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TÍSKA ÓVENJULEGA FÓLKSINS
Markar lokun Sirkus endalok treflanna 
sem kenna sig við 101 Reykjavík?

36

LÖGREGLUMÁL Íslendingurinn sem 
hefur setið í fangelsi í Færeyjum 
vegna Pólstjörnumálsins hefur 
verið í einangrun í nær fjóra mán-
uði. Mál hans verður dómtekið í 
byrjun apríl.

Maðurinn var handtekinn 18. 
september og þá úrskurðaður í 
gæsluvarðhald. Hann var þá settur 
í einangrun. Októbermánuð allan 
var einangruninni aflétt og maður-
inn var í opinni gæslu, en síðan var 
hann aftur settur í einangrun í lok 
þess mánaðar og er þannig vistaður 
enn.

Íslendingurinn verður ákærður 

fyrir vörslu á tveimur kílóum af 
fíkniefnum svo og aðild að Pól-
stjörnumálinu í heild sinni. Sex 
íslenskir karlmenn voru dæmdir í 
því máli í gær. 

Varðandi einangrunarvistina 
segir Linda Margarete Hasselberg, 
saksóknari í máli Íslendingsins, að 
ástæða þess að fólki sé haldið í ein-
angrun sé sú að grunur leiki á um 
að viðkomandi hafi möguleika til að 
hafa áhrif á framburð vitna. Hún 
kveðst ekki vilja tjá sig um þetta til-
tekna mál, til að mynda hvers vegna 
Íslendingurinn hafi verið settur 
aftur í einangrun.

Saksóknari segir að Íslendingur-
inn fái að fara út öðru hvoru en 
megi ekki umgangast aðra en starfs-
menn fangelsisins.

„Við notum sjaldan einangrunar-
vist hér í Færeyjum,“ segir sak-
sóknari. „En þarna er um mjög 
alvarlegan glæp að ræða og að mati 
ákæruvaldsins er enginn annar 
kostur í stöðunni. Við endurmetum 
stöðuna í hverri viku.“

Málsmeðferð fyrir dómi hefst 7. 
apríl. Tólf manna kviðdómur verð-
ur kallaður til en það er gert þegar 
brotið er talið geta varðað fjögurra 
ára fangelsi eða meira.  - jss / sjá síðu 6

Í einangrun í fjóra 
mánuði í Færeyjum
Íslenskur karlmaður hefur setið í einangrun í færeysku fangelsi í um fjóra 
mánuði. Hann var handtekinn í september í tengslum við Pólstjörnumálið. Hjá 
honum fundust tvö kíló af fíkniefnum. Hann verður ákærður í byrjun apríl.

FÓLK Baltasar Kormákur mun 
leikstýra kvikmyndinni Run for 
her life með Dermot Mulroney í 
aðalhlutverki. Framleiðslufyrir-
tæki Tom Hanks og eiginkonu 
hans, Playton Films, kemur að 
gerð myndarinnar. Tvær þekkt-
ar leikkonur bætast í hópinn á 
næstunni. Myndin verður tekin 

upp í Los Angeles, Nýju Mexíkó 
og Tiljuna í Mexíkó. 

Í samtali við Fréttablaðið sagð-
ist Baltasar ekki hafa nein áform 
um að setjast að vestra. „Ég er 
fimm barna faðir og nenni ekki 
að hanga í einhverju hitakófi 
þarna fyrir vestan.“ 
 - fgg/ sjá síðu 58

Baltasar Kormákur semur við fyrirtæki stórleikarans Tom Hanks:

Leikstýrir kvikmynd í Hollywood

BALTASAR KORMÁKUR Leikstýrir sinni 
fyrstu kvikmynd í Hollywood.

FANGELSISMÁL Rúmlega sextán 
prósent fanga í íslenskum 
fangelsum eru útlendingar 
samkvæmt tölum sem Fangelsis-
málastofnun tók saman fyrir 
Fréttablaðið í gær. Um fjörutíu 
prósent þeirra eru Litháar. 

Erlendu fangarnir þykja 
fyrirmyndarfangar, eru duglegir í 
vinnu og til friðs. „Það er mín 
tilfinning að þeim finnist þeir 
ekki hafa neinu að tapa. Ef 
smyglið tekst koma þeir út í gróða 
ef það mistekst fá þeir vinnu í 
fangelsi á launum sem þykja 
bærileg í Litháen,“ segir Einar 
Loftur Högnason fangavörður. 

 - kdk, - mh/ sjá síðu 12

Tölur frá Fangelsismálastofnun:

Sextán prósent 
fanga erlend

LITLA-HRAUN  Erlendu fangarnir eru 
duglegir að vinna í fangelsinu og sýna af 
sér góða hegðun.  

Þriggja vikna gæsluvarðhald Annþór Kristján Karlsson sést hér leiddur fyrir Héraðsdóm Reykjaness um kvöldmatarleytið í gær. Þar 
var hann dæmdur í þriggja vikna gæsluvarðhald, grunaður um aðild að innflutningi vímuefna. Tveimur mönnum, sem handteknir 
voru í tengslum við flóttann, var sleppt eftir yfirheyrslur í gær, en fjórði maðurinn, sem var handtekinn með Annþóri í Mosfellsbæ, 
situr vonandi í klefa sínum og bíður skýrslutöku.   Sjá síðu 4 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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● hús&heimili

1. Fallegur flöskuopnari  sem á ekkert 
erindi niðri í skúffu. Hann fæst í Tékk Kristal í Kringlunni á 3.900 krónur.

2. Þessi tappatogari  virkar eins og tjakkur. Þegar búið er að skrúfa gorm-inn ofan í tappann er hann tjakkað-ur upp með handfanginu. Gormurinn sjálfur er teflon-húðaður svo auðvelt er að skrúfa hann ofan í korkinn. Duka, 
Kringlunni, 7.450 krónur.

3. Það er gott  að vera með verklegt tæki í 
höndunum til að opna vínflöskur. Voldugur 

flöskuopnari með góðu handfangi til að snúa 

niður gorminn. Villeroy & Boch í Kringlunni á 4.990 krónur.

4. í þessum upptak-ara  er líka hnífur til að skera innsiglið af flösk-unum. Lyftistöngin trygg-ir svo að tappinn rennur auð-veldlega úr. Einfaldur og smekklegur upp-
takari frá Tékk Kristal á tilboði, krónur 2.960.5. Ýmis smáverkfæri  er skemmtilegt að nota 

þegar opna á flösku af góðu víni. Lítinn og smekk-
legan hníf til að skera innsiglið af flöskunni og 

svo dropahring sem smeygt er um háls-inn á flöskunni svo dropinn renni ekki niður í dúkinn. Fást báðir í Villeroy & Boch í Kringlunni á 1.790 krónur stykkið. 

6. Sniðugar hreinsikúlur  fyrir vínkaröflur en þær eru oft þannig í laginu að erfitt er að bursta þær að innan. Þá er þetta sniðug lausn en kúlunum 
er einfaldlega hellt í karöfluna ásamt sápu-

vatni og svo hrist. Kúlurnar veltast og rúlla fram 
og aftur og hreinsa karöfluna að innan. Duka, 
Kringlunni, 950 krónur.

Tappinn dreginn úr flöskunni
● Stór hluti af upplifuninni sem maður sækist eftir þegar tappi er dreginn úr flösku fæst með alls 

konar tilfæringum við að opna flöskuna. Það er gaman að eiga falleg verkfæri til að opna flöskur og 

litla fylgihluti til að auka á stemninguna eins og dropastoppara og innsiglahníf og vínið smakkast 

mun betur eftir að búið er að hafa svolítið fyrir því.
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Leikrit sem fær þig til að hlæja
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VEÐRIÐ Í DAG

VÆTUSAMT   Í dag verður yfirleitt 
hæg suðvestlæg átt. Rigning eða 
skúrir víða um land fyrir hádegi en 
úrkomlítið eystra eftir hádegi. Milt 
í veðri.

VEÐUR 4

3
3

4

5
7

Paparnir hættir
Hljómsveitin Papar hefur lagt upp 
laupana eftir 22 ára starf. Matthías 
Matthíasson söngvari segir þá hafa 
ákveðið að hætta á toppnum.

FÓLK 52

Uppspretta tækifæra
Lárus Welding, forstjóri Glitnis, 
segir að það muni taka markaðinn 
góðan tíma að jafna sig á óróan-
um sem einkennir hann í dag.
 HELGIN 32

FJÖRUGT FIMM-
TUGSAFMÆLI
Björn Thoroddsen gítarleik-
ari fagnaði fimmtugsafmæli 
sínu. Meðal gesta sem tróðu 
upp var stórsöngvarinn 
Björgvin Halldórsson.

FÓLK 50

VINNUMARKAÐUR „Það hefur miðað 
ágætlega og mér sýnist að þessar 
sameiginlegu kröfur, sem við 
kynntum í desember, klárist í 
kvöld,“ sagði Grétar Þorsteins-
son, forseti ASÍ, á tíunda tíman-
um í gærkvöldi. 

Grétar sat þá ásamt formönn-
um landssambanda ASÍ og 
forsvarsmönnum Samtaka 
atvinnulífsins hjá sáttasemjara.

 „Við verðum eflaust fram á 
miðnætti. En þótt við klárum allt 
á milli ASÍ og SA verður ekkert 
gengið frá samningum nema með 
aðkomu ríkisstjórnarinnar,“ sagði 
hann.  - kóþ

Kjaraviðræðum miðar áfram:

Setið og karpað 
fram á nóttina
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Lambafille
Country styleÞú sparar 900 kr.

2.698 kr.
kg.

Spennandi helgarsteik

noatun.is
LÉTTIR ÞÉR LÍFIÐ

LEIT Tveimur frönskum skíða-
göngumönnum var bjargað af 
hálendinu ofan Eyjafjarðar á 
þriðjudaginn. Höfðu þeir ætlað að 
ganga suður yfir hálendi Íslands 
og lagt af stað fyrr um daginn. 
Þegar þeir komu að Urðarvötnum 
á Nýjabæjarafrétti var veður 
orðið það slæmt að þeir urðu að 
tjalda og halda kyrru fyrir.

Laust fyrir klukkan tvö óskuðu 
þeir hjálpar og fóru þá björgunar-
sveitarmenn úr Dalbjörgu og frá 
Súlum af stað til leitar. Fundust 
mennirnir kaldir í tjöldum sínum 
við GPS-punkt sem þeir höfðu 
gefið upp og voru þeir komnir til 
byggða um klukkan fimm sama 
dag.  - ovd

Skíðamönnum bjargað:

Biðu hjálpar í 
tjöldum sínum

VONSKUVEÐUR VAR Á LEITARSVÆÐINU
Nítján manns tóku þátt í leitinni á jepp-
um, vélsleðum og snjóbíl.

MYND/NJÁLL Ó. PÁLSSON

KJARAMÁL Engin svör fengust um aðkomu ríkisstjórn-
arinnar að samningum á almennum vinnumarkaði á 
fundi forystumanna Alþýðusambands Íslands, ASÍ, 
og Samtaka atvinnulífsins, SA, með ríkis stjórninni í 
gær. Geir H. Haarde forsætisráðherra sagði að 
sérfræðingar myndu setjast yfir kröfurnar og svo 
yrði fundað með forystumönnum á vinnumarkaði. 

„Við sjáum hverju fram vindur,“ sagði hann. „Við 
munum fara yfir hugmyndir sem tengjast skatta-
málum, húsnæðismálum, starfsmenntunarmálum.“ 
Ótímabært væri að ræða kostnað af aðgerðum 
ríkisins. „Við þurfum að átta okkur á því hvað við 
erum að tala um langt tímabil. Við viljum helst 
tímasetja aðkomuna út allt kjörtímabilið að því 
gefnu að kjarasamningar haldi megnið af því 
tímabili. Þetta er eitt af því sem við eigum eftir að 
vinna í.“

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra 
sagði að greinilega væri „unnið út frá þeirri 
grundvallarhugmynd að auka hér jöfnuð og tryggja 
jafnvægi. Þetta tvennt verður að fara saman og 
ríkisstjórnin hlýtur að vinna út frá því líka,“ og taldi 
ólíklegt að svar bærist í dag. „Ég held að þetta taki 
lengri tíma.“

ASÍ lagði fram endurnýjaða kröfugerð frá því í 
desember. SA lagði fram kröfur um að launaþróun 
opinberra starfsmanna yrði í takt við það sem 
gerðist á almennum vinnumarkaði, breytingar á 
peningastefnu Seðlabankans og lækkun á tekjuskatti 
fyrir tækja. Enn fremur er farið fram á lægri 
flutningskostnað, aðgerðir í atvinnumálum, endur-
hæfingar sjóð, starfsmenntunarsjóð og afnám þunga-
skatts.  

Finnbjörn Hermannsson, formaður Samiðnar, 
segir að ekkert hafi komið út úr fundinum í gær 
annað en að „þau upplýstu okkur um að þau hefðu 
ekki unnið heimavinnuna sína. Þau settu málið í 
nefnd þannig að það er einhver skriður. Nú viljum 
við sjá þeirra útfærslu og tillögur,“ segir hann. 

„Við reiknuðum ekki með að fá svör við einstökum 
atriðum,“ segir Vilhjálmur Egilsson, framkvæmda-
stjóri SA. „Við reiknum með að ráðherrarnir vinni 
sína heimavinnu og niðurstaðan liggi fyrir tiltölu-
lega fljótt.“

Grétar Þorsteinsson, forseti ASÍ, sagði að ekki 
yrði skrifað undir fyrr en aðkoma ríkisins væri ljós. 
„Það einfaldar málið að við lögðum fram okkar 
kröfur í byrjun desember. Ríkisstjórnin hefur haft 
góðan tíma til að hugsa málið.“ ghs@frettabladid.is

Beðið eftir útspili 
ríkisstjórnarinnar
Óvissa ríkir um aðkomu ríkisins að kjarasamningum. Forystumenn segja ríkis-
stjórnina ekki hafa unnið heimavinnuna. Vonast er eftir undirritun um helgina 
en ekki verður skrifað undir fyrr en aðkoma ríkisstjórnarinnar liggur fyrir. 

ÚT ALLT KJÖRTÍMABILIÐ „Við þurf-
um að átta okkur á því hvað við 
erum að tala um langt tímabil. Við 
viljum helst tímasetja aðkomuna 
út allt kjörtímabilið,“ sagði Geir H. 
Haarde. Farið yrði yfir hugmyndir 
sem tengdust skattamálum, hús-
næðismálum og starfsmenntunar-
málum.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ORKA Stjórn Orkuveitunnar tók ekki ákvörðun um 
hver yrði næsti stjórnarformaður REI á fundi sínum 
í gær, en líklega verður fjallað um það á auka-
stjórnar fundi í næstu viku.

Fyrirtækið, sem meta má á sex milljarða hið 
minnsta, hefur því verið án stjórnarformanns síðan 
upp úr áramótum, er Bjarni Ármannson fór frá 
störfum.

„Það liggur á því að starfhæf stjórn sé skipuð, því 
núverandi stjórn REI er umboðslaus og ákvarðana-
fryst stjórn, sem er skipuð nokkrum starfsmönnum 
Orkuveitunnar,“ segir Sigrún Elsa Smáradóttir, 
borgarfulltrúi Samfylkingarinnar.

Spurður hvort ekki væri bagalegt að hafa engan 
stjórnarformann, gat Hjörleifur B. Kvaran, forstjóri 
Orkuveitunnar, ekki neitað því: „Þetta er mjög 
bagalegt allt saman,“ sagði hann.

Alls er óvíst hver tekur við starfi stjórnarfor-
manns en ýmsir borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks 
þykja koma til greina, ásamt fulltrúa F-lista, Ástu 
Þorleifsdóttur.

Kjartan Magnússon, stjórnarformaður Orkuveit-
unnar, vill ekkert láta uppi um þetta. Mestu skipti að 

nýr meirihluti hafi tekið málefni REI föstum tökum.
„Nú getum við látið fyrirtækið fara að fúnkera 

almennilega,“ segir hann. Stór skref hafi verið stigin 
í þá átt í gær.   - kóþ

Nýr stjórnarformaður fyrirtækisins verður valinn innan skamms:

REI stjórnlaust enn um sinn

NÚVERANDI STJÓRN ORKUVEITUNNAR Hefur ekki tekið 
ákvörðun um það hver verði stjórnarformaður REI, en hann 
hefur vantað frá því upp úr áramótum. MYND/ORKUVEITAN

Sveinn, hvar er best að veiða 
um helgina?

„Það er spurning, eru þeir ekki enn 
að leita að þessari loðnu? Annars er 
ég úr Skagafirði og myndi telja best 
að veiða þar.“

Sveinn Margeirsson er deildarstjóri hjá 
Matís, sem var að kynna nýjan hugbúnað 
sem meðal annars segir til um hvar best 
sé að veiða.

DANMÖRK, AP „Gerið það, hættið 
þessu nú,“ sagði Mostafa 
Chendid, einn helsti leiðtogi 
múslima í Danmörku, í föstudags-
predikun sinni í mosku í Kaup-
mannahöfn í gær.

Hann beindi máli sínu til 
ungmenna sem efnt hafa til 
óeirða í Kaupmannahöfn og víðar 
í landinu á hverju kvöldi nú í 
vikunni. Margir telja að ofbeldið 
hafi aukist eftir að helstu dagblöð 
Danmerkur endurbirtu á mið-
vikudaginn umdeilda skopteikn-
ingu af Múhameð spámanni.

„Spámaðurinn kenndi okkur 
ekki að brenna skóla, bifreiðar 
eða samgöngutæki. Múhameð 
kenndi okkur siðmenningu,“ sagði 
Chendid. - gb

Leiðtogi danskra múslima:

Biður fólk að 
hætta óeirðum

MOSTAFA CHENDID Einn helsti leiðtogi 
múslima í Danmörku. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HEILBRIGÐISMÁL Aðeins tveimur 
fóstrum af 27 sem greindust með 
Downs-heilkenni frá 2002-2006 
var ekki eytt. Í helgarblaði DV 
kemur fram að afar fá börn séu 
eftir á Íslandi með heilkennið 
síðan fósturskimun hófst hér á 
landi árið 1999.

Unnur Helga Óttarsdóttir, 
formaður Félags áhugafólks um 
Downs, segir í viðtali við blaðið 
að ýmislegt megi bæta þegar 
komi að upplýsingagjöf til 
verðandi foreldra. - sþs

Downs-heilkenni útrýmt:

Aðeins tveimur 
fóstrum hlíft

DÓMSMÁL Sautján ára drengur hefur verið dæmdur í 
sex mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir kynferðis-
brot gegn stjúpsystur sinni. Hann var fimmtán ára 
þegar brotin voru framin, hún átta ára.

Drengurinn játaði að hafa farið nokkrum sinnum 
upp í rúm til stúlkunnar þegar hún gisti hjá föður 
sínum, stjúpföður drengsins, og káfað á henni innan 
sem utan klæða. Þetta gerðist frá 21. ágúst 2006 til 24. 
mars 2007. Stúlkan þóttist vera sofandi þegar brotin 
áttu sér stað.

Í úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur kemur fram að 
drengurinn hafi sætt geðrannsókn vegna ungs aldurs, 
og verið metinn sakhæfur. Litið hafi verið til alvarleika 
brotanna þegar refsing hans var ákveðin, en tekið hafi 
verið með í reikninginn að hann hafi sjálfur verið barn 
í lagalegum skilningi þegar hann framdi brotin.

Stúlkan hefur átt við andlega erfiðleika að stríða í 
kjölfar misnotkunarinnar, segir í úrskurði Héraðs-

dóms. Auk refsingarinnar var hann látinn greiða 
stúlkunni hálfa milljón í bætur og eina milljón í 
sakarkostnað. - sþs

Sautján ára drengur dæmdur í sex mánaða skilorðsbundið fangelsi:

Káfaði á átta ára stjúpsystur sinni
GISTI HJÁ GERANDA
■ Foreldrar stúlkunnar skiptu með sér forræði yfir 
henni þegar brotin áttu sér stað. Hún gisti á sama 
heimili og drengurinn aðra hvora viku.
■ Drengurinn fór nokkrum sinnum upp í rúm til stúlk-
unnar, ýmist þegar hún gisti á dýnu í herbergi hans eða 
í næsta herbergi.
■ Stúlkan sagði móður sinni frá brotunum í maí í fyrra. 
Hún fór til Barnaverndar Reykjavíkur, sem óskaði 1. júní 
eftir því að brotið yrði rannsakað.
■ Við skýrslutöku hjá lögreglu sagðist drengurinn sjá 
mikið eftir því sem hann gerði. Ástæðan hefði aðallega 
verið forvitni og kynferðisleg örvun.

Fimmti morðinginn fundinn
Fimmti maðurinn hefur verið hand-
tekinn í tengslum við morðið á Benaz-
ir Bhutto, fyrrverandi forsætisráðherra 
Pakistan. Maðurinn, Abdul Radheed, 
er sagður lykilmaður í hópnum sem 
stóð fyrir árásinni hinn 27. desember, 
þar sem tuttugu aðrir létust.

PAKISTAN

REYKJANESBÆR Bæjarráð Reykja-
nesbæjar hefur samþykkt að 
leggja til hvatagreiðslur, alls 35,1 
milljón króna, til starfsmanna 
Reykjanesbæjar. Hvatagreiðsl-
urnar verða greiddar einu sinni 
til tvisvar á ári. 

Markmiðið, að sögn bæjar-
stjóra, er að koma til móts við 
aukið álag starfsmanna vegna 
örrar fjölgunar íbúa í bæjarfélag-
inu, stuðla að góðri þjónustu og 
draga úr starfsmannaveltu og 
fjarvistum vegna veikinda. Við 
úthlutanir verður tekið mið af 
frammistöðu starfsmanna á liðnu 
ári, fjarvista vegna veikinda og 
gæða þjónustu. - áf

Launabónus í Reykjanesbæ:

Starfsmenn fá 
hvatagreiðslur

SPURNING DAGSINS



Gildir til 26. febrúar 2008

Hleðsluborvél
Verto, 14,4V, 2 rafhlöður, 
5245006

Hleðsluborvél
Hitachi, 12V,
3 rafhlöður, ljós,
67 stk bitar og 
borar fylgja, 
hleðslutími
40 mín
5247028

3 rafhlöður
Kraftpakkinn

3.499
5.999

19.499
29.995

Verkfærataska
m/verkfærum
46 stk
5000458

5.499
8.499

Verkfæraborð
737x383x663 mm
5024478 6.299

9.999

Smáhlutabox
Keter,
380x315x60 mm
5024633

599
995

Málningarsprautusett, Wagner
Rafmagns, 280W, 3 stútar, langur fyrir ofna og þar sem þrengsli eru, 2 könnur, 
5 sek að skipta um lit, fyrir flestar málningartegundir - vatns og olíu 
5158306

9.949

5 m2 á 12 mín

Sporjárnasett
Cosmos, 4 stk
5007981

Vinnubolur
Mascot
5862646-55 1.999

2.799

999
1.949

Bitasett
Cosmos, 100 stk
5010807

VERKFÆRA
DAGAR

VERÐHRUN

Á VERKFÆRUMVERÐHRUN

Á VERKFÆRUM

999
1.699

Vinnuhanskar
Pingo, m/leðurgripi,
3 stærðir
5866046-8 549

679
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SJÁVARÚTVEGUR Útgerðarmenn tóku 
þá ákvörðun á fundi sem þeir héldu 
í gær að veiða einungis 3.000 tonn 
af loðnu á sólarhring þar til ítarleg-
ar rannsóknir á stofninum eru 
afstaðnar að sögn Friðriks Arn-
grímssonar, framkvæmdastjóra 
Landssambands íslenskra útvegs-
manna.

„Þetta er náttúrlega gífurlegt 
áfall,“ segir Sigurgeir Brynjar 
Kristgeirsson, framkvæmdastjóri 
Vinnslustöðvarinnar. „Fyrstu þrjá 
mánuði ársins í fyrra var veltan hjá 
Vinnslustöðinni rúmur milljarður 
en í ár var fyrsta milljónin að koma 
í hús í gær. Það má gera ráð fyrir 
því að þessi velta hafi verið rúmir 

þrír milljarðar í Vestmannaeyjum í 
fyrra svo auðvitað er þetta mikið 
áfall, sérstaklega í ljósi þessa mikla 
niðurskurðar í þorski.“

Hann segir að ástandið hafi mikil 
áhrif á starfsfólkið. „Það veit eins 
og er að þetta er ekki gott fyrir 
fyrir tækið og þar af leiðandi ekki 
gott fyrir starfsfólkið sjálft sem 
síðan kemur niður á samfélaginu.“

Einar K. Guðfinnsson gaf nýlega 
norskum loðnuveiðiskipum heimild 
til að vera við veiðar einum sólar-
hring lengur en um hafði verið 
samið og rýmkaði heimild um fjölda 
norskra skipa sem mættu vera að 
veiðum á sama tíma, úr 25 í 40. 
Spurður hvort það hafi ekki verið 

óheppileg ákvörðun í ljósi þessara 
þrenginga segir hann ekki svo vera. 
„Það var í raun ekki svo mikil breyt-
ing því í raun var flotinn ekki það 
mikill að þeir gætu nýtt sér þetta. 
Svo held ég að það sjái það allir að 
einn sólarhringur hefur ekki svo 
mikið að segja.“

Hann segir að ekki hafi verið 
tekin ákvörðun um það hvort komið 
verði sérstaklega til móts við þá 
sem hafa orðið illa úti vegna loðnu-
skorts. - jse 

Útgerðarmenn hafa ákveðið að draga verulega úr loðnuveiðum:

Eyjamenn gætu orðið af 3 milljörðum

VINNSLA Í VESTMANNAEYJUM Það var 
ekki jafn fjörugt í Eyjum og oft er þegar 

loðnan berst í hús enda er óvissan mikil. 

VEÐURSPÁ

Kaupmannahöfn

Billund

Ósló

Stokkhólmur

Gautaborg

London

París

Frankfurt

Friedrichshafen

Berlín

Alicante

Mallorca

Bassel

Eindhoven

Las Palmas

New York

Orlando

San Francisco

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.

XX°

XX°

XX°

XX°

XX°

XX°

XX°

XX°

XX°

XX°

XX°

XX°

XX°

XX°

XX°

XX°

XX°

XX°
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Á MORGUN 
3-8 m/s en heldur stífari 

á  hálendinu
MÁNUDAGUR

5-10 m/s.

3

3

3

2

4

4

5
7

7

6
1

5

6

5

5

3

3

3
10

10

4

6

58

5
4

5

58

5

5

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

HLÝ HELGI  Þessa 
helgina eru horfur 
á fremur rólegu 
og hlýju veðri. 
Reyndar verður 
vætusamt, einkum 
þó á vestuhelmingi 
landsins en því fer 
fjarri að austur-
helmingurinn 
sleppi við vætu, 
einkum í dag. Á 
morgun og mánu-
dag verður yfi rleitt 
þurrt eystra.

LÖGREGLUMÁL Annþór Kristján Karlsson fékk að 
hringja á lögreglustöðinni við Hverfisgötu daginn 
áður en hann strauk, samkvæmt upplýsingum 
Fréttablaðsins. Ekki liggur ljóst fyrir hversu oft 
hann fékk að nota símann, en hann kvaðst vera að 
ráðfæra sig við lögmann sinn. Þetta er eitt 
fjölmargra atriða sem farið verður yfir í rannsókn 
á tildrögum stroksins. Annþór strauk snemma í 
gærmorgun. 

Lögregla gerði mikla leit að Annþóri, sem stóð 
fram undir kvöld. Þá fannst hann í íbúðarhúsnæði í 
Mosfellsbæ, þar sem hann hafði falið sig inni í 
skáp. 

Að sögn Geirs Jóns Þórissonar yfirlögregluþjóns 
var Annþór í svokallaðri opinni gæslu í lögreglu-
stöðinni. Í gærdag rann gæsluvarðhald hans út og 
átti hann þá að mæta fyrir héraðsdóm að nýju. 
Hann dvaldi í álmu sem ætluð er öðrum en þeim 
sem stungið er inn til að sofa úr sér. Í álmunni eru 
fimm klefar, gangur og lítil setustofa. Annþór var 
eini fanginn í álmunni. 

Geir Jón segir að af einhverjum ástæðum sem 
ekki voru ljósar í gær hafi klefi Annþórs ekki 
verið læstur yfir nóttina. Annþór hafi verið á 
sínum stað við athugun um fimmleytið í fyrrinótt. 
Um sjöleytið hefði hins vegar uppgötvast að hann 
hefði strokið. Hann hefði brotið rúðu úr öryggis-
plexigleri á ganginum og látið sig síga niður í 
kaðli. Spurður hvar hann hefði fengið kaðalinn 
sagði Geir Jón að hann hefði komist inn í geymslu í 
álmunni.

„Þar fann hann smá kaðalspotta sem hann hefur 
náð að láta sig síga niður í,“ segir Geir Jón og 
bætir við að ekki sé vitað hvernig Annþór komst 
inn í geymsluna.

Tveir menn voru í gær handteknir á höfuðborgar-
svæðinu í tengslum við rannsókn lögreglunnar á 
flótta Annþórs. Þeir eru grunaðir um að hafa 
aðstoðað hann. Lögregla gerði húsleit á fjölmörg-
um stöðum í leit sinni að Annþóri áður en hann 
fannst. Það voru lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
og á Suðurnesjum, svo og tollverðir og sérsveit 
Ríkislögreglustjóra sem stóðu að aðgerðunum til 
að finna og handtaka Annþór í gær.

Hringdi af stöðinni 
og seig niður í reipi
Annþór Karlsson fékk að nota síma á lögreglustöðinni við Hverfisgötu daginn 
áður en hann strauk. Annþór var handtekinn undir kvöld í gær þar sem hann 
faldi sig í skáp í húsi í Mosfellsbæ. Hann var síðar úrskurðaður í gæsluvarðhald.

LÖGREGLUSTÖÐIN
Annþór braut  sér 
leið út um glugga  á 
annarri hæð, lét sig 
síðan síga niður og 
notaði til þess kaðal 
sem hann mun hafa 
fundið á lögreglu-
stöðinni. Til hliðar 
sjást glerbrotin sem 
féllu við flóttann. 

LÖGREGLA SKOÐAR 
HVAÐ FÓR ÚRSKEIÐIS 
Lögreglustjórinn á höfuðborgar-
svæðinu, Stefán Eiríksson, segir 
að lögreglan fari nú yfir flóttann 
og orsakir þess 
að fanginn slapp. 
Hann vill ekki 
svara því hvort 
einhver verði lát-
inn sæta ábyrgð 
á mistökunum.

„Það eina sem 
ég get sagt um 
þetta núna er 
að við erum að 
fara yfir hvað fór 
úrskeiðis, það fer ekkert á milli 
mála að eitthvað fór úrskeiðis,“ 
segir hann.

Engar eftirlitsmyndavélar voru á 
ganginum og ekki er vitað hversu 
mikinn tíma fanginn hafði til 
umráða né hvers vegna klefi hans 
var ólæstur. Ekki er heldur vitað 
hvort fanganum var hjálpað við 
flóttann eða ekki.  - kóþ

STEFÁN 
EIRÍKSSON

TÓLF TÍMA FRELSI
■ Annþór er fluttur af Litla-Hrauni 
í fangaklefa í Lögreglustöðinni við 
Hverfisgötu á fimmtudagskvöld. 
■ Annþór var í klefa sínum klukk-
an 5 að morgni föstudagsins. Um 
sjöleytið  er hins vegar ljóst að 
hann er flúinn. 
Lögreglan lýsir eftir Annþóri um 
tíuleytið.  
■ Lögregla hefur mikinn viðbún-
að vegna flóttans, gerðar voru 
húsleitir víða og tveir handteknir 
vegna málsins. 
■ Annþór naut frelsisins um 
daginn. Gaf sér tíma til að bjóða 

vinum til veislu á netinu 
og leita að íbúð. 

■ Annþór var hand-
tekinn skömmu fyrir 
kvöldmat í íbúðar-
húsi í Mosfellsbæ. 
Hann faldi sig inni í 

skáp þegar lög-
reglumenn bar 
að garði.

FJÖLMIÐLAR Blaðamannafélag 
Íslands harmar framgöngu starfs-
manna Sjálfstæðisflokksins 
vegna blaðamannafundar í 
Valhöll síðastliðinn mánudag. 
Blaðamönnum var meinaður 
aðgangur að fundinum, þar sem 
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 
borgarfulltrúi sat fyrir svörum.

Arna Schram, formaður 
félagsins, sendi Andra Óttarssyni, 
framkvæmdastjóra flokksins, 
bréf á fimmtudaginn þar sem 
farið er fram á að vinnubrögð 
sem þessi endurtaki sig ekki. 

Andri neitaði að svara spurn-
ingum blaðamanns í síma, en 
sendi þess í stað yfirlýsingu í 
tölvupósti. Í henni segir að 
óánægja blaðamanna sé skiljan-
leg, en þar spili vafalítið inn í að 
væntingar þeirra hafi verið 
töluvert meiri en efni stóðu til. 
Allir sem óskuðu eftir hafi fengið 
að taka viðtal við Vilhjálm.  - sþs/elj

Blaðamannafélag Íslands:

Ósátt við með-
ferð í Valhöll 

BOSNÍA, AP Frumrit friðarsam-
komulagsins, sem batt enda á 
Bosníustríðið, er týnt. Þetta 
staðfestir Zeljko Komsic, formað-
ur forsætisembættisins, að 
loknum fundi leiðtoganna þriggja 
sem deila með sér embættinu.

Bosníustríðinu, sem stóð árin 
1992-95, lauk með gerð friðarsam-
komulags í Dayton í Bandaríkjun-
um milli Króata, Serba og 
múslima. Það var undirritað í 
París. „Þetta væri fyndið, ef það 
væri ekki svona sorglegt,“ sagði 
Miroslav Lajcak, sem hefur fyrir 
hönd alþjóðasamfélagsins umsjón 
með framkvæmd samkomulags-
ins. Hann segir íbúa Bosníu þó 
ekki þurfa að örvænta því afrit 
samkomulagsins er vandlega 
geymt í París. - gb

Dayton-samkomulagið:

Frumrit friðar-
samnings týnt

GENGIÐ 15.02.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

128,9687
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 66,58  66,90

130,61  131,25

 97,71  98,25

13,107  13,183

12,330  12,402

10,479  10,541

0,6164  0,6200

 105,24  105,86

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



40%
        
           afsláttur af 

leikföngum

Gildir til 29. febrúar eða á meðan birgðir endast.
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DÓMSMÁL Sex karlmenn voru í gær 
dæmdir í svokölluðu Pólstjörnu-
máli. Um er að ræða eitt umfangs-
mesta smyglmál á fíkniefnum hér 
á landi þegar hinir dæmdu reyndu 
að smygla til landsins 23 kílóum og 
562,73 grömmum af amfetamíni, 
13 kílóum og 947,45 grömmum af 
e-töfludufti og 1.746 e-töflum til 
landsins. Fíkniefnin fluttu þeir 
hingað með skútu er lagði að 
bryggju í Fáskrúðsfjarðarhöfn að 
morgni fimmtudagsins 20. sept-
ember. Lögregla lagði hald á fíkni-
efnin sem fundust við leit í skút-
unni.

Sá sem þyngstan dóm hlaut var 
Einar Jökull Einarsson. Hann var 
dæmdur í níu og hálfs árs fangelsi. 
Alvar Óskarsson, var dæmdur í  
sjö ára fangelsi. Guðbjarni Trausta-
son var dæmdur í sjö ára og fimm 
mánaða fangelsi,  Marinó Einar 
Árnason í fimm og hálfs árs fang-
elsi og Bjarni Hrafnkelsson, í átján 
mánaða fangelsi. Sá sjötti sem var 
ákærður í málinu var dæmdur í 
eins árs skilorðsbundið fangelsi. 
Samtals voru mennirnir því 
dæmdir í ríflega 32 ára fangelsi. 

