Niðurstaða Scotland Yard er í 
samræmi við skýringar pakist-
anskra stjórnvalda á atburðinum. 
Flokkur Bhutto, Pakistanski þjóð-
arflokkurinn, hafnaði niðurstöð-
unni samstundis og ítrekaði kröfu 
sína um að Sameinuðu þjóðirnar 
rannsökuðu hvernig Bhutto lést 
27. desember síðastliðinn. Flokk-
urinn telur að Bhutto hafi verið 
skotin til bana og segir stjórnvöld 
hylma yfir það vegna þess að 
Bhutto hafði sakað pólitíska 
bandamenn Pervez Musharraf 

forseta um að ætla að ráða sig af 
dögum.

Musharraf hefur hafnað kröfu 
um rannsókn SÞ á láti Bhutto en 
hann óskaði eftir liðsinni Scotland 
Yard til að skera úr um dánar-
orsök.

Dauði Bhutto olli mikilli reiði í 
Pakistan og brutust víða út átök. 
Reiðin kraumar enn og þurfti lög-
regla síðast á föstudag að beita 
táragasi til að binda enda á átök 
stuðningsmanna Bhutto og með-
lima múslímaflokksins Q-sam-
bandið. Einn lést og þrír særðust 
að sögn vitna.  - sdg

Lundúnalögreglan hefur lokið rannsókn sinni á því hvernig Benazir Bhutto lést:

Sprenging dánarorsök Bhutto

FALLINN LEIÐTOGI Benazir Bhutto er 
enn ákaft syrgð af fylgismönnum sínum 

í Pakistan.
NORDICPHOTOS/AFP

Húnaflói

Grímsey

Stórtíðindi úr 
Skagafirðinum

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Ung kona staðhæfir að hún hafi náð GSM sambandi 
á bóndabýli foreldra sinna í Skagafirðinum. Það 
þykir ótrúlegt, enda hefur ekki náðst slíkt samband 
þar áður – svo lengi sem elstu menn muna. Eina 
tiltæka skýringin er sú að stúlkan hefur yfir að ráða 
farsíma frá Vodafone.

– Sönn saga frá 1414.

Með tilkomu langdræga GSM kerfisins býður 
Vodafone nú stærsta þjónustusvæðið á Íslandi.
Skiptu yfir til Vodafone, án þess að skipta um 
símanúmer, með einu símtali í 1414 – strax í dag.
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SPRON Viðbót
– allt að vextir*

SPRON Veltubót
– allt að ársávöxtun*

SPRON Vaxtabót 
– allt að vextir*15,05% 7,95% 14,59%

SPRON.IS

*Samkvæmt gildandi vaxtatöflu SPRON 1. febrúar 2008. 

Frábærir

Allt að 15,05% vextir
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heimur heillandi hluta og hugmynda
Stekkjarbakka 6 - Sími 540 3300 - www.gardheimar.is 

um helgina í Garðheimum
Komið og sjáið allar nýjustu tegundirnar af 
smáhundum á einum stað!

Tískusýningar kl. 15.00 og 16.00 laugardag og sunnudag

Hundafimi sýning á laugardag kl. 14.30

15 – 20 % afsláttur af öllu hundafóðri

Hundasnyrtistofa

Fullt af nýjum vörum og tilboðum s.s. hundamerkispjöld,  
ólar, bæli, búr, nagbein o.fl. .

Lukkupottur – glæsilegir vinningar

 smáhundasyningsmáhundasyning
SkemmtilegSkemmtileg

Fóðurkynningar frá

ChrysanthemumChrysanthemum

295kr

FERMINGARVEISLUSÝNINGIN HAFIN!FERMINGARVEISLUSÝNINGIN HAFIN!
Allt það nýjasta í veisluskrauti: serviettur, kerti sálmabækur, áletranir, föndur og margt fleira!

20 % afsláttur af öllu borðskrauti um helgina20 % afsláttur af öllu borðskrauti um helgina

Nú fást Now vítamínin í Nú fást Now vítamínin í
heilsudeild Garðheimaheilsudeild Garðheima

HOLLT OG GOTTHOLLT OG GOTT
20% AFSL20% AFSLÁTTUR
af völdum vörumaf völdum vörum
frá Himneskri Hollustufrá Himneskri Hollustu

NÝTT - NÝTT:             

Alltaf eitthvað hollt í 
kynningu um helgar.

20% AFSL20% AFSLÁTTUR
AF NOW VAF NOW VÍTAMÍNUM UM HELGINA!ÍTAMÍNUM UM HELGINA!



10  9. febrúar 2008  LAUGARDAGUR

VIÐSKIPTI Niðurstöður Íslensku 
ánægjuvogarinnar hafa verið 
kynntar en þetta er í níunda sinn 
sem ánægja íslenskra viðskipta-
vina er mæld hjá fjöldamörgum 
fyrirtækjum. Níu mismunandi 
fyrirtæki báru sigur úr býtum, 
hvert í sínum flokki.

Sparisjóðurinn SPRON var í 
fyrsta sæti í flokki banka og spari-
sjóða á einstaklingsmarkaði og er 
þar með kominn aftur í fyrsta 
sætið sem hann hefur vermt í átta 
ár af þeim níu sem ánægja við-
skiptavina hefur verið  mæld. 
Landsbankinn var í fyrsta sæti í 
flokki banka og sparisjóða á fyrir-
tækjamarkaði.

Tryggingamiðstöðin var í fyrsta 
sæti í flokki tryggingafélaga en 
lækkaði þó örlítið á milli ára. Í 
flokki farsímafyrirtækja var Sím-
inn í fyrsta sæti og í flokki inter-
netveitna var Vodafone númer eitt.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson 
bar sigur úr býtum í flokki gos-
drykkjaframleiðenda. Hitaveita 
Suðurnesja var efst á blaði í 
flokki rafveitna og í flokki 
olíufélaga var Olís í fyrsta sæti. 
BYKO var númer eitt í flokki 
byggingavöruverslana. Guðbjörg 
Andrea Jónsdóttir, rannsókna-

stjóri Capacent Gallup, kynnti 
niðurstöðurnar og sagði þá að 
mikil fylgni væri milli ánægju og 
tryggðar viðskiptavina og að 
tengsl tryggðar og afkomu væru 
sterk. Það væri því til mikils að 
vinna að hafa viðskiptavini 
ánægða.

 - ghs

FYRIRTÆKI FLOKKUR
SPRON banka og sparisjóða á einstaklingsmarkaði
Landsbankinn banka og sparisjóða á fyrirtækjamarkaði
Tryggingamiðstöðin tryggingafélaga
Síminn farsímafyrirtækja
Vodafone internet-veitna
Ölgerðin Egill Skallagrímsson gosdrykkjaframleiðenda
Hitaveita Suðurnesja rafveitufyrirtækja
Olís olíufélaga
BYKO byggingavöruverslana

FYRIRTÆKIN NÍU

Niðurstöður Íslensku ánægjuvogarinnar 2007:

Níu fyrirtæki skoruðu hátt

SJÁVARÚTVEGUR Ísfélag Vestmannaeyja hefur undirrit-
að samninga við ASMAR skipasmíðastöðina í Chile 
um smíði á tveimur öflugum uppsjávarveiðiskipum. 
Skipin munu bylta veiðum og vinnslu fyrirtækisins. 
Fjárfestingin nemur á fjórða milljarð króna.

Ægir Páll Friðbertsson, framkvæmdastjóri 
Ísfélagsins, segir ljóst að með tilkomu skipanna verði 
bylting í veiðum og vinnslu uppsjávarfisks innan 
fyrirtækisins. „Flotinn okkar er kominn til ára sinna. 
Við gerum út fimm skip í dag og stefnum að því að 
fækka þeim og gera út stærri og öflugri skip en við 
eigum í dag. Þau eru vel útbúin til að koma með gott 
hráefni til frystingar eða í bræðslur félagsins. Þetta 
er stórt skref og fjárfestingin nemur á fjórða milljarð 
króna.“

Samningarnir kveða á um að ASMAR-skipasmíða-
stöðin annist smíði á tveimur öflugum uppsjávarskip-
um sem verða afhent árin 2010 og 2011. Skipin eru 

hönnuð og teiknuð af Rolls Royce í Noregi. Skipin 
verða 71 metri að lengd og rúmir fjórtán metrar að 
breidd. Burðargetan verður rúmlega 2.000 tonn í tíu 
kælitönkum. Þau verða útbúin til nóta- og flottroll-
sveiða og aðalvélarnar eru rúm 6 þúsund hestöfl.  - shá

Ísfélag Vestmannaeyja endurnýjar uppsjávarveiðiflota sinn á næstu árum:

Tvö ný skip smíðuð í Chile

UNDIRRITUN Eigendur Ísfélagsins og fulltrúar skipasmíðastöðv-
arinnar við undirritun smíðasamningsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

UTANRÍKISMÁL Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir utanríkisráðherra fór 
þess á leit við bandaríska 
utanríkisráðuneytið í síðasta mán-
uði að það athugaði hvort nánustu 
ættingjar Halldórs Laxness gætu 
ekki fengið að líta á leynilegu FBI-
skjölin um hann. Beiðnin fór gegn-
um bandaríska sendiráðið og er nú 
beðið svars.

Það var fjölskylda Halldórs sem 
fór fram á það við ráðherra að hún 
beitti sér í málinu. Samkvæmt 
fjölmiðlafulltrúa ráðuneytisins, 
Urði Gunnarsdóttur, þótti sjálf-
sagt mál að verða við þessari 
beiðni fjölskyldunnar. 

„Hlutverk ráðuneytisins er jú 
að koma Íslendingum til aðstoðar 
á erlendri grundu, hvort sem þeir 
eru hér heima eða erlendis,“ segir 
hún. Það sé þó ekki á hverjum degi 
sem slíkar beiðnir eru sendar milli 
ríkjanna.

Lesendum Fréttablaðsins er 
kunnugt um að á síðasta ári tók 
þingnefnd sigldra stjórnarerind-
reka úr bandarísku utanríkisþjón-
ustunni þá ákvörðun að fræði-
maðurinn Chay Lemoine – og allur 
almenningur – mætti ekki fá 
aðgang að skjölunum.

Nefndin skilgreindi vandann 
sem svo að í einu skjalinu væri að 
finna „ógnun við þjóðaröryggi 
Bandaríkjanna“ en í hinum væru 
einkamál hins látna höfundar. 
Skjölin eru áratugagömul. Skrif-
stofa forsetaframbjóðandans Bar-
ack Obama fékk ekki leyndinni 
aflétt, eftir að Lemoine bað hann 
liðsinnis í vetur.

Guðný, dóttir Halldórs, segist 

enga skýringu hafa á þessari 
miklu leynd. „Nema ef vera skyldi  
að „hin alræmda hlerunarætt“ sé 
að vernda sitt fólk,“ segir hún, en 
vill ekki nefna neinn á nafn.

„Við viljum bara vita hvað það 
er sem er svona agalegt að öryggi 
Bandaríkjanna sé í hættu vegna 
einhvers sem var skrifað fyrir 
sextíu árum.

Auðvitað er þetta ekki fallegt á 
að líta því njósnabeiðnin kom upp-

haflega frá Bjarna Benediktssyni 
og íslensku ríkisstjórninni. Í dag 
myndi maður bara kalla þetta 
landráð. Að ráðherra skuli leggj-
ast svona á einn listamann að hann 
geti ekki komið út verkum sínum  
í fimmtíu ár á einu stærsta mál-
svæðinu! Og það þýðir ekki að 
kenna bara kalda stríðinu um þetta 
því það er enn verið að halda þessu 
leyndu.“

  klemens@frettabladid.is

Ríkið biður um FBI-
skjölin um Laxness
Utanríkisráðherra hefur beðið bandaríska utanríkisráðuneytið að athuga hvort 
nánustu ættingjar Halldórs Laxness geti komist í skjöl honum tengd, sem enn 
leynast í safni alríkislögreglunnar. Dóttir Halldórs líkir njósnunum við landráð.

Happatappar

Kynntu þér málið á www.kristall.is
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TILBOÐ 7.–15. FEBRÚAR

+ Nánari upplýsingar og bókanir á  
    www.icelandair.is eða í síma 50 50 100

* Innifalið í verði: Flug aðra leið og flugvallarskattar. Ferðatímabil: 2. mars–31. des.

BERLÍNVerð frá 14.890 kr.*

Drangajökull

Óvænt samband 
á Ströndum

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Flugmaður einn heldur því blákalt fram að hann 
hafi náð sambandi með GSM síma þar sem hann 
var staddur í Gjögri. Þykir mönnum það með 
ólíkindum, enda ekki vanir slíkum munaði á 
þessum slóðum. Er skýringanna helst að leita í því 
að maðurinn var með síma frá Vodafone.

– Sönn saga frá 1414.

Með tilkomu langdræga GSM kerfisins býður 
Vodafone nú stærsta þjónustusvæðið á Íslandi.
Skiptu yfir til Vodafone, án þess að skipta um 
símanúmer, með einu símtali í 1414 – strax í dag.
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INGIBJÖRG SÓLRÚN GÍSLADÓTTIR GUÐNÝ HALLDÓRSDÓTTIR

URÐUR GUNNARSDÓTTIR CHAY LEMOINE



Í apríl 2007 stóðu þáttastjórnendur breska 
sjónvarpsþáttarins Top Gear hjá BBC fyrir ökuferð á 
Segulpólinn með aðstoð Toyota í Bretlandi og Arctic 
Trucks á Íslandi. Aldrei áður hafði bíl verið ekið þessa 
leið – og ekki er víst að svo verði aftur!

www.arctictrucks.is

Arctic Trucks á Segulpólinn 
með Top Gear!

Komdu og skoðaðu sjónvarpsstjörnurnar úr Top Gear – Polar Special, 
sérsmíðaða Toyota Hilux og Toyota Land Cruiser

Sýning hjá Arctic Trucks, Kletthálsi 3, laugardaginn 9. febrúar kl. 12 til 16

Komdu og skoðaðu bílana sem fóru á Segulpólinn og útbúnaðinn sem 
nauðsynlegur var til fararinnar.  Heyrðu ferðasöguna, eins og starfsmenn 

Arctic Trucks upplifðu hana, um leiðina á pólinn og aftur til baka!

Arctic Trucks breytti þremur Toyota jeppum sérstak-
lega fyrir þessa erfiðu áskorun auk þess sem þrír 
starfsmenn frá fyrirtækinu tóku þátt í ferðinni, sem var 
bæði ævintýraleg og stórkostleg lífsreynsla! 

Leiðangurinn á Segulpólinn

Kynning á breytingum fyrir nýjan 
Toyota Land Cruiser 200

Við kynnum breytingar á nýjum Toyota Land Cruiser 200 i samvinnu við 
Toyota á Íslandi.  Arctic Trucks hefur hannað breytingar fyrir bílinn 

og verða teikningarnar til sýnis ásamt því að hægt verður að skoða bílinn 
og fá upplýsingar um eiginleika hans frá tæknimönnum okkar. 
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stjornmal@frettabladid.is nánar á visir.is

Þingmenn Framsóknarflokksins verða ekki sakaðir um 
andvaraleysi í pólitíkinni. Eftir að hafa virst heldur ráð-
villtir á fyrstu dögum þingsins í haust – nýkomnir úr tólf 
ára ríkisstjórnarsamstarfi – hafa þeir fundið fjölina sína 
í stjórnarandstöðu. Það má telja eðlilegt að stjórnmála-
flokkur þurfi svolítinn tíma til að ná áttum eftir að hafa 
setið svo lengi að kjötkötlunum. Það er ólíkt að ráða og 
ráða ekki. En tvær fyrirspurnir til sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðherra staðfesta að framsókn er komin á flug. 
Í fyrsta lagi spyr Birkir Jón Jónsson hver þróun korn-
ræktar á Íslandi hefur verið síðustu tíu árin og í annan 

stað spyr Valgerður Sverrisdóttir hvað stjórnvöld hafi gert til að styðja við 
kræklingarækt í landinu. Þessi mál bætast við þingsályktunartillöguna um 
að staða íslenska geitfjárstofnsins verði efld. Nú kynni einhver að halda að 
geitur, korn og kræklingar teldust ekki til meginþátta stjórnmálanna og þar 
með brýnna verkefna stjórnmálaflokka en þessi mál ríma vel við lýsingu 
formannsins, Guðna Ágústssonar, á flokknum. „Við förum ekki fram með 
offorsi eða fagurgala heldur byggjum okkar stefnu á því að berjast fyrir 
bættum hag íslensku þjóðarinnar og standa vörð um sjálfstæði hennar og 
sérkenni,“ skrifar hann á síðu flokksins. Þjóð sem hefur geitur og ríkis-
styrkta korn- og kræklingarækt er ekki á flæðiskeri stödd.

VIKA Í PÓLITÍK
BJÖRN ÞÓR SIGBJÖRNSSON

Kræklingar og korn

„Mér finnst bara gaman að 
þessu innleggi,“ sagði Árni 
Johnsen Sjálfstæðisflokki í 
þingumræðum um tillögu 
Steinunnar Valdísar 
Óskarsdóttur Samfylking-
unni sem snýst um að tekið 
verði upp nýtt starfsheiti 
ráðherra sem bæði kynin 
geta borið.

Er Steinunn Valdís 
þeirrar skoðunar að konur 
geti ekki verið herrar.

Höskuldur Þór Þórhallsson Framsóknar-
flokknum lýsti þeirri skoðun sinni að 
tillaga Steinunnar sé ekki brýnt innlegg í 
jafnréttisumræðuna, brýnni verkefni þurfi 
að ræða á undan. 

Jón Magnússon Frjáls-
lynda flokknum tók til 
máls í umræðunni, 
aðallega til að taka undir 
sjónarmið Höskulds Þórs. 

Mörður Árnason 
Samfylkingunni sagðist 
hins vegar ekki ætla að 
skipta sér mikið af 
umræðunni „af ákveðnum 
ástæðum“, en undraðist 
þá röksemd flutnings-

manns að orðið ráðherra hafi yfir sér 
drottnunarblæ eða yfirráðalykt.

Árni Johnsen sagði það grundvallaratriði 
að menn og konur væru menn, það er að 
segja að konur væru líka menn. 

Karlkyns þingmenn lítt spenntir fyrir tillögu um nýyrði yfir ráðherra:

Bara gaman að þessu innleggi

HÖSKULDUR ÞÓR 
ÞÓRHALLSSON

JÓN MAGNÚSSON

Framsóknarmenn hafa talað um snigilshraða, t.d. hv. 
þm. Siv Friðleifsdóttir. Hún er sjálf í Sniglunum og 
þeir fara ekki hægt yfir.   

Kristján Möller samgönguráðherra

Ég segi fyrir sjálfan mig að ekki gerði ég það þegar 
ég var einhleypur, að drífa mig að skrá mig hjá 
heimilislækni, það var ýmislegt annað sem maður 
var að gera en það.

Guðlaugur Þór Þórðarson heilbrigðisráðherra

Nítján varamenn hafa tekið sæti á 
þingi síðan það var sett 1. október. 
Í sjö af þessum nítján skiptum 
hafa þingmenn VG þurft að kalla 
inn fyrir sig varamenn, sjálfstæðis-
menn hafa gert það fimm sinnum, 
Samfylkingin fjórum sinnum, 
Frjálslyndir tvisvar og Framsókn 
einu sinni. VG hefur níu þingsæt-
um á að skipa.

Dýrleif Skjóldal VG hefur í tví-
gang sest á þing í vetur.

VARAMENN VG 
OFTAST Á ÞINGI

NÍTJÁN VARAMENN
Flokkur Varamenn Þingsæti
VG  7 9
Sjálfst.fl. 5 25
Samfylk. 4 18
Frjálsl.fl. 2 4
Framsókn 1 7

ALÞINGI Mörður Árnason og Helgi 
Hjörvar Samfylkingunni vilja að 

virðisaukaskattur 
á vefbókum, 
rafbókum og 
bókum á geisla-
diski verði 
samræmdur skatti 
á hefðbundnum 
bókum; lækki úr 
24,5 prósentum í 
sjö prósent. Sama 
gildi um landakort 
en þau bera sjö 
prósenta virðis-
aukaskatt ef þau 
eru gormuð eða 
bundin inn, en 
hærra hlutfallið ef 
þau eru gefin út á 

hefðbundinn hátt.
Segja þeir tekjutap ríkissjóðs 

vegna breytinganna vinnast upp 
með aukinni sölu bóka og korta.  - bþs

Tveir þingmenn Samfylkingar:

Öll landakort 
beri sama skatt

MÖRÐUR 
ÁRNASON

HELGI HJÖRVAR



LAUGARDAGUR  9. febrúar 2008 13

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 702

5.000 -1,34% Velta: 12.870milljónir

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Atorka 7,94 +0,00% ... Bakkavör 45,10 -1,42% 
... Eimskipafélagið 30,95 -0,80% ... Exista 11,60 -4,13% ... FL Group 9,43 -1,36% 
... Glitnir 17,85 -1,65% ... Icelandair 26,45 +0,00% ... Kaupþing 716,00 -0,69% 
... Landsbankinn 28,50 -0,87% ... Marel 99,00 -0,20% ... SPRON 5,59 -1,93% ... 
Straumur-Burðarás 12,50 -3,10% ... Teymi 5,19 -3,17% ... Össur 90,90 -1,20%

MESTA HÆKKUN
EIK BANKI   +2,07%
FLAGA  +1,85%
365  +0,56

MESTA LÆKKUN
EXISTA  -4,13%
TEYMI   -3,17%
STR.-BURÐARÁS   -3,10%

Umsjón: nánar á visir.is 

Fjárfestingarfélagið Eyrir Invest 
hagnaðist um 797 milljónir króna á 
síðasta ári samanborið við tæpar 
1.566 milljónir árið áður, sam-
kvæmt nýbirtu uppgjöri.

Eigið fé Eyris jókst um 51 pró-
sent á árinu 2007 með hagnaði og 
hlutafjáraukningu upp á tæpa 5,4 
milljarða króna. Í árslok 2007 var 
eigið fé félagsins rúmur 18,1 millj-
arður króna, en var í byrjun ársins 
rétt tæpir 12 milljarðar. 

Tekjur Eyris, sem er kjölfestu-
fjárfestir í Marel og Össuri, auk 
þess að eiga stóran hlut í Stork N.V. 
í Hollandi, námu 1,2 milljörðum 
króna á árinu, 42 prósentum minna 
en árið 2006.

Árni Oddur Þórðarson, forstjóri 
Eyris, segir árið 2007 hafa verið 
viðburðaríkt hjá félaginu. „Við 
vorum varkár í veltubókarfjárfest-

ingum á sama tíma og við studdum 
dyggilega við vaxtarmarkmið Öss-
urar og Marels. Afkoma ársins er 
ásættanleg í ljósi markaðsað-
stæðna.“ Hann segir félagið í góðri 
stöðu og kveður óróleika á fjár-
málamörkuðum og lækkun hluta-
bréfaverðs geta skapað tækifæri 
fyrir fjárhagslega sterka fjárfesta 
með langtímafjárfestingar í huga. 

Eiginfjárhlutfall Eyris Invest í 
árslok var 39 prósent. Þá er áréttað 
í tilkynningu að allar eignir félags-
ins séu bókfærðar á markaðsvirði 
og engir framvirkir samningar um 
hlutabréf opnir í lok ársins.  - óká

Hagnaður Eyris 
tæpar 800 milljónir

UPPGJÖR EYRIS INVEST
Afkoma  Krónur
Hagnaður á hlut 2007 1,28
Hagnaður á hlut 2006  3,20
 Mismunur 60 prósent
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS

BENÓNÝ ÆGISSON

UMRÆÐAN 
Leiklist

Á fjárlögum 2008 eru alls 66,1 milljón 
króna ætlaðar til starfsemi atvinnu-

leikhópa. Af þeirri upphæð renna 1,8 millj-
ónir króna til barnaleikhúss í ár. Leiklist-
arráð ákvað sem sé að úthluta tæplega 
þremur prósentum af ráðstöfunarfé sínu 
til að setja upp eina leiksýningu fyrir börn. 
Hvílk ofrausn! Það er greinilegt að þeir 
sem eiga að erfa landið og verða leikhús-
gestir framtíðarinnar eru ekki ofarlega á forgangs-
lista leiklistarráðs. Mér hafa oft komið úthlutanir 
ráðsins á óvart en í þetta sinn er ég þrumu lostinn. 
Hvorki Möguleikhúsið né Stoppleikhópurinn, þeir 
leikhópar sem lengst hafa starfað fyrir börn og 
unglinga, fá úthlutun og stórhætta er á að starfsemi 
þeirra leggist af. 

Ég er ekki talsmaður þess að ráðherrar hundsi 
álit fagráða en hér finnst mér að menntamálaráð-
herra hefði átt að taka í taumana. Ráðherra 
menningar og menntamála hlýtur að hafa 
einhverjar skyldur þegar kemur að listmenntun og 

leiklistaruppeldi barna. Það er líka 
spurning um hvort ekki eigi að eyrna-
merkja einhvern hluta fjárins, þriðjung 
eða fjórðung, til leikstarfsemi fyrir börn 
og unglinga. Best væri þó að stofna 
sérstakan sjóð sem þar til bærir aðilar 
véluðu um eins og raunin er annars staðar 
á Norðurlöndunum. 

Ef við erum sammála um að leikhús 
hafi eitthvert samfélagslegt hlutverk nú á 
tímum þá hljótum við að verða að 
bregðast við því að meðalaldur leikhús-
gesta fer stighækkandi og framboð á 

barnaleikhúsi er með höppum og glöppum enda er 
allt til þess sparað og leikhóparnir búa við fjár-
skort og skilningsleysi. Eða er leikhúsið kannski 
bara deyjandi listform og peningunum væri betur 
varið í leikið efni fyrir börn í sjónvarpi? 

Það er kannski skoðun leiklistarráðs að við 
eigum að planta börnunum fyrir framan sjónvarp-
ið svo miðaldra og aldraða fólkið fái frið í leikhús-
inu sínu. Eða kannski er ráðinu bara illa við börn.

Höfundur er leikskáld og áhugamaður um 
leiklistaruppeldi.

Er leiklistarráði illa við börn?

Enn atkvæðamikill
Sagt var frá því í Fréttablaðinu í gær 
að í miðri kosningabaráttu hefði 
bandaríski forsetaframbjóðandinn 
Barack Obama lagt bókmenntafræð-
ingi lið við að fá aðgang að gömlum 
skjölum bandarísku alríkislögregl-
unnar um Halldór Laxness. Daginn 
áður var greint frá því að eitt af 
skilyrðum Samkeppniseftirlitsins 
fyrir sameiningu JPV og Máls og 
menningar í Forlagið væri að 
fyrirtækið seldi útgáfuréttinn 
á verkum Halldórs Laxness. 
Það segir sína sögu um stærð 
Nóbelsskáldsins að tæpum 
áratug eftir andlát sitt 
er Halldór enn virkur 
gerandi í íslenskri 
bókaútgáfu, hefur áhrif 

á hvernig fyrirtæki hér á landi haga 
rekstri sínum og setur sitt mark á 
forsetakosningar í Bandaríkjunum. 

Söluandlögin
Samkeppniseftirlitið setur fleiri 
skilyrði um „söluandlög“ en verk 
Halldórs Laxness, sem Forlagið þarf 
að selja til að samruni verði sam-
þykktur, þar á meðal er Íslensk orða-
bók. Óvíst er hvort nokkurt annað 
bókaforlag hafi efni á því 
og útgáfurétturinn gæti því 
endað hjá ríkinu. Bent hefur 

verið á að ekki færi illa á 
því að Samkeppnis-
eftirlitið keypti sjálft 

Íslenska orðabók? 
Þá gætu þeir til 
dæmis komist 

að því að „söluandlag“ heitir vara á 
íslensku.

Bjartur til Bjarts?
Ekki er þó öll von úti um að „söluand-
lögin“ sem Forlagið þarf að selja endi 
annars staðar en hjá hinu opinbera. 
Snæbjörn Arngrímsson forleggjari hjá 
Bjarti segist nú telja peningana og 
gá hvort hann hafi efni á að bjóða í 
útgáfuréttinn á verkum Laxness og 
mögulega Íslenskri orðabók. Það gefur 
auga leið að forlag Snæbjörns dregur 
nafn sitt af Bjarti í Sumarhúsum, 

einni þekktustu skáldsagnapersónu 
íslenskrar bókmenntasögu. Væri 
ekki viðeigandi að útgáfurétturinn 
á verkum höfundar Sjálfstæðs 
fólks endaði þar?

bergsteinn@frettabladid.is

Íslendingar eru friðlaus þjóð og 
eiga því erfitt með að friða hús. 

Reykjavík er ennþá borg innrétt-
inganna. Sumir barir í bænum 
breyta um nafn og stíl á hálfs árs 
fresti. Mér datt í hug að skilta-
fyrirtækin gætu framleitt 
séríslensk flettiskilti til notkunar 
yfir dyrum verslana og skemmti-
staða. Þannig mætti spara stórfé. 
Nýr eigandi þyrfti ekki annað en 
fletta fram nýja nafninu á 
barnum á sama gamla skiltinu. 
Kannski væri líka hægt að hanna 
innréttingar sem snúa mætti við 
með einu handtaki og búmm: Rex 
er orðinn Tex-Mex.

Hið eylenska óþol gerir okkur 
ólík grönnum okkar. Skandína-
vinn er stabílli týpa en jeppaglað-
ur Frónbúinn sem alltaf er til í að 
skilja við konuna, krakkann og 
karríerinn og sigla á VISA-
kortinu einu saman niður Níl og 
Rín og opna svo nuddbar í 
Amsterdam. Nuddbar sem 
breytist í karaoke kaffihús eftir 
þrjá mánuði og sæbar eftir sjö. 

Íslendingar eru menn framtíðar 
en ekki fortíðar. 

Fyrir nokkrum árum dvaldi ég í 
Færeyjum yfir ansi langa helgi. 
Færeyingar eiga að heita frændur 
okkar en eitthvað virðist vanta 
upp á skyldleikann. Spurning um 
að fara fram á DNA-próf. Þessir 
þokuvönu brattabúar eru íhalds-
samir í meira lagi og leyfa sér 
enga ævintýramennsku að hætti 
granna sinna, njálgverjanna í 
norðri. Í Færeyjum eru öll ný hús 
byggð með gamla góða laginu og 
dans þeirra og matarvenjur fylgja 
aldagömlum hefðum. Fyrir vikið 
er byggðin fögur að sjá, yndisleg-
ur heildarsvipur á borg og bæ, 
torfþök og tjullerí. Yfir að líta er 
Þórshöfn eins og dansleikur frá 
nítjándu öld, þar sem hvert hús 
stendur stillt á sínum þjóðbúningi, 
og bíður þess að dansinn hefjist. 

Undantekningin er hin ramm-
íslenska Bónus-verslun, sem rekin 
er í glænýrri og ljómandi ljótri 
byggingu sem félli faglega inn í 

hvaða smiðjuhverfi okkar sem 
væri. Samt sem áður leið mér 
hvergi betur en þar. Þegar maður 
var orðinn þreyttur á samræmdri 
fegurð fortíðar var unaðslegt að 
koma í Bónus í Þórshöfn og svala 

heimþránni á bragðlausum Bónus-
djús blönduðum í sviplausri 
skemmu í Kópavogi. Þá loks skildi 
maður það sem Andy heitinn 
Warhol sagði á sínum tíma: 
„Fallegasti staðurinn í Róm er 
McDonalds“.

Að fljúga heim var eins og að 
sleppa burt af risavöxnu minja-
safni. Það er áhugavert að líta við 
á slíkri stofnun en að búa þar er 
ekki fyrir Íslending. Að svífa inn 
yfir víðfeðmt land okkar eftir 
dagana í þröngeyjum var eins og 
að koma til Ameríku; vítt til 
veggja og langt til fjalla, og allir 
til í allt. Frelsi! 

(En fortíðarhyggju Færeyinga 
fylgir afturhald í menningu og 
þröngsýni í þjóðmálum. Þetta er 
þjóð sem á eftir að koma út úr 
skápnum, þeirri miklu danasmíð. 
Í samanburðinum er Ísland 
nýjungasjúk og hátæknivædd 
hommaparadís.)

Mér var hugsað til þessa alls í 
umræðunni um Laugavegshúsin. 
Ég hef sveiflast út og suður í 
spursmálinu: verndun götumynd-
ar eða nútímaleg uppbygging. 
Þetta er auðvitað klassískt 
efamál. Þegar Neró ruddi 
kofabyggðinni burt úr miðborg 
Rómar ráku húsafriðunarsinnar 
upp ramakvein, vildu vernda það 
sem keisarinn taldi heilsuspill-
andi húsnæði. Þegar ný Róm var 
risin var hún svo glæsileg og vel 
heppnuð að enginn sá eftir gömlu 
bárujárnskoppunum. En við 
erum auðvitað engir Rómverjar. 
Og þó Davíð komist líklega næst 
því að hafa verið okkar Neró var 
hann aldrei jafn stórtækur, og 
átti heldur ekki arkitektana í að 
reisa Róm norðursins. 

Og þar liggur húshundurinn 
grafinn. Við getum aldrei treyst 
því að eitthvað stórfenglegt komi 
í stað gömlu kofanna.  

Lengi vildi ég láta af rómantík 
og gera Laugaveginn að fjögurra 
hæða Striki frá Hlemmi að 
Lækjartorgi, en í seinni tíð er ég 
farinn að efast. Konum nærri 
mér eru gömlu húsin kær og 
segja þau sér-reykvísk. Við 
eigum ekki að herma eftir öðrum 
heldur þora að vera við sjálf. En 
hvernig erum við „við sjálf“?

Í því yndislega Grjótaþorpi 
líður mér alltaf eins og ég sé 
ekki í Reykjavík, eins og það sé 
bara eitthvert svindl í gangi. 
Íslendingurinn í mér fær 
samviskubit. Þetta er hreinlega 
of fallegt. Óþolið heimtar meiri 
óreiðu. En þegar komið er niður 
á Ingólfstorg er maður kominn 
heim. Til Íslands. Þar sem öllu 
ægir saman: gamalt og nýtt, ljótt 
og sætt. Steinhús, timburhús, 
Thorvaldsensfélag og hjóla-
bretti.

Óreiðan er okkar stíll. Hún 
endurspeglar kraftinn sem býr í 
þjóðarsálinni. Færeyjar eru 
sjálfar jafn áferðarfallegar og 
húsin sem þar standa. Ísland er 
hrjóstrugt.  

Friðlaus í Færeyjum

HALLGRÍMUR HELGASON

Í DAG | Fortíðarþrá

Að fljúga heim var eins og 
að sleppa burt af risavöxnu 
minjasafni. Það er áhugavert 
að líta við á slíkri stofnun 
en að búa þar er ekki fyrir 
Íslending

GERÐUBERG
www.gerduberg.is

Heimsdagur á Vetrarhátíð í dag kl.13-17 
í Gerðubergi og Miðbergi
Fjölbreyttar listsmiðjur frá framandi löndum, sirkuss-
miðja, skuggaleikhús, dans- og föndursmiðjur og 
fleira fyrir börn og unglinga! 
Kynnið ykkur dagskrána á www.gerduberg.is 

Hið breiða holt 
Ljósmyndasýning þar sem unglingar 
eiga stefnumót við afa sína eða ömmur!
Sýningarstjóri: Berglind Jóna Hlynsdóttir. 
Styrktaraðili: Beco 

Allt í plati! Sýning úr söguheimi Sigrúnar Eldjárn
Kíkið í heimsókn á heimili Málfríðar, mömmu hennar, 
Kuggs og Mosa! Hver man ekki eftir risablómkálinu 
og eldflauginni? Sjón er sögu ríkari!
Tekið er á móti hópum. Sími: 575 7707. 
Sýningin stendur til 24. febrúar. 

Vissir þú ...
... að í Gerðubergi er frábær aðstaða fyrir ráðstefnur, 
námskeið, fundi og veislur? 
Salir og fundarherbergi fyrir 8 - 120 manns. 
Sjá nánari upplýsingar: www.gerduberg.is, s. 575 7700. 

Sýningar eru opnar virka daga frá kl. 11-17 og um helgar frá kl. 13-16. 
Sími: 575 7700. gerduberg@reykjavik.is

O
f mikill hraði við undirbúning sameiningar Reykjavík-
ur Energy Invest og Geysis Green Energy er meðal 
þess sem er gagnrýnt í skýrslu stýrihóps borgarráðs 
um málið. Borgarfulltrúarnir í stýrihópnum ætluðu 
sér greinilega ekki að falla í sömu gryfju og tóku sér 

sér tæpa fjóra mánuði í skýrslugerðina. Þrátt fyrir rúman tíma 
eru niðurstöðurnar furðu afdráttarlitlar. Eftir lestur á skýrslunni 
má efast um að einhverjar vikur til eða frá hefðu skipt máli þegar 
stóð til að sameina REI og GGE. Tími og afdráttarlausar niður-
stöður virðast ekki fara saman í þessum hópi. 

Skýringin á mildileika skýrslunnar er örugglega sú að REI-
málið er í baksýnispeglinum afspyrnuvont fyrir alla sem að því 
komu. Gleymum því ekki að þegar áform um framtíð REI voru 
afgreidd í stjórn Orkuveitunnar var enginn þeim mótfallinn. 
Fulltrúar Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Samfylkingar 
greiddu þeim atkvæði sitt og fulltrúi Vinstri grænna sat hjá. 

Allir þessir flokkar bera fulla ábyrgð á samkomulaginu um 
rétt útvalinna starfsmanna Orkuveitunnar til að kaupa í REI. 
Þann sama rétt og Svandís Svavarsdóttir hefur kennt við græðgi 
og olli hvað mestu uppnámi í þjóðfélaginu. Á Svandís þó sinn 
hlut í þeim samningum. Það gerðist þegar hún og Sigrún Elsa 
Smáradóttir, fulltrúi Samfylkingarinnar, létu breyta listanum 
yfir hverjir máttu kaupa. Við þann gjörninginn skildu þær eftir 
óafmáanleg fingraför af gjörningnum, sem fulltrúar Sjálfstæðis-
flokks og Framsóknarflokks voru þó sannarlega höfundar að.

Kafli skýrslunnar um stjórnendur REI og Orkuveitunnar er sér-
lega óþægilegur aflestrar. Vond er tilhugsunin um að starfsmenn 
í opinberu fyrirtæki hafi ætlað að hagnast á stöðu sinni umfram 
hefðbundin laun. Verra er þó að sjá kjörna fulltrúa, sem bera 
ábyrgð gagnvart kjósendum, reyna að beina ábyrgðinni frá sér og 
að þessum starfsmönnum. Ítrekað hefur komið fram að stjórnend-
ur Orkuveitunnar og REI unnu náið með fulltrúum meirihlutans, 
sem voru að fullu upplýstir um gang mála á öllum stigum. Auð-
vitað var það á ábyrgð viðkomandi fulltrúa að upplýsa sín flokks-
systkini um hvað var að gerast. Það gerði Vilhjálmur Þ. Vilhjálms-
son ekki síðastliðið haust og þess vegna fór borgarstjórnarflokkur 
sjálfstæðismanna á hliðina með þekktum afleiðingum.

Og staðreyndin er sú að þótt skýrsla stýrihópsins hafi yfir sér 
mikinn málamiðlunarbrag, gildir það ekki um þátt Vilhjálms, 
þáverandi og yfirlýstan verðandi borgarstjóra. Ef sjálfstæðis-
menn ætla að halda sig við þau áform að Vilhjálmur setjist aftur 
í stól borgarstjóra ríkir óskiljanleg sjálfstortímingarhvöt í þeirra 
röðum. Hann á sér ekki viðreisnar von. Erfitt er að skilja hvað 
tefur að koma honum frá.

Ef Vilhjálmur neitar að víkja, og heldur þar með nýstofnuðum 
meirihluta í gíslingu, er ekki annað að gera fyrir sjálfstæðismenn 
en að skilja hann eftir og mynda fjórða meirihlutann á þessu kjör-
tímabili.

Þar gætu setið allir borgarfulltrúar nema Vilhjálmur. Við þær 
aðstæður væri hægt að leggja af pólitísk hrossakaup um skipu-
lagsmál og húsafriðun og borgarfulltrúar snúið sér að því að vinna 
að bættum hag borgarbúa. Væri það tími til kominn gæti einhver 
sagt.

Pólitískir dagar Vilhjálms Þ. eru taldir.

Ráðaleysi 
í Ráðhúsinu

JÓN KALDAL SKRIFAR

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal og Þorsteinn Pálsson AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir FRÉTTASTJÓRAR: Arndís 
Þorgeirsdóttir, Kristján Hjálmarsson, Trausti Hafliðason og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál). FULLTRÚI RITSTJÓRA: 
Páll Baldvin Baldvinsson. Fréttablaðið kemur út í 103.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu, 
Akureyri og þéttbýlissvæðum á suðvesturhorninu. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. 
Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. issn 1670-3871
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Starfsfólk Sparisjóðsins leggur megináherslu á að veita persónulega 

þjónustu og eiga ánægjulegt samstarf við viðskiptavini sína. Við þökkum 

viðskiptavinum okkar þessa frábæru viðurkenningu og bjóðum nýja 

viðskiptavini velkomna í hóp þeirra ánægðustu á Íslandi.

*Aðilar að Íslensku ánægjuvoginni eru Capacent Gallup, Samtök iðnaðarins og Stjórnvísi.

Samkvæmt niðurstöðum Íslensku ánægjuvogarinnar eru ánægðustu 
viðskiptavinir allra fyrirtækja á Íslandi hjá Sparisjóðnum*

Ánægðustu
viðskiptavinir Íslands
eru hjá Sparisjóðnum
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Fáanlegur með sjálf-

skiptingu og TDI® dísilvél.

Volkswagen – kolefnisjafnaður útblástur
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Das Auto.

HEKLA Laugavegi 172-174 · sími 590 5000 · www.hekla.is · hekla@hekla.is
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi

Tiguan. Hann breytir öllu.

Í dag kl. 10–16 og á morgun, sunnudag, kl. 12–16 sýnum við hinn magnaða nýja sportjeppa frá Volkswagen í HEKLU húsinu. 
Ef þú hafðir einhver önnur plön um helgina, þá er Tiguan búinn að breyta þeim, því hann setur ný viðmið og breytir öllu um 
hvernig við lítum á fjórhjóladrifna sportjeppa. Komdu og prófaðu að reynsluaka þessum kraftmikla bíl í sérútbúinni torfæru-
braut og upplifðu það þegar Tiguan leggur sér sjálfur í stæði. Allar gerðar bílsins eru til sýnis og sölu um helgina, auk þess sem
boðið verður upp á léttar veitingar og skemmtilegar uppákomur. Komdu og finndu hvernig Tiguan breytir öllu.

Frumsýnum Volkswagen Tiguan um helgina.

Tiguan er einnig sýndur hjá umboðsmönnum um land allt kl. 10–16 í dag laugardag og kl. 12–16 á morgun, sunnudag. 
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UMRÆÐAN 
Embættisveiting

Björn Bjarnason 
hefur ítrekað sagt 

að ég hafi skrifað mig 
frá því að fjalla um skip-
an héraðsdómara á 
Norður- og Austurlandi 
með því að líkja þeim 
embættisgjörningi setts 
dómsmálaráðherra við 
stjórnarhætti nazista – með slíku 
gerðu menn sig einfaldlega mark-
lausa og þannig væri komið fyrir 
mér í þessu máli.