Samkvæmt niðurstöðu héraðs-
dóms þótti sannað með játningu  
Alvars, Einars Jökuls, Guðbjarna 
og Marinós Einars að þeir stóðu 
saman að fíkniefnainnflutningn-
um. Þáttur hvers hinna dæmdu í 
skipulagningu og framkvæmd 
sameiginlegs brots er mjög mis-
jafn. Einar Jökull játaði að hafa 
skipulagt innflutninginn. Guð-
bjarni og Alvar fluttu efnin yfir 
hafið á skútunni. Marinó Einar átti 
að taka á móti fíkniefnunum í 
Fáskrúðsfjarðarhöfn og Bjarni bjó 
um fíkniefnin í Kaupmannahöfn. 
Sá sjötti sem hafði tekið að sér að 
fela efnin á sumarbústaðalandi í 

Rangárvallasýslu var dæmdur á 
skilorði, en efnin komust aldrei í 
hendur hans.

Auk ofangreindra refsinga var 
mönnunum sex gert að greiða á 
níundu milljón króna í málsvarnar-
laun og sakarkostnað.

Allir eiga hinir dæmdu brotaferil 

aða baki. Má þar nefna dóma fyrir 
fíkniefnabrot, líkamsárásir, þjófn-
aði og eignaspjöll.

Hinir dæmdu hafa nú til skoðunar 
hvort þeir muni áfrýja dómum 
sínum til Hæstaréttar. Til þess 
hafa þeir fjórar vikur.

jss@frettabladid.is

Samtals 32 ára fang-
elsi í Pólstjörnumáli
Sex menn voru í gær dæmdir í samtals 32 ára fangelsi í Héraðsdómi Reykjavík-
ur í einu umfangsmesta fíkniefnasmygli sem upp hefur komið hér á landi. Sá 
sem þyngsta dóminn hlaut, Einar Jökull Einarsson, fékk níu og hálft ár.
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Opið 10-20 virka daga  Laugard. 10-18  Sunnud. 12-18   

Stór máltíð,
  lágt verð

640,-
Kjúklingalæri með kúskús, 
grilluðu grænmeti og BBQ 
jógúrtsósu

Húnvetningafélagið 
í Reykjavík 

70 ára 
Afmælisfagnaður verður í Húnabúð, 
Skeifunni 11 sunnudaginn 17.2.2008 

Húsið opnað kl. 14:00 

Boðið verður upp á skemmtiatriði og 
afmæliskaffi . 

Við hvetjum alla Húnvetninga nær og fjær að 
fjölmenna í afmælisfagnaðinn, sýna sig og sjá aðra. 

Stjórnin.

Hollenskur karlmaður hefur verið 
dæmdur í Héraðsdómi Reykjaness 
í fjórtán mánaða óskilorðsbundið 
fangelsi fyrir eiturlyfjasmygl. Maður-
inn var handtekinn við í Leifsstöð um 
miðjan síðasta mánuð. Kom í ljós að 
maðurinn var með tæp 400 grömm 
af kókaíni innvortis. 

DÓMSTÓLAR

Rúmt ár fyrir kókaínsmygl

■ „Dómurinn er eins og við mátti 
búast miðað við dómaframkvæmd 
undanfarið en mér finnst þess-
ir fíkniefnadómar alltaf vera of 
þungir,“ segir Brynjar Níelsson, 
lögmaður Guðbjarna Traustasonar, 
sem fékk fangelsisdóm upp á sjö ár 
og fimm mánuði. Þar af eru fimm 
mánuðir vegna skilorðs frá eldri 
dómi.
■ Brynjar segir ekki víst að dóm-
unum í þessu máli verði almennt 
áfrýjað.
■ „Þetta er náttúrlega þungur 
dómur en er eins og við mátti 
búast,“ segir Guðmundur Óli Björg-

vinsson lögmaður. „Ég reikna ekki 
með því að dómnum verði áfrýjað 
en við munum skoða það og 
tókum þess vegna frest til þess.“
■ „Niðurstaðan hjá Bjarna er eins 
og við væntum. Við höfðum spáð 
einu til tveimur árum. Hann fékk 
átján mánuði og unir þeim dómi,“ 
segir Sveinn Andri Sveinsson, lög-
maður Bjarna.
■ Frammi á gangi sagði einn hettu-
klæddur: „Ég fékk fimm. Ég er bara 
ánægður.“ Það hefur væntanlega 
verið Marinó Einar Árnason sem 
var dæmdur í fimm og hálfs árs 
fangelsi.

KENÍA, AP Andstæðar fylkingar 
stjórnar og stjórnarandstöðu í 
Kenía hafa náð samkomulagi um 
að atkvæði úr kosningunum 27. 
desember síðastliðinn verði endur-
talin.

Enn hefur þó ekki tekist sam-
komulag um að fylkingarnar taki 
höndum saman og myndi þjóð-
stjórn, þótt Kofi Annan, fyrrver-
andi framkvæmdastjóri Samein-
uðu þjóðanna, hafi lagt hart að 
þeim að deila með sér völdum.

„Leyfið mér að fullvissa ykkur 
um það, að nú er virkilega hreyf-
ing á málunum,“ sagði Annan, sem 
síðustu vikurnar hefur reynt sitt 
besta til að miðla málum milli 

Mwai Kibaki forseta og Raila 
Odinga, eins helsta leiðtoga stjórn-
arandstöðunnar.

Odinga sakar Kibaki um fölsun 
kosningaúrslita. Deilur þeirra um 
kosningaúrslitin hafa leyst úr læð-
ingi hörð átök víða um landið, sem 
kostað hafa meira en 800 manns 
lífið og hrakið hálfa milljón manns 
á flótta.

Samkvæmt samkomulaginu, 
sem kynnt var í gær, á nefnd, skip-
uð bæði innlendum og erlendum 
sérfræðingum, að fara yfir allt 
sem tengist kosningunum, skila 
skýrslu innan þriggja til sex mán-
aða, og verður sú skýrsla birt hálf-
um mánuði síðar. - gb

Kofi Annan reynir ákaft að miðla málum í Kenía:

Atkvæðin verða endurtalin

KOFI ANNAN Á BLAÐAMANNAFUNDI
Fyrrverandi framkvæmdastjóri Samein-
uðu þjóðanna segist sannfærður um að 
samkomulag muni takast. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FÉLAGSMÁL Halldór Sævar Guð -
bergs son var kjörinn formaður 
Öryrkja bandalags Íslands á auka -
fundi milli aðalfunda á fimmtudag 
en hann var einn í framboði. Tekur 
Halldór við af Sigursteini Mássyni 
sem sagði af sér. 

„Mín helstu baráttumál eru að 
efla starfsendurhæfingu fatlaðra 
og menntunarmöguleika. Ég tel 
einnig mikilvægt að hlúa að innra 
starfi Öryrkjabandalagsins þannig 
að við getum komið sterk út í 
samfélagið,“ segir Halldór og 
tekur fram að hann skynji mikla 
samstöðu og hafi fulla trú á því að 
nýrri stjórn takist að vinna að 
málefnum öryrkja af heilum hug. 

Halldór er sjónskertur með tíu 
prósent sjón og hefur verið 
formaður Blindrafélagsins síðan 
2005.  - elj

Halldór nýr formaður ÖBÍ:

Skynjar mikla 
samstöðu

Í HÉRAÐSDÓMI Sex menn hlutu dóm í Pólstjörnumálinu. Einar Jökull Einarsson 
hlaut þyngstan dóm, níu og hálft ár.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

UMHVERFISMÁL „Við horfum upp á það 
að gröfur Landsvirkjunar vinna dag-
lega að þessum virkjunum. Svo hittir 
maður fólk úr Reykjavík, sem heldur 

að Þjórsá hafi verið 
bjargað fyrir löngu 
síðan,“ segir Atie 
Bakker bóndi.

Atie skýrir þannig 
samkomu sem verður í 
Fríkirkjunni við 
Reykjavíkurtjörn á 
morgun, sunnudag. 
Samtökin Sól á Suður-
landi efna þar til fund-

ar klukkan 16 og skal þá Þjórsár 
beðið griða.

Fyrir réttu ári síðan funduðu um 
400 manns í Árnesi og mótmæltu 
áformum Landsvirkjunar um að þrí-

virkja Þjórsá í byggð, eins og segir í 
tilkynningu. 

Síðan hafi komið í ljós að afsal á 
vatnsréttindum, sem fyrirtækið 
studdist við í samningum við bænd-
ur og landeigendur, hafi verið mark-
laust og gert tveimur dögum fyrir 
kosningar.

Landsvirkjun hafi ollið jarðraski 
vegna rannsókna og fari enn sínu 
fram, ári eftir Árnesfundinn.

„Íslendingar sem vilja vernda 
Þjórsá og er annt um lýðræðið eru 
hvattir til að sýna samstöðu með 
Þjórsá og sunnlenskri náttúru og 
koma í Fríkirkjuna.“

Atie segist ekki telja að sjálf Frí-
kirkjan taki sérstaka afstöðu með 
þessu. Kirkjan hafi einfaldlega verið 
laus og til láns.  - kóþ

Samtökin Sól á Suðurlandi eru mætt með boðskapinn í bæinn:

Þjórsár beðið griða í Fríkirkjunni

FRÍKIRKJAN VIÐ TJÖRNINA Efnt 
verður til fundar í kirkjunni á morg-
un.  MYND/ÚR SAFNI

ATIE BAKKER

Vilt þú að Vilhjálmur Þ. Vil-
hjálmsson verði borgarstjóri?
Já  54,8%
Nei  45,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Líst þér vel á vinningstillöguna 
um byggð í Vatnsmýrinni?

Segðu þína skoðun á visir.is

Sex látnir í sprengjuárás
Sex létust og um fjörutíu særðust í 
sprengjuárás á heimili eins leiðtoga 
íslömsku Jihad-samtakanna á Gaza-
svæðinu í Palestínu í gær. Leiðtoginn, 
Ayman Atallah Fayed, var meðal 
hinna látnu. Samtökin segja ísraelskar 
herflugvélar hafa varpað sprengjum á 
húsið og heita hefndum.

PALESTÍNA

SKOTLAND Tuttugu og fimm 
nemendur slösuðust í fjölda-
árekstri á gangi Denny-fram-
haldsskólans í Skotlandi á 
þriðjudag. 

Slysið varð þegar einn nem-
endanna stöðvaði til að ná í skóna 
sína en hrasaði. Þeir sem fyrir 
aftan voru hrösuðu síðan um 
hann, og svo koll af kolli þar 
börnin höfðu hrannast upp á 
ganginum.

Samkvæmt vef dagblaðsins 
The Scotsman voru sjö börn flutt 
á sjúkrahús eftir fjöldaárekstur-
inn en ekkert þeirra slasaðist 
alvarlega. Málið er í rannsókn 
hjá skólayfirvöldum. - sþs

Ætlaði að ná í skó en datt:

Fjöldaárekstur á 
skólaganginum

KJÖRKASSINN



YFIR 500 
NÁMSLEIÐIR

Í BOÐI! Framhaldsnám í Danmörku verður
kynnt í Norræna húsinu.

Háskólinn á Akureyri, Háskólinn á Bifröst, 
Háskólinn á Hólum, Háskólinn

í Reykjavík, Landbúnaðarháskóli Íslands
og Listaháskóli Íslands kynna 

námsframboð sitt í Ráðhúsi Reykjavíkur.
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NOREGUR Manuela Ramin-Osmundsen, 
ráð herra barna- og jafnréttismála í Noregi, 
sagði af sér á fimmtudag, aðeins fjórum 
mánuðum eftir að hún tók við embættinu. Hún 
hafði gert þau mistök að skipa vinkonu sína, 
Idu Hjort Kraby, í embætti umboðsmanns 
barna. Engu breytti þótt Kraby hafi að flestra 
mati tvímælalaust verið hæfust allra umsækj-
enda í embættið. 

Það sem úrslitum réði var að Ramin-
Osmundsen hafði ekki skýrt frá fyrri kynnum 
þeirra opinberlega. Hún hafði heldur ekki 
upplýst Jens Stoltenberg forsætisráðherra um 
vinskap þeirra, sem staðið hefur í sextán ár. 

Í gærmorgun, daginn eftir að ráðherrann 
sagði af sér, sendi Kraby síðan frá sér 
yfirlýsingu um að hún hefði sagt af sér sem 
umboðsmaður barna, aðeins viku eftir að hún 
var skipuð í embættið. Í yfirlýsingunni segist 
hún líta svo á að embætti umboðsmanns barna 
verði að geta „þolað deilur og átök á opinber-
um og pólitískum vettvangi, þegar barist er 
fyrir hagsmunum barna“. Embættinu sé best 

þjónað með því að ekki verði með nokkru móti 
hægt að „draga í efa lögmæti þess og sjálf-
stæði“.

Kraby hafði reyndar skömmu fyrir jól 
dregið til baka umsókn sína um embætti 
umboðsmanns barna. Þann 3. janúar hittust 
þær Kraby og Ramin-Osmundsen hins vegar 
yfir hádegisverði ásamt fleiri kvenkyns 
lögfræðingum. Við það tækifæri átti ráðherr-

ann samtal við sameiginlega vinkonu þeirra 
beggja, sagðist hafa frétt að Kraby hafi dregið 
umsókn sína til baka og sagði það synd því 
hún væri sterkur umsækjandi. Daginn eftir 
hringdi Kraby í ráðuneytið og bað um að 
umsókn sín yrði tekin með við afgreiðslu 
málsins.

Þessa atburðarás vissi Stoltenberg forsætis-
ráðherra ekkert um fyrr en að morgni 
fimmtudagsins nú í vikunni, sama dag og 
Ramin-Osmundsen sagði af sér.

Ramin-Osmundsen er frá eyjunni Martin-
ique í Karíbahafinu, þar sem Frakkar ráða 
ríkjum, og var því franskur ríkisborgari 
þegar hún giftist Norðmanninum Terje 
Osmundsen árið 1987. Sama ár lauk hún 
lögfræðinámi í París. Þau fluttu til Noregs 
árið 1991 og hún hlaut norskan ríkisborgara-
rétt í október árið 2007, rétt áður en hún varð 
ráðherra barna- og jafnréttismála í ríkisstjórn 
Jens Stoltenbergs. Hún varð þar með fyrsti 
innflytjandinn í Noregi sem settist á ráðherra-
stól.  - gb

Norski ráðherra barna- og jafnréttismála neyddist til að segja af sér sem ráðherra eftir fjóra mánuði í starfi:

Upplýsti forsætisráðherra ekki um vinskap

1 Hvers lenskir eru hönnuðir 
vinningstillögu um nýtt skipulag 
í Vatnsmýrinni?

2 Hversu gömul er ísraelska 
konan Mariam Amash?

3 Hvaða leikmaður AC Milan 
sleit liðband í vinstra hné þrem-
ur mínútum eftir að hann kom 
inn á völlinn?

SVÖRI Á SÍÐU 58

Hinn frábæri og kraftmikli pallbíll L200 skilar þér 163 hestöflum og frábærum 
aksturseiginleikum. Þessi vel búni bíll heldur því áfram að setja ný viðmið í 
þessum flokki bíla. Hann fékk til dæmis hæstu einkunn í flokki pallbíla í nýlegu 
elgsprófi í Svíþjóð. Komdu og prófaðu kraftmeiri L200.

STÖÐUGLEIKASTÝRING  – SPÓLVÖRN - SUPER SELECT® 4X4 DRIFBÚNAÐUR 
LOFTKÆLING - HITI Í SÆTUM - FULLKOMIN AKSTURSTÖLVA

KLÁRLEGA BETRI KAUP
L200 –163 HESTHÖFL OG 2.700 KG DRÁTTARGETA

Verð frá
3.150.000 kr.
BEINskIPTUR

HEITKLÆÐNING Á PALLI
32 TOMMU DEKK
DRÁTTARBEISLI

220.000 KR.
AUKAHLUTA-

PAKKI FYLGIR
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BANDARÍKIN, AP Fimm manns eru 
látnir, auk byssumannsins, og 
sextán særðir, þar af einn lífs-
hættulega, eftir skotárás í 
North ern Illinois háskólanum á 
fimmtudag.

Klukkan var þrjú síðdegis á 
Valentínusardegi þegar Steve 
Karzmierczak, fyrrverandi nemi 
við háskólann, ruddist skyndilega 
inn á svið fyrirlestrasals í háskól-
anum, klæddur svörtum klæðn-
aði og vopnaður fimm byssum. 
Hann tók þegar að skjóta af 
handahófi út í salinn. 

Karzmierczak var 27 ára gam-
all, hafði stundað nám í félags-
fræði við skólann og þótti til 

fyrirmyndar í náminu. 
„Hann hafði hætt að taka lyfin 

sín og var orðinn hálf óútreiknan-

legur síðustu vikurnar,“ sagði 
Donald Grady, yfirmaður lögregl-
unnar á háskólasvæðinu.

Um 140 manns voru í salnum að 
hlýða á kennara í haffræði þegar 
ósköpin hófust. Sá fyrsti sem varð 
fyrir skoti var kennarinn, en hann 
særðist á handlegg.

„Í alvöru héldu allir fyrst að 
þetta væri grín,“ sagði Allyse Jer-
ome, nemandi við skólann. Þegar 
fólk áttaði sig á alvöru málsins 
köstuðu allir sér í gólfið. 

Bandaríska dagblaðið Los Ang-
eles Times skýrir frá því að þetta 
hafi verið fimmta skotárásin í 
bandarískum skóla nú í vikunni.

 - gb

Fyrrverandi fyrirmyndarnemi réðst inn í kennslustund og hóf að skjóta:

Hafði hætt að taka lyfin sín

HINNA LÁTNU MINNST Meira en hundr-
að manns komu saman í gærmorgun á 
skólalóð háskólans til að minnast hinna 
látnu. NORDICPHOTOS/AFP

MANUELA RAMIN-
OSMUNDSEN Sagði af sér 
í vikunni, aðeins fórum 
mánuðum eftir að hún 
varð ráðherra í ríkisstjórn 
vinstriflokkanna.
 NORDICPHOTOS/AFP

FÉLAGSMÁL Þekkingarsetur um 
félagstengsl og kynímynd fyrir 
fólk með þroskahömlur var opnað 
í gær, föstudag.

Í tilkynningu frá Styrktarfélagi 
vangefinna, sem er rekstraraðili 
setursins, segir að því miður sé 
tilhneiging til að líta á fólk með 
þroskahömlun sem eilíf börn. 
Lífshrynjandi þeirra sé hins vegar 
sá sami og allra annarra. Þá sé 
fólk með þroskahömlun í fjórum 
sinnum meiri hættu en aðrir á að 
verða fyrir misnotkun auk þess 
sem það hefur ekki fengið þjálfun 
eða fræðslu til að læra að greina 
hvenær um misnotkun er að ræða 
eða hvernig megi varast hana. Er 
setrinu meðal annars ætlað að 
veita eintaklingum, aðstandendum 
og fagfólki ráðgjöf.  - ovd

Félagstengsl og kynímyndir:

Þroskahamlaðir 
í meiri hættu á 
misnotkun

SÁDI-ARABÍA, AP Mannréttindasam-
tökin Human Rights Watch sendu 
á fimmtudag ákall til Abdullah 
konungs Sádi-Arabíu um að koma 
í veg fyrir aftöku konu sem sökuð 
er um að vera norn.

Fawza Falih var dæmd til 
dauða fyrir galdra í apríl árið 
2006. Við dómsúrskurð studdust 
tómararnir við játningu Fawza 
Falih og framburð vitna sem 
sögðu hana hafa beitt sig göldr-
um. Galdrar eru álitnir brot gegn 
íslam í Sádi-Arabíu. Falih dró 
játningu sína til baka síðar. 
Sagðist hún hafa verið þvinguð til 
að skrifa undir og sem ólæs kona 
hefði hún ekki skilið plaggið.  - sdg

Dómsmál í Sádi-Arabíu:

Dauðadómur 
fyrir galdra

VEISTU SVARIÐ?



heimur heillandi hluta og hugmynda
Stekkjarbakka 6 - Sími 540 3300 - www.gardheimar.is
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Fermingarfatatískusýning kl 14.00 
og 16.00 laugardag og sunnudag
Kynningar á veisluföngum
Lærið að gera einfaldar merkingar 
á fermingarkertin 
Fáið hugmyndir að boðskortum
Skoðið skreytt fermingarveisluborð
Öðruvísi og hefðbundnar ljósmyndir
Ráðgjöf og létt förðun fyrir ferminguna

MUNIÐMUNIÐ
FERMINGARKORTINFERMINGARKORTIN
ÞAU VEITA 20% AFSLÞAU VEITA 20% AFSLÁTTÁTT
AF FERMINGARVÖRUM AF FERMINGARVÖRUM
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N1 VERSLANIR WWW.N1.IS

N1 býður úrval af legum og tengdum vörum 
fyrir iðnað, bifreiðar og sjávarútveg. Hafðu 

samband við fagmenn okkar í síma 440 1233.

LEGUR
Legur · Leguhús · Reimar · Tannhjól · Reimskífur

 Pakkdósir · Sérverkfæri · Legufeiti

Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 529

5.116 +1,26% Velta: 8.190 milljónir

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Atorka 7,88 +0,38% ... Bakkavör 
45,60 +0,77% ... Eimskipafélagið 30,15 -0,82% ... Exista 12,26 
+1,32% ... FL Group 9,92 +1,02% ... Glitnir 18,05 +0,84% ... Ice-
landair 26,10 -0,95% ... Kaupþing 750,00 +2,60% ... Landsbankinn 
28,75 +0,35% ... Marel 95,80 +1,38% ... SPRON 5,78 +0,52% ... 
Straumur-Burðarás 12,38 -0,08% ... Teymi 5,24 +0,96% ... Össur 
91,40 +1,00%

MESTA HÆKKUN
365  +6,08%
ATLANTIC PET.  +3,01%
KAUPÞING  +2,60%

MESTA LÆKKUN
ICELANDIC GROUP   -2,74%
ATLANTIC AIR   -1,05%
ICELANDAIR  -0,95%

Hagnaður Milestone nam 21,3 milljörðum króna á 
síðasta ári, 122 milljónum minna 
en í hittifyrra. Tap á fjórða 
ársfjórðungi nam 5,8 milljörðum 
króna.

Heildartekjur Milestone námu 
56 milljörðum króna á árinu 
samanborið við 41,5 milljarða í 
hittifyrra, að því er segir í 
uppgjöri félagsins. Eigið fé nam 
69,5 milljörðum í lok árs og 
eiginfjárhlutfall samstæðunnar 
var 18 prósent. 

Allar skráðar eignir Milestone eru færðar á 
markaðsvirði. Á  meðal þeirra eru 10,2 prósent í 
sænska bankanum Carnegie og 75,9 prósent í 
bankanum KIB í Makedóníu. Dótturfélög Milestone 
eru Sjóvá, Askar Capital og Avant.  - jab

Lítillega dró úr 
hagnaði Milestone

KARL 
WERNERSSON

Ársreikningaskrá hefur 
borist mikið af eldri árs-
reikningum félaga eftir 
áminningarbréf sem stofn-
unin sendi í byrjun árs. 

„Allstór hópur fyrir-
tækja fékk þessi bréf og 
við erum enn að vinna í því 
sem er að koma inna,“ 
segir Guðmundur Guð-
bjarnasonar, forstöðu-
maður Ársreikningaskrár. 
Í framhaldinu verður ýtt enn frek-
ar á félög sem eftir eiga að skila.

Meðal þekktra fyrirtækja sem 
enn eiga eftir að skila inn reikning-
um, jafnvel fyrir fleiri en eitt ár, 
má nefna félög á borð við Fons 
Eignarhaldsfélag, Nordic Partners 
og Runn ehf, sem öll skulda fleiri 
en eitt rekstrarár. Oddaflug skuld-
ar samkvæmt upplýsingum Árs-

reikningaskrár reikninga 
fyrir árið 2006 ásamt fleir-
um og þá eru nokkur félög 
sem kunna að hafa skilað 
árinu 2006, en eiga eftir 
einhver fyrri ár.

Í októberlok 2006 greindi 
Fréttablaðið fyrst frá 
umtalsverðum vanskilum á 
ársreikningum til Ársreikn-
ingaskrár og frá lögum sem 
þá voru í smíðum og heim-

iluðu sektarákvæði, skiluðu félög 
ekki inn reikningum. Síðan hafa all-
mörg þekkt félög tekið sig á og skil-
að inn ársreikningum, mörg hver 
fyrir fleiri en eitt ár.

Guðmundur segir enn verið að 
leggja lokahönd á reglugerð vegna 
nýju laganna, en í þeim sé þó skýr 
heimild til að sekta brotleg félög. 
„En það hefur ekki enn verið farið 

út í neinar sektaraðgerðir, málið er 
ekki komið á það stig.“ Hann segir 
að þegar reglugerðin hafi verið 
birt verði haldið áfram að kalla 
eftir reikningum. „Markmiðið er 
náttúrulega að fá reikningana inn, 
án þess að beita sektum, þótt við 
látum menn náttúrulega vita af því 
að sektir vofi yfir, verði þeir ekki 
við þeirri lögmætu kröfu að skila 
ársreikningi,“ segir hann.

Ástæður þess að félög sinna því 
ekki að skila reikningi segir Guð-
mundur í sumum tilvikum skrifast 
á slóðaskap, en í öðrum sé það bók-
haldsóreiða. Þá eru einnig dæmi 
um félög sem bera við samkeppn-
isástæðum vegna vanskilanna. 
„Um það eru til dæmi, en yfirleitt 
er þetta slóðaskapur að sinna ekki 
lagaskyldunni og svo hitt að þau 
hafa hlutina ekki í lagi.“  - óká

GUÐMUNDUR 
GUÐBJARNASON

Kalla eftir reikningum fjölda félaga
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„Þetta er ein af birtingarmynd-
um alþjóðavæðingar og þess að 
heimurinn er bæði að stækka og 
minnka í senn,“ segir Stefán 
Eiríksson, lögreglustjóri á höfuð-
borgarsvæðinu, um aukna 
glæpatíðni útlendinga hér á 
landi. Í takt við fjölgun þeirra 
hér á landi hafa þeir komið 
sífellt meira við sögu lögreglu. 

Rúmlega sextán prósent fanga 
í íslenskum fangelsum eru 
útlendingar, 22 af 134 samkvæmt 
tölum sem Fangelsismálastofn-
un tók saman fyrir Fréttablaðið í 
gær. Litháar eru fjölmennastir 
en þeir eru níu talsins, rétt um 
fjörutíu prósent af heildarfjölda 

erlendu fanganna. Ellefu Litháar 
voru í fangelsum í fyrra. Munar 
þar um stór fíkniefnamál sem 
Litháar hafa komið að á undan-
förnum árum. 

Stefán segir alla þá sem vinni 
löggæslustörf þurfa að tileinka 
sér ný vinnubrögð til þess að 
bregðast við skipulögðum 
afbrotum útlendinga hér á landi. 
„Við erum sífellt að auka þekk-
ingu okkar fólks um afbrot sem 
bera það með sér að vera skipu-
lögð. Dæmi um skipulagðan 
þjófnað, fíkniefnainnflutning og 
ekki síst aukna hörku hafa opnað 
augu margra fyrir þeim vágesti 
sem alþjóðleg glæpastarfsemi 

er,“ segir Stefán. „Við höfum 
sýnt það með markvissum 
aðgerðum að við viljum ekki að 
Vítisenglar eða önnur glæpa-
samtök festi hér rætur.“

Margir viðmælenda Frétta-
blaðsins innan lögreglunnar og 
Fangelsismálastofnunar eru 
sammála um að það geti valdið 
vandræðum ef útlendingar ná 
að mynda tengsl við íslenska 
fanga. Þannig sé líklegra að 
skipulögð glæpastarfsemi rót-
festist.

Litháen

Danmörk

Kína

Bretland

Bandaríkin

Holland

Rúmenía

Pólland

Nígería

Marokkó

Ítalía

Portúgal

Albanía

Lettland

Belgía

Congo

Önnur lönd

2001 2004 2007

ÞJÓÐERNI ERLENDRA RÍKISBORGARA 
Í AFPLÁNUN Í FANGELSUM

www.toyota.is

RAV4 SPORT – með aukahlutapakka að verðmæti 235.000 kr.

Fullbúinn RAV4 tryggir þér fleiri möguleika og færri hindranir á veginum.

Nú bjóðum við RAV4 SPORT með veglegum aukahlutapakka, heilsársdekkjum, dráttarbeisli, krómgrilli, 

aurhlífum og skyggðum rúðum, að verðmæti 235.000 kr.

Verð frá 3.120.000 kr.*

Fáðu meira, komdu og reynsluaktu RAV4 SPORT

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

*Bíll á mynd er RAV4 GX 
 og kostar 3.400.000 kr.
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FRÉTTASKÝRING – BAK VIÐ LÁS OG SLÁ 3. HLUTI

Fangar sem 
hafa engu 
að tapa
Útlendingum hefur fjölgað ört í íslenskum fang-
elsum undanfarin áratug. Þeir eru nú um sextán 
prósent af heildarfjölda fanga. Fangaverðir á 
Litla-Hrauni bera erlendu föngunum vel söguna. 
Viðmælenda hafa áhyggjur af tengslamyndnun-
um íslenskra og erlendra fanga. Magnús Halldórs-
son og Karen D. Kjartansdóttir fóru yfir tölur um 
fjölda erlendra fanga og viðhorf til þeirra.

EKKI BARA ÍSLENSKA Fangar á Litla-Hrauni hafa í gegnum tíðina lagt það í vana sinn að rista ummerki í borðin í fangaklefunum. 
Í gær sýndum við mynd af ummerkjum sem fangarnir Frikki og Robbi höfðu skilið eftir sig. Á myndinni hér að ofan sést Litháen 
skrifað á frummálinu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

ÞRÖNGAR VISTARVERUR Plássið í klefum fanganna á Litla-Hrauni er ekki mikið eins 
og sést á þessari mynd. 
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ÞRIÐJA GREIN AF FJÓRUM
Á morgun:

Framtíðaráform í fangelsismálum 

„Það er mín tilfinning að þeim 
finnst þeir ekki hafa neinu að 
tapa. Ef smyglið tekst koma þeir 
út í gróða en ef það mistekst fá 
þeir vinnu í fangelsi á launum 
sem þykja bærileg í Litháen,“ 
segir Einar Loftur Högnason, 
sem starfað hefur sem fanga-
vörður í sautján ár, um stöðu 
erlendra fanga, þá sérstaklega 
Litháa inni á Litla-Hrauni.  

Einar Loftur segir Litháa þó 
einkar vel liðna innan fangelsis-
veggjanna. Þeir séu harðdugleg-
ir, snyrtilegir og eigi auðvelt með 
að búa í miklu návígi við aðra eins 
og tíðkist í fangelsum. Um það 
eru allir starfsmenn innan fang-

elsismála sammála af þeim sem 
ræða við blaðamenn. Fólk er þó 
almennt einnig sammála um að 
eðlilegt sé að fangar afpláni refs-
ingu í því landi sem þeir koma til 
með að búa í að lokinni refsingu, 
þá sérstaklega þegar litið er til 
þess hve fangelsi á Íslandi eru nú 
þröngt setin og hve marga á eftir 
að boða til afplánunar.   

Innan dómsmálaráðuneytisins 
er nú unnið að því að kanna mögu-
leika á því að senda erlenda ríkis-
borgara, sem gerst hafa brotlegir 
við lög hér á landi, til afplánunar 
í heimalandi sínu. Á nýliðnu ári 
luku afplánun eða voru í afplánun 
í lok árs 35 erlendir ríkisborgar-

ar. Af þeim voru tuttugu ekki 
búsettir hér á landi og sátu þeir 
inni fyrir ofbeldisbrot, kynferðis-
brot, fíkniefnabrot og auðgunar-
brot. Nú eru til rannsóknarmeð-
ferðar eða á ákærustigi mál 
allmargra erlendra ríkisborgara, 
meðal annars vegna gruns um 
aðild þeirra að nauðgunum, fíkni-
efnabrotum eða líkamsárásum. 
Hildur Dungal, forstjóri Útlend-
ingastofnunar, hefur greint frá 
því við Fréttablaðið að langflest-
um EES-borgurum sem hafi feng-
ið dóma hér til þessa hafi verið 
vísað úr landi eftir að fangelsis-
vist lýkur. Þá hefur Björn Bjarna-
son dómsmálaráðherra greint frá 

því að þegar búið sé að kanna 
réttarheimildir og réttarstöðu 
þess að menn afpláni dóma í 
heimalandi sínu verði niðurstað-
an kynnt.

„Þetta eru góðir strákar en eins 
og ég segi finnst þeim bara fínt að 
vera hérna og dæmi eru um að 
þeir komi jafnvel glaðir aftur til 
okkar,“ segir Einar Loftur. 

Fyrirmyndarfangar sem þykir gott að búa í íslenskum fangelsum:

Á launum sem þykja góð í Litháen 

BÓN Litháískir fangar sjást hér þrífa bíl í bílskúr á Litla-Hrauni. Þeir þykja duglegir í 
vinnu og eru fyrirmyndarfangar að sögn fangavarða.

Lagaheimildir lögreglu til þess að 
berjast gegn alþjóðlegri glæpa-
starfsemi hér á landi eru umtals-
vert þrengri en í löndunum í 
kringum okkur. Munar þar mestu 
um að hér miðast heimildir 
lögreglu til rannsókna og aðgerða 
við það að rökstuddur grunur sé 
uppi um lögbrot. 

Í nágrannalöndum okkar og 
raunar víðast hvar í Evrópu hefur 
lögregla víðtækari lagaheimildir 
til þess að rannsaka ýmis 
einkenni skipulagðrar glæpa-
starfsemi, með ítarlegri grein-
ingavinnu og viðlíka aðgerðum. 

Stefán Eiríksson segir brýna 
þörf vera á því að umræðu um 
þessi mál verði til lykta leidd, 
með öryggishagsmuni að 
leiðarljósi. „Það er ekki tilviljun 
að útlendingum hafi fjölgað hér í 
fangelsum hér á landi. Margir 
þeirra voru fundnir sekir um 
alvarleg brot. Í því ljósi þarf að 
huga að því hvaða úrræði 
lögreglan hefur til þess að sporna 
gegn því að hér nái fótfestu 
forhertir glæpahópar. Dómsmála-
ráðherra [Björn Bjarnason] hefur 
talað fyrir þeim viðhorfum sem 
lögreglan telur skynsamleg. Það 
þarf að sýna framsýni í þessum 
efnum svo það sé ljóst að það sé 
búið að byrgja brunninn áður en 
barnið dettur í hann.“

Lagaheimildir þarf að styrkja:

Stöndum öðr-
um þjóðum 
langt að baki

STEFÁN EIRÍKSSON Ýmis einkenni skipu-
lagðrar glæpastarfsemi hafa komið fram 
hér á landi, segir Stefán. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Átján fangar eru í gæsluvarð-
haldi og þar af fimm útlendingar, 
samkvæmt upplýsingum frá 
Fangelsismálastofnun. Þrír af 
þessum fimm eru búsettir hér á 
landi. Tveir af þeim átján sem 
eru í gæsluvarðhaldi eru sextán 
ára gamlir.

Af þessum tuttugu og tveimur 
útlendingum sem eru í fangelsi 
núna eru fjórir Hollendingar, 
tveir Bretar, og einn frá Eþíópíu, 
Gana, Portúgal, Póllandi, Sierra 
Leone, Víetnami og Þýskalandi.

Fangar í gæsluvarðhaldi:

Fimm af átján 
útlendingar
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Framsóknarmenn segja 
að stjórnarskrárákvæði 
um að náttúruauðlindir 
verði þjóðareign raski ekki  
kvótakerfinu. Brýnt sé 
að festa ákvæðið áður en 
hefðar réttur getur myndast 
um fiskveiðikvótann.

„Þetta er stærsta mál þingsins,“ 
segir Guðni Ágústsson, formaður 
Framsóknarflokksins, um frum-
varp flokksins um breytingu á 
stjórnarskránni. Í því er kveðið á 
um að náttúrauðlindir og landsrétt-
indi, sem ekki eru háð einkaeignar-
rétti verði þjóðareign. Þau megi 
ekki selja eða láta varanlega af 
hendi til einstaklinga eða lögaðila 
en veita megi tímabundna eða 
breytanlega heimild til afnota eða 
hagnýtingar gegn gjaldi.

Frumvarpið var lagt fram á 
Alþingi á mánudag en forysta 
flokksins kynnti blaðamönnum rök-
semdir þess á fimmtudag.

Í máli Guðna Ágústssonar kom 
fram að efni og texti frumvarpsins 
byggðust á niðurstöðu auðlinda-
nefndar frá árinu 2000. 

Guðni sagði brýnt að þjóðar-
eignar ákvæðið yrði bundið í 
stjórnar skrá þar sem menn óttuð-
ust að hefðarréttur gæti myndast 
um fiskveiðikvóta. Því væru þing-
menn í kapphlaupi við tímann. 
Kvað hann einnig mikilvægt að 
vekja stjórnarskrárnefnd til starfa 
á nýjan leik. „Það stendur ýmis-
legt í kokinu á Sjálfstæðisflokkn-
um,“ sagði Guðni, sem telur kröfu 
flokksins um að synjunarvald for-
seta verði afnumið standa í vegi 
fyrir öðrum breytingum. „Auðvit-
að getur forsætisráðherra ekki 
látið stjórnar skrár málið vera í 
gíslingu út af tilfinningum, kannski 
frá árinu 2004,“ sagði Guðni og 
vísar til synjunar forseta á stað-

festingu fjölmiðlalaga. Engin 
grundvallarbreyting yrði á fisk-
veiðistjórnunarkerfinu, að sögn 
forystu Framsóknarflokksins, þó 
að sameignarákvæðið færi í stjórn-
arskrá.

Valgerður Sverrisdóttir varafor-
maður telur áðurnefnt stjórnar-
skrárákvæði mikilvæga forsendu 
núgildandi kvótakerfis. „Því hefur 
verið haldið fram að ákvæði 1. 
greinar fiskveiðistjórnunarlaganna 
um þjóðareign á auðlindum sjávar 
sé einskis virði vegna þess að það 
er ekki ákvæði þessa efnis í stjórnar-
skránni,“ segir hún. Sama eigi við 
um frumvarp um orkumarkaðinn. 
„Það er í raun ekki nægilega 
úthugsað að okkar mati miðað við 
að ákvæðið er ekki komið inn í 
stjórnarskrá til að byggja á.“ 

Siv Friðleifsdóttir þingflokks-
formaður sagði Sjálfstæðisflokk-
inn hafa tafið málið á síðasta kjör-
tímabili. Þegar það loks hafi komið 
fram hafi of skammt verið til kosn-
inga. „Þess vegna leggjum við þetta 
snemma fram til að tryggja að 
Sjálfstæðisflokkurinn geti ekki 
tafið það á þeim forsendum að 
skammt sé til kosninga.“

Öll telja þau samstöðu ríkja um 
málið á Alþingi og því bjartsýn á að 
það nái fram að ganga.

Auðlindirnar 
verði þjóðareign

BRÝNT MÁL Siv, Guðni og Valgerður telja meðal annars að stjórnarskrárákvæði um þjóðareign auðlinda sé nauðsynlegur grunnur 
löggjafar um eignarhald á orkulindum. 
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„Þetta var klaufalegt hjá mér. Ég er bara mannlegur. Ég er 
bara manneskja sem getur gert mistök og undir svona mikl-
um þrýstingi og álagi þá hefur maður auðvitað gert mistök.“

Þetta sagði Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson á Valhallarfundin-
um fræga á mánudag. 

„Ég er bara mannlegur.“ 
Það var einmitt það. 
„...og undir svona miklum þrýstingi og álagi þá hefur 

maður auðvitað gert mistök.“
Einmitt.

Það er sem sagt ekki hægt að treysta því að Vilhjálmur standi sig undir 
þrýstingi og álagi. Þá gerir hann „auðvitað“ mistök.

Vilhjálmur hefur setið í borgarstjórn Reykjavíkur frá 1982. Fyrstu níu árin 
reyndi ekki á hann að ráði – ekki frekar en aðra borgarfulltrúa – því Davíð 
stjórnaði. Næstu fimmtán árin var hann í minnihluta og þar sem borgarfull-
trúar í minnihluta ráða engu eru þeir hvorki undir álagi né þrýstingi. 

Auðvitað þurfti Vilhjálmur ekki að nefna mannlegt eðli sitt sérstaklega. 
En það var heiðarlegt af honum að segja okkur að hann geri mistök undir 
þrýstingi og álagi. 

Þá er bara að gæta þess að hann lendi ekki undir þrýstingi og álagi. Og það 
gerir hann best með því að vera í minnihluta eða láta öðrum eftir að stjórna. 

VIKA Í PÓLITÍK
BJÖRN ÞÓR SIGBJÖRNSSON

Álag 

Geir H. Haarde forsætisráðherra 
verður á spani í tveggja daga 
heimsókn til Lúxemborgar og 
Brussel undir lok mánaðarins. Að 
morgni þriðjudagsins 26. febrúar 
heimsækir hann Landsbankann, 
Glitni og Kaupþing í Lúxemborg, 
borðar hádegisverð með forsætis-
ráðherra landsins og brunar að 
því búnu til Brussel þar sem hann 
hittir framkvæmdastjóra Nató áður 
en hann setur viðamikla íslenska 
menningarhátíð. Miðvikudagurinn 
hefst á fundi með forsætisráðherra 
Belgíu og að honum loknum taka 
við samtöl við þrjá framkvæmda-
stjóra Evrópusambandsins auk 
forseta framkvæmdastjórnarinnar.  
Inni á milli funda heimsækir hann 
Eftirlitsstofnun EFTA.

STÍF DAGSKRÁ

„Ég á mér bara einn draum, að ríkisstjórnin vakni.“
Guðni Ágústsson formaður Framsóknarflokksins.

„Maður sem á sér draum er sjálfur sofandi en 
ríkisstjórnin er vakandi.“ 
 Geir H. Haarde forsætisráðherra.

HVAÐ ER NÚ ÞEGAR Í 
ÞJÓÐAREIGN?
„Hvað er þjóðareign?“ spurði 
Guðni Ágústsson og svaraði sjálf-
um sér: „Það liggur fyrir að lögin 
um Þingvelli eru mjög skýr. Þing-
vellir eru í eigu íslensku þjóðar-
innar. Það segir líka í lögunum um 
Þjóðleikhúsið og síðan um okkar 
fallega þjóðsöng.“
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Gríptu augnablikið og lifðu núna

Sjómaður einn varð forviða þegar hann 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 með stungið ofan í skúffu.

– Sönn saga frá 1414.

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

Stærsta GSM þjónustusvæðið

Skorður eru 
settar við ráðn-
ingum skyld-
menna í störf 
aðstoðarmanna 
stjórnarand-
stöðuflokka og 
landsbyggðar-
þingmanna sam-
kvæmt reglum 
forsætisnefndar 
Alþingis þar 
um. 

Nefndin hefur 
afgreitt tillögur um fyrirkomulag aðstoðar-
mannanna en þeir eiga að hefja störf um 
næstu mánaðamót. Í takt við ný þing-
skapalög fá formenn stjórnarandstöðu-
flokkanna aðstoðarmann í heilu starfi og 
hafa þeir starfsaðstöðu í þinginu. Þing-

menn lands-
byggðarkjör-
dæmanna 
þriggja fá hins 
vegar aðstoðar-
mann í þriðj-
ungsstarfi og 
skulu þeir vera 
staðsettir úti í 
kjördæmunum.

Tveir af 
þremur for-
mönnum 
stjórnar-

andstöðu flokkanna hafa áður haft aðstoðar-
menn. Guðni Ágústsson og Steingrímur J. 
Sigfússon hafa jú báðir verið ráðherrar en 
það verður ný reynsla fyrir Guðjón Arnar 
Kristjánsson að hafa sérstakan mann sér 
til aðstoðar.

Bannað að ráða frænku sína 
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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

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 LINKLINK LINK

7TILBO‹‹

LINK

PLASMA

Full
HD

GÆÐI Á BETRA VERÐI
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FRÁ DEGI TIL DAGS

UMRÆÐAN 
Slysavarnir

Öll viljum við snúa heil heim að 
vinnudegi loknum en því miður eru 

ekki allir svo heppnir. Rekja má fjölda 
slysa til þess að ekki hefur verið hugað 
að öryggismálum við ýmsar fram-
kvæmdir. Slík slys eru með öllu ólíð-
andi og mega ekki eiga sér stað.

Af þessum sökum er ástæða til þess 
að brýna stjórnvöld til þess að vera 
fyrirmynd þegar kemur að öryggi við 
framkvæmdir og gera ríkari kröfur en nú er gert 
til ýmissa verktaka. Til þess að stuðla að slíkri 
hugarfarsbreytingu hef ég flutt þingsályktunar-
tillögu sem miðar að því að fela fjármálaráðherra 
að endurskoða innkaupastefnu ríkisstjórnarinnar 
með það að markmiði;

a) að tryggja sem best öryggi, heilsu og 
aðbúnað starfsfólks bjóðenda svo að tíðni slysa 
og atvinnutengdra kvilla verði lægst á Íslandi 
meðal OECD-landa

b) að koma í veg fyrir að framkvæmdir hins 
opinbera valdi óhöppum eða slysum (hér er átt 
við utanaðkomandi aðila, eins og t.d. vegfarendur, 

þar sem um vegaframkvæmdir er að 
ræða). 

Sem stærsti framkvæmdaaðili á Íslandi 
getur hið opinbera haft mikið að segja í 
þessum efnum með því að sýna gott 
fordæmi og setja reglur þar að lútandi um 
val á verktökum og birgjum m.t.t. frammi-
stöðu þeirra í öryggismálum og heilsu-
vernd.

Íslenskt atvinnulíf og samfélag hefur 
alla burði til þess að verða fyrst til þess að 
setja sér núll-slysastefnu rétt eins og við 
setjum okkur háleit markmið þegar kemur 
að umferðaröryggismálum.

Ríkiskaup og sveitarfélög geta komið miklu til 
leiðar ef val á verktökum/birgjum byggist á 
árangri viðkomandi aðila í öryggis- og heilsu-
verndarmálum, þ.e.a.s. að bjóðendur þurfi að 
leggja fram slysa- og atvinnusjúkdómatölfræði 
og áætlun um hvernig öryggis- og heilsuverndar-
málum skuli fylgt eftir. Það er því mikilvægt að 
setja sér markmið um engin slys, því lág tölfræði 
slysa bætir ekki stöðuna fyrir þann sem lendir í 
því eða aðstandendur þeirra. Því hlýtur núll-
slysastefna að vera markmiðið.

 
 Höfundur er alþingismaður.

Engin slys takk

ÁRMANN KR. 
ÓLAFSSON

Uppboð 17 febrúar í 
IÐNÓ við tjörnina

1. hluti kl. 12:00 Frímerki
2. hluti kl. 13:30 Póstkort og mynt.
3. hluti kl. 14:30 Póstkortasafn S.Ö
4. hluti kl. 17:00 Bækur, málverk og aðrir listmunir.

 Uppboðsdagskrá:

Myndir eftir  Kjarval, Svavar, Barböru, Nínu, Eirík Smith o.fl.
Úrval af mynt, m.a. frá Iðnaðarsýningunni  1883 og 1911, en 
upplag var 31 eintak. 
Gamalt póstkortasafn Sigurðar Örlygssonar. 
Silfurskeið handunnin af Asbjörn Jacobsen. 
81 bókartitill m.a. eftirgerð af elstu íslensku handritunum í 18 
bindum, útg af Rosenkilde & Bagger. 
Gott úrval af ferðabókum, landfræðiritum, fornritum, blöðum, 
tímaritum o.fl. áhugaverðu.

Allir velkomnir.

 Meðal uppboðsefnis:

Arnason & Andonov ehf., Austurstrond 1, 170 Seltjarnarnes, sími 551-05 50, aa-auctions@simnet.is, www.aa-auctions.is

Uppboðsefni til sýnis laugardag 16. febrúar 
frá kl. 10 – 16 á Austurströndinni.

Einnig hægt að skoða efnið á vefnum.

Mótorskipið Ísland siglir 
óræðan kúrs suðvestur af 

landinu. Radarinn er í ólagi og 
framundan er þrútið loft og 
þykkur sjór. Veislunni í matsaln-
um er lokið og farþegar teknir 
að ókyrrast. 

Í brúnni stendur stýrimaður-
inn Geir, með báðar hendur á 
stýri, og rýnir út um sæblautar 
rúður. Skipstjórinn liggur 
sofandi í káetu sinni inni af 
stýrishúsinu en loftskeytamað-
urinn Sólrún situr við tæki sín 
og tól og hefur náð sambandi 
við Brussel. „Þeir segja að við 
þurfum að breyta stefnunni um 
sjö gráður!“ hrópar hún fram til 
stýrimanns.

„Ha?„ segir Geir, lagar 
gleraugun og rýnir áfram út úr 
brúnni.

„Brussel segir sjö gráður á 
stjórn!“ 

„Ertu að tala við HAFNAR-
STJÓRNINA í Brussel?“ spyr 
stýrimaður með glotti.

Inn kemur Þorgerður, annar 
stýrimaður, og vill tala við 
kaftein. 

„Nei. Láttu hann vera. Hvað er 
málið?“ spyr Geir.

„Það er út af yfirbrytanum. 
Við verðum að...“

„Er ekki nýbúið að skipa hann? 
Þennan Ólaf F.?“

„Jú, en… þú veist…“
„Hvar er Villi?“
„Hann fór af í Huddersfield, 

þú manst.“
„Já, alveg rétt,“ segir Geir og 

grettir sig örlítið um leið og 
stórt brot gengur yfir brúna.

„Á ég ekki bara að spyrja 
karlinn?“ spyr Þorgerður og 
bendir á hurð skipstjóra.

„Nei. Ekki trufla hann. Eru 
þau orðin óróleg?“

„Já, við verðum að gera 
eitthvað í þessu. Við erum að 
tapa tiltrú farþega...“

Geir rýnir út í sortann og 
hugsar málið stutta stund áður 
en hann svarar: „Láttu þau bara 
kasta upp á þetta.“

Þorgerður hristir hausinn, 
dæsir og hverfur niður stigann. Í 
gættinni mætir hún Sigurði 
Einarssyni, fyrsta vélstjóra. 
Hann strýkur svitann af enninu 
með olíusvartri hendi um leið og 
hann stígur inn í brú, og kastar 
mæði áður en hann tilkynnir 
Geir að vélin sé að missa afl. 
„Við getum ekki haldið svona 
áfram. Við verðum að taka land 
og skipta um olíu.“

„Taka land? Hvar eigum við að 
taka land?“ spyr Geir.

„Í Evrópu.“
„Ég er í sambandi við 

Brussel!“ hrópar loftskeytakon-
an úr kompu sinni.

Skyndilega er hurðin rifin upp 
og inn af dekkinu birtast tveir 
hásetar, þeir Steingrímur og 
Ögmundur, í saltblautum 
sjógöllum.

„Seglin eru klár, sör,“ segir 
Steingrímur.

„Seglin?“ hváir stýrimaður.
„Já. Við heyrum það að vélin 

sé að gefa sig. Þá er rétti tíminn 
til að setja upp seglin. Þau eru 
líka mun umhverfsvænni en 
helvítis bölvað vélaraflið,“ segir 
Steingrímur ákveðinn og 
Ögmundur bætir við:

„Við leggjum líka til að 
skipinu verði snúið heim. Þetta 

er orðin ein stór háskaför.“
Þá heyrist hljóð úr horni. 

Sjómælingamaðurinn Ingólfur 
Bender segir radar nú sýna 
grynnkandi hafsbotn.

„Við virðumst nálgast land.“
„Hvaða land er það?“ spyr 

Geir.
„Mér sýnist það vera… sker.“
Inn úr fundasal koma nú þeir 

Vilhjálmur Egilsson, formaður 
félags farþega á fyrsta farrými, 
og Grétar Þorsteinsson, formað-
ur félags farþega á öðrum 
farrýmum. Vilhjálmur segir frá 
óánægju á fyrsta farrými. Fólk 
vilji breyta um kúrs. Nú? Hvert 
vill það fara? spyr Geir.

„Til Evrópu,“ svarar Vilhjálm-
ur.

„En þitt fólk, Grétar?“ spyr 
stýrimaður.

„Því er nú svosem sama. En 
það spyr hvort ekki sé hægt að 
borga bjórinn í evrum.“

„Brussel kallar aftur! Þeir eru 
tilbúnir með lóðs!“ kallar Sólrún 
úr loftskeytaherberginu.

„Ekki hlusta á þetta rugl! Hér 
talar alþjóðagróðahyggjan. Upp 
með seglin segjum við og hart í 
bak!“ segir Steingrímur og 
Ögmundur kinkar kolli.

Öllum að óvörum birtist nú 
skipslæknirinn, Guðlaugur Þór, í 
brúnni og tilkynnir stýrimanni 
að hann sé búinn að loka 
reykherbergi yfirmanna. Fáir 
veita honum athygli.

„Það grynnkar hratt núna,“ 
kveður Bender.

Sem fyrr heldur Geir þéttings-
fast í stýrið og rýnir út í 
síþykknandi sortann. Enn ein 
ágjöfin gengur upp á rúðurnar í 
brúnni. Áhöfnin bíður spennt 
eftir ákvörðun stýrimanns. En 
allt í einu opnast dyrnar á svítu 
skipstjóra og þrumandi rödd 
hans fyllir brúna:

„Haldið kúrs! Óbreytt stefna!“

M/s Ísland

Rangt mál
Hvað er nú að gerast? sagði nefndar-
maður í umhverfisnefnd Alþingis 
þegar hann uppgötvaði að á meðal 
mála á dagskrá fundar nefndarinnar 
í gærmorgun var þingsályktun Stein-
unnar Valdísar Óskarsdóttur um nýtt 
starfsheiti ráðherra. Þó að tillag-
an þurfi sjálfsagt alla mögu-
lega og ómögulega skoðun 
verður seint sagt að hún 
eigi erindi í umhverfis-
nefnd. Enda kom á daginn 
að um mistök var að 
ræða. Málið hafði slæðst 
inn á dagskrána 
í stað frumvarps 
um varnir gegn 
snjóflóðum og 
skriðuföllum.

Íþróttalífið eflt
Menntamálaráðherra hefur, að tillögu 
íþróttanefndar, úthlutað 20 milljón-
um króna í styrki til samtals 90 styrk-
þega. Verkefnin eru misjöfn og meðal 
styrkhafa eru Skíðagöngufélagið 
sem fær 150 þúsund krónur til að 
kaupa smurbekki fyrir gönguskíði, 

Skylmingasamband Íslands sem 
fær 300 þúsund til að kaupa 

hljóðkerfi fyrir Skylmingamið-
stöðina í Laugar dal og Skot-
félag Akraness sem fær 200 
þúsund kall til að 
kaupa ólympíska 

loftbyssu.

Er þetta það sem þarf?
Margt ágætt er að finna í sigurtil-
lögu Skotanna þriggja um skipulag 
Vatnsmýrarinnar. Til dæmis leggja 
þeir til að hluti Hringbrautarinnar fari 
í stokk en lítil prýði er að götunni 

eins og hún er. Furðulegri er 
hins vegar hugmyndin um 
að Hljómskálagarðurinn 
verði stækkaður. Hann 
hefur nefnilega þótt alveg 
nógu stór fram til þessa. 

Reykvíkingar eru að mestu 
lausir við almenningsgarða-

menningu og kannski 
rétt að búa hana til 
áður en hugað er 
að stækkun garða. 

bjorn@frettabladid.is

HALLGRÍMUR HELGASON

Í DAG | Þjóðarskútan

Í 
grófum dráttum má segja að stjórnendur séu af tveimur gerð-
um. Annars vegar þeir sem taka ákvarðanir út frá því hvern-
ig hlutirnir hafa alltaf verið, og svo hinir sem reyna að sjá 
nokkra leiki fram í tímann og ákveða kúrsinn eftir því. Fyrri 
aðferðina má kenna við baksýnisspegilinn og hún hefur ýmsa 

kosti. Hún byggir á reynslu og getur forðað mistökum. Gallinn er 
sá að hún er í eðli sínu mjög íhaldssöm og svo eiga hlutirnir til að 
taka breytingum og fortíðin er þá alls ekki besti leiðarvísirinn.

Síðari aðferðin byggir á því að sjá fyrir sér framtíðina og helst 
færa hana til nútímans. Þetta er vissulega áhættusamari aðferð 
en sú sem byggir á baksýnisspeglinum. Ef vel tekst til er hún 
hins vegar bæði margfalt líklegri til árangurs en ekki síður til að 
forðast dýrkeypt mistök. Lítil dæmisaga sem Moshe Rubenstein, 
prófessor við UCLA, sagði á námskeiði í Háskólanum í Reykjavík 
fyrir nokkrum árum fangar vel framtíðarhugsunina: Háskóli einn í 
Bandaríkjunum reisti nokkrar nýjar byggingar á svæði sínu. Þegar 
framkvæmdum var lokið var ákveðið að leggja ekki göngustíga til 
að tengja nýju húsin. Þess í stað var svæðið milli þeirra sléttað. Að 
nokkrum vikum liðnum lá ljóst fyrir hvað leiðir stúdentarnir völdu 
sér milli bygginganna. Þá loks var ráðist í göngustígagerðina. 
Stjórnendum skólans hafði tekist að færa framtíðina til nútímans.

Í vikunni tókst þeim sem koma að stjórn Reykjavíkur að sýna 
okkur hvernig framtíð höfuðborgarinnar getur orðið. Í niðurstöð-
um alþjóðlegu hugmyndasamkeppninnar um Vatnsmýrina er ekki 
horft í baksýnisspegilinn. 

Í keppnislýsingu samkeppninnar var það skilið eftir galopið 
hvort flugvöllurinn færi úr Vatnsmýrinni eða yrði þar um kyrrt. 
Það er lýsandi að í fyrstu umferð gerði aðeins ein tillaga af 136 
ráð fyrir flugvellinum áfram. Og í annarri umferð féll höfundur 
hennar frá þeirri útfærslu.

Ákveðinn ótti við hvað kæmi í staðinn fyrir flugvöllinn hefur 
lengi bærst meðal þeirra sem vilja hann burt. Og það ekki að 
ástæðulausu. Sporin hræða. Sú Benidorm norðursins, sem risin er 
við Skúlagötu, hefur ekki beinlínis fyllt mann bjartsýni, né held-
ur framhaldið við Borgartún þar sem kassar í miðju bílastæði eru 
leiðarminnið. Vinningstillaga Skotans Graeme Massie um Vatns-
mýrina eyðir þessum ótta. Hún kemur eins og ferskur andblær inn 
í þá skipulagshugsun sem hefur ráðið ríkjum í Reykjavík undan-
farna áratugi. Fegurðin í tillögunni er ekki síst sú að hún byggir að 
stóru leyti á sömu grunnhugmynd og er að baki borgarskipulaginu 
frá því 1927, sem miðaði að því að Reykjavík yrði borg í evrópskum 
stíl með randbyggðum nokkurra hæða húsum.

Ef tillaga Massie verður að veruleika bjargar hún Reykjavík frá 
þeim örlögum að breytast í bíla- og úthverfaborg á bandarískan 
máta.

Mikil þverpólitísk samstaða var meðal meirihluta borgarfulltrúa 
um að taka af skarið um framtíð Vatnsmýrarinnar á kjörtímabilinu. 
Nýr meirihluti hefur aðra stefnu í fyrsta sæti í málefnasamningi 
sínum. Þar seldu sjálfstæðismenn sig undir vilja Ólafs F. Magnús-
sonar. Það yrði mikið slys ef einum borgarfulltrúa af fimmtán tæk-
ist að tefja þetta mál í krafti valdataflsins í Ráðhúsinu. Við megum 
engan tíma missa. Það þarf að taka u-beygju frá úthverfaskipulag-
inu sem nú blasir við í borginni.

Framtíðin er í Vatnsmýri.
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UMRÆÐAN
Fiskveiðistjórnun

Í greinum sínum í 
Fréttablaðinu um 

íslenska kvótakerfið 
hinn 7. og 14. febrúar sl. 
rýnir hagfræðiprófess-
orinn Þorvaldur Gylfa-
son m.a. í lögfræðiálit 
Gauks Jörundssonar 
frá 28. júlí 1983 og hag-
nýtir sér það til að rök-
styðja að kvótakerfið hafi verið 
löglaust frá upphafi.

Áróður um álit Gauks Jörunds-
sonar
Í fyrri greininni fjallaði Þorvald-
ur m.a. um stjórn fiskveiða 1984 
og um „ókeypis úthlutun afla-
kvóta til skipa miðað við veiði-
reynslu 1980-83, sem hvíldi sum-
part á fyrri úthlutunum. Þá lá þó 
fyrir lögfræðiálit Gauks Jörunds-
sonar prófessors þess efnis, að 
lagaheimild hefði brostið til slíkr-
ar úthlutunar árin næst á undan, 
en það álit kom ekki fyrir sjónir 
almennings fyrr en nú um dag-
inn, 25 árum of seint.“ Í síðari 
greininni segir Þorvaldur m.a.: 
„Það vekur líka eftirtekt, að lög-
fræðingar, sem þekktu til málsat-
vika, skyldu ekki telja sér skylt 
að kunngera eða bergmála lög-
fræðiálit Gauks Jörundssonar 
prófessors 1983 þess efnis að 
lagaheimildir brysti til kvótaút-
hlutunar, sem þá þegar hefði átt 
sér stað. Álitinu virðist hafa verið 
stungið undir stól í stjórnarráð-
inu á sínum tíma; það er nýfund-
ið. Lögfræðingar eiga helzt ekki 
að hylma yfir lögbrot.“

Staðreyndir um álit Gauks 
Jörundssonar
Aflakvótakerfi var komið á við 
stjórn veiða á verðmætustu fiski-
stofnum við Ísland árið 1984 með 
stoð í lögum nr. 82/1983. Upptaka 
aflakvótakerfis í botnfiskveiðum 
og öðrum fiskveiðum 1984 laut að 
stýringu á veiðum fiskitegunda 
sem jafngiltu um eða yfir 90% 
heildaraflaverðmætis. Lög nr. 
82/1983 voru sett tæpu hálfu ári 
eftir að Gaukur hafði skilað áliti 
sínu til sjávarútvegsráðu-
neytisins. Í álitinu er fjallað um 
hagsmuni sem telja má að hafi 
jafngilt um 1-2% af heildar afla-
verðmæti en það snerist efnis-
lega um hvort hægt væri að fall-
ast á þá tillögu Landssambands 

íslenskra útvegsmanna 
að hverju skipi, sem 
veiddi síld með rek net, 
yrði úthlutað ákveðnum 
kvóta sem að megin-
stefnu myndi byggjast á 
meðalafla skips sl. þrjú 
ár. Skoðun Gauks var sú 
að lagastoð skorti til að 
hægt væri að stýra 
rek netaveiðum með 
þessum hætti. 

Í fréttatilkynningu 
sjávarútvegsráðuneytis-

ins, dags. 3. ágúst 1983, um stjórn 
síldveiða á haustvertíðinni 1983, 
kom m.a. eftirfarandi fram: 
„Varðandi reknetaveiðarnar er 
rétt að hér komi fram að Lands-
samband íslenskra útvegsmanna 
hefur borið fram þá tillögu við 
sjávarútvegsráðuneytið að heild-
araflakvóta reknetabáta verði 
skipt milli reknetabáta og þá með 
hliðsjón af afla þeirra hin síðustu 
þrjú ár. Sjávarútvegsráðuneytið 
telur ekki rétt á þessu stigi að 
breyta því skipulagi, sem ákveð-
ið var sl. haust, enda sé ekki laga-
grundvöllur fyrir skiptingu afla 
milli báta með þeim hætti, sem 
tillaga LÍÚ gerir ráð fyrir.“ Sam-
kvæmt þessu fór ráðuneytið í 
hvívetna eftir áliti Gauks og hægt 
er að lesa um það í ritinu Starf-
semi Síldarútvegsnefndar 1960-
1998, bls. 358-359. 

Kvótaumræða: Staðreyndir eða 
áróður?
Deilur um stjórn fiskveiða munu 
sjálfsagt ávallt vera til staðar hér 
á Íslandi. Kvótakerfið hefur sína 
kosti og galla. Það hafa önnur 
stjórnkerfi einnig. Háskólamenn 
eiga að leiða málefnalega umræðu 
um þetta mikilvæga viðfangsefni 
samfélagsins. Þar eiga rök að 
ráða en ekki tilfinningar. Því 
miður virðist sem að hagfræði-
prófessornum hafi misheppnast 
að halda þessu aðgreindu þegar 
hann hnýtti saman áðurnefnt álit 
Gauks Jörundssonar við upptöku 
aflakvótakerfis í botnfiskveiðum 
árið 1984. Út frá áliti Gauks er 
engar ályktanir hægt að draga 
þess efnis að kvótakerfið við 
stjórn fiskveiða hafi frá 1984 
verið löglaust. Staðreyndin er sú 
að stjórnvöld fóru eftir álitinu og 
upplýstu um efnislega niðurstöðu 
þess nokkrum dögum eftir að það 
hafði borist þeim.

Höfundur er sérfræðingur við 
Lagastofnun Háskóla Íslands. 

UMRÆÐAN
SKipan héraðsdómara

Athyglisverð umræða 
hefur farið fram um 

löglega og ólöglega stjórnar-
hætti í tengslum við nýlega 
skipun héraðsdómara. 
Umræðan varpar ljósi á 
margt sem einkennir orð-
ræðu um stjórnmál hér á landi. Þótt 
nú hafi um sinn svokallað REI-mál 
og álit mannréttindanefndar Sam-
einuðu þjóðanna um stjórn fisk-
veiða dregið að sér athygli, sýnist 
mér umræðan um dómaraskipunina 
geti varpað vissu ljósi á orð og 
ummæli manna í þeim málum.

Sannleikssniðganga
Fyrst blasir við að það virðist algert 
aukaatriði hvort menn segja satt 
eða ósatt í stjórnmálaumræðu, 
nema þegar Vilhjálmi Þ. Vilhjálms-
syni verður á fótaskortur. Sjálfsagt 
virðist að slíta texta úr samhengi til 
að hagræða umræðu, eins og Björn 
Bjarnason hefur gert og sýnt var 
fram á hér í blaði 9. febrúar sl. Ekki 
er tiltökumál að segja ósatt eins og 
Birgir Ármannsson gerir í blaðinu 
24 stundum 17. janúar sl. þegar 
hann fullyrðir að því hafi „hvað 
eftir annað verið haldið fram að 
ráðherra væri bundinn af mati 
[dóm]nefndarinnar.“ Ekkert virðist 
athugavert við að setja fram 
almennar fullyrðingar um álits-
umleitan, eins og t.d. við ráðningu í 
tímabundin störf, og leggja það að 
jöfnu við störf dómnefndar sam-
kvæmt lögum um dómstóla sem 
Sigurbjörn Magnússon gerir af 
nokkru steigurlæti í Morgunblað-
inu 29. janúar sl. Slík framsetning 
er villandi og lýsir óheiðarleika í 
málflutningi. 

Persónugerving
Morgunblaðið hefur frá upphafi 

leitazt við að persónugera 
málið og tilgangurinn er 
augljóslega að vekja 
samúð með dómaranum 
og drepa málinu þannig á 
dreif. Liðsauki barst svo í 
skrifi Gunnlaugs Jónsson-
ar framkvæmdastjóra í 
Morgunblaðinu 14. febrú-
ar sl. En þar er ekki látið 
staðar numið. Stak-Stein-

ar, sbr. t.d. Morgunblaðið 22. des. 
sl., og Ívar Páll Jónsson blaðamað-
ur, sbr. Morgunblaðið 25. janúar sl., 
hafa gert skipun formanns dóm-
nefndarinnar í embætti sýslumanns 
á Ísafirði 1983 að umtalsefni. Stak-
Steinar fer með ósannindi og hvor-
ugur þeirra svarabræðra hefur 
sýnt fram á að gengið hafi verið á 
svig við reglur sem þá giltu né góða 
stjórnsýsluhætti. Á rangfærslur 
Stak-Steinars benti ég í Fréttablað-
inu 18. janúar sl. og ekki sá hann 
neina ástæðu til að bregðast við. 
Ívar Páll heldur áfram í áður-
nefndri grein og tengir skipun dóm-
nefndarformannsins í embætti 
hæstaréttardómara 1991 við pólit-
ískan klíkuskap og siðspillta menn í 
Sjálfstæðisflokknum. Hann lætur 
þess hins vegar ekki getið hvort 
gengið hafi verið gegn áliti Hæsta-
réttar, enda var það ekki gert.

Sú er þó brotalöm á allri þessari 
umræðu að málið snýst ekki um 
persónur, hvorki dómarans, né 
dómnefndarformannsins, heldur 
hvort farið hafi verið að lögum og 
gætt vandaðra stjórnarhátta. Sjálf-
ur hef ég lagt áherzlu á þetta með 
því að nefna engin nöfn þeirra sem 
þar koma einkum við sögu.

Valdgerving
Ein vonarstjarna Sjálfstæðisflokks-
ins, Sigríður Andersen, má eiga það 
að hún talar af fullri hreinskilni: 
Það á að leggja dómnefndina niður 
og færa allt skipunarferli dómara 
undir dómsmálaráðuneytið sagði 

hún eftir fund í Háskólanum í 
Reykjavík 23. janúar sl. Þetta er í 
samræmi við þá skoðun setts dóms-
málaráðherra að starf pólitísks 
aðstoðarmanns dómsmálaráðherra 
eigi að vega þyngst við mat á hæfni 
manna til dómarastarfa og sé væn-
legast til að tryggja sjálfstæði dóm-
stóla. Hér er leiðarljósið að tak-
marka sem minnst ráðherraræðið, 
þannig að það valti ekki einungis 
yfir löggjafarvaldið, heldur einnig 
dómsvaldið. Af skrifum Birgis 
Ármannssonar, Sigurbjörns 
Magnús sonar og Björns Bjarna-
sonar er ljóst að slíkar skoðanir 
eiga helzt til mikinn hljómgrunn 
meðal Sjálfstæðismanna.

Bókstafstrú
Vald er samkvæmt þessu ótak-
markað og bundið við bókstaf lag-
anna; því verði einungis reistar 
skorður með öðru valdboði. Þetta 
birtist í síendurteknum yfirlýsing-
um um að álit dómnefndarinnar sé 
ekki bindandi og því þurfi að setja 
skýrar reglur um að hve miklu leyti 
það bindi ráðherra. Hér hvarflar 
ekki að mönnum að ráðherra setji 
sjálfur valdi sínu takmörk með því 
að gefa gaum áliti dómnefndar og 
huga að því hvers vegna henni var 
komið á fót. Það hefur allt verið 
rakið hér í fyrri greinum og að auki 
í skrifum dómnefndarinnar 
sjálfrar.

Umræðuhefð
Allt varpar þetta nokkru ljósi á 
stjórnmálastörf og stjórnmálaum-
ræður á Íslandi sem hafa nú á síð-
ustum dögum birzt með átakanleg-
um hætti, ekki sízt í skrifum um 
stjórn fiskveiða, þar sem blygðun-
arlaust er tvinnað saman ósannind-
um, rangfærslum og dylgjum. Það 
verður efni í aðra grein, jafnvel 
margar.

Höfundur er lagaprófessor.