Hver skyldi nú hafa verið þessi sam-
líking og hvert skyldi hafa verið til-
efnið?
Í leiðara Morgunblaðsins 10. janúar 
2008 var því andmælt að tilvist 
dómnefndarinnar samkvæmt 12. 
gr. laga nr. 15/1998 um dómstóla 
setti veitingarvaldinu einhver tak-
mörk. Þetta sé einfaldlega rangt, 
enda komi það hvergi fram í nein-
um lagatexta (leturbr.: S.L:), nefnd-
in sé að draga til sín vald sem hún 
hafi ekki.

Við þessi ummæli gerði ég eftir-
farandi athugasemd: „Hér skín; í 
taumlausa vildarhyggju þar sem 
einungis er áskilið að lög séu sett 
með formlega réttum hætti og þeim 
beri að framfygja með valdi hvert 
svo sem efni þeirra er. Valdboðið er 
sett í öndvegi; annað látið víkja. 
Með þetta að leiðarljósi er alræði og 
geðþótta opnuð leið og eru nær-

tækust dæmin frá Þýzka-
landi eftir 1930.“ Hér er 
lagatextinn allsráðandi, 
rétt eins og aðrar réttar-
heimildir séu ekki til.

Þess er nú fyrst að 
geta að sú vildarhyggja 
(pósitífismi), að lög séu 
tæki valdsins hefur löng-
um sætt gagnrýni lög-
spekinga, siðspekinga og 
heimspekinga allt frá 
miðöldum, en hún sótti á 

og náði fullum tökum á mönnum á 
einveldisöld. Reyndar var hún mjög 
áhrifamikil allt fram yfir miðja 20. 
öld, enda trúðu menn að fulltrúalýð-
ræðið og réttindaákvæði í stjórnar-
skrám myndu reisa henni skorður. 
Þetta reyndist ekki standast svo 
sem dæmin frá Þýzkalandi sýna – 
valdataka nazista – og viðhorf rétt-
arheimspekinga eða lögspekinga 
breyttust, þannig að þeir tóku að 
gefa meiri gaum en áður grunngild-
um sem búa að baki réttarskipun-
inni. Það birtist síðan í stjórnskip-
unarlögum og alþjóðasáttmálum 
með vaxandi áherzlu á mannrétt-
indaákvæði, í almennri löggjöf, 
ekki sízt á sviði réttarfars og stjórn-
sýsluréttar og í tíðari skírskotun 
dómstóla til óskráðra meginreglna 
laga. Til viðbótar hefur verið lögð 
vaxandi áherzla en áður að skipta 
valdi milli stofnana til gagnkvæms 
aðhalds og þá ekki sízt að styrkja 
stöðu dómsvaldsins. Allt miðar þetta 
að því að takmarka vald, enda hefur 
reynslan sýnt að fulltrúalýðræðið 
gegni ekki því hlutverki sem skyldi.

Hér á landi hefur verið leitazt 
við að koma til móts við þá þróun 
sem lýst hefur verið með stjórn-
sýslulögum 1993 og stofnun emb-
ættis umboðsmanns Alþingis 1987. 
Með svokölluðum aðskilnaðarlög-
um 1989 var leitazt við að styrkja 
sjálfstæði dómsvaldsins og auð-
velda dómsmálaráðherra að taka 

faglega ákvörðun, þannig að hann 
hefði óháða dómnefnd sér til full-
tingis. Þetta er síðan ítrekað í 
núgildandi dómstólalögunum frá 
1998.

Túlkunarhagræðing
Með grein minni 15. janúar sl. 
freistaði ég að útskýra þessa við-
horfsbreytingu sem meðal annars 
hefur sett mark sitt á lagasetningu 
og lagaframkvæmd hér á landi og 
þar var þróunin í Þýzkalandi nefnd 
sem einn áhrifaþáttur þeirra 
umskipta. Þessi breyting hefur 
greinilega farið framhjá Birni; 

hann trúir eins og einvaldshöfðingi 
á valdið og lögin sem tæki þess og 
samræmi við það er embættisskip-
an setts dómsmálaráðherra bæði 
lögleg og siðleg. En því til réttlæt-
ingar verður hann að slíta texta úr 
samhengi og fá þá niðurstöðu að ég 
hafi líkt dómaraskipan setts dóms-
málaráðherra við stjórnarhætti 
nazista. Ákvörðun getur verið 
gagnstæð lögum og góðum siðum, 
en með því er henni ekki jafnað við 
ógnarverk nazista. Og til þess að 
hnykkja á órum sínum vitnar Björn 
til þingmanns á Evrópuþinginu 
Daniels Hannans að nafni sem líkti 
fundarstjórn þingforseta sem vildi 
takmarka málþóf hans við stjórn-
lagarof nazista 1933, og var vikið 
úr þingflokki sínum.

Nú er rétt að menn íhugi hvort 
það sé sambærilegt að beina slík-
um fjölmælum beint til þingfor-
seta sem er að gæta þingskapa, eða 
nefna þróun í Þýzkalandi eftir 1930 
sem einn meðal fleiri orsakaþátta í 
þeirri viðhorfsbreytingu að réttar-
heimspekingar hurfu frá gallhörð-
um vildarrétti að siðferðilegum 
grunngildum réttarskipunarinnar. 
Þetta ræða þýzkir lögfræðingar 
opinskátt án þess að skrifa sig út 
úr umræðunni eða gera sig mark-
lausa. 

Hér er gott dæmi um hvernig 
maður sem skortir rök reynir að 
víkja sér undan orðræðu. Jafn-
framt varpar þetta nokkru ljósi á 
stjórnmálaumræðu á Íslandi.

Höfundur er lagaprófessor.

Dómsmálaráðherra túlkar texta 

UMRÆÐAN
Fiskveiðistjórn

Samkvæmt bráðabirgðaákvæðum 
laga um stjórn fiskveiða nr. 

38/1990 var takmörkuðum heildar-
afla skipt að meginstefnu til á milli 
útgerða fiskiskipa í samræmi við 
útgefinn kvóta þeirra fyrir árið 
1990 en sá kvóti réðst að mestum 
hluta af veiðireynslu skipa á 
tímabilinu 1. nóvember 1980 til 31. 
desember 1989. Hlutdeild smábáta í 
lönduðum þorskafla var tæp 4% 
árið 1984 en í skiptingunni 1990 
fengu þeir um eða yfir 13% 
þorskkvótans og þar af var miðað við að 
krókabátar, þ.e. bátar undir 6 brl. sem veiddu 
með línu og/eða handfæri, fengju eigi síðar 
en 1. september 1994 2,2% þorskkvótans. 

Hvernig hefur kvóta verið skipt síðan 1991?
Síðan 1991 hafa löggjafinn og stjórnvöld 
holað upphaflegu meginreglur kvótakerfis-
ins með því að færa kvóta á milli útgerðar-
flokka og leyfa veiðar umfram heildar-
kvóta. Þannig var í fyrsta lagi 
sóknardagakerfi krókabáta viðhaldið með 
lögum nr. 87/1994 og síðari lagabreytingum 
þar til að það var að mestu leyti afnumið 1. 
september 2004. Þegar samræmdu 
krókaflamarkskerfi var komið á 1. 
septem ber 2006 hafði þessi útgerðar-

flokkur yfir 17,5% þorskkvótans 
að ráða ásamt því að hafa umráð 
þó nokkurs hluta kvótans í 
öðrum botnfisktegundum. Í öðru 
lagi hefur fiskveiðirétti í 
botnfiski verið úthlutað á grund-
velli línutvöföldunar, línuíviln-
unar, byggða- og jöfnunarsjón-
armiða auk þess sem búnir hafa 
verið til sérstakir kvótapottar. 
Til viðbótar þessu hefur 
landaður þorskafli síðan 1991 
verið þó nokkuð umfram 
ráðgjöf fiskifræðinga og 
umfram gildandi heildarafla-
mark á hverjum tíma, þ.e. 
áðurnefndir krókabátar hafa 

fengið að veiða umfram það sem var 
fyrirfram ákveðið.

Til einföldunar má segja að kerfið hafi 
síðan 1991 verið tvöfalt, annars vegar kerfi 
sem byggir á skilgreindum og framseljan-
legum kvótum og hins vegar kerfi þar sem 
löggjafinn og stjórnvöld hafa úthlutað 
kvótum til að ná fram tilteknum pólitískum 
og félagslegum markmiðum. Lítið var sagt 
frá síðarnefnda kerfinu í vörn íslenska 
ríkisins og ekki bent á að framangreindar 
endurúthlutanir ríkisvaldsins hafa verið til 
þess fallnar að minnka enn frekar vægi 
upphaflegu skiptingarinnar árið 1984. 

Hafalmenningur og sameignaryfirlýsingin
Allt frá landnámi Íslands hefur langstærsti 

hluti hafsins umhverfis Íslands verið 
almenningur, þ.e. í öllum grundvallaratrið-
um átti enginn hafsvæðið né heldur þau 
verðmæti sem þar var að finna. Þegar 200 
sjómílna fiskveiðilandhelgi Íslands var 
viðurkennd árið 1976 öðlaðist íslenska ríkið 
ekki eignarrétt yfir hafsvæðinu heldur 
fullveldisrétt, þ.e. rétt til að stýra fiskveið-
um með reglusetningu. Hafsvæðið var því 
sem fyrr almenningur. 

Fræðimenn hafa talið að sú yfirlýsing 
löggjafans, að nytjastofnar á Íslandsmið-
um séu sameign íslensku þjóðarinnar, hafi 
engin áhrif þess efnis að færa íslensku 
þjóðinni eða íslenska ríkinu eignarrétt yfir 
villtum og vörslulausum nytjastofnum. Lög 
hafa því ekki fært íslensku þjóðinni eða 
íslenska ríkinu eignarrétt yfir Íslandsmið-
um, nytjastofnum eða kvótum. Í málflutn-
ingi gagnaðila íslenska ríkisins fyrir 
Mannréttindanefnd SÞ var fullyrt að 
Íslandsmið væri sameign íslensku þjóðar-
innar. Ekki verður séð að íslenska ríkið 
hafi berum orðum mótmælt þessum 
skilningi. Einnig voru, í vörn íslenska 
ríkisins, litlar sem engar skýringar færðar 
fram um réttarstöðu almenninga hér á 
landi.

Forsendur Mannréttindanefndarinnar og 
fordæmisgildi álitsins
Þegar litið er til forsendna meirihluta 
Mannréttindanefndarinnar í kvótamálinu 
er ljóst að lagt er til grundvallar að öllum 

kvótum í botnfiskveiðum hafi verið 
úthlutað árið 1984, þeir hægt og sígandi 
orðið að ótímabundnum og framseljanleg-
um verðmætum og það þrátt fyrir yfirlýs-
ingu í lögum um að Íslandsmið séu 
sameign íslensku þjóðarinnar. Með hliðsjón 
af því sem var rakið hér að framan og 
fjallað var um í löngu máli í síðustu grein 
er ljóst að þessar forsendur standast ekki. 
Fordæmisgildi álitsins er því takmarkað. 
Þrátt fyrir það er ekki útilokað að nefndin 
kæmist að sömu niðurstöðu í sambærilegu 
máli. Að mati undirritaðs er þó ólíklegt að 
svo verði. Þetta byggist aðallega á því að 
samningur um borgaraleg og stjórnmála-
leg réttindi var ekki gerður til þess að 
vernda efnahagsleg réttindi eins og 
atvinnufrelsi. Í skjóli hinnar almennu 
jafnræðisreglu er þó hægt að feta þá braut 
að endurskoða ráðstafanir ríkisvaldsins við 
stjórn einstakra atvinnugreina. 

Kjarni málsins er sá að einstaklingar, 
sem hafa staðið í svipuðum sporum og 
sjómennirnir tveir sem vísuðu málinu til 
Mannréttindanefndarinnar, hafa löngu 
eftir upphaflegu skiptinguna árið 1984 
fengið mörg tækifæri til að hefja útgerð án 
þess að kaupa sér dýra kvóta. Með hliðsjón 
af því er óvíst að nefndin telji sér heimilt í 
sambærilegu máli að blanda sér inn á þetta 
athafnasvið á grundvelli hinnar almennu 
jafnræðisreglu.

Höfundur er sérfræðingur við 
Lagastofnun Háskóla Íslands.

BRÉF TIL BLAÐSINS

HELGI ÁSS 
GRÉTARSSON 

Álit Mannréttindanefndar SÞ III

SIGURÐUR LÍNDAL 
En því til réttlætingar verður 
hann að slíta texta úr sam-
hengi og fá þá niðurstöðu að 
ég hafi líkt dómaraskipan 
setts dómsmálaráðherra 
við stjórnar hætti nazista. 
Ákvörðun getur verið gagnstæð 
lögum og góðum siðum, en 
með því er henni ekki jafnað 
við ógnarverk nazista.

Takk fyrir okkur, Guðlaugur 
Þór 
Andrea Guðnadóttir skrifar:

Ég og fjölskylda mín viljum með bréfi 
þessu þakka háttvirtum heilbrigð-
isráðherra Guðlaugi Þór sérstaklega 
vel fyrir skilning, áhuga og stuðning 
í verki.

Þannig er málum háttað að tveir 
heyrnarlausir synir mínir þurfa á 
stöðugri talkennslu að halda. Á haust-
mánuðum sögðu talmeinafræðingar 
sig frá samningi við Tryggingastofnun 
ríkisins, allir nema einn. TR var því 
óheimilt að taka þátt í kostnaði við 
talþjálfun drengjanna minna en auð-
vitað brást heilbrigðisráðuneytið við, 
seint og um síðir, og setti reglugerð 
nr. 1166/2007 sem heimilaði TR að 
greiða fjölskyldunni styrk kr. 2000.- 
fyrir hvern tíma, sem kostar frá og 
með 1. febrúar kr. 6.720.

Drengirnir fá vikulegan tíma þannig 
að okkar kostnaður í febrúar verður 
til dæmis kr. 53.760 en TR borgar 
okkur styrk 16.000, eftir verður bara 
37.760.- sem er ca tvöfalt það sem 
við greiddum árlega þegar samningur 
talmeinafræðinga var í gildi. Það er 
ómetanlegt fyrir okkur foreldra fatl-
aðra sjúkratryggðra barna að mæta 
svo miklum skilningi og fagmennsku 
þegar um er að ræða nauðsynlega 
endurhæfingu barnanna okkar. 
Það hlýtur að vera skoðun ráðherra 
að eðlileg kostnaðarþátttaka foreldra 
fatlaðra barna sé mörg hundruð 
þúsund á hverju ári. Metnaðurinn 
sem lagður hefur verið í reglugerð nr. 
1166/2007 gefur það a.m.k. til kynna.
Takk kærlega fyrir okkur.
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UMRÆÐAN
Verkalýðsbarátta

Athugasemd við skrif Jónínu 
Michaelsdóttur í Fréttablað-

inu 5. febrúar 2008: Samhjálpin 
og baráttan fyrir bættum hag 
alþýðunnar, verkalýðshreyfingin 
og velferðarkerfið, allt er þetta 
vissulega sprottið úr hugmynda-
smiðju sósíalista 19. aldar, sem 
Marx og Engels færðu í fræðileg-
an búning. Þessu neita ekki þeir 
sem eitthvað 
vita um pólitík 
og þjóðfélags-
mál, en það 
gera hins 
vegar margir 
sem taka 
afstöðu með 
hægri sinnuð-
um stjórnmála-
flokkum vegna 
þess að annað 
er að þeirra 
mati ekkert 
annað en 
„fjandans kommúnismi“.

Hinir íslensku „kratar“, eða 
alþýðuflokksmenn, eiga vissu-
lega heiðurinn af því að hafa 
komið á velferðarlöggjöfum eins 
og almannatryggingum í stað 
fátækralaganna og atvinnuleys-
istryggingum, en þessi tvennu 
lög eru tvær helstu stoðir vel-
ferðarsamfélags nútímans. Marg-
ir hægrimenn börðust gegn þessu 
á sinni tíð, einkum og sér í lagi 
atvinnuleysistryggingunum, sem 
þeir sögðu að gerðu fólk að aum-
ingjum og vesalingum, vendu það 
á að taka við peningum fyrir að 
gera ekki neitt. Og margir fram-
sóknarmenn töldu að velferðar-
kerfið myndi stuðla að hruni 
sveitanna sem áttu að þeirra mati 
að vera þungamiðja þjóðfélags-
ins eins og verið hafði frá önd-
verðu. Samt sem áður studdu 
þeir Alþýðutryggingafrumvarp 
Alþýðuflokksins, sem varð að 
lögum 1936, einfaldlega vegna 
þess að Alþýðuflokkurinn studdi 
Framsóknarflokkinn í þeirri rík-
isstjórn sem þá sat og var nefnd 
„stjórn hinna vinnandi stétta“. 
Það var gjald framsóknarmanna 
til „kratanna“ fyrir stuðninginn.

Margir sjálfstæðismenn hafa 
reynt að eigna sér heiðurinn af 
velferðarkerfi nútímans en það 
eru hrein öfugmæli. Ef fólk nenn-
ir að kynna sér þetta er til að 
mynda margt fróðlegt í Alþingis-
tíðindum í gegnum tíðina. Einnig 
má stytta sér leið og lesa ýmsar 
bækur, innlendar og útlendar; ein 
er mér ofarlega í huga: Öryggis-
sjóður verkalýðsins – baráttan 
fyrir atvinnuleysistryggingum á 
Íslandi, sem kom út á síðasta ári.

Um sjálfsmynd hægrimanna 
ætla ég engin orð að hafa.

Höfundur er blaðamaður og 
rithöfundur.

Samhjálpin

ÞORGRÍMUR 
GESTSSON

Akranesi - Akureyri - Ísafirði - Reyðarfirði - Reykjanesbæ - Selfossi.

Frumsýning á Volkswagen Tiguan teygir sig allan hringinn kringum landið um helgina. 
Opið laugardag kl. 10–16 og sunnudag kl. 12–16.

Komdu til umboðsmanna HEKLU um land allt og skoðaðu sportjeppann sem breytir öllu.

Tiguan. Hann breytir líka öllu um land allt.

HEKLA Laugavegi 172-174 · sími 590 5000 · www.hekla.is · hekla@hekla.is
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi

Das Auto.
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Óskari Jónassyni kvikmyndaleikstjóra er lýst sem 
nokkuð sérvitrum húmorista sem býr yfir miklum 
áhuga á spennu. Þessa sjást glögg merki á 
afreka skrá mannsins og vitnisburður þeirra sem 
til Óskars þekkja 
styður þá einkunn. 
Spennan virðist 
reyndar út úr karakter 
þegar að er gáð.
Íslenska sjónvarps-
vorið stendur nú sem 
hæst eftir brokkgengt 
og langt bernskuskeið. 
Horfa menn í því 
sambandi einkum til 
tveggja sjónvarps-
þáttaraða, Næturvakt-
arinnar og ekki síður 
spennuþáttanna 
Pressu sem Óskar 
leikstýrði. Óskar lét 
hafa eftir sér eitthvað 
á þá leið þegar 
sýningar Pressu voru 
að hefjast að vissulega 
væri áskorun að taka 
við kyndlinum eftir 
velgengni Næturvakt-
arinnar. Og sé miðað 
við viðtökur hélt 
Óskar á kyndlinum 
þannig að enn logar 
glatt.

Óskar Jónasson er 
fæddur 1963 og hefur 
komið víða við þótt 
hann sé fyrst og 
fremst titlaður 
kvikmyndaleikstjóri. 
Þannig var Óskar 
meðlimur í hinni 
nýstárlegu hljómsveit 
Oxmá um tvítugs-
aldurinn en sú 
hljómsveit var einkum 
skipuð ungum 
mönnum sem voru í 
Myndlista- og handíða-
skólanum – nýlistar-
deild að sjálfsögðu. 
Óskar þótti efnilegur 
myndlistarmaður og 
sjá margir eftir því að 
hann hafi ekki haldið 
áfram á þeirri braut 
því hæfileikarnir voru 
ótvíræðir. En það 
gerði Óskar reyndar 
með óbeinum og marg-
víslegum hætti. Árið 
1985, eftir að hafa 
lokið „Mynd- og hand“ 
hélt Óskar til Bret-
lands og nam myndlist 
við Royal College of 
Arts í London og svo 
kvikmyndaleikstjórn 
við The National Film 
and Television School.
Oxmá, og ýmsar 
stuttmyndir sem 
Óskar gerði á þeim 
tíma, svo sem hin 
goðsagnakennda 
„Sjúgðu mig Nína“, 
gáfu tilefni til að ætla 
að þar færi maður 
villtur í hjarta en ekki 
fór fram hjá þeim sem 
umgengust hann á 
mótunarárunum að 
Óskar var og er fyrst 
og fremst ljúfur 
hæglætisnáungi. Og 
stefndi leynt og ljóst í 
að verða sá fyrirtaks 
heimilisfaðir sem 
hann er. Óskar býr 
ásamt konu sinni, 
sjónvarpsmanninum 
Evu Maríu Jónsdóttur, 
í Reykjavík 101 ásamt 
þremur dætrum. 
Óskar er fjölskyldu-
maður með stóru Effi. 
Og þvílíkur draumur 
sem slíkur. Þrátt fyrir 
faglegan metnað er fjölskyldan númer eitt, tvö og 
þrjú. Óskari er lýst sem handlögnum heimilisföð-
ur. Sé laus skrúfa er borinn kominn á loft. Allt er 
tipp topp á hans heimili. En þrátt fyrir hina 
einlægu iðnaðarmannstakta telst Óskar mjúkur 
maður. Engin smiðsleg klúryrði falla af vörum 

Óskars. Hann er einn þeirra sem gera sér grein 
fyrir því að þeir karlar sem telja sig í buxunum á 
sínu heimili eru annaðhvort að ljúga að sjálfum 
sér eða eru veruleikafirrtir. Óskar eldar, þvær 

þvotta og skeinir 
rassa með bros á vör.
Fljótlega eftir að Eva 
María og Óskar tóku 
saman fór Óskar að 
troða upp sem 
töframaðurinn fyndni 
Skari skrípó en sú 
persóna varð til strax 
í Réttó. Var Eva 
María aðstoðarkona 
töframannsins en hún 
segist reyndar aldrei 
hafa átt möguleika í 
það starf nema í 
gegnum klíku. Sem 
kærasta. En haft er 
til marks um per-
sónueinkenni Óskars 
– staðfestu, lifandi 
forvitni og iðni – að 
hann hefur alltaf 
haldið töframanns-
hæfileikum sínum 
við og menntað sig 
áfram í faginu. Á 
hann mörg athyglis-
verð brögð uppi í 
erminni. Óskar hefur 
ekki gefið sig að 
pólitík svo neinu 
nemi en heimildar-
mönnum Fréttablaðs-
ins veitist ekki erfitt 
að staðsetja hann í 
hinu pólitíska 
landslagi: Vinstri 
gaur, félagshyggju-
maður og húmanisti 
sem aðhyllist 
húsafriðun. Önnur 
áhugamál eru 
kajakróður og 
hjólreiðar.
Óskar bregður sér, 
með öðrum orðum, í 
ýmis hlutverk: 
hljómsveitartöffari, 
töframaður... hann 
hefur unnið við 
leikmyndagerð í 
leikhúsi, verið 
kvikmyndagagnrýn-
andi og fleira hefur 
fallið til... en stefnan 
hefur lengi verið 
skýr: Kvikmynda-
gerð. Óskar hefur 
starfað jöfnum 
höndum við sjón-
varpsþáttagerð og 
kvikmyndir. Þannig 
hefur hann meðal 
annars komið að gerð 
Stelpnanna, Svína-
súpunnar, Fóst-
bræðra, Limbó – auk 
Áramótaskaupsins, 
sem allt heitir 
gamanefni fyrir 
sjónvarp, auk þess að 
leikstýra kvikmynd-
unum: Sódóma 
Reykjavík og Perlur 
og svín. Nú er hann 
önnum kafinn við að 
leikstýra spennu-
myndinni Reykjavík 
Rotterdam. Óskar er 
fagmaður fram í 
fingurgóma. Ákaf-
lega skipulagður svo 
jaðrar við smámuna-
semi, iðinn og agaður 
til vinnu – einstak-
lega ljúfur í sam-
starfi og yfirlætis-
laus með öllu. Það 
eina sem menn hafa 
út á Óskar að setja í 
samstarfi eru atriði 
sem gætu flokkast 
sem sérviska eða 

jafnvel ofurviðkvæmni: Þannig verður honum 
óglatt í bíl nema hann keyri sjálfur, hann drekkur 
bara te – ekki kaffi og það sem verst er: Hann 
talar ekki í GSM síma. Hann fær höfuðverk af 
slíku og eina leiðin til að ná í hann er í gegnum 
sms.

MAÐUR VIKUNNAR

ÓSKAR JÓNASSON

ÆVIÁGRIP
Óskar Jónasson fæddist 30. júní árið 1963. Hann er sonur hjón-
anna Jónasar Bjarnasonar fyrrum lögreglumanns og Guðrúnar 
Guðmundsdóttur. Óskar er yngstur fjögurra systkina, tveggja 
systra og eins bróður, þeirra Gunnars, Lilju og Sigrúnar. Óskar 
ólst upp í Smáíbúðahverfinu í Reykjavík, gekk í Ísaksskóla, 
Breiðagerðisskóla og Réttarholtsskóla. Hann hóf nám í MS en 
staldraði þar stutt við. Leiðir lágu fljótlega í listaskóla þar sem 
hann þótti snemma sýna ótvíræða listræna hæfileika – þótti 
frábær málari. Óskar gekk í Myndlista- og handíðaskóla Íslands 
upp úr 1980. Á miðjum 9. áratug síðustu aldar hélt hann utan 
til náms: The National Film and Television School í Beacons 
Field á Englandi. Óskar er kvikmyndagerðarmaður fyrst og 
fremst þótt hann hafi lagt gjörva hönd á ýmislegt: Starfað 
sem skemmtikraftur eða töframaður auk þess að hafa starfað 
í leikhúsi, við tónlist og myndbandagerð. Óskar hefur leikstýrt 
kvikmyndum á borð við Sódóma Reykjavík (1992) og Perlur 
og svín (1997) en ekki síður hefur hann komið að sjónvarps-
þáttagerð og má þá nefna þætti á borð við Limbó, Fóstbræður, 
Svínasúpuna, Stelpurnar auk Áramótaskaups Ríkissjónvarpsins.

Óskar er búsettur við Bjarnarstíg í Reykjavík ásamt konu 
sinni Evu Maríu Jónsdóttur og þremur dætrum: Matthildi, Júlíu 
og Sigrúnu.

KOSTIR/LESTIR
Óskar er búinn margvíslegum kostum; yfirlætislaus, ljúfur í 
öllum samskiptum, fagmaður fram í fingurgóma, einstaklega 
vandvirkur, vinnusamur og fær hæstu einkun fyrir að vera 
fyrirmyndar fjölskyldufaðir. En kostir geta verið hin hliðin á 
peningnum. Þannig jaðrar vandvirkni Óskars við smámunasemi 
auk þess sem sérviska hans eins og sú að vilja ekki tala í GSM 
síma getur reynst erfið þeim sem þurfa nauðsynlega að ná 
sambandi við hann.

HVAÐ SEGJA AÐRIR?
„Ótrúlega iðinn þegar kemur til vinnu. Algjör fagmaður. En 
hann getur verið erfiður í samstarfi. Alltaf bílveikur ef hann 
keyrir ekki sjálfur. Getur ekki talað í gemsa því þá fær hann 
hausverk. Drekkur bara te, ekki kaffi... ótrúlega viðkvæmur... 
Já, hálfgerð kerling,“ segir Sigurjón Kjartansson, einn helsti 
samstarfsmaður Óskars í fjölda ára.

„Hann verður sífellt sérvitrari með árunum. Nú má ég ekki 
lengur borða snakk uppi í sófa. Honum finnst það svo óþol-
andi. Já, það er þessi viðkvæma listamannslund. En einn hans 
kosta er hversu þagmælskur hann er. Góður til að trúa fyrir 
leyndarmálum. Sem kemur ekki til af góðu. Hann man aldrei 
neitt þannig að það er engin hætta á að hann kjafti,“ segir Eva 
María Jónsdóttir, kona Óskars.

Sérvitur húmoristi 
og fjölskyldumaður

Miðlun

Skeifan

söluskrifstofur16

www.remax.is

Einn öflugasti fasteignavefur landsins

Allar         
      fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Fasteignablað
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20ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?  MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
 • Ráðgjafi á leikskólaskrifstofuFramkvæmda- og tæknisvið: • Aðstoðarmaður skrifstofustjóra Félagsstarf aldraðra, Gjábakki: • Leiðbeinandi í handavinnu, afleysing

 • Aðstoð í eldhús 62,5% - afleysingFélagsþjónusta Kópavogs: • Félagsliði í kvöldþjónustu • Aðstoð við heimilisstörfRoðasalir, sambýli og dagþjálfun fyrir
 heilabilaða: • Sjúkraliði • Starfsmaður í dagþjálfun 90-100%Íþróttamiðstöðin Versalir: • Afgreiðsla baðvarsla kvenna • Laugarvarsla afgreiðsla, tímabundiðGRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:

Digranesskóli: • Matráður á kaffistofu starfsmanna 100%
Kársnesskóli: • Starfsmaður í Dægradvöl 50% • Stuðningsfulltrúi í Dægradvöl 50% e.hád.

 • Íþrótta/sundkennari v/forfalla til vors
Kópavogsskóli: • Starfsmaður í DægradvölLindaskóli: • Skólaliði I – Dægradvöl 50% starf

 • Forstöðumaður DægradvalarSnælandsskóli: • Kórstjóri allt að 50% starfVatnsendaskóli: • Starfsmaður í Dægradvöl 30-50%

Nánari upplýsingar á:www.kopavogur.is og www.job.is

• Vatnsveita Reykjavíkur var fyrsta vatnsveita á Norðurlöndunum með ISO 9001 vottað gæðakerfi. 

www.or.is

Viðskiptastjóri

Starfs- og ábyrgðarsviðViðskiptastjóri sinnir þjónustu við stærri viðskiptavini, ráðgjöf og sölu ásamt ýmsum öðrum sérverkefnum.

Menntunar- og hæfniskröfur• Menntun á sviði viðskipta eða tækni• Reynsla af viðskiptastjórnun, ráðgjöf og sölu 
 til fyrirtækja æskileg• Þekking og reynsla af vörustjórnun æskileg
• Frumkvæði, metnaður og öguð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund
• Góð íslenskukunnátta

Orkuveita Reykjavíkur leitar að öflugum viðskiptastjóra til starfa hjá söludeild fyrirtækisins.

Fyrirtækið sækist eftir dugmiklum og jákvæðum einstaklingi sem getur axlað ábyrgð og 

tekist á við mjög krefjandi verkefni. Viðkomandi þarf að vera sveigjanlegur og hafa 

frumkvæði.

Söludeild er ein af þremur deildum innan Sölusviðs Orkuveitunnar. Söludeild ber ábyrgð 

á viðskiptatengslum og þjónustu við viðskiptavini, sem og sölu á afurðum fyrirtækisins. 

Í deildinni er lögð áhersla á samvinnu og liðsheild. 

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Tómas Oddur Hrafnsson 

(tomas.hrafnsson@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 

Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is
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Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi og vinnu- 

umhverfi og möguleika starfsfólks við að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er. Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að auka hlut 

kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum innan fyrirtækisins.

Metnaðarfullt og framsækiðvefteymi leitar að snillingi meðframtíðarsamband í huga.

365 er ö ugasta fjölmiðlafyrirtækið á í l

Vísir leitar að vefforritara í fjölbreytt og skemmtileg
verkefni.

Viðkomandi þarf að hafa þekkinguog reynslu í:    •  forritun í .NET umhver nu •  Web 2.0, css, html, xhtml, xml,       javascript, ajax og eiri skemmtilegum
    .net skammstöfunum    •  gagnagrunnstengingum (SQL), álitlegur kostur en ekki skilyrði    •  Menntun í ofangreindu er æskileg en
 ekki skilyrði ef reynsla er fyrir hendi

Viðkomandi þarf einnig að hafa til að bera: •  Brennandi áhuga á vefnum,       framtíðinni og fjölmiðlum     •  Vera ábyrgðarfullur, vandvirkur, úrræðagóður og skemmtilegur.

Vefdeild 365 er metnaðarfullur og skemmtilegur vinnustaður, skipaður ungu fagfólki.

Teymið vinnur að verkefnum sem móta framtíð vefmiðlunar og sér um rekstur vefja og 

vefsamfélaga sem eru meðal þeirra stærstu á landinu s.s. Vísir.is og blogcentral.is, gras.

is, Plúsinn og eiri.

Ef þú ert vefsnillingur og hefur áhuga á að starfa með okkur, sendu upplýsingar um

menntun, aldur og fyrri störf á netfangið thorlaug@365.is eða hafðu samband í síma

6969170/512 5775.

Matur[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

Febrúar 2008

KÍNVERSKAR KRÆSINGAR HUGMYNDARÍK SPJÓ

ÓLÍFA ERU SÖGULEGUR ÁVÖXTUR SNIÐU

Hraðferð að hjarta mannsins
Dísætir danskir 
draumarNanna Rögnvaldardóttir skrifar

Smjördeig – leynivopnið sem 
bjargar boðinuAuðvelt og fl jótlegt Ljúffengir pinnar

Tapas
Þrír kokkar á þremur Tapas börum gefa einfaldar og 

góðar uppskriftir að spænskum Tapasréttum.

Eldað með hjarta sem elskar
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KÆRA DAGBÓK
Þráinn Bertelsson skrifar
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TILBOÐ 7.–15. FEBRÚAR

+ Nánari upplýsingar og bókanir á  
    www.icelandair.is eða í síma 50 50 100

* Innifalið í verði: Flug aðra leið og flugvallarskattar. Ferðatímabil: 7. feb.–31. des.

KÖBENVerð frá 12.890 kr.*

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Óvænt sólarlandaferð

FÖSTUDAGUR, 1. FEBRÚAR.

Hér áður fyrr höfðu stjórnmála-
menn vit á því að styðjast meira við 
starfskrafta stjörnuspekinga og 
spámanna en nú tíðkast. Til dæmis 
má nefna að hérna í Prag var hafist 
handa við byggingu nýs mannvirk-
is þegar klukkuna vantaði nákvæm-
lega 29 mínútur í sex að morgni 
níunda dags júlímánaðar. Mann-
virkið var hin mikla samgöngubót 
Karlsbrúin yfir Moldá sem streym-
ir gegnum höfuðborg Tékklands. 
Þetta var árið 1357.

Gaman væri ef hin góða reynsla 
Pragbúa af ráðleggingum stjörnu-
spekinga gæti hugsanlega leitt til 
þess að íslenskir pólitíkusar létu 
útbúa stjörnukort. Síðan mætti 
rýna í kortið til að ráða í hvort 
almenningur mundi frekar kjósa að 
njóta útsýnis af Sundabrú ellegar 
paufast gegnum Sundagöng, þannig 
að þeir gætu loksins gert upp hug 
sinn og tekið löngu tímabæra 
ákvörðun. 

Það er mikill vandi að byggja 
fallegar brýr og það tók 23 ár að 
byggja Karlsbrúna. Það er svipað-
ur tími og stjórnmálamenn á 
Íslandi hafa notað til að klóra sér í 
höfðinu yfir því hvort byggja skuli 
Sundabrú eða grafa Sundagöng eða 
slá málinu á frest um óákveðinn 
tíma.

Stundum á kvöldin þegar ég geng 
út til að fá mér frískt loft geng ég 
út á Karlsbrúna til að heilsa upp á 
Vestmannaeyingana sem þar hafa 
staðið í nokkur hundruð ár. Þannig 
er að fallegar myndastyttur voru 
reistar á brúarhandriðunum á 17du 
og 18du öld. Sú veglegasta af þess-
um styttum sýnir þrælasala sem 
stendur með ístruna út í loftið og 
styður sig við þrælakistu. Bak við 
rimla er herleitt fólk með kvein-
stafi og fyrir ofan sveima englar 
og heilagir menn og fárast yfir 
vonsku heimsins.

Svo er sagt að þrælarnir í 
dýflissunni séu úr hópi hinna 242 
Vestmannaeyinga sem lentu í 
óvæntri sólarlandaferð eftir að 
hópur sjóræningja frá Algeirsborg 
réðist á Eyjarnar mánudaginn 16. 
júlí árið 1627. 

Hvort það er satt að myndastytt-
an eigi raunverulega að fyrirstilla 

Vestmannaeyinga veit ég ekki, því 
að eins og maðurinn sagði forðum: 
Hvað er sannleikur?

Óbreyttur fótgönguliði

SUNNUDAGUR, 3. FEBRÚAR.

Alla þessa helgi er ég búinn að vera 
í þungum þönkum og er loksins 
kominn að niðurstöðu – án þess þó 
að leita til stjörnuspekinga. 

Sú fyrirætlun mín að reyna að 
skrifa bók sem gæti heitið „Ýmiss 
konar ég“ og fjallaði um veraldar-
göngu mína milli tvítugs og sex-
tugs hefur ekki orðið mér til 
mikillar gleði. 

Einhverra hluta vegna verð ég 
bara niðurdreginn, jafnvel þung-
lyndur, við að reyna 
að rifja upp starfsfer-
il minn. Ég veit ekki 
hvaða óeðli veldur því 
að vondar minningar 
skuli ryðjast fram 
fyrir þær góðu í hug-
anum eins og stendur. 

Síðast þegar ég sem 
óbreyttur fótgöngu-
liði rifjaði upp kalda 
stríðið á prenti, það 
var í grein í Frétta-
blaðinu, kallaði það á 
ofsafengin viðbrögð 
frá tveimur ráðherr-
um í ríkisstjórn Íslands – ekki 
þeim skynsömustu að vísu – og 
hugðist ég þó ekki gera annað en 
vekja athygli fólks á opinberum 
dagbókarfærslum áhrifamanns frá 
þessum tíma. 

Jafnvel þótt ég gæti sett saman 
bók sem dygði til að vara ungmenni 
við því að leggja út í kvikmynda-
gerð nema þau séu í Flokknum 
myndi tilgangurinn ekki helga 
meðalið. Þess vegna hef ég ákveðið 
að söðla um þar til ég lendi í nægi-
lega löngu bjartsýniskasti til að 
gera ævi minni skil og skrifa þess í 
stað sakamálasögu. 

Söguþráðinn er ég búinn að vera 
að skemmta mér við að spinna í 
huganum síðan ég kláraði síðustu 
bók. Sagan fjallar um útlendan 
vinnukraft á Íslandi, fjölmenningu 
og rasisma.

Óskhyggja

MÁNUDAGUR, 4. FEBRÚAR.

Blíðviðrið hérna í Prag tekur engan 
endi. Sólin skín og hvetur mann til 
útivistar og gönguferða.

Á visir.is sér maður að Bretar 
virðast vera að missa tökin á raun-
veruleikanum. Ný rannsókn sýnir 
nefnilega að næstum einn af hverj-
um fjórum Bretum trúir því að 
Winston Churchill og Florence 
Nightingale hafi verið skáldsagna-
persónur. 

Meira en helmingur telur að 
Sherlock Holmes hafi verið raun-
veruleg persóna en 47% telja að 
Ríkharður ljónshjarta, samtíma-
maður Snorra Sturlusonar, hafi 
verið hugarfóstur rithöfunda. 

Mikið vildi ég óska að sumir 
þaulsætnir stjórnmálamenn frá 
mínu æviskeiði hefðu verið skáld-
sagnapersónur.

Til Kúlúsúkk vegna mála-
miðlana

ÞRIÐJUDAGUR, 
5. FEBRÚAR.

Jónína Michaels-
dóttir brillerar í 
frábærri grein í 
Fréttablaðinu í 
dag. Þar segir 
meðal annars: 

„Vinstri menn 
halda að þeir séu 
gáfaðri en aðrir, 
kratar halda að 

þeir séu betri en aðrir, framsókn 
heldur að hún sé víðsýnni en aðrir 
og hægri menn halda að þeir séu 
duglegri en aðrir.“

Það sem samt er furðulegast í 
sambandi við pólitíkina á Íslandi er 
misræmið milli þess sem er yfir-
lýst stefna og raunverulegar 
athafnir. 

Flokkar eru ósparir á yfirlýsing-
ar um stefnumál og markmið. Þess-
ar yfirlýsingar reynast svo vera 
léttvægar því sá misskilningur er 
ríkjandi meðal íslenskra stjórn-
málamanna að málamiðlanir megi 
gera um alla hluti þannig að ekki 
þurfi að standa steinn yfir steini af 
stefnuskránni þegar upp er staðið.

Maður mundi ekki versla oft við 
flugfélag sem auglýsti flug til 

Kaup-
manna-

hafnar en flygi með mann til Kúl-
úsúkk – vegna nauðsynlegra 
málamiðlana í fundarherbergi 
stjórnenda viðkomandi flugfélags.

Fólk sem ég þekki var að leggja 
af stað í ferðalag frá Tékklandi til 
Íslands og hafði þungar áhyggjur 
af því að alls staðar sé bannað að 
reykja á Íslandi. 

Ég gat þó sagt þeim að á Íslandi 
er hugsað fyrir öllu og mikilvægu 
fólki er ætluð prýðileg aðstaða til 
að reykja í Alþingishúsinu þótt 
pöpullinn verði að híma úti í frost-
inu.

Tékkarnir sögðust kannast við 
aðstöðumun af þessu tagi frá því 
fyrir flauelsbyltinguna.

Fyrir utan að tryggja sér nota-
lega reykingaaðstöðu virðist 
Alþingi vera mjög upptekið af 
öðrum framfaramálum. Árni John-
sen er nýbúinn að flytja alveg 
óborganlega ræðu yfir kollegum 
sínum þar sem hann sagði meðal 
annars:

„Auðvitað getur hæstvirt Alþingi 
ekki staðið undir því til lengdar að 
láta misvitra túlkunarmenn velja 
það og hafna sem þingmenn eru að 
fjalla um.“ 

Því miður var ég ekki búinn að 
frétta af þessu þegar ég talaði við 
Tékkana. Ef þeir líta við í Alþingis-
húsinu til að fá sér smók væri til-
valið með hliðsjón af reynslu þeirra 
að spyrja þá út í þá hugmynd að 
Alþingi sjái sjálft um fréttaflutn-
ing og umræður um þingstörfin!

Framför og tímaþjófur

FIMMTUDAGUR, 7.  FEBRÚAR.

Í gær fór ég loks að ráðum sonar 
míns og setti upp svonefnt Skype í 
tölvunni minni. Það þýðir að gegn-
um tölvuna mína get ég talað eins 
og í síma við fjölskylduna mína 
eins lengi og okkur lystir – og án 
þess að það kosti grænan eyri.

Það er mikil framför að því 
að þurfa ekki að borga 

símafyrirtækjum 
offjár fyrir að fá 
aðgang að nútíma-
fjarskiptum en 
það er líka tals-
verður tímaþjóf-
ur – ef maður er 
svo heppinn að 
eiga skemmtilega 
fjölskyldu.