SIGURÐUR LÍNDAL 

Eftirmáli umræðu 

HELGI ÁSS 
GRÉTARSSON 

Hagfræðiprófessor 
rýnir í lögfræðiálit

UMRÆÐAN 
Borgarmál

Menn hafa farið mik-
inn vegna síðustu 

meirihlutamyndunar í 
borgarstjórn Reykja-
víkur. Þótti sumum 
þetta réttur framgang-
ur lýðræðisins. Aðrir 
tala um lygi, svik, laun-
ráð og valdafíkn.

Ekkert hefur þó verið 
minnst á hvort meirihlutamynd-
un sé nauðsynleg í sveitarstjórn-
um. Eða stjórnmálum yfirleitt. 
Hvað felur hún í sér og er hún 
lýðræðisleg? Við myndun meiri-
hluta er einnig myndaður minni-
hluti. Með því er afstaða og 
atkvæði þeirra sem kusu þá sem í 
minnihluta lenda að nánast engu 
gerð. Það geta verið einir í dag og 
aðrir á morgun eins og dæmin 
sanna. 

Það er undarlegur siður og í 
raun magnað að það skuli við-
gangast að hluti kjörinna fulltrúa 
geti bundist samtökum um að 
ræna aðra fulltrúa möguleikum á 
að gegna því starfi sem þeir voru 
þó kosnir til að sinna. Það er í 
fyllsta máta andlýðræðislegt að 
mynda meirihluta um útilokun 
minnihlutans. Þetta á sér ekki 

stoð í sveitarstjórnar-
lögum og þarf að banna. 
Verksvið sveitarstjórna 
er að mestu afmarkað og 
bundið í lögum og lítill 
ágreiningur manna eða 
flokka þar um. Ekkert er 
heldur athugavert við að 
breytilegur meirihluti 
myndist við afgreiðslu 
mála. Þvert á móti er 
það mikið eðlilegra en 
að atkvæði séu greidd 
eftir fyrirfram gerðu 

samkomulagi um gagnkvæman 
stuðning til meiri valda en upp úr 
kjörkössunum kemur og útilok-
unar allt að helmingi kjörinna 
fulltrúa.

Þess vegna er það brýnt íhug-
unarefni hvernig menn fara með 
það umboð sem þeim er fengið.

Nýr borgarstjóri í Reykjavík 
var kjörinn í nafni Frjálslynda 
flokksins sem hann hefur gengið 
úr, aukinheldur er hann rúinn 
trausti félaga sinna í borgar-
stjórn. Hann er engu að síður 
borgarstjóri vegna þess að Sjálf-
stæðisflokkurinn seldi honum 
helming þess valds sem hann 
fékk frá kjósendum sínum fyrir 
það gjald að gera nærri helming 
borgarfulltrúa valdalausan.

Höfundur er verktaki.

Meðferð valds

ÁMUNDI LOFTSSSON
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Hofsjökull

Stærsta GSM þjónustusvæðið

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 GSM 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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Goða gourmet nautastrimlar
1.270 kr/kg. áður 2.116 kr/kg.

Goða gourmet ungnautahakk
855 kr/kg. áður 1.425 kr/kg.

40%
afsláttur

40%
afsláttur

30%
afsláttur

Goða gourmet ungnautasnitsel
1.571 kr/kg. áður 2.244 kr/kg.

25%
afsláttur

Ávöxtur drykkur 3 tegundir
149 kr/pk. áður 199 kr/pk.

Doritos nacho cheese
149 kr/pk.

Ísfugl kjúklingabringur án skinns
1.499 kr/kg. áður 2.527 kr/kg.

41%
afsláttur

Þú sparar 1.028 kr/kg

Þú sparar 570 kr/kg Þú sparar 846 kr/kg

Þú sparar 673 kr/kg

Goða gourmet lambafille kryddað
2.589 kr/kg. áður 3.698 kr/kg.

Goða gourmet ungnautagúllas
1.481 kr/kg. áður 2.116 kr/kg.

30%
afsláttur

Þú sparar 635 kr/kg Þú sparar 1.109 kr/kg
30%
afsláttur
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P
áll 
Winkel 
tók við 
emb-
ætti 

forstjóra 
Fangelsismála-
stofnunar um 
áramótin. Þótt 
hann hafi ekki 
gegnt embætti 
lengi hefur hann 
vakið athygli 
fyrir vasklega 
framgöngu í 
starfi. Reyndar 
er ekki vanþörf á 
þar sem mörg 
verkefni liggja 
fyrir í fangelsis-
málum hér á 
landi auk þess 
sem mikið 
enduruppbygg-
ingarstarf er nú 
komið vel af stað. 

Félagar, 
fyrrverandi og 
núverandi 
samstarfsmenn 
Páls, nefna allir 
að hann sé 
glaðvær og 
röskur maður 
sem tali tæpi-
tungulaust við 
fólk, ólíkt 
mörgum öðrum 
embættismönn-
um, eða eins og 
Erlendur 
Baldursson, 
afbrotafræðing-
ur hjá Fangelsis-
málastofnun, 
lýsir honum: 
„Lögfræðingum 
er oft ekki í lófa 
lagið að tala 
íslensku þannig 
að allir skilji. 
Það á Palli þó 
auðvelt með. Ég 
held að sam-
starfsfólk og 
skjólstæðingar 
kunni vel að 
meta hvað hann 
talar hreint út.“ 
Erlendur lýsir 
honum sem 
„órögum 
hörkunagla,“ 
sem þó vilji oft 
vera harðari en 
hann sé í raun og 
veru. Hann sé 
afar greiðvikinn 
en slíkt geti 
komið honum í 
koll því ómögu-
legt sé að „gera 
við baðkarið hjá 
félaga sínum, 
skutla einhverj-
um öðrum út í 
bæ og vera að 
vinna á sama 
tíma“.

Þótt Páll sé að 
mestu leyti alinn 
upp á Íslandi 
þykir danskur 
uppruni hans 
rista djúpt, 
einkum þegar 
kemur að 
knattspyrnu. 
„Það er ekki 
hægt að tala við 
hann um enska 
boltann því hann 
veit ekkert um 
önnur félög en 
þau dönsku. 
Hann heldur þó 
með Manchester 
United en það er 
bara vegna þess 
að Peter Schmeichel var þar í marki,“ segir 
Sveinn Ingiberg Magnússon, formaður Landssam-
bands lögreglumanna, þegar Pál ber á góma. 
Önnur áhugamál hans en danska knattspyrnan eru 
köfun, skotveiðar og skrautfiskaræktun. Hefur 
hann ræktað slíka fiska frá barnsaldri og látið 

hafa eftir sé með 
hann sé fag-
maður á því 
sviði með 
afrískar og 
amerískar 
síklíður sem 
sérsvið. Þá hefur 
hann einnig lagt 
stund á lyftingar 
og lenti meðal 
annars í öðru 
sæti í kraftlyft-
ingakeppni 
lögreglumanna 
fyrir skömmu. 
Sjálfur hefur 
hann sagt að það 
hafi verið lítill 
heiður þar sem 
aðeins hafi verið 
þrír keppendur.

Um samstarf 
þeirra innan 
sambandsins 
segir Sveinn Pál 
vera mjög 
drífandi og 
duglegan og 
helst vilja ljúka 
öllum verkefn-
um samdægurs. 
Hann sé hug-
myndaríkur og 
nýjungagjarn en 
líka skynsamur 
og réttlátur. „En 
ef honum 
misbýður getur 
fokið vel í hann.“ 
Sveinn segir það 
almennt álit að 
mikill missir 
hafi verið að Páli 
fyrir lögregluna 
en að sama skapi 
mikill fengur 
fyrir fangelsis-
yfirvöld að fá 
hann til liðs við 
sig. 

Stefán 
Eiríksson, 
lögreglustjóri 
höfuðborgar-
svæðisins, segir 
Pál mikið 
ljúfmenni. 
„Hann er mjög 
tilfinningaríkur 
og tekur 
hlutunum 
alvarlega. Í 
einhverjum 
tilfellum tekur 
hann hlutina inn 
á sig en ég held 
að það sé bara 
kostur. Hann er 
ekki fyrir það að 
fara eins og 
köttur í kringum 
heitan graut og 
maður velkist 
aldrei í vafa um 
hvaða skoðanir 
hann hefur á 
málum hverju 
sinni þótt hann 
kunni sig alltaf.“

Tæpitungu-
leysi Páls þykir 
helst vera það 
sem skilur hann 
frá mörgum 
embættismönn-
um og hafa 
einhverjir sagt 
að hann þurfi 
stundum að gæta 
tungu sinnar. 
Regin Mogen-
sen, lögmaður 
hjá Kaupþingi og 
skólabróðir Páls 
úr lögfræðinni, 
segir þann 
eiginleika þó 
gera hann 

„skemmtilega óheflaðan“. 
„Hann er traustur náungi, staðfastur og mikill 

framkvæmdamaður eða „dúer“. Hann á það til að 
vera skapstyggur en er ekki stífur fyrir og því 
ekki mótaður eins og margir aðrir embættismenn, 
það held ég að sé mikill kostur,“ segir Regin.

MAÐUR VIKUNNAR

Hálfdanskur áhugamaður 
um fiska og fangelsi

PÁLL WINKEL

ÆVIÁGRIP 
Páll Egill Winkel er fæddur 10. júlí 1973 í Kaupmannahöfn en fluttist 
með móður sinni til Íslands árið 1976. Foreldrar hans eru Guðný Jóns-
dóttir, ritari ráðherra, og Per Winkel yfirlæknir. Páll á einn eldri bróður en 
sá er Jón Ólafur Winkel eðlisfræðingur og er hann búsettur í Þýskalandi. 
Páll gekk í grunnskólana Melaskóla og Flataskóla auk þess sem hann var 
eitt ár við nám í Kaupmannahöfn. Hann lauk stúdentsprófi frá Mennta-
skólanum í Reykjavík árið 1993, útskrifaðist frá lagadeild Háskóla Íslands 
árið 2000 en samhliða lögfræðináminu starfaði hann sem lögreglumað-
ur, fyrst hjá Sýslumannsembættinu í Kópavogi, því næst hjá Lögreglu-
stjóranum í Reykjavík. Að loknu embættisprófi í lögfræði hóf hann störf 
hjá Fangelsismálastofnun og starfaði þar í fjögur ár eða þar til hann tók 
við sem framkvæmdastjóri Landssambands lögreglumanna árið 2004. Í 
byrjun árs 2007 hóf hann störf sem yfirmaður stjórnsýslusviðs Ríkislög-
reglustjóra og var því næst ráðinn aðstoðarríkislögreglustjóri. Í janúar 
síðastliðnum var hann ráðinn forstjóri Fangelsismálastofnunar.
Páll er kvæntur æskuást sinni Katrínu Árnadóttur og eiga þau dæturnar 
Guðnýju Kristínu og Katrínu Pálu.  

VANN SÉR TIL FRÆGÐAR 
Páll þótti sinna starfi sínu sem framkvæmdastjóri Landssambands 
lögreglumanna með prýði og gekk hart fram í að vekja athygli á starfi 
lögreglumanna og álaginu sem því fylgir. Meðal annars benti hann á 
vaxandi hótanir og ofbeldi gegn lögreglu en í viðhorfskönnun sem gerð 
var meðal lögreglumanna árið 2004 kom fram að 64 prósent lögreglu-
manna hefðu orðið fyrir ofbeldi eða hótunum sem þeir hafa tekið 
alvarlega og yfir helmingur lögreglumanna hefði orðið fyrir líkamsmeið-
ingum í starfi sínu. Af þeim tilvikum höfðu 37 prósent kært tilvikin en 
Páll gagnrýndi að árásir á lögreglumenn væru teknar of léttum tökum.

HVAÐ SEGJA AÐRIR?
Samstarfsmenn og félagar Páls eiga það sammerkt að segja hann 
harðduglegan, drífandi og svo glaðværan að í kringum hann sé alltaf 
gaman að vera. Hann þyki fremur hægrisinnaður þegar kemur að pólitík 
en ræði hana ekki mikið. Einn af hans helstu kostum þykir hve vel máli 
farinn hann er og að aldrei þarf að velkjast í vafa um hvaða skoðunar 
hann sé. Um áherslur hans í fangelsismálum sagði Margrét Frímanns-
dóttir, forstöðumaður Litla-Hrauns, í Morgunblaðinu 11. janúar: „Þær eru 
mjög jákvæðar og byggjast fyrst og fremst á því að byggja upp jákvæðan 
starfsanda meðal starfsmanna og jákvæða endurhæfingu.“

HVAÐ SEGIR HANN? 
„Það hlýtur að vera sanngjörn krafa lögreglumanna og annarra sem 
að rannsókn og saksókn mála koma að umfjöllun um þeirra störf sé 
byggð á málefnalegum forsendum og staðreyndum en sé ekki hluti af 
pólitískum hráskinnaleik stjórnmálamanna á atkvæðaveiðum,“ sagði 
Páll Winkel þegar hann starfaði hjá Ríkislögreglustjóra í aðsendri grein 
til Morgunblaðsins 3. febrúar 2007 í tilefni ummæla Ingibjargar Sólrúnar 
Gísladóttur um störf lögreglu.  

Miðlun

Skeifan
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20ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?  MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

LjósleiðarasérfræðingurLeitað er að metnaðarfullum og árangurs- 
drifnum einstaklingi til liðs við okkur í tæknideild Gagnaveitu Reykjavíkur. Tæknideild 
sér um tæknilega uppbyggingu, rekstur og 
viðhald á gagnaflutningskerfi GR.
Starfssvið
Starfsmaðurinn mun starfa sem sérfræðingur 
í ljósleiðarahópi GR sem er í forsvari fyrir:• Uppbyggingu ljósleiðaranets• Rekstri ljósleiðaranets• Línubókhaldi ljósleiðaranets• Heimlögnum

• Innanhússlögnum• Verklagsreglum og gæðaskjölum
Menntunar- og hæfniskröfur• Háskólapróf í verkfræði, tæknifræði, tölvunarfræði eða sambærileg menntun• Reynsla af lagningu innanhússlagna eða rafvirkjun/rafeindavirkjun er kostur• Reynsla af verkefnisstjórnun er kostur• Góð almenn tæknikunnátta• Fagleg, markviss og öguð vinnubrögð

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 10. febrúar nk.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is

Verkefnastjóri
Leitað er að drífandi og metnaðarfullum einstaklingi til starfa á verkefnastofu Gagnaveitu Reykjavíkur. Verkefnastofa heyrir 

beint undir framkvæmdastjóra og sér um að 
leiða stærri framkvæmdaverkefni á borð við 
ljósleiðaravæðingu heimila.
Starfssvið
Verkefnastjóri mun stýra fjölda verkefna tengdum ljósleiðaravæðingu og annarri starfsemi GR. Í starfinu felst:• Yfirverkstjórn mannafla verkefnis• Gerð tíma-, kostnaðar- og forðaáætlana• Áhættumat og viðbrögð við áhættu• Upplýsingagjöf til stjórnenda• Gerð útboðslýsinga og þátttaka í framkvæmd útboða• Samningagerð við verktaka

Menntunar- og hæfniskröfur• Háskólapróf æskilegt• Reynsla af verkefnastjórn nauðsynleg• Góð almenn tæknikunnátta• Góð samskiptahæfni• Góð skipulags- og stjórnunarhæfni• Fagleg, markviss og öguð vinnubrögð

Um Gagnaveitu ReykjavíkurGagnaveita Reykjavíkur, dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur, vinnur að uppbyggingu, þjónustu og rekstri á einu 

öflugasta ljósleiðaraneti landsins. Ljósleiðaranet GR nær um allt höfuðborgarsvæðið, til fjölda fyrirtækja og 

þúsunda heimila. Einnig nær netið um Vesturland til Bifrastar og um Suðurland til Vestmannaeyja. Um 

ljósleiðaranetið rekur Gagnaveitan öflugt dreifi- og samskiptakerfi fyrir sjónvarp, síma og Internet, byggt á 

IP/MPLS tækni.

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]
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NÝTT LJÓÐ EFTIR VILBORGU DAGBJARTSDÓTTUR ■ ÍSLENSK MYNDLIST Á UPPBOÐI Í KAUPMANNAHÖFN ■ ÍSLAND Í HEIÐURSSESSI Á 

FRANKFURTARMESSUNNI 2011 ■ ER HÆGT AÐ BÚA TIL SAGNASKÁLD? ■ TVÆR NÝJAR SINFÓNÍUR ■ RITDÓMAR ■ FRÁ HEIMSSTYRJÖ

HERVERNDAR ■ VOFUR HVERSDAGSINS OG DALUR DRAUGANNA 

VATNSMÝRIN102 Reykjavík

Áfangi 6 Síðasti áfangi tillögunnar á hinu gamla hafnar-

stæði sem Einar Benediktsson sá við Skerjafjörð. Þar rís 

þétt íbúðabyggð tengd útilífsaðstöðu á ströndinni vestan 

Nauthólsvíkur með smábátahöfn og mögulegri tengingu 

á stórgötu sem nær frá Tónlistarhúsinu um Lækjargötu, 

Fríkirkjuveg og áfram að brú yfir í Kársnes og suður eftir. 

Nýbyggingar merktar gulu.

Áfangi 5 Raðhúsabyggð rís í hlið Öskjuhlíðar mót vestri og 

lagar sig að hæðarlínum í landinu. Frá byggingu Háskólans 

í Reykjavík rís strimill húsnæðis á línu norðaustur-suðvest-

ur. Nýbyggingar merktar gulu. 

Áfangi 4 Byggð rís á vesturbakka nýju tjarnarinnar og stórt 

hverfi blandaðrar byggðar þar sem nú er miðja flugvallar-

ins. Ferhyrndir byggingarreitir með súlugöngum og bíla-

stæðum undir miðjugörðum sem minna á grunnhugmynd 

skipulagsins frá 1927. Nýbyggingar merktar gulu.

Áfangi 3 Helstu landslagshlutum komið fyrir: ný tjörn grafin 

upp og á svæðinu milli litla og stóra Skerjafjarðar þar sem 

lendingabrautin er nú rís hverfi lágvaxinna einbýlishúsa. 

Háskólinn í Reykjavík er risinn og nýja sjúkrahúsið efst á 

myndinni og þar fyrir neðan viðskiptahverfi og samgöngu-

miðstöð, allt merkt gulu.

Áfangi 2 Í þessum áfanga hefst jarðvegsundirbún-

ingur og hér má sjá stöðu flugvallarins og bygginga 

umhverfis hann merkt með gulu.

Áfangi 1 Verðlaunatillagan gerir ráð fyrir að nyrsta svæðið 

merkt gulu umhverfis Háskóla Íslands verði fyrst byggt 

upp, bæði umhverfis Aðalbygginguna og vestan og sunnan 

við Norræna húsið og hús Íslenskrar erfðagreiningar sem 

hér eru merkt svörtu.
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Menning
Nýja sigurtillagan úr alþjóðlegri samkeppni 
um byggð í Vatnsmýrinni, uppboð á íslenskum 
málverkum í Kaupmannahöfn í mars, árangur 
Katalóníumanna á Frankfurtarbókamessunni þar 
sem Íslendingar verða heiðursgestir árið 2011, 
nýtt ljóð eftir Vilborgu Dagbjartsdóttur, ritdómar 
og umfjöllun um tvær nýjar sinfóníur er meðal 
þess efnis sem er í Tímaritinu Menningu sem 
fylgir Fréttablaðinu á morgun.

Hvar var Kjartan Gunnarsson?
Hún sparar með því að segja upp Mogganum 
en hann játar veikleika sinn fyrir fi mm stjörnu 
hótelum  – Oddný Sturludóttir og Egill Helgason 
setjast á rökstóla. 

Að kaupa sér nafn
Um hundrað Íslendingar skipta eða láta breyta 
eiginnafni sínu á hverju ári. 
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Zetulið

LAUGARDAGUR, 9. FEBRÚAR.
Það er enn í tísku hjá ákveðnum 
hópi að skrifa bókstafinn zetu í 
íslensku ritmáli þótt reglur um 
stafsetningu hafi losað okkur undan 
þeirri kvöð fyrir nokkrum áratug-
um.

Góður slatti af íslenskutímum í 
menntaskóla á æskuárum mínum 
fór í að tönnlast á því aftur og aftur 
að ðs, ds og ts ættu að breytast í 
zetu ef þessir stafir lentu samhliða 
við ákveðnar málfræðilegar 
aðstæður. Síðan hafa stafsetningar-
reglur breyst (áður hefði maður 
skrifað „breytzt“) og stafsetningin 
gerð heldur einfaldari með því að 
fella að mestu niður stafinn zetu, 
sem í íslenskum framburði hljóm-
ar hvort sem er nákvæmlega eins 
og stafurinn ess. Það er dáldið upp-
skafningsleg tilgerð að skrifa zetu 
samkvæmt hinum úreltu reglum 
um ðs, ds og ts, soldið eins og að 
ganga með einglyrni eða lonéttur í 
staðinn fyrir að nota gleraugu, lins-
ur eða fara í laser-aðgerð – nema 
náttúrlega þetta sé árátta eða geð-
röskun en ekki tilgerð og viðkom-
andi sé alvörusérvitringur. Ég 
sé í fréttum að það eru mikl-
ar bollaleggingar í gangi um 
hvort Villi Þ. eigi skilið að 
verða aftur borgarstjóri 
þegar Ólafur núverandi 

borgarstjóri er búinn með sína salí-
bunu. Það getur vel verið að annað-
hvort gribba eða garðálfur gætu 
komið betur fyrir sig orði en Vil-
hjálmur. Samt má reikna með því 
að kærleikurinn sigri í Flokknum 
sem hefur fyrirgefið stærri syndir 
en þær sem Villi hefur drýgt. 

Árni Johnsen er genginn í endur-
nýjun lífdaganna sem alþingis-
maður og endar ábyggilega feril 
sinn sem seðlabankastjóri, enda fer 
að koma tími á viðhald á hinni fögru 
byggingu, Svörtuloftum. Kabúl Karólína

SUNNUDAGUR, 10. FEBRÚAR.

Borðaði hádegismatinn á afgönsk-
um veitingastað. Hafði ekki hug-
mynd um að það væri til afganskur 
veitingastaður í Prag. Ég rakst á 
þennan stað sem heitir Kabúl Kar-
ólína í einhverju registri yfir veit-
ingastaði. Tilvalið að athuga hvað 
kokkarnir í Afganistan bera á borð 
fyrir Ben Laden og félaga á tylli-
dögum.

Þetta var fínasta máltíð: Grill-
spjót með grænmeti og lambakets-
bitum, einhvers konar pastakoddar, 
nýbakað flatbrauð, sýrður rjómi. 
Alveg prýðilegt.  

Eigandi og yfirþjónn er Hasib 
Saleh og heimilisfangið er Karoliny 
Svetlé 14, í Prag 1. Það er vitanlega 
útfrá götunafninu sem þessi Karól-
ína er komin inn í nafnið á veitinga-
staðnum Kabúl.

P.S. Ég mundi kannski ekki 
fara í rómantískan hátíða-
kvöldverð með elskuna mína 
á þennan stað en þarna er 
„heimilismatur“ sem er öðru-
vísi en maður á að venjast. 
Arabísk áhrif frá löndunum í 
Miðjarðarhafsbotnum og svo 
indverskur keimur í ofanálag.

Sambúð og samskipti fólks 
frá mismunandi löndum eru lífs-
nauðsynleg vítamín fyrir menning-
una. Sambúð er samt ekki vanda-
laus. Jafnvel fólk sem elskar hvort 
annað út af lífinu endist stundum 
ekki árið í hjónabandi. 

Hjónaband er vitanlega nánasta 
sambúðarformið og það sem er 
mest krefjandi og mest gefandi. 

Að búa í þjóðfélagi með öðrum 
manneskjum er ekki nándar nærri 
eins erfitt og að vera í hjónabandi. 
Reglurnar sem fara þarf eftir eru 
mun færri og mun skýrari. Í raun 
og veru er alveg nóg að kunna að 
koma fram við náunga sinn eins og 
maður vill láta koma fram við sjálf-
an sig.

Þessi einfalda regla er samt of 
flókin fyrir suma. Í fréttum frá 
Íslandi segir: 

„Hátt í sjöhundruð manns, mikið 
til ungt fólk, hafa skráð sig í hóp á 
netinu sem kallar sig Félag gegn 
Pólverjum á Íslandi. Þar er farið 
niðrandi orðum um Pólverja sem 
búsettir eru hérlendis... Hópurinn 
var stofnaður á föstudaginn en 
síðan þá hafa hátt í sjöhundruð 
manns skráð sig þar inn, mikið til 
ungt fólk. Skráðir félagar eru meðal 
annars unglingar allt niður í þrett-
án ára.“ 

Þetta er þyngra en tárum taki. 
Hefur þetta vesalings fólk virki-
lega ekki fundið sér neitt þarfara 
að gera en að fjandskapast við 
útlendinga yfirleitt og Pólverja sér-
staklega?

Hvaðan kemur fólki sú hugmynd 
að Íslendingar séu betri eða merki-
legri en aðrar þjóðir?

Forfeður okkar bjuggu hérna í 
mikilli einangrun í meira en þús-
und ár og komust hvorki upp á lag 
með að hlaða reykháfa, búa til 
almennilegan skófatnað ellegar 
nota hjólið til að spara sér erfiði. 
Samt var þetta ágætisfólk upp til 
hópa.

Engar vísindarannsóknir stað-
festa mismunandi ágæti þjóða – og 
gott að hafa það í huga að Íslend-
ingar sem eru yngsta þjóð Evrópu 
hófu sögu sína, ekki sem þjóðflokk-
ur sem myndaði sjálfstætt þjóð-
félag, heldur sem samtök flótta-
manna sem kusu heldur að freista 
gæfunnar á þessari norðlægu eyju 
en í heimalöndum sínum. 

Miðað við ástandið í heiminum er 
ennþá þörf fyrir athvarf handa 
flóttamönnum. Við sem erum svo 
heppin að vera fædd á þessu ágæta 
landi skulum vera þakklát fyrir 
það. Velgengni eða heppni fylgir sú 
skylda að reyna að hjálpa öðrum 
sem ekki eru jafnlánsamir í augna-
blikinu.

Rasismi er til marks um mennt-
unarskort og heimsku – eða með 
öðrum orðum fáfræði og fordóma.

Það er bara til eitt mannkyn. Við 
erum bræður og systur.

Formaður Kínverska 
briddssambandsins

MÁNUDAGUR, 11. FEBRÚAR.

Nýlega var auglýst eftir nýjum 
starfsheitum fyrir ráðherra sem 
ekki tækju mið af kynferði ráð-
herrans. 

Mikill er hégóminn. Og 
reyndar furðulegt að 
ráðherrar skuli ekki 
fyrir löngu vera farnir 
að kalla sig hirðstjóra.

Titlar og starfsheiti 
eru eins og hvert 

annað húmbúkk sem raunverulegir 
valdapólitíkusar vita manna best. 
Það er kannski ekki úr vegi að rifja 
það upp að mesti leiðtogi Kínverja 
á síðustu öldum, sá frægi Deng 
Xiao ping hafði engan opinberan 
embættistitil þegar hann stóð á 
hátindi valdaferils síns – nema hvað 
hann var „formaður Kínverska 
briddssambandsins“. 

Þetta skýrir kannski að einhverju 
leyti af hverju margir minni spá-
menn hafa brennandi  áhuga á 
bridds.

Baráttukveðjur til Bubba

ÞRIÐJUDAGUR, 12. FEBRÚAR.

Það er blessuð blíðan. Að vísu skín 
sólin ekki jafn skært í dag og und-
anfarna daga. Grænmetisdagur í 
dag, þríréttuð máltíð fyrir sex-
hundruð kall.

Mér finnst það frábært framtak 
hjá Bubba Morthens að gangast 
fyrir stórtónleikum og rokka á móti 
rasisma. 

Ég vildi að ég gæti sungið eða 
glamrað á hljóðfæri eða á einhvern 
hátt tekið þátt í þessu. Til þess að 
sýna að hugur fylgi máli hjá mér 
sendi ég Bubba og öðrum sem að 
þessum tónleikum koma baráttu-
kveðjur – til marks um samstöðu 
mína með þeim sem berjast gegn 
rasisma í öllum myndum ætla ég að 
velja bókinni sem ég er að skrifa 
nafnið BRÆÐUR OG SYSTUR. 

Blóðið er rautt hvernig svo sem 
hörundið er á litinn.

Fyrsta flokks 
atvinnumiðlun

MIÐVIKUDAGUR, 13. FEBRÚAR.

Sjálfstæðisflokkurinn virðist vera 
staðráðinn í því að hætta í pólitík 
og snúa sér alfarið að að gerast 
fyrsta flokks atvinnumiðlun. Nú er 
Flokkurinn búinn að finna enn eina 
toppstöðuna handa Markúsi Erni 
Antonssyni sem þegar hefur skrif-
að nafn sitt með eldlegu letri í sög-
una sem borgarstjóri og útvarps-
stjóri.

Tímabærar 
efnahagsaðgerðir

FIMMTUDAGUR, 14. FEBRÚAR.

Ég vissi alltaf að Geir Haarde 
mundi taka efnahagsmálin föstum 
tökum. Nú er ríkisstjórnin búin að 
funda í Ráðherrabústaðnum með 
aðilum á fjármálamarkaði. 

„Að sögn Geirs H. Haarde, for-
sætisráðherra, var á fundinum 
farið yfir stöðu mála á alþjóðlegum 
fjármálamarkaði og hvort ástæða 
væri til að fara í kynningarstarf-
semi á íslensku efnahagslífi.“

Þýðir þetta að John Cleese verði 
ráðinn í fullt starf?

Bræður og systur
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er fjallað um zetulið, lonéttur, gribbur, 
garðálfa, smjörklípur, afganska matargerðarlist, rasisma – og þá óhaggan-
legu staðreynd að það er aðeins til eitt mannkyn. Einnig er rætt um tíma-
bærar efnahagsaðgerðir.

KÆRA DAGBÓK
Þráinn Bertelsson skrifar

Drangajökull

Grímsey

Hofsjökull

Húnaflói

BlöndulónÓvænt 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 GSM þjónustusvæðið á Íslandi. Skiptu yfir til 
Vodafone, án þess að skipta um símanúmer, með einu 
símtali í 1414 – strax í dag.

Stærsta GSM þjónustusvæðið
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*Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta kaupverði og búnaði án fyrirvara m.a. háð gengi. Lán er bílasamningur með 20% útborgun og mán. greiðslum í 84 mán. sem eru háðar breytingum á vöxtum og gengi erlendra mynta, 50% JPY/ 50% CHF. Aukabúnaður á Ford Fiesta: álfelgur. Nánari upplýsingar veita söluráðgjafar.

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 |   Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 |   www.ford.is 
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Bílasamningur
kr. 14.700 á mán.

Ka 1,3i 70 hö 5 gíra 3 dyra 
CO2 losun 141 g/km

Eyðsla í bl. akstri 5,9 l/100 km

Þú finnur ekki nýjan bíl 
á lægra verði en KA

Ford Fusion
Gott verð

kr. 1.820.000*
Bílasamningur

kr. 21.400 á mán.
Trend 1,4i 80 hö 5 gíra 5 dyra 

CO2 losun 154 g/km
Eyðsla í bl. akstri 6,4 l/100 km
Einnig fáanlegur sjálfskiptur

Ford Fiesta
Gott verð

kr. 1.780.000*
Bílasamningur

kr. 20.900 á mán.
Trend 1,4i 80 hö 5 gíra 5 dyra 

CO2 losun 154 g/km
Eyðsla í bl. akstri 6,4 l/100 km
Einnig fáanlegur sjálfskiptur

Ford Ka
Gott verð

kr. 1.249.000*

Opnaðu svolítið jeppalegri veröld Ford Fusion. 
Verndaðu líkamann. Farðu inn í – og út úr – Ford
Fusion áreynslulaust og þægilega.Hugsaðu vel 
um hendur, fætur, mjöðm og bak. Vertu jeppa-
legri. Hugsaðu Fusion. Komdu í Brimborg í dag.

Veldu Ford.

Komdu fislétt inn í    og út úr FORDFUSION
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timamot@frettabladid.is

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

MARGAUX HEMINGWAY FYRIR-
SÆTA OG LEIKKONA FÆDDIST 

ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1954.

„Um tíma lifði ég lífi Ern-
ests Hemingway, en að bera 

eftirnafnið Hemingway 
dugar ekki eitt og sér.“

Margaux var sonardóttir 
Nóbels skáldsins Ernests Hem-
ingway. Hún átti glæstan feril 

fyrir höndum, en framdi sjálfs-
morð 1996.

Það var þennan sama Drottins dag 
fyrir 1408 árum að Georg mikli páfi 
fyrirskipaði að sagt yrði „Guð hjálpi 
þér“ þegar heyrðist hnerri.

Georg I settist á páfastól árið 
590 þegar svartidauði var að nálg-
ast Róm. 

Í von lífs og góðrar heilsu gegn 
plágunni fyrirskipaði hann látlaus-
ar bænir og sálmasöng um stræti 
Rómar, en eitt af fyrstu einkennum 
svartadauða var hnerri. Því urðu 
blessunarorðin „Guð blessi þig“ og 
„Guð hjálpi þér“ strax afar algeng 
meðal almennings í viðleitni hans 
að hefta þennan skæða sjúkdóm 
sem svo marga dró til dauða.

Margar aðrar skýringar finnast á þessum út-
breidda sið sem enn tíðkast um allan heim. 

Þannig ól þjóðtrú á því að hjartað 
stöðvaðist við hnerra, en þá áttu 
blessunarorðin að tryggja aftur-
komu til lífsins og vera hvatning til 
hjartans að gefast ekki upp. Einnig 
var lengi við lýði sú almenna trú 
að sál gæti kastast úr líkama við 
hnerra, og að hnerri gæti opnað 
gátt fyrir hið illa í líkamann, en þá 
var hnerri leið mannsins til að knýja 
hið illa út aftur. Blessunarorðin urðu 
því eins konar skjöldur gegn hinu 
djöfullega. 

Á móti kemur sá möguleiki að 
orðatiltækið sé svörun við mann-
legu viðbragði sem fólk skildi ekki 

til hlítar á þeim tíma, en einnig að fólk hafi litið 
á hnerra sem tákn um bænheyrslu Guðs og sagt 
„Guð blessi þig“ í þökk fyrir lán skaparans.

ÞETTA GERÐIST:  16. FEBRÚAR ÁRIÐ 600

Páfi skipar blessun við hnerrum
MERKISATBURÐIR
1854 Franz Liszt frumflytur sin-

fóníuna Orpheus.
1914 Fyrst flogið á milli Los 

Angeles og San Francisco.
1917 Samkomuhús gyðinga er 

opnað í Madríd eftir 425 
ára lokun.