Til Kúlúsúkk - 
vegna málamiðlana
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er fjallað um stjörnuspeki, brýr, jarðgöng, reynslu-
sögur úr kalda stríðinu, málamiðlanir um stefnu, þræla frá Vestmannaeyjum, reyk-
ingaaðstöðu á Íslandi og raunverulegar eða uppdiktaðar persónur.
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timamot@frettabladid.is

MERKISATBURÐIR
1788 Austurríki lýsir stríði á 

hendur Rússlandi. 
1867 Nebraska útnefnt 37. fylki 

Bandaríkjanna.
1946 Maður hrapar í djúpa gjá 

í Aðaldalshrauni í Þing-
eyjarsýslu en finnst heill 
á húfi og hress þremur 
dögum síðar.

1953 Ævintýri Súpermans 
heimsfrumsýnd í sjón-
varpi.

1964 Bítlarnir spila í fyrsta sinn 
í bandarísku sjónvarpi.

1969 Heimsins stærsta flugvél, 
Boeing 747, hefur áætlun-
arflug.

1971 Apollo 14 snýr aftur til 
jarðar. 

1987 Kauphöllin í New York 
lætur innrétta kvennakló-
sett í hádegisverðarklúbbi 
sínum.

Það var að kvöldi 9. 
febrúar fyrir 24 árum að 
fyrsta íslenska bankaránið 
var framið. Ungur maður 
með vélsleðagrímu fyrir 
andlitinu barði dyra að 
útibúi Iðnaðarbankans í 
Efra-Breiðholti, um það 
bil hálftíma eftir að bank-
anum hafði verið lokað 
klukkan sex en þá voru 
starfsmenn enn að vinna 
að uppgjöri dagsins og 
töldu aðkomumanninn 
vera sendil á vélhjóli. Var honum því hleypt inn. 
Gekk ræninginn rakleiðis að hirslum gjaldkera og 
tók að hirða seðlabúntin hvert af öðru uns starfs-
fólkið áttaði sig, en á leiðinni út sló hann fast til 
manns sem reyndi að hindra för hans, stökk út í 

kvöldmyrkrið og sást ekki 
meir, með 365 þúsund 
krónur upp úr krafsinu.

Lögreglan gaf út mynd-
ræna og nákvæma lýs-
ingu á manninum sem 
sagður var „18 til 20 ára, 
allur mjósleginn, hok-
inn í herðum með út-
stæð herðablöð. Göngu-
lag sérkennilegt og fjaðr-
andi. Leggjalangur miðað 
við búk og fætur mjög 
grannir.“ 

Máttu ungir menn með útstæð herðablöð 
sæta augngotum samferðamanna sinna næstu 
vikur, en þrátt fyrir greinagóðar lýsingar lög-
reglu er þessi fyrsti íslenski bankaræningi enn 
ófundinn.
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Iðnaðarbanki rændur í Breiðholti

FULLT TUNGL YFIR BREIÐHOLTI Breiðholts-banka-
ræninginn er enn ófundinn.

LEIKKONAN MIA FARROW 
ER 63 ÁRA Í DAG

„Ég skil það núna, en ég náði því 
ekki þá. Að lífið snýst um tap og 

missi, og að mæta lífsins mótlæti 
með eins mikilli reisn og unnt er 
en njóta alls hins í millitíðinni.“

Bandaríska leikkonan Mia Farrow 
varð Woody Allen að andagift árið 
1982. Samband þeirra endaði 1996 

þegar Allen tók saman við ættleidda 
dóttur Miu sem alls á fjórtán börn. 

AFMÆLI

Magn-
ús Bjarn-
freðsson 

fréttamað-
ur er 74 

ára í dag. 

Haukur 
Ingibergs-
son for-
stjóri er 61 
árs í dag.

Sigríður 
Gröndal 

söngkona 
er 52 ára í 

dag.

Egill Ól-
afsson 
tónlistar-
maður er 
55 ára í 
dag.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Vilborg Sigursteinsdóttir
Dvalarheimilinu Höfða, Akranesi,

lést miðvikudaginn 6. febrúar. Útförin fer fram frá 
Akraneskirkju þriðjudaginn 12. febrúar kl. 14.00.

Stefán Bjarnason
Sigrún Stefánsdóttir Árni Björgvinsson,
Viðar Stefánsson Valdís Ragnheiður Ívarsdóttir
Bjarni Stefánsson Anna María Ingólfsdóttir
og ömmubörn.

Okkar ástkæri faðir, tengdafaðir, afi, 
langafi og sambýlismaður, 

Haraldur Guðmundsson
skipstjóri, Grunnabraut 5, Ólafsvík,

lést hinn 6. febrúar á Sjúkrahúsi Akraness.  Jarðsungið 
verður frá Ólafsvíkurkirkju laugardaginn 16. febrúar 
kl. 14.00.

Fyrir hönd aðstandenda,

Pétur Haraldsson

Elskulegur, ástkær faðir okkar, tengda-
faðir, afi og langafi,

Eggert Ólafsson
til heimilis að Skarðshlíð 23e,  Akureyri,

lést á heimili sínu fimmtudaginn 7. febrúar.  Útför 
auglýst síðar.

Sigurlaug Anna Eggertsdóttir Bergvin Jóhannsson
Steinunn Pálína Eggertsdóttir Jóhann Jóhannsson
Stefán Eggertsson
Elín Valgerður Eggertsdóttir Hilmar Stefánsson
Sigurður Grétar Eggertsson Rósa Helgadóttir
afa og langafabörn.

Innilegar þakkir til þeirra sem sýndu 
okkur samhug og hlýhug við andlát og 
útför móður okkar, tengdamóður, ömmu 
og langömmu,

Eydísar Hansdóttur 
Hjallavegi 7, Reykjavík. 

Guðbrandur Kjartansson Alda Gunnarsdóttir 
Magdalena Margrét Kjartansdóttir Ingólfur Óskarsson
 Kolbrún Björgólfsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, amma og tengda-
móðir,

Hrafnhildur Gísladóttir
Álftamýri 4, Reykjavík,

lést miðvikudaginn 6. febrúar á Landspítalanum. Útför 
verður auglýst síðar.

Sturla Sighvatsson
Björg Sighvatsdóttir Ólöf Ósk Þorsteinsdóttir
Skúli Sighvatsson Vassanta Idmont
Markús Idmont Skúlasson
Sighvatur Snæbjörnsson

Það var mikið um dýrðir í gamla Mjólkur-
samlaginu í Borgarnesi á fimmtudags-
kvöld þegar gamanóperan Sígauna-
baróninn var frumflutt af 34 Borgfirð-
ingum og einum Reykvíkingi í tilefni 
40 ára afmælis Tónlistarskóla Borgar-
fjarðar og tvítugsafmælis söngdeildar 
skólans.

„Þetta er alvöru ópera eins og þær 
gerast bestar og veglegastar í flutn-
ingi og uppsetningu, og greinilegt að 
áhorfendur voru bæði hissa, ánægð-
ir og yfir sig hrifnir með útkomuna,“ 
segir Theodóra Þorsteinsdóttir skóla-
stjóri Tónlistarskólans, sem einnig er 
potturinn og pannan í þessari veglegu 
afmælisútfærslu Sígaunabarónsins.

„Með þessum tímamótum í starfi 
Tónlistarskólans er langþráður draum-
ur að rætast, en hann óx okkur alls ekki 
í augum. Þetta var einfaldlega tíma-
bært, en því er ekki að leyna að verk-
efnið reyndist viðameira en við reikn-
uðum með í upphafi og það helgast af 
því að við þurftum að reisa óperuhús-
ið líka, á sama tíma og við æfðum óper-
una,“ segir Theodóra og á þar við inn-
viði gamla Mjólkursamlagsins sem til 
stóð að rífa árið 2005, en var bjargað 

með kaupum Páls Björgvinssonar arki-
tekts á því, sem síðar hefur unnið að end-
urbótum þess með nýtt hlutverk hússins 
að leiðarljósi, sem er lista- og menning-
armiðstöð Borgfirðinga.

„Við byrjuðum að æfa óperuna af 
fullum krafti í haust en mesta vinnan 
hefur verið nú á nýárinu þar sem hver 
einasti dagur hefur farið í söng, smíð-
ar og málun. Gamli verksmiðjusalur 
Mjólkursamlagsins er nú orðinn boð-
legur óperugestum, þótt ansi hrár, en 
hann er tignarlegur eins og annað sem 
Guðjón Samúelsson húsameistari ríkis-
ins teiknaði og sá eini sinnar tegundar 
sem enn er til úr íslenskri byggingararf-
leifð,“ segir Theodóra stolt af handverki 
óperufólksins sem ekkert dró af sér við 
undirbúning afmælisveislunnar fínu.

„Það stoppar okkur ekkert nema við 
sjálf og ef okkur dettur eitthvað í hug 
þá gerum við það og getum. Flestir sem 
að sýningunni koma eru fólk sem gengið 
hefur í gegnum söngdeildina en er nem-
endur, kennarar, læknar, skrifstofufólk 
og úr ýmsum starfsstéttum á daginn en 
hefur mætt hingað samviskusamlega 
eftir vinnu til að láta þennan draum ræt-
ast,“ segir Theodóra og viðurkennir að 

sviðsskrekkur hafi hríslast um mann-
skapinn á frumsýningarkvöldinu.

„Hann verður vissulega að fylgja 
með, en annars var kvöldið þrung-
ið mikilli stemningu, tilhlökkun og 
spennu. Við höfum fastsett sex sýning-
ar en vonandi verða þær fleiri, enda 
skemmtilegur bíltúr að skjótast hingað 
í Borgarnes og frábær kvöldskemmtun. 
Öfugt við mörg óperuverk er ekki grát-
ið yfir Sígaunabaróninum, heldur hlegið 
í tvo tíma yfir skemmtilegum leik og 
fjörugri, fyndinni og fallegri tónlist,“ 
segir Theodóra, en Ása Hlín Svavars-
dóttir leikstýrir verkinu, um píanóleik 
sér Zsuzsanna Budai og Garðar Cortes 
stjórnar tónlistinni; og er eini aðkomu-
maðurinn að verkinu.

„Þetta hefur í alla staði verið 
dásamlegt ævintýri og skemmtilegt 
fyrir okkur hjónin og dæturnar tvær að 
taka öll þátt í sýningunni. Eftir að hafa 
verið að heiman hvert einasta kvöld á 
árinu mun lífið nú hefja sinn vanagang 
á ný, en í hópnum er fólk þegar farið að 
tala um hvað eigi að taka fyrir næst og 
mikill áhugi fyrir frekari menningar-
viðburðum sem þessum. Enda ekkert í 
veginum lengur.“ thordis@frettabladid.is

TÓNLISTARSKÓLI BORGARFJARÐAR FERTUGUR: SETUR UPP SÍGAUNABARÓNINN

Tveggja tíma hláturskast

SÍGAUNABARÓN Í 
BORGARNESI

Hér syngja Theo-
dóra Þorsteins-

dóttir sópran og 
Snorri Hjálmars-

son tenór hlutverk 
Saffi og Barinkay 
sígaunabaróns í 
gamanóperunni 

Sígaunabarón-
inn eftir Johann 

Strauss sem sýnd 
verður á næstu 
dögum í Gamla 

Mjólkursamlaginu 
í Borgarnesi.
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Goða frosin svið
279 kr/kg.

allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda: 7. febrúar til 10. febrúar eða á meðan birgðir endast
www.netto.is Akureyri  - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverfi Kópavogi - Höfn

H
ön

nu
n:

 V
ík

ur
fr

ét
tir

Goða frosið lambalæri
859 kr/kg.

Humar 1 kg.
599 kr/kg.

Sprengjuverð!

Hornafjarðarhumar
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J
ón Viðar er með sitt eigið neonskilti 
hangandi fyrir utan skrifstofuglugg-
ann sinn. Jón Loftsson stendur þar 
reyndar en þarna af skrifstofunni sést 
bara „Jón“. Neonperurnar mega mun 
sinn fíful fegurri en Jón er samt hæst-
ánægður með skiltið, flestir þurfa að 

láta sér duga nafnspjald eða smátt letur á 
hurð. 

Ef hringurinn er tekinn í símaskránni og 
hringt í kunningja Jóns Viðars er fljótlega 
hægt að útbúa grófa skissu af persónuninni. 
Stereótýpuna um fúla gagnrýnandann er 
fljótlegt að blása af. Stikkorðin á blaðinu eru: 
Húmoristi, húmanisti og „ég kann ákaflega 
vel við hann“. Hann kann þó að koma við 
kaunin á fólki og DV borgaði leikhúsmiðana 
hans síðastliðinn sunnudag úr eigin vasa. 

Fékk mikla uppörvun
Áður en haldið er í leikhúsið stöldrum við við 
á æskuslóðum Jóns Viðars, Sjafnargötunni, 
sem hann harðneitar að kalla Þingholtin – 
Sjafnargatan tiheyri Skólavörðuholtinu. Jón 
Viðar er fæddur árið 1955 og Sjafnargata 1, 
sem afi hans byggði, var menningarheimili. 
Foreldrarnir voru Jón Aðalsteinn Jónsson, 
forstöðumaður Orðabókar Háskólans, og 
Vilborg Guðjónsdóttir, húsmóðir. „Þegar ég 
sýndi bókmenntum og listum áhuga sem 

barn, fékk ég mikla uppörvun og ekki síður 
frá afa mínum sem bjó á neðri hæðinni og ég 
var afar náinn. Ég fékk að læra á píanó og 
sótti tíma í teiknikennslu og ég er þakklátur 
fyrir að það var ýtt undir þennan áhuga 
fremur en hitt, það eru ekki allir aðstand-
endur sem hafa skilning á því þegar börn 
sýna þessar hneigðir. Svo fékk ég þessa 
voðalegu leikhúsbakteríu, fyrst þegar ég sá 
Kardimommubæinn og svo þegar ég var níu 
ára gamall var 400 ára afmælis Shakespeares 
minnst og ég varð bergnuminn af honum. Ég 
er af síðustu kynslóðinni sem elst upp við 
útvarpið eitt en ég var um tíu ára þegar sjón-
varpið kemur og útvarpsleikritin voru það 
sem allir töluðu um – líka í skólanum.“

Shakespeare hjálp í þunglyndi
Shakespeare hefur fylgt Jóni Viðari alla tíð 
síðan sem segist sífellt vera að uppgötva 
nýjar og nýjar hliðar á skáldinu. „Fyrst 
þegar ég var ungur heillaðist ég af sögunum 
og persónunum en svo þegar ég eltist og öðl-
aðist nýja lífsreynslu sá maður eigið líf end-
urspeglast í verkunum. Ég hef til dæmis 
þurft að glíma við þunglyndi eins og margir 
góðir menn. Það hefur sótt á mig öðru hvoru 
og það er ekkert skáld sem hefur kafað jafn 
mikið inn í reynslu hinna þunglyndu og lýst 
því á eins magnaðan hátt og Shakespeare. Og 

þó að mín hugmynd um persónuna Shake-
speare sé sú að hann hafi sjálfur verið í mjög 
góðu andlegu jafnvægi hlýtur hann að hafa 
þekkt fólk sem hefur brotnað niður í barátt-
unni við geðsjúkdóma.“ Og hefur skáldskap-
urinn þá hjálpað Jóni Viðari? „Já. Það má 
segja að eitt af því góða við skáldskapinn sé 
að finna að það er einhver annar þarna sem 
hefur þurft að kljást við hlutina. Einhver 
annar sem hefur skrifað um sársauka sem 
maður getur sjálfur ekki komið í orð. Þess 
vegna, þegar maður er að vitna í skáldskap 
og grípa tilvitnanir, þarf það ekki bara að 
vera til þess að sýna fram á að maður sé vel 
lesinn heldur hefur maður línur þarna sem 
útskýra hlutina betur en maður sjálfur getur 
gert.“  

Dæmdi Jökul fyrst
Jón Viðar á langa menntagöngu að baki. 
Hann útskrifaðist úr Menntaskólanum í 
Reykjavík, var róttækur unglingur sem sá 
þó fljótlega í gegnum marxismann að eigin 
sögn. Hann telur sig ekki til hippakynslóðar-

innar, var aðeins of seinn til að fá inngöngu í 
þann klúbb en var mikil listaspíra sem fór 
svo til Stokkhólms eftir útskrift og lærði þar 
leikhúsfræði, sagnfræði og heimspeki og 
lauk fil. cand. prófi þaðan árið 1978. Rúmum 
áratug síðar hélt hann svo áfram í námi við 
sama háskóla og árið 1996 var hann kominn 
með doktorsgráðu í leikhúsfræðum. Á árun-
um þar á milli starfaði hann meðal annars 
sem leiklistarstjóri Ríkisútvarpsins í áratug 
en við því starfi tók hann aðeins 27 ára gam-
all. „Ég var að vísu alltaf búinn að vera heima 
með annan fótinn á námsárunum. Ég skrif-
aði dóma, fyrst fyrir Þjóðviljann og flutti 
mig svo yfir í útvarpið, Helgarpóstinn og 
fleiri miðla. Fyrsta verkið sem ég dæmdi? 
Sonur skóarans og dóttir bakarans, verk 
Jökuls Jakobssonar. Nei, sýningin var ekki 
nógu góð, enda tæpast eitt af bestu verkum 
Jökuls. En útvarpið kenndi mér mjög mikið 
enda fékk ég þarna tækifæri til að vinna með 
öllum meisturum íslensks leikhúss á þeim 
tíma. Komandi úr háskólanáminu taldi ég 
mita vita heilmikið um leikhús en þarna 
komst ég í snertingu við lifandi starf, mikla 
reynslu og starfaði sem leikstjóri sjálfur. Ef 
ég hef einhverja innsýn inn í leikhús þá á ég 
það þessari reynslu og þessu fólki ekki síður 
að þakka en bóknáminu. 

Laugavegshúsin góður kostur
Eftir útvarpið ákvað Jón Viðar að snúa sér 
fullum fetum að fræðimennskunni sem hann 
taldi eiga best við sig. Á þeim tíma hafði lítið 
verið skrifað um íslenska leiklistarsögu og 
var það verkefni sem Jón Viðar langaði að 
sinna. Árið 2003 tók hann svo að sér forstöðu-
mennsku hjá Leikminjasafni Íslands og 
hefur sinnt því starfi síðan en safnið hefur 
sett upp sýningar víða um land. Þessa dag-
ana stendur safnið fyrir sýningu á Akureyri 
en einnig stendur leit yfir að föstu húsnæði 
fyrir safnið. Fjölmiðlar greindu nýverið frá 
því að hin víðfrægu hús við Laugaveg 4-6 
kæmu hugsanlega til greina sem miðstöð 
fyrir Leikminjasafnið. Jón Viðar telur það 
frábæra hugmynd. „Menn verða að athuga 
að þetta yrði ekki bara sýning á dauðum hlut-
um heldur miðstöð fyrir lifandi starfsemi. 
Þjóðleikhúsið og Íslenska óperan eru þarna í 
næsta nágrenni og menn mega ekki einblína 
um of á verslun þegar kemur að Laugavegin-
um. Menn gleyma því stundum að það er 
margt fleira sem laðar fólk að en búðir og 
safn sem þetta myndi trekkja að fólk sem 
væri þá gott fyrir verslun um leið. Við eigum 
mjög fjölskylduvænt efni, svo sem skemmti-
legt safn leikbrúða og þetta yrði bara gróði 
fyrir alla.“

Leikstjórinn er þjónn leikarans
Jón Viðar hefur skrifað og ritstýrt bókum 
um leiklist sem hlotið hafa lof og segist vera 
að undirbúa næstu bók sem fjalla muni um 
leikarana sem drógu leikhúsið úr áhuga-
mennskunni yfir í atvinnumennskuna. Metn-
aðarfullan tíma í leikhúsinu að hans mati og 
merkilegan sem lítið hafi verið sinnt. Hvað 
metnað snertir í leikhúsum landsins finnst 
Jóni Viðari því miður annað vera uppi á ten-
ingnum í dag. „Leikhúsið veltur náttúrulega 
á því hverjir stjórna á hverjum tíma og í 
seinni tíð hefur mér fundist leikhúsin ekki 
hafa verið sérlega heppin með stjórnendur. 
Þjóðleikhúsið þarf til dæmis að taka sig 
verulega á, sérstaklega hvað varðar flutning 
á klassískum verkum.  Til hvers að hafa 
Þjóðleikhús ef það sinnir ekki því sem best 
hefur verið skrifað? Ég hef hamrað á þessu í 
leikdómum og mun halda því áfram. Ég er 
sammála því sem Jóhann Sigurðarson sagði í 
viðtali við Fréttablaðið síðustu helgi að leik-
húsið væri hrætt við krefjandi dramatísk 
verk og að við lifðum á skemmtanasjúkum 
tímum. Þjóðin er dálítið fyrir það að loka sig 
frá því sársaukafulla í mannlegu lífi. En það 
þarf að hrófla við okkur á allan hátt og það 
má ekki bara láta Spaugstofuna um að naga í 
þjóðarsamviskuna.“ Hvað leikhúsið varðar 
segir Jón Viðar að hann hafi alltaf mest 
gaman af góðum leik og framlagi leikarans. 
„Leikstjórinn er að mínu mati þjónn leikar-
ans og leikskáldsins og það vita allir góðir 
leikstjórar. Hins vegar er leikstjórinn líka í 
ákveðinni valdastöðu og getur misnotað hana 
og við sjáum allt of mörg dæmi um það, þar 
sem leikstjórinn setur sjálfan sig í aðal-
hlutverk.“

Leikskáldin vantar skólun
Jón Viðar telur að ekki sé um auðugan garð 
að gresja þegar talið berst að íslenskri leik-
ritun. „Þegar ég byrja að skrifa dóma er 
blómaskeið leikskáldanna. Jökull er þá enn 
að skrifa og svo eru þarna skáld eins og Guð-
mundur Steinsson, Birgir Sigurðsson, 
Kjartan Ragnarsson, Agnar Þórðarson og 
Oddur Björnsson. Menn bjuggust við því að 
framhald yrði þar á en svo hefur ekki orðið. 
Maður finnur reyndar að ýmsir yngri höf-
undar eru núna að spreyta sig á þessu formi 
en alltof fáir af þeim leggja á sig að ganga í 
gegnum þann skóla sem þessir eldri menn 
gerðu. Það er ákveðið fag að skrifa leikrit og 
ákveðnar formúlur sem betra er að kunna og 
yngri leikskáldin eru ekki öll nógu vel að sér 
tæknilega. Draumurinn er svo auðvitað að 
sjá höfund koma fram sem hefur bæði skáld-

Trúaður stríðnispúki
30 ár eru bráðum liðin frá því að Jón Viðar Jónsson skrifaði sinn fyrsta leikdóm, þá 23 ára gam-
all. Hann varð fljótlega þjóðþekkt persóna með snjallri og húmorískri gagnrýni sinni og þjóðin 
fór að líta á dóma hans ekki síður sem afbragðs skemmtiefni en fræðimennsku. Enda segir Jón 
Viðar sjálfur að húmor sé sér lífsnauðsynlegur, og þá ekki síður þegar erfiðleikar steðja að, sem 
og trúin. Jón Viðar viðurkenndi fyrir Júlíu Margréti Alexandersdóttur að hann ætti til að vera 
stríðnispúki, með alvarlegu yfirbragði þó. 

LEIKHÚSFÓLK TEKUR GAGNRÝNI „Svo er annað mál, og mjög dapurlegt, að þessi viðbrögð gefa almennt mjög neikvæða mynd af íslensku leikhúsfólki. Almennt 
hefur það nefnilega þroska til að taka gagnrýni,“ segir gagnrýnandinn Jón Viðar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ég hef til dæmis 
þurft að glíma 
við þunglyndi 
eins og margir 

góðir menn. Það hefur sótt 
á mig öðru hvoru og það er 
ekkert skáld sem hefur kaf-
að jafn mikið inn í reynslu 
hinna þunglyndu og lýst því 
á eins magnaðan hátt og 
Shakespeare. 

Jón Viðar hefur eitrað skopskyn og oft kemur manni á óvart hvaða vinkil 
hann tekur. Hann er stálheiðarlegur og afgerandi prinsippmaður og trúandi 
til að berjast fyrir því réttlæti sem hann trúir á. En eins og oft gerist með 
prinsippmenn getur hann verið full fastur fyrir. Hann getur virkað þurr í 
framkomu en hann er mjög góð manneskja og hefur samúð með öðrum 
og Jón tekur nærri sér þegar hann þarf að segja eitthvað neikvætt um fólkið 
á sviðinu. Þarna er því alltaf barátta á milli fræðimannsins og mannsins 
Jóns. Hann gagnrýnir vini sína ekki síður en aðra og er meðvitaður um að 
draga ekki taum einhvers. Hans veröld er veröld manns sem býr einn og er 
ekki með börn en engu að síður er hann mjög barngóður og hefur áhuga 
á börnum, talar við þau eins og fullorðna og gerir ráð fyrir að þau hafi 
skoðanir á hlutunum og hann býr ekki í fílabeinsturni. 

➜ VINKONAN, BORGHILDUR ANNA JÓNSDÓTTIR 
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legan neista og eitthvað að segja og getur um 
leið skilað frá sér snyrtilegu handriti.“ Og 
meðan við erum enn í leikhúsinu skal vinda 
sér að áhorfendum sjálfum og gagnrýninni. 
Jón Viðar talaði í einum dómi sínum um 
„snobblið sem mætir til að klappa“. Er þetta 
raunveruleikinn? „Ég held að sagan um Nýju 
fötin keisarans eigi við á öllum tímum í ein-
hverri mynd. Og já, já. Íslenskir áhorfendur 
eru margir hverjir ekkert lausari við snobb 
en gengur og gerist. Ég leyfi mér að hafa 
skoðun á öllu sem viðkemur leikhúsinu og ég 
viðurkenni alveg að ég get verið svolítið 
stríðinn. Stríðnispúkar þurfa, líkt og spaug-
arar, að vera dálítið á mörkunum og svo verð-
ur bara alltaf að vera smekksatriði hvort 
farið sé yfir þau mörk.“

Aðgerð Guðjóns ofbeldisfull
Við erum komin í umræðuna um gagnrýni og 
best að vinda sér í mál málanna. Hvað finnst 
Jóni Viðari um viðbrögð leikhússtjóra Borg-
arleikhússins um að taka hann út af gestalista 
frumsýninga í leikhúsinu? „Á þessu máli eru 
tvær hliðar. Önnur snýr að mér persónulega 
og ég get verið fljótur að afgreiða hana.  Ég 
er eldri en tvævetur í þessu starfi og kippi 
mér því afskaplega lítið upp við svona uppák-
omur. Viðbrögð hans hafa engin áhrif á mig 
eða mína afstöðu til starfsins, ég vinn það 
með nákvæmlega sama hætti og áður. Hins 
vegar er almenn hlið á þessu máli sem er full 
ástæða til að ræða. Það snertir málfrelsið en 
þessi viðbrögð leikhússtjóra eru gróf árás á 
það. Hann reyndi að skapa ótta og hræða fjöl-
miðilinn og þannig er þetta mjög ofbeldisfull 

aðgerð. Það er heppni að gagnrýnandinn 
sem fyrir þessu verður er gamalreyndur en 
segjum svo að ef hann hefði verið ungur og 
óharðnaður, þá hefði þetta getað haft þær 
afleiðingar að þagga niður í honum. Það eina 
sem Guðjón hafði upp úr þessu var að hann 
gerði sig að almennu athlægi enda sáu allir 
að hann var bara að hefna sín. Hann lét sem 
það væri einhver synd að tala um áhorfend-
ur, eins og þeir væru hreinlega ekki partur 
af leikhúsinu. Svo er annað mál, og mjög 
dapurlegt, að þessi viðbrögð gefa almennt 
mjög neikvæða mynd af íslensku leikhús-
fólki. Almennt hefur það nefnilega þroska til 
að taka gagnrýni og Guðjón, sem bjóst sjálf-
sagt við miklum og áköfum stuðnings-
yfirlýsingum, fær bara þögn frá leikhús-
heiminum.“ 

Að rífa niður og byggja upp
Jón Viðar segist ekki myndu nenna að starfa 
við leikhúsgagnrýni ef hann sæi ekki að það 
skilaði árangri. „Yngri leikarar geta kannski 
verið viðkvæmir þar sem þeir eru ekki komn-
ir með sterka sjálfsmynd og eru að byggja 
upp feril en alla jafna sé ég hverjir það eru 
sem kunna að vinna úr gagnrýni og reyna að 
gera betur í framhaldinu. Það er mjög 
ánægjulegt. Flestir skilja að maður er ekki 
að dæma persónu fólks heldur verk þess. Jú, 
jú, vissulega hefur það gerst að kunningjar 
mínir, sem eru auðvitað fjölmargir úr leik-
húsinu, hafa styggst við. En það er þá rokið 
úr þeim næst, ekki síst ef ég hef skrifað vel 
um þá í millitíðinni,“ segir Jón og bætir við 
að gagnrýni sé fyrst og fremst til að hjálpa. 
„Hitt er svo annað, að stundum þarftu að rífa 
niður til að byggja upp. Við vitum það. Niður-
rif og uppbygging helst í hendur.“ Húmorinn 

birtist oft í skrifum Jóns Viðars en nýtist 
húmorinn honum að öðru leyti í starfi? 
„Maður reynir auðvitað að vinna úr erfiðum 
hlutum með hjálp húmorsins. Þannig hefur 
mannskepnan alltaf haft það. Já, já, ég get að 
sjálfsögðu séð broslegu hliðarnar á uppák-
omum eins og þeim um daginn þegar Guðjón 
Pedersen reyndi að klekkja á mér. Ég á mjög 
auðvelt með að sjá broslegu hliðarnar á hlut-
unum.“ Og aldrei séð eftir leikdómi – fundist 
þú fullharður? „Viðhorf manns getur breyst 
þegar maður skoðar hlutina úr meiri fjar-
lægð og það getur vel verið að það hafi komið 
fyrir. Ég hef líka skilað af mér dómi og fund-
ist ég full linur eftir á. Allt er þetta háð mati 
og smekk manns og rétt eins og leikararnir 
reynir maður að gera sitt besta hverju 
sinni.“

Trúin hjálpar
Jón Viðar á önnur áhugamál en leikhúsfræð-
in. Fyrir tveimur árum hóf hann söngnám og 
er á fullu í því við Söngskóla Reykjavíkur, 
hann syngur í kór Neskirkju og fyrir tíu 
árum snerist hann til kaþólskrar trúar. „Ég 
gerði þetta upp við mig á sínum tíma. Ég er 
kristinn maður og trúi því að kristin lífsgildi 
séu þau sem við þurfum á að halda, sem ein-
staklingar og samfélag. Trúin hefur alltaf 
skipt mig miklu máli og það má sjálfsagt 
segja að ég sé svona alinn upp í anda íslenskr-
ar alþýðukristni. Þegar maður kemst svo á 
miðjan aldur og hefur eins og aðrir reynt 
ýmislegt fær maður að reyna á eigin skinni 
hve trúin getur reynst manni vel. Að geta í 
áföllum lífsins fundið og trúað að manni sé 
hjálpað af æðri mætti er mjög mikilvægt. 
Alveg eins og að hafa húmor fyrir 
hlutunum.“

Þegar hann kom inn í íslenskt leikhúslíf var hann með alvöru menntun sem 
leiklistarmaður og hann og Þorvarður Helgason voru þeir tveir sem gátu 
skrifað um leikhúsið af viti. Blöðin hafa boðið leikhúsinu upp á gagnrýni 
blaðamanna sem hafa ekki þekkingu eða menntun, með þó örfáum undan-
tekningum og Jón Viðar er ein af þeim. Hann er ekki endilega þægilegur 
alltaf, en alvöru gagnrýnandi. Hann hefur starfað sem leikstjóri og var leik-
hússtjóri í stærsta leikhúsi Íslendinga sem er útvarpsleikhúsið og var mikils 
metið og líka í hans tíð. Hann hefur staðið sig prýðilega á öllum þessum 
vígstöðvum og best hefur hann staðið sig sem vísindamaður og leiklistar-
fræðimaður og hvernig hann hefur leitað eftir heimildum er einstakt og 
skemmtilegt. Hann er pínulítið hornóttur, eins og ég, og ekki endilega 
síbrosandi alltaf en það hefur ekkert háð okkur í samstarfi. Við þurfum 
hvorugur að vera síbrosandi framan í fólk þótt við vinnum með því. 

➜ SAMSTARFSMAÐURINN, ERLINGUR GÍSLASON

DÝRMÆTAR 
SEKÚNDUR
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nafnvirði, Ásgeir Baldurs fyrir rúm-
lega 270 þúsund og Gunnar Þór og 
fyrirtækið Sundagarðar seldu fyrir 
rúmlega 188 milljónir.

Gunnar Þór sagðist hafa ákveðið að 
selja til þess að minnka við sig og 
endurskipuleggja eignasafn sitt. Í 
yfirlýsingu stjórnar SPRON frá því á 
fimmtudag kemur fram að persónu-
legar ástæður hafi legið að baki sölu 
stjórnarmannanna.

Þessi viðskipti stjórnarmanna 
voru ekki opinber og komu ekki upp 
á yfirborðið fyrr en upplýst var um 

sölu Gunnars Þórs í ágreiningsmáli 
Saga Capital og Insolidum en það 
snérist um lán sem Insolidum hafði 
fengið fyrir kaupum á stofnfjárbréf-
um af fjárfestingarbankanum. Saga 
Capital vildi fá full yfirráð yfir Ins-
olidum en félagið keypti 0,5 prósent í 
SPRON á rúmlega 580 milljónir. 
Skuld Insolidum nam um 320 millj-
ónum þegar málflutningur í málinu 
fór fram 9. janúar síðastliðinn. Það 
er nú inni á borði Hæstaréttar en 
héraðsdómur féllst ekki á kröfu Saga 
Capital.

H
inn 17. júlí í fyrra hélt 
stjórn Sparisjóðs 
Reykjavíkur og nágrenn-
is (SPRON) fund þar 
sem verðmat Capacent á 

félaginu var lagt fram. Fundinn sátu 
allir stjórnarmennirnir, Hildur Peter-
sen stjórnarformaður, Ari Bergmann 
Einarsson, Ásgeir Baldurs, Gunnar 
Þór Gíslason og Erlendur Hjaltason. 
Verðmat sagði SPRON um 60 millj-
arða virði samkvæmt stöðu félagsins 
31. mars.

Á fundinum var tekin ákvörðun um 
að hefja undirbúning að skráningu 
félagsins á markað á haustmánuðum. 
Í fyrstu var stefnt á september en að 
lokum varð niðurstaðan sú að skrá 
félagið í Kauphöllina 23. október, að 
loknu lögformlegu ferli og samþykki 
hluthafa. Markaði með óskráð stofn-
fjárbréf var lokað tveimur mánuðum 
áður en félagið var skráð á markað.

Eftir stjórnarfundinn 17. júlí var 
ítarlega fjallað um verðmatið í fjöl-
miðlum, meðal annars í Markaðnum 
18. júlí þar sem Guðmundur Hauks-
son, forstjóri SPRON, gerði grein 
fyrir áætlunum félagsins og framtíð-
arsýn stjórnenda. „Ég hygg að hags-
munir SPRON og stofnfjáreigenda 
fari mjög vel saman og er þess vegna 
mjög bjartsýnn á að þetta geti gengið 
vel eftir,“ sagði Guðmundur í samtali 
við Markaðinn um fyrirhugaða skrán-
ingu.

Stjórnarmenn selja
Þremur dögum eftir stjórnarfundinn 
seldi Gunnar Þór Gíslason, og fyrir-
tæki hans, Sundagarðar hf., tveggja 
prósenta hlut sinn í SPRON til Saga 
Capital fjárfestingarbanka sem síðan 
seldi þau áfram til viðskiptavina, 
meðal annars Insolidum ehf. sem er í 
eigu Daggar Pálsdóttur, varaþing-
manns Sjálfstæðisflokksins og fyrr-
verandi varamanns í stjórn SPRON, 
og Páls Ágústs Ólafssonar, sonar 
hennar. Eftir söluna átti Gunnar Þór, 
og fyrirtæki tengd honum, þrjú pró-
sent í sjóðnum. Gunnar Þór seldi 
bréfin eftir að hafa fengið til þess 
heimild frá regluverði SPRON.

Hildur Petersen, stjórnarformaður 

Stjórnarmenn seldu í kyrrþey
Þrír stjórnarmenn í Sparisjóði Reykjavíkur og nágrennis, Hildur Petersen, Gunnar Þór Gíslason og Ásgeir Baldurs, seldu stofn-
fjárbréf í SPRON skömmu eftir að verðmat á félaginu var kynnt á stjórnarfundi 17. júlí. Félagið ákvað í kjölfar fundarins að hefja 
undirbúning að skráningu í OMX-kauphöllina sem varð að veruleika 23. október. Gengi bréfa í SPRON hefur lækkað gríðarlega, er 
nú um þrjátíu prósent af því sem það var í upphafi skráningar í kauphöllina. Magnús Halldórsson skoðaði málefni SPRON. 

GRÍÐARLEG LÆKKUN Eins og sést á þessu grafi hefur gengi bréfa í SPRON lækkað gríðarlega frá því félagið var skráð í Kauphöllina 23. október. Stjórn SPRON upplýsti ekki um sölu stjórnarmanna á stofnfjárbréfum 
skömmu áður en félagið var skráð á markað. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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SPRON, seldi einnig hluta bréfa sinna 
eftir fundinn 17. júlí líkt og Ásgeir 
Baldurs. Gunnar Þór og Hildur hafa 
alfarið neitað því í samtölum við 
Fréttablaðið að salan hafi byggt á háu 
verði bréfanna. Í því samhengi nefndi 
Hildur að dóttir hennar hefði keypt 
hluta af bréfunum sem hún seldi. 
„Dóttir mín keypti hluta þessara bréf 
þannig að ég var nú ekki að þessu 
vegna þess að ég vissi að þetta væri á 
yfirverði,“ var haft eftir Hildi í 
Fréttablaðinu á miðvikudag. Hildur 
seldi fyrir rúmlega 7,2 milljónir að 

VILDU SKÝR SVÖR FRÁ SPRON

Samtök fjárfesta undruðust svör við spurningum Fréttablaðsins:

Fréttablaðið birti 29. janúar spurningar blaðsins til stjórnar SPRON sem sendar voru eftir að upplýst var um sölu Gunnars Þórs 
Gíslasonar stjórnarmanns á stofnfjárbréfum skömmu áður en félagið var skráð á markað. Stjórnin neitaði að upplýsa hvort aðrir 
stjórnarmenn seldu bréf án þess að veita upplýsingar um það. Í svari stjórnar kom fram að það hefði getað valdið „ruglingi við 
hlutabréfamarkaðinn“ að greina frá sölu stjórnarmanna. Samtök fjárfesta voru óánægð með þessi svör SPRON og óskuðu eftir frekari 
skýringum.  

Spurningar til stjórnar SPRON

1. Seldu einhverjir aðrir stjórnarmenn stofnfjárbréf í SPRON, 
áður en félagið var skráð á markað, en Gunnar Þór Gíslason?
2. Ef já, þá hverjir , fyrir hversu mikið og hvers vegna?
3. Höfðu stjórnarmenn einhverjar aðrar upplýsingar í höndun-
um um rekstur SPRON heldur en almenningur, á þeim tíma 
sem stofnfjárbréf voru seld? 
4. Ef já, þá hverjar?
5. Ef nei, þá þetta: Er það ekki mat stjórnarmanna, að þeir 
hafi ávallt betri innsýn og meiri upplýsingar um rekstur SPRON 
heldur en almenningur? Ef nei, þá er óskað eftir rökum fyrir því 
svari.

Svar stjórnar SPRON

Auðvitað er það svo að á hverjum tíma hafa stjórnarmenn  
betri yfirsýn yfir rekstur þeirra fyrirtækja sem að þeir stjórna 
en almenningur. Það verður hins vegar að gera greinarmun 
á slíkum almennum upplýsingum annars vegar og innherja-
upplýsingum (upplýsingar sem hafa áhrif á verðmat (e. price 
sensitive information)) hins vegar eins og gert er í lögum um 
innherjaviðskipti. Ef ekki væri gerður slíkur greinarmunur gætu 
stjórnarmenn aldrei átt viðskipti með bréf í þeim félögum 
sem þeir eiga í. Sérstök lög og reglur eru því sett um viðskipti 
innherja sem regluvörður og Fjármálaeftirlitið hafa eftirlit með.  

Um viðskipti með stofnfjárbréf stjórnarmanna og starfs-

SPURNINGAR FRÉTTABLAÐSINS OG SVÖR STJÓRNAR SPRON

manna í SPRON giltu ákveðnar reglur sem tóku mið af þeim 
meginreglum sem gilda um innherjaviðskipti hjá skráðum 
félögum á markaði með þeirri undantekningu þó að SPRON 
var ekki heimilt að birta opinberlega upplýsingar um viðskipti 
stjórnarmanna þar sem það var talið geta valdið ruglingi við 
hlutabréfamarkaðinn. Stjórnarmenn höfðu engin viðskipti með 
bréf SPRON á meðan að innherjaupplýsingar lágu fyrir. Öll við-
skipti hvort sem um kaup eða sölu var að ræða lutu ofangreind-
um reglum og hafði regluvörður félagsins eftirlit með að þeim 
væri fylgt.

STJÓRN SPRON Hildur Petersen, Ásgeir Baldurs, Gunnar Þór Gíslason, 
Ari Bergmann Einarsson og Erlendur Hjaltason. 
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Flugneminn Freyr Ásgeirsson ekur um á 
Chevrolet Geo Tracker með blæju. Slíkir bílar 
eru fáséðir hér á landi. Miðað við lýsingar Freys 
má líkja gripnum við alhliða gæðing sem hefur 
allan gang. 

„Ég var bíllaus fyrir einu og hálfu ári og vantaði 
eitthvert farartæki til að bera mig milli staða. Þá 
kom mágur minn að máli við mig. Hann talaði við 
pabba sinn sem er tengdapabbi minn og það endaði 
með því að hann gaf mér bara bíl. Þannig að ég 
þurfti ekki að borga aur fyrir þennan gullmola,“ 
segir Freyr ánægjulega þegar hann er spurður út í 
bílinn sinn. Sögu bílsins rekur hann reyndar aðeins 
lengra aftur því gripurinn er af Vellinum og því einn 
af þeim minjagripum sem við eigum um veru 
bandaríska hersins hér á landi. Freyr kveðst hafa 
séð einn annan bíl á götunum sömu gerðar en 
öðruvísi á litinn. „Ég held það séu fáir svona bílar á 
landinu enda hafa þeir ekki fengist gegnum umboð 

hér,“ segir hann. Litla reynslu kveðst hann hafa af 
útvegun varahluta þar sem bíllinn hans hafi aldrei 
bilað frá því hann fékk hann. „Reyndar gekk 
drukkinn einstaklingur berserksgang í fyrra og 
sparkaði spegla af bílum, þar á meðal mínum. Ég 
fann hvergi eins spegil svo ég þurfti að sætta mig 
við annan sem passar næstum því,“ segir hann.