1920 Fyrsta dómsþing Hæsta-
réttar Íslands háð.

1933 Kaþólska dagblaðið 
Germania varar við nasist-
um meðal kommúnista. 

1937 DuPont fær einkaleyfi á 
nælonefninu.

1966 Dauðarefsing afnumin í 
Bretlandi.

1961 Kínverjar kveikja á fyrsta 
kjarnakljúf sínum.

1981 Engihjallaóveðrið ríður yfir 
suðvesturland.

1982 Agatha Barbara kjörin 
fyrsti kvenforseti Möltu.

Á morgun klukkan 20 klingja klukk-
ur Dómkirkjunnar í ákalli sínu til 
æðruleysismessu, en þá er liðinn ára-
tugur frá fyrstu æðruleysismessunni. 
Við altarið þjónar Karl V. Matthías-
son, sem nú situr á Alþingi, en einn-
ig séra Anna Sigríður Pálsdóttir 
og séra Jakob Ágúst Hjálmarsson. 
„Æðruleysis messa er tilboð kirkjunn-
ar til þeirra sem eru að upplifa miklar 
breytingar og glímuna við áfengi og 
fíkniefni; bæði neytendur og aðstand-
endur,“ segir séra Karl, sem áður var 
áfengis- og vímuefnaprestur Þjóð-
kirkjunnar. „Þetta eru engar harma-
messur heldur þvert á móti vonar-
stundir sem einkennast af gleði og 
ánægju. Talað er um það sem skiptir 
máli; Hvernig á líf mitt að vera? Hvað 
get ég gert til að eiga gott líf? og Hvað 
skiptir máli?,“ segir séra Karl og ít-
rekar að vel sé hægt að eiga gott og 
ánægjulegt líf þótt erfiðleikar séu 
allt í kring; hvort sem þeir tengjast 
áfengi, vímuefnum eða öðru. „Margir 
lifa lífinu í kvíða og áhyggjum, en þeir 
þurfa ekki að hafa áhyggjur af öllu líf-
inu í einu. Betra er að hugsa um dag-
inn í dag með ritninguna að leiðarljósi 
og láta hverjum degi nægja sína þján-
ingu. Lífinu má ekki eyða í kvíða yfir 
því sem kannski kemur aldrei, held-
ur sætta sig við að ekki fæst breytt 
og hafa hugrekki til að breyta því sem 
hægt er að breyta,“ segir séra Karl, 
en í hverri æðruleysis messu stígur 
einn kirkjugesta fram og miðlar lífs-
reynslu sinni með öðrum. „Þá segir 
fólk frá því hvernig því með einföld-
um hætti tókst að sigrast á erfiðleik-
um og komst í heim gleðinnar, þótt 
ytra umhverfi hafi ekki breyst. Fólki 
kann að finnast það kaldranalegt, en 
þeir sem eiga börn í eiturlyfjum geta 
samt leyft sér að brosa og vera glað-
ir. Fólk verður að spyrja sig hvort 
lífið þurfi að vera eins strembið eða 
hvort það geti gert eitthvað til að 
breyta því,“ útskýrir séra Karl, sem 
frá sínum fyrstu prest skaparárum 

hefur haft óbilandi áhuga á áfengis- 
og vímuefnamálum.

„Þegar ég fór að þjóna í æðruleysis-
messum upplifði ég nýja vídd í prest-
skap, sem fólst í meiri nálægð við 
fólkið. Það tengist bænastundum í lok 
messu þegar kirkjugestum er boðið til 
altaris og þeir geta beðið prest um fyr-
irbænir,“ segir séra Karl, en ítrekar að 
þrátt fyrir þungbæra tilveru margra í 
æðruleysismessum sé andrúmsloft-
ið ávallt fullt af gleði og mikið hlegið 
á kirkjubekkjum. „Áfengis- og vímu-
efnaneysla er miklu víðtækari en við 
viljum viðurkenna og snertir marga. 
Hvað standa til dæmis margir ein-
staklingar á bak við alla strákana 

á Litla-Hrauni? Hversu mörg börn 
kvíða því hvort pabbi verði fullur um 
helgina? Bara harmurinn á bak við 
það eitt að fjölskyldufaðirinn missir 
bílprófið setur daglegan takt úr skorð-
um. Það er áhyggjuefni hve neysla og 
framboð fíkniefna eykst hratt meðal 
Íslendinga og ekki síst hvað þeir eru 
að verða umburðarlyndari gagnvart 
þeim,“ segir séra Karl og bætir við: 
„Mörgum líður illa í daglegu lífi, en 
upplifa vellíðan og unað þegar þeir 
prófa áfengi og fíkniefni. Fólk sogast 
svo inn í þennan heim og missir tökin í 
stað þess að finna hvað veitir djúpa og 
innilega gleði í lífinu, því fíknin gefur 
engin grið.“ thordis@frettabladid.is

ÆÐRULEYSISMESSUR 10 ÁRA:  AFMÆLISMESSA Í DÓMKIRKJUNNI Á MORGUN

Guðsþjónusta gleði og vonar

ÆÐRULAUS Séra Karl V. Matthíasson alþingismaður þjónar til altaris í Dómkirkjunni á morgun, 
í tilefni þess að tíu ár eru liðin síðan æðruleysismessur hófust í Dómkirkjunni í Reykjavík.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Elsku hjartans mamma okkar, tengda-
mamma, amma og langamma, 

Ebba Guðrún Eggertsdóttir 
Byggðavegi 143, Akureyri,

lést á lyflækningadeild Sjúkrahúss Akureyrar föstudag-
inn 8. febrúar síðastliðinn. Jarðsett var í kyrrþey að ósk 
hinnar látnu.

Þökkum auðsýnda samúð og vinarhug, sérstakar þakk-
ir til lækna og hjúkrunarfólks lyflækningadeildar fyrir 
einstaka alúð og umhyggju.

Anna J. Benjamínsdóttir  Brynjar St. Jacobsen 
Ármann Benjamínsson 
Sigríður Benjamínsdóttir   Guðgeir Hallur Heimisson 
G. Gréta Benjamínsdóttir   Helgi Haraldsson 
Eggert Benjamínsson   Ásta Hrund Jónsdóttir 
Sævar Í. Benjamínsson   Lilja Jakobsdóttir 
ömmu- og langömmubörn.

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

Eggert Ólafsson
Skarðshlíð 23e, Akureyri,

sem lést á heimili sínu fimmtudaginn 7. febrúar, verður 
jarðsunginn frá Glerárkirkju þriðjudaginn 19. febrúar 
kl. 14.00.

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

Hjartans þakkir fyrir vinsemd og stuðning við 
andlát og útför móður okkar, tengdamóður, 
ömmu, langömmu, systur og mágkonu, 

Þorbjargar Þorsteinsdóttur
Boðahlein 21, Garðabæ,

   áður til heimilis að Einibergi 17, Hafnarfirði.

Sérstaklega viljum við þakka umönnun og viðmót 
starfsfólks líknardeildar Landakots og Kvenfélagi 
Garðabæjar fyrir frábæran velvilja í okkar garð og virð-
ingu henni sýnda. 

Guð veri með ykkur öllum. 

María Eydís Jónsdóttir   Guðmundur Kr. Aðalsteinsson 
Vilberg Þór Jónsson    Margrét Emilsdóttir 
Jón Sævar Jónsson    Salbjörg Björnsdóttir 
barnabörn og barnabarnabörn
Steinþóra og  Sigurður Arndal

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma, 

Guðrún Dagbjört 
Björnsdóttir 

lést á hjúkrunarheimilinu Eir 2. febrúar síðastliðinn.  
Útförin fer fram frá Bústaðakirkju mánudaginn 18. 
febrúar kl. 13.00. 

Ingibjörg Valdimarsdóttir Guðmundur Skúli Bragason 
Margrét Valdimarsdóttir Pétur Jónsson 
Valur Leonhard Valdimarsson Kristín Magnea  
 Eggertsdóttir 
Héðinn Valdimarsson Margrét Sigurgeirsdóttir 
barnabörn og barnabarnabörn. 

Elskuleg frænka okkar,

Inga Þórunn Jónsdóttir
frá Eskifirði,

lést í Sunnuhlíð 14. febrúar.

Fyrir hönd aðstandenda
Auður Eiríksdóttir
Þóra Gerða Geirsdóttir

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, bróðir, afi 
og langafi,

Einar K. Sumarliðason

lést á Landspítalanum í Fossvogi þann 31. janúar 2008. 
Útför hans hefur farið fram í kyrrþey.
 
Fyrir hönd aðstandenda
Jóhanna Einarsdóttir Hilmar Sæmundsson
Hákon Ólafsson Sunneva Gissurardóttir
Sveinbjörn Einarsson Kristjana Magnúsdóttir
Sumarliði Gísli Einarsson
Bjarni Einarsson Sigríður Guðmundsdóttir
Helga Sumarliðadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
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Erna Indriðadóttir, upplýsingafulltrúi hjá Alcoa 
Fjarðaáli, er nýkomin niður snævi þakinn 
Fagradal á sínum Ford Explorer þegar í hana 
næst. Þar geta veður verið válynd en svo er ekki 
þennan daginn.

„Þetta var eins og að keyra í póstkorti. Fagridalurinn 
ber nafn með rentu í svona veðri,“ segir Erna. Hún 
kveðst hafa skroppið í bæinn og bíllinn hennar beðið 
á Egilsstaðavelli á meðan. Sá er af gerðinni Ford 
Explorer. „Þetta er ótrúlega góður bíll, sá besti sem 
ég hef átt,“ segir hún. Ekki stendur heldur á rök-
stuðningi þegar rukkað er um hann. „Helsti kostur-
inn er sá að bíllinn er svo einfaldur og allur búnaður 
auðskilinn. Auk þess er hann þægilegur og öruggur í 
akstri. Ford er elsti bílaframleiðandi í heimi, hjá 
honum er það einfaldleikinn sem gildir ásamt gæðum 
og öryggi.“ Í framhaldinu kemur saga um bíl – eða 
öllu heldur gestaþraut – sem Erna ók nýlega og var 

komin á langleiðina úr bænum austur fyrir fjall þegar 
henni tókst að fá miðstöðina til að virka. „Ég er ekki 
hrifin af tækniundrum í bílum,“ segir hún með 
áherslu.

Fordinn hennar Ernu er af árgerð 2006 og sjálf-
skiptur. Hún kveðst grípa til fjórhjóladrifsins þegar 
með þurfi í hinum austfirsku ölpum og einnig APS-
kerfis með átaksmiðlun. „Einu sinni var ég þó í svo 
kröppum dansi í hálku að ég þurfti að keyra út af en 
hvorki ég né bíllinn bárum skaða af því,“ segir hún. 
Erna bætir við að víða á Suðausturlandinu sé útsýnið 
úr bílgluggunum reyndar svo fallegt að ökumenn geti 
orðið dáleiddir og átt á hættu að lenda utan vegar. 

Á langleiðum kveðst Erna ýmist syngja eða hlusta 
á hljóðbækur og minnist ferðar síðasta sumar er hún 
hlýddi á Magnús Þór Bernharðsson lesa bók sína 
Píslar votta nútímans næstum alla leið frá Reyðar-
firði til Reykjavíkur. „Sögunni lauk um það bil sem 
ég kom út úr Hvalfjarðargöngunum og eftir það söng 
ég,“ segir hún glaðlega.  gun@frettabladid.is

Einfaldur og auðskilinn
Erna í vetrarríki Austurlands. Hún telur leitun að betri bíl en sínum.  MYND/HILMAR SIGURBJÖRNSSON

FYRIR STÆRRI FJÖLSKYLDUR
Þegar fimm manna fjöl-
skyldubílar duga ekki 
lengur koma þeir 
sjö manna 
sterkir inn.
BÍLAR 3

VATNSHELD Í VÆTUNNI
Það er óþarfi að vera fótkaldur 
og blautur í rigningunni ef 
rétt er að farið.
TÍSKA 5



[ ]Sjálfrennireið er fyrsta íslenska orðið yfir bíl og er bein 
þýðing á alþjóðlega orðinu „automobile“ sem merkir 
beinlínis eitthvað sem getur hreyfst af sjálfu sér. 

585 bílar voru seldir á 
einum mánuði, þar af 300 
Land Cruiser-jeppar.

Sölumet var sett hjá Toyota 
á Íslandi nú í janúar. Þá 
seldust 585 bílar, sem er 
tuttugu prósentum meira 
en áður hefur verið selt í 
janúar mánuði hjá fyrirtæk-
inu. 

Áhugi á nýjum bílum 
virðist mikill í byrjun árs 
og áberandi hve margir 
fjórhjóladrifsbílar hafa 
selst. Í upphafi árs fóru 
fyrstu Land Cruiser 200 bíl-
arnir að aka um götur lands-
ins en alls hafa 150 bílar af 
þeirri gerð verið afhentir 
til þessa. Í allt voru 300 
Land Cruiser jeppar seldir 
hjá Toyota á Íslandi í jan-
úar. 

- sgi

Metmán-
uður hjá 
Toyota

Toyota LandCruiser LC200

Forstjóri Renault tilkynnir 
söluaukningu á milli ára.

Forstjóri Renault, Carlos Ghosn, 
segir að útlit sé fyrir bjartari tíma, 
eftir þá gagngeru naflaskoðun 
sem franski bílaframleiðandinn 
hefur verið í. Ghosn tilkynnti um 
góða söluaukninga milli ára á 
blaðamannafundi í vikunni.

Ghosn gekk til liðs við Renault 
fyrir tveimur árum, eftir að hafa 
starfað hjá Nissan. Hann kynnti 
þá áform um endurnýjun allrar 
fólksbílalínu Renault fram til árs-
ins 2009.

Rekstrartölur styðja fullyrðing-
ar Ghosn um að ný stefnumörkun 
sé farin að skila sér en Renault jók 
sölu sína töluvert í fyrra. Sölu-
aukning ársins 2007 nam 2,3% á 
heimsvísu og framlegðin batnaði 
um 27,4%. Heildartekjur Renault-
samstæðunnar jukust um 41,2%, 

aðallega vegna áhrifa frá hlut-
deildarfélögunum Nissan og Volvo 
AB vörubílaframleiðandanum.

Von er á 9 nýjum bílgerðum frá 
Renault á árinu 2008 og Ghosn 
álítur að jákvæð áhrif þess að 
bjóða upp á eina nýjustu bílalín-
una á markaðnum muni vega upp 
á móti hugsanlegum samdrætti í 
efnahagslífi heimsins.  - rve

Framtíðin björt

Ghosn við hliðina á Renault Koleos.

Ný kynslóð bílljósa
FYRSTI JEPPINN MEÐ SVOKÖLLUÐUM LED FRAMLJÓSUM VERÐUR FRUMSÝNDUR 
Á ÁRINU. 

Jeppinn með hinum nýju ljósum er 
af gerðinni Cadillac Excalade Platin-
um sem verður með ljósin sem stað-
albúnað. LED ljósgjafarnir sjá fyrir allri 
lýsingu í framljósabúnaðinum hvort 
sem það eru há eða lág ljós, dagljós, 
stöðuljós eða stefnuljós. Hvort framljós 
hefur sjö LED aðalljósgjafa, fimm fyrir 
lágu ljósin og tvö fyrir háu ljósin. 
Það er Jóhann Ólafsson & Co, umboðs-
aðili Osram á Íslandi sem kynnir hina 
nýju línu bílljósa. Framleiðandi ljósanna er Hella, KGaA Hueck & Co. 

Cadillac Excalade með nýrri gerð 
bílljósa.

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík

Sími: 517 5000

Bíla- og hjólalyftur

Vökvadrifnar á góðu verði
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Þegar fimm manna fjölskyldubílarnir duga ekki lengur fyrir barna-
fjöldann koma sjö sæta bílarnir sterkir inn.

Pabbi, mamma, börn og bíll er bókartitill sem kemur upp í hug-
ann þegar byrjað er að skrifa um bíla fyrir það sem nú kall-
ast stórar fjölskyldur, sem sé foreldra og fimm börn. Ýmsir 
valkostir koma til greina þegar þörf er á farartæki fyrir 
þann fjölda, hvort sem það eru nú foreldrar og börn eða 
öðruvísi samsettir hópar. Að því komst undirrituð þegar 
hún hafði samband við nokkur bílaumboð og eflaust eru 
möguleikarnir miklu fleiri en hér koma 
fram. Litið var á bæði jeppa og fólksbíla. 
Allir uppfylltu þeir kröfur um öryggi 
og þægindi farþeganna. Ef sætin 
sjö eru ekki öll í notkun er hægt 
að leggja þau öftustu niður og 
auka rýmið fyrir farangur-
inn. 

gun@frettabladid.is

Fyrir stærri fjölskyldur

Subaro Tribeca er með aukabekk aftast með 
tveimur minni sætum. Bíll sem fólk fer ekki 
á í torfærur en er samt fjórhjóladrifinn og 
öruggur. Hann er væntanlegur í næsta mánuði 
hjá Ingvari Helgasyni. 

Bremsuhlutir
í alla jeppa
og pickupa

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík

Sími: 517 5000

Diskar
Klossar
Dælur
Borðar

Ísetningarþjónusta

P
R

E
N

T
S

N
IÐ

 E
H

F
.

NÝJAR H4 og H7
bílaperur frá 

X-treme Power
allt að 80% meira ljós

NR. NS880SB

20% afsláttur í febrúar
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Nissan Pathfinder er til fyrir sjö manns 
í týpunum SE og LE. Jeppi sem hægt er 
að fara í á fjöll. Er til á lager hjá Ingvari 
Helgasyni. 

Toyota Verso er bæði 
til fyrir fimm og sjö 
manns. Hún er í sama 
flokki og Corollurnar 
og til bæði beinskipt og 
með MN skiptingu sem er 
rafstýrð beinskipting. 

Peugeot 807 er sjö manna 
bíll með stórar dyr. Bæði til 

beinskiptur og sjálfskiptur hjá 
Bernhard í Vatnagörðum. Góður 

fyrir foreldra, þrjú börn, 
afa og ömmu. 

Peugeot 307 
SV er langur bíll 

með sæti fyrir sjö. Allir 
stólar eru stakir þannig að hægt 
er að taka þá úr ef fólki býður svo við að 
horfa. Fæst hjá Bernhard í Vatnagörðum.



[ ]

Landnámssetur Íslands í Borgarnesi verður um-
gjörð vetrarhátíðar sem ferðaþjónustan á Vestur-
landi efnir til í dag og ber yfirskriftina Ljósið í 
myrkrinu. Þar verður sagnalist í há vegum höfð.

„Við sem erum í ferðaþjónustu hér á Vesturlandi 
bjóðum til fjölskylduvænnar dagskrár í dag í Land-
námssetrinu sem hefst um hádegisbil og stendur 
fram á kvöld. Hún byrjar klukkan kortér í eitt með 
frumsýningu kynningarmyndar um Vesturland eftir 
Friðþjóf Helgason og Steinar Berg á Söguloftinu,“ 
segir Kjartan Ragnarsson þegar hann er spurður út í 
fyrir ætlanir þeirra Vestlendinga á vetrarhátíðinni. 
Síðan nefnir hann borgarafund um ferðaþjónustuna á 
svæðinu með tvo þingmenn og einn formann Ferða-
málaráðs sem framsögumenn, þau Guðbjart Hannes-
son, Sturlu Böðvarsson og Svanhildi Konráðsdóttur. 

 Eftir borgarafundinn, eða klukkan 16, er komið að 
sagnalistinni á Söguloftinu sem höfð verður í 
há vegum í Borgarnesi í dag. Steinar Berg segir þá 
tröllasögur úr sveitinni og á eftir honum kynnir Ingi 
Hans Snæfellinginn James Bond. 

Áður en að þeim körlum kemur eða klukkan 15 ætla 
spákonurnar Guðrún Bergmann og Brynja Brynjars-

dóttir að fara yfir bæði nýaldar- og fornaldarspár í 
Skálanum og eflaust kemur margt forvitnilegt þar 
fram. Notalegt suðið frá rokkum tóvinnukvenna 
kyndir undir dulúðina því Ullarselið er með útibú í 
Skálanum. Þar verður kembt og spunnið. Kiðlingar af 
Hvítár síðunni munu skemmta gestum af meðfæddri 
snilld og Kjartan bendir á að Landnámssetrið bjóði 
líka frítt inn á sýningarnar Landnámið og Egilssögu. 

Í Arinstofunni eru kynningar, listahorn og sögu-
stundir fyrir börn, ljóð og teikningar að ógleymdri 
púttbraut að sögn leikstjórans.

Matur verður á borð borinn í Hvíta sal upp úr 
klukkan 18. Sá dagskrárliður nefnist Borgfirsk 
blanda og getur auðvitað næstum þýtt hvað sem er. 
En Gísli Einarsson, hinn geðþekki sjónvarpsmaður, 
verður gestakokkur og býður uppá sinn uppáhalds-
mat svo von er á góðu ef maðurinn hefur ekki því 
verri smekk. Borð verður að panta fyrirfram í síma 
437 1600. 

„Þú mátt ekki gleyma að dótabúð Þórðar Pálssonar 
í Grafnesi verður til sýnis í Búðarkletti,“ biður Kjart-
an og þá er ekkert eftir annað en að minnast á sögu-
stundina á Sagnaloftinu sem er lokaatriði dagskrár-
innar, byrjar klukkan átta og lýkur hálf tíu. 

gun@frettabladid.is 

Sagnalist og spádómar
Gísli Einarsson sem hér skemmtir fólki á Söguloftinu verður 
gestakokkur í Hvíta sal í kvöld. 

Landnámssetrið verður undirlagt af lifandi dagskrá í öllum 
hornum. 

Svefnpoki hefur verið vinsæll til fermingargjafa á Íslandi 
enda nauðsynleg eign öllum þeim sem ætla sér að gista utan 
upphitaðra híbýla. 

Golf Iceland stofnað
SAMTÖKIN GOLF ICELAND VORU 
STOFNUÐ Á VALENTÍNUSARDAG-
INN SÍÐASTLIÐINN. STOFNENDUR 
SAMTAKANNA ERU UM TUTTUGU 
TALSINS. 

Þar má nefna flesta golfklúbba 
landsins sem reka átján holu velli 
auk fyrirtækja úr ferðaþjónust-
unni, meðal annars Icelandair, 
RadissonSAS, Icelandairhotels og 
Bílaleigu Akureyrar. Ferðamála-
stofa Íslands er einnig einn þess-
ara stofnaðila og fyrrverandi ferða-
málastjóri, Magnús Oddsson, var á 
fundinum kjörinn fyrsti stjórnarfor-
maður Golf Iceland. 

Samtökin Golf Iceland eru hugs-
uð á hliðstæðan hátt og Cruise 
Iceland varðandi uppbyggingu 
og ýmsa starfsemi og markmið-
ið er að kynna þennan sérhæfða 
þátt ferðaþjónustunnar sem golf-
ið er og stuðla að fjölgun erlendra 
kylfinga hérlendis. Cruise Iceland 
veitir erlendum ferðamönnum 
sem koma hingað til lands upp-
lýsingar um land og þjóð, sem 
stílaðar eru inn á þá sem velja 
sér skemmtiferðaskip sem ferða-
máta. Eins mun Golf Iceland vera 
með alhliða upplýsingar um golfí-
þróttina hérlendis auk helstu upp-
lýsinga fyrir ferðamenn sem vilja 
spila golf á Íslandi. 

Þetta kemur fram í fréttatilkynn-
ingu frá Golfsambandi Íslands. Þar 
segir einnig að aðdraganda sam-
takanna megi rekja til áfanga-
skýrslu sem ferðamálanefnd Golf-
sambands Íslands kynnti um golf 
og ferðaþjónustu á síðasta golf-
þingi. Nánari upplýsingar er að 
finna á síðu Golfsambands Ís-
lands: www.golf.is - rh

Golfið nýtur aukinna vinsælda á 
Íslandi og erlendir kylfingar koma 
hingað í auknum mæli.Á FERÐÁ FERÐ UM HEIMINN UM HEIMINN

ÓÓgleymanleg æævintýrrii

WWW.FJALLALEIDSOGUMENN.ISWWW.FJALLALEIDSOGUMENN.IS
SÍMI: 587 9999SÍMI: 587 9999

MAROKKÓMAROKKÓ
16. -23. mars16. -23. mars   örfá sæti lausörfá sæti laus
6. - 13. september6. - 13. september 

KILIMANJAROKILIMANJARO 
7. - 22. júní7. - 22. júní

Mt. BLANCMt. BLANC
21. -29. júní21. -29. júní

UMHVERFIS Mt. BLANCUMHVERFIS Mt. BLANC
1. - 9. Júlí1. - 9. Júlí

SUÐUR GRÆNLANDSUÐUR GRÆNLAND
18. - 25. júlí18. - 25. júlí 
25. júlí - 1. ágúst25. júlí - 1. ágúst   örfá sæti lausörfá sæti laus
1. - 8.1. - 8. ágústágúst

NEPALNEPAL
18. október - 10. nóvember18. október - 10. nóvember

Auglýsingasími

– Mest lesið

Skógarhlíð 18 • sími 595 1000 • www.heimsferdir.is

frá kr. 19.990

Munið Mastercard
ferðaávísunina

Heimsferðir bjóða frábær tilboð á síðustu sætunum á skíði í Austurríki í febrúar og 

mars. Bjóðum vikuferðir 23. febrúar og 1. mars; frábær sértilboð á flugsætum og 

frábær tilboð á flugi og gistingu. Tryggðu þér skíðafrí á besta verðinu og bókaðu strax. 

Mjög takmarkað framboð flugsæta.

23. febrúar og 1. mars

Verð kr. 54.990
Flug og gisting í viku
Netverð á mann, m.v. gistingu í tvíbýli á gististað 
”án nafns” í Zell am See / Schuttdorf / Lungau) 
með morgunverði í 7 nætur (sjá skilmála ”stökktu 
tilboðs”). Sértilboð 23. febrúar og 1. mars.

Verð kr. 19.990
Flugsæti með sköttum. 23. febrúar. 1. mars kr. 
25.890. Netverð á mann.

Verð kr. 89.990
Frábært **** hótel með hálfu fæði
Netverð á mann, m.v. gistingu í tvíbýli á Hotel 
Unterberghof í Flachau með hálfu fæði í viku. 
Sértilboð 23. febrúar og 1. mars.

Verð kr. 64.990
Vikuferð með hálfu fæði
Netverð á mann, m.v. gistingu í tvíbýli á Hotel 
Speiereck *** í Lungau með hálfu fæði í 7 nætur. 
Sértilboð 1. mars.

Síðustu sætin

Skíðaveisla
í Austurríki

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.
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Snjórinn er farinn og rigningin tekin við. Slagveður er nú dag eftir 
dag svo grípa þarf til aðgerða.

Það er óþarfi að vera fótkaldur og blautur í rigningunni ef rétt 
er að farið.

Einfaldast er að fara í gúmmístígvél og þenja upp 
regnhlíf en þegar rigningin lemur frá hlið eins og 
svo oft þarf meira til. Í regnkápu eða regnslá er 
maður vatnsvarinn frá toppi til táar og ekkert jafnast 
á við tilfinninguna að vera vel klæddur í rigningu.

heiða@frettabladid.is

Vatnsheld í vætunni

Pils henta alveg þótt úti sé kalt og napurt. Ullarpils eru hlý og 
falleg og svo má smeygja sér í ullarsokkabuxur undir og gulltryggja 
sig fyrir kuldanum.

Regnhlíf fyrir 
elskendur úr Tiger 

á 400 krónur.

Vorleg regnhlíf 
með blóma-

munstri úr 
Tiger á 400 

krónur.

Rauðar gúmmítúttur frá 
Vagabond fást í Kaup-
félaginu í Kringlunni á 
5.995 krónur.

 

60% 
afsláttur 

af öllum vörum 

Laugavegi, s.  561-1680

ÚTSALA

Munstruð 
regnkápa úr 
Vera Moda 
í kringlunni 
krónur 5.990.

Svört gúmmí-
stígvél með 
stroffi fást í 
Hagkaupum á 
3.999 krónur.

Regnslá úr 
Tiger á 400 
krónur.

Drengjaleg tíska
Á TÍSKUVIKUNNI Í NEW YORK ÞÓTTI 
AFTURHVARF TIL BARNÆSKUNNAR 
EINKENNA HERRAFATALÍNUR TÍSKU-
HÖNNUÐA FYRIR VORIÐ 2008.

Tim Hamilton er 37 ára fatahönn-
uður sem vann sem sölumað-
ur hjá Ralph Lauren áður en hann 
fór af stað með sína eigin hönnun 
árið 2006. Hann var tilnefndur fyrir 
þá línu til Swarovski-verðlaunanna 
sem bjartasta vonin 2007 og hefur 
tekist á skömmum tíma að skapa 
sér nafn í tískuheiminum. Línan 
sem  hann sýndi á tískuvikunni 
nú á dögunum þótt einkennast, 
eins og hjá fleirum, af nostalgíu 
til drengjafatnaðar og samanstóð 
af berum leggjum í stuttbuxum, 
jökkum og  einföldum jakkapeys-
um í áberandi litum. Bláum, svört-
um og hvítum. 
Hamilton sækir innblástur til ní-
unda áratugarins og í verka-
mannafatnað og þykja fötin hans 
minna á fatnað úr vörulistum fyrir 
tuttugu árum en eiga þó ekkert 
sameiginlegt með honum þegar 
kemur að verði og gæðum.  - rat

Fyrirsætur vorlínunnar 2008 minna 
um margt á bekkjarmynd frá níunda 
áratugnum. GETTYIMAGES



BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA LAND CRUISER 120 6/2006 
Ek.61 þkm,álfelgur, 8manna,6 diska 
magasín,dráttarbeisli,filmur.ofl.ofl Verð 
4890 þús —-SKOÐA SKIPTI Bílabankinn 
s.588-0700

Mmc Canter 3.9 diesel 5/2000 6,3 tonn 
ek 182 þús km ny skoðaður lyfta mjög 
snirtilegur bíll ásett verð 1790 Tilboð 
1250 þús Bílabankinn 588-0700

100% lán,ekkert út. 39 á 
mánuði!

Honda accord executive 6/2006 ek 27 
þús km einn með öllu leður lúga maga-
sín spiler álfelgur kastar hiti í sætum 
o,m,f ásett verð 2890 þús lán 2825 þús 
Bílabankinn 588-0700

100% lán ekkert út
Polaris sportmann 800 2/2008 ek 20 
km eins og nytt kostar nytt 1320 þús 
þetta fæst á 1230 þús 100% lán 24 þús 
á mán Bílabankinn 588-0700

100% lán ekkert út 19 
þús á mán.

Toyota corolla 1.4 vvti 6/2003 ek 94 
þús km 4 dyra 5 gíra cd álfelgur fallegur 
bíll ásett verð 990 þús lán 930 þús 
100% lán Bílabankinn 588-0700

Sjálfskiptur diesel
Opel astra 1900 dísel 1999 ek 245 
þús km Verð 390 þús Tilboð 225 þús 
Bílabankinn 588-0700

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
www.bilabankinn.is

MMC Pajero V6 Langur, árg. 3/1998, ek. 
179 þús. Fæst gegn yfirtöku á láni kr 
930 þús. afborgun 23 þús. á mán. Verð 
990 þús. Mjög fallegur bíll. Uppl síma 
517 1111 www.bilaborg.is

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

VW Passat dísel árg. ‘06 sjálfskiptur 
ekinn 36 þús. 140 hestafla sparibaukur. 
Ásett verð 3.150.000.

Bifreiðasalan
Tangarhöfða 2, 112 Reykjavík

Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

BMW X5 árg.’06. Ek. 19.500 km. Fallegur 
bíll! Hvítur / ljóst leður að innan. Sem 
nýr! Verð aðeins 4.900.000.

Mercedes Benz GL-450 árg. ‘07. Ek. 
12.700 km. Stórglæsilegur! Leður/
öskugrátt. 7 manna. DVD, 2 skjáir. 
Loftpúðafjöðrun. Hiti í framsætum. 
Fjarlægðaskynjarar. 2 sóllúgur ofl. Bíll 
með frábærum aukabúnaði og kostar 
nýr rúmar 12 milj. Er í ábyrgð! Verð 
aðeins 7.900.000.

Black Beauty!/Mercedes Benz GL-450 
Árg.’07 Skráður júlí 06. Ekinn 19.000 
km. Svartur, Leður/öskugrátt. 7 manna. 
Með öllu!! Loftpúðafjöðrun. Hiti í 
sætum. Fjarlægðaskynjarar. 2 sóllúgur. 
Stigbretti & togkrókur (ekki á mynd) ofl. 
Bíll með öllu! Verð aðeins 7.900.000 Er 
í ábyrgð! Kostar nýr 11.5-12 milj. 

Fosshamar
ghs.foss(hjá)simnet.is

Til Sölu Nýr Suzuki Grand Vitara Disil 
Luxery með öllum búnaði verð kr 
3.350.000.- möguleiki á bílaláni kr 
3.150.000.- og kr 200.000.- út. Skoðum 
skipti á ódýrari. Upplýsingar á Bílasölu 
Reykjavíkur 587-8888 og 860-1998.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

Toyota Corolla VD-1. Bsk. 5 gíra. 1,4. 
Árg.’01. Ek aðeins 91 þ. km. Nýsk. 4 
dyra. Góður bíll. Verð 590 þ. S. 895 
8956.

Bílasalan Bílás
Þjóðbraut 1, 300 Akranes

Sími: 431 2622
www.bilas

Nýir bílar til afhendingar strax: Scania 
R620 og Langendorf vagn Verð 
15.3m+vsk, Scania R470 og Langendorf 
vagn Verð 14.3m +vsk. 2 stk 8x4 Scania 
420 sem nýir Verð 11.7m+vsk. Scania 
R500 og Langendorf árg 2005 Verð 
11.2+vsk. Einnig nýlegar vélar. Bíla-og 
vélasala Borgarnesi 437-1200 www.
geisli.com

Bílasalan Geisli ehf
Fitjum 2, Borgarnes

Sími: 4371200
www.geisli.com

TOYOTA YARIS TERRA 1.0L, árg 7/06, ek 
42.þ km, Beinskiptur, Verð 1.330.þ áhv 
1.260 þ.Nánari uppl á www.arnarbilar.is 
rn: 140216 S: 567 2700

NISSAN PATROL SE+ 35“ Breyttur, árg 
9/98, ek 180 þ. km, 2.8L Dísel Sjsk, 
Leður, Topplúga, Dráttarkúla, Mjög gott 
eintak, Gott verð 1.290.þ Nánari uppl 
á www.arnarbilar.is rn: 110223 S: 567 
2700

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Toyota Landcr. Diesel árg. 06/2003 ek. 
135 Þkm. „einn með öllu“ Webasto ofl. 
áhv. 5390 tilboð nú 5390!!!!

Nissan Patrol Elegance árg. 2006 ek. 49 
Þkm. „einn með öllu“ áhv. 4390 verð 
nú 4390!!!

VW Sharan 1.9 Turbó Diesel árg. 2003 
ek. 93 þkm. Sjálfsk. 7 manna ofl. áhv. 
1350 verð nú 1590!!

Subaru Legacy árg. 2006 ek. 24 Þkm. 
Sjálfsk. leður, lux pakki ofl. áhv. 1750 
verð nú 2190!!

Bíll.is
Malarhöfða 2, 112 Rvk.

Sími: 577 3777
www.bill.is

til sýnis og sölu á bill.is sími 
577-377

Opel Corsa-C 1,2I 16V Comfort, árg. 
2003, ek.88þús.km, Beinsk. Stgr.
Tilboð 540þús.kr, Verð áður 750þús.kr. 
Glæsilegur bíll!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

VW Golf, árg. ‘06, ek. ca 40 þús. Yfirtaka 
á láni. Uppl. í s. 662 1539.

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostn-
að. Aðeins eitt verð kr. 29.900 m/vsk 
fyrir þitt ökutæki. Kynntu þér málið á 
Netbilar.is Verðvernd í bílasölu.

Draumabílinn
Hyundai Santa Fe 4x4. EKKI 
BÍLALEIGUBÍLL. Árg. 07.2003. ek. 68þ. 
Dökkgrár, sj.sk., V6, 2.6 ltr., nýjar brems-
ur og diskar. Verð 2.050þ. Áhv. 1.820þ. 
(afb. ca 37þ) Tilb. yfirt + 50þ. Uppl. í 
840-6608

Einn með öllu !
M. Benz ML 500, 2005 svartur, 304 
hestöfl, sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn 
ABS hemlar, Aksturstölva, Álfelgur, 
Fjarstýrðar samlæsingar, Geislaspilari, 
Glertopplúga, Hiti í sætum, Höfuðpúðar 
aftan, Innspýting, Kastarar, Leðuráklæði, 
Líknarbelgir, Loftkæling, Rafdrifið sæti 
ökumanns, Rafdrifnar rúður, Rafdrifnir 
speglar, Reyklaus, Samlæsingar, 
Smurbók, Stigbretti, Útvarp, CD, 
Veltistýri, Vökvastýri, Navigation og sími 
sem þarf bara að virkja. Ákvílandi 4.5 
mill. Verð 4.990 mill. Uppl. í s.822 
8166.

Mazda 3, árg. ‘05, ek. 45 þús. 1.6, sjsk, 
Dýrasta týpan með sóllúgu! V. 1670 þús. 
Uppl. í s. 697 4403 & 517 5156.

Toyota Rav4 árg. ‘01 til sölu. Ekinn 
113.000 km. Ssk. V. 1450 þús. Uppl. í 
s. 862 2334.

Toyota Landcruiser 120GX árg. ‘05, ek. 
29 þús. Uppl. í s. 892 4312.

Mazda 3, árg. 2006/’08, ekinn aðeins 
14 þús. Til sölu. Þessi draumabíll er 
engum líkur. Búin öllum hugsanlegum 
aukahlutum og tækninýjungum. Ekki 
láta þennan framhjá þér fara!!! Birgir 
695 2728.

TOYOTA RAV4 GX árg. ‘06 ek. 31 þ. 
km. Sjálfsk. Álfelgur 17“. Dráttarbeisli. 
Krómrör á hliðar ofl. Viðmv. 3,1 m. S. 
863 8982.

VW Transporter árg. ‘05, ek. 115 þús, 
4x4. Verð 2.190 þús. Uppl. í s. 865 
0635.

Til sölu Toyota avensis 2,0, nýskr. 12-
2006, ek. 13000km, einn með öllu. 
Tilboð óskast. Uppl. í s. 894 1003.

Toyota Tundra - Fæst á 
yfirtöku.

Glænýr bíll. Sportpakki, „20 álfelgur, 
brettakantar, leðurinnrétting, nýja 5,7 
vélin, klædd skúffa, sjálfskiptur ofl. ofl. 
ofl. Uppl. í síma 861 3316.

Honda Crv, silfur/grá. Árg. ‘04. Ek. 44 
þús. km. Sóllúga, krókur og húddhlíf. 
Mjög góður bíll og einn eigandi. Verð 
2.250 þús. Uppl. í s. 863 0921 & 553 
0920.

50% afsl. Subaru Forester ‘99 ek. 154 
þ. sk. 09 Viðm.v. smakv. bgs.is er 592 þ. 
Fæst á 290. Uppl. í s. 659 0900.

Audi A4 Quattro árg. ‘07 ek. 17 þús. 
Leður og sóllúga. Verð 4290 þús. Tilboð 
3900 þús. stgr. eða 400 þús. út og 
yfirt. á 3500 þús. fyrsta afb. 1/04/08 
S. 821 4068.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
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Toyota Landcruiser 120, árg. ‘03, ek. 65 
þús. V. 3.250 þús. Uppl. í s. 663 9473.

Toyota LC GX árg. 2000, ssk., 5 manna, 
ek. 129 þús. Ásett 1.790 þús. S. 864-
9566

M.Benz E200 K árg. 04/2004 ek. 58 
þús. Ssk, topplúga ofl. Tilboð óskast. 
Áhvílandi 2.800 þús. Afb. Ca 50 þús. 
Mjög sparneytinn og skemmtilegur bíll. 
S. 820 1125.

POLARIS SPORTSMAN 
800 GÖTUSKRÁÐ

Árg 8/07 ek ca 900km nánast ónotað 
umboðshjól með öllu. 2x krómgrind-
um Dráttarbeisli hiti í handföngum og 
inngjöf kassa aftaná tösku á sæti hlíf 
á stýri ofl. Áhvílandi gott lán uppl. S. 
869 7687

Til sölu vel með farinn Skoda Felicia árg 
98. Keyrð 85 þús km. Ásett verð 110 
þús. Uppl. í síma 8974690.

Toyota Avensis station, árg. ‘06, ssk., ek. 
27þ. Ástett v. 2.390 þ. S. 862 5363.

Mercury Mariner Premier 4WD, V6. 
Árg’05. ek. 14þkm. ssk. fjarlægðar-
skynjarar, leður, litað gler. Einn með 
öllu. Vetrar og sumardekk, öll á álfelg-
um. Einn eigandi uppl í síma 8923039

YFIRTAKA - Honda Accord sport 05. 
ssk. xenon. filmur. spoiler. ek. 37 þ. 
bílasamn. Avant mán. gr. breytilegar frá 
30þ.-38þ. s. 6910636

MMC PAJERO DID 33“ DÍS
Árg 2003 (10/02) ek 119 þ. 33“ stærri 
breytingin góð heilsársdekk leður lúga 
cd magasín rafm. Í öllu spoiler filmur 
allan hringinn. Ný smurður ný stýrisreim 
ofl. Virkilega fallegt eintak skoða öll 
skipti uppl. S.869 7687.

Glæsilegur Citroen C3 ‘04 ek. 47þ. Ssk. 
v + s.dekk. Ásett verð 1.050.000, mögu-
leg yfirtaka á mjög hagstæðu láni. S.865 
5265 & 696 0344.

VW Fox árg. ‘07, ek. 12 þús. Eins og 
nýr. Hagstætt lán getur fylgt. Uppl. í s. 
662 2400.

Til sölu MMC Mondero árg. ‘02, ek. 94 
þús mílur. Ásett v. 2.290 þús. Fæst gegn 
staðgr. 1.800 þús. Uppl. í s. 660 2424.

Passat ‘04, 4wd, ek. aðeins 42 þ. 
Glæsilegur bíll. Verð 1550 þ. áhv. 1100 
þ. S. 660 9669.

Ford Explorer XLT árg. ‘05 Ek. 65 þ. V. 
2,7 mil. Til sýnis á bílasölu rvk. S. 867 
4418.

Frábær 7manna fjölskyldubíll. Toyota 
Previa árg 2003, ek. 83þkm. sum-
ar+vetrard. S:898-8489

Passat ‘98, bsk, 1600, ek. 165 þús. 
Negld snjódekk. Gott eintak. V. 290 þús. 
Einnig Toyota Corolla ‘96. Tilboð óskast. 
Uppl. í s. 897 5758.

Þú getur grætt vel á þess-
um viðskiptum

Infiniti fx 45 árg. ‘04, lítið keyrður. Ásett 
verð 4,9 en þessi fæst á rúmar 4 millj. 
Uppl. í s. 699 1105.

Dodge Ram Van ‘99, ssk., sk. ‘08, ek. 
80 þ.mílur. Skr. 7 manna. Einn m/ 
öllu. Stgr. 1200 þ. Húsbílatrygging. S. 
868 0490.

Ford F350 Lariat 6,0 Diesel árg 2006 
ekinn 27Þ km Góður bíll.verð 3200 + 
VSK.S:898-2811.

VW Bora 1600 Highline árg. ‘02 ek 71 
þús. Verð 990 þús. Uppl. í s. 898 0502.

Til sölu Benz C230 kompressor 2003, 
2ja dyra, ekinn 45þús km, hvítur, álfelg-
ur, heilsársdekk, tauáklæði, ssk M/step-
tronic omfl. Ásett verð 2.3, áhvílandi 
1740, 33þús á mánuði. Gott stgr verði 
! S: 845-3663

Cadillac Escalade fully loaded 7 manna 
04’ ekinn aðeins 17Þ mílur ásett 5490Þ 
en tilboð 4890Þ bíll í algörum sérflokki 
með öllum þægindum sem hægt er að 
telja. fyrstur kemur fyrstur fær. uppl í 
síma 8916769

Toyota Corolla ‘99 ek. 117 þ. bsk. Tilboð 
óskast. S. 616 9611.

Ford Ranger 4x4 dísel 2,5 turbo 32“ 
dekk. Ek. 98 þ. Verð 1050 þ. Sk. mögul. 
á ód. station. S. 895 6502.

Fæst gegn yfirtöku
Til sölu Infiniti FX 35 ek. 39.þ míl. verð 
3.990.000. lánið er 3.390.000. afb. 48þ 
pr.mán Uppl. í síma 844-0542

Chrysler Cirus ‘98 ek. 110 þ. ssk., sk., 
leður, flottur bíll. Listaverð 690 þ. Tilboð 
390 þ. S. 857 9878.

Iveco Daily 50c13 árg. 2000 ekinn 
180.000. Tilboð. Uppl. í s. 893 4394.

Brostu þegar næsti snjó-
stormur kemur!

Land Rover Discovery 3, bensín, 06/05 
ekinn 55 þús km, 7 manna, hiti í öllum 
sætum Verð 4.3millj stgr; uppl í síma 
897 7571.

Alfa Romeo Crosswagon 4x4 diesel 
„jepplingur“. Leður, Bose hljómkerfi, 
sjálfvirk miðstöð o.m.fl. 24þ km. Skr. 
01/06. Rétt verð 3.300þ kr. Staðgr. 
2.990þ kr. Áhv. 2.670þ. S. 690 1025.

Toyota Avensis 1800 ‘00 ek. 166 þ. 
Ssk., s + v.dekk. V. 370 þ. Góður bíll. 
S. 858 7421.

Tilboð tilboð!
VW Passat árg. 12/’98, álf., krókur, nýsk. 
Listaverð 535 þús. Tilboð 380 þús. Uppl. 
í s. 691 9374.

BMW 760i v12
08/2003, ek. 118 þús, 21“ alpina felgur. 
Þessi er drekkhlaðinn af aukahlutum. 
Sjón er sögu ríkari. Lán ca 5,4 millj. 
Ásett verð 8.990 millj. Skoða tilboð og 
skipti. Uppl. í s. 820 4469.

Til sölu Toyota Landcruiser 100 VX Dísel 
‘03 ek. 130 þ. Bíll með öllu. Toppstandi. 
Áhv. 4,7 - verð áður 5290 þ. - Verð nú 
4990. S.896 1555, Jónas.

MMC 3000GT fyrsta skr. 00 ek. 95 
þ.míl. Í toppstandi. Verð 1 milj. Jón í s. 
690 5484.

Isuzu Trooper árg. ‘01, ek. 126 þús. 38“ 
ný dekk. Allur læstur. Fullbúinn til fjalla-
ferða. V. 2,4 millj. Uppl. í s. 690 3013.

BMW 325 ‘01 ek. 88 þ. Filmur, leður, 
m-felgur, bíll í toppstandi nýtekinn í 
geng. Ásett 2550 þ. áhv. 2200 þ. Jón í 
s. 690 5484.

Mjög lítið ekinn LR3 
Discovery HSE 

Land Rover LR3 Discovery HSE 4X4 
. Ekinn aðeins 16þ km ! , nýskráður 
6.2005. 7 manna. Einn með öllu ! 4.4 
V8 300 HP, eyðsla 15L í blönduðum 
akstri. Leður , glerþak og sóllúga , 
magnað Harmon Kardon hljómkerfi, 
rafmagn, minni og hiti í sætum , loft-
púðafjöðrun , yfirburða torfæruhæfni 
og aksturseiginleikar ! , Verð aðeins 5.7 
milljónir , nývirði um 9 milljónir, æðis-
legt ökutæki ! , 2 dekkjagangar, athuga 
öll skipti á ódýrari. Uppl. í s. 663 2430.

ATVINNA

Komdu við í höllinni 
þar sem bílakóngurinn á heima 

HYUNDAI TERRACAN GLX 
DISEL nýsk 3/05 km 43 þ 
ssk,álf,krókur verð 3.190 þ
TILBOÐ 2.790

M.BENZ ML320CDI DISEL
nýsk 3/07 km 5 þ ssk,leður,lúga 
og fl verð 6.990 þ ákv lán

SUBARU IMPREZA WAGON 
GX 4WD nýsk 11/06 km 16þ 
álfe,s sk og fl verð 1.950 þ

SUBARU LEGACY STW nýsk 
6/06 km 65þ ssk. álfe, verð 
2.290þ TILBOÐ 1.890 þ

BÍLAR TIL SÖLU

BÍLAR TIL SÖLU
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● hús&heimili

„Ég bý nú í 115 ára gömlu húsi og 
það er allt gamalt hérna og ég sjálf 
alveg ægilega gömul og náttúrlega 
einn af þessum gömlu munum sem 
mér er kær,“ segir Vilborg og hlær 
en húsið hennar er á Bókhlöðustíg 
6b. „Áður stóð hér gamli Stöðla-
kotsbærinn, sem hafði verið torf-
bær og var þríbýli.“

Meðal þeirra hluta sem eru 
Vilborgu kærir er lykill sem hún 
fann í garðinum hjá sér fljótlega 
eftir að hún flutti á Bókhlöðu-
stíg. „Við fluttum hingað rétt fyrir 
1980 úr Vonarstræti 12, þar sem 
við höfðum búið í gamla húsinu 
hans Skúla Thoroddsen. Þegar við 
höfðum búið hérna í svona þrjú ár 
létum við gera stéttar í kringum 

húsið, því á hlaðinu var alltaf stór 
forarpollur. Þegar var grafið fyrir 
stéttinni hérna í Stöðlakotströð-
inni kom upp gamall ryðgaður lyk-
ill, sextán og hálfur sentimetri á 
lengd. Ég fékk að eiga hann svo ég 
hreinsaði af honum ryðið og síðan 
hefur hann alltaf hangið hérna á 
veggnum hjá mér.“

Vilborgu fannst lykilinn merki-
legur og langaði að vita meira 
um hann svo hún fór að spyrjast 
fyrir. „Ég sýndi Halldóri Jóns-
syni, sem vann á Þjóðminjasafn-
inu lengi, lykilinn og hann sagði 
að þetta væri trúlega skemmulyk-
ill úr gamla Stöðlakoti. Hann taldi 
að lykilinn gæti verið svona 150 
ára gamall því þessir lyklar hafi 

verið algengir á fyrri hluta nítj-
ándu aldar, þeir voru þá fluttir inn 
og lykilskeggið formað hér.“

Vilborg heldur mikið upp á lyk-
ilinn og fannst það gæfumerki að 
finna hann. „Það að finna lykil er 
svo merkilegt og gaman því að það 
er trú að lykillinn, hann sé gæfu-
merki, lykill að leyndardómum 
og gæfu. Þess vegna fannst mér 
þetta hamingjumerki og hann 
hefur sannarlega reynst það. Hér 
í þessu gamla húsi hefur mér liðið 
mjög vel og ég ætla sko ekki að 
flytja héðan fyrr en ég set tærnar 
upp,“ segir Vilborg og hlær. - eö

Lykillinn að gæfunni
● Vilborg Dagbjartsdóttir á ýmsa gamla hluti sem henni þykir vænt um.

Lykilinn góði hefur hangið á veggnum hjá Vilborgu síðan hún fann hann. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

● BLEIKA VERKFÆRAKISTAN    Viðhald heimila lendir oftast á 
körlum, en konur verða betur vopnaðar til verksins með bleikum 
verkfærum. Viðgerðir, upphengingar, rafmagnsstúss og önnur viðvik 
heima fyrir verða að tilhlökkunarefni með hjálp þeirrar bleiku, sem 
um heimsbyggðina er þekkt undir nafninu The Pink Toolbox. Þrátt fyrir 
kvenlegt útlit og smæð er kistan pökkuð bleikum og yndisfríðum verk-
færum sem nýtast hverju heimili og gefa karlmannlegri útgáfum sínum 
ekkert eftir. Það er HIS heildverslun sem flytur þá bleiku inn.

● Forsíðumynd: Fallegur kofi í Frakklandi úr mynda-
safni Gettyimages. Útgáfufélag: 365 miðlar ehf., Skafta-
hlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000 Ritstjórar: Sólveig 
Gísladóttir solveig@frettabladid.is, Emilía Örlygsdóttir 
emilia@frettabladid.is Auglýsingar: Ámundi Ámunda-
son s. 517 5724 Útlitshönnuður: Kristín Agnarsdóttir 
kristina@frettabladid.is. 

E
ftir því sem tíminn líður og þroskinn verður meiri áttar 
maður sig á ýmsu um sjálfan sig sem maður var áður alger-
lega ómeðvitaður um. Ein af mínum stærstu uppgötvunum 
hin síðari ár er að ég er að breytast í mömmu mína. Þetta þarf 

svo sem ekki að vera neikvætt enda á ég yndislega móður sem hefur 
marga góða kosti. Verra er að ég hef ekki aðeins eignað mér góðu 
hlutina heldur einnig þá sem ég lét fara ferlega í taugarnar á mér 
sem unglingur.

Unglingaherbergi mitt var mér svo sem ekki til sóma. Það veit ég 
nú og vissi einnig þá. Hins vegar gat fátt farið meira í taugarnar á 

mér en þegar mamma kom inn og fór að tína 
föt upp úr gólfinu og spurði við hverja flík: 
Er þetta skítugt? Á þetta að liggja hér? Hrein 
föt eiga ekki heima á gólfinu! Með tíð og tíma 
lærði ég að ná nokkurs konar málamiðlun. 
Fötin söfnuðust upp en nú á stól en ekki gólfi.

Síðustu mánuði hef ég farið að skilja þessa 
hegðun móður minnar í æ meiri mæli. Ungl-
ingurinn á heimilinu er heimsmeistari í að 
rusla til og lítur unglingaherbergið iðulega 
út eins og eftir atómsprengju. Tiltekt virð-
ist vera eitthvað óyfirstíganlegt og hræðilegt 
fyrirbrigði sem ómögulegt er að framkvæma. 

Meðvituð um hversu leiðinlegt er að láta 
tuða í sér sit ég yfirleitt á mér með að vaða 

inn í herbergi til að tína upp föt af gólfinu og spyrja: Er þetta skítugt? 
Á þetta heima á gólfinu? Þó á ég þetta til enda þá iðulega búin að 
sitja frammi í stofu og magna upp í huga mér draslið inni í herbergi 
þannig að ég get á endanum ekki lengur orða bundist. 

Verst er að þetta hefur takmörk-
uð áhrif. Draslið hrúgast upp þrátt 
fyrir tuð og taut. Þó að stundum hafi 
ég tekið til hendinni og lagað til eru 
hlutirnir ótrúlega fljótir að leita 
aftur í sama farið. Þetta virðist bara 
vera einhvers konar náttúrulögmál. 
Unglingaherbergi eiga bara að líta 
illa út, vera skítug og höfuðverkur 
fyrir fullorðna.

 Hins vegar hugga ég mig við þá 
tilhugsun að fyrst slóðinn ég gat þró-
ast úr sóðalegum unglingi í nokkuð 
sómasamlega húsmóður þó ekki sé hún gallalaus, þá er enn von fyrir 
aðra. 

Miðað við þessa reynslu er ég því ekkert smeyk við að viðurkenna 
að ég sé orðin að móður minni enda ól hún upp alveg ágætis einstakl-
ing miðað við það sem hún hafði í höndunum.

Ég er móðir mín

Hins vegar gat fátt 
farið meira í taugarn-
ar á mér en þegar 
mamma kom inn og 
fór að tína föt upp úr 
gólfinu og spurði við 
hverja flík: Er þetta 
skítugt? Á þetta að 
liggja hér? Hrein föt 
eiga ekki heima á 
gólfinu!

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

 HEIMILISHALD 
 SÓLVEIG GÍSLADÓTTIR SKRIFAR
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EKKI MISSA

H E I L S U R Ú M

AF ÞESSU!

AFSLÁTTUR ALLT AÐ

100.000 KR!

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

SÍÐASTI DAGUR

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.89.900

RISAÚTSÖLU REKKJUNNAR

SVEFNSÓFAR

FRÁ kr. 39.000

FJÖLSTILLANLEG HEILSURÚM FRÁ LEGGET & PLATT Í USATWIN XL (97X203) kr. 149.900

mfort Solution(Queen Size 153

ER Í DAG!



● hús&heimili

Páll hefur í nógu að snúast og kvart-
ar ekki undan verkefnaskorti en 
segir þó hrunið á verðbréfamark-
aðnum hafa sett nokkur verkefni 
í bið. „Það er aðeins dauður tími 
núna í „kreppunni“ en þá hef ég 
bara haft tíma til að vinna í mínum 
eigin verkum,“ segir Páll og bendir 
á litla kaffibolla sem hann er með á 
vinnuborðinu.

„Bollarnir eru tiltölulega nýt-
ilkomnir en þeir spunnust upp úr 
þrætumáli sem ég átti við mann 
um það hvenær bolli er bolli. Þú 
getur brotið af kaffibolla hand-
fangið en hann er samt einhvern 
veginn ennþá bolli en ef þú brýtur 
til dæmis haldið af ausu þá er hún 
orðin skál. Mér fannst þetta eitt-
hvað asnalegt og bjó því til bolla 
sem er háður handfanginu, það 
er hann getur ekki staðið án þess. 
Hann er þá kannski tæknilega séð 
ausa!“ 

Milli þess sem hann rótar fyrir 
rokkara hannar Páll 
sína eigin vöru 
og hefur hannað 
nokkra rofa til að 
kveikja og slökkva 
ljós. Hann vinn-
ur með ánægj-
una í því að fram-
kvæma einhverjar 
aðgerðir og segist 
ekkert hrifinn af 
því hvernig allar 
aðgerðir í daglegu 
lífi eru einfaldaðar. 
„Rofinn með stóra 
skaftinu er svona 
barnsleg fantasía 
um það hvernig á 
að slökkva sem mér 
finnst vera mikil aðgerð og dramat-
ísk hreyfing. Við viljum alltaf vera 
að létta okkur vinnuna, gera minni 
takka fyrir minni aðgerð en þá 
tökum við alla gleðina úr,“ útskýr-
ir Páll og vill meina að til dæmis sé 

miklu skemmtilegra að mala kaff-
ið sjálfur og hella upp á en að labba 
að einhverju tæki, ýta á „latte“ og 
bíða bara. 

Allir rofarnir kalla á meiri að-
gerð en að ýta bara á takka og þarf 

til dæmis að skrúfa frá 
krana, taka tappa úr nið-

urfalli og velta stórri 
kúlu fram og 

aftur til að 
slökkva eða 
kveikja ljósið. 

Rofana sýndi 
Páll á hönnunar-

sýningunni Kviku á 
Kjarvalsstöðum síðasta 

sumar og fékk góðar und-
irtektir. „Eftir sýninguna fékk 

ég til dæmis tölvupósta frá erlend-
um ferðamönnum sem höfðu mikið 
fyrir þvi að finna netfangið mitt, og 
vildu kaupa,“ segir hann og bætir 
við að gírstöngin og tappinn hafi 
verið vinsælastir hjá gestum að 
prófa, svo vinsælir að það tókst að 
brjóta gírstöngina nokkrum sinn-
um.

En hvort er maður að kveikja 
eða slökkva ljósið þegar tappinn er 
tekinn úr? „Ég er ekki alveg búinn 

að ákveða mig,“ segir Páll og klórar 
sér í hausnum. „Ég vil hafa kveikt 
þegar tappinn er úr því ef maður 
hugsar sér rafmagn sem flæði þá 
ertu að opna fyrir rennslið þegar þú 
tekur tappann úr en loka fyrir það 
og slökkva með því að setja tapp-
ann í. Á móti kemur hins vegar að 
tappinn fer í þegar þú ferð í baðið 
og þá ætti að setja tappann í til að 
fá ljós en taka hann úr til slökkva 
því þá læturðu renna úr baðinu,“ 
segir Páll og virðist engu nær um á 
hvorn veginn tappinn eigi að virka.

Aðspurður hvernig íslensk hönn-
un standi í dag segist Páll sjá mikið 
af hæfileikaríku fólki vera að koma 
fram núna og kraftur og þrjóska 
einkenni hönnunarbransann. Hann 
segir þó íslenska hönnun þurfa að 
sanna sig frekar. „Mér finnst við 
ekki vera búin að skapa nógu mik-
inn samhljóm í íslenskri hönnun 
til að hægt sé að fara að gera hana 
út en það er mikið af hæfileikarík-
um hönnuðum sem komast áfram 
á þrjósku og þvermóðsku og hafa 
þetta viðhorf að „ef enginn vill ráða 
mig þá geri ég þetta bara sjálfur“ 
sem mér finnst rosalega gott við-
horf.“ - rat

Hvenær er kaffibolli 
bolli eða ausa? 
● Páll Einarsson vöruhönnuður hefur ýmislegt á prjónunum og hannar kaffibolla og ljósarofa 
meðfram því að kenna í Listaháskóla íslands og Iðnskólanum í Hafnarfirði og róta fyrir rokkara.

Páll Einarsson vöruhönnuður  með kaffibollana á vinnuborðinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þessi rofi kallar á að láta fikta í sér en til 
að kveikja og slökkva ljósið þarf að velta 
stálkúlunni úr sessi.

Hvort kviknar eða slökknar ljósið þegar 
tappinn er tekinn úr?

Ef maður hugsar 
rafmagn sem 
rennsli á þessi rofi 
vel við til að skrúfa 
frá ljósinu.

Skaftið eða 
gírstöngin var 
svo vinsæl á 
Kviku-sýning-
unni að hún 
brotnaði.

1. Furðulegt tól  Miðað við útlit-
ið gæti þetta áhald alveg eins átt 
heima á bílaverkstæði eins og í eld-
hússkúffunni. Til hvers á að nota það? 
Jú, til að skrúfa lokið af krukkum. 
Krukkuskrúftöngin kostar 1.609 krónur í Byggt og 
búið í Kringlunni.

2. Stór spurning  Þessi þrjú áhöld eru falleg en til 
hvers á að nota þau?  Hjá Búsáhöldum í Kringlunni 
fengust þær upplýsingar að þetta væru sítrusskeri, 
sítrusrifjárn og smjörrúlla og hvert er nú hvað? 

Smjörrúllan og sítrusskerinn kosta hvort 
1.500 krónur en sítrusrifjárnið 1.135 krónur.

3. Bananaskeri  Þó að hægt sé að nota hníf til 
að skera niður banana er þetta áhald til að sneiða 
niður heilan banana í einu handtaki. Gæti komið 
sér vel við að undirbúa bananasplitt eða þegar 
smyrja þarf samlokur með banana ofan í marga. 
Bananaskerinn kostar 499 krónur í Byggt og búið í 
Kringlunni.

Gestaþrautir í eldhúsinu
● Úrvalið af sérhæfðum eldhúsáhöldum er endalaust og ótrú-
legustu verkfæri sérsniðin fyrir eitthvað sem kannski væri 
einfaldast að nota bara hníf í. Stundum eru þau líka 
svo margslungin í laginu að það er hreinasta 
gestaþraut að átta sig á í hvað á að 
nota þau.
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HPI Savage X 4,6 
fjarstýrður torfærutrukkur
Öflugasta útgáfan til þessa

Komdu inn í kofann minn
● Íslendingar þekkja vel þá gleði sem hlýst af því að hjúfra sig undir teppi í litlu sumarhúsi 
uppi í sveit. Fleiri þjóðir njóta þess að draga sig út úr borgarysnum til að eiga ljúfar stundir 
í kofum og sumarbústöðum. Hér má líta nokkra slíka kofa sem finna má á hinum ólíkleg-
ustu stöðum.

Danir kunna að hafa það gott 
og líklega ekki amalegt að njóta 
heitra sumardaga í þessum 
danska bústað nærri Borgúndar-
hólmi. 

Stráþakið gefur 
þessu húsi mikinn 
sjarma.

Maður snyrtir til á veröndinni 
á sætu húsi við Gunn Lake í 
Kanada.

Þegar kalt er úti 
er gott að hreiðra 

um sig í notalegum 
kofa.

Það er í það minnsta stutt í baðvatnið hjá íbúum þessa kofa í Frakklandi.  NORDICPHOTOS/GETTY

Uppljómaður kofi í 
Grand Teton-þjóð-
garðinum í Wyoming í 
Bandaríkjunum. 

 16. FEBRÚAR 2008  LAUGARDAGUR6





● hús&heimili

F imm íslenskar textíllistakonur 
setja upp verk sín á sýningu 

á Wesserling-textíllistasafninu í 
Frakklandi. 

Íslenski textílhópurinn, sem 
saman stendur af Gerði Guðmunds-
dóttur, Hrafnhildi Sigurðardóttur, 
Kristveigu Halldórsdóttur og Ólöfu 
Einarsdóttur, fór til Frakklands ásamt 
Önnu Gunnarsdóttur textíllistamanni 
að setja upp sýningu í Wesser ling. 
Sýningin er ein aðalsýning safns-
ins árið 2008 og stendur í næstum 
eitt ár. Eflaust verður hún fjölsótt, því 
talið er að um 35 þúsund gestir víðs 
vegar að sæki safnið á ári hverju. Í 
boðsbréfi frá forstöðumanni safns-
ins kemur fram að hann vilji kynna 
sérstaklega íslenska nútímatextíllist 
árið 2008. 

Íslensk list út til 
Frakklands

Ullarljós eftir Önnu Gunnarsdóttur 
verða meðal sýningargripa. 

DRAUMAHÚS

Þakíbúð í Orkuveituhúsinu
Bjarni Þórður Halldórsson knatt-
spyrnumaður gæti vel hugsað 
sér að búa í þakíbúð á efstu hæð í 
Orkuveituhúsinu.

„Það má segja að þetta sé til-
valið húsnæði ef maður ætlar að 
finna gott útsýni. Útsýnið er stór-
kostlegt í allar áttir. Svo eru þarna 
stórar og flottar svalir sem gætu 
nýst vel í grillpartíum. Eldhús-
ið í húsinu yrði búið fullkomnum 
tækjakosti svo við hjónakornin 
gætum eldað stórkostlegar mál-
tíðir á hverju kvöldi enda rataði 
mikið af hæfileikum okkar á svið 
eldamennskunnar. Baðherberg-
ið er með útsýni að Esjunni með 
stóru nuddbaðkeri,“ segir Bjarni 
og heldur áfram. „Ég myndi horfa 
í austurátt út um stóran svefn-
herbergisgluggann enda Blá-
fjöllin fögur að sjá í morgunsól-
inni. Stofan er búin afar þægileg-
um sófum fyrir framan arineld 
og stofuglugginn myndi snúa til 
vesturs þar sem hægt væri að sjá 
sólina setjast. Garðyrkja er ekki í 
miklu uppáhaldi hjá mér og ég er 
því feginn að losna við að þurfa að 
slá og klippa tré. Hugsanlega er í 

lagi að vera með nokkrar lifandi 
plöntur,“ útskýrir Bjarni og bætir 
við: „Ég efast um að efsta hæð 

Orkuveituhússins sé á leiðinni á 
sölu á næstunni en ég má láta mig 
dreyma enda hollt að leyfa sér það 

inni á milli,“ segir Bjarni, sem er 
þó mjög sáttur þar sem hann býr í 
dag.   - mmr

Bjarni væri alveg til í að hafa útsýni á borð við það sem er á efstu hæð Orkuveituhússins.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

KETTLER VERSO 107
Segulviðnám með 12 kg kasthjóli.
10 þyngdarstillingar.
Æfi ngatölva með púlsmæli. 
Fyrir allt að 110 kg.

Segulviðnám með 10 þyngdarstillingum
Æfi ngatölva með púlsmæli.  
Fyrir allt að 110 kg.

Mótorstýrt segulviðnám með 
14 kg kasthjóli.
Æfi ngatölva með 6 kerfum, 
þyngdarstillingu, púlsmæli og fl eiru.
Fyrir allt að 130 kg.

Mótorstýrt segulviðnám með 9 kg kasthjóli.
Æfi ngatölva með 6 kerfum, þyngdarstillingu, 
púlsmæli og fl eiru.  
Fyrir allt að 130 kg.

KETTLER PASO 107

KETTLER VERSO 307 KETTLER PASO 307

Markið  •  Ármúla 40  •  108 Reykjavík  •   Sími 553-5320  •  Opnunartími verslunar:  mán. - fös. 10.00-18.00  laugardaga 11.00-16.00

P
IPA

R
  •  S

ÍA
•  80297

ÁÐUR KR.

45.900

ÁÐUR KR.

62.400

ÁÐUR KR.

31.200

ÁÐUR KR.

45.900

TILBOÐ KR.

36.720

TILBOÐ KR.

49.920

TILBOÐ KR.

24.960

TILBOÐ KR.

36.720

www.markid.is

KETTLER VERSO 107
Segulviðnám með 12 kg kasthjóli.
10 þyngdarstillingar.

Segulviðnám með 10 þyngdarstillingingum
Æfi ngatölva með púlsmæli.  

KETTLER PASO 107077

ÁÐUR KR.

45.900
ÁÐUR KR.

31.200
TILBOÐ KR. TILBOÐ KR.

wwwwww.ma

VEGNA HAGSTÆÐRA INNKAUPA

BJÓÐUM VIÐ 20 % AFSLÁTT AF

FJÖLÞJÁLFUM OG ÞREKHJÓLUM
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1. Fallegur flöskuopnari  sem á ekkert 
erindi niðri í skúffu. Hann fæst í Tékk 
Kristal í Kringlunni á 3.900 krónur.

2. Þessi tappatogari  virkar eins og 
tjakkur. Þegar búið er að skrúfa gorm-
inn ofan í tappann er hann tjakkað-
ur upp með handfanginu. Gormurinn 
sjálfur er teflon-húðaður svo auðvelt 
er að skrúfa hann ofan í korkinn. Duka, 

Kringlunni, 7.450 krónur.

3. Það er gott  að vera með verklegt tæki í 
höndunum til að opna vínflöskur. Voldugur 

flöskuopnari með góðu handfangi til að snúa 

niður gorminn. Villeroy & 
Boch í Kringlunni á 4.990 
krónur.

4. í þessum upptak-
ara  er líka hnífur til að 
skera innsiglið af flösk-
unum. Lyftistöngin trygg-
ir svo að tappinn rennur auð-
veldlega úr. Einfaldur og smekklegur upp-
takari frá Tékk Kristal á tilboði, krónur 2.960.

5. Ýmis smáverkfæri  er skemmtilegt að nota 
þegar opna á flösku af góðu víni. Lítinn og smekk-
legan hníf til að skera innsiglið af flöskunni og 

svo dropahring sem smeygt er um háls-
inn á flöskunni svo dropinn renni 

ekki niður í dúkinn. Fást báðir í 
Villeroy & Boch í Kringlunni á 

1.790 krónur stykkið. 

6. Sniðugar hreinsikúlur 
 fyrir vínkaröflur en þær eru 
oft þannig í laginu að erfitt 

er að bursta þær að innan. Þá 
er þetta sniðug lausn en kúlunum 

er einfaldlega hellt í karöfluna ásamt sápu-
vatni og svo hrist. Kúlurnar veltast og rúlla fram 
og aftur og hreinsa karöfluna að innan. Duka, 
Kringlunni, 950 krónur.

Tappinn dreginn úr flöskunni
● Stór hluti af upplifuninni sem maður sækist eftir þegar tappi er dreginn úr flösku fæst með alls 

konar tilfæringum við að opna flöskuna. Það er gaman að eiga falleg verkfæri til að opna flöskur og 
litla fylgihluti til að auka á stemninguna eins og dropastoppara og innsiglahníf og vínið smakkast 
mun betur eftir að búið er að hafa svolítið fyrir því.

2
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„Þau eru frábær, öll fjögur... Þetta er hörkugóð sýning...!“ 
SA, tmm.is 3. jan.

„Yasmina Reza skrifar sálfræðileg samtöl af eitruðum húmor og 
orðfimi... Þórunn Lárusdóttir á oft og tíðum stórleik.” MK, Mbl. 27. jan.

„Leikhúsinu til sóma... Eitt af þremur bestu leikverkunum 
á stórhöfuðborgarsvæðinu segir Jón Viðar.“  DV  28. jan.

„Litlu smáborgaralegu hjónin eru varla byrjuð að tala þegar salurinn 
fer að veltast um af hlátri … mörg hlægileg atvik og smellin tilsvör 
sem kitla hláturtaugarnar.“ EB, Fréttablaðið 29. jan.

„Baldur Trausti er stjarna sýningarinnar… Það er vel að þessu verki 
staðið … og það skilar sér til áhorfenda í ánægjulegri kvöldstund.“ 
BG, Viðskiptablaðið 1. feb.

„Ég hef ekki áður séð Eddu Björg Eyjólfsdóttur í sambærilegu 
hlutverki, en hún komst mjög vel frá því.“  AÞ, 24 stundir 6. feb.

„Friðrik …uppskar mikinn hlátur hjá áhorfendum … Vígaguðinn 
er skemmtileg sýning og umhugsunarverð.“  ÞES, RÚV 28. jan.