Geo Trackerinn er af árgerð 1995 og ekinn um 120 
þúsund kílómetra. Freyr segir hann sparneytinn 
enda sé hann með 1600 sparnaðarvél. Þrátt fyrir 
jeppalegt útlit er bíllinn einungis með drifi að aftan. 
„En hann hefur gott tog,“ tekur Freyr fram og finnst 
farkosturinn skemmtileg blanda af jeppa og fólksbíl. 
Þokkalega hár svo hægt sé að vera á honum utan 
þjóðvegar og líka láta sér líða vel á honum á 
götunum. „Ég kalla hann dótabílinn minn því þetta 
er svolítið eins og að keyra leikfangabíl,“ segir hann 
hlæjandi. Kann líka vel við blæjuna og telur 
ótrúlega gott að taka hana niður að sumri til. „Á 
öðrum árstímum er bara tjaldstemning hjá mér!“ 
segir hann hlæjandi að lokum.  

gun@frettabladid.is

Fékk gullmolann frítt
Geo Trackerinn er skemmtileg blanda af jeppa og fólksbíl að sögn eigandans, Freys Ásgeirssonar flugnema.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SÆLKERAFERÐIR
Brakandi ferskt lífrænt 
ræktað grænmeti er 
meðal þess sem má 
finna á matarmörk-
uðum í Provence-hér-
aði í Suður-Frakklandi.
FERÐIR 3

TRÚÐATÍSKA
Tískuvikunni í New York 
lauk í gær en þar kenndi 
ýmissa grasa. Trúðar 
hönnuðarins Thoms 
Browne vöktu meðal 
annars mikla athygli.
TÍSKA 4

KASTARAR IPF

170/100W - FRÁ KR. 14.900,-

DEKA STARTKAPLAR

100% KOPAR / 3 - 5 MTR. 

HÖFUÐLJÓS

FRÁBÆRT VERÐ KR 1.995,-

T-MAX SPIL

GOTT VERÐ - GÓÐ GÆÐI

K&N FILTERS

FYRIR DÍSIL & BENSÍN VÉLAR

ARB LÆSINGAR

FRÁBÆR VERÐ

DEKA RAFGEYMAR

Hátt kaldræsiþol – 1000 Amper /18˚C 

MAGLITE LJÓS

FRÁBÆRT VERÐ



[ ]Bíllyklar ættu að eiga sinn ákveðna stað á heimilinu svo alltaf sé 
hægt að ganga að þeim vísum. Fátt er jafn leiðinlegt og að þurfa 
að leita að lyklunum á síðustu stundu.

Leggur sjálfur
NÝR VOLKSWAGEN SÝNDUR UM 
HELGINA

Hekla frumsýnir um helgina nýja 
Volkswagen Tiguan sportjepp-
ann á Laugavegi 172 og hjá sölu-
aðilum á Akranesi, Akureyri, Sel-
fossi, Reyðarfirði, Reykjanesbæ og 
Ísafirði. Sýningin verður í dag frá 
klukkan 10.00 til 16.00 og á morg-
un frá 12.00 til 16.00. Hægt verð-
ur að reynsluaka bílnum ásamt því 
sem boðið verður upp á vöfflur, 
kakó, pylsur og gos. Hjá Heklu á 
Laugavegi verður hægt að spreyta 
sig á Tiguan-jeppanum á sérhann-
aðri torfærubraut. 
Tiguan hefur sérstöðu meðal 
sportjeppa; hann er hlaðinn stað-
albúnaði og sá fyrsti sem leggur 
sjálfur í stæði.  - mmr

Fjórhjól eru sportleg farartæki 
sem einfalt er að stjórna jafn-
vel í snjó. Hafsteinn Níelsson 
á Hellisgötu 35 í Hafnarfirði 
leigir út slík hjól og líka bifhjól 
sem not verða fyrir með vorinu.

„Fjórhjólin eru skemmtileg allt 
árið, hvort sem er í harðfenni eða 
á heitum sumardegi. Þau komast 
auðveldlega um hina ýmsu slóða 
sem liggja utan alfaraleiða og 
henta vel til vetraraksturs,“ segir 
Hafsteinn brosandi. Hann er pípu-
lagningamaður að atvinnu en er 
auk þess nýbúinn að setja upp 
leigu bæði á fjórhjólum og vél-
hjólum heima hjá sér á Hellisgötu 
35 í Hafnarfirði. Eflaust hefur það 
verið fjarlægur draumur ein-
hverra að geta haft slíkt hjól til 
afnota og nú þarf sá draumur ekki 
að vera jafn fjarlægur lengur.

Bæði fjórhjólin og vélhjólin eru 
ferðahjól sem rúma ökumann og 
farþega. Vélhjólin eru af tveimur 
gerðum, Suzuki V-Storm 650 sem 
Hafsteinn segir passa fyrir lág-
lendið og hringveginn og Kavasaki 
KLR 650 sem að sögn Hafsteins 
reynast vel á hálendisleiðum og 
öðrum malarvegum.

En þar sem vetrarríkið hindrar 
notkun vélhjóla nú eru fjórhjólin 
forvitnilegri og við snúum okkur 
að þeim. „Fjórhjólin koma tilbúin 
til ferðalags. Þú getur pakkað 
niður og bara lagt í hann,“ segir 
Hafsteinn og bendir á að þau séu 
með sérstökum töskum og böggla-

berum. „Ef þú ert bara að fara í 
dagstúr getur þú sleppt töskunum 
og haft bara bakpoka á þér en 
hjólin koma tilbúin til lengri 
ferðalaga og ef þú vilt taka þau 
yfir helgi eða heila viku þá er það 
ekkert vandamál,“ segir hann. 
Bendir líka á að þau séu á hvítum 
númerum þannig að þau eru lög-
leg alls staðar. En hvað skyldi 
kosta að leigja hjólin? „Dagurinn 
kostar 15 þúsund krónur en hægt 
er að fá hjólin leigð á kvöldin fyrir 
sex þúsund kall,“ svarar Haf-
steinn.

Sérstök próf þarf til að stjórna 
bifhjóli en öðru máli gildir um 
fjórhjól. Þar er það venjulegt bíl-

próf sem gildir. Aldurstakmark 
farþega er ekkert en Hafsteinn 
kveðst ekki mæla með yngri far-
þegum en 12 ára. Að sjálfsögðu 
eru allir með hjálma sem fara á 
fjórhjólin en öryggisbelti eru ekki 
á fjórhjólum frekar en bifhjólum. 

Hafsteinn er með leiguna rétt 
við Víðistaðatúnið í Hafnarfirði. 
Þaðan er stutt í ýmsa góða útivist-
arstaði. Stutt í Krísuvík, á Blá-
fjallasvæðið, í Heiðmörkina og á 
Hengilssvæðið. „Það eru stuttar 
leiðir héðan út úr bænum og inn á 
skemmtilega slóða,“ segir Haf-
steinn. „Auk þess er steinsnar á 
Álftanesið.“ 

gun@frettabladid.is

Jafnt í harðfenni sem hita

Hafsteinn Níelsson í hjólaleigunni sem hann er nýbúinn að koma á laggirnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Smurþjónusta
fyrir allar gerðir bíla

Eigum olíusíur í flestar gerðir bíla
Komdu með bílinn til okkar!

Frábær verð og góð þjónusta!
Alltaf heitt á könnunni!

KERRUÖXLAR
Í ÚRVALI
KERRUÖXLAR
Í ÚRVALI
og hlutir
til kerru-
smíða

og hlutir
til kerru-
smíða

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000
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Íslendingar eru munúðarseggir 
þegar kemur að lífsins lysti-
semdum og sælkeraferðir til 
útlanda lokka og laða æ fleiri 
til sín. Vorferð á slóðir alls-
nægta hinnar frönsku matar-
menningar í Suður-Frakklandi 
er upplifun sem seint gleymist 
sönnum sælkerum.

Provence-hérað í Frakklandi er 
sneisafull matarkista ferskra og 
spennandi náttúruafurða. Þangað 
ætlar Göngu-Hrólfur að arka með 
hóp sælkera í apríl. „Þetta er 
fyrsta Frakklandsferðin í þessum 
erindagjörðum en áður höfum við 
boðið til sælkeraferða til Toskana 
á Ítalíu við miklar vinsældir,“ 
segir Steinunn F. Harðardóttir, 
gönguhrólfur, þjóðfélagsfræðing-
ur og dagskrárgerðarmaður Rík-
isútvarpsins, en Steinunn er hugs-
uður allra ferða Göngu-Hrólfs í 
samvinnu við Úrval-Útsýn. Farið 
verður út 25. apríl og komið heim 
viku síðar.

„Provence er þekkt fyrir sæl-
keramatseld og matarmarkaði 
upp um alla veggi. Sælkeraferðir 
eru fyrir fólk af öllum kynslóðum, 
en við förum í léttar göngur, inn á 
markaði, á vínbúgarða, í olíu-
myllu, ólívuekrur og fleira. Einn 
dag ferðarinnar helgum við alfar-
ið matargerð héraðsins en þá fá 
þátttakendur að spreyta sig í eld-
húsinu með franska hráefnið, og 
það eru dagar sem vekja mikla 

gleði meðal ferðalanga,“ segir 
Steinunn sem upprunalega fór 
með vini og kunningja í göngu-
ferðir til útlanda undir nafninu 
Göngugarpar, en síðustu ár hefur 
hún skipulagt slíkar ferðir með 
Göngu-Hrólfi Úrvals-Útsýnar.

„Það var á Mallorca sem ég upp-
götvaði fyrst hversu gaman var að 
ganga um eyjuna og þá fannst mér 
fráleitt að Íslendingar gerðu ekki 
meira af því að ganga í útlöndum. 
Ég hef farið sjálf sem fararstjóri í 
sælkeraferðir til Toskana, en ætla 
ekki til Provence vegna annríkis í 
öðrum og strangari gönguferðum 
um Tyrkland, Ítalíu og Kanaríeyj-
ar,“ segir Steinunn sem fékk til 
liðs við sig hina íslensk-frönsku 
Isabelle de Bisschop sem ólst upp 
í Provence og fylgja mun íslensk-

um sælkerum um franskar matar-
lendur, en Isabelle bjó árum saman 
á Íslandi og er altalandi á íslenska 
tungu.

„Isabelle starfar sem ferða-
málafræðingur og leiðsögumaður 
í Frakklandi, þekkir Provence-
hérað til hlítar og það verður 
mikið ævintýri að ferðast með 
henni. Íslendingar eru margir 
miklir sælkerar og gaman að ferð-
ast með þeim í svona ferðum, því 
þeir kunna að njóta lífsins og þess 
sem dagana drífur. Ferðir sem 
þessar eru hið fullkomna frí því 
ferðafólk þarf ekki að hugsa fyrir 
neinu nema því að taka þátt í til-
högun ferðarinnar og reyna smá-
vegis á sig, sem bæði er gífurlega 
gott og endurnærandi frí.“

thordis@frettabladid.is 

Franskar matarnautnir

Markaðir með nýuppteknum ávöxtum jarðar eru margir og afar girnilegir í Prov-
ence-héraði Frakklands.

Frönsk og girnileg salamipylsa frá 
Provence.

Nýbökuð, fagurmótuð og ilmandi 
croissant, eða smjördeigshorn, er einn 
af þekktari munnbitum Frakklands.

Litríkt, lífrænt og brakandi ferskt 
grænmeti fær alla sælkera til að klæja í 
eldhúsputtana að galdra fram dýrindis 
krásir. 

Ferðatöskur er misstórar. Gott er að eiga tvær, litla tösku og stóra, til 
þess að geta valið um eftir því hversu lengi maður ætlar að vera í burtu. 
Gott er að íhuga vandlega hvað taka á með því oftast höfum við allt of 
mikinn farangur meðferðis.

Í sælkeraferðum Göngu-Hrólfs 
er margt að sjá á matarmörk-
uðum og erfitt að fá ekki vatn í 
munninn.

Veisla fyrir 
sælkerana

23.800
Vika í Danmörku

kr. - ótakmarkaður akstur, 
kaskó, þjófavörn, flugvallargjald 
og skattar.

Ford Fiesta eða sambærilegur

522 44 00 • www.hertz.is

Bókaðu bílinn heima
- og fáðu 500 Vildarpunkta
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Skógarhlíð 18 • sími 595 1000
Akureyri • sími 461 1099 • www.heimsferdir.is
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Gönguferðir

s: 570 2790 www.baendaferdir.is

b o k u n @ b a e n d a f e r d i r . i s

Comovatn
18. - 25. ágúst, Fararstjóri: Guðrún Sigurðardóttir

Mont Blanc hringurinn
22. - 28. júní, Fararstjóri: Auður Elva Kjartansdóttir
29. júní - 5. júlí, Fararstjóri: Helgi Benediktsson
6. - 12. júlí, Fararstjóri: Ólafur Örn Haraldsson

Monte Rosa hringurinn
Matterhorn - Zermatt
22. - 28. júní, Fararstjóri: Helgi Benediktsson

Á slóð skógarbjarnanna 
Berner Oberland - Eiger - Jungfraujoch
3. - 9. ágúst, Fararstjóri: Ólafur Örn Haraldsson

Haute Route
Chamonix - Zermatt
3. - 9. ágúst, Fararstjóri: Helgi Benediktsson

Wallis Alparnir
Níu rúmlega 4.000 metra tindar
29. júní - 5. júlí, Fararstjóri: Sævar Skaptason

Tindur Mont Blanc 4.807 m
13. - 19. júlí, Fararstjóri: Einar Stefánsson



[ ]Hárskraut getur verið skemmtilegt að nota við sérstök tæki-
færi eins og þegar farið er í brúðkaup eða á árshátíðir. Oft getur 
lítið blóm í hárið fullkomnað útlitið.

Á tískuvikunni í New York sem 
lauk í gær rak hver uppá kom-
an aðra og sumar voru meira 
krassandi en aðrar.

Sirkus, trúðar og dramatík hefðu 
getað verið yfirskriftin á sýningu 
Thom Browne í New York nú á 
dögunum en hrollur hríslaðist 
eftir baki sýningargesta þegar 
módelin gengu fram. Svartmáluð í 
kringum augun með manndráps-
svip gengu þau eftir sýningarpall-
inum sem minnti á sirkusgryfju. 
Svartur, hvítur og grár voru ein-
kennislitir línunnar sem saman-
stóð af strákslegum stutt-
buxum, pilsum og 
herðaslám. En Brow-
ne var ekki einn um  
þessa strákslegu 
stemningu á tískuvik-
unni þetta árið. Trúðs-
lega köflóttir jakkar 
og buxur voru 
áberandi, eins 
kúluhattar og 
skotthúfur 
sem hefðu 
getað sprott-
ið úr ein-
hverju 
Grimms-
ævintýr-
anna. 

Thom 
Browne 
lærði við-
skipta-
fræði áður 
en hann 
sneri sér 
að fata-
hönnun. 
Stíll hans í 
hönnun þykir 
alvarlegur og seg-
ist hann sjálfur 
vilja reyna að létta 
á alvarleika fatanna 
með því að setja upp 
sýningar sem þessar. 
Ekki voru allir sam-
mála um að honum 
hefði tekist að slá á 
létta srengi með sýn-
ingunni en hún hlaut 
þó verðskuldaða 
athygli fyrir vikið.  - rt

Tískutrúðar Thoms

Gráir og svartir tónar 
voru áberandi.

Skotthúfur 
og herðaslár 
einkenndu 
sýningu Thom 
Browne fyrir 
haust 2008.

Fullkominn kroppur
CHANEL PRÉSICION BÝÐUR TÍMA-
MÓTAMEÐFERÐ Í HÚÐUMHIRÐU 
LÍKAMANS.

Gabrielle Chanel varð fræg fyrir að 
losa dömur við magabeltin á fyrri 
hluta síðustu aldar, en einnig fyrst 
til að hanna hátískufatnað sem 
tók mið af útlínum kvenlíkamans. 
Það þykir því viðeigandi að Chan-
el Présicion ríði á vaðið með virk-
ari hátækni líkamssnyrtivöru en al-
mennt þekkist.
Efnið sem virknin byggir á er „pur-
ple bengle pfa“ sem örvar fram-
leiðslu kollagens, elastíns og glýk-
ans. Efnið verndar húðþekjuna 
með því að fjarlægja eitur og sind-
urefni, en í kjölfarið þéttist húðin 
og stinnist þar sem hún er slök. 
Yfirborð húðarinnar verður fín-
legra, mýkra og þéttara, en það er 

Chanel sem hefur 
einkaleyfi á þess-
ari áhrifaríku efna-
samsetningu. - þlg

Stuttbuxur og 
háir sokkar 
báru vott um 
drengjalega 
stemningu í 
herralínunum  
þetta árið. 

Laugavegi 51 •  s: 552 2201

Síðumúla 3   •  Reykjavík  •  s. 553 7355
Hæðasmára 4  •  Kópavogi  •  s. 555 7355

síðustu dagar 

útsölu
enn meiri 

verðlækkun

 

60% 
afsláttur 

af öllum vörum 

Laugavegi, s.  561-1680
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● LISTIR

Undir jökulhimni
● INNLIT

Margrét Sigfúsdóttir 
býður heim
● HÖNNUN

Hekludúkar öðlast 
nýtt líf



● hús&heimili

 HEIMILISHALD 
 MIKAEL MARINÓ RIVERA

S
njór og slabb eru orðin hluti af heimilislífinu um þessar mund-
ir. Enginn er maður með mönnum nema vera með rennandi 
blauta forstofu og snjóslabb hér og þar. Það er vitað að snjór-
inn og bleytan sem berst inn á heimili landsmanna er að gera 

marga hverja gráhærða. Það virðist vera alveg sama hverju fólk 
tekur upp á til losna við þennan óboðna gest úr híbýlum sínum, alltaf 
endar allt rennandi blautt. 

Gólfmottur og skúringagræjur seljast örugglega í bílförmum þessa 
dagana og munu gera það áfram enda ekkert nema snjór í kortunum. 

Það voru trúlega margir sem þurftu að þerra tárin þegar Siggi 
stormur tjáði landanum í beinni útsendingu að 
snjórinn myndi ekki fara á næstunni. Það er 
næsta víst að nú verða margir að standa snjó- 
og slabbvaktina með skófluna að vopni. 

Nú er ég ekki nógu vel lesinn í lögfræði 
og veit ekki hvort fólk gæti sótt mig til saka 
hrasi það í slabbi og snjó á minni lóð. Því er 
betra að vera með allt hreinsað og 
fínt. Ekki má gleyma bless-
uðum sorphirðumönnunum 
sem hafa margsinnis beðið 
okkur að moka frá ruslatunn-
unum svo þeir geti losað sorp-
ið okkar fyrir vor. 

Sjálfur hef ég reynt allt til 
þess að snjórinn berist ekki 
inn á gólf. Það liggur við að ég 
klæði mig úr skónum fyrir utan 
íbúðina og segi gestum mínum 
að gera hið sama, allt til þess að 
losna við þennan óboðna gest. 
Fólk verður þó að halda ró sinni, 
brosa og vera glatt. Bannað er 
að láta þetta ástand brjóta niður 

gleðina á heimilinu. 
Gott fólk, það verður bara að  líta á þetta sem tíma-

bundin leiðindi sem líða hjá. Bráðum kemur sumar-
dagurinn fyrsti og þótt það snjói oft þá má maður 
ekki gefast upp.

Ég veit að allir leggja mikla vinnu í þetta; 
út að moka, sópa og hella heitu vatni á stétt-
ina úti.

Fögnum hækkandi sól og áður en við vitum 
af þá verður lóan komin á tún og snjórinn að-
eins fjarlægur gestur sem mun taka sér ból-
festu í fjöllum á hálendinu en ekki inni á 
heimilum okkar og þá fyrst fögnum við snjó-
léttum forstofum.

Allt á floti

Sjálfur hef ég reynt 
allt til þess að 
snjórinn berist ekki 
inn á gólf. Það 
liggur við að ég 
klæði mig úr 
skónum fyrir utan 
íbúðina og segi 
gestum mínum að 
gera hið sama, allt 
til þess að losna við 
þennan óboðna 
gest. Fólk verður þó 
að halda ró sinni, 
brosa og vera glatt. 
Bannað er að láta 
þetta ástand brjóta 
niður gleðina á 
heimilinu. 

● Forsíðumynd: Anton Brink tók þessa mynd á heimili 
Guðbjargar Vilhjálmsdóttur. Útgáfufélag: 365 miðlar 
ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000 Ritstjórar: 
Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is, Emilía Örlygs-
dóttir emilia@frettabladid.is og Roald Eyvindsson roald@
frettabladid.is Auglýsingar: Ámundi Ámundason s. 517 
5724 Útlitshönnuður: Kristín Agnarsdóttir kristina@
frettabladid.is. 

„Við hjónin erum mikið áhugafólk 
um list og eigum meðal annars stór-
kostlega mynd eftir Tolla, en hann 
er í miklu uppáhaldi hjá okkur,“ 
segir Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 
stílisti og innanhússráðgjafi. Mynd-
in var til sölu á sýningu sem Tolli 
hélt í Álafosskvos fyrir allmörgum 
árum.

„Fyrir sýninguna var maðurinn 
minn að aðstoða Tolla með veiting-
ar og kom hann heim með sýning-
arskrána. Í henni sá ég myndina og 
lýsti því strax yfir að hana langaði 
mig í. Ég hafði aldrei séð flottari 
mynd,“ rifjar Guðbjörg upp. Maður-
inn hennar tjáði henni hins vegar að 
það væri þegar búið að kaupa nokkr-
ar myndir og að hann héldi að þessi 

væri seld. Þegar þau hjónin komu á 
sýninguna komst Guðbjörg að raun 
um að maðurinn hennar hafði rétt 
fyrir sér. „Ég reyndi mikið að fá það 
upp úr Tolla hver hefði keypt hana 
en hann var dularfullur á svip og 
fór undan í flæmingi. Þegar heim 
var komið fór ég að tala um það við 
manninn minn hvað ég væri svekkt 
yfir því að hafa misst af myndinni 
en þá kom í ljós að hann hafði fallið 
fyrir henni við fyrstu sýn, ætlað að 
koma mér á óvart og keypt hana,“ 
segir Guðbjörg. 

Myndin heitir Undir jökulhimni 
og segir Guðbjörg hana mjög dæmi-
gerða fyrir verk Tolla. „Hún sýnir 
öll þessi sterku íslensku öfl. Haf-
gúan heldur á fiski og skjáturnar 

hírast upp við ekta íslenskan sveita-
bæ. Það er svo gaman að segja frá 
því að myndin var á forsíðu síð-
asta tölublaðs Þjóðviljans en í því 
var umfjöllun um Tolla,“ segir Guð-
björg. 

Hún er annar eigandi Fagur-
kera.is en þar er boðið upp á innan-
húss ráðgjöf af ýmsu tagi. „Við að-
stoðum fólk við að breyta til, velja 
inn húsgögn, raða upp myndum 
og búa til heildarsvip á heimilið,“ 
segir Guðbjörg. Hún segir starf-
ið sérstaklega skemmtilegt og að 
mikil eftirspurn sé eftir þjónust-
unni. Guðbjörg starfar einnig við 
fasteignasölu hjá Remax í Mjódd 
og segir hún störfin fara mjög vel 

saman. - ve

Hin íslensku öfl
● Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, stílisti og innanhússráðgjafi, er mikill listunnandi.

Guðbjörg með myndina Undir jökulhimni eftir Tolla í baksýn. Sú mynd hefur veitt henni ómælda gleði í gegnum árin. Við hlið 
hennar er skúlptúrverk eftir Kristjönu Samper. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

● ÁSTIN MÆLD  Valentínusardagur er á fimmtudaginn og þótt róm-
antísk arfleifð hans sé ekki rótgróin íslensku þjóðlífi er hann engu síður 
ágætis tilefni til ástarglaðnings. Fyrir þá spörfugla ástarinnar sem unn-
ast í eldhúsinu eru þessar hjartalaga mæliskeiðar eins og skapaðar í heita 
pakka hins ástsjúka Valentínusar. Skeiðarnar mæla heilan bolla, hálfan 
bolla, 1/3 og 1/4 úr bolla, í fjórum bleikum litbrigðum. Fæst meðal annars 
á www.fredflare.com.

Danfoss ofnhitastillar

Háþróuð og notendavæn hitastýring sem veitir
þægilega húshitun og hámarks orkusparnað

Við erum leiðandi í hönnun og
framleiðslu ofnhitastilla

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

 9. FEBRÚAR 2008  LAUGARDAGUR2



SÍÐUSTU

H E I L S U R Ú M

DAGAR

AFSLÁTTUR ALLT AÐ

100.000 KR!

Rekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.is

10-50% AFSLÁTTUR!
REKKJUNNAR

King Koil hefur framleitt hágæða rúm í Bandaríkjunum síðan
árið 1898 og framleiðir í dag einu dýnurnar sem eru bæði

með vottun frá FCER (Alþjóða rannsóknasamtök kíropraktora)
og Good housekeeping (stærstu neytendasamtök í Bandaríkjunum).

AMERÍSKAR HEILSUDÝNUR
Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI.

KING KOILComfort Solution(Queen Size 153x203)FRÁ kr.79.900

RISAÚTSÖLU

SVEFNSÓFAR

FRÁ kr. 39.000

FJÖLSTILLANLEGRAFSTÝRÐ RÚMFRÁ kr. 87.600



www.airfree.com • www.eirberg.is • 569 3100 • Stórhöfða 25

Airfree lofthreinsitækið

• Byggir á nýrri tækni sem eyðir
ryki, frjókornum og gæludýraflösu

• Eyðir ólykt, bakteríum, vírusum, myglu og öðrum örverum

• Er hljóðlaust og viðhaldsfrítt – tilvalið í svefnherbergið og á skrifstofuna

Betra
loft
betri
líðan

Mex -  byggingavörur
Sími 567 1300 og 848 3215
www.byggingavorur.com

Vönduð vara og hagstætt verð.....

STIGAR

Ryðfrítt

Stál

Gler

Tré

Einnig:  Innihurðir, Harmonikkuhurðir 
Fullningahurðir, Útihurðir, Gerefti
Gólflistar og margt fleira

Allar mögulegar gerðir og stærðir
smíðað eftir óskum hvers og eins

„Upphaflega var ég að leita að 
einhverju fallegu upp á vegg hjá 
mér þegar ég fékk hugmyndina 
að dúkaverkunum. Ég er mjög 
hrifin af abstrakt verkum og vil 
hafa mikið að gerast í myndun-
um þótt mér finnist þær eiga best 
heima á hvítum hlutlausum flöt-
um,“ segir Eidís Anna Björns-
dóttir hönnuður sem hefur breytt 
sígildum hekluðum dúkum í ný-
stárleg myndlistarverk. 

„Dúkarnir voru alltaf fyrir 
augunum á mér þegar ég var 
krakki. Bæði mamma og móður-
systir mín strekktu dúka sem 
þær bleyttu með undanrennu 
og festu á froðuplast sem stóð 
hér og þar um húsið. Móður-
systir mín heklaði eitthvað af 
þessum dúkum en síðan keypti 
mamma helling á Kanaríeyjum 
og hefur gefið mér ónýta dúka 
sem ég nota í verkin,“ segir Eidís, 
sem útskrifaðist úr fatahönn-
un frá Listaháskóla Íslands fyrir 
fimm árum.

„Ég er farin að færa mig fjær 
fatahönnun en ég hef líka alltaf 
málað mikið og leita alltaf í það. 
Hvort heldur sem ég mála á föt 

eða 
mynd-
listarverk,“ 
segir Eidís sem hefur 
fengist við að þrykkja 
og mála á boli og sam-
fellur sem er að finna í versl-
ununum Ranimosk og Liggalá á 
Laugavegi.

Eidís fer óhefðbundnar leiðir 

þegar kemur að dúkum og prýð-
ir borðin með gúmmídúkum eftir 
Tinnu Gunnlaugsdóttur en leyf-
ir hekluðu dúkunum alfarið að 
njóta sín á veggjunum. „Ég vil 
helst hafa gömlu dúkana í fallegu 
mynstri uppi á vegg hjá mér,“ 
segir Eidís brosandi.

Dúkaverkin verða til sýnis og 
sölu á hárgreiðslustofunni 

Solid á Laugavegi frá 28. 
febrúar. Einnig er Eidís að 
koma sér upp heimasíðu 
sem verður opnuð innnan 

skamms á vefsvæðinu www.
eidisanna.com 
 - rh

Dúkar upp um alla veggi
●Hekludúkarnir sígildu öðlast nýtt líf í höndum Eidísar Önnu Björnsdóttur hönnuðar.

Eidís Anna Björnsdóttir sækir innblástur  í dúka æskuáranna  sem mamma hennar og frænka  stífuðu í undanrennu. 
MYND/SVAVAR TRAUSTI STEFÁNSSON 

INNSTUNGUM BREYTT Í TRÝNI OG RÓFU 
 Franski hönnuðurinn Adrien Gardère hannar þessa 
skemmtilegu vegglímmiða utan um innstungur. 
Þegar þeim hefur verið komið fyrir breytast klær og 
snúrur, sem yfirleitt eru bara til trafala, í sætt trýni 
eða dillandi rófu. 

Límmiðana er hægt að panta á heimasíðunni http://
www.domestic.fr

hönnun
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● hús&heimili

Margrét Dóróthea Sigfúsdóttir ætti 
að vera landsmönnum að góðu kunn 
fyrir sjónvarpsþættina Allt í drasli 
sem sýndir hafa verið á Skjá einum 
við miklar vinsældir frá árinu 2005. 
Þar skyggnist Margrét ásamt sam-
starfsfólki sínu inn á heimili fólks 
þar sem hreinlæti er ábótavant, tekur 
til hendinni og kennir íbúunum að 
snúa við blaðinu.

Mörgum liggur því sjálfsagt for-
vitni á að vita hvernig sé umhorfs 
heima hjá þessari atorkusömu konu; 
hvort þar sé farið eftir þeim gullnu 
reglum sem Margrét boðar af mikl-
um móð í sjónvarpinu eða ekki. Þegar 
Margrét féllst á að opna dyrnar að 
heimili sínu fyrir myndatöku lang-
aði blaðamann einmitt að vita hvort 
hún væri ekki hrædd við að lesendur 
færu með stækkunargleri um mynd-
irnar til að finna þar merki um dras-
laraskap.

„Nei, það er alls ekkert til að vera 
feimin við,“ svarar Margrét ákveðin 
í bragði og bætir við hún hafi hvort 
sem er aldrei neitt í drasli hjá sér. 
„Ég þoli ekki drasl. Hlutirnir eiga 
allir sinn stað,“ heldur hún áfram og 
segist alin upp við hreinlæti og góða 
umgengni. En Margrét er fædd og 
uppalin á Selfossi, ein sex systkina, 
og minnist þess að þar hafi móðir 
hennar bæði þurrkað af og ryksugað 
á hverjum einasta degi.

Uppeldið hefur því augljóslega 
mótað viðhorf Margrétar til heimilis-
halds og nýst henni í starfi, ekki að-
eins sem þáttastjórnanda Allt í drasli 
heldur sem skólameistara Hússtjórn-
arskólans í Reykjavík. „Já, þarna 
kennir maður ungu fólki að bjarga 
sér, hvort sem það ætlar að gifta 
sig eða ekki. Allir þurfa jú að kunna 
að hugsa um sjálfan sig; þvo af sér, 
elda ofan í sig, þekkja næringar-

fræði og vinna ýmsa handavinnu,“ út-
skýrir Margrét og segir að svo virð-
ist sem krakkar taki ekki eins mik-
inn þátt í heimilishaldi og áður. Hún 
saknar líka þess að fólki gefi sér tíma 
á kvöldin til að borða matinn sinn 
saman og ræða málin.

„Það er svolítið mikil skyndibita-
stemning finnst manni, sem kemur 

niður á heimilinu,“ segir hún. „Í skól-
anum hjá mér borða allir saman. 
Enginn byrjar fyrr en boðið er til 
matar og enginn stendur upp fyrr en 
allir hafa lokið matnum. Ég viðheld 
þeirri reglu heima þótt við séum bara 
orðin tvö eftir, en þegar sonur minn 
kemur landsins þá sitjum við saman, 
spjöllum og höfum það gott.“

En hvað skyldi húsfreyjan gera 
sér til dægrastyttingar, á milli þess 
sem hún stjórnar sjónvarpsþátt-
um og rekur heilan skóla af miklum 
myndarbrag? „Þá les hún glæpasögur 
alveg í massavís og prjónar,“ svarar 
hún og hlær. „Á sumrin er ég svo úti 
í garði á kafi í moldinni; reyti arfa, 
rækta blóm og grænmeti. Sest svo 
niður með einn kaffi og bakkelsi eða 
skrepp í ísbúðina og hef það gott.“

- rve

Allt í röð og reglu alls staðar
● Margrét Dóróthea Sigfúsdóttir, þáttastjórnandi Allt í Drasli, hefur hreinlæti og góða umgengni í hávegum á heimili sínu. 

Margrét styttir sér stundir við prjónaskap og lestur glæpasagna milli þess sem hún stýrir Hús-
stjórnarskólanum og þáttunum Allt í drasli af myndarbrag. Hún segist aldrei hafa fengið áfall 
við að koma inn á heimili í starfi sínu sem þáttastjórnandi nema þá við að rekast á köngulær, 
sem séu skaðræðisskepnur.  FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Lestraráhugi 
húsfreyjunnar 
leynir sér ekki, 
eins sést af 
bókaherberg-
inu.

Margréti finnst mikilvægt að fólk setjist saman yfir kvöldverðinum og 
spjalli saman.

Óhætt er að segja að allt sé í röð 
og reglu á heimili Margrétar, 

sem er þeirrar skoðunar að allir 
hlutir eigi sinn stað. 

Stigagangurinn sem liggur upp að heimili Margrétar gefur fyrirheit um það 
sem koma skal: hlýlegt heimili búið fallegum húsmunum og -gögnum.

Borðstofan er búin fallegum 
húsgögnum í gamaldags stíl.

Smekkvísin ræður ríkjum á heimili Margrétar.

Margrét er mik-
ill listunnandi 
svo sem glöggt 
má sjá.
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● hús&heimili

Þótt enn skorti aðgang að tíma-
vélinni má skreppa áratugi aftur 
í tímann með því að rölta inn lítið 
port á Skólavörðustíg 43. Skilti við 
inngang vísar leið í Listvinahús-
ið og þegar inn kemur blasa við 
hillur með þjóðlegri keramík sem 
hvert mannsbarn bindur minning-
ar við. 

„Listvinafélagið var stofn-
að 1927 af nokkrum listamönn-
um sem ætluðu að gera mikið 
fyrir listvini. Upprunalega stóð 
hús þess á Skólavörðuholti, en 
árið 1939 flutti afi, sem einn hafði 
ráðið þar ríkjum lengi, hingað á 
Skólavörðustíg þar sem hann var 
með vinnustofu fyrir höggmynd-
ir sínar og listmálun,“ segir Guð-
mundur Einarsson leirkerasmiður 

og afabarn Guðmundar 
frá Miðdal, sem tók við 
Listvinahúsinu af Ein-

ari Guðmundssyni föður 
sínum árið 2000.

„Við vorum upphafs-
menn í skrautmunagerð 

á Íslandi og stöndum 
ein eftir af þeim 

sem unnu að slík-
um munum. Afi 
hafði lengi alið 
með sér draum 
um styttur úr 
íslensku dýra-
lífi og fyrstu 
stytturnar urðu 
til 1930. Hann 
notaði leir úr 
Búðardal og 
af Reykjanesi í 
framleiðsluna, 
og stofnaði 

leirverksmiðju 
fyrir neðan 

Fossvogskirkju-
garð þangað sem 

komu drekkhlaðn-
ir vörubílar frá 

Búðardal nokkrum 
sinnum á ári,“ segir 
Guðmundur, og ljóst 

að útgerðin frá Listvinahúsinu var 
mikil á þessum árum.

„Um og eftir stríðsárin unnu 
sextán manns í Listvinafélaginu 
og höfðu ekki undan, en í þá 
daga var engin 
gjafavara flutt 
til landsins. 
Fólk stóð því í 
röðum héðan og 
niður á Berg-
þórugötu í leit 
að hentugum 
tækifærisgjöf-
um, og áratugum 
saman fannst ker-
amíkskart Listvina-
hússins á öllum 
heimilum landsins, 
en svo fékk fólkið nóg og 
henti því á haugana,“ segir Guð-
mundur, en framleiðslu styttn-
anna var hætt 1980.

„Nú þremur áratugum síðar 
koma Íslendingar aftur til kaups 
á hraunvösum og íslenskri ker-
amík, en margt af handverki List-
vinahússins er orðið afar verð-
mætt. Verð á dýrastyttum afa 
hefur verið hátt og fór fálkinn ný-
lega á 400 þúsund krónur á upp-
boði,“ segir Guðmundur sem senn 
hyggst sýna styttur afa síns í List-
munahúsinu, enda sögulegt gildi 
mikið.

„Þegar Lýdía amma mín, og 
ekkja afa Guðmundar, andaðist 
árið 2000 tóku systkinin ákvörð-
un um að styttur afa yrðu aldrei 
framleiddar aftur. Flest mótin 
voru reyndar ónýt og eyðilögð en 
fjölskyldan á fáein mót eftir sem 
hún mun koma í góða varðveislu 
seinna meir á hönnunar- eða lista-
safni. Rjúpurnar og hrafninn 
voru hjartfólgnustu stytturnar, en 
stærstur var fálkinn. Reyndar bjó 
afi til minni fálka sem nú er ákaf-
lega eftirsóttur og verðmikill, eins 
og minkurinn, lundinn, geirfuglinn 
og fleiri sem ekki nutu vinsælda 
þá og voru framleiddir í takmörk-

uðu upplagi,“ segir 
Guðmundur sem 
hefur sínar skýring-
ar á því hvers vegna 
þeir faðir sinn og afi 
hafa allir helgað líf 

sitt listinni.
„Ætli við séum 

ekki bara svona 
skrýtnir? Þetta 
er í blóðinu. 
Við pabbi ól-

umst upp við þetta 
og þótt ég hafi ákveðið að 

læra til smiðs áður en ég lærði 
leirkerasmíði hef ég aldrei séð 
eftir mínútu í þessari listsköpun. 
Þetta er tímalaust skart sem unun 
er að vinna við og allt rennur þetta 
út, en draumurinn er að geta skap-
að nýrri útfærslur. Til þess skort-
ir klukkustundir í sólarhringinn, 
en svo lengi sem ég held út að 
vinna tvöfalt verður Listvinahúsið 
opið,“ segir Guðmundur sem man 
vel eftir afa sínum og alnafna sem 
lést árið 1963.

„Afi var góður maður og merki-
legur. Gerði fullt af hlutum og var 
ofsalega duglegur og atorkumik-
ill, en það er genetískt því afkom-
endur hans eru duglegt fólk upp til 
hópa. Ég skottaðist mikið í kring-
um hann á vinnustofunni, heima 
og í sumarhúsinu hans, en afi var 
fyrst og fremst hugmyndasmiður 
framleiðslunnar í Listvinahúsinu. 
Hefði hann unnið hér og framleitt 
sjálfur alla þessa hluti hefði hann 
aldrei labbað upp á heiði, aldrei 
málað mynd, ekki gert eitt einasta 
höggverk né þrykkimyndir, kvik-
myndir eða bækur. Þar hefðu mikl-
ir hæfileikar fjölhæfs listamanns 
verið fjötraðir á einum stað.“

- þlg

Tímalaust skart
● Listvinahúsið á Skólavörðuholti varð hluti af íslenskri menningarsögu löngu áður en 
listaverk urðu aðalsmerki Skólavörðustígs og ferðamenn þrömmuðu hann upp og niður. 
Þá stóðu Íslendingar einir í biðröðum eftir styttum Guðmundar frá Miðdal og íslenskum 
hraunvösum til heimilis og gjafa, en tíminn fer í hringi og tíðarandinn með og nú eru ger-
semar Listvinahússins orðnar eftirsóttir og verðmætir safngripir.

Ein af hjartfólgnustu dýra-
styttum Guðmundar frá 
Miðdal; rjúpurnar. Dýra-

stytturnar fást aðallega 
á uppboðum nú til dags og 

eru eftirsóttir safngripir.

Guðmundur Einarsson leirkerasmiður í Listvinahúsinu. Í 
forgrunni er höggmynd Guðmundar frá Miðdal af finnska 
tónskáldinu Jean Sibelius sem unnin var að beiðni finnskra 
stjórnvalda á sínum tíma. Upprunalega höggmyndin stendur á 
safni í Helsinki og er úr jaspísrauðri steypu.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Guðmundur Einarsson hefur í 15 ár 
skapað vígalega víkinga sem allir eru 
handskornir og einstakir og hugsaðir 
fyrir kerti og reykelsi. Uppruna þeirra má 
rekja til víkingasköpunar fyrir víkinga-
hátíðir víðs vegar um heiminn, en hann 
hefur ekki undan í víkingagerðinni. 

Stór gólfvasi með alíslensku yfirbragði; 
íslenska hrauninu. Íslendingar verða æ 

heillaðri af íslensku handverki fyrri tíma, 
eins og finna má í Listvinahúsinu.

Hefðbundnir, leirbrúnir hraunvasar, 
kerta krúsir og kertaluktir sem Íslendingar 
jafnt sem erlendir gestir hafa keypt til 
heimilisprýðis og gjafa um áratuga skeið.

Undurfagrir fiskar í skál, eftir Einar 
Guðmundsson, föður Guðmundar, 
sem nú er orðinn 75 ára og sker 
allar myndir fríhendis.

Á köldum og dimmum vetri er nauðsynlegt að fá bæði fallegan lit í 
tilveruna og yl í kroppinn og hjúfra sig inni í hlýjunni yfir heitri súpu 
eða pastarétti frá Knorr. Alltaf einfalt, litríkt og gott með Knorr!

Ljúffengar, tilbúnar súpur 
úr úrvals hráefni sem bara þarf 
að hita. Góðar jafnt sem forréttur eða 
aðalréttur fyrir tvo. Bara að hita og njóta!

Hlýtt í vetur
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Ef fundarherbergi fyrirtækja 
eru skoðuð mætti segja að sú 
fjarlæga tækniframtíð sem 
sást í bíómyndum fyrir 15 
árum sé orðin að veruleika. 
Menn í Kína geta spjallað við 
fundargesti á Íslandi í gegnum 
skjá, deilt með þeim gögnum 
og litið í kringum sig rétt eins 
og þeir væru á staðnum. En 
fyrir þá sem vilja koma upp 
hinu fullkomna fundarher-
bergi eru ýmsir möguleikar í 
boði.

„Fyrir það fyrsta byggist fundar-
herbergi sem á að vera fullkomið 
á myndbirtingu. Þá þarf að velja 
hvort maður vill flatskjá eða mynd-
varpa. Þumalputtareglan er sú að 
ef þú tekur lengdina á herbergi, 
frá aftasta manni að myndinni sem 
þú sýnir, og deilir í með fimm þá 
færðu út lágmarksbreidd á skján-
um til þess að hann nýtist.“

Þetta segir Sveinn Þ. Jóns-

son hjá Sense, sem er deild innan 
Ný herja, um grunninn að góðu 
fundarherbergi. Næstmikilvægast 
álítur hann vera hljóð og segir að 
best væri ef það kæmi frá sýning-
artjaldinu.

„Númer þrjú mundi ég segja að 
væri tengihlutinn,“ segir Sveinn. 
„Þegar þú kemur inn í fundar-
herbergi og ert með öll gögnin á 
tölvu, þá er mikils virði að hafa 
fundarborð með öllum tengjum 
sem maður tengir sig við. Eins að 
maður sé ekki með snúrur á víð og 
dreif um herbergið. Myndin, hljóð-
ið, tengikvíin í borðinu, þetta eru 
aðalatriðin í fundarherbergi. Þá er 
fyrst hægt að hugsa um aukabún-
að.“

Þrenns konar fjarbúnað er hægt 
að fá og einfaldast er að vera ein-
göngu með símafund að sögn 
Sveins. Þá er svokallaður krossfisk-
ur settur í mitt herbergið, það er að 
segja hljóðnemi sem nemur hljóð 
úr öllum áttum, þannig að allir við 
fundarborðið geta talað við þann 
eða þá sem eru á hinum enda lín-
unnar. Aðeins flóknara er að sjón-

varpa fundinum. En flottast þykir 
að geta sent tölvugögn, eins og 
power point eða excel-skjöl, áraun-
tíma yfir til hins aðilans. Gögnin 
berast þá á milli í fullri upplausn en 
til þess þarf tvær rásir. Aðra fyrir 
menn og hljóð en hina fyrir gögn-
in. Til þess þarf nokkuð flókinn 
tækjabúnað og getur stofnkostnað-
ur hlaupið frá hálfri til einnar og 
hálfrar milljónar. 

„Menn vilja svo líka geta 
streymt fundunum út á netið,“ 
segir Sveinn. „Ef þú ferð inn á svo-
leiðis slóð á tölvunni þá upplifirðu 
nákvæmlega það að geta heyrt 
hljóð og séð mynd af manninum 
tala og glærurnar í fullum gæðum 
á tölvuskjánum. Að streyma fund-
inum á netið er afleggjari af góðu 
fjarfundarkerfi.“

Í raun má koma því svo fyrir 
að öllu fundarherberginu, allt frá 
gardínum til tölvutengja, sé hægt 
að stjórna með einni fjarstýringu. 
Í stuttu máli er fátt sem er ómögu-
legt í fundarherbergjum nú til 
dags. - nrg

Hinn fullkomni fjarfundur
Fundarherbergi nútímans líkjast fjarlægri framtíðarsýn 15 ára mynda og aldrei að vita nema þau verði eins og þetta á myndinni 
innan fárra ára. NORDICPHOTOS/GETTYIMAGES

Næst er grafísk hönnunarstofa sem tekur 
að sér fjölbreytt verkefni. Meðal þeirra er 
vinsælt margmiðlunarefni fyrir börn um 
Glóa geimveru og Doppu.

„Við lítum á þetta sem kennsluefni og 
leiki þannig að börn geti leikið sér eins og 
í tölvuleikjum en samt verið að læra. Við 
erum með þetta fyrir mismunandi aldur 
þannig að efnið hæfi þroskastigi barna,“ út-
skýrir Björn Valdimarsson, grafískur hönn-
uður og framkvæmdastjóri Næst, um marg-
miðlunarefni sem ætlað er börnum.

Margmiðlunarefnið má finna víða í leik-
skólum og grunnskólum og er þar notað í 
kennslu. „Doppa er ætlað leikskólakrökk-
um og þeim sem eru nýbyrjaðir í skóla og 
geta ekki lesið. Þetta er fyrir tveggja til 
fimm ára börn. Þar er allt talað og leikir 
og skilningsverkefni einföld,“ segir Björn 
og bætir við að það sé mikilvægt að svona 
efni sé til á íslensku svo börnin skilji það.

„Síðan erum við með kennsluefni í lestri 
sem kallast Glói lærir að lesa, sem er fyrir 
byrjendur. Glói á lestrareyju er framhald 
af því og fyrir þá sem eru lengra komnir. 
Síðast en ekki síst erum við með kennslu 
í stærðfræði sem er frá svona sjö til níu 
ára,“ segir Björn. 

Fyrsti diskurinn kom út árið 2003 og 
hefur verkefnið gengið mjög vel síðan þá. 
„Leikskólar hafa tekið þeim afar vel. Þeir 
eru nýttir sem kennsluefni í öllum skól-
um ásamt því að vera eitt vinsælasta marg-
miðlunarefnið fyrir yngri krakka,“ segir 
Björn ánægður.

„Kennsluefnið er unnið eftir því sem 
þykir best í kennslufræði í samstarfi við 
Námsgagnastofnun. En við höfum búið til 
fyrir þau og menntamálaráðuneytið alls 
konar forrit og vefi eins og stærðfræði-
vefinn fyrir hægfara nemendur, kennslu-
vef í listastögu fyrir eldri nemendur og nú 

er verið að opna kennsluvef í ritfærni fyrir 
elstu bekki grunnskóla. Svo höfum við gert 
vef um umhverfismál þannig að við höfum 
verið mikið í þessum kennsluvefjum. Vef-
irnir eru náttúrulega á netinu en svo höfum 
við gert margmiðlunarefni sem fæst á 
diskum,“ segir Björn. 

Á margmiðlunardiskunum eru skemmti-

legir karakterar, þau Glói og Doppa, sem 
er eins konar gæludýr eða félagi Glóa, og 
leiða þau krakkana áfram. Stuðst er við 
umbunarkerfi og höfðað til þroska barn-
anna. „Glói er geimvera í mannsmynd en 
Doppa svona svífur með honum. Fyrir 
yngstu krakkana er Doppa ein en Glói er 
síðan kynntur til sögunnar eftir því sem 
þau eldast,“ segir Björn. Margmiðlunar-
diskarnir eru meðal annars fáanlegir í BT 
og hjá Skífunni.

Auk þess að framleiða margmiðl-
unarefni og kennsluvefi er fyrirtæk-
ið Næst líka mikið í bókavinnu og hefur 
gert stórar bækur eins og Íslandsatlas og 
Erró sem kemur út á íslensku, ensku og 
dönsku. „Síðan gerum við líka ársskýrslur, 
bækl inga og auglýsingar. Í raun bara allt 
grafískt. Þá hönnum við útlitið og setjum 
upp,“ segir Björn og ljóst að mikil gróska 
er í fyrirtækinu. -hs

Björn horfir kankvís á gula vin sinn sem eflaust 
þekkir Doppu og Glóa.

Glói geimvar og Doppa kenna krökkunum

Tölvuleikjaúrvalið er ótrúlegt og alltaf bætast við nýir leikir. Hér má 
sjá það sem von er á í þessum mánuði hjá Senu.

Devil May Cry 4 – PC,PS3, Xbox 360 – PEGI 16+ 
Flottur hasarleikur þar sem djöflabaninn Nero fer 
hamförum. Auk þess að geta átt við óvinina með 
byssum og sverðum, getur Nero beitt glænýju 
vopni sem kallast Devil Bringer, en með því getur 
hann gripið í óvinina og sveiflað þeim til. 

Buzz! Junior : Dino Den – PS2 – PEGI 3+ - Væntan-
legur 27. febrúar.
Nýr leikur í hinni geysivinsælu Buzz! Junior seríu. 
Nú geta leikmenn stýrt litlum risaeðlum og hjálpað 
þeim í gegnum meira en 25 mini-leiki. Allt að fjórir 
geta spilað leikinn í einu.

Conflict Denied Ops – PC, PS3, Xbox 360 – PEGI 16+
Tveir sérsveitarmenn CIA taka hér höndum saman 
í baráttunni gegn hryðjuverkum. Leikmenn geta 
skipt á milli þeirra hvenær sem er í leiknum sem er 
fyrstu persónu skotleikur. Einnig geta tveir vinir eða 
vinkonur spilað saman sem hvor sín persónan bæði á 
eina tölvu eða í gegnum netið.

Fifa Street 3 – PS3, Xbox 360, NDS – PEGI 3+ 
- Væntanlegur 22.febrúar.
Meira en 250 heimsþekktir leikmenn eru hér 
komnir til að spila götufótbolta með öllum þeim 
stælum og brellum sem því fylgir. Leikmenn geta 
valið á milli 18 stærstu landsliða heims.

Burnout Paradise – PS3, Xbox 360 – PEGI 3+
Hraður bílaleikur þar sem leikmenn geta 
þrumast um götur Paradise City. Þetta er fimmti 
leikurinn í Burnout-seríunni.

Need for Speed ProStreet – PC, PS2, PS3, Xbox 360, 
Wii, NDS – PEGI 3+
Vandaður bílaleikur þar sem leikmenn taka þátt 
í vinsælustu götukeppni heimsins eða ProStreet-
keppninni. Leikurinn inniheldur fleiri tugi bíla 
sem leikmenn geta breytt og bætt á allan hátt í 
fullkomnu kerfi leiksins.

The Simpsons Game 
– PC, PS2, PS3, PSP, 
Xbox 360, Wii, NDS 
– PEGI 12+
Vandaður hasar- 
og platformleikur 
þar sem leikmenn 

bregða sér í hlutverk Simpsons-fjöl-
skyldunnar. 

Uncharted : Drakes 
Fortune – PS3 – PEGI 
16+
Hér fara leikmenn í 
hlutverk ævintýra-
mannsins Nathans 
Drake, en hann er að 
leita að hinum 400 
ára gamla 

El Dorado-fjársjóði.

The Golden Compass – PC, PS2, PS3, PSP, Xbox 360, 
Wii, NDS – PEGI 7+
Gerður eftir samnefndri ævintýramynd. Hér geta 
leikmenn stýrt þremur aðalpersónum myndarinn-
ar, en hér er á ferðinni þrauta- og ævintýraleikur 
fyrir krakka á öllum aldri.

TÖLVULEIKIR
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Meðallíftími gsm-síma er aðeins 18 
mánuðir. Elstu og einföldustu símarnir 
endast best en þeir nýju vera viðkvæm-
ir og endingarlitlir. 

Það fyrsta sem viðskiptavinir Símabæjar í 
Síðumúla reka augun í þegar komið er inn í 
verslunina eru stútfullar hillur bak við búð-
arborðið af símum frá hinum ýmsu tíma-
bilum og fá margir á tilfinninguna að þeir 
hafi stigið inn í nútímalegt safn. Kannski 
ekki fjarri lagi enda hefur Gylfi Gylfason, 
eigandi Símabæjar, safnað gsm-símum frá 
árinu 1997. „Við sáum strax að fyrstu sím-
arnir myndu verða mjög athyglisverð-
ir enda stórir og miklir,“ útskýrir Gylfi 
en honum áskotnuðust á þessum tíma 
fyrstu símarnir frá Motorola, Ericsson 
og Nokia og var hugmynd-
in að eiga bara fyrstu sím-
ana, tuttugu eða svo. „Svo 
vatt þetta upp á sig og í 
dag eru þetta orðnir um 
400 til 500 símar,“ segir 
Gylfi hlæjandi. Stór 
hluti símanna virkar 
enn í dag. „En við erum 
að nappa varahlutum 
úr þeim annað slag-
ið,“ segir Gylfi kím-
inn og bætir við að 
safnið hafi oft komið 
að góðum notum. 
Sérstaklega hafi 
þeir sem ekki 
viti týpunúm-
er eða nafn 
síma sinna oft 

getað bent á svipaða síma í hillunum. „Gsm-
safnið er sálin í fyrirtækinu. Það sýnir hvar 
við höfum verið og hvað við vitum,“ segir 
Gylfi.

Símabær hefur verið við lýði í ein fimmt-
án ár en Gylfi rak fyrirtækið frá 1997 til 
2000 og eignaðist það aftur árið 2005 og 
hefur rekið það í Síðumúla síðan. Gylfi segir 
símabransann einn þann harðasta sem til er. 

„Við erum jú að keppa við aðila með allt 
aðra hugsun en við. Stóru símafyrirtæk-
in líta á tækjabúnaðinn sem mjaltavél-

ar meðan við horfum frekar á að fólk fái 
sem mest út úr búnaðinum,“ segir Gylfi 
og telur eitt mikilvægasta hlutverk sitt að 
þarfagreina, sjá hvernig notandinn er og 
velja tækið til samræmis við það. „Okkar 
markmið er einnig að lengja lífstíma gsm-

síma og hámarka nýtingu einstakl-
ings á tækinu sem hann á í stað 

þess að henda honum inn 
í einhverja tæknidellu 
sem hann kann engin 
skil á,“ segir Gylfi 
og telur að sérstak-
lega sé eldra fólk þakk-
látt fyrir að geta notað 
gamla símann áfram 
í stað þess að þurfa að 
læra á nýtt tæki. 

Gylfi segir marga við-
skiptavini sína kvarta 
yfir of litlum tökkum 
og skjám á símum enda 

hefur þróunin verið sú að 
gsm-símar eru sífellt að 
minnka. Eftirspurnin eftir 
einföldum símum með stór-
um tökkum og góðum skjá 

hefur aukist en á tímabili voru slíkir símar 
ekki fáanlegir hjá framleiðendum. „Þetta 
er aðeins að breytast. Nokia er að átta sig 
á þessu en Sony Ericsson er aðeins lengur 
á leiðinni.“

Margir muna eftir gömlu góðu Nokia 5110 
símunum sem virtust aldrei eyðileggjast og 
finnst ending nýrra síma ekki standast sam-
anburðinn. Gylfi tekur í sama streng. „Nokia 
5110 var fyrsti styrkleikasíminn frá Nokia 
og úr honum voru smíðaðir 6110 og 6210 sem 
voru afburðasímar sem við erum enn þá að 

þjónusta og eru enn í mikilli notkun. Ástæð-
an er sú að boddíið var smíðað úr mjög 
sterku plasti sem verptist ekki þótt sest væri 
á það. Nýrri símar hins vegar verpast og við 
það brotna skjáir og móðurborðin hreinlega 
eyðileggjast. Þeir eru bara ekki eins sterk-
ir,“ segir Gylfi með áherslu og tekur fram 
að meðalendingartími gsm-síma sé aðeins 
18 mánuðir. „Svo var ég með einn kúnna um 
daginn sem á níu árum hafði keypt 43 síma 
fyrir sjálfan sig,“ segir Gylfi glaðlega og 
snýr sér að næsta viðskiptavini. - sg

Lengja líftíma síma og auka nýtingu

Gylfi Gylfason hjá Símabæ segir endinguna í gömlu gsm-símunum yfirleitt mun betri en í þeim nýju. Hér 
mundar hann síma úr stóru safni gamalla gsm-síma sem finna má í búðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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948 3013492

Ísvari, 0,5 l

390,-
498

TILBOÐ

960 9412

Flísbuxur
Snickers Micro flísbuxur.

1.490,-
2.490,-

TILBOÐ

063 HY-SML-B11CAH

LED vinnuljós
15 LED, hleðslu, 12/230V

2.490,-
3.290,-

TILBOÐ
526 4980930

Ísbræðir á rúður, 0,5 l

390,-
532,-

TILBOÐ

Allt fyrir veturinn í verslunum N1 á frábæru verði
FEBRÚARTILBOÐ

9601319

Vetrarjakki
Stærðir: S-XXL.

5.900,-
8.990,-

TILBOÐ

3852 85060534
Skíða- & 
brettafesting
með segulfestingu.

5.900,-
9.900,-

TILBOÐ

960 8006(9574)

Flíspeysa
Snickers flíspeysa. 
Stærðir: S-XXL.

4.900,-
7.990,-

TILBOÐ
960 9411

Flísbolur
Snickers Micro flísbolur.
Stærðir: S-XXL.

1.990,-
2.890,-

TILBOÐ
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50-80% afsláttur

2990 k
r

1990 kr

990 kr

690 kr

990 kr



● hús&heimili

1

2
3

4

1. Stungið bútasaumsteppi heldur 
á manni hita og lífgar upp á heim-
ilið og gefur stofunni rómantísk-

an blæ. Eyrnaslapa-inniskórn-
ir koma að góðum notum 

þegar skreppa þarf 
fram í eldhús eftir ábót 
á teið. Teppi frá Söstrene Grenes í 

Smáralind, 2.850 krónur. Inniskór frá 
Debenhams Smáralind, 2.490 krónur.

2. Rjúkandi teið bragðast best í 
fallegum bolla. Teskeið af hunangi 
út í kamillute gerir manni gott þegar 
þarf að kúra inni með hósta og kvef. 
Debenhams Smáralind, tebolli 1.890 
krónur og undirskál  1.490 krónur.

3. Gott er að halla sér upp að mjúkum 
púðum og láta líða úr sér og rauð kakó-

kannan fer vel við rauðu doppurnar á púð-
unum. Púðar frá Ormsson Smáralind, 4.990 
krónur. Rauð kakókanna frá Debenhams, 
599 krónur.

4. Fallegir púðar 
í jarðlitum 

sem lífga 
upp á 
sófann 

í vetrarmuggunni 
og fallega brún kaffikrús á vel við. 

Röndóttir púðar frá Söstrene 
Grenes 999 krónur. Brún 

kaffikrús frá Byggt 
og búið Smáralind, 97 

krónur á tilboði.

5. Mjúkt og 
hlýtt teppi 
fyrir kalda 
fætur uppi í 
sófa frá Orms-

son í Smára-
lind, 6.590 krónur. 

Svartmunstruð kaffi-
krús frá Söstrene Grenes 

undir ilmandi kaffi eða te, 166 
krónur.

● Úti er allt á kafi í snjó og vindurinn gnauðar á gluggunum. Það er vetur og tími snjókarla og snjóhúsa. Einhverjir 
vilja nota snjóinn sem staldrar ekki oft svona lengi við og fara á skíði eða á fjöll meðan aðrir vilja helst vera inni í 
hlýjunni. Nú eru líka allir með kvef eða alveg að fá kvef svo tilvalið er að koma sér vel fyrir innandyra undir hlýju 
teppi með bók. Smeygja tánum í hlýja inniskó og hella sér upp á sjóðandi heitt te eða kaffi, finna til mjúka og 

góða púða undir kollinn og hreyfa sig svo ekki það sem eftir er dags. Við kvefinu er gott að hella upp á te með hun-
angi og kreista út í það sítrónu til að hreinsa út úr kinnholunum og hafa það huggulegt heima.

Með kvef í nefi og kalda fætur
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Hvað sem fólki kann að finnast um Sustyagin-húsið, stingur það sannarlega 
stúf við hefðbundna byggingagerð. 

Sustyagin-húsið er sannarlega mikilfenglegt þar sem það gnæf-
ir við sjóndeildarhringinn í hinni snæviþökktu borg Arkhang-
elsk í norðvestur Rússlandi. Byggt úr timbri að japanskri og 
norskri fyrirmynd teygir húsið úr sér í 13 hæðir sem enda í 
nornalegum turni og er hvorki meira né minna en 44 metrar að 
hæð, eða næstum helmingur breska klukkuturnsins Big Ben. 
Það er eiginlega vel við hæfi að þetta draugalega hús skuli vera 
heimkynni hins alræmda glæpaforingja Nikolais Sutyagin og 
skósveina hans. Glæpagengið hefur árum saman hrellt borgar-
búa Arkhangelsk og lét Sutyagin byggja húsið á fimmtán árum 
fyrir peninga sem bófarnir sviku út úr borgarbúum. Þetta var 
skömmu áður en hann missti aleiguna í fangelsi. Segja mætti 
að húsið sé því vitnisburður um veldi þessa fyrrverandi ríkasta 
manns Arkhangelsk, sem æfir borgarbúarnir og yfirvöld vilja 
fyrir alla muni láta jafna við jörðu á þeim forsendum að húsið 
sé slysagildra. Enda hefur Sutyagin reynst erfitt að sinna við-
haldi á húsnæðinu eftir að buddan tæmdist. Næði áætlun íbúa 
Arkhangelsk hins vegar fram að ganga yrðu það endalok hæsta 
timburhúss í heimi. - rve

SKRÝTIN HÚS

Rússneskt glæpagreni 
byggt með blóðpeningum

H eimurinn er fullur af dásamlegum freistingum; ein af þeim er 
lúxusinn að njóta slökunar. Og þótt vanalega gangi sjaldnast 

upp fyrir menn að halda heimili með sléttuúlfum efast enginn um 
hversu ómótstæðilegt væri að faðma þá og knúsa í allri sinni loðnu 
dýrð. Góðu fréttirnar? Jú. Nú er hægt að eignast hengirúm úr sléttu-

úlfafeldi sem sameinar unaðsblíða snertingu og róandi vagg 
hengirúms. Fullkomið fyrir stutta og lengri hænu-

blundi í afskekktu skoti. Fæst meðal annars á 
vivre.com. -þlg

Dormað með sléttuúlfum

SÍÐUMÚLA 20  -  Sími 591 5350 - www.hl jodfaerahusid. is

RV Unique örtrefjaræstikerfið
- hagkvæmt, vistvænt og mannvænt

Nánari upplýsingar 
veita sölumenn og ráðgjafar RV

Bodil Fur, 
sölumaður hjá 
RV Unique í Danmörku   

UniFlex II H  Fiber ræstivagn

RV
U

N
IQ

U
E 

02
08

02

Rekstrarvörur
- vinna með þér  

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665

sala@rv.is • www.rv.is
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Skipulag í skúffunum 
Á flestum heimilum eru skúffur og 

skápar fullir af smáhlutum sem 
liggja þar á víð og dreif. Oft reynist 
ógjörningur að finna það sem leitað 
er að sem getur verið bréfaklemma, 
tala eða rafhlaða. Í slíkum tilfellum 
geta tómar niðursuðudósir komið að 
góðum notum.

Dósunum er hæglega hægt að 
breyta í flotta pennastanda eða tilval-
in box undir bréfaklemmur, teiknibólur, lykla og fleira skúffudót. Á heimasíð-
unni http://www.hgtv.com, undir liðnum skipulag eða organizing, er hægt að 
kynna sér fleiri sniðuga notkunarmöguleika á niðursuðudósum.  -ve

Járnsmiðja Óðins
Persónuleg þjónusta og fagleg ráðgjöfjsó

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Íbúfen®
– Bólgueyðandi og verkjastillandi

Notkunarsvið: Íbúfen inniheldur íbúprófen sem er bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi 
lyf. Íbúfen er notað við liðagigt, slitgigt, tíðaverkjum, tannpínu og höfuðverk. Einnig eftir 
minniháttar aðgerðir, t.d. tanndrátt. Varúðarreglur: Fólk sem hefur ofnæmi fyrir íbúprófeni eða 
öðrum skyldum lyfjum (NSAID), með skerta lifrarstarfsemi eða alvarlegan hjarta- og nýrnasjúkdóm 
ætti ekki að nota lyfið. Fólk sem hefur fengið astma, nefslímubólgu eða ofsakláða eftir töku 
acetýlsalicýlsýru eða annarra bólgueyðandi lyfja ætti ekki að nota lyfið. Nota skal lyfið með varúð 
hjá fólki með tilhneigingu til magasárs eða sögu um slík sár. Lyfið er ekki ætlað barnshafandi 
konum. Aukaverkanir: Íbúfen getur valdið aukaverkunum eins og t.d. meltingaróþægindum, 
niðurgangi, ógleði, útbrotum, þreytu og höfuðverk. Skammtastærðir: Fullorðnir: Venjulegir 
skammtar eru 600-2000 mg á dag í 3-4 jöfnum skömmtum. Ekki mælt með stærri skammti en 2400 
mg. Börn: Venjulegir skammtar eru 20 mg/kg líkamsþunga á dag í 3-4 jöfnum skömmtum. Börnum 
<30 kg skal eigi gefa meira en 500 mg á dag. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Júlí 2004.

Höfuð,
   herðar …





HEKLA
Klettagörðum 8-10

www.hekla.is/velasvid

Sölumaður 825-5736



ÞJÓNUSTA



KEYPT
& SELT

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Viltu láta dekra við þig 
í austurlensku umhverfi þar sem 
óspillt náttúran er á næsta leiti?

Þá er þetta rétti tíminn!

Glæsileg tilboð á snyrtistofu
Hand- og fótsnyrting 

með 15% afslætti til 15. febrúar

Allar vaxmeðferðir
 með 15% afslætti til 15. febrúar

Kínverskt fótanudd
Almennt heilsunudd

Sími 444-4085/662-0485
massage@dongfang.is
www.dongfang.is

NUDDSTOFAN SNYRTISTOFAN 

Opið mánud.- föstud. frá kl. 9.00 
til 21.00 og á laugardögum frá 
kl. 10.00 til 18.00.

Sími 444-4085/662-0485
massage@dongfang.is
www.dongfang.is



HÚSNÆÐI

ATVINNA

Sigurður V. Ragnarsson, löggiltur fasteignasali  •  Júlíus Steinþórson sölumaður, julli@es.is

Eignamiðlun Suðurnesja
Stofnað 1978

Hafnargötu 20 • 230 Keflavík Sími 421 1700 • es.is

fax 421 1790 • es.is

Bjarmaland 10, 245 Sandgerði
OPIÐ HÚS kl. 13-15

Í dag er opið hús hjá okkur að Bjarmalandi 10.
Sandgerði.
Opið verður frá 13.00 til 15.00.

Verið velkomin.

Breiðhóll 20-22, 245 Sandgerði
Um er að ræða timburhús á staðsteyptum
sökkli, þau skilast fullbúinn að utan, klædd með
báruál með innbrenndum lit steingrátt. Húsin
eru alls 170.7 ferm og þar af er bílskúr 27.2 fm.

Aðrar uppl. á skrifstofu.

Fr
umFoldaskóli



TILKYNNINGAR

Fr
um TT il sölu a.m.k. 100 hektara land

í Kjósinni. Einstakt útsýni.

Algjör draumastaður. Sveitasælan

við Borgarmörkin.

Allar nánari upplýsingar á

www.husbondi.com

Dýraspítalinn í Garðabæ er fluttur í nýtt og glæsilegt 
húsnæði, að því tilefni verðum við með opið hús í 
dag milli kl. 13 - 16. Kíktu endilega við hjá okkur og 
skoðaðu nýja spítalann að Kirkjulundi 13 í Garðabæ.

Fr
u

m



                 Verðmetum frítt fyrir þig!

Hringdu núna        699 6165

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Áslaug María
Sölufulltrúi
8200 301
aslaug@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi
661 7788
benolafs@remax.is

Þórarinn Jónsson Hdl.
Löggiltur fasteignasali

Hilmar
Sölufulltrúi
892 2982
hilmarosk@remax.is

Eir
Sölufulltrúi
660 6085
eir@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

STÓRGLÆSILEGAR

ÍBÚÐIR

STÓRGLÆSILEGAR
LÚXUS ÍBÚÐIR

-

VELKOMIN Á GLÆSILEGA 
SÖLUSÝNINGU Laugardaginn 9.2.2008 og 

Sunnudaginn 10.2.2008

Ásakór 13-15, 203 Kópavogur
Verð frá 26.700.000 kr.

Hestavað 1-3 og 5-7, 110 Reykjavík
Verð frá 27.300.000 kr.
Glæsilegar íbúðir – afhent bæði fullbúið og styttra komið.

Glæsilegar íbúðir – afhentar fullbúnar

SÖUSÝNING
Í DAG MILLI KL. 

16.00 – 18.00

KÍKTU Í KAFFI OG KLEINUR UM HELGINA..

GLAÐNINGUR FYRIR  ALLA HRESSA KRAKKA 
FRÁ SAMBÍÓUNUM..

Hestavað 1-3 íbúðir lausar við kaupsamning

Ásakór 13 íbúðir lausar við kaupsamning

SÖUSÝNING
Í DAG MILLI KL. 

15.00 – 17.00
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Ruglingur við hlutabréfamarkað-
inn
Á árunum 2003 og 2004 áttu 
stjórnendur SPRON í samskipt-
um við Fjármálaeftirlitið (FME) 
um hvernig best væri að haga 
lagalegu umhverfi í kringum 
markað með stofnfjárbréf sem 
þá var sífellt að verða líflegri. 
Stjórn SPRON og stjórnendur 
félagsins vildu láta sambærileg 
lög og reglur gilda um stofnfjár-
markaðinn og gilda um bréf í 
félögum sem eru skráð á mark-
að. Það þýðir meðal annars að 
viðskipti stjórnarmanna og 
stjórnenda væru opinber. 

Í bréfaskriftum milli FME og 
SPRON frá árunum 2003 og 2004, 
sem Fréttablaðið hefur skoðað 
en ekki fengið afhent eða afrit 
af, kemur fram að FME taldi 
hugsanlegt að ruglingur gæti 
skapast við markað með skráð 
bréf ef markaður með óskráð 
stofnfjárbréf tæki alfarið mið af 
lagalegu umhverfi skráðra bréfa. 
Sama viðhorfi var lýst í svari 
stjórnar SPRON við spurningum 
Fréttablaðsins er tengdust við-
skiptum með stofnfjárbréf. Eink-
um taldi FME það geta valdið 
vandræðum ef hefðbundnar inn-
herjareglur á markaði með skráð 
bréf giltu um stofnfjármarkað-
inn.

Forsvarsmenn SPRON svara 
því til í yfirlýsingu að FME hafi 
ekki heimilað jafn gagnsæjan 
markað með stofnfjárbréf og 
skráð bréf og á þeim forsendum 
voru viðskipti stjórnarmanna, 
eða starfsmanna félagsins, ekki 
opinber. 

Breyttar aðstæður
Í fyrra, þegar ákvarðanir voru 
teknar um að stefna að skráningu 
félagsins á markað, var stofn-
fjármarkaðurinn mjög líflegur. 
Stofnfjáreigendur voru um 1.350 
eftir stjórnarfundinn 17. júlí og 
hafði fjölgað nokkuð ört. Bréfin 
gengu kaupum og sölum á háu 
verði, genginu 24 til 30, langt yfir 
því sem Capacent hafði verðmet-
ið fyrirtækið á. Fjárfestar keyptu 
stofnfjárbréf dýru verði. Margir 
hverjir í þeirri von að þau myndu 
hækka við skráningu.

Frá því SPRON var skráð á 
markað hefur gengi bréfa verið 
nánast í frjálsu falli vegna erf-
iðra aðstæðna á mörkuðum. Loka-
gengi fyrsta dags í kauphöllinni 
var 18,7 en það er nú um fimm. 
Ljóst er á þessari lækkun að virði 
bréfa hundruða smærri fjárfesta 
hefur minnkað gríðarlega, margra 
hverja um tugi og hundruð millj-
óna.

FME tjáir sig ekki
Jónas Fr. Jónasson, forstjóri FME, 
hefur ekki viljað tjá sig um sölu 
stjórnarmanna SPRON á stofn-
fjárbréfunum. Almennum spurn-
ingum um málið hefur verið svar-
að en ekki sértækt um málið sem 
slíkt. 

FME hefur staðfest að hafa 
„varað við því“ að innherjareglur 
væru látnar gilda um stofnfjár-
markaðina. Ítrekað er þó í tölvu-
bréfi til Fréttablaðsins að stjórn-
armenn hafi getað upplýst um sölu 
á stofnfjárbréfunum. „Það er [...] 
þó ekkert því til fyrirstöðu að aðil-
ar (kaupendur og seljendur stofn-
fjárbréfa) birti að eigin frum-
kvæði upplýsingar um viðskipti 
sín með stofnfjárbréf, ef þeir telja 
ástæðu til.“

Einnig er sérstaklega tekið fram 
í tölvubréfinu að innherjareglur 
verðbréfaviðskiptalaga taki gildi 
þegar ósk um skráningu á markað 
er komin fram. „Þess skal sérstak-
lega getið að samkvæmt 119. grein 
verðbréfaviðskiptalaga taka inn-
herjareglur verðbréfaviðskipta-
laga gildi þegar óskað hefur verið 
eftir að fjármálagerningar verði 
teknir til viðskipta á skipulegum 
verðbréfamarkaði. Reglurnar 
geta því tekið gildi nokkru áður en 
viðskipti hefjast.“

OMX-kauphöllin neitaði að upp-
lýsa um hvenær ósk um skráningu 
hefði borist þar sem innanhúsregl-
ur heimiluðu það ekki.

Stjórnendur og stjórn SPRON 
þvertaka fyrir að lög eða reglur 
hafi verið brotnar þegar stjórn-
armenn seldu stofnfjárbréf sín, 
þvert á móti hafi verið farið eftir 
reglum og tilmælum FME í einu 
og öllu.  

Eigendur  Eignarhlutur
Menningar- og líknarmálasjóðurinn ses 14,7700 
Arion safnreikningur 6,8173 
Tuscon Partners Corporation 6,8074 
Kaupþing banki hf. 4,3933 
Vátryggingafélag Íslands hf. 4,2593 
Föroya Sparikassi 3,4481 
14 ehf. 3,1112 
Sparisjóður Reykjavíkur/nágr hf. 2,7186 
Sundagarðar hf. 2,5651 
Birkir Baldvinsson hf. 1,9669 
BYR sparisjóður 1,2621 
Dexter Fjárfestingar ehf. 1,2501 
Fari ehf. 1,2358 
Víkur ehf. 1,2105 
Guðmundur Örn Hauksson 1,1207 
Arol ehf. 1,1050 
Lífeyrissjóður verslunarmanna 1,0095 
Mínerva ehf.  0,8217 
GLB Hedge 0,7994 
Norræna Fjárfestingarfélag ehf. 0,7193 

VIÐ UPPHAF 
SKRÁNINGAR 
Í KAUPHÖLL 
ÍSLANDS 
Þórður 
Friðjónsson 
Guðmundur 
Hauksson 
hringja bjöllu 
kauphallar-
innar þegar 
SPRON 
var skráð á 
markað

TUTTUGU STÆRSTU HLUTHAFARNIR





MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!
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E
rtu að fara að heim-
sækja hann Leif? Þá 
væri nú ekki verra ef 
þú hefðir uppi svona 
eins og eina stöku,“ 
segir maðurinn í mót-

tökunni á Hrafnistu í Hafnarfirði 
þegar blaðamaður heldur á fund 
Leifs Eiríkssonar fyrrverandi 
kennara sem þar býr.

Blaðamaður verður reyndar 
svo hissa þegar Leifur, sem er á 
hundraðasta og fyrsta aldursári, 
skýst upp úr sæti sínu líkt og 
unglamb og tekur á móti honum 
að ljóðmælin lognast út af á tung-
unni. Og heldur æsast leikar þegar 
gesturinn hefur gert grein fyrir 
sér. „Já, ertu Vestfirðingur?“ 
segir Leifur og fer í boxstellingar. 
Svo hlær hann við og segir „Vest-
firðingar eru hraustir og harð-
duglegir menn. Ég kynntist þeim 
mörgum þegar ég var verkstjóri 
hjá Síldarverksmiðju ríkisins á 
Raufarhöfn á sumrin meðan ég 
var ekki að kenna. Verkstjórinn 
stjórnaði lönduninni og hafði ég 
því mikil samskipti við Vestfirð-
inga sem komu að með dekkfulla 
báta. Það verður ekki annað sagt 
en að það hafi farið sérlega vel á 
með okkur.“ Svo lítur hann rann-
sakandi á gestinn rétt eins og til 
að gefa til kynna að hann sé held-
ur slakur fulltrúi hinna vösku 
Vestfirðinga.

Í boxstellingar
En þótt gestinum sé stirt um stef 
gerir það lítið til því Leifur er svo 
skáldmæltur að hann nánast talar 
í bundnu máli. Fyrsta stakan 
kemur fljótlega eftir að spurt er 
um hag hans á Hrafnistu. „Hér er 
alltaf eitthvað um að vera. Núna á 
eftir er ég til dæmis að fara að 
dansa. Svo er hægt að fara í leik-
fimi,“ segir hann og byrjar að 
teygja sig og fetta. „Svo er stutt í 
þorrablót,“ segir hann greinilega 
fullur tilhlökkunar og hefur svo 
upp röst sína:

„Þegar svöngum þrifleg fljóð
þorraföngin bjóða,
æsist löngun, ólgar blóð,
örvast söngur ljóða.“ 

Þessa þorravísu orti Leifur en 
hann hefur lengi ort. Eftir að hann 
flutti á Hrafnistu hefur honum 
gefist meiri tími en áður til að 
sinna skáldskapnum og afrekstur-
inn má sjá í ljóðabókinni Dægur-
flugur á DAS sem gefin var út í 
fyrra.

Þegar hér er komið sögu kemur 
ung kona inn á herbergi til ræst-
ingastarfa. Leifur tekur vel á móti 
henni og er hún greinilega vön 
slíkum móttökum. „Þetta eru 
alveg indælis stúlkur sem vinna 
hérna,“ segir hann þegar hún er á 
bak og burt. „Margar þeirra eru 
af erlendu bergi brotnar og það 
eru margir heimilismenn sem tala 
aðeins á okkar ylhýru íslensku. 
Reyndar tala ég oft við þær á 
ensku en þá benda menn mér á að 
ef ég geri það komi þær síður til 
með að læra íslenskuna, svo það 
er vandlifaði í þessum heimi,“ 
segir hann og brosir við.

Það besta í heimi
Frá því að Leifur varð 100 ára 
hefur hann komið fram í mörgum 
fjölmiðlum. „Ég er því orðinn leið-
ur á því að vera alltaf að tala um 

sjálfan mig, ég vil miklu heldur 
segja frá því sem mér er kærast. 
Ég átti nefnilega yndislega konu, 
hún hét Sveinbjörg Lúðvíka Lund, 
en hún féll frá árið 1977. Við eign-
uðumst fjögur börn og það er mitt 
mesta lán.“ Síðan kveður hann:

„Fjögur hafa þau fært mér það,
sem fæst hér best í heimi.
Allt ég það á einum stað
innst í hjarta geymi.

En svo á ég líka ein 15 barnabörn 
og um þau hef ég þetta að segja:

Fimmtán barnabörnin mín
blessun veita geði.
Sú mér björtust birta skín,
bæði í sorg og gleði.

Og það er ekki allt búið enn því 
um langafabörnin orti ég þetta:

Lánið gleður langafa,
löngum þau við hann skrafa.
Indæl börnin án vafa
eitthvað honum frá hafa.“

Lofsöngur
Skáldið á Hrafnistu er afar sælt 
með ævistarfið og gleymir greini-
lega ekki nemendum sínum. Fyrir 
skemmstu komu nemendur sem 
sátu fyrsta bekk í Barnaskóla 
Garðahrepps stofnárið 1958 til að 
heimsækja hann. Þótt liðin sé hálf 

öld frá þessum skóladögum töl-
uðu nemendurnir um það að 
Leifur hefði verið með nöfnin á 
hreinu og jafnvel munað hvar 
hver og einn sat. „Ég hafði óskap-
lega gaman af því að kenna enda 
var þetta allt gott fólk sem sat 
tíma hjá mér. Ég var kannski ekki 
sérlega strangur eða allavega 
reyndi ekkert á það.“

En skáldið lætur heldur ekki 
samferðafólkið á Hrafnistu fram-
hjá sér fara án þess að kveða því 
lofsöng til lífsins. Í síðustu viku 
lét Sveinn Skúlason af störfum á 
Hrafnistu eftir nær áratugar setu 
í forstjórastóli. Í kveðjuhófi sem 
honum var haldið steig Leifur á 
stokk og flutti Sveini drápu að 
hætti fornmanna. Einnig minntist 
hann á forstjórafrúna sem sér um 
heimilissæluna.

Sveinn Hlífar mikils máttar
er mildur í sínu veldi.
Ótal járn hefur í eldi,
er því um margt að véla.
Drjúgt myndi dagsverk að 

 kveldi,
dýrðleg heimilissæla.
Mikið er maðurinn dáður,
mildur í sínu veldi.

Góður rómur var gerður að enda 
gaman að því þegar hið aldraða 
skáld flytur lofsöng sinn til 
lífsins.  

Aldargamall lofsöngur til lífsins

LEIKFIMI ER HOLL OG GÓÐ Leifur hefur ætíð verið reglumaður og svo stundar hann 
leikfimi eins og vera ber.

SKÁLDIÐ Honum verður ekki stirt um stef en öðru máli gegnir stundum um viðmælendur hans sem eiga ekki von á slíkri lífsorku frá manni á hundraðasta og fyrsta aldursári.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þótt Leifur Eiríksson 
sé kominn á hundrað-
asta og fyrsta aldurs-
ár er engan bilbug á 
honum að finna. Jóni 
Sigurði Eyjólfssyni varð 
stirt um stef þegar sá 
gamli upphóf lofsöng 
til lífsins og brá sér í 
boxstellingar þegar upp 
komst um uppruna 
blaðamanns.

NORSKA BOXSTELLINGIN Viðmælendur Leifs mega þó hafa varann á sér því hann 
getur tekið boxstellingu ef eitthvað í máli manna kallar á slík viðbrögð. Blaðamaður 
fékk að kenna á því. Hann kallar þetta norsku boxstellinguna.

LEIFUR EIRÍKSSON Það er gestkvæmt hjá skáldinu á Hrafnistu og allir fá góðar mót-
tökur og oftar en ekki fylgir baga máli hans. 
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M
yndin Iceland með 
norsku skautadrottning-
unni Sonju Henie í aðal-
hlutverki var fyrsta sjó-
bis-tengda áfallið sem 
skall á okkar viðkvæmu 

sjálfsmynd. Myndin fór afar illa í ráðamenn 
og almenning á Íslandi þegar hún var frum-
sýnd árið 1942 og tveimur árum síðar á 
Íslandi. Myndin, sem átti að gerast í Reykja-
vík og mikið á „Hotel Jorg“, fjallar um 
íslensku stúlkuna Katrina Jonsdottir (Sonja) 
og samband hennar við amerískan her-
mann. Margt þótti orka tvímælis. Íslending-
um var lýst sem gráðugum og fleðulegum 
aulum. Fyrstu viðbrögð pabba Katrinu við 
því að dóttirin hafði nælt í amerískan her-
mann voru til dæmis „Ó, Bandaríkjamaður! 
Hann hlýtur að vera forríkur!“ Einnig köll-
uðu hermennirnir Íslendinga „eskimóa“, 
sem gerði útslagið því verra skammaryrði 
gat þjóðin ekki hugsað sér. 

Mogginn var alveg brjálaður: „Myndin 
verður varla til annars en að gefa þeim, sem 
hana sjá og ókunnir eru hér á landi, alranga 
hugmynd um land og þjóð.“ Algjörlega tók 
steininn úr þegar Sonja skautaði eins og 
ekkert væri á Tjörninni í Reykjavík um 
mitt sumar. „Hvernig skyldu höfundar kvik-
myndarinnar hugsa sér veðráttuna á Íslandi 
á þorranum þegar aðalskemmtun landsbúa 
er skautahlaup seinast í júlí?“ spurði 
Mogginn alveg bit.

Sendiherra Íslands í Bandaríkjunum, 
Thor Thors, gerði sitt besta til að fá mynd-
ina bannaða eða allavega að nafni hennar 
væri breytt og allt tekið út sem minnti á 
Ísland. Nokkru fé hafði verið veitt í land-
kynningu á Íslandi í Bandaríkjunum og var 
talið fullvíst að Iceland myndi eyðileggja 
það starf. Myndin fékk þó svo lélega dóma 
og aðsókn að mótmæli Íslendinga reyndust 
óþörf.

Í bíómyndinni Journey to the Center of 
the Earth frá 1959 ferðast James Mason og 
félagar hans á hestvagni að Snæfellsjökli. 
Kvikmyndagerðarmennirnir sáu til þess að 
nokkrir alíslenskir kaktusar urðu á vegi 
þeirra á leiðinni. Ferðin að kjarna jarðar í 
gegnum eldfjallið er heljarinnar ævintýri 
og á meðal leiðangursmanna er Íslending-
urinn Hans Belker (leikinn af Pétri Rögn-
valdssyni, eða Peter Ronson eins og hann 
kallaði sig í Hollywood). Hans er góðlegur 
bjálfi og eyðir megninni af myndinni í að 
röfla við gæsina sína, Geirþrúði – eða Ger-
trud – sem er með í för. Myndin var tilnefnd 
til þriggja óskarsverðlauna fyrir brellur og 
leikmynd en gæsin sem lék Gertrud kom 
ekki við sögu í fleiri myndum samkvæmt 
Imdb.com. Kannski hún hafi í alvörunni 
verið étin eins og í lok myndarinnar.