Leikrit sem fær þig 
til að hlæja - og hugsa!
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NÝTT ÚR GÖMLU  Það er alltaf skemmtilegt þegar gamlir úr sér 
gengnir hlutir ganga í endurnýjun lífdaga. Hönnuðurinn Ryan Frank bjó 
til stól og skemil úr gömlum skrifborðum sem átti að henda. Húsgögnin 
hafa mjög sérstakt form en línuna kallar Frank Strata og útbjó hann hús-
gögnin fyrir portúgalska fyrirtækið Imadetradeing.
Nánar á www.ryanfrank.net

Lampi og 
bókahilla
H önnuðirnir Cate Hogdahl og 

Nelson Ruiz-Acal reka saman 
stúdíóið Cate&Nelson design í Sví-
þjóð. 

 Á hönnunarvikunni í Stokkhólmi 
sem lauk núna 10. febrúar sýndu 
Cate&Nelson meðal annars borð-
lampa úr málmi. 

Lampinn nýtist einnig sem bóka-
hilla en hægt er að smeygja inn í 
hann einni til tveim bókum. Lamp-
inn gæti því hentað vel á náttborð-
ið en frá honum stafar mildri birtu. 
Þegar kveikt er á lampanum lýsa upp 
orðin „Fiat Lux“ eða verði ljós. Hönn-
uðirnir segjast vilja einbeita sér að 
einföldum at-
höfnum hins 
daglega lífs og 
búa til hluti sem 
hreyfi við fólki á 
ljóðrænan og til-
finningalegan 
hátt. 

Orðin Fiat Lux  eða 
verði ljós eru skorin 
út í lampann.

Hægt er að smeygja bók og blöðum 
inní lampann, sem gefur honum stærra 
hlutverk.

Sykursætt 
frá Víetnam
Þ ótt sykurkarið líti út fyrir að vera 

frá sjöunda áratugnum eru það 
víetnamskir bændur sem gera þessi 
fallegu kör til að drýgja tekjurnar. 
Með því að kaupa karið, sem auðvit-
að getur geymt fleira en sykur, er í 
leiðinni verið að aðstoða bændurna. 
Karið fæst einnig í grænum og rauð-
um lit. Hægt er að kaupa karið á vef-
síðunni www.originalgood.com 

- fyrsta flokks. Stór orð sem reynslan réttlætir. 

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

Gram kæliskápana þekkja 
allir Íslendingar.
Gram stendur fyrir glæsileika, 
gæði og tímalausa hönnun.

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

Uppþvottavélar

Kæliskápar

Ryksugur

Þvottahæfni

Þurrkhæfni

Orkunýting

Vatnsnotkun

Hljóðstyrkur

Þvottatími

ASKO D3250FI uppþvottavélin var að mati 
dönsku neytendasamtakanna“Best i test”.

Eftirfarandi eiginleikar voru athugaðir:
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TOYOTA LAND CRUISER 
120 GX DISEL ÁRGERÐ 

2006
33“ dekk og álfelgur, nýskráður, 07.2006 
, sjálfskiptur , 8 manna , rafmagn í öllu, 
cruisecontrol, abs, cd spilari, hit í sætum 
, fjarlæsing, dráttarkrókur, þakbogar, 
stigbretti , ofl. Ekinn aðeins 27 þ. KM , 
einn eigandi , verð. 5.2 millj. Ath. skipti. 
glæsilegt og mjög vel með farið eintak! 
uppl. í s. 663 2430.

Fæst á yfirtöku
Hyundai Santa Fe 4x4. Skrd. 07.2003. 
ek. 68þ. Dökkgrár, sj.sk., V6, 2.6 ltr., 
dáttarrkúla, nýjar bremsur og diskar. 
Fallegur og góður bíll. Afb. ca 37þ. Uppl. 
í 840 6608.

Hyundai Starex H-1, 7 
manna, 4x4, diesel

Skr. 01/02, ek. 103 þús. Ný heilsárs-
dekk, dráttarkúla, bsk, 5 gíra, hátt og 
lágt drif. Verð kr.1.350 þús. Uppl. í s. 
820 3206.

Ford transit bus árg 2003. Skráður: 
fólksbifreið( M1) Húsbifreið Verð 2100 
þús. Myndir og nánari upplýsingar á: 
http://www.skov-gaard.dk/ og pet-
urhl@hotmail.com

Tilboð vegna flutnings
Hyundai Starex árg. ‘03, ek. 91 þús, 7 
manna, 4x4, frábær fjölskyldubíll. 140 
hestöfl, auka álfelgur og sumardekk. 
Tilboð 250.000 út + yfirtaka. Uppl. í s. 
894 0108.

Ódýrt ódýrt
Corolla Liftback 2001 mjög snyrtilegur 
bíll, verð aðeins 550 þ. ásett 730 þ. 
Uppl. í s. 867 7604.

Audi A4 árg. ‘98, ek. 130 þús, lítur vel 
út. Tilboð 590 þús. Fyrstir koma fyrstir 
fá! Uppl. í s. 661 3654.

MMC Galant árg. ‘94 4wd. Þarfnast 
lagfæringar. Tilboð. S. 865 4477.

Yfirtaka- ekkert út! Renault Megané 
Sport Tourer árg. ‘04 ekinn 41 þ. fæst á 
yfirtöku láns. Mánaðarleg afborgun er 
18.500 kr. Uppl. í síma 864 2929.

Til Sölu 2 stk. Toyota Tundra crewmax 
5,7 ltr, 4WD, (nýir) silfur og svartur. 
Búnaður DVD, GPS, bakkmyndavél, 
topplúga, rafstart, krókur, stigbretti, 
Cromgrind að framan, klæðning á palli, 
hús yfir pall + fleira. Einnig til sölu Ford 
F150 árgerð 2005 svartur ekinn 50 km. 
klæddur pallur hús yfir pal l+ fleira 
(fluttur inn nýr 2005). Uppl. gefur Elli 
899 0910 Kristján 865 9637 .

Til sölu Merc Benz E220 árg. ‘94. Ekinn 
130 þús. Mjög fallegur bíll. Skipti ath á 
skemmdum eða biluðum sleða. Uppl. í 
s. 899 4424.

Gullmoli
Til sölu Renault Megane Station árg. 
2000, ek. aðeins 97 þús. Verð 560 þús. 
Uppl. í s. 867 3954.

Til sölu Toyota Corolla árg ‘96 ek. 184 
þús km. Uppl. í s. 857 3791.

Nissan Micra GL árg. ‘99, ek. 119 þús, 
skoð. ‘08. Hvít að lit, í góðu lagi. Frábær 
skólabíll. Verð 200.000. Uppl. 820 
0989.

Subaru Forester 08/06, sjálfskiptur, 
ekinn 30þús., heilsársdekk, álfelgur, 
upphækkaður, dráttarbeisli. Topp bíll. 
Verð 2.200.000 ! stgr. Áhv.um.ein millj. 
Á sama stað einnig til sölu Palomino 
Yerling fellihýsi árg. 2004 lítið notað 
innihús! Með helling af fylgihlutum á 
vetrartilboði á kr. 850.000 stgr. Uppl. Í 
síma: 899-8007

 Nissan Patrol ‘91 35“ breyttur. Þarfnast 
smáv. lagfæringar. V. 250 þ. S. 897 
8015.

Opel Vectra station ‘97 ek. 149 þ. Sk. 
‘08. Verð 150 þ. S. 659 2742.

Ford Ecoline húsbíll til sölu, einn með 
öllu. Uppl. í s. 898 0510 & 615 1415

Renault Kangoo árg. ‘00, ek. 111 þús. 
Í góðu standi. Vetrardekk fylgja. V. 375 
þús. Uppl. í s. 896 6403.

Ford Bronco II V8 302 ‘85. Breyttur 38“, 
ssk., tilboð óskast. S. 616 9611.

W.Caddý ‘97 vinnubíll fæst á 70 þ. S. 
895 2281

Pajero ‘87 dísel turbo stuttur, í mjög 
góðu ástandi. Verð 153 þ. S. 895 0188.

Saab 900 turbo 16V ‘87. Verð 200 þ. 
S. 895 0188.

Golf ‘98 svartur nýsk. án ath. 17“ álf-
elgur. Flottur bíll. Verð 500 þ. Uppl. í 
s. 824 7563.

Opel Corsa B árg.’98. 5 dyra. Ek. 151 þ. 
Bsk. Ný vetrardekk. Sk.’09. Verð 180 þ. 
S. 868 8565.

Mazda 323 ‘98, ek. 165 þ., ssk., ný 
vetrard., rafm. í rúðum, cd. V. 150 S. 
864 7498.

Audi A6 árg. ‘97 rafmagn, þjófavörn, 16“ 
álf. CD Fallegur! V. 390 þ. S. 857 0617

Opel Astra 1600 árg. ‘97, ek. 196 þús. 
Skoð. ‘09, allur nýyfirfarinn og á nýjum 
heilsársdekkjum. V. 250 þús. Uppl. í s. 
553 1760 & 892 2001.

 0-250 þús.

Góð kaup! Ford Ranger ‘92 árg. Ekin 
200þ.km. Góð nagladekk fylgja. 
Kúplingin er farin að slappast og ég gef 
50 þ.kr afsláttur út á það sem gera 150 
kall. Ingi 897 0209

Til sölu Toyota Corolla árg. ‘97. Skoðaður 
‘09. Ekinn 184.000 km. Ný tímareim. 
Uppl. í síma 846 4139.

Fyrir Handlagna! Mitsubisi Space Star 
‘99 ek 150þ þarfnast lagfæringa vara-
hlutir f/ að mestu V-50þús s.8231677

MMC Lancer 4x4 station árg. 97 ekin 
197 þús þarfnast lagfæringa. Verð 50 
þús. sími 8401608

Ódýr bíll með sál (ríkur í gang) Daweoo 
Nubria ‘98, ek 108þ óskoðuð síðan í 
okt þarfnast smá lagfæringar. (Ökufær) 
Verðhugmynd ca 50þ. 8655784

Subaru Impreza station. Árg 97. ekinn 
219þús. Verð 120þús. Uppl í síma 
8616104

Nissan Almera ‘98, 1600cc sjálfsk. Ek. 
128 þús. Fjarstart & skoðun 09. 200.000 
kr. Upplýs. s: 8203308

Peugeot Partner árg. ‘98, nýsk. ek. 114 
þús. V. 250 þús. Uppl. í s. 660 8166.

Dísel ódýr Dísel
M Bens 200 D árg.’93 ný dekk mikið 
endurnýjaður v.160 þ. Nissan Micra 
árg’87 óryðgaður frá Ak.V.60 þ. uppl. í 
S.697 3217

Til sölu. VW Golf ‘94 verð 120,000- Opel 
Astra ‘97 Verð 85,000- Uppl 692 5577.

 250-499 þús.

MMC PAJERO ár 96. 33“sumar og vetr-
ardekk á felgum. Ekinn 246000. Bíll í 
toppstandi. Ásett verð 580000. TILBOÐ 
440000. Uppl. 8244862

Til sölu Opel Corsa 5 d., bsk., árg. ‘00. 
Ek. 102 þ.km, nýsk. ‘09. Góð s + v dekk. 
Verð 330 þ. S. 821 8241.

Corolla ‘98 ek. 99 þ. bsk., ný stýris-viftu 
og tímareim, rafg. púst. bremsur. Gott 
lakk. V. 340 þ. Skipti möguleg á dýrari 
Yaris/Corollu. S. 899 3077.

VAXTALAUST LÁN!
Peugot 206 árg 03, ekinn 88 þús. 
Sumar og vetrardekk, CD. Áhvílandi 
VAXTALAUST LÁN ca 450.000. Uppl. 
s.691 2287,Áslaug

Hyundai Accent árg. 2001 5dyra bsk. 
sumar og vetrad. ek. 80þús, ný tima-
reim og fl. skoðaður 09. Góður bíll á 
góðu verði. ásett verð. 470þús tilb. 400 
stgr. uppl: 8226808

Nissan Almera ‘01 ek. 83 þ. V. 430 þ. 
Skipti mögl. á eldri. USA bíl. S. 692 
9272.

Corolla ‘98 ek. 137 þ. Ssk., nýsk., 3d. 
Verð 280 þ. S. 698 7966 & 824 5152.

Opel Astra árg ‘99 ek. 135000 Mjög 
góður bíll Verð 400 þúsund Uppl í 
8463480

Toyota Avensis árg99 2.0 ssk . ekinn 
209þús. Verð 330þús Uppl í síma 
8616104

Suzuki Jimny árg. ‘99, 4x4, ek. 124 þús. 
V. 320 þús. Möguleg skipti. Uppl. í s. 
691 7253.

Skoda Octavia station árg.99 ekinn 
121þús. verð 380.000 Í fínu standi. 
8404947

Til sölu grænn 3 dyra Yaris ‘01 1000 
vél. Lítur vel út, ek. 82 þ. V. 470 þ. S. 
896 4661.

 500-999 þús.

Polo 2001, 1400cc, ek 82þús, 4 heil-
sársdekk. 80þús + yfirtaka ca. 500þús 
eða 17þús á mánuði S:6921030

VW Golf Highline ‘01 ekinn 80þús. 
Nagladekk á 15“ og sumardekk á 16“ 
álfelgum. Verð 870þús

Renault Cleo árg.’03. Bsk. 3 dyra. 
Nýskoðaður. Verð 700 þús. Áhv. 550 
þús. S. 895 8956

VW Passat 1.8 ‘00 ek. 134 þ. Góður bíll. 
Tilboð óskast. S. 865 3873.

Flottur Wrangler árg 91 ek.102 þús míl. 
33“ dekk. Ný skoðaður. Flottar steriog-
ræur. Tilboð.Uppl 8947617

VW Golf Highline 1.6 ‘02 ek. 67 þkm, 
sjsk, glertoppl, dráttarkr, nýjar bremsur 
og dekk. Ásett 1.080 þ - Tilboð 930 þ. 
GSM 6641988

Honda CRV árg. ‘00, ek. aðeins 60 þús. 
sjsk, einn eigandi, reyklaus, nýskoð. ‘09, 
krókur, s + v dekk. Ásett v. 990 þús. 
Uppl. í s. 849 1754 & 895 9469.

Toyota Avensis blár að lit. Árg.’00. Ek. 
148 þ. Mjög gott eintak álfelgur,topp-
lúga , spoiler. Þjónustub. Frá upphafi. 
Uppl. s. 894 1417.

 1-2 milljónir

Nissan Extrail eligans 2003 ekin 63.000 
km. ssk, ný dekk, leðurinnretting. verð 
1.800.000 ákv. 1.100.000 skipti á ódýr. 
uppl. í síma 821 4145

Mazda 3sport. Nýskr. nóv ‘06, ek. 20 
þús. 2L, 150hö, nánar s. 866 7883.

VW Golf GTI árg. 2002 ekinn 110 þ. 
Vel búinn. Ásett verð 1.450 þ. Uppl. í 
s. 896 3520.

Hyundai Trajet 2.7, 7 manna 10/2002 
ek. 79 þ. ssk., cruise, topplúga, álfelgur, 
tölvust. miðstöð með a/c, ný vetrard, 
fjarstart, krókur ofl. Öflug vél, frábær 
ferða og fjölskyldubíll. Verð 1.570 þ. 
Uppl. í s. 892 0741.
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Durango 4.7L, árg. ‘02, ek. 136 þús. 
Ssk., leður, dráttarb. V. 1700 þús. S. 
892 5697.

Avensis 05,Ný skoðaður til 2010,drátt-
arkrókur, sumar-vetrardekk.Fæst á yfir-
töku láns. upplýs. 864-2963

Volvo S80 dökkblár, ek 80 þús, árg 
2000, ssk, sumar og vetrardekk, smur 
og þjónustubók frá upphafi, leður, innb. 
GSM sími o.fl. Verð 1600 þús, áhvíl. 1 
millj. Ath. skipti á ódýrari. Nánari uppl. 
og myndir á www.smile.is eða í síma 
847 0758

Subaru Legacy 4WD Station árg 2001. 
Sjálfsk, ek 92.000. Ný tímareim og 
allur nýyfirfarinn. Góð sumardekk fylgja. 
Bíll í toppstandi. Verð 1.050.000. S. 
663 4117.

Til sölu crysler Town & Country Lxi 2002 
ekinn 104 þús. mph. leður, rafmagn í 
hurðum, rúðum, speglum, krókur og flr. 
skoða öll skipti uppl. Siggi 825-2120

TILBOÐ! VW FOX árg. 07 ek. 9000 til 
sölu Yfirtaka á láni og 100 þús út. Ás. 
1200 þús, áhv. 1000 þús S: 6641053

 2 milljónir +

M. Benz R500 4 Matic 2006 ek. 46 þús. 
Þessi er með öllu. Ásett 7.390 þ. Tilboð 
5.990 þ. 1140 þ. út og yfirtaka 4850 þ. 
Ath skipti. S. 868 4785.

Volvo S40 svartur, ek. 22 þ., árg. 
05/2005. 1,8 bensín, bsk., 17“ low 
Profile sumar- og vetrardekk fylgja með. 
Álfelgur, ljósgrátt leður og álinnrétting. 
Deluxe pakki. Einn eigandi. Verð 2,150 
m.kr. GSM 856 7150.

Flottur F350 bíll til sölu. Árg. 2005 og 
ekinn 87þús. Glæsilegur bíll í topp-
standi. Uppl. í 695-4000.

100% Lán! Yfirtaka á láni 35 þ. á mán. 
Opel Astra turbo ‘07 ek. 15 þ. til sölu. 
17“ felgur, vetra og sumardekk, glábón 
húð, spoiler, filmur. Skipti ódýrari. Mp3 
spilari ofl. S. 616 1216 & 897 9102. 

BMW X3 díselL 2006 ssk., leður, panor-
ama þak, fjarðlægðaskynjarar. Bíll með 
flest öllum aukahlutum. Ásett 5,9, Ákv. 
4,6, afb. 63 þ. á mán. Skoða skipti á 
ódýrari. Uppl. í s. 840 1719.

2005 Cadillac Escalade ESV Platinum 
AWD. Geggjuð græja, einn með gjör-
samlega öllu td. 2 DVD skjáir, hiti og 
kuldi í sætum og glasastandi. Tilboð 5,3 
millj. Á sama stað óskast lítið iðnaðar-
húsnæði til leigu. Uppl. í s. 896 1974.

Altina B10 árg. ‘00 350 hö. 5,7 sek. 
í 100, TV, sími, 6 diska magasín ofl. 
Einn af 2 á landinu. Verð 3,9 áhv. 3,6. 
S. 691 9374.

Toyota Land Cruser 120 ‘06. Ek. 80 þ. 
8 manna. Áhv. 4.300 þ. Yfirtaka. Uppl. 
í s. 867 9121.

 Bílar óskast

Óska eftir sjálfskiptum bíl á verðinu 0-
250.000. uppl. í s. 822 0090.

Einstæð 2 barna móðir óskar e/ bíl 
á verðb. 40-50 þ. helst sk. Uppl. í s. 
844 6531.

Óska eftir bílum fyrir ca 15-100 þús. 
stgr. Mega vera klesstir eða bilaðir. 
Athuga allt. Uppl. í s. 898 2111.

Vantar ódyran/gefins bíl til að breyta 
í rafmagns. Vél o.fl. má vera í ólagi. S: 
6943100

Sendibíll háþekja t.d Benz Sprinter eða 
álíka bíll ekki eldri en ‘96. S. 896 6655.

ATH ATH ATH!Óska eftir Deawoo helst 
Nubira. Má þarfnast lagfæringar. Uppl. í 
s. 867 3836, Bjarki.

Óska eftir Nissan X-trail diesel. Einnig 
óskast bilaður japanskur bíll. S. 866 
7723.

 Jeppar

Hilux árg. ‘07 ekinn 11 þús., 35’’. Verð 
3.9 bein sala. Uppl. Bílasölu Vesturlands 
sími 437 2100.

Starex 2004 117 þús. km. Litað gler og 
álfelgur. Verð 1990 þús. áhv. ca. 1850 
þús S. 895 9540.

Land Cruiser 2006, 120GX, sjálfsk+dies-
el, m.krók 33000km kr.4.790.000 s:691-
1849

Til sölu Toyota LandCruiser 100 dísel 
árg. 2001. 7 manna, svartur samlitaður. 
38“ breyttur (en er á nýjum 35“) með 
Dana 50 að framan ekinn 129.000 km 
lítur mjög vel út. Fjarstart, þjóvavörn, 6 
diska spilari, leður, tölvufjöðrun, spoiler, 
kastaragrind, aukasett af felgum fylgir 
og léleg 38“ mudder Ásett verð 4850 
þ. kr. eða tilboð S. 893 6840 bensen@
mi.is

Landcruiser 200 dís. 08. ek. 2000 km. 
Navig, sóllúga, krókur, heilsársdekk. 
Verð 11,3 m.kr. Uppl. í síma 662-3400

Landcruiser 200 5,7L bensín. Nýr ‘08 
Navig, sóllúga. Verð 10,5 m.kr. Uppl. í 
síma 662-3400 / 662-3100

Toyota Hilux ‘06. Ek. 34 þ. km. 35“ 
breyttur, hús. Toppbíll Verð 3,4 m.kr. 
Uppl. í síma 662-3400

Toyota Tundra 5,7L Bensín Nýr bíll. 20“ 
álfelgur, lok á palli. Verð 5,1 m.kr. Uppl. 
í síma 662-3400 / 662-3100

Nissan Navara 2,5 Tdi ‘04. Ek. 100 þ., 
35“ breyttur. Verðh. 2,4 millj. S. 861 
2400.

Patrol Elegance árg 2000 Ekinn 135þús 
35“ breyting nýuppt olíuverk, nýjir ABS 
nemar að framan o.fl, ný dekk og felgur, 
þjónustubók, topp eintak, verð 2.2 m. 
Til sölu og sýnis hjá Nýju Bílahöllinni. 
Uppl í síma 669 1010

Land Rover Discovery ‘98 ek. 205 þús. 
vel við haldinn. verð 700 þús. uppl. 
847-4225

Pajero Intense 2007, ek aðeins 12 þús 
km. 3.2 dísil turbo sjálfsk., xenon, 20“ 
álfelgur, heilsársdekk, krómuð vara-
dekkshlíf, dráttarbeisli, ofl.uppl í s. 825 
2424. Glæsilegur bíll.

Mitsubithi PAJERO Intsyle DIESEL. 
NÝR BÍLL.7 MANNA Leður Toppluga.
Bakkmyndavél. Einn með öllu.Skipti á 
ódýrari.S: 898-2811

Toyota Landcruser GX 90 Diesel árg 
1999 ekinn 190Þ 33“ Dekk Góður bíll 
Verð 1550.Lán 900.S: 898-2811.

Hyundai Terracan ‘05. Ek. 60 þús. 32“ 
dekk, filmur, grind að framan og 2 
dekkjagangar. Vel útlítandi. Uppl. í s. 
860 7200.

Toyota Hilux Extracab 92 fjallabíll með 
gormum að aftan og loftlæsingu. 
Loftdæla aukatankur og fleira. Mjög 
heill bíll verð tilboð uppl í síma 891 
6769.

Toyota Land Cruiser 120 GX, ‘04, 35“ 
breyttur, ssk, ek. 82 þús. v. 4.290 þús. 
Uppl. í s: 6605535

Toyota LandC. 100 skr. 03/05, ek. 94 
þ. Nýleg dekk og bremsur. Toppgrind, 
leðurinnrétting, sóllúga, tensfjöðrun, 
bakkmyndavél og nav. Glæsilegur bíll. V 
6.750 þ. Ath. skipti á LC. S. 699 3467.

Einn með öllu
Skriðgír, loftlæsingar, gormar, 38“ 350 
sbc, 700 ssk. 44“ kantar. V.600 þ. S. 661 
2153 skoða skipti.

Nissan Terrano árg. ‘99, ek. 177 þús. 
Sjsk, topplúga, krókur, góð dekk, 7 
manna. V. 990 þús. Áhv. 352 þús. Uppl. 
í s. 895 3336 & 897 4219.

Auðveld kaup
Jeep Wrangler X 2004 4,0 ssk., 33“ 
breyttur,nýjar felgur + dekk, ek. 20 þ. 
áhv. 2670 þ. ásett verð 2990 þ. afb ca. 
40 þ. á mán. Uppl. í s. 820 4469.

Topp Cherokee, árg.01. Ek 75 þ.m. 
Leður.Verð 1770þ, tilboð 1420 þ. S. 
8200864

Toyota LC 90 ‘97. ek. 270 þ. 35“breyttur, 
7 manna, ssk., króm, grind og kastarar. 
Nýleg dekk og 12.5“breyðar Prime felg-
ur. Uppl í s. 864 6969.

Dodge Dakota 4x4 pallbíll með húsi 
árg. 2000 ekinn 145000 þús.km. Allur í 
toppstandi, dökkar rúður í afturgluggum 
og pallhúsi. Skemtilegur og töff bíll. 
verðhugmynd. 900.000.- upplýsingar í 
s. 661 2280.

Til sölu breyttur Toyota 4Runner árg. 
‘93, ek. 90 þús. Verð 500 þús. Uppl. í 
s. 864 7684.

Til sölu Mitzubishi Pajero árg 97 ekinn 
220þús Vel viðhaldið Verð ca 490þús 
uppl s: 8602068

2000 Benz E320 4matic. Einn með öllu, 
frábær í snjó. Bill í toppstandi. Alltaf 
þjónustaður hjá Ræsi. Áhv. 1.450þ verð 
2.390þ. S. 869-5336

3 herbergja, 100 fm íbúð til leigu á 
Veghúsastíg. Uppl. í síma : 6608505

Volkswagen Passat ágr.98 Vel með far-
inn. Frábær fjölsk.bíll. Uppl. 894 6179 
Atli

 Fornbílar

Ford Lincoln ‘73 V8 460 C6 Sjs. Ek. 60 þ. 
Rafmagn og hvítt leður. S. 662 2452

 Pallbílar

Ford F150 Lariat árg. ‘05, verð 3.290.000, 
ath skipti, möguleiki á 100% láni. Uppl. 
í s. 898 2111.

Chevrolet 1500 silverado LTZ árg 2007 
ekinn 16Þ km einn með öllu DVD 
Topplúga 20“ dekk.Bara flottur!!.S:898-
2811. www.plusgallery.is

MMC Canter 7,5 tonn vél 3,9 burðageta 
4.150 kg ek aðeins 70 þús árg. ‘00. Ásett 
verð 1.790.000. Uppl í s. 898 0502.

MITSUBISHI L200 DOUBLE CAB GLS 
4WD Árgerð 2005 Ekinn 87 þ. km. Uppl. 
í síma 696 1050.

Ford F350 King Ranch 03/2007, 37“ 
breyttur, ek. 25 þús. 4“ tvöfalt púst. 
Húðaður pallur o.m.fl. Er í ábyrgð, á til 
hús á pallinn. Þessi er með öllu drasl-
inu. 400 þús út + yfirtaka og hann er 
þinn. Uppl. í s. 820 4469.

HYUNDAI GETZ GLS 2004
Ek.31.þkm. 5 Gíra, Geislaspilari, 
Rafdrifnar rúður, Pluss áklæði.  

V. 1.020.- Lán. 890.000.-

VW BORA 8VI 2000
Ek. 185.þkm. 5 Gíra, CD, Rafdr. rúður, 

Nýr gírkassi, Ný kúppling, Nýr vatnskassi, 
Ný yfirfarinn af Heklu. Bíll í toppstandi.

V. 580.000.- 

CHEVROLET EQUINOX 4X4 2004 
Ek.30.þkm. Sjálfskiptur, Filmur, CD, 
Topplúga, Dráttarkúla, Rafm. í öllu, 

Leðuráklæði, Minni í sætum o.fl.

V. 2.990.- Möguleiki á góðu láni

M. BENZ ADRIA STARGO 2004
Ek.59.þkm. 5 Gíra, CD, 

Bakkmyndavél, TV, Fortjald, Sturta, 
klósett, Leður á öllu. Einn með öllu. 

Upplýsingar í s. 578-1974

VW PASSAT HIGHLINE 2006
EK. 40.þkm. 6 Gíra, CD, Topplúga,

Leður + alcantara, Hiti í sætum, Kastarar, 
Álfelgur o.fl. Gullfallegur bíll

V. 2.590.- Möguleiki á góðu láni 

FORD EDGE SEL 4X4 2007
EK.36.þkm. SSK. Leður, Álfelgur, CD, 

Rafdrifin sæti, Mjög eyðslugrannur bíll.

V. 4.450.- Möguleiki á góðu láni

RANGE ROVER SPORT TDI 2006
EK. 30.þkm. Sjálfskiptur, Álfelgur, CD, 
Dráttarkúla, Topplúga, Magasín, Leður.

V. 7.900.- Lán. 6.500.-

FORD F-150 KING RANCH 4X4 2006
Ek. 23.þkm. Sjálfskiptur, 20” Álfelgur, CD, 
Hraðastillir, Palllok, Rafm. í öllu, Magsín.

Einn með öllu. Sjón er sögu ríkari.
V. 4.150.-  TILBOÐ: 3.650.-

INFINITY G 35 2006
EK. 2 þkm. Sjálfskiptur, Álfelgur, CD, 

Leðuráklæði, Rafdrifin sæti, Hiti í sætum ,
Lyklalaust aðgengi, Bose hátalarakerfi.

V. 4.990.- Gott lán getur fylgt

Opnunartími:
Mánud.-Föstud. 10:00 - 18:30

Laugard. 11:00 - 16:00

s. 567-1800

Eigum til mikið úrval af öllum 
gerðum bifreiða.

 1500 bílar á skrá á einum stað
Finndu bílinn á

www.bilamarkadurinn.is

Smiðjuvegur 46 gul gata
www.bilamarkadurinn.is
bilamarkadurinn@bilamarkadurinn.is



SMÁAUGLÝSINGAR

Ford F 350 FX4 2006 35“, 6,0 disel, 
ek. 29 þ. km. Brimborgarbíl í ábyrgð. 
6 gíra bsk., 6 manna, vsk bíll, rafm., í 
öllu, toppl., leður og fl. Eins og nýr. Lán 
3680 þ. ásett verð 3990 þ. Skoða tilb. 
og skipti. Uppl. í s. 820 4469.

 Sendibílar

ISUZU NRP 65
Árgerð 1998 195.000 km. Kassabíll með 
lyftu, milligerði fyrir 6 hesta. Nýir demp-
arar, yfirfarðar bremsur og túbína. Góð 
dekk. Ný skoðaður. Verð 1.300.000. 
Sími 825 5736.

Nissan Vanettie ‘98 sk. 09. Bíll í topp-
standi á tilboði 199 þ. S. 897 6537.

Ford Transit 85 T300 árg,2004 Ekinn 84 
Þ km Klæddur með krossvið að innan. 
verð 1590 Þúsund Uppl ss 8622025

 Húsbílar

Fiat Elnagh P250, árgerð ‘05, 2006, 
ekinn 8000 km. hlaðinn aukabúnaði, 
verð 6.350.000. Góðir lánamöguleikar í 
boði. Uppl. í s. 898 2111.

 Mótorhjól

Óska eftir 85 cc krossara ekki eldri en 
‘05. Verður að vera í góðu lagi. Uppl. í 
s. 692 3099.

 Fjórhjól

Fjórhjól Honda 400 árg. 2005 til sölu. 
Ek. 2000 km. Verð 520 þ.kr. Uppl. í síma 
660 9970.

CanAm 800, Nýtt hjól, álfelgur. Verð 
1.200 þús. Uppl. í síma 662-3400 / 
662-3100

CanAM 650 árg.07. Lítið notað, 
spil+dráttarkúla. Verð 1.050 þús. Uppl. 
í síma 662-3400 / 662-3100

Yamaha IFZ 450 árg. ‘05, mikið breytt 
frá USA. Uppl. í s. 840 4211.

 Vélsleðar

Arcticcat M1000 153“ Sno Pro. Vel útbú-
inn og fallegur sleði. Uppl. í s. 899 
4424.

AC ZR440 Sno pro árg. 97, öflugur og 
léttur sleði. Verð 195 þ. Uppl. í s. 893 
7203, Birgir.

Gullmoli
Til sölu hvítur Polaris XC 700 árgerð 
2000, ekinn 1000 km. Verð 510.000. 
Fæst á 390.000 stgr. Fyrstur kemur, 
fyrstur fær. Upplýsingar í síma 866-
7764

RX1 first skr. ‘04 ek. 500 km. Verð 580 
þús. Uppl. í s. 896 9566.

 Kerrur

Kerrur - Vélsleðakerrur, íslenskar og 
þrælsterkar www.kjalfell.is runar@kjal-
fell.is S. 452 4545.

Vetrartilboð á Brenderup 
kerrum

2 metra kerrur frá kr. 99.970 m/VSK! 
Sjón er sögu ríkari !! Margar stærð-
ir í boði! Lyfta.is - Njarðarbraut 3 - 
Reykjanesbær - Sími 421 4037 - www.
lyfta.is

Haulmark árg. ‘04, lítillega skemmd á 
annarri hliðinni. V. 500 þús. Á sama 
stað til sölu lok á pall á Ford F 250/350. 
Uppl. í s. 820 4469.

 Hjólhýsi

Glæsilegt tabert hjólhýsi til sölu með 
nýju fortjaldi, gott land fylgir í þjórsár-
dal. Uppl. í s. 847 5414.

 Fellihýsi

Vetrartilboð
Palomino Yearling árg. 2004 Lítið not-
að,mjög vel með farið,alltaf geymt inni. 
Sæti og svefnaðstaða fyrir 8 manns. 
Sólarsella, ísskápur, svefntjöld, 220v, 
grjótgrind, Truma miðstöð, Útvarp-CD, 
Ferðaklósett, útistólar og eitthvað af 
borðbúnaði. Verð 850.000 stgr. Á sama 
stað einnig til sölu frábær fjölskyldu 
og dráttarbíll, Subaru Forester 08/06 
sjálfskiptur, í toppstandi. Uppl.í síma: 
899-8007

 Vinnuvélar

Til sölu JCB beltavél 8052 árg. 00. Ek. 
4800 klst. Ný belti og mótor. S. 898 
7473.

 Bátar

Avon Searider 70hö mercury. Tilboð 
óskast. S. 662 2452.

 Hjólbarðar

Toyota Landcruiser felgur til sölu. Er 
með orginal felgur undan 120 bíl á 40 
þ. Og 19“ undan 100 bíl á 100 þ. S. 
693 1968.

35“ Bf goodride micro skorin jeppadekk 
með nöglum til sölu. Verð 65 þús. Uppl. 
í s. 898 0510 & 615 1415

 Varahlutir

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
Renault Kangoo. Viðgerðir. Einnig air-
bag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 
892 7852.

Japanskar Vélar/Bílstart, 
Bílapartasala

Erum að rífa flestar gerðir japanskra og 
kóreskra bíla, Fiat, Opel, VW ofl, sérstök 
áhersla á Nissan og MNC. Opið 08-18. 
S. 565 3400 & 893 2284, partasolur.is

Bremsuhlutir og vatnskassar í flest-
ar gerðir bifreiða. Bílaþjónninn - 
Smiðjuvegi 4a s. 567 0660.

Er að leita af kveikju í Mazda 121 Demio 
2001 árg. Uppl. Atli í s. 821-3078

Afturhásing undan Ford Econline E350 
til sölu. S. 616 9611.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Tökum að okkur þrif í heimahúsum. 
Erum tvær vanar saman. Uppl. í s. 845 
6249 & 695 9053.

 Garðyrkja

Vetur, sumar, vor og haust. Vanir 
menn, vönduð vinna! Upplýsingar veita 
Ólafur 661 2005 & Hilmar 699 8509 
Kletthamar ehf. www.kletthamar.is

Getum tekið að okkur húsgrunna, stóra 
sem smáa sem og aðra jarðvinnu. Fljót 
og góð þjónusta. Stálás ehf. s. 860 2610 
stalas@simnet.is

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og ein-
staklinga og klippingar og umhirðu á 
görðum. Uppl. í s. 616 1569.