John Cleese er orðinn Íslandsvinur þökk 
sé djúpum vösum KB banka. Honum var þó 
fyrr hugsað til okkar því í myndinni A Fish 
called Wanda segir hann í ástarbrímanum 
með Jamie Lee Curtis að þau ættu bara að 
stinga af og hefja nýtt líf á Íslandi. Þetta 
átti að vera til merkis um hve ástin getur 

gert menn klikkaða. Áhorfendur á Íslandi 
voru ánægðir með að landið væri nefnt og 
fögnuðu jafn mikið á öllum sýningum. Það 
er reyndar alvanalegt enn að salurinn fagni 
ef Ísland kemur við sögu á hvíta tjaldinu. 
Félagi Johns úr Monty Python-genginu, 
Terry Jones, hafði lesið Íslendingasögurnar 
þegar gerð Monty Python-sjónvarpsþátt-
anna stóð yfir. Í þriðju seríu er listilega 
snúið út úr sögunum í grínatriðinu Njorl‘s 
Saga. Seinna byggði Terry heila bíómynd á 
Íslendingasögunum – reyndar mjög laus-
lega – Eric the Viking.

Vinur og samstarfsmaður Hómers Simp-
son í kjarnorkuverinu er Carl Carlsson – 
eða ættum við að segja Karl Karlsson? Carl 
fæddist nefnilega á Íslandi og ólst þar upp 
fyrstu árin þar til hann flutti til Springfield. 
Í þætti í 14. seríu er vegna óvenjulegra 
aðstæðna skjannabjart allan sólarhringinn í 
Springfield og þá segir Carl, þegar hann 
kemur út af barnum hans Moes: „Þetta 
minnir mig á bernsku mína á Íslandi.“ 

Íslandi brá einnig fyrir í þætti í tólftu seríu 
þegar Homer og Marge ganga framhjá mat-
sölu sem heitir What They Eat in Iceland. Í 
hinum þætti Matts Greoning, Futurama, er 
talað um að frændi aðalpersónunnar hafi 
átt í ástarævintýri með íslenska súper-
módelinu „Njord“.

Propaganda Films Sigurjóns Sighvatsson-
ar var framleiðandi Twin Peaks-sjónvarps-
þáttanna og í gegnum samband sitt við 
Sigurjón unnu nokkrir Íslendingar á töku-
stað. Leikstjórinn David Lynch, sem hefur 
næmt auga fyrir hinu skrítna, fannst tungu-
mál og hegðun hópsins kynleg og vildi endi-
lega láta Íslendinga koma við sögu í þættin-
um. Augafullir Íslendingar í lopapeysum 
syngjandi ættjarðarlög héldu því vöku fyrir 
aðalsöguhetjunni, FBI-löggunni Dale Coop-
er, sem blótaði þeim í sand og ösku. „Synir 
Óðins“, eins og Íslendingarnir voru kallaðir, 
létu einnig að sér kveða í mikilli veislu sem 
haldin var þeim til heiðurs á gistiheimilinu. 
Ekki þótti myndin sem dregin var upp af 

landi og þjóð glæsileg og sagan segir að 
Íslendingar í Bandaríkjunum hafi læðst með 
veggjum vikurnar eftir sýningu þáttarins.

Í kvikmynd Roberts Altman, The Player 
frá árinu 1992, er aðalpersónan íslensk, 
June Guðmundsdóttir. Greta Scacchi leikur 
June og við myndum seint samþykkja 
hvernig hún ber fram nafnið sitt, „Gud-
múnds-dotter“. Á blaðamannafundi eftir 
frumsýningu myndarinnar vildi íslenskur 
blaðamaður sem þar var staddur fá að vita 
hvers vegna June væri íslensk. Hann stóð 
upp og hóf upp raust sína: „Ég heiti Ómars-
son og kem frá Íslandi …“ Lengra komst 
hann ekki því salurinn sprakk úr hlátri. 
Þegar fólk hafði hlegið nóg af íslenska 
blaðamanninum sem stóð eldrauður í fram-
an í miðjum sal, svaraði handritshöfundur-
inn: „Okkur vantaði bara eitthvað nógu 
fáránlegt og fjarlægt öllu því sem er í 
myndinni. Altman kom strax með ýmsar 
hugmyndir um Ísland, en ég skildi ekkert í 
þeim. Og skil þær ekki enn.“

Ísland aðhlátursefni í Hollywood 

Í D2: Mighty Ducks 2 kom íslenska 
barnaíshokkílandsliðið mikið við 
sögu. Krakkarnir litu út eins og litlir 
nasistar og báru nöfn eins og Wulf 
og Gunnar Stahl. Liðið lék ljótan 
leik og á meðal þess sem krakkarn-
ir hrópa í hita leiksins er „Áfram, 
áfram, destroy!“ María Ellingsen 

lék íslenskan hokkíáhugamann 
sem fellur fyrir Emilio Estevez.

Þökk sé Davíð og Halldóri var 
Ísland aðhlátursefni í mynd 
Michaels Moore, Fahrenheit 9/11, 
ásamt öðrum smáþjóðum sem 
studdu grimma risann. 

Í Hostel er íslenski bakpokaferða-
langurinn Óli brytjaður í spað. 
Honum tekst þó að stynja út úr sér 
einu orði fyrst, „snípur“.

Í einum af fyrstu þáttunum af 
Seinfeld líkti Elaine því við að flytja 
í aðeins stærri íbúð, sem var samt 
slæm, við að flytja frá Íslandi til 
Finnlands: „Well, for me it’s a step 
up, it’s like moving from Iceland to 
Finland.“

Í Joey-þætti talar ein stelpan um 
að Drake Ramoray, persónan sem 
Joey lék í sápuóperunni, væri 
„huge“ á Íslandi. Þetta þótti til 

marks um hvað 
Joey væri mis-
heppnaður. 

Anna Björns 
lék íslenskan 
skiptinema í 
framhaldsmynd-

inni More American Graffiti. Mynd-
in floppaði illa en það var samt alls 
ekki Önnu að kenna.

Þökk sé kynningarátaki Icelandair 
komu lausgyrtar 
íslenskar flugfreyj-
ur mikið við sögu í 
þættinum Money for 
nothing and Icelandic 
Chicks for free í fjórðu 
seríu mafíuþáttanna 
The Sopranos. Íslensk-
um femínistum var ekki 
skemmt en Icelandair 
hefur eflaust selt fleiri 
flugmiða.

Í Disney-teiknimyndinni Lilo & 
Stich fær geimveran Stitch nafnið 
sitt af því að „það er alvöru nafn á 

Íslandi“.

Sjónvarpsmyndin 
Girl in the Café, 
eftir Harry Potter-
leikstjórann David 
Yates með Bill 
Nighy í aðalhlut-
verki, gerist í 
Reykjavík.

Íshöll illmennisins 
í Bond-myndinni 

Die Another Day var á Íslandi. Sá 
vondi var þó ekki íslenskur heldur 
breskur aðalsmaður – eða reyndar 
DNA-breyttur Kóreumaður.

Tommy Lee réttlætir aðferðina 
sem notuð er til að berjast á móti 
eldgosinu í Volcano með því að 
segja að „svona gera menn þetta á 
Íslandi“.

Sérstaklega er tekið fram að snæ-
uglan sem Jim Carrey drepur óvart 
með kampavínskorktappa í Dumb 
and Dumber sé íslensk.

Aumingja við. Litla krúttlega þjóðin ein og yfirgefin í miðju Atlantshafinu. Þótt við berum okkur mannalega og nefnum Björk, 
íslenska hestinn og glímuna til marks um yfirburði okkar og getu, verðum við þó seint meira en pönslænið í áframhaldandi 
brandara skemmtanaiðnaðarins. Hin sauðslega mynd sem nýlega var dregin upp af okkur í The Daily Show er ekkert einsdæmi. 
Við höfum oft áður verið aðhlátursefni í Hollywood.

1. Úr Iceland frá 1942. Katrina í „ekta 
íslenskum fötum“ með dátanum, vini 
hans sem kallaði Íslendinga „eski-
móa“ og pabbanum gráðuga. 2. Úr 
Journey to the Center of the Earth frá 
1959. Íslendingurinn Hans er lengst til 
vinstri með gæsina Geirþrúði. 3. John 
Cleese og Jamie Lee Curtis í Fiskinum 
Vöndu datt í hug að fara til Íslands í 
ástarbrímanum. 4. Hómer og Marge 
ganga fram hjá alíslenskri matsölu. 
5. Dale Cooper var andvaka vegna 
íslenskra drykkjuláta í Twin Peaks. 6. 
Greta Scacchi sem June Gudmunds-
dottir í The Player.
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Meira Ísland í Hollywood



40,09% 

33,18% 

63,07% 

Fí
to

n/
S

ÍA

Við stöndum upp úr
Fréttablaðið er með 57% meiri lestur en 24 stundir

og 90% meiri lestur en Morgunblaðið

Meðallestur á tölublað m.v. allt landið, 18–49 ára. Könnun Capacent í nóvember 2007 – janúar 2008.

Fréttablaðið er mest lesna dagblað landsins samkvæmt nýjustu 
könnun Capacent Gallup. Fréttablaðið hefur mikið forskot á 
samkeppnisaðila sína miðað við meðallestur á tölublað hjá 
aldurshópnum 18–49 á öllu landinu. Við erum bæði þakklát og 
stolt og bendum auglýsendum á að notfæra sér þessa vitneskju 
þegar þeir ákveða hvar auglýsingu þeirra er best borgið.

ur en Morgunblaðið
justu
á

át og
neskju

Allt sem þú þarft... ...alla daga
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PÓSTKORT FRÁ AFRÍKU
Anna Margrét  Björnsson skrifar frá Tógó GÓÐ VIKA / SLÆM VIKA

HELGARKROSSGÁTAN

Góð vika fyrir...

Jeppaeigendur

Á meðan stór hluti þjóðarinnar 
sat fastur í mannhæðaháum snjó-
sköflum og allir fjölskyldumeð-
limir voru nýttir til að ýta kerr-
unni af stað eru jeppaeigendur 
sigurvegarar vikunnar. Þeir hafa 
vafalítið notið þess að horfa á 
smábílana spóla tímunum saman 
en síðan farið út og hjálpað til 
við að ýta með sjálfumglöðu 
glotti á vör.

Fylgismenn reykinga-
bannsins
Loksins, loksins 
sagði Guðlaugur Þór 

Þórðarson heil-
brigðisráðherra 
sitt álit á hinu 
umdeilda reyk-

ingabanni. Reyndar beitti Guð-
laugur hinu alkunna smjörklípu-
bragði Sjálfstæðisflokksins og 
beindi sjónum sínum að reyking-
um þingmanna, vildi með öðrum 
orðum banna reykingar í Alþing-
ishúsinu. Hann hafði hins vegar 
fá orð um sjálft reykingabannið 
sem er við lýði á öldurhúsum 
borgarinnar.

Börn Nóbelskáldsins
Samkeppniseftirlitið hefur 
úrskurðað að Forlagið megi ekki 
gefa út verk Halldórs Laxness. 
Börn skáldsins fögnuðu og hugsa 
sér gott til glóðarinnar og aðrir 
útgefendur eru farnir 
að telja krónurnar í 
buddunni. Væntan-
lega verður hart 
barist um Sjálfstætt 
fólk og Heimsljós 
þegar verkin verða 
á lausu.

Vond vika fyrir...

Metró-bankaræningja

Þeir sem hafa talið sér trú um að 
auðvelt sé að ræna banka ættu 
að rannsaka gaumgæfilega hegð-
un þeirra sem létu til skarar 
skríða í útibúi Glitnis við Lækj-
argötu. Þeim fannst tilvalið að 
fagna „velheppnuðu“ verki með 
því að láta snyrta á sér hendur 
og andlit og fá smá lit en löggan 
hefur engan skiln-
ing á slíkum 
aðgerðum og 
greip þá glóð-
volga.

Vilhjálm Þ. Vil-
hjálmsson
Þótt engin nöfn séu í 
hinni ákaflega 
spennandi REI-
skýrslu dylst engum 
að vikunni gat varla 
lokið verr fyrir fyrrum 
borgarstjórann, Vilhjálm Þ. Áfell-
isdómur segja margir yfir gamla 
borgarstjóranum sem klökknaði 
á fundi borgarráðs og í samtölum 
við fjölmiðla. Sem betur fer, eins 
og Vilhjálmur sagði sjálfur, á 
hann góða fjölskyldu að. 

Hófsama
Ekki verður sagt að Íslendingar 
hafi fylgt eftir lögmálum nær-
ingarfræðinga – að allt sé gott í 
hófi. Vikan hófst á hefðbundnu 
bolludagsáti þar sem fólk á öllum 
aldri tróð í sig rjóma, sultu og 
deigi. Á þriðjudeginum lagðist 
hún síðan í saltkjötsát og gaf 
ekkert eftir og á miðvikudegin-
um sameinaðist fjölskyldan 
síðan fyrir framan sjónvarpið og 
át nammið sem börnin höfðu 
betlað í Kringlunni.
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 Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón:
Þá sendir þú SMS-ið: JA LAUSN JON

Þú gætir unnið 
GOSA geisladisk!

Leystu
krossgátuna!

Þú sendir SMS skeytið
JA LAUSN LAUSNARORÐ

á númerið 1900!

Lausn krossgátunnar er birt að viku liðinni á vefnum, www.this.is/krossgatur

Hér í Tógó er ekki auðvelt að rata. 
Fæstar götur bera heiti og fæstir 
hér eru með heimilisfang. Best er 
því að fá einhvern til að keyra sig 
sem þekkir til og semja um verðið 
fyrirfram. Allur gangur hefur verið 
á bílstjórunum hér. Einn til dæmis 
stoppar hjá frænda sínum, hjá 
skattstofunni, á bílaverkstæði til að 
sýna hvað hinn bíllinn hans er flott-
ur og kaupir líka hálsfesti handa 
konunni sinni á leiðinni þannig að 
bílferðin tekur nokkra klukkutíma. 
Í gær vildum við skoða okkur um 
vítt og breitt um Lomé svo að ungur 
maður, Robert, sem vinnur við að 
dytta að hótelinu fannst til þess 
verks að vera bílstjóri dagsins. Far-
artækið var að hruni komið og það 
vantaði sæti, útvarp og fleiri hluti 
sem betra er að hafa í bílum. Það 
var þó skrölt af stað niður götuna 
sem liggur fyrir ofan hótelið með 
gluggana galopna. Gatan fyrir ofan 
hótelið er mjög breið og ómalbikuð 
(eins og flestar götur hér) og eftir 
henni miðri geysist gömul eimreið 
en hún er að flytja fosfat sem notað 
er í áburð. Manni verður alltaf 
hverft við þegar hún keyrir eftir 
götunni og bílar, geitur, börn og 
fólk verða að taka til fótanna.   

Fyrsta stopp er Le Marché du 
Fetish sem er markaður þar sem 
heimafólkið getur nálgast allar 
vörur sem þarf til voodoo-galdra og 
lækninga. Róbert er lotningarfull-
ur á svip og ætlar að hjálpa okkur 
að díla við galdralæknana sem 
ganga til móts við okkur. Hér í Tógó 
eru þrenns konar trúarbrögð – 
kristni, íslam og svo anime sem er 
trú á náttúruna og stokka og steina. 
Róbert segir mér að hann sé kaþ-
ólskur en það er augljóst að hann, 
líkt og flestir innfæddir, bera 
ómælda virðingu fyrir þessari 

fornu dýrkun á ýmsum náttúruguð-
um, góðum og slæmum. 

Lyktin hér á markaðnum er ólýs-
anleg. Hrúgur af dauðum dýrum 
liggja um allt á stórum borðum. 
Uglur, hlébarðar, snákar, mýs, ljón, 
rottur, hundar og alls kyns fuglar 
liggja hér rotnandi og maðkétnir. 
Flugur sveima yfir öllu en galdra-
læknirinn byrjar strax að prútta, 
2000 Tógófranka ef maður vill taka 
mynd. Svo útskýrir hann til hvers 
dýrin eru. „Hér eru engir slæmir 
galdrar. Bara góðir galdrar. Voodoo 
er bara notað til góðs,” segir hann. 
„Hér er ugla. Við gerum úr henni 
duft og setjum duftið í ristur á lík-
amanum til að fæla burtu illa anda.“ 
Mús er notuð til að halda meindýr-
um frá hýbýlunum og ef þú ert bit-
inn af snák færðu móteitur úr snák. 
„Þetta er stundum dálítið eins og 
hómópatía,“ segir voodoo-læknir-
inn. „Við læknum það illa með því 
illa.“ 

Skömmu síðar leiðir hann mig 
inn í dimmt bakherbergi þar sem 
hann segir að hið raunverulega 
voodoo fari fram. Þar er ég kynnt 
fyrir ungum dreng sem talar ekki 
frönsku og hinn maðurinn útskýrir 
að þetta sé sonur höfðingja frá 
Benin sem ætlar að blessa mig og 
selja mér galdrahluti. Ég þarf að 
segja nafn mitt þrisvar og þá notar 

drengurinn hristu og skál og segir 
eitthvað óskiljanlegt, væntanlega á 
tungu Benin-manna. „Þetta eru fet-
ish-in sem þú getur notað,“ segir 
voodoo-maðurinn. Hann sýnir mér 
stórt svart fræ sem er gott fyrir 
minnið og styttu af guði sem er með 
útbrunna Marlboro-sígarettu í 
munninum. „Þessi guð verndar 
heimili þitt gegn þjófum og öðrum 
óboðnum gestum.“ Þegar ég spyr 
af hverju herra Securitas sé með 
Marlborostubb í munninum þá er 
svarið: „Hann reykir ekkert endi-
lega Marlboro. Þú getur líka alveg 
gefið honum Winston, Camel eða 
Lucky Strike. Ekkert mál.“ Háls-
festi á að veita manni heppni, lítill 
skrýtinn viðarstubbur er ástargald-
ur, stór grein er „náttúrulegt viagra 
fyrir herramenn en bætir einnig 
næmi kvenna,“ og tvær óhugnan-
legar styttur af karli og konu eiga 
að vernda fjölskylduna. Eftir að 
skoða alla gripina á ég að velja allt 
eða eitthvað af þessu og höfðingja-
sonurinn hristir skeljar til að láta 
guðina segja sér verðið. Ég þori 
ekki öðru en að taka einn grip aðal-
lega af hræðslu. Þá er gripurinn 
blessaður og ég aftur og ég þarf að 
beygja mig og endurtaka einhverj-
ar hreyfingar þrisvar sinnum. 
Þegar ég sting þessu ofan í hliðar-
töskuna er ég alveg sannfærð um 
að eitthvert furðulegt dulmagn 
verði í farteskinu til Íslands sem ég 
verð að bera virðingu fyrir. 

Ég hitti Róbert fyrir utan og spyr 
hvort hann trúi á þetta. Hann hvísl-
ar að mér að afríska trúin sé afar 
afar kraftmikil.“ Ef ég myndi vilja 
fá þig sem eiginkonu þá gæti ég 
notað voodoo. Og þá gætirðu ekkert 
gert, bara alls ekki neitt,“ segir 
hann sannfærður með lotningar-
fullum tón. 

Góðir galdrar og reykjandi guðir



TILBO‹     149.990
FULLT VER‹ kr. 189.990

TILBO‹     69.990
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TILBO‹     129.990
FULLT VER‹ kr. 149.990
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FULLT VER‹ kr. 229.990
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Panasonic TH42PV7F
42" V-Real 2 PLASMA BREIÐTJALD með 1024x768 punkta 
uppl., V-Real Engine, Advanced 3D Colour management, Motion 
Pattern Noise Reduction, 3D Comb Filter, HD Ready, Progressive 
Scan, Real Black Drive 8.000:1 skerpu, VIERA Link, 20w Nicam 
Stereó, V-Audio Surround, 2 x Scart (með RGB), 1 HDMI, 
Component, SVHS, CVBS, PC, heyrnatólstengi, textavarpi ofl.

V-Real Engine tæknin tryggir bestu upplausn og bjartari og betri mynd

Advanced 3D Colour Management og allir litir verða skýrari og skarpari en áður

Motion Pattern Noise Reduction tryggir betri litaaðgreiningu við mikla hreyfingu

Real Black Drive og þú færð meiri aðgreiningu í svartan lit

VIERA Link og þú getur stýrt öllum Panasonic tækjum með einni fjarstýrinu

LINK

149 911TILBO‹‹

Panasonic TX26LE7F
26" V-Real LCD BREIÐTJALDSSJÓNVARP með 
1366x768 punkta upplausn, V-Real tækni (einstök 
myndgæði), HD Ready, Progressive Scan, 3.000:1 
skerpu, Backlight Control, VIERA Link, 16w Nicam 
Stereó hljóðkerfi, 2 x Scart (með RGB), HDMI, 
Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi og 
textavarpi.

Panasonic TX32LE7F
32” HD 16:9 LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 
1366x768 punkta upplausn, HD Ready, V-Real tækni 
- einstök myndgæði, Progressive Scan, 3.000:1 
skerpu, Backlight Control, VIERA Link, 16w Nicam 
stereó hljóðkerfi, 2 x Scart (með RGB), HDMI, 
Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi og 
textavarpi.

Panasonic TX32LX70F
32" LCD BREIÐTJALDSSJÓNVARP með 1366x768 
punkta upplausn, V-Real 2 tækni (einstök myndgæði), 
HD Ready, IPS Alpha skjá, 100Hz Motion Picture Pro, 
Progressive Scan, 8.500:1 skerpu, Sub-Pixel Control, 
VIERA Link, 20w Nicam Stereó með V-Audio Surround 
hljóðkerfi, 2 x Scart (með RGB), 2 x HDMI, Component, 
SVHS, CVBS, PC og heyrnartólstengi og textavarpi.

Panasonic TX37LZD70F
37" Full HD 1080p LCD BREIÐTJALD með 1920x1080 punkta 
upplausn, V-Real Pro 2 Engine tækni, IPS Alpha skjá, Intelligent 
Scene Controller, Advanced 3D Colour management, Sub-Pixel 
Control, HD Ready, Progressive Scan innb. digital DVB-T mótt., 
8.500:1 skerpu, VIERA Link, innb. SDHC kortalesara, 20w 
Nicam Stereó með V-Audio, 2 x Scart (með RGB), 2 x HDMI, 
Component, SVHS, CVBS, PC og heyrnatt., textavarpi ofl.

LINK LINK LINKLINK

PLASMA

Full
HD

GÆÐI Á BETRA VERÐI



44  9. febrúar 2008  LAUGARDAGUR

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ef ég skil þetta rétt segir þetta að jóla-
bónusinn sé farinn út um gluggann! Afkoma ársins

Úff! Það er 
kannski eins 
gott að við 
komumst 
af þessum 
hjólhesti!

Whatever! 
Pabbi mun 
drepa mig 

hvort sem er!

Ekki alveg strax! Hann 
notar það aldrei og mun 

örugglega ekki taka eftir því 
að það sé horfið í einhvern 

tíma!  Dásamlegt! Hann 
hefur alltaf viljað sjá mig á 

Death Row!

Rólegur! 
Það þarf 

enginn að 
komast að 
því að við 
vorum á...

MÓTOR-
HJÓLI???

Mótorhj... 
Hvaða 

mótorhjóli?

Maggi! Ekki reyna þetta! 
Við erum BRJÁLUÐ!

Og 
dálítið 
hrifin!

a da tum tum! Tum tum 
tum! Ta tum tum! Tum tum 
tum! Ta da tum tum! Tum 
tum tum! Tum tum tum!

Pierce, síminn 
þinn er að 
hringja!

Dook-a-
dook-a-
dook-a t

Hvernig 
visirðu að 
Pierce ætti 

hann? 

Hver annar 
væri með 

trommusólóið 
úr In-A-Gadda-
Da-Vida sem 

hringitón?

Sögur af 
dýrahótelinu Hvað er þetta – fegurðar-

samkeppni? Ég er kannski ekki krúttleg-
asti hundurinn hérna...

En ég rústa keppnina um 
vinsælustu stúlkuna.

Ertu viss um að 
þér finnist í lagi 

að skilja Lóu eftir 
hjá barnapíu 

svona snemma?

Lárus, Tinna 
er ekki 

barnapía... 
hún er systir 

mín!

Ef það er einhver mann-
eskja sem ég treysti fyrir 
börnunum mínum 
er það Tinna.

Hún er gáfuð, klók, 
umhyggjusöm, 

ástúðleg...

...og svo veit hún að ef 
hún hegðar sér illa drepur 

mamma hana.

Hefð er fyrir því í 
boltagreinum að 
dómarar hittist og 
fari yfir tímabilið. 
Skoði hvaða brot 

hafi verið framin á 
vellinum. Slíkar ráð-

stefnur eru yfir-
leitt vel sóttar 

enda vilja allir vera 
inni í nýjustu málunum. Og svo er 
skrifuð skýrsla sem er birt opin-
berlega og þar geta leikmennirnir 
fræðst um hvað þeir megi gera og 
hvað ekki. 

Ekki hefur þó verið hefð fyrir 
því að dæma menn í leikbönn eftir 
slíkar ráðstefnur. Þetta vita allir, 
jafnt leikmenn, þjálfarar og dóm-
arar. Og hjá stjórnmálamönnum 

gilda sömu reglur. Þar er enginn 
dæmdur fyrir eitthvað sem hann 
gerði í fyrndinni, það eru í staðinn 
sett bara ný lög sem koma í veg 
fyrir að slíkt gerist aftur.

Stjórnmálamenn eru nefnilega 
stjórnmálamenn vegna þess að 
þeir sækjast eftir völdum. Og í 
Reykjavík hefur þetta sannast 
hvað best. Þar eru allir sólgnir í 
völd og hika ekki við að stinga 
mann og annan í bakið til að setj-
ast í hinn eftirsótta borgarstjóra-
stól en því starfi fylgir víst skrif-
stofa á besta stað í Ráðhúsinu. Og 
brjálaður skríll sem öskrar að 
maður sé enginn „fokkíngs borgar-
stjóri“. Atburðarásin að undan-
förnu hefur kennt borgarstjórnar-
meðlimum að það borgar sig ekki 

að tala illa um neinn því eftir tvo 
mánuði gæti sá hinn sami verið 
nánasti samstarfsmaður manns.

Og nú, þegar REI-málið hefur 
verið til lykta leitt af hálfgerðri 
dómaranefnd borgarstjórnar, 
kemur í ljós að borgarstjórn er 
ekkert ósvipuð hinum svart-
klæddu körlum og ráðstefnum 
þeirra. Enginn er dæmdur fyrir 
eftirábrot sín heldur eru allir 
alveg rosalega fegnir að nú skuli 
loksins vera til lög yfir þetta allt 
saman. Hinir seku eru þá bara 
svona svipaðir og þeir tuddar sem 
framkvæmdu tveggja fóta tæk-
lingar á grasvellinum sem er hik-
laust rautt spjald í dag en var í 
mesta lagi áminning eða tiltal í 
denn.

STUÐ MILLI STRÍÐA Dómararáðið
FREYR GÍGJA GUNNARSSON SÉR SAMHENGI HLUTANNA

POND-
US...

Styrkir�úr
Pokasjó›i







- Fat Boy grjónastóllinn vinsæli er fermingargjöfi n í ár. Fæst í EGG. Skoðið í Skútuvogi um helgina.

Ferming
Fermingarsýning í Blómavali Skútuvogi

Í dag laugardaginn 9. febrúar og á 
morgun sunnudaginn 10. febrúar

Halldór Kr. Sigurðsson
sýnir réttu handtökin og 

gefur smakk á kransaköku.

Munið eftir
heimsenda fermingar-

póstinum frá Blómavali til
að taka þátt í fermingar-

leiknum okkar.

af allri fermingarvöru 

þessa helgi 

gegn framvísun 

 heimsenda 

fermingarpóstsins 

frá Blómavali 

30%
afsláttur

- Minnum á fermingarleik Blómavals - Þið getið unnið frábæra vinninga frá BT.

Sjáið skreytt
veisluborð 

fyrir ferminguna. 
Fáið hugmyndir!

Veljið servíettur, kertin,
sálmabókina, borðskrautið.

Í dag laugardag
milli kl. 14:00-16:00 Skútuvogur - Grafarholt - Akureyri - Húsavík  

Egilsstaðir - Selfoss - Keflavík - Kringlan - Smáralind
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menning@frettabladid.is

Það er sannarlega nóg um að vera hjá tón-
listarunnendum um þessar mundir. Hátíðin 
Myrkir músíkdagar hefur glatt hjörtu og 
eyru undanfarna viku og í dag fara fram á 
hennar vegum fjórir tónleikar sem vert er 
að gefa gaum.

Blásaraoktettinn Hnúkaþeyr stígur á svið 
í Salnum kl. 14 í dag og flytur þar fimm 
verk. Verður þar meðal annars Íslandsfrum-
flutt verkið Variations for Wind Ensemble 
eftir Toshio Hosokawa, en hann er eitt 
þekktasta nútímatónskáld Japana, og frum-
flutt verkið Andar eftir Önnu S. Þorvalds-
dóttur en verkið var samið sérstaklega fyrir 
Hnúkaþey.

Strengjasveitin Aþena kemur fram í 
Listasafni Íslands kl. 18 og flytur þar verk 
eftir bæði íslensk og erlend tónskáld. 
Sveitin frumflytur verkið 10 mínútur fyrir 
2 fiðlur eftir Hildigunni Rúnarsdóttur, en 
verkið var samið að beiðni Hlífar Sigurjóns-

dóttur og Hjörleifs Valssonar árið 2006. 
Verkið er í tíu stuttum köflum og var leitast 
við að hafa þá ólíka til að nota sem best 

möguleikana sem í fiðlunni búa. Úr vöndu 
er að ráða kl. 20 þar sem að þá fara fram 
tónleikar á tveimur stöðum. Í Salnum leik-
ur Camilla Söderberg verk fyrir blokkflautu 
og rafhljóð. Verkin eru flest eftir hana 
sjálfa, utan verksins Gullveig sem er eftir 
Kjartan Ólafsson. Camilla frumflytur verkið 
Possession sem hún samdi á þessu ári. 
Innblásturinn að verkinu er, eins og titillinn 
gefur til kynna, þörfin til að eiga og hættan 
á að verða þræll efnishyggjunnar.

Á sama tíma eru tónleikar í Langholts-
kirkju undir yfirskriftinni „Music when 
soft voices die“. Þar koma fram þeir Einar 
Jóhannsson klarinettuleikari og Douglas 
Brouchie orgelleikari og flytja dagskrá sem 
tileinkuð er minningu Richards Talkowsky 
sellóleikara sem lést í fyrra. Á tónleikunum 
verður frumflutt verkið Exultavit Maria eftir 
Jónas Tómasson og fleiri tónskáld koma 
einnig við sögu.

Tónlistarveislan heldur áfram

AÞENA Ein af þeim hljómsveitum sem koma 
fram á Myrkum músíkdögum í dag.

Ekki er lát á frumsýningum hjá stóru 
leikhúsunum um þessar mundir. Í gær-
kvöld voru tvær frumsýningar, í Íslensku 
óperunni og hjá Leikfélagi Akureyrar, og 
í kvöld frumsýnir Þjóðleikhúsið leikritið 
Baðstofuna eftir Hugleik Dagsson. 

Leikritið Baðstofan er sýnt í Kassanum á Lindargötu 
7. Hugleikur Dagsson heldur þar áfram að kanna 
ástand íslensku þjóðarinnar, eins og hann hefur gert 
í myndum sínum og myndasögum, og möguleika 
leikhússins í félagi við Stefán Jónsson leikstjóra, 
Ilmi Stefánsdóttur leikmyndahöfund og hljómsveit-
ina Flís. Nú horfir Hugleikur um öxl en Baðstofan 
fullkomnar þannig þríleik höfundarins sem krufði 
samtímann í leikritinu Forðist okkur og spáði í 
framtíðina í söngleiknum Legi. Það eru hinir fornu 
menningarhættir fornra byggða sem þeir félagar 
Stefán og Hugleikur þekkja úr fornum byggðum 
ætta sinna í Svarfaðardal og Skagafirði sem eru 
settir undir kastljós þeirra félaga.

Baðstofan er þriðja leikritið úr smiðju Hugleiks 
Dagssonar og hópsins sem stóð að leikritinu Forðist 
okkur og söngleiknum Legi. Í þetta sinn beinir 
hópurinn sjónum sínum að fortíð okkar Íslendinga. 
Verkið gerist í kringum sautján hundruð og súrkál og 
þar skyggnast áhorfendur inn í myrkan en magnaðan 
heim því í baðstofunni er ekki allt sem sýnist. Á þeim 
tímum þegar mannskepnan þurfti að hafa sig alla við 
til að komast af átti fólk sér líka drauma og þrár. 

Þegar ótótlegri skepnu skolar á land við bæinn 

Logn fer af stað óvenjuleg atburðarás, því ekki vilja 
allir fóstra þennan annarlega gest. Hjörtun slá 
hraðar og ekki öll í takt, huldufólkið lætur á sér 
kræla og yfir öllu vofir ægilegt harðæri – ekki aðeins 
hið ytra heldur einnig hið innra. Úr þessum hörm-
ungum sprettur þó sitthvað fallegt og kolsvartur 
húmor höfundarins nýtur sín einkar vel.

Hljóðheimur verksins er afar sérstæður en 
heiðurinn að honum eiga leikmyndahönnuðurinn og 
myndlistarmaðurinn Ilmur Stefánsdóttir og félagar 
úr tríóinu Flís – Davíð Þór Jónsson, Helgi Svavar 
Helgason og Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson ásamt 
hópnum. Hljóðfærin sem leikið er á í sýningunni eru 
öll sérstaklega gerð fyrir þetta verkefni og eiga 
uppruna sinn í gömlum verkfærum og áhöldum, þar 
er til að mynda leikið á  bein og steina, rokk, vefstól 
og frumstætt orgel auk þess sem  strokkum og 
taðkvörn er líka breytt í hljóðfæri.

Leikstjóri sýningarinnar er Stefán Jónsson en 
aðstandendur uppfærslunnar eru mikið til þeir sömu 
og í fyrri uppsetningum verka Hugleiks; Ilmur 
Stefánsdóttir og félagar úr Flís tóku einnig þátt í 
uppfærslunni á Forðist okkur og söngleiknum Legi. 
Þórunn Elísabet Sveinsdóttir sér um búninga en hún 
hlaut Grímuverðlaunin á síðasta ári fyrir sína vinnu 
við söngleikinn Leg sem og félagarnir í Flís sem 
sömdu og útsettu tónlist söngleiksins. Um lýsingu 
sér Egill Ingibergsson. Leikarar í sýningunni eru 
Brynhildur Guðjónsdóttir, Dóra Jóhannsdóttir, Elma 
Lísa Gunnarsdóttir, Stefán Hallur Stefánsson, Valur 
Freyr Einarsson og Vignir Rafn Valþórsson  auk 
hinna fjölhæfu listamanna í Flís sem leika nú í fyrsta 
sinn á fjölum Þjóðleikhússins.  pbb@frettabladid.is

Gestur kemur að Logni

Sýning
Nú stendur yfir myndlistarsýningin 
Ljósbrot í Artóteki Borgarbókasafns 
Reykjavíkur, Tryggvagötu 15. Á 
sýningunni má sjá myndir sem 
rithöfundurinn Kristín Marja 
Baldursdóttir valdi saman. Þar eiga 
verk meðal annarra Aðalheiður 
Valgeirsdóttir, Björg Þorsteinsdóttir, 
Guðbjörg Lind Jónsdóttir og Valgerð-
ur Hauksdóttir. 

Sýning Hildigunnar Birgisdóttur, 
Um tilgangsleysi allra hluta, var 
opnuð í Nýlistasafninu í gær. Til-
raunakennd verk Hildigunnar 
byggjast gjarnan á leikjum, leik-
irnir á reglum og reglur eru kerfi. 
Kerfin eiga rætur sínar að rekja 
til eðlisfræðilegra fyrirbæra og 
heimspekilegra vangaveltna um 
hringrásir og heimskerfi en lúta 
lögmálum og formfræði leikja og 
spila. En í leikjunum eru reglurn-
ar ekki fullkomnar, einhver 
svindlar og sum kerfin ganga alls 
ekki upp.

Hildigunnur útskrifaðist frá 
Listaháskóla Íslands árið 2003 og 
hefur síðan sýnt hér heima og 
erlendis. Hildigunnur hefur verið 
virk á ýmsum sviðum listarinnar, 
hún hefur meðal annars stýrt sýn-
ingum, má nefna Grasrótarsýn-
ingu Nýlistasafnsins árið 2005 og 
sýningaröð vesturveggjar Skaft-
fells sumarið 2006. Hildigunnur er 

að auki einn af stofnendum Útúr-
dúrs, bókverkaverslunar í miðbæ 
Reykjavíkur. 

Sýning Hildigunnar stendur 
yfir í þrjá mánuði en Nýlistasafn-
ið er á Laugavegi 26 og er opið alla 
daga frá 12-17. - vþ

Tilgangsleysi hluta

TILGANGSLEYSI Hildigunnur Birgisdóttir 
sýnir í Nýlistasafninu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Í dag fer fram Heimsdagur í menn-
ingarmiðstöðinni Gerðubergi í 
Breiðholti í tengslum við Vetrarhá-
tíð. Dagskrá Heimsdagsins er fyrst 
og fremst ætluð börnum og unglin-
um, en öll fjölskyldan ætti að geta 
skemmt sér vel. Unga fólkið fær 
tækifæri til að taka þátt í listsmiðj-
um tengdum menningu framandi 
landa. 

Á meðal þess sem boðið er upp á 
er maracas-hristusmiðja, skosk 
danssmiðja, lífræn kviksjá, vík-
inga- og vopnasmiðja, kennsla í 
pappírslistinni origami og kennsla í 
japanskri leturgerð.

Smiðjurnar hefjast kl. 13 og kl. 

16 fer fram eins konar uppskeru-
hátíð þar sem afrakstur listsmiðj-
anna verður sýndur. - vþ

Heimsdagur í 
Gerðubergi

SKOTAPILS Boðið verður upp á kennslu í 
skoskum dansi á heimsdegi í Gerðu-
bergi.

LEIKLIST Það er dimmt í 
bænum að Logni þangað 
sem Hugleikur Dagsson 
stefnir áhorfendum til fund-
ar við forfeður okkar eins og 
skáldið ímyndar sér þá. 

MYND: ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ/EDDI

GAMANÓPERAN

SÍGAUNABARÓNINN
EFTIR JOHANN STRAUSS - Íslensk þýðing: Egill Bjarnason og Þorsteinn Gylfason

Í GAMLA MJÓLKURSAMLAGINU BORGARNESI

Leikstjóri: Ása Hlín Svavarsdóttir • Stjórnandi: Garðar Cortes

Píanóleikur: Zsuzsanna Budai
Miðapantanir 437 1598 • tskb@simnet.is

Upplýsingar á: www.borgarbyggd.is

Tónlistarskóli Borgarfjarðar

Frumsýn. 7. feb. kl. 20.00 - UPPSELT
2. sýn. 9. feb. kl. 20.00 - UPPSELT
3. sýn. 10. feb. kl. 20.00 - UPPSELT

4. sýn. 16. feb. kl. 20.00 - LAUS SÆTI
5. sýn. 17. feb. kl. 20.00 - LAUS SÆTI

6. sýn. 19. feb. kl. 20.00 - LAUS SÆTI

27. febrúar 

28. febrúar

2.mars



Miðasala í síma 4 600 200 I www.leikfelag.is 

ALLIR Í LEIKHÚS Á AKUREYRI!

UPPSELTUPPSELT
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UPPSELTUPPSELT
UPPSELTUPPSELT
UPPSELTUPPSELT
UPPSELTUPPSELT
UPPSELTUPPSELT
UPPSELTUPPSELT
UPPSELTUPPSELT
UPPSELTUPPSELT
UPPSELTUPPSELT
UPPSELTUPPSELT

kl. 19.00
kl. 20.00
kl. 20.00
kl. 19.00
kl. 22.30
kl. 19.00
kl. 22.30
kl. 20.00
kl. 20.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 22.30
kl. 20.00
kl. 20.00
kl. 19.00
kl. 19.00

Lau 9/2
Sun 10/2
Fim 14/2
Fös 15/2
Fös 15/2
Lau 16/2
Lau 16/2
Sun 17/2
Fim 21/2
Fös 22/2
Lau 23/2
Lau 23/2
Sun 24/2
Fim 28/2
Fös 29/2
Lau 1/3

Sun 2/3
Fim 6/3
Fös 7/3
Lau 8/3
Fös 14/3

Nýjar sýningar í sölu
Lau 9/2
Fös 15/2
Lau 1/3
Lau 8/3
Sun 9/3
Fim 13/3
Mið 19/3
Fim 20/3

kl. 20.00
kl. 20.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00

kl. 22.30
kl. 22.30
kl. 22.30
kl. 22.30
kl. 20.00
kl. 20.00
kl. 19.00
kl. 20.00

UPPSELTUPPSELT
örfá sæti laus
UPPSELTUPPSELT
UPPSELTUPPSELT
UPPSELTUPPSELT

örfá sæti laus
örfá sæti laus
örfá sæti laus
örfá sæti laus
laus sæti
laus sæti
Dymbilvika
Skírdagur

LEIKARAR: AÐALSTEINN BERGDAL, ATLI ÞÓR ALBERTSSON, GUÐJÓN DAVÍÐ KARLSSON, HALLGRÍMUR ÓLAFSSON, JÓHANNES HAUKUR JÓHANNESSON, KRISTÍN ÞÓRA HARALDSDÓTTIR, 
LINDA ÁSGEIRSDÓTTIR, MARGRÉT HELGA JÓHANNSDÓTTIR, TINNA LIND GUNNARSDÓTTIR, RANDVER ÞORLÁKSSON, VALDIMAR ÖRN FLYGENRING, VIKTOR MÁR BJARNASON,ÞRÁINN KARLSSON OGÁRNI TRYGGVASON.

HÖFUNDUR: GEORGE FEYDEAU LEIKGERÐ OG ÍSLENSKUN: GÍSLI RÚNAR JÓNSSON LEIKSTJÓRN: MARÍA SIGURÐARDÓTTIR
LEIKMYND OG BÚNINGAR: SNORRI FREYR HILMARSSON LÝSING: BJÖRN BERGSTEINN GUÐMUNDSSON TÓNLIST: SPRENGJUHÖLLIN
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SILFUR-
LITAÐUR 
Næfurþunn-
ur kjóll með 
silfurlitum 
pensisförum 
frá Dolce og 
Gabbana.

utlit@frettabladid.is

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

Gullfallegan og klass-
ískan skyrtukjól frá 
Diane von Fursten-

berg. Fæst í Trilogiu, 
Laugavegi. Stuttan og 

sexí mynstr-
aðan kjól frá 

Diane von 
Furstenberg. 

Fæst í 
Trilogiu, 

Laugavegi.

OKKUR 
LANGAR Í

…

Gamaldags dansskó í silfurlituð-
um tón. Fást í Trilogiu, Laugavegi.

Kjólar sem litu út eins og nútímalistaverk voru áberandi hjá nokkrum 
hönnuðum fyrir vor og sumar 2008. Hjá Dolce og Gabbana fengu tíu 
ungir listamenn að spreyta sig á að mála á silki og taft og lokaafurðina 
mátti nýlega sjá á tískupöllum í Mílanó. „Við vildum láta handmála 
efnin svo að sérhver kjóll væri einstakur,“ sagði Domenico Dolce en 
tvíeykið ítalska var innblásið af málverkum Julians Schnabel. Svíinn 
Paolo Melim Anderson fetaði á sömu braut með vorlínu Chloé en þar 
gat að líta silkikjóla sem litu út eins og graffítíverk og skörtuðu 
sterkum litum. Batik-mynstur ýmiss konar eru líka að koma sterkt inn 
þannig að það væri ekki vitlaust að taka upp gömlu hnýtiaðferðina og 
búa til nokkra listræna sumarkjóla.  - amb

MÁLARALIST BLANDAST TÍSKUNNI

Kjóllinn er hinn nýi 
strigi næsta sumar 

> TÍSKUFRÉTTIR VIKUNNAR
Tískuvikan í New York er í 
algleymingi en tískumafían beinir 
líka augum sínum að tískuvikunni í 
Kaupmannahöfn sem einnig stend-
ur yfir. Danskir hönnuðir eru svo 
sannarlega komnir inn á hið alþjóð-
lega tískukort og samkvæmt breska 
Vogue eru helstu merkin sem sýna 
á tískuvikunni Baum und Pferd-
garden, Peter Jensen, BY Malene 
Birger og okkar eigin íslenska Steinunn Sigurðardóttir. 
Um helgina sýna svo Henrik Vibskov og Anna Gulman. 

PRINSESSUKJÓLL 
Glæsilegur djúpfjólublár 
og karrígulur handmál-
aður kjóll frá Dolce og 
Gabbana.

LISTRÆN TISKA 
Graffítílist og sterk-
ir litir á silkikjólum 
hjá Chloé fyrir vor 

og sumar 2008.

HANDMÁLAÐ 
Fallegur lillablár 
stuttur ballkjóll 

frá Dolce og 
Gabbana.

Ég millilenti í París um daginn og kom við í Galerie Lafayette sem er 
ágætis stórverslun, sérstaklega ef maður er að flýta sér því þarna er 
að finna öll helstu tískumerkin allt frá þeim hræódýru og upp í þau 
fínu. Gluggarnir voru dekkaðir bak og fyrir í auglýsingum fyrir nýja 
ilmvatn Chloé tískuhússins en þessi sérstaki ilmur virðist vera aðal 
tískufréttin um þessar mundir í Frakklandi. Risavaxin auglýsinga-
spjöld klæddu verslunina með myndum af þremur stúlkum sem allar 
lentu á listum yfir best klæddu konur ársins 2008, en þær eru banda-
ríska leikkonan Chloe Sevigny, franska leikkonan Clémence Poésy og 
pólska fyrirsætan Anja Rubik. Allar eiga þær sameiginlegt að vera 
með háralit í ljósari skalanum og einstaklega frumlegan fatasmekk, en 
samkvæmt Svíanum Paolo Melim Anderson sem er að umbylta 
tískuhúsinu eru þær akkúrat það sem Chloé á að standa fyrir: næstum 
því ósvífin smartheit. Það þykir mér þó skemmtilegri fyrirmynd en 
stúlkurnar sem maður fær engan frið fyrir í gulu pressunni og mér 
finnst persónulega allar alveg hryllilega smekklausar: Paris Hilton, 
Lindsay Lohan, Amy Winehouse et al. 

Þessar svokölluðu „Bad girls“ eða slæmu stelpur dagsins í dag eru 
lausar við allt sem mætti kallast töff en eru samt fyrirmynd margra 
ungra stúlkna. Ég varð steinhissa að sjá heilan tískuþátt byggðan á 
Winehouse í franska Vogue sem þýðir greinilega að Frökkunum finnst 
enska heróínlúkkið eitthvað töff.  Melim Anderson virðist þó hrifnari 
af einhvers konar blöndu af nátturulegri konu með smá rokk og ról 
ívafi og fer sínar eigin leiðir. En aftur að leikkonunni Chloe Sevigny 
sem hefur oft verið nefnd „svalasta stúlka heims“ af tískupressunni. 
Hún hefur skellt sér út í fatahönnun og er að koma með línu í samstarfi 
við New York merkið Opening Ceremony. Sevigny lýsir fatnaðinum 
sem eins konar samblandi af rokki, barokki, rómantík, „psychobilly“ og 
pönki, „dálítið eins og ég.“ Hún viðurkennir líka fyrir franska Vogue að 
uppáhaldssjónvarpsþátturinn hennar hafi alltaf verið Húsið á sléttunni 
og að það útskýri blómamynstrin sem einkenni línuna. Sumsé allar 
stúlkur sem fíla rokkaða boli, blómakjóla og buxur í anda the Cramps 
ættu að kíkja á þessi skemmtilegu föt sem kallast Chloe Sevigny for 
Opening Ceremony og fást núna einungis í stóra eplinu og í ofursvölu 
versluninni Colette í París. 

Ósvífin smartheit

Ármúla 22 • 108 Reykjavík • Sími 533 5900 • www.skrifstofa.is
Opnunartími: mánud. - föstud. 9:00 til 18:00 og laugard. 11:00 - 15:00

HÅG Capisco er margverðlaunaður 
skrifstofustóll sem hentar einstaklega 
vel fyrir þá sem kjósa að vinna við 
hæðarstillanleg rafmagnsskrifborð. Það 
er mjög auðvelt að sitja í mjög lágri 
stöðu upp í það að vera hálfstandandi. 

Capisco skrifstofustóllinn 
er með10 ára ábyrgð og 
lífstíðarábyrgð á hæðarpumpu  
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Hönnuður
Peter Opsvik

Capisco er 
heilsuvænn
vinnufélagi

Tilboðsverð frá kr. 78.273.-
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Tvær Rokklandsplötur eru væntan-
legar á árinu. Sú fyrri, Rokkland 
2007, kemur út á næstu vikum en 
hingað til hafa Rokklandsplöturnar 
komið út fyrir jólavertíðina.

„Við ákváðum í fyrra að Rokk-
land 2007 kæmi ekkert út fyrr en 
eftir jól. Hún er að fara í fram-
leiðslu. Þetta eru risafyrirtæki sem 
sjá um þetta sem eru kannski ekk-
ert að drífa sig að svara dvergríki 
norður í íshafi,“ segir útvarpsmað-
urinn Ólafur Páll Gunnarsson, sem 
er maðurinn á bak við Rokk land. 
„Síðan er Jólarokkland tilbúin. 
Þetta er fjörutíu laga „master pís“ 
með alls konar sjaldgæfu efni,“ 

segir hann. Sú plata er væntanleg í 
nóvember en hún átti upphaflega 
að koma út fyrir síðustu jól.

Ólafur Páll vonast til að geta 
gefið út Rokklandsplötur eins 
lengi og kostur er. „Ég vona að 
þeir hjá Senu hafi áhuga á að 
standa í þessu með mér áfram á 
meðan það er líf í þessum þætti. 
Það er líka auðveldara að gera upp 
árið þegar það er liðið.“

Á meðal laga á Rokklandi 2007 
verður hið vinsæla Freight Train 
sem þau Lay Low, Pétur Ben og 
Ólöf Arnalds sungu saman þegar 
þau fóru hringinn í kringum land-
ið með Rás 2 í fyrra.  - fb

Tvöfalt Rokkland
ÓLAFUR PÁLL GUNNARSSON Tvær Rokklandsplötur koma úr herbúðum Óla Palla á 
þessu ári.

> VISSIR ÞÚ 
… Að París Hilton 
undirbýr nýja 
veruleikaþáttaröð 
sem byggist á 
nýjustu mynd 
hennar, The 
Hottie & The 
Nottie? Hilton 
varð meðal 
annars fræg 
fyrir þátttöku sína í 
veruleikaþáttaröð-
inni Simple Life með 
vinkonu sinni Nicole 
Simpson.

folk@frettabladid.is

Iva Nova er lokaatriði Vetrar-
hátíðar og spilar á Nasa í kvöld. 
Kvintettinn er leiðandi afl í 
rússnesku kvennapönki í þjóð-
lagastíl og er eiturhress á sviði. 
Stelpurnar eru frá Sankti 
Pétursborg og komu til landsins í 
gær. Þær ætla að hefja leik um 
klukkan níu og að sjálfsögðu er 
ókeypis inn eins og á alla atburði 
Vetrarhátíðar.

Ókeypis pönk

HRESSAR OG PÖNKAÐAR Iva Nova frá 
St. Pétursborg.
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"heilsteypt flott listarverk 
þar sem lögn leikstjórans 
er svo skýr að ekkert 
verður að vafamáli."

"stúlkuna túlkar Þóra Karítas
með mikilli nánd og styrk."

"samspil leikaranna 
er frábært."

"KK rammaði sýninguna
inn, var límið, var ryþminn, 
var lagið sem menn 
dilluðu sér við."

"vonandi að unnendur 
góðrar leiklistar láti 
ekki þessa sýningu 
framhjá sér fara"
 E.B. Fréttablaðið

"fátt sem geislar jafnmikilli 
ástríðu á sviði núna"

"Magnús Guðmundsson sýnir 
frábæran leik sem Martin."
 M.E. Morgunblaðið

"Sveinn Ólafur Gunnarsson 
fer vel með hlutverk Eddies, 
hann er yfirmátar svalur 
og jafnframt ástríðufullur".

"til hamingju!"
 Víðsjá. RÚV

Tryggðu þér miða 
núna í síma 551 4700 
eða á midi.is

Silfurtunglið, Austurbæ.
Síðustu sýningar: 
lau 9/2 kl 20 
fös 15/2 kl 20 
lau 16/2 kl 20

Ekki missa af Fool for Love!
Gagnrýnendur eru á einu máli

Kokkar landsins þurfa ekki 
lengur að æfa sig í eldhús-
um veitingahúsanna. Þeir 
eru komnir með æfingahús-
næði.

„Þetta er náttúrlega frábært og 
algjör bylting,“ segir Ragnar 
Ómarsson, matreiðslumeistari á 
Domo, um nýtt og fullkomið 
æfingahúsnæði sem hefur verið 
opnað í Síðumúla 16.

Þar verður Bocuse D´Or Aca-
demía Íslands með aðstöðu þar 
sem matreiðslumenn sem keppa 
fyrir Íslands hönd á erlendum vett-
vangi geta æft sig af kappi. Ber 
þar hæst hina frönsku Bocuse 
D´Or-keppni sem verður haldin í 
janúar á næsta ári en forkeppni 
verður haldin í júlí næstkomandi. 
„Þetta er eiginlega heimsmeistara-
keppni einstaklinga í matreiðslu. 
Maður kemst ekki hærra en þetta,“ 
segir Ragnar, sem verður fulltrúi 
Íslands í keppninni þar sem hann 
mun elda fyrir tólf manns.

Hann segir að nýja aðstaðan eigi 
eftir að skipta sköpum fyrir sig. 
„Ég hef farið í þessa keppni áður 
og þá var maður að æfa á vinnu-
staðnum á nóttunni. Þetta er allt 
annað. Þarna getur maður æft á 
eðlilegum tíma og vonandi skilar 
það einhverjum árangri.“ 

Að sögn Ragnars verður eldhús-
ið opið fyrir almenning þannig að 
hann geti fylgst með því sem fram 
fer. „Svo er pínulítill veitingastað-
ur uppi og við bjóðum tólf manns á 
æfingar stundum,“ segir hann.   - fb

Æfingahúsnæði 
opnað fyrir kokka

HLAÐBORÐ Gestir sem mættu á opnun húsnæðisins gátu valið úr dýrindis réttum.

ERNA OG JAKOB Erna Hauksdóttir, fram-
kvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustun-
nar, og Jakob Magnússon matreiðslu-
meistari skoðuðu nýju aðstöðuna.

Í NÝJA HÚSNÆÐINU Ragnar Ómarsson er mjög ánægður með nýju æfingaaðstöðuna 
í Síðumúlanum.  FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN
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NÝTT Í BÍÓ!NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

14
14
7

16

12
14
7
7

RAMBO kl. 8 - 10*
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM kl.1.40 - 3.50 - 6 ÍSL. TAL

ATONEMENT   kl. 5.50 - 10
BRÚÐGUMINN     kl. 2 - 4 - 8

* Kraftsýning

16

12
7

14
12
7
16

MEET THE SPARTANS      kl.3 - 6 - 8 -10
WALK HARD      kl.3 - 6 - 8
THE DARJEELING LIMITED      kl.3 - 6 - 10.10
BRÚÐGUMINN      kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
ALIEN VS PREDATOR 2  kl. 8 - 10.10

MEET THE SPARTANS kl. 2 - 4 - 6 - 8 -10
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM kl. 1 - 3.20 - 5.40 ÍSLENSKT TAL

WALK HARD kl. 6 - 8 -10
CLOVERFIELD kl. 8 -10
BRÚÐGUMINN kl. 1.30 - 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
BRÚÐGUMINNLÚXUS kl. 1.30 - 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
ALVIN & ÍKORNARNIR kl. 2 - 4 ÍSLENSKT TAL

RAMBO kl. 6 - 8 - 10
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM         kl.3-5.30 - 8 ÍSLENSKT TAL

ATONEMENT kl.3-6 - 9
CHARLIE WILSONS WAR kl. 10.30
BRÚÐGUMINN kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
DUGGHOLUFÓLKIÐ kl. 4

5%

5% 5%

 FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR BÍÓMIÐANN
MEÐ KREDITKORTI TENGDU AUKAKRÓNUM!

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Háskólabíó merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

    Borgarbíói merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

Regnboganum merktar með rauðu

"FRAMÚRSKARANDI!""FRAMÚRSKARANDI!"
- HJJ, MBL- HJJ, MBL

"FRAMÚRSKARANDI!"
- HJJ, MBL

EITTHVAÐ SKELFILEGT 
ER Á SVEIMI!

FRÁBÆRA GAMANMYND SEM GERIR GRÍN 
AF 300 SEM OG ÖÐRUM NÝLEGUM OG 

VINSÆLUM BÍÓMYNDUM!

ALVÖRU HETJUR
DEYJA ALDREI

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR BIG LEBOWSKY,
BLOOD SIMPLE OG FARGO  KEMUR NÝTT MEISTARAVERK!

8Ó S K A R S ® T I L N E F N I N G A R
MEÐAL ANNARS

B E S T A  M Y N D I N

Æðisleg mynd með óskarsverðlaunaleikkonuninni 
Hilary Swank og Gerard Butler úr 300.

ÁLFABAKKA KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

SELFOSS

AKUREYRI

NO COUNTRY FOR OLD MEN kl. 5:30 - 8 - 10:30 16

NO COUNTRY FOR OLD MEN kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 VIP
P.S. I LOVE YOU kl. 5:30 - 8 - 10:30 L

SWEENEY TODD kl. 5:30 - 8 - 10:30 16

UNTRACEABLE kl. 8 - 10:30 16

CHARLIE WILSON´S WAR kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 12

DEATH AT A FUNERAL kl. 2 - 4 - 6 - 8 7

THE GAME PLAN kl. 1 - 3:15 L

NAT. TREASURE 2 kl. 10:30 12

TÖFRAPRINSESSAN ÍSL TAL kl. 1 - 3:15 L

BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:30 L

NO COUNTRY FOR OLD MEN kl. 5:40 - 8 - 10:30 16 

P.S. I LOVE YOU kl. 5:30 - 8 - 10:30 L

SWEENEY TODD kl. 8D 16

UNTRACEABLE kl. 10:30 16 

THE GAME PLAN kl. 1:20 - 3:30 - 5:40 L

TÖFRAPRINSESSAN M/- ÍSL TAL kl. 1:10 - 3:20 L

BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL kl. 1:40D - 3:40D L

NO COUNTRY ...            kl.  8 - 10:20 -12:30 16

MEET THE SPARTANS kl. 4 - 6 - 8 7

MIST miðnætur Power sýning kl. 12 16 

SWEENEY TODD kl. 6 - 10 16 

TÖFRAPRINSESSAN ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

THE GAME PLAN kl. 2 L

MEET THE SPARTANS kl. 4 - 6 - 8 - 10 12

ÁSTRÍKUR M/ÍSL TALI kl. 2 - 4 L

UNTRACEABLE kl. 8 16

CLOVERFIELD kl. 10:10 16

BRÚÐGUMINN kl. 6 7

ALVIN OG ÍK... M/ÍSL TALI kl. 2 L

P.S. I LOVE YOU kl. 8 - 10:30 L

CHARLIE WILSON´S WAR kl. 8 12

CLOVERFIELD kl. 10:30 14

THE GAME PLAN kl. 3:40 - 5:50 L

BRÚÐGUMINN kl. 3:40 - 5:50 7

ALVIN OG ÍKO... M/- ÍSL TAL kl. 1:40 L

BÝFLUGUMYNDIN  ÍSL TAL kl. 1:40 L

- bara lúxus
Sími: 553 2075

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!
RAMBO kl. 6.15, 8 og 10-P 16
ÁSTRÍKUR Á ÓLUMPÍULEIKUNUM kl. 1.45, 4 og 5.30 L
ATONEMENT kl. 5.30, 8 og 10.30 12
CLOVERFIELD kl. 8 og 10 14
ALVIN OG ÍKORNARNIR kl. 2 L
THE GOLDEN COMPASS kl. 2 L

- Dóri DNA, DV

- H.J. MBL

2
- E.E. DV

- S. V. MBL

- V.I.J. 24 Stundir

Fjölmargir bílaáhugamenn mættu á frum-
sýningu Top Gear-þáttar í Laugarásbíói þar 
sem farið var um Norðurpólinn á íslenskum 
jeppum. Gestirnir létu það ekki á sig fá 
þótt Jeremy Clarkson, stjórnandi þáttarins, 
hefði ekki komist vegna veðurs og skemmtu 
sér hið besta á sýningunni. 

Clarkson sárt saknað

EFTIRVÆNTING Eins og sjá má var mikil eftirvænting fyrir frum-
sýningu þáttarins.

SIGURÐUR OG BJARNI Sigurður Jón Stefánsson og Bjarni Sig-
urðsson eru miklir bílaáhugamenn.

JEPPI Einum af íslensku jeppunum sem voru notaðir í þættin-
um var lagt fyrir utan Laugarásbíó.

FÉLAGAR Á FRUMSÝNINGU Félagarnir Árni, Friðjón, Gestur og 
Sigurður létu sig ekki vanta á frumsýninguna.

FRÁ SKJÁ EINUM Sigríður Margrét Oddsdóttir, sjónvarpsstjóri á 
Skjá einum, sem sýnir Top Gear, Kristjana Thors Brynjólfsdóttir, 
dagskrárstjóri Skjás eins, og Þórunn Clausen aðstoðardagskrár-
stjóri mættu á frumsýninguna. FRÉTTBLAÐIÐ/AUÐUNN

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR laugardag og sunnudag
SparBíó 450krSparBíó 450kr

9. og 10. feb.

TÖFRAPRINSESSAN M/ÍSL TALI KL. 1 Í
ÁLFABAKKA, 1:10 Í KRINGLUNNI OG 2 Á 
AKUREYRI

DEATH AT A FUNERAL KL. 2 Í ÁLFABAKKA
GAME PLAN KL. 1 Í ÁLF. , 1:20 Í KRINGL.
 , 2 Á AKUREYRI OG 3:40 Á SELFOSSI

BÝFLUGUMYNDIN M/ ÍSLENSKU  TALI KL. 
1:30 Í ÁLFABAKKA, 1:40 Í KRINGLUNNI, OG 
1:40 Á SELFOSSI

FRÁ LEIKSTJÓRA „WHAT ABOUT BOB“

TÖFRAPRINSESSAN

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

IN CINEMAS JANUARY 30

CHARLIE WILSONS WAR
KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA
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Hljómsveitirnar Baggalútur og 
Dr. Gunni munu hita upp fyrir 
tónleika bandarísku sveitalúð-
anna í Hayseed Dixie sem verða 
haldnir á Nasa 24. febrúar 
næstkomandi.

Baggalútur hefur einmitt fetað 
kántrí- og bluegrass-stílinn hér á 
landi af miklum krafti upp á 
síðkastið og ætti því að geta 
slegið réttu strengina fyrir 
áhorfendur. Dr. Gunni hefur ekki 
komið fram með hljómsveit síðan 
á Innipúkanum 2006. Hann gaf 
nýverið út EP-plötuna, Að gefnu 
tilefni – 4 mótmælalög, á netinu 
þar sem hann kryfur mannlífið og 
stjórnmálin með sínum hætti. 
Enn eru til miðar á tónleikana á 
Nasa á midi.is.

Tvær sveitir 
hita upp

BAGGALÚTUR Hljómsveitin Baggalútur 
hitar upp ásamt Dr. Gunna fyrir tónleika 
Hayseed Dixie.

Breska söngkonan Leona Lewis, 
sem vann X-factor-keppnina í 
heimalandinu árið 2006, hefur 
gefið út sína fyrstu plötu, Spirit. 
Fyrsta smáskífulagið, Bleeding 
Love, hefur farið sigurför um 
heiminn og hefur komist á 
toppinn í tólf löndum, þar á meðal 
Þýskalandi, Danmörku og 
Ástralíu.

Lewis, sem hefur verið líkt við 
Whitney Houston og Mariah 
Carey, var á dögunum tilnefnd til 
fernra Brit-verðlauna. Fer 
verðlaunahátíðin fram í London 
20. febrúar þar sem hún mun 
flytja lag af nýju plötunni.

Fyrsta plata 
Leonu Lewis

LEONA LEWIS Lewis sló í gegn þegar 
hún vann X-Factor í Bretlandi árið 2006.

Áfram heldur Eurovision-mara-
þonið í Laugardagslögum RÚV. Í 
kvöld er komið að fjórða og síðasta 
undanúrslitakvöldinu og að því 
yfirstöðnu verður loksins ljóst 
hvaða átta lög keppa til sigurs á 
stóra úrslitakvöldinu 23. febrúar.

Fyrstur er Haffi Haff sem stekk-
ur á stokk með eitursvölu aðstoðar-
fólki sem dansar á eggjandi hátt. 
Haffi, sem vakið hefur mikla 
athygli en enginn vissi hver var 
áður en keppnin byrjaði, flytur 
grúfhlaðið danslag Svölu Björg-
vins, The Wiggle Wiggle Song.

Næst er Ragnheiður Gröndal 
sem flytur lag Margrétar Kristínar 
Sigurðardóttur, Fabúlu, Don‘t wake 
me up. Lagið stingur nokkuð í stúf 
við hin lögin, er einlægt og blítt, en 
þó dillandi og hresst og vitnar í 
eldri tíma tónlistarsögunnar en hin 
tvö.

Lestina rekur snargrípandi evró-
diskó Barða Jóhannssonar,  Ho ho 
ho, we say hey hey hey í flutningi 
Mercedes Club þar sem Ceres 4 og 
Rebekka Kolbeinsdóttir fara mik-
inn í framlínunni. Kraftajötnarnir 
Partí Hanz og Gilzenegger veita þó 
góðan stuðning baka til, að ógleymdu 
heljarmenninu Gaz-man, sem von-
andi hefur náð sér af meiðslum og 
mætir fílefldur til leiks.

Gestadómari er söngkonan Guð-
rún Gunnarsdóttir en aðstandendur 

keppninnar neita að gefa upp hver 
er gestur kvöldsins. Láta aðeins 
uppi að hann borði 7.500 kalóríur á 

dag og eigi Íslandsmet sem er 
örskammt frá heimsmetinu í þeirri 
grein.  

Haffi, Gröndal og jötnarnir

900-2003 Barði Jóhannsson - Ho, ho, 
ho, we say hey, hey, hey

900-2002 Margrét Kristín - Don’t wake 
me up

900-2001 Svala Björgvins - The Wiggle Wiggle Song
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sport@frettabladid.is

FÓTBOLTI Siglfirðingurinn Grétar 
Rafn Steinsson þurfti ekki langan 
tíma til að festa sig í sessi í enska 
boltanum. Bolton keypti Grétar 
Rafn í janúar frá hollenska liðinu 
AZ Alkmaar, hann fór inn í byrjun-
arliðið strax í fyrsta leik og hefur 
fengið frábæra dóma fyrir 
frammistöðu sína.  

„Fótboltinn hér snýst ekki um 
sömu hluti og ég er vanur. Í 
Hollandi snerist hann meira um að 
halda og spila boltanum en hérna í 
Englandi er meira um hlaup og 
læti. Það erfiðasta við þessa breyt-
ingu eru öll þessi hlaup og það að 
maður fer yfir strikið hjá sér. Það 
hefur tekið mann nokkra daga að 
jafna sig aftur eftir leiki,“ segir 
Grétar Rafn sem hefur spilað vel 
og slegið í gegn í fyrstu leikjum 
sínum. 

Vildi að hann spilaði sinn leik
„Megson hefur bara sagt mér að 
spila minn leik og gera nákvæm-
lega það sem ég var að gera í 
Hollandi. Ástæðan var fyrir því að 
ég var keyptur til Bolton var 
hvernig ég var að spila þar og þeir 
sjá engan tilgang í því að vera 
breyta því sem menn eru ánægðir 
með fyrir. Maður þarf samt að 
laga sig að liðinu og leikstílnum,“ 
segir Grétar Rafn, og hans leik-
stíll fellur greinilega vel að þeim 
enska. 

Grétar Rafn fór inn í byrjunar-
liðið í fyrsta leik á móti Newcastle 
og hefur spilað allar 270 mínút-
urnar síðan. „Ég bjóst ekki við að 
vera í byrjunarliðinu í fyrsta leik 
og að ég þyrfti að sanna mig til 
þess að fá að byrja. Ég vissi það 
samt alveg að ég hefði getuna til 
þess að vera byrjunarliðsmaður í 
liðinu. Ég þarf að sanna mig í 
hverjum leik og sýna það að ég 
eigi heima í byrjunarliðinu. Ég 
ætla ekki að láta neinn taka sætið 
af mér,“ segir Grétar. 

Bolton á ekki heima í botnbaráttu
Bolton hefur fengið fimm stig í 
fyrstu þremur leikjum Grétars 
með liðinu og hefur enn ekki 
fengið á sig mark. 

„Liðinu hefur gengið mjög vel 
að undanförnu. Bolton byrjaði 
mjög illa á tímabilinu en eftir 
stjóraskiptin hefur þetta gengið 
mun betur. Þetta lið á ekki heima í 
botnbaráttu. Þetta er góður og 
sterkur klúbbur sem á að vera um 
miðja deild,“ segir Grétar Rafn 
sem ætlar sér að spila næstu ár í 
Bolton sama hvernig málin þróast 

í vetur. „Ég verð því áfram sama 
hvað gerist. Ég hef minn metnað 
og mín takmörk sem ég ætla að ná 
hérna. Bolton er toppklúbbur til 
þess að ná þeim markmiðum,“ 
segir Grétar Rafn. 

Bolton gerði markalaust jafn-
tefli við Fulham í eina leik Grétars 
á Reebok Stadium en liðið fær 
Hermann Hreiðarsson og félaga í 
Portsmouth í heimsókn í dag. 

Ánægður með Heiðar 
Grétar var ánægður með innkomu 
Heiðars Helgusonar inn í lið Bolt-
on um síðustu helgi. 

„Það var frábært að fá Heiðar 
aftur og markið hans kom á þeim 
tíma sem við þurftum virkilega 
mark því það var komin pressa á 
okkur. Liðið þurfti einhvern sem 

gæti skorað en jafnframt unnið 
mikið fyrir liðið. Hann verður 
mjög mikilvægur fyrir okkur,“ 
segir Grétar og fram undan er 
barátta við Hermann og félaga.

„Það verður mjög gaman að 
mæta Hemma. Þeir eru með 
hörkulið og eru líka búnir að kaupa 
sér mikið af stórum nöfnum 
þannig að þetta verður hörku 
barningur. Aðalatriðið verður þó 
að standa sig vel fyrir sitt lið og ná 
stigum. Þeir segja að það þyrfti 40 
stig til þess að halda okkur örugg-
lega uppi og við stefnum að því að 
ná því sem fyrst til þess að minnka 
álagið á liðinu,“ segir Grétar Rafn 
og hann ætlar að njóta þess að 
spila í skemmtilegustu deild í 
heimi. 

Búið að taka langan tíma
„Þetta er mjög gaman og mikil 
upplifun. Það er búið að taka lang-
an tíma að komast hingað þannig 
að það er eins gott að njóta þess á 
meðan er,“ sagði Grétar. 
 ooj@frettabladid.is

Læt engan taka af mér sætið
Grétar Rafn Steinsson hefur byrjað frábærlega með Bolton í ensku úrvalsdeildinni og Bolton hefur ekki 
fengið á sig mark síðan Grétar kom. Bolton fær Hermann Hreiðarsson og félaga í heimsókn í dag.

FÓRNAÐ SÉR Grétar Rafn vinnur boltann í leik gegn Fulham. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Grétar Rafn fór ekki 
með landsliðinu til Möltu þar 
sem hann þurfti tíma til að koma 
sér fyrir í Bolton. „Þetta var 
alveg nauðsynlegt hlé. Það var 
líka erfitt að búa á hóteli og vera 
ekki búinn að koma sér fyrir. Ég 
hef reynt að nýta þessa viku til 
að jafna mig og koma okkur fyrir 
þannig að maður geti hellt sér út 
í þetta á fullu,“ segir Grétar en 
bætir svo við. „Það er leiðinlegt 
að geta ekki tekið þátt í verkefni 

með landsliðinu en stundum þarf 
maður að taka fagmennskuna 
fram yfir kappið og vita hvað er 
rétt á hverri stundu. Ég ákvað að 
nýta þetta tækifæri til þess að 
koma mér fyrir og ná að einbeita 
mér betur að því sem ég er að 
gera hérna. Ég held að það sé 
landsliðinu til góðs að ég standi 
mig vel hérna. Ég er tilbúinn í 
næsta leik og Ólafur sýndi mér 
stuðning í því sem ég var að 
gera,“ sagði Grétar Rafn. - óój

Grétar Rafn fékk frí frá landsleikjunum á Möltu:

Alveg nauðsynlegt

GEFUR EKKERT EFTIR Grétar Rafn 
Steinsson í baráttunni við Damien 
Duff.  NORDICPHOTOS/AFP

KÖRFUBOLTI Jón Arnór Stefánsson 
gat ekki tekið þátt í bikarleik 
Lottomatica Roma sem datt út úr 
átta liða úrslitunum ítalska 
bikarsins eftir 69-75 tap fyrir 
Fortezza Bologna. Roma-liðið 
lenti 0-13 undir í leiknum og náði 
aldrei að vinna upp þá slæmu 
byrjun sína í þessum leik. 

Jón Arnór meiddist í leik í 
Meistaradeildinni aðeins nokkr-
um dögum eftir að hann hóf leik 
að nýju. Meiðsli í lærvöðva tóku 
sig upp aftur og í framhaldinu er 
óvíst hversu lengi Jón Arnór 
verður frá keppni.     - óój

Jón Arnór Stefánsson á Ítalíu:

Meiddist aftur 
á sama stað

MEIDDUR Lærmeiðsli Jóns Arnórs tóku 
sig upp aftur. NORDICPHOTOS/AFP

Hannes Jón Jónsson, leikmaður Fredericia og íslenska 
landsliðsins í handbolta, er á förum frá danska liðinu 
þegar samningur hans rennur út í júní næsta sumar eftir 
árs dvöl hjá félaginu. 

„Þegar ég kom til félagsins gerði ég eins árs samning 
með möguleikanum á að framlengja um eitt ár og sá 
möguleiki verður sem sagt ekki nýttur,“ sagði Hannes 
Jón sem kvaðst tilbúinn að skoða flesta möguleika 
upp á framhaldið. 

„Þýska deildin heillar náttúrulega en ég er samt 
bara að leita að rétta félaginu fyrir mig, þar sem ég 
sé fram á að geta verið ánægður. Ég er því þannig 
séð opinn fyrir flestu,“ sagði Hannes Jón sem 
stimplaði sig rækilega inn í lokaundirbúningi 
íslenska landsliðsins fyrir EM. Hannes Jón fór á 
kostum í æfingaleik gegn Tékkum þar sem hann 
skoraði sjö mörk í seinni hálfleik og var í fram-
haldinu valinn í lokahóp landsliðsins fyrir EM. 

„Það var náttúrulega sannur heiður og frábær 

upplifun fyrir mig að komast á stórmót með landsliðinu og það er 
alltaf stefnan hjá manni að vera í landsliðinu. Auðvitað var gengi 
liðsins ákveðin vonbrigði og ég vona svo sannarlega að geta tekið 
þátt í stórmóti með landsliðinu þar sem gengur vel hjá liðinu, það 
er draumurinn,“ sagði Hannes Jón sem játaði því að þátttaka sín á 

EM gæti ef til vill hjálpað við að finna nýtt lið. 
„EM er auðvitað ákveðinn gluggi fyrir leikmenn með 
lausa samninga eins og reyndar danska úrvalsdeildin 
þar sem ég spila nú. Þannig að ég er fullviss um að 
finna mér eitthvert fínt félag fyrir næsta tímabil og er 
bjartsýnn á framhaldið,“ sagði Hannes Jón sem hefur 
vakið athygli fyrir eitraða gabbhreyfingu eða „skot-
fittu“ eins og menn kalla það á handboltamáli. 

„Þetta er bara einföld gabbhreyfing sem ég er 
búinn að beita síðan ég var smá tappi. Það eru oft 
einföldu hreyfingarnar sem virka best, ef þær eru 
gerðar rétt. Við félagarnir köllum þetta „antílópu-
fittuna“ og hún virkar oftast nær mjög vel,“ sagði 
Hannes Jón á léttum nótum. 

HANDBOLTAMAÐURINN HANNES JÓN JÓNSSON: ER Á FÖRUM FRÁ DANSKA LIÐINU FREDERICIA NÆSTA SUMAR

Antílópufittan virkar oftast nær mjög vel
> Ársþing KSÍ haldið í dag

62. ársþing Knattspyrnusambands Íslands fer fram í 
höfuð stöðvum sambandsins í Laugardalnum í dag. Það 
hefst kl. 11.00 og nær fram á kvöld. Kosið verður meðal 
annars um sæti í stjórn og varastjórn KSÍ þar sem fimm 
framboð eru um fjögur sæti í 
stjórninni og fjögur framboð 
um þrjú sæti í varastjórninni. 
Allar upplýsingar tengdar þing-
inu er að finna á heimasíðunni 
www.ksi.is.   

„Frumsýning í Hafnarfjarðar-
leikhúsinu er alltaf tilhlökkun-
arefni. Í þetta sinn stigu flinkir 
leikarar á svið með skemmtilega 
sýningu.“

Elísabet Brekkan, Fréttablaðið.

Laugard. 9. feb.
Föstud. 15. feb
Laugard. 16. feb

Midasala: 555 2222.  www.midi.is

Laugard. 23. feb
Laugard. 1. mars

Allar sýningar hefjast kl. 20



 Snæfellingar hafa 
fengið liðsstyrk í Iceland 
Express-deild karla en hinn 24 
ára gamli belgíski leikstjórnandi, 
Marek Krala, er þessa dagana til 
reynslu hjá félaginu. Á heimasíðu 
Snæfells kemur fram að hann 
muni spila sinn fyrsta leik með 
Snæfellingum gegn Hamri á 
morgun.

Marek Krala hefur verið án liðs 
í allan vetur en hann reyndi fyrir 
sér hjá nokkrum félögum í haust. 
Hann var á reynslu hjá Zarzuela á 
Spáni, Rjazan í Rússlandi og 
Aschersleben Tigers í Þýskalandi 
án þess að fá samning en öll þessi 
lið eru í neðri deildum í sínum 
löndum.

Krala hefur verið duglegur við 
að prófa nýja hluti á ferlinum og 
eyddi sem dæmi má nefna 
vetrinum á undan í það að reyna 
að komast að í bandarísku D-
deildinni sem er þróunardeild á 
vegum NBA. 

Krala er 188 cm og þykir vera 
leikstjórnandi af gamla skólan-
um, góður varnarmaður sem 
stjórnar vel leik síns liðs. 

Snæfell prófar 
leikstjórnanda

 David Moyes, knatt-
spyrnustjóri Everton, hefur 
ákveðið að velja Yakubu Aiyeg-
beni ekki í leikmannahóp liðsins 
fyrir leikinn gegn Reading í dag 
vegna þess að Nígeríumaðurinn 
kom of seint til baka frá Afríku-
keppninni. Yakubu, sem er 
markahæstur hjá Everton, átti að 
vera mættur á æfingu hjá 
Everton á miðvikudag síðastlið-
inn eftir að Nígería hafði fallið úr 
leik í Afríkukeppninni en lét ekki 
sjá sig á tilsettum tíma. Það var 
ekki heldur til að hjálpa málstað 
Yakubu að landsliðsfélagi hans 
Joseph Yobo, sem leikur einnig 
með Everton, var mættur til 
æfinga í Liverpool-borg á réttum 
tíma og Moyes hafði því í raun 
engra kosta völ í stöðunni en að 
taka á málinu. 

„Yakubu verður ekki með þar 
sem hann tekur út refsingu vegna 
agabanns. Þetta er bara hlutur 
sem við þurfum að taka á og er 
innanfélagsmál hjá Everton sem 
ég vill ekki tjá mig frekar um,“ 
sagði Moyes pirraður á fjölmiðla-
fundi í gær. 

Yakubu tekur 
út refsingu
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FJÖLÞJÁLFUM OG ÞREKHJÓLUM

 Íslandsmeistarar 
Stjörnunnar gerðu góða ferð að 
Hlíðarenda og sigruðu Val 22-30 í 
toppbaráttuslag N1-deildar 
kvenna í gærkvöld.

Gestirnir byrjuðu leikinn af 
miklum krafti og Valsstúlkur 
fundu engar lausnir við öflugum 
varnarleik Stjörnustúlkna með 
Önnu B. Blöndal í fremstu víglínu 
og Florentinu Stanciu í fínu formi 
í markinu. Stjarnan skoraði fjögur 
fyrstu mörk leiksins og var að 
keyra öflug hraðaupphlaup á 
meðan Valsstúlkur virkuðu stress-
aðar. Eftir að Valur skoraði sitt 
fyrsta mark eftir rúmar tíu mínút-
ur komst liðið þó fljótt á beinu 
brautina, sérstaklega í vörninni 

þar sem Berglind Írís Hansdóttir 
gaf tóninn með fínni markvörslu. 
Leikurinn komst í jafnvægi þegar 
tuttugu mínútur voru liðnar og 
Valsstúlkur fengu möguleika á að 
jafna leikinn í stöðunni 5-6 og aftur 
í stöðunni 6-7 en það gekk ekki 
eftir og Stjarnan seig fram úr á 
nýjan leik. Staðan var orðin 7-10 
fyrir Stjörnuna á lokakafla fyrri 
hálfleiks en Valsstúlkur áttu síð-
asta orðið þegar Hafrún Kristjáns-
dóttir minnkaði muninn með sínu 
fjórða marki af vítalínunni í lok 
fyrri hálfleiks og staðan var 8-10 
þegar hálfleiksflautan gall.

Stjörnustúlkur byrjuðu síðari 
hálfleik eins og þann fyrri og eftir 
aðeins fimm mínútur var staðan 
orðin 9-15 og sóknarleikur Vals-

stúlkna í molum. Sérstaklega var 
áberandi hvað Stjarnan náði að 
verjast hraðaupphlaupum Vals 
með góðum hætti og segja má að 
sóknarleikur Vals hafi verið kæfð-
ur í fæðingu, trekk í trekk. Staðan 
var orðin 10-17 eftir tíu mínútur og 
15-25 eftir tuttugu mínútur og 
sigur Stjörnunnar því svo gott sem 
í höfn og raun bara spurning 
hversu mikill markamunur yrði á 
liðunum.

Lokatölur urðu 22-30 og Íslands-
meistarar Stjörnunnar minntu 
rækilega á sig og áttu sigurinn svo 
sannarlega skilinn. Leikurinn 
markaði líka endurkomu Aðalsteins 
Eyjólfssonar, þjálfara Stjörnunnar, 
sem var mættur á hliðarlínuna eftir 
að hafa afplánað agabann.

Stjarnan heldur pressunni á Fram



FÓTBOLTI Sigur knattspyrnulands-
liðsins á Armenum á miðvikudags-
kvöldið var ekki aðeins fyrsti sig-
urinn undir stjórn Ólafs 
Jóhannessonar heldur einnig 
fyrsti sigurleikur liðsins án fyrir-
liðans Eiðs Smára Guðjohsen frá 
árinu 2001, eða í rúm sjö ár. 

Fyrir leikinn gegn Armenum 
var íslenska landsliðið nefnilega 
búið að spila 21 leik í röð án Eiðs 
Smára án þess að vinna.

Tryggvi Guðmundsson tengist 
tímamótunum í báða enda því 
hann skoraði þrennu gegn Ind-
verjum í síðasta sigurleik lands-
liðsins án Eiðs Smára og það var 

síðan hann sem kom íslenska lið-
inu yfir á móti Armenun. 

Tryggvi skoraði öll þrjú mörkin 
í 3-0 sigurleik á Indlandi 13. jan-
úar 2001 en síðan hafði íslenska 
landsliðið gert 9 jafntefli og tapað 
12 leikjum án Eiðs Smára. 

Á sama tíma hafði íslenska 
landsliðið aftur á móti unnið 13 af 
40 leikjum (og gert 4 jafntefli) 
með Eið Smára innanborðs. Á 
þessum tíma er hlutfallsárangur-
inn 21,4 prósent án Eiðs Smára en 
37,5 prósent með hann innanborðs. 
Markatalan var 9-35 án hans en 
57-78 með Eið í liðinu. 

 - óój

Tryggvi Guðmundsson skoraði þrennu í síðasta sigurleik án Eiðs Smára Guðjohnsen fyrir sjö árum:

Fyrsti sigurinn án Eiðs Smára frá 2001

2001
Chile  0-2 tap
Pólland  1-1 jafntefli
2002
Kúvæt  0-0 jafntefli
Sádi-Arabía  0-1 tap
Brasilía  1-6 tap
Noregur  1-1 jafntefli
Eistland  0-2 tap
2003
Mexíkó  0-0 jafntefli
2004
Albanía  0-2 tap
Lettland  0-0 jafntefli

2005
Króatía  0-5 tap
Ítalía  0-0 jafntefli
Pólland  2-3 tao
Svíþjóð  1-3 tap
2006
Spánn  0-0 jafntefli
2007
Svíþjóð  0-5 tap
Kanada  1-1 jafntefli
Spánn  1-1 jafntefli
Danmörk  0-3 tap
2008
Hvíta-Rússland  0-2 tap
Malta  0-1 tap

LEIKIRNIR ÁN EIÐS SMÁRA SÍÐUSTU SJÖ ÁR

FAGNA SAMAN Tryggvi Guðmundsson hefur skorað fjögur mörk í síðustu tveimur 
sigurleikjum Íslands án Eiðs Smára Guðjohnsen. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FÓTBOLTI Kevin Keegan, nýráðinn 
knattspyrnustjóri Newcastle, er 
stórhuga fyrir hönd félagsins og 
kvaðst vonast til að geta sannfært 
Thierry Henry, leikmann 
Barcelona, um að snúa aftur í 
ensku úrvalsdeildina til New-
castle. 

„Það væri frábært að geta 
krækt í Henry frá Barcelona. 
Hann er besti leikmaður sem ég 
hef séð í ensku úrvalsdeildinni og 
að standa á hliðarlínunni og sjá þá 
hluti sem hann hefur gert gegn 
mjög góðum mótherjum er hreint 
ótrúlegt. Ég vil fá leikmenn til 
félagsins sem fá fólk til þess að 
standa á öndinni af aðdáun og ná 
árangri þannig að við getum haft 
innistæðu fyrir að kalla okkur 
stóran klúbb,“ sagði Keegan 
ákveðinn í samtali við Radio 
Newcastle í gær.  - óþ

Kevin Keegan, Newcastle:

Vill fá Henry á 
St. James‘s Park

STÓRHUGA Kevin Keegan vill fá leik-
menn á borð við Thierry Henry til liðs 
við Newcastle. NORDIC PHOTOS/GETTY

KÖRFUBOLTI Nýliðar KR geta unnið 
sinn þriðja leik í röð á meisturum 
Hauka þegar þær fá þær í 
heimsókn í DHL-Höllina í dag. 

Haukar unnu fyrsta leik 
liðanna með þremur stigum þegar 
KR-liðið var kanalaust og lék án 
Monique Martin. Síðan þá hefur 
KR unnið báða leiki liðanna, fyrst 
88-81 á heimavelli þar sem 
umrædd Martin skoraði 45 stig, 
en svo einnig 80-74 á Ásvöllum 
þar sem Martin var ekki með en 
Hildur Sigurðardóttir skoraði 27 
stig, tók 9 fráköst og gaf 8 
stoðsendingar. Hildur hefur 
skorað 22,7 stig að meðaltali gegn 
Haukum í vetur. 

Sigrún Ámundadóttir hefur 
einnig verið í miklu stuði með KR 
gegn sínum gömlu félögum í 
Haukum en hún er með 14,7 stig 
og 14,7 fráköst að meðaltali í 
þremur leikjum liðanna í vetur.
 - óój

Nýliðar KR í kvennakörfunni:

Kemur þriðji 
sigurinn í röð á 
meisturunum?

Í FARARBRODDI Hildur Sigurðardóttir 
hefur leikið vel gegn Haukum í vetur. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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FÓTBOLTI Sir Alex Ferguson, stjóri 
Man. Utd, var ekki par sáttur við 
enska knattspyrnusambandið eftir 
að áform liða í ensku úrvalsdeild-
inni um að spila leiki á erlendri 
grundu láku út í fjölmiðla.

„Enska knattspyrnusambandið 
hefði átt að eyða tíma í að tala við 
stjórana og leikmenn til hlítar 
áður en það lét nokkuð frá sér,“ 
sagði Ferguson en öll 20 liðin í 
úrvalsdeildinni höfðu samþykktu 
möguleikann að bæta við einni 
umferð í deildarkeppninni sem 
yrði þá spiluð erlendis. Var talað 
um að byrja leiktíðina 2010-11.

„Þeir geta aldrei nokkurn tíma 
haldið kjafti þarna í sambandinu. 

Það sem fer virkilega í taugarnar 
á mér er að David Gill, yfirmaður 
knattspyrnumála hjá United, sagði 
þeim að hafa hljótt um málið þar 
sem það væri enn á viðræðustigi 
en svo er það bara í öllum fjöl-
miðlum. Þessi mál hefði átt að 
ræða innbyrðis áður en þau fóru í 
fjölmiðla. Annars hef ég ekki 
meira um málið að segja.“

Viðbrögð stjóra í enska boltan-
um við þessum hugmyndum hafa 
annars verið blendin en flestir 
stjórar virðast þó vera hrifnir af 
hugmyndinni.

Þeirra á meðal eru þeir Roy 
Keane, Kevin Keegan og Arsene 
Wenger.   - hbg

Sir Alex Ferguson ekki sáttur við enska sambandið:

Geta ekki haldið kjafti

ÓSÁTTUR Sir Alex Ferguson skilur ekki þann endalausa leka sem er í herbúðum 
enska knattspyrnusambandsins.  NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Ungstirnið Micah 
Richards hefur bundið enda á 
sögusagnir þess efnis að hann sé 
á förum frá City með því að 
skrifa undir nýjan fimm og hálfs 
árs samning við félagið.

Þessi 19 ára gutti 
hefur slegið ræki-
lega í gegn hjá City 

og var meðal 
annars orðaður 
við Chelsea. 

Hann getur 
leikið bæði í 
stöðu mið-
varðar sem 
og bakvarðar.

Richards 
hefur þegar 

leikið ellefu 
landsleiki og 
skorað í þeim eitt 
mark.   - hbg

Micah Richards:

Framlengir við 
Man. City

NFL Stuðningsmenn Super Bowl-
meistara New York Giants 
glöddust mjög í gær þegar 
varnarþjálfarinn Steve Spagnuolo 
skrifaði undir nýjan þriggja ára 
samning sem er metinn á 6 
milljónir dollara.

Spagnuolo gjörbreytti varnar-
leik Giants á sínu fyrsta ári sem 
varnarþjálfari liðsins. Hann fékk 
gríðarlegt klapp á bakið fyrir það 
hvernig vörn Giants tók líklega 
bestu sókn NFL frá upphafi og 
pakkaði henni saman í Super 
Bowl. 

Margir vildu meina að Spagnu-
olo hefði átt að vera maður 
leiksins en ekki Eli Manning. 

  - hbg

Meistarar NY Giants:

Halda varnar-
þjálfaranum

STEVE SPAGNUOLO Sést hér með Tom 
Coughlin aðalþjálfara.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

NFL Lögreglan í Phoenix hefur 
handtekið mann sem hugleiddi að 
skjóta fólk á Super Bowl-leiknum 
í Arizona á dögunum.

Maðurinn hafði fengið höfnun á 
vínveitingaleyfi á barnum sínum 
og var langt frá því að vera 
sáttur. Hann sendi fjölmiðlum 
átta síðna bréf þar sem hann 
hellti úr skálum reiði sinnar og 
útskýrði af hverju saklaust fólk 
fengi að borga fyrir skilnings-
leysi yfirvalda.

Í fyrstu ætlaði maðurinn að 
skjóta fólk í verslunarmiðstöð en 
hann hætti við þá áætlun og fór 
þess í stað að leikvellinum þar 
sem Super Bowl fór fram. 

Hann kom sér þægilega fyrir 
með riffil og 200 skot. Sat og 
hugleiddi málið í eina mínútu 
áður en hann hætti við og keyrði 
heim þar sem hann brotnaði 
saman í fangi unnustu sinnar.  - hbg

Svekktur bareigandi:

Ætlaði að 
skjóta fólk á 
Super Bowl

Á MORGUN KL. 13:10

MAN. UTD. – MAN. CITY
Á MORGUN KL. 15:50

CHELSEA – LIVERPOOL

RISASUNNUDAGUR!

TRYGGÐU ÞÉR ÁSKRIFT Í TÍMA!

Í DAG
KL. 12:35 Aston Villa - Newcastle SÝN 2
KL. 14:45 Everton - Reading SÝN 2
KL. 14:55 West Ham - Birmingham EXTRA
KL. 14:45 Derby - Tottenham EXTRA 2
KL. 14:55 Bolton - Portsmouth EXTRA 3
KL. 14:55 Sunderland - Wigan EXTRA 4
KL. 18:00 4-4-2 SÝN 2
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Samantekt helstu frétta vikunn-
ar á N4 . Endursýnt á klukkutíma fresti til 
10.15 á sunnudag.

STÖÐ 2 BÍÓ

Þegar myndbandstækin komu til sögunnar fyrir um þrjátíu 
árum voru þau auglýst með slagorðinu „Vertu þinn eigin 
dagskrárstjóri“. Það er þó fyrst núna, á tímum óheftra 
möguleika netsins, að maður getur í raun fyrst verið algjör-
lega sinn eigin Páll Magnússon. 

Það kemur sér oft vel að geta leitað á náðir sjóræn-
ingjasíðna eins og alluc.org. Til dæmis er akkúrat ekkert í 
kassanum á þriðjudögum og miðvikudögum. Öllu góða 
stöffinu er hrúgað á fimmtudagskvöldin og maður er með 
bölvaðan valkvíða. Sjónvarpið er með danska grínþáttinn 
Klovn, sem ég hef bara séð brot úr, en fólk sem ég treysti 
fyrir gríni fullyrðir að sé það besta í dag. Stöð 2 er með 
My Name Is Earl, sem ég sá oft á Sirkus og kann vel að 
meta, og Flight of the Conchords, funheitt gáfumannagrín 
frá Nýja-Sjálandi. Ég kíkti á fyrsta þáttinn og fannst hann ágætur, en 
samt ekki nógu góður til að ég sleppti prógramminu á Skjá einum. 
Það hefur enn vinninginn, eða öllu heldur Skjár einn plús því maður 

er að svæfa til tæplega níu. Fyrst kemur bandaríski Office, 
sem hefur sannað sig sem fínt stöff þótt maður hafi verið 
mjög efins um það fyrst að Kaninn gæti verið jafn góður 
og Ricky Gervais og kó. Næst kemur grínþátturinn 30 Rock, 
sem ég hef setið við í allan vetur. Þátturinn er höfundar-
verk Tinu Fey og er fyndinn, skemmtilegur og mátulega 
gáfulegur. Fyrstu seríu 30 Rock er nú lokið á Skjánum 
og vonandi að næsta sería komi sem fyrst, en hún er 
um þessar mundir í sýningu í Bandaríkjunum. Því sem 
maður missir af í kassanum gónir maður svo á á netinu á 
dauðu dögunum. Þannig skiptir ekki öllu þótt maður sofni 
yfir miðjum Dexter-þætti á Skjá einum. Það má glápa á 
þáttinn aftur í ágætis gæðum hvenær sem er og jafnvel 
svindla og fara fram úr dagskránni ef maður vill vera svo 

ófyrirleitinn. Það er ég að sjálfsögðu ekki. Ég virði hefðarréttinn. Ég 
hef til dæmis ekki stolist í nýjustu Lost-seríuna og bíð bara þar til 
hún dúkkar upp á RÚV.

VIÐ TÆKIÐ DR. GUNNI ER SINN EIGIN DAGSKRÁRSTJÓRI

Sigrast á valkvíða

FYNDIN OG MÁTU-
LEGA GÁFULEG Tina 
Fey er allt í öllu í 30 
Rock.

08.00 Morgunstundin okkar  Gurra grís, 
Lítil prinsessa, Halli og risaeðlufatan, Bangs-
ímon, Tumi og ég, Bitte nú! og Lína, Skúli 
skelfir, Matta fóstra og ímynduðu vinir henn-
ar 

10.00 Einu sinni var... – Maðurinn 
10.30 Kastljós
11.00 Kiljan  e.

11.45 07/08 bíó leikhús  e.

12.15 Frumstætt fólk  e.

13.15 Doris Lessing  (Nobel: Doris Les-
sing) e.

13.45 Hvað veistu?  (1:10)

14.20 Örverustríðið  e.

15.15 Árið skelfilega  e.

16.50 Ofvitinn  (11:23)

17.35 Táknmálsfréttir
17.45 Gettu betur  e.

18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.45 Spaugstofan

20.15 Laugardagslögin  Enn er keppt 
um hvaða lög komast í úrslitaþáttinn 23. 
febrúar.

21.15 Hrúturinn Hreinn 
21.25 Laugardagslögin – úrslit
21.40 Skilnaður  (The Break-Up) Banda-
rísk gamanmynd frá 2006. Meðal leikenda 
eru Jennifer Aniston og Vince Vaughn.

23.25 Síðasta skotið  (The Last Shot)

00.55 Aðkomumaðurinn  e.

02.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Barney, Töfra-
vagninn, Fifi and the Flowertot

08.00 Algjör Sveppi  Sveppi sýnir meðal 
annars teiknimyndirnar Könnuðurinn Dóra, 
Gordon Garðálfur, Refurinn Pablo og marg-
ar fleiri.

10.40 The Adventures of Elmo in Gro
12.00 Hádegisfréttir
12.25 The Bold and the Beautiful
12.45 The Bold and the Beautiful
13.05 The Bold and the Beautiful
13.25 The Bold and the Beautiful
13.45 The Bold and the Beautiful
14.10 American Idol  (5:41)

14.55 American Idol  (6:41)

15.45 Gossip Girl  (5:22)

16.35 Friends  (1:24)

17.00 Friends  (2:24)

17.25 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt 
það heitasta í bíóheiminum. 

17.55 Sjálfstætt fólk 
18.30 Fréttir Stöðvar 2

19.10 Robots  (Vélmenni) Bráðfjörug 
og skemmtileg tölvuteiknimynd fyrir alla fjöl-
skylduna frá þeim sömu og gerðu Ísöld. 
Myndin fjallar um ungt og efnilegt vélmenni 
sem dreymir um að verða uppfinningamað-
ur en þarf fyrst að glíma við vondan auðkýf-
ing sem kúgar öll vélmennin og ætlar sér að 
útrýma öllum vélmennavarahlutum.

20.40 Ella Enchanted  (Ella elskulega) 
Nútímaævintýri sem minnir mjög á ævintýr-
ið um Öskubusku.

22.15 Criminal  (Glæpamaður) Mögnuð 
spennumynd úr smiðju Steve Soderbergh 
sem byggð er á hinni margrómuðu argent-
ísku mynd Níu drottningar. Myndin segir frá 
tveimur svikahröppum sem reyna að svíkja 
fé út úr gjaldeyrissala með því að selja 
honum sjaldgæfan gjaldmiðil sem ekki er til.

23.40 My Boss´s Daughter  Rómantísk 
gamanmynd. 

01.05 Grace of My Heart 
03.00 You Stupid Man
04.30 Ella Enchanted
06.05 Fréttir
06.45 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

06.10 The Perfect Man
08.10 First Daughter
10.00 Lemony Snicket´s A Series of 
Unfortunate Events
12.00 Guess Who
14.00 The Perfect Man
16.00 First Daughter
18.00 Lemony Snicket´s A Series of 
Unfortunate Events
20.00 Guess Who  

22.00 The Da Vinci Code
00.25 The Royal Tenenbaums
02.15 Special Forces
04.00 The Da Vinci Code

09.35 Premier League World
10.05 PL Classic Matches
10.35 PL Classic Matches
11.05 Season Highlights
12.05 Enska úrvalsdeildin – Upphitun
12.35 Aston Villa - Newcastle  (Enska 
úrvalsdeildin) Bein útsending frá leik Aston 
Villa og Newcastle í ensku úrvalsdeildinni.

14.45 Everton - Reading  (Enska úrvals-
deildin) Bein útsending frá leik Everton 
og Reading í ensku úrvalsdeildinni. Sýn 
Extra. West Ham - Birmingham Sýn Extra 
2. Derby - Tottenham Sýn Extra 3. Bolton 
- Portsmouth Sýn Extra 4. Sunderland - 
Wigan

16.50 PL Classic Matches 
17.25 PL Classic Matches
18.00 4 4 2
19.20 4 4 2
20.40 4 4 2
22.00 4 4 2
23.20 4 4 2

08.40 PGA Tour 2008 – Hápunktar
09.35 Inside the PGA
10.00 NBA körfuboltinn  (Phoenix - 
New Orleans)

12.00 Utan vallar
12.50 Merrill Lynch Shootout
14.35 World Supercross GP
15.30 Veitt með vinum
16.50 NFL  (NFL Gameday) 

17.20 World´s Strongest Man 2007
17.50 Inside Sport  (Ricky Hatton / 
Dwayne Chambers) Frábær þáttur frá BBC 
þar sem rætt er við heimsfræga íþrótta-
menn úr öllum áttum og aðra þá sem 
tengjast íþróttum á einn eða annan hátt.

18.20 Box  Joe Calzaghe - Mikkel Kessler

19.35 Spænsku mörkin  Öll mörkin frá 
síðustu umferð í spænska boltanum.

20.20 Spænski boltinn – Upphitun 
 Upphitun fyrir leiki helgarinnar í spænska 
boltanum.

20.50 Spænski boltinn  (Sevilla - Barce-
lona) Bein útsending frá leik Sevilla og Bar-
celona í spænska boltanum.

23.50 Box – Ricky Hatton gegn Jose 
Luis Castillo

11.30 Vörutorg
12.30 Dr. Phil  (e)

15.30 Fyrstu skrefin  (e)

16.00 Skólahreysti  (e)

16.55 Jamie’s Return to School Dinn-
ers  (e)

18.05 Giada´s Everyday Italian  (e)

18.30 Game tíví  (e)

19.00 Psych  (e)

20.00 Bionic Woman  (e)

21.00 Boston Legal  (e) Bráðfyndið lög-
fræðidrama um skrautlega lögfræðinga í 
Boston. Denny Crane er handtekinn eina 
ferðina enn og Shirley Schmidt er lögsótt 
eftir að hún hættir við að gefa háskóla stóra 
peningagjöf sem hún var búin að lofa. Alan 
Shore þarf redda málunum og mætir gam-
alli vinkonu í réttarsalnum. Nýr yfirmaður 
mætir til starfa og setur allt á annan endann 
á skrifstofunni.

22.15 House  (e) Bandarísk þáttaröð um 
lækninn skapstirða, dr. Gregory House og 
samstarfsfólk hans. Sextán ára skáksnillingur 
kvartar yfir óbærilegum höfuðverk en fljót-
lega fara líffæri hans að gefa sig. Á meðan 
House og félagar reyna að komast að því 
hvað amar að honum tekst stráknum að 
móðga og angra alla í læknaliðinu.

23.15 Da Vinci’s Inquest  Vönduð saka-
málaþáttaröð sem unnið hefur til fjölda 
verðlauna, en þættirnir fjalla um líf Domin-
ics Da Vinci, dánardómstjóra í Vancouver. 
Einnig er fylgst með krufningum og rann-
sókn lögreglu og meinafræðinga á margvís-
legum glæpum og dauðsföllum.

00.05 Law & Order  (e)

00.55 High School Reunion  (e)

01.40 The Boondocks  (e)

02.05 Professional Poker Tour  (e)

03.35 C.S.I. Miami  (e)

04.20 C.S.I. Miami  (e)

05.05 Vörutorg
06.05 Óstöðvandi tónlist

23.15 Da Vinci´s Inquest

    SKJÁREINN

22.15 X-Files SIRKUS

22.00 The Da Vinci Code

    STÖÐ 2 BÍÓ

20.15 Laugardagslögin

     SJÓNVARPIÐ

19.10 Robots STÖÐ 2 

> Ashton Kutcher
Ashton Kutcher fæddist ekki 
ríkur og frægur. Þegar hann 
gekk í háskóla gerðist hann 
blóðgjafi til að ná endum 
saman. 

▼
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08.00  Ray Mears’ Extreme Survival 09.00 Around 
the World in 80 Days 10.00 EastEnders 10.30 
EastEnders 11.00 Ever Decreasing Circles 11.30 
The Weakest Link 12.15 The Weakest Link 13.00 
Great Romances of the 20th Century 13.30 
Great Romances of the 20th Century 14.00 The 
Aristocrats 15.00 Land of the Tiger 16.00 Nile 
17.00 EastEnders 17.30 EastEnders 18.00 Doctor 
Who 18.45 Doctor Who Confidential 19.00 My 
Dad’s the Prime Minister 19.30 Mad About Alice 
20.00 The Lost Prince 21.30 The Office 22.00 
Extras 22.30 Saxondale 23.00 EastEnders 23.30 
EastEnders 00.00 The Lost Prince 01.30 The Office 
02.00 Extras

11.00 TV Avisen 11.10 Hjerteflimmer Classic 11.35 
Boogie Listen 12.35 Family Guy 13.00 X Factor 
14.00 X Factor 14.20 Dansk Melodi Grand Prix 
2008 16.05 OBS 16.10 Før søndagen 16.20 
Held og Lotto 16.30 Kaj og Andrea leger Adam 
og Eva 17.00 Mr. Bean 17.30 TV Avisen med 
Sport 17.55 SportNyt 18.05 21 dage i Amazon-
junglen 18.35 Max 19.05 Pigen og greven 20.40 
Kriminalkommissær Foyle 22.15 Anklaget 22.55 
The Claim

9.35 VM skiskyting 2008 11.30 V-cup lang-
renn 12.50 VM skiskyting 2008 14.45 VM på 
skøyter 16.05 Sport i dag 16.20 VM på skøyt-
er 17.00 Jubalong 17.30 Sommeren i mitt liv 
18.00 Lørdagsrevyen 18.45 Lotto-trekning 18.55 
Borettslaget 19.25 Melodi Grand Prix 2008 21.35 
VM skiskyting 2008 22.05 Kveldsnytt 22.20 
Mistanken 00.20 Dansefot jukeboks med chat

09.55 Plus 10.25 Packat & klart 10.55 Tv-stjärnan 
11.25 Dubbat 11.55 Andra Avenyn 12.25 Andra 
Avenyn 12.55 Andra Avenyn 13.25 Uppdrag 
Granskning 14.25 Ishockey: Tre kronor live 15.00 
Om ett hjärta 16.00 På spåret 17.00 Bolibompahelg 
17.05 Disneydags 18.00 Livet enligt Rosa 18.30 
Rapport 18.45 Sportnytt 19.00 Melodifestivalen 
2008: Deltävling 1 20.35 Brottskod: Försvunnen 
21.20 Kommissarie Lynley 22.50 Rapport 22.55 
Out of Practice 23.20 Basic - Farligt uppdrag 00.55 
Sändningar från SVT24

15.00 Hollyoaks  (116:260)

15.25 Hollyoaks  (117:260)

15.50 Hollyoaks  (118:260)

16.15 Hollyoaks  (119:260)

16.40 Hollyoaks  (120:260)

17.55 Skífulistinn
18.50 X-Files  (8:24) 

19.35 The George Lopez Show  (10:18) 

20.00 Logi í beinni
20.35 Lovespring International  (Stefnu-
mótaþjónustan) Nýr léttgeggjaður gaman-
þáttur sem gerist hjá stefnumótaþjónustu.

21.05 Big Day  (6:13) Ný gamanþáttaröð 
sem fjallar á stórskemmtilegn hátt um hinar 
mörgu spaugilegur hliðar á undirbúningnum 
fyrir stóra brúðkaupsdaginn.

21.30 Wildfire  (8:13)

22.15 X-Files  (8:24) Fox Mulder trúir 
meðan Dana Scully efast er þau rannsaka 
yfirnáttúruleg mál innan FBI. Leynileg öfl 
reyna að hindra leit þeirra að sannleikanum.

23.10 The George Lopez Show  (10:18) 
Við kynnumst fjörugu heimilishaldi þar sem 
skrautlegar persónur koma við sögu. Sam-
búð hjónanna George og Angie og barn-
anna þeirra, Carmen og Max, gengur vel en 
ýmsir heimilisvinir setja gjarnan strik í reikn-
inginn. 

23.35 Lovespring International  (6:13)

00.00 Big Day  (6:13)

00.25 Wildfire  (8:13)

01.10 Skífulistinn
02.00 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

06.45 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.05 Óskastundin
08.00 Morgunfréttir
08.05 Útúr nóttinni... og inní daginn
09.03 Út um græna grundu
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Krossgötur
14.00 Til allra átta
14.40 Í húsinu heima
15.20 Brot af íslenskri menningarsögu: 

Upphaf rokksins á Íslandi
16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Orð skulu standa
17.00 Flakk
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Hundur í útvarpssal
19.00 Heimur óperunnar
20.00 Sagnaslóð
20.40 Hvað er að heyra?
21.30 Úr gullkistunni
22.12 Lestur Passíusálma
22.19 Á hljóðbergi: Mnemonic
23.10 Villtir strengir og vangadans

Nútímaævintýri sem minnir 
mjög á ævintýrið um Ösku-
busku. Myndin skartar
Anne Hathaway úr The 
Princess Diaries og fjallar 
um unga stúlku sem er 
undir þeim álögum að 
þurfa alltaf að vera þæg 
og góð og hlýða öllu sem 
henni er sagt að gera. En 
þegar draumaprinsinn 
hennar reynist ekki þókn-
anlegur fjölskyldunni reynir 
hún að komast undan 
álögunum.

STÖÐ 2 KL. 20.40

Ella Enchanted

▼

Bandarísk gamanmynd frá 2006. 
Ung kona í Chicago ákveður að fara 
frá manni sínum sem henni finnst 
vanrækja hana, svo að hann sakni 
hennar. En vegna misskilnings og 
vondra ráða sem þau þiggja af vinum 
og ættingjum brýst út stríð milli 
þeirra. Leikstjóri er Peyton Reed og 
meðal leikenda eru Jennifer Aniston, 
Vince Vaughn, Vincent D’Onofrio, Joey 
Lauren Adams og Judy Davis.

VIÐ MÆLUM MEÐ 

The Break-Up 
Sjónvarpið kl. 21.40

▼
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Tónlistarmaðurinn Elfar Aðalsteinsson og 
Bretinn Nik Kershaw, sem gerði garðinn 
frægan á áttunda áratugnum, syngja dúett á 
nýrri plötu til styrktar menntaverkefni 
UNICEF í Síerra Leóne.

Hægt er að hlaða plötunni, Backtracking 
Eighties, niður ókeypis á heimasíðunni www.
steinssonproject.com. „Við höfum ekki gert 
svona áður og það er mjög gaman að fá 
svona skemmtilegar og nýjar hugmyndir inn 
á borð til okkar,“ segir Stefán Ingi Stefáns-
son, framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi. 
Þeir sem ná sér í plötuna eru jafnframt 
hvattir til að styrkja verkefnið í Síerra 
Leóne.

Á plötunni, sem var tekin upp í Bretlandi, 
verða ellefu þekkt lög frá áttunda áratugn-
um í nýjum útsetningum. Elfar, sem er 
búsettur erlendis, syngur öll lögin á plötunni, 
þar á meðal dúett með Kershaw í laginu 

Mary´s Prayer og dúett með söngkonunni 
Katarinu í laginu Only You. 

„Það er vonandi að þetta leggist vel í fólk. 
Við erum voða spennt fyrir þessu, enda eru 
þetta þægilegar og góðar útsetningar,“ segir 
Stefán Ingi og bætir við að uppbygging 
Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna í Síerra 
Leóne sé í fullum gangi. „Við erum búin að 
styðja skólaverkefni í Síerra Leóne í tæp þrjú 
ár og höfum haft rosalega góða reynslu af 
starfinu þar. Það er þegar búið að byggja yfir 
fimmtíu skóla af UNICEF á Íslandi.“

Kershaw, sem samdi hin vinsælu lög 
Wouldn´t it Be Good og I Won´t Let the Sun Go 
Down on Me, er ekki ókunnugur Íslandi því á 
síðasta ári var hann leiðbeinandi á lagasmíða-
námskeiði fyrir íslenska tónlistarmenn sem 
var haldið á Hótel Geysi. Er hann væntanleg-
ur aftur hingað í mars næstkomandi þar sem 
hann mun endurtaka leikinn.  - fb 

Elfar og Kershaw syngja dúett
STEFÁN INGI STEF-

ÁNSSON Fram-
kvæmdastjóri UNICEF 

á Íslandi er mjög 
spenntur fyrir nýju 

plötunni.

Siggi Eggertsson

Aldur:  27 ára.
Starf: Myndskreytir.
Fjölskylda: Einhleypur.
Foreldrar: Jónborg Sigurðardótt-
ir, myndlistarkona á Akureyri, og 
Eggert Halldórsson, útgerðarmaður í 
Stykkishólmi.
Búseta: Austurhluti London. 
Stjörnumerki: Steingeit.
Sigurður hannar plötuumslag 
hljómsveitarinnar Gnarls Barkley.

NIK KERSHAW „Eitís“-hetjan 
syngur dúett með Íslendingn-
um Elfari Aðalsteinssyni á 
nýrri safnplötu.

LÁRÉTT
2. íþróttafélag 6. ógrynni 8. spíra 9. 
rönd 11. fyrir hönd 12. drepsótt 14. 
ráðagerð 16. bardagi 17. eyða 18. 
niður 20. ætíð 21. nabbi.

LÓÐRÉTT
1. rusl 3. slá 4. plöntutegund 5. sjór 
7. þögull 10. þukl 13. sódi 15. korn 
16. flana 19. tveir eins.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. fram, 6. of, 8. ála, 9. rák, 
11. pr, 12. plága, 14. áform, 16. at, 17. 
sóa, 18. suð, 20. sí, 21. arða. 

LÓÐRÉTT: 1. sorp, 3. rá, 4. alparós, 
5. mar, 7. fálátur, 10. káf, 13. gos, 15. 
maís, 16. asa, 19. ðð. 

Bæjarstjóri Kópavogs, Gunnar Birgisson, vígir formlega nýjasta útibú 
World Class í dag. Nýja heilsuræktarstöðin er á fimmtándu hæð í 
Turninum á Smáratorgi. Þetta er sjöunda útibú World Class á höfuð-
borgarsvæðinu. „Þetta er orðið ágætt í bili,“ segir Björn Leifsson, sem 
rekur World Class ásamt eiginkonu sinni, Hafdísi Jónsdóttur. „En ný 
útibú eru samt fyrirhuguð seinna við Vesturbæjarlaugina og í nýja 
miðbænum í Garðabæ. Nú þegar erum við með um tíu prósent af 
höfuðborgarbúum í viðskiptum, 17.828 manns svo ég sé nákvæmur, og 
það sem er enn betra; þá mætir þetta fólk í ræktina – flest. Á mánudag-
inn mættu til dæmis 1,4 prósent þjóðarinnar í World Class, tæplega 
fimm þúsund manns, svo þetta er orðið déskoti öflugt.“

Líkamsræktarstöð á fimmtándu hæð býður upp á ýmsa möguleika. 
„Það eru bretti og útsýni allan hringinn og þú getur ráðið í hvaða átt þú 
hleypur,“ segir Björn. „Það má líka segja að stiginn upp á fimmtándu 
hæð sé eitt af æfingartækjunum. Á eðlilegum hraða tekur svona tíu 
mínútur að ganga upp, en ef maður skokkar þá er það eitthvað minna. 
En það tekur á. Þegar ég var kominn á níundu hæð voru bæði lærin og 
lungun á mér sprungin.“

Þessi magnaði stigi verður notaður til keppni í stigahlaupi í byrjun 
hvers mánaðar. „Sá sem hleypur hraðast fær ókeypis í ræktina þann 

mánuðinn þar til næsta hlaup fer fram,“ segir Björn og bætir við að 
bæði verði keppt í karla- og kvennaflokki. Gestir í háloftaræktina 
þurfa þó ekki að leggja á sig þrekgönguna upp stigann frekar en þeir 
vilja því öflugasta lyfta landsins er í húsinu. Sú fer upp á topp á 
tuttugustu hæð á tuttugu sekúndum. - glh

Í allar áttir á brettinu hjá World Class
EKKI AMALEGT AÐ SKOKKA 
MEÐ KÓPAVOG AÐ FÓTUM 
SÉR Björn Leifsson er með 
tíu prósent höfuðborgarbúa 
í viðskiptum. 
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Viðtal sem erlent dagblað tók við söngvarann Josh 
Groban, þar sem hann viðurkennir mikil líkindi á 
milli lags síns You Raise Me Up og Söknuðar eftir 
Jóhann Helgason, er á meðal sönnunargagna í 
málshöfðun Jóhanns gegn norska lagahöfundinum 
Rolf Løvland.

Undirbúningur fyrir málshöfðunina er á lokastigi 
og hefur Jóhann unnið náið með lögfræðingi sínum í 
Bretlandi að málinu. Leggja þeir mikla áherslu á að 
það verði skoðað frá öllum hliðum áður en stokkið 
verður í djúpu laugina. Verður kæran væntanlega 
lögð fram í vor eða sumar. 

Lagið, sem gerði Josh Groban að stórstjörnu, 
þykir sláandi líkt Söknuði, sem Vilhjálmur Vil-
hjálmsson flutti á sínum tíma. Jóhann lét bera lögin 
saman og miðað við laglínuna og hljómana eru þau 
97 prósent eins.

„Ef maður ætlar að klífa stórt fjall þarf maður að 
vera búinn að vinna heimavinnuna,“ segir Jóhann 
um málshöfðunina.

Lögfræðistofa Jóhanns í Bretlandi, Knight & Sons, 
er gamalgróin og innan hennar er sérstök deild sem 
annast höfundarréttarmál sem þessi. Eftir að stofan 
heyrði líkindin með lögunum tveimur ákvað hún að 
taka málið að sér án endurgjalds, sem kemur sér 
afar vel fyrir Jóhann enda kostar málshöfðun sem 
þessi gríðarlegan pening. 

Næsta skref hjá stofunni verður að hafa samband 
við Íslendinga sem geta borið vitni í málinu fyrir 
hönd Jóhanns. „Þetta er fólk sem er málsmetandi í 
tónlist hérna heima og þekkir þessi lög og 
annað,“ segir Jóhann. 

Á meðal annarra sem hafa aðstoðað 
hann í undirbúningi málsins er Jon Kjell, 
sem einmitt tók upp plötu með Løvland 
og hljómsveit hans Secret Garden hér á 
landi á síðasta áratug. 

Útgáfurisinn Universal innheimtir 
höfundartekjur Løvland af You Raise Me 
Up, sem nema tugum ef ekki 
hundruðum milljóna, og því má 
búast við harðri andstöðu úr þeirra 
röðum. „Ég geri mér grein fyrir 
því að það er mikið í húfi fyrir 
þessa aðila. Við þekkjum það með 
þessa stjörnulögfræðinga en 
dómarar eiga að vera óháðir í 
þessu máli,“ segir Jóhann, sem 
telur sig vera með mjög gott mál í 
höndunum. „Rapparar og fleiri 
hafa fengið leyfi til að nota búta 
úr þekktum lögum og þá er 
höfundarins getið en í þessu tilviki 
er nánast um sama lagið að ræða. 

Ég gæti þess vegna tekið bítlalag og sett 
á það íslenskan texta og breytt aðeins. 
Það er oft sem fólk blekkist þegar 
útsetningin er orðin önnur og annar 
titill á laginu,“ segir hann. 

 freyr@frettabladid.is

JÓHANN HELGASON: UNDIRBÚNINGUR ÁKÆRU Á LOKASTIGI

Viðtal við Josh Groban 
á meðal sönnunargagna

JOSH GROBAN Söngvarinn Josh 
Groban sló í gegn með laginu You 
Raise Me Up.

JÓHANN HELGASON Jóhann segist vera með mjög gott mál 
í höndunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Sjoppur gefast ein 
af annarri upp 
fyrir klukku-
búðum og 
bensínstöðv-

um og í byrjun 
desember lok-

aði Svarti svan-
urinn á Hlemmi en matur hans 
var fyrir löngu búinn að festa sig 
rækilega í sessi hjá höfuðborgar-
búum. Skarð er fyrir skildi því þessi 
sjoppa og skyndibitastaður hafði 
lengi verið sannkallaður suðupottur 
mannlífs á Hlemmsvæðinu og var 
vel sóttur af fastagestum. Húsnæð-
ið er til sölu en ekki er líklegt að 
þar verði hafinn sjoppurekstur á ný 
enda búið að selja innvolsið út úr 
húsnæðinu.

Þorsteinn Guðmundsson, 
Fóstbróðir, auglýsingagerðarmaður 
og rithöfundur, birtist aftur á 
skjánum í lok mars. Þá tekur Skjár 
einn til sýningar þáttinn Svalbarði 
sem Þorsteinn er aðalmaðurinn í. 
Samtals verða gerðir tíu þættir til 
að byrja með, en fleiri ef þáttur-
inn slær í gegn. Þetta 
verða klukkustund-
arlangir þættir og 
sýndir einu sinni í 
viku. Hljómsveitin 
Flís tekur þátt í þess-
um skemmtiþætti, 
en að öðru leyti 
hefur fátt 
spurst út 
um inni-
haldið.

Ísland verður laust við alla kvik-
myndagerðarmenn um helgina en 
þeir flykkjast nú í hrönnum til Berl-
ínar þar sem árleg kvikmyndahátíð 
borgarinnar stendur yfir. Meðal 
þeirra sem ætla að drekka í sig það 
nýjasta í kvikmyndaheiminum eru 
Baltasar Kormákur, Ari Alexand-
er Magnússon og Ólafur Jóhann-
esson en tveir síðastnefndu 
eiga báðir mynd á hátíðinni, Ari 
með Syndir feðranna og Ólafur 

með drottninguna 
sína Rakel. Meðal 
annarra Íslendinga 

sem þarna eru 
má nefna Ísold 

Uggadóttur og 
Gunnar Björn Guð-

mundsson.

 - fgg/glh

FRÉTTIR AF FÓLKI

Auglýsingasími

– Mest lesið



Auktu ánægju þína með fjárhagslegri heilsu. Það er mikilvægt fyrir þig að skoða fjármálin reglulega. 
Sérstaklega þegar aðstæður breytast. Fjárhagslega heilsupróf Byrs gefur þér yfirsýn yfir fjármálin og hjálpar 
þér að taka betri ákvarðanir til að bæta fjárhagslega heilsu þína. Fjárhagslega heilsuprófið er hannað í 
samvinnu við viðskiptavini Byrs, viðskiptavini annarra banka og fjárhagslega einkaþjálfara Byrs. 
Prófið tekur á þeim þáttum sem skipta mestu máli fyrir þig. Komdu þér í fjárhagslegt form með Byr. 

– við erum að tala um peninga 

Byrjaðu á byr.is – kannaðu fjárhagslega heilsu þína núna. Komdu með í ræktina.

Sími 575 4000    byr.is



GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Guðmundar
Steingrímssonar

Í dag er laugardagurinn 
9. febrúar, 40. dagur ársins.

9:45 13:42 17:40
9:40 13:27 17:15

Allt á sinn stað!
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www.IKEA.is

Opið virka daga
Opið laugardaga
Opið sunnudaga

10.00 - 20.00
10.00 - 18. 00
12.00 - 18.00

Veitingastaður opnaður klukkutíma fyrr en verslun 

Kryddbakaður lax
með graslaukssósu, kartöflum 

og grænmeti

Morgunmatur
frá kl. 9:00 - 11:00

mánudaga - laugardaga

195,-

1.290,-GRUNDTAL WC bursti,
ryðfrítt stál 
Ø20 H62 cm  1.490,-

RÅÅN haldari fyrir WC 
pappír, ál 18x16 cm  995,-

LETTEN skafa, hvítt/grátt 
25x22,5 cm  95,-

BLANKEN sturtuhilla,
20x65 cm krómhúðað

LILLHOLMEN sápudæla, gler/ryðfrítt 
stál H16 cm  695,-
LILLHOLMEN krús, gler H11 cm  295,-
LILLHOLMEN krukka með loki 
gler/ryðfrítt stál Ø12 H12 cm  495,-

1.190,- TOFTBO baðhandklæði, dökktúrkís/ljóstúrkís 70x140 cm

SANNI baðmotta, dökktúrkís  
60x90 cm  1.290,-

FRYKEN körfur með loki 3 stk. bast  1.290,-
Stærðir: Ø10 H6 cm, Ø15 H8 cm og Ø20 H10 cm.

SANNI baðhandklæði, 
dökktúrkís 100x150 cm  1.290,-

MOLGER kassi/hirsla, 
valhnota 30x15 cm  350,-

MOLGER sápudiskur, 
valhnota  12x9,5x2 cm  95,-

MOLGER krókarekki, 
valhnota L28 cm  295,-

FRÄCK spegill, önnur 
hliðin með stækkunargleri, 
ryðfrítt stál Ø17 cm

995,-

GRUNDTAL vigt, ryðfrítt 
stál Ø32 H3 cm þyngd mest 
150 kg  1.990,-

TOFTBO sturtuhengi, blátt/
marglitað 180x200 cm  1.290,-

BAREN handklæðaslá, 
ryðfrítt stál 41x18 cm  1.390,-

HULINGEN fata með 
fótstigi, ryðfrítt stál  Ø24 
H33 cm 1.490,-

LILLHOLMEN glerhilla, 
ryðfrítt stál 60x13  1.590,-

NORRGRUND speglaskápur, hvítt 
80x21x67 cm  5.950,- 

KATTUDDEN snyrtitöskur 
með blómum 2 stk.
Stærðir: 20x15x5 cm og 
25x20x8 cm

LIMMAREN flöskur 3 stk. 
í setti ýmsir litir  995,-

540,-

50,-50,-

995,-

1.290,-

Það er eitthvað afskaplega 
íslenskt við það að sjá þessa 

dagana í Reykjavíkurborg hátíðar-
borða blakta á fánastöngum þar 
sem auglýst er með pompi og prakt 
að nú fari fram Vetrarhátíð. Þetta 
líkar mér. Í slyddu og éli, stormi og 
hríð, svelli og sköflum halda gall-
harðir borgarbúar hátíð og fara 
meira að segja í skrúðgöngu niður 
Skólavörðustíg og láta stormvið-
varanir Veðurstofunnar sem vind 
um eyru þjóta. 

AÐ vísu held ég að mætingin í 
gönguna hafi ekki verið ofboðslega 
mikil, en það er sama. Þetta er rétti 
andinn. Ísland er veðravíti. Hér er 
eilífur stormbeljandi. Að vera 
Íslendingur er að göslast áfram í 
láréttri rigningu og muldra 
ókvæðisorð út um veðurbarið and-
lit. Hvers vegna ekki að slá því upp 
í skrúðgöngu? 

SAMBÚÐ landans við hið vonda – 
eða öllu heldur fjölbreytta – veður-
far hefur sett varanlegt mark sitt á 
þjóðarsálina. Við getum talað um 
veðrið heilu og hálfu dagana og 
þess gætir jafnvel að Íslendingar 
sakni veðursins þegar þeir halda til 
fjarlægra landa. Þau sjónarmið 
hafa heyrst, að fátt ylji Íslending-
um meira um hjartarætur en að 
stíga út úr Leifsstöð og fá rigningar-
skvettuna beint í vitin. Þá færist 
oft lúmskt bros yfir sólbrunnin 
andlit. 

ÞETTA er vissulega sjónarmið. Ég 
vil meina að Íslendingar, til þess að 
vera enn sáttari við að búa á þessu 
vindslípaða bergi þar sem varla 
vaxa tré, ættu að gera meira úr 
kostum veðursins. Tökum Lækjar-
torg. Miðborg Reykjavíkur. Allir 
vita, að það sem kemur í veg fyrir 
að þar geti verið iðandi líf allan árs-
ins hring, alveg sama hvað reynt er 
að skipuleggja, er hið endalausa 
rok. 

SVONA löguðu eiga Íslendingar 
að snúa sér í vil. Er Lækjartorg 
ekki þá bara torg roksins? Hvers 
vegna ekki að setja rokskúlptúr á 
torgið og draga þannig dár að veð-
urguðunum sem í árhundruð hafa 
spilað með okkur? „Ég elska þig 
stormur,“ ætti sá skúlptúr að heita. 
Risastór vindhani eða ógnarstór 
blaðra. Kannski hægt að láta sig 
fjúka þar spölkorn í bandi.  

OG við getum gert fleira til þess að 
fagna veðravítinu. Til dæmis má 
skíra götur eftir veðurhugtökum: 
Slyddugata, Skafrenningshólar, 
Norðanbálsstræti, Strekkingstorg, 
Brunagaddsgata, Asahlákuflöt, 
Suddastígur, Slabbsalir. Það er í öllu 
falli ekkert annað að gera en að hafa 
gaman af þessu, segi ég. Annars 
verður maður bara niðurdreginn.

Hátíð í stormi