 Ráðgjöf

Náms- og starfsráðgjöf, hver er þín leið. 
Tímapantanir s. 899 8588, Hrönn.

 Málarar

Sumarið er komið!
Íslenskir málarar ehf. Öll málningar-
þjónusta. www.mala.is S. 517 7335. 
Löggildir málarameistarar.

Málameistari getur bætt við sig verkefn-
um. Uppl. í s. 899 6400.

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., 
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 659 4403.

 Húsaviðhald

Febrúar tilboð 20% 
afsláttur.

Málarameistari getur bætt við 
sig verkefnum. Stigagangar, 
sameignir og íbúðir, gamalt 

og nýtt.
Upplýsingar í síma 869 3934 
Ingimundur Málarameistari.

Glerjun/gluggaviðgerðir!
 Móðuhreinsun glerja 

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og 
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir 
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér 
að kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, 
s. 860 1180.

Húsaviðhald!
Þak- og utanhússklæðningar og allt 
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. 
S. 892 8647.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, 
s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315.

Húsasmiður auglýsir. Þarf að skipta um 
rennur, opnanleg fög, glerja? Tilboð, 
tímavinna. S. 553 2171.

 Spádómar

Stína Lóa Spámiðill
Tarrot & draumráðningar. 

Leiðsögn um ástir, viðskipti og 
fjármál.

Sími 908 2008 & 462 2811 
- Visa/MasterCard Opið til 02 
alla daga. Geymið þessa aug-

lýsingu.

Englaljós S. 908 5050 & 
863 1987

Er spennandi tími framundan? 
Hvað viltu vita um framtíðina? 

Andleg leiðsögn, fyrirbænir, 
trúnaður. Er við alla daga frá 

11-01.
Lára spámiðill. Visa/Euro.

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrir-
bænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl. 
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

 Múrarar

Get bætt við mig verkefnum t.d flísa-
lögn, múrverk úti og inni. Viðgerðir. 
Uppl. í s. 846 0995.

 Rafvirkjun

RafList

Löggildir rafverktakar
Getum bætt vid okkur allri 

almennri raflagnavinnu, nýlagn-
ir, vidhaldsvinna,

og fagleg ráðgjöf.
Uppl. í s. 823 8860 & 696 0502.

www.raflist.is

 Trésmíði

Seljum og leggjum parket
Tökum að okkur lagningu, slípun, lökk-
un ofl. á parketi, eigum margar tegundir 
af gegnheilu parketi til sölu. Hröð og 
góð þjónusta. S. 659 7596

Húsasmíðameistari óskar eftir verkefn-
um. Uppl. í s. 869 2159.

LAUGARDAGUR  16. febrúar 2008 11



 16. febrúar 2008  LAUGARDAGUR12
SMÁAUGLÝSINGAR

 Önnur þjónusta

Erum með 4 trailerbíla, 2 hjólagröfur, 16 
og 13 tonna, 3.t. beltagröfu með brot-
fleyg. Getum bætt við okkur verkefnum. 
S. 534 0210 & 894 0210, Guðmundur.

Snjómokstur og öll almenn gröfuþjón-
usta. Geri tilboð eða fast tímakaup. S. 
661 1979 Sigurður.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Við hjá K-Matt ehf höfum fengið blóð-
sykursmæla og strimla á frábæru verði 
sem hefur ekki þekkst áður. Upplysingar 
i sima 421 8999 eða k-matt@simnet.is . 
Opnunartimi er a milli 9-11:30 og 13:15-
16:30 alla virka daga.

Stubbastandar
Viltu losna við sígarettustubbana, bæði 
standar og á vegg. Standur ehf. Uppl. í 
s. 842 2535.

Til sölu ódýrt; hillusamstæða í stofu 
úr dökkum massífum við h200 b190 
d40cm. Stórt sófasett grænt leður 
3+2+1. Tölvuskápur með útdraganlegu 
skrifborði. Mjög góður þar sem er lítið 
pláss. Einnig skápur með glerhurðum 
og tveimur skúffum 185x90 og stakur 
stóll með bláu tauáklæði. Uppl. í síma 
8986412 og 8983420.

Til sölu Sarbina lakkslípivél í góðu lagi. 
Breydd á pappír er 1,20 cm. Uppl. í s. 
895 7496.

Eldhúsinnréttingar og skápar til sölu ! 
allt ónotað og nýtt efni, fínar skúffur 
og brautir, og fl. Uppl síma 896-4111 
Friðrik.

2ja ára vel með farið leðursófasett, 
1+2+3 með tungu og fótskemli. Hægt 
er að festa tunguna við einingarnar 
þrjár á 3 vegu. Verð 70þús. Uppl. í síma 
6699424

Spansuðu helluborð til sölu 77 cm með 
snertirofum. Lítið sem ekkert notað. V. 
90 þ. Fæst út úr búð á yfir 150 þ. Uppl. 
í s. 695 1575.

Þvottavélar
Til sölu nokkrar yfirfarnar þvottavélar. 
Tökum bilaðar upp í. Einnig varahlutir 
í þvottavélar. S. 847 5545. Opið um 
helgina.

Pappasax
Til sölu pabbasax og krausepappírs-
kurðahnífur hentur fyrir litla prentsmiðju 
eða bókbindara. Uppl. í s.896 0150

 Gefins

Iðnaðarhurðir með brautum fást gef-
ins gegn því að vera sóttar. Önnur 
er 330x350 og hin er 400x400 með 
mótor. Gamlar en að mestu í lagi. Uppl. 
í síma 898-3420.

Lítið borðstofusett of skenkur fæst gef-
ins geng því að vera sótt. S. 664 6905

 Óskast keypt

Óska eftir að kaupa hlaupabretti. Uppl. 
í síma 860 1703.

Hvaltennur
Óska eftir að kaupa Hvaltennur. Uppl. 
s.860 9050.

 Hljóðfæri

Stagg Þjóðlagagítar
Poki, ol, stilliflauta, auka strengjasett, 
eMedia tölvudiskur. Kr. 13.900 Fáanlegir 
Litur: viðarlitaður, sunburst, svartur, 
blár. Gítarinn Stórhöfða 27 S. 552 2125 
www.gitarinn.is

Mikið úrval af nýjum og notuðum harm-
onikkum á frábæru verði! www.4you.is 
Eddufelli 2 s. 564 2030

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli 35. 
S. 552 7095.

 Vélar og verkfæri

Handlyftivagnar 2.500 Kg Hraðlyfta 
(QL). Verð 24.900 þús. PON ehf s. 
552 0110.

Óska eftir öllum almennum verkfærum, 
t.d. lyklum, slípirokkum, rafsuðum o.fl. 
Uppl. í s. 892 1272.

 Skotvopn

remington 710 riffill, .270kal, skaft plast 
kíkir og fótur. uppl s: 4960374

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.545 kr/m2, timbur 
1x6 og 2x4, uppl. í s: 840-7273 og á 
ulfurinn.is

 Verslun

HEILSA

 Baðstaðir

Japanska baðið - Nýtt - 
Nýtt - Nýtt !

Líkamsskrúbbun - pottur (frítt) - Power 
nudd - gómsætur matur. Verð kr. 5500. 
Detox = úthreinsun ofl. Japanska baðið, 
Skúlagötu 40, gengið inn frá Barónstíg. 
(Næsta hús við Janus). S. 823 8280.

 Heilsuvörur

Aloe vera drykkurinn
Var með ristil- og magavandamál í 
22 ár. Aloe Vera næringardrykkurinn 
hjálpaði mér. Sjálfstæður dreifingaraðili 
FLP, Guðmundur A. Jóhannsson, s. 662 
2445 eða á www.4ever.is

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896-
4662 www.lifsstill.is

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

Lr-kúrinn er tær snilld. Léttist um 22 kg 
á 6 mánuðum. www.dietkur.is Dóra 
869 2024.

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ismennt.
is

 Nudd

Whole body massage Telepone 862 
0283.

 Námskeið

Jóga & Velliðan á Reykholti www.ice-
landyoga.com S: 435-1260

 Ýmislegt

Súrefnismettunarmælar á frábæru verði. 
Einnig höfum við aðgang að öllum 
mögulegum vöruflokkum. Það sem við 
eigum ekki reynum við að útvega. K-
Matt ehf. S. 421 8999 eða k-matt@
simnet.is Opið 09-11:30 & 13:15-16:30 
alla virka daga.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Antík á Selfossi! Koppar og kirnur, kíkið 
í búðina og á netið:www.maddom-
urnar.com

LEÐURSÓFASETT 3+1+1
Mjög vandað hágæðasett frá Öndvegi til 
sölu. Verð 190 þús. (kostar nýtt ca. 500 
þús). Uppl. í s. 588 9388 & 699 0065.

Gott Verð
Ljósbrún hornsófi 6 .mán og 
hátt leðurborð úr Hagkaup. 
Svört kína hilla úr Línunni. 

Lasyboy, 3 nuddbekkir og margt 
fl. Til sölu.

Uppl.s. 663 3053.

 Heimilistæki

Til sölu 3ára hvít AEG - FAVORIT upp-
þvottavél. Kostar ný um 85.000 kr. verð 
aðeins 30.000kr. Uppl. í s. 820 3145.

 Gefins

6 mánaða tvöfaldur amerískur ísskápur 
fæst gefins gegn því að vera sóttur. 
Uppl. í s. 846 2341.

 Dýrahald

Opið virka daga frá kl. 11- 18 og laug-
ardaga frá kl. 11-16. Fiskislóð 18, 101 
RVK.

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

4 Silkyterriertíkur afhend. 9 mars 
örmerktur, bólusettur og með ættbók. 
Uppl. í síma 699 5454.

Dýrabær
20% afsláttur
á kattaklórum.

Dýrabær Smáralind og
Hlíðasmára 9, Kóp.
www.dyrabaer.is

Amerískir cocker spaniel hvolpar til sölu 
Ættbókafærðir og heilsufarskoðaðir. 
Nánari uppl. á www.draumora.com eða 
í síma 661 9876 Karen

Garfield er týndur og er sárt sakn-
að!er eyrnamerktur en ekki með 
ól.s:6917168-6964922

Bósi er týndur, hann er inniköttur og býr 
i Seljahverfinu en fór út á þriðjudags-
kvöld. Hann er svartur og hvítur, ekki 
með ól en er örmerkturmeð flögu, er 
9mán. Hans er sárt saknað. Fundarlaun 
í boði Ingibjörg S:862-7074/587-8074

Papillon
Yndislegur hvolpur (rakki) til sölu. 
Ættbók frá HRFÍ. Uppl. í s. 696 4338.

Tveir chihuahua rakkar til sölu. Þeir eru 
hreinræktaðir og gullfallegir. Uppl. í s 
865-7670.

NULL
Til sölu hreinræktaðir langhunda hvolp-
ar. Heilsufarsskoð., örm. og með ættbók 
frá Íshundum. Tilbúnir til afhend. Uppl. í 
s. 863 0474. www.123.is/manaskin

Schafer hvolpar til sölu, með ættbók frá 
HRFÍ. Tilbúnir til afhendingar. Frábærir 
fjölskylduhundar. Upplýsingar í síma 
615 5000.

Please Pet Nutrition. Náttúrulegt nammi 
og bitafiskur fyrir hunda og ketti. Gefur 
árangur í þjálfun og leik. Fæst í Bónus. 
www.please.is

Óska eftir kettling á gott heimili. Uppl. 
í s. 866 4440.

Mjög fallegir Chihuahua hvolpar með 
ættbók til sölu. Tilb. til afh. Uppl. í s. 
897 8848.

Til sölu flottur Silky Terrier hvolpur. 
Heilsufarskoðaður, örmerktur m/eð 
ættbók. Uppl. í s. 897 9257.

 Ýmislegt

Til sölu rúmlega 18 fm gullfallegt parket 
og undirlag. 30.000.kr Uppl. í síma 
8489567

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Byssur

Aðalfundur SKOTVÍS.
Aðalfundur Skotveiðifélags 

Íslands verður haldinn í 
Gerðubergi þriðjudaginn 19. 

febrúar n.k. kl. 20:00.
Venjuleg aðalfundarstörf.

Stjórnin

 Hestamennska

Leðurtöskur kr. 5.055,- 

Til sölu/leigu hestakerrur. 2-3ja og 4 
hesta. Þýskar, léttar, sterkar. Hagstætt 
verð. Eigum 4 hesta á lager á gamla 
verðinu. Hægt að fá lán. Sími 693 4171 
& 698 2333.



SMÁAUGLÝSINGAR

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Íbúð fullbúin húsgögnum til leigu á 
Jótlandi,Danmörku, til lengri eða 
skemmri tíma. Uppl. í s. 847 5414.

NÚ ER RÉTTI TÍMINN! Fasteignaverð 
á Spáni hefur ekki verið lægra árum 
saman! Af því tilefni bjóðum við hjá 
HGH-Properties upp á gott úrval að 
fallegum eignum á frábæru verði. Ekki 
hika, hafðu samband strax í dag. http://
hgh-properties.com

TIL LEIGU glæsilegt nýstandsett hús-
næði. Leigist sem 340m2 tvær sam-
liggjandi íbúðir eða sem 170m2 stakar 
íbúðir. Hentar fjölskyldum, vinnuflokk-
um, fyrirtækjum, félagasamtökum eða 
sendiráði. Frábær staðsetning umkringt 
útivistarsvæðum og í göngufjarlægð frá 
skóla, verslunarmiðstöð og félagslífi. Sjá 
nánar www.pulsinn.com/hus

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Herbergi til leigu. Sameiginlegt eldhús 
og baðherbergi. upplýsingar í s. 849-
5422 a milli 14 og 19

Good rooms for rent in city center. Use 
of kitchen and bathroom. Please call 
849-5422 between 14 and 19

Prag, Tékklandi 2ja herb. íbúð til leigu. 
Kr. 15 þús. vikan. Uppl. í s. 466 3925.

3 herb. 113 fm íbúð í fjölbýli í Hfj til 
leigu. Uppl. í s. 661 8902.

Herbergi til til leigu
Húshjálp, aðeins góður aðili kemur til 
greina. Uppl. í s. 867 3954.

Herb.Reykl. til leigu á Laugarnesv. 55 þús 
á mán. Aðg. að eldh,WC,sturtu,neti,TV 
og þvottav Stefán 6637686 stebbar@
internet.is Bara karlm.25+ Einnig til 
leigu 2 geymslur: 9ferm kr20000+7ferm 
kr15000

Einstaklingsíbúð í Fossvogi um 30fm. 
Uppl. í s. 557 5058 & 866 4754.

Íbúð/atvinnuhúsnæði
Bjart 138fm húsnæði í 200 Kóp. 
Fallegt útsýni með mikið af gluggum. 
Sérinngangur. Hentar pari, listamanni 
eða sem atvinnuhúsnæði. Gæludýr 
leyfð. Laust strax. Uppl. í s. 896 3470 
& 552 3822.

Mjög góð 3 herbergja íbúð í Vogum til 
leigu með húsgögnum. Upplýsingar í 
síma 899 3622.

2 herb. 65 fm íbúð í lyftub. í Breiðh. 
Laus 1 mar. Leiguv. 105 þ. + hússj., 1 
og síðasti mán + tryggng. S. 842 2600 
e.kl. 17.

3 herb. 93fm íbúð í efra Breiðholti til 
leigu. Leigist til 6 mán í senn. 130 þús á 
mán. S. 695 1828.

3 herb. íbúð með húsg. til leigu í 113 í 
3 mán. Leiga 128 þús. Laus strax. Uppl. 
í s. 562 5410.

Til leigu lítið herb. á sv. 105 fyrir róleg. 
og reglus. einstakl. Með sameig. eldh. 
og baðh. Uppl. í s. 895 1441 e.kl.14 
arg@hive.is

4 herb. 120 fm íbúð í tvíbýli í Njarðvík á 
1. hæð til leigu m/rafmagni, hita og kap-
alkerfi. 2 mán fyrirfram. Langtímaleiga. 
V. 120 þús á mán. Greiðslur í gegnum 
gr.þj. Uppl. í s. 868 9424.

57,8 fm 2 herb. íbúð. í 105 norðurmýri. 
Leiga 105 þ. á mán. 1 mán. fyrirf. 
og 3 mán. leiga sem trygging. Aðeins 
reglusamir og skylvísir koma til greyna. 
Langtímaleiga uppl. í s. 896 0098 eftir 
kl. 13

 Húsnæði óskast

Stúdíó íbúð óskast sem 
fyrst.

Óska eftir að taka á leigu stúd-
íóíbúð helst með húsgögnum, 
en ekki skilyrði. Er reglusöm 
og róleg. Skilvísum greiðsl-

um heitið. Er í traustri vinnu. 
Greiðslugeta 40-60 þús.

Upplýsingar í síma 697 3386

3-4 herb íbúð óskast strax eða ekki 
seinna en 1. mars. Í lengri eða skemmri 
tíma. Erum reglusöm og reyklaus. 
Getum borgað fyrirfram einhverja mán-
uði ef þess er óskað. Uppl. í s. 868 7474 
eða hrunda@gmail.com

Feðgar óska eftir húsnæði í Hfj. Uppl. í 
s.848 8842

Óska eftir 4-6 herb. íbúð eða einbýlis-
húsi á Höfuðborgarsv. Góðri umgengi 
ásamt öruggum gr. heitið. Uppl. í s. 
899 2420.

3 herb. íbúð óskast frá og með 1. mars 
eða 1. apríl. Kostur ef það væri nálægt 
Réttarholtsskóla. Uppl. í s. 692 1681, 
Sandra.

Óska eftir íbúð í Rvk á sanngjörnu verði. 
Reyklaus og reglusöm. Sími 867-8757

Móðir með 2 börn óska eftir 3 herb. 
íbúð frá 1 mars. Skilvísum gr. heitið. S. 
849 0372.

Ungur, reglusamur maður óskar eftir 
íbúð á höfuðborgarsv. Uppl. í s. 846 
5559.

 Húsnæði til sölu

Hús til sölu í Hrísey 85 fm verð 8,5 
brunab. 11,3 Uppl. í s. 896 2888.

 Sumarbústaðir

TYM Fjölnota tæki
Grefur, slær, mokar, plægir, tætir, borar 
og margt fl. 3ja ára ábyrgð. Hagstæð 
lán. tym.is s. 697 3217.

 Atvinnuhúsnæði

Ca. 200 fm húsnæði til leigu við 
Smiðjuveg. Uppl. í s. 699 3737 & 894 
2359.

Óskum eftir iðnaðarhúsnæði til leigu 
á stór Rvíkur svæðinu fyrir matvæla-
vinnslu, 250 til 350 fm. Uppl. í síma 
6630522 og 6630524

 Geymsluhúsnæði

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir 
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í 
20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu 
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074. 
Sækjum og sendum búslóðirnar.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Heilsuakademían í Egilshöll óskar 
eftir hressum starfskrafti í móttöku. 
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára 
aldri og með mikla þjónustulund. Áhugi 
á líkamsrækt kostur. Tilvalið starf með 
háskólanámi. Skemmtilegt og lifandi 
starfsumhverfi. Áhugasamir sendi feril-
skrá á valdis@ha.is

Hreingerning
Óskum eftir að ráða nú þegar 

starfskraft til að sjá um 
ræstingar, hreingerningar og 
bónvinnu. Íslenskukunnátta 

skilyrði. 
Uppl. í s. 699 8403 & 896 5066.

Pípulagnir
Faglagnir ehf óska eftir að ráða vana 
pípulagningamenn. Góð verkefnastaða. 
Uppl. í síma 824 0240, Steinar.

Hjá Jóa Fel
Holtagarðar

Óskum eftir að ráða hörku-
duglega manneskju í 

afgreiðslu í bakaríð hjá Jóa Fel 
Holtagörðum. Vinnutími 12-18.

Íslenskukunnátta skilyrði.
Upplýsingar gefur Dóra í síma 
861 2417 eða Unnur í síma 893 

0076.

Ertu vanur á grilli?
Gullnesti grafarvogi óskar eftir 

röskum starfsmanni á grill.
Upplýsingar í síma 699 4100, 

Jón Þór.

Viltu vinna vaktavinnu? 
Viltu vinna með skóla ?
Hlöllabátar Þórðarhöfða óskar 
eftir duglegu fólki í vaktavinnu. 
Hentar vel með skóla, mikið að 
gera. Íslenskukunnátta skilyrði.

Hlöllabátar Þórðarhöfða. S. 
892 9846.

Afgreiðslustarf
Íslenskur Ferðamarkaður ehf. 

leitar að starfskrafti í fullt starf 
og hlutastarf. Starfið felur í 

sér að selja ferðir innanlands 
og veita almennar upplýsingar 
um Ísland. Hæfniskröfur: Góð 

tölvukunnátta Gott vald á 
tungumálum (enska skilyrði) 

Góð þjónustulund. Æskilegt er 
að umsækjandi hafi einhverja 
reynslu af afgreiðslustörfum 
eða reynslu í ferðageiranum.

Umsóknarfrestur er til 
25.febrúar 2008. Umsóknir 
sendast í tölupósti á hall-

dora@itm.is. Nánari upplýs-
ingar veitir Halldóra í síma 510 
5700, milli kl.08.00-16.00 alla 

virka daga.

- Matsveinn óskast strax 
-

Matsveinn óskast strax á Mörtu 
Ágústsdóttir til Netaveiða frá 

Grindavík.
Upplýsingar í síma 894 2013 & 

426 8286.

Bílaþvottastöðin Löður leitar að starfs-
krafti á starfsstöð sína að Bæjarlind í 
Kópavogi. Þarf að geta unnið fullt starf 
og byrjað sem fyrst Áhugasamir hafið 
samband við Róbert GSM: 898-7600.

American style 
Bíldshöfða og Skipholti

Vantar þig góða vinnu í föstu vakta-
vinnukerfi? Erum með störf í sal 100% 
vaktavinnu í sal. Mjög góð íslensku-
kunnátta áskilin. Skemmtilegt vinnuum-
hverfi, samkeppnishæf laun og frábært 
folk. Komdu að vinna fyrir rótgróinn 
vinnustað og sæktu um á american-
style.is

Afhending Dælulykla + skrifstofuvinna 
- Atlantsolía leitar að traustum aðila 
til að afhenda Dælulykla fyrirtækisins í 
Smáralind eða Kringlunni sem og vinna 
almenna skrifstofuvinnu hjá fyrirtækinu. 
Unnið er annan hvorn dag við hvort 
starf. Uppl gefur Hugi í síma 8253132 
eða hugi@atlantsolia.is.

Björnsbakarí-vesturbæ óskar eftir starfs-
manni í framleiðsludeild. Sigurður gefur 
frekari upplýsingar í síma: 699-8076. 
vinnutími er frá kl. 05-13.

Veitingahús óskar eftir starfsmanni í sal. 
Vinnutími er öll virk hádegi, tvö kvöld 
í viku og önnur hver helgi. Uppl. í s. 
822 5229.

Skóbúð. Þráinn skóari óskar eftir starfs-
manni í afgreiðslu í skóbúð og skó-
vinnustofu. 50% til 100% starf. Uppl í 
síma 822 4982.

Bar/ skemmtistaður
Óskar eftir starfsfólki í fulla vinnu og 
vaktarvinnu. Áhugsamir hafi samband í 
síma 697 8333 & 848 4924.

Óska eftir skipstjóra og háseta á 15“ 
krókabát með beitningavél, gerður út 
frá Breiðdalsvík. Uppl. í s. 898 1126.

Laust starf Samband Íslenskra 
Framhaldsskólanema óskar eftir 
umsóknum um laust starf á skrifstofu 
Sambandsins. Umsækjendur þurfa að 
hafa brennandi áhuga á félagsstörfum 
og er reynsla á því sviði ekki síður 
mikilvæg. Nánari upplýsingar í síma 551 
4410. Umsóknir sendast á netfangið 
asgeir@neminn.is

Rizzo Pizzeria.
Ertu hress og dugleg/ur, hafðu þá sam-
band við okkur. Mjög góður mórall og 
lifandi vinnustaður. Okkur vantar fólk til 
útkeyrslu og í afgreiðslu í fullt starf og 
kvöld og helgarvinnu. Nánari upplýs á 
Rizzo Pizzeria Grensásvegi 10

Sportbarinn Ölver
Vaktstjóri óskast í fullt starf, verður að 
vera vanur. Uppl. í s. 533 6220.

Sportbarinn Ölver
Getum bætt við okkur duglegum og 
hressum dyravörðum og barþjónum. 
Lágmarksaldur 20 ára. Uppl. í s. 533 
6220, Magnús og Halli.

Meiraprófsbílstjórar óskast. Óskum eftir 
vönum meiraprófsbílstjórum til starfa 
strax. Mikil vinna og góð laun. Umsóknir 
óskast sendar á islandsfrakt@ift.is

Vanan háseta vantar á 160 tonna neta-
bát frá Þorlákshöfn strax. Uppl. í s. 
892 0367.

Vanan háseta vantar á 160 tonna neta-
bát frá Þorlákshöfn strax. Uppl. í s. 
892 0367.

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

Er öryrki og get tekið að mér ýmis störf. 
Er á bíl og er vanur akstri. Uppl. í s. 553 
1760 & 892 2001.

 Viðskiptatækifæri

Lítið framleiðslufyrirtæki til sölu. 
Þetta er rótgróið fjölskyldufyrirtæki í 
fullum rekstri með góða viðskiptavild 
og stöðuga veltu. Þetta er pokafram-
leiðsla úr Sellophane og Polypropiline. 
Upplýsingar veitir Kristín í s. 861-6595

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Bráðmyndarleg kona óskar eftir fjár-
hagsaðstoð. Vinsamlegast leggið inn 
svör hjá fréttablaðinu merkt „555“.
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Olíudreifing ehf óskar eftir að ráða yfirvélstjóra á 
olíuskipið Laugarnes. Helstu verkefni Laugarnessins 
er að afgreiða olíu til skipa á Faxaflóasvæðinu og 
sinna tilfallandi birgðaflutningi um landið. Áhöfn 
Laugarness er hluti af starfsemi Olíustöðvarinnar í 
Örfirisey. Olíustöðin í Örfirisey er stærsta olíu-
birgðastöð landsins. Þar er tekið á móti stærstum   
hluta alls eldsneytis sem flutt er til landsins.

Viðkomandi þarf að hafa VS-3 réttindi

Starfið stendur báðum kynjum jafnt til boða.

Allar nánari upplýsingar veitir Einar Sveinn Ólafsson 
í síma  550 9944. Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á
tölvupóstfang einar@odr.is

Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.odr.is

Yfirvélstjóri
Laugarnes

Olíudreifing ehf. sér um dreifingu á fljótandi eldsneyti fyrir 
N1 hf. og Olíuverzlun Íslands hf.
Félagið hefur starfað frá 1. janúar 1996.
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is

Olíustöðin Örfirisey er stærsta olíubirgðastöð 
landsins. Þar er tekið á móti stærstum hluta alls 
eldsneytis sem flutt er til landsins. Í birgðastöðinni
er unnið á 12 tíma vöktum og felst vinnan í losun 
og lestun olíuskipa, afgreiðslu eldsneytis til skipa 
og rekstur dælubúnaðar og skilvindu. 

Starfið stendur báðum kynjum jafnt til boða.

Allar nánari upplýsingar veitir Einar Sveinn Ólafsson 
í síma  550 9944. Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á
tölvupóstfang einar@odr.is

Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.odr.is

Olíudreifing ehf óskar eftir að 
ráða vélstjóra eða handlaginn 
einstakling til vaktavinnustarfa 

í olíustöðina í Örfirisey.

Olíudreifing ehf. sér um dreifingu á fljótandi eldsneyti fyrir 
N1 hf. og Olíuverzlun Íslands hf.
Félagið hefur starfað frá 1. janúar 1996.
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is

ATVINNA

fasteignir
10. SEPTEMBER 2007

Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft 

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með 

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin 

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilbúin til in
n-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt 

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

gangur er á neðri hæð. Gengið er inn í forstofu og 

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými; 

eldhús, borð- og setustofa, alls rúmir 50 fermetrar. 

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram 

út í garð. Niðri er einnig baðherbergi, geymsla og 29 

fm bílskúr sem er innangengt í. Á efri hæð eru þrjú 

mjög stór svefnherbergi þar af eitt með fataherbergi, 

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota 

sem fjórða herbergið). Á efri hæð eru tvennar svalir, 

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má 

finna á www.arnarneshaed.is eða www.husakaup.is

Nútímaleg fúnkís hús
Tvílyft raðhús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkur
HRINGDU NÚNA

699 6165

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík



 16. febrúar 2008  LAUGARDAGUR14
ATVINNA FASTEIGNIR

Heilbrigðisstofnun 
Suðurlands 

SÍMI 420 9500  •  WWW.VOOT.IS

VANTAR ÞIG STARFSFÓLK

ERUM MEÐ YFIR TÓLF ÞÚSUND MANNS Á SKRÁ

ER STARFSMANNALEIGA
RÉTTA LAUSNIN FYRIR ÞIG?

SMIÐIR
RAFVIRKJAR
PÍPARAR
MÚRARAR
VERKAMENN

FISKVINNSLUFÓLK
BLIKKSMIÐIR
JÁRNSMIÐIR
AFGREIÐSLUFÓLK

Voot starfsmannamiðlun
Hafnargata 90

230 Reykjanesbær
Sími: 420 9500

www.voot.is
BR

O
S 

07
63

/2
00

8

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 13:00-14:30. 
BLIKAHÓLAR 12, íbúð 304 - 111 RVK.

4ra herbergja íbúð á 3ju hæð, efsta hæð, 27 fm bíl-
skúr, endaskúr í lengju. Íbúðin er 105,7 fm ásamt bíl-
skúrnum samtals 132,7 fm. Mikið og fallegt útsýni.
Þrjú góð svefnherbergi. Fallegt endurnýjað bað-
herbergi Snyrtileg sameign. Verð 24,9 millj.

Nánari uppl. gefur Bjarni sími 896 3875 
eða Ásdís sími 898 3474

A

K

K

U

R

A

T

Opið hús

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Fr
um

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Vönduð og góð 2ja herb. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi.
Stærð um 79,4 fm. + stæði í bílgeymslu. Horníbúð.
Suður svalir. Sér þvottahús í íbúð. Vandaðar inn-
réttingar, eikarparket á gólfum. Baðherbergi allt flí-
salagt. Góðar geymslur í kjallara. 
Laus strax. Verð 26,5 millj.

SÓLTÚN M/BÍLSKÝLI 

Falleg 2ja herb. íbúð á 2. hæð (efri) Fallegar inn-
réttingar og góðar svalir. Íbúðinni fylgir bílskýli og
geymsla. Toppeign á frábærum stað. Húsvörður.
Lokaður garður. Engin aldurskvöð. Íbúðin laus við
kaupsamning. Verð 23,9 millj. 

ÁSHOLT m/bílskýli

Góð endaíbúð á 4. hæð í lyftuhúsi með bílskúr alls
129,3 fm. Húsið er allt nýlega klætt og einangrað
að utan. Mjög góð staðsetning rétt við Glæsibæ
og í göngufæri við Laugardalinn. Verð 28,9 millj.

LJÓSHEIMAR - M/ BÍLSKÚR

Spánn, Torrevieja Costa Blanca ströndin
Verð aðeins 19.700.000

699 6165 899 0800 8200 301 661 7788

892 2982661 6056 660 6085 895 8518

                 Verðmetum frítt fyrir þig!

Hringdu núna        699 6165

SÓL – HITI – SPÁNN !

Nýr vefur » Á hvað ert þú að hlusta?

„Sextán
og þú skalt sjá

mig í bíó...“
- 16, Grafík, Höf: Helgi Björnsson



Fr
um

Grashagi - Selfossi

Einbýlishús á góðum stað innst í botnlanga í grónu og fallegu hverfi á Selfossi. Húsið telur for-
stofu, eldhús, alrými, stofu, þrjú svefnherbergi, baðherbergi þvottahús, geymslu og bílskúr. Út
úr stofu er gengt út á góðan pall sem er afgyrtur. Garður er stór og snyrtilegur. 
Stærð 141,9 fm verð 26,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN Í S. 694 9999 Magnús Ninni

Tröllhólar - Selfossi

Fallegt nýlegt einbýlishús á góðum stað í Suðurbyggð á Selfossi, rétt við Sunnulækjarskóla. Hús-
ið telur: Forstofu, eldhús, baðherbergi, fjögur svefnherbergi, hol, stofu, sjónvarpshol og góðan
bílskúr sem er innangengt í úr eldhúsi. Stór og góður pallur úr stofu og er þar gengið um ma-
hóní vængjahurð. Stærð 201,9 fm verð 36,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN Í S. 694 9999 Magnús Ninni

Bjarkarbraut - Reykholt 

Fallegt 209,5 fm einbýlishús á góðum stað í Reykholti í Biskupstungum. Húsið er klætt bárujárni
og fúavarinni furu. Hægt er að fá eignina afhenta fokhelda eða tilbúna til málningar. 
Verð fokhelt 19.8 millj. Tilbúið til málningar 25,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN Í S. 694 9999 Magnús Ninni

Langamýri - Selfossi

Nýtt miðju raðhús með bílskúr á góðum stað í Fosslandinu. Húsið skilast fullbúið án gólfefna, þó
er búið flísaleggja baðh. og gólf í bílskúr. Upptekið loft er í öllu húsinu. Eldhús og baðinnrétting-
ar eru úr eik. Á baðherbergi er bæði hornbaðkar og sturtuklefi. Að utan er húsið steinað og við-
arklætt að aftanverðu. Lóðin er tilbúin og malarborin innkeyrsla. Stærð 140,8 fm verð 27,7 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN Í S. 694 9999 Magnús Ninni

Tjaldhólar - Selfossi

159,9 fm. parhús ásamt 27,6 fm. bílskúr sem er í byggingu. Eignin selst tilbúin til innréttinga eða
fullbúin. Eignin telur skv. teikningu forstofu, stofu, eldhús, fjögur svefnherbergi, fataherbergi inn
af hjónaherbergi, tvö baðherbergi, geymslu, þvottahús. 
Verð tilbúið til innr. 27,9 millj. og fullbúið 32,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN Í S. 694-9999 Magnús Ninni

Fossheiði - Selfossi

Glæsilega 4ra herbergja íbúð sem hefur öll verið tekin í gegn ásamt útleigumöguleika á 40 fm
íbúð sem fylgir í kjallara. Húsið var allt málað að utan í fyrra ásamt því að farið var yfir þakið. 
Stærð 147,1 fm verð 23,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN Í S 694-9999 Magnús Ninni

Laxabraut - Þorlákshöfn

Atvinnuhúsnæði í Þorlákshöfn. Um er að ræða tvær stórar skemmur og eitt skrifstofuhúsnæði á
23000 fm lóð. Heildarstærð allra húsana er 2867 fm og skiptist þannig: Skemma 1 er 1370,8 m2,
skemma 2 er 1270,8 fm og skrifstofuhúsnæðið er 201,3 m2. Auk þessa er borhola með köldu
vatni með mögulegum afköstum um 8-10 l/s.
Stærð 2867 fm verð 198 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN Í S. 694-9999 Magnús Ninni

Gagnheiði - Selfossi

Atvinnuhúsnæði sem hýsir líkamsræktarstöðina Toppsport á Selfossi í dag. Húsið er stór salur
með millilofti að hluta og svo viðbygging sem bygð var árið 2000 og er á einni hæð. Toppsport
sem rekur líkamsræktarstöð í húsnæðinu í dag er tilbúið að gera 1-2ja ára leigusamning af hús-
næðinu.
Stærð 710 fm verð 84,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN Í S. 694-9999 Magnús Ninni

Lyngbrekka – Grímsnes- og Grafningshr.

Fullbúið sumarhús sem stendur
nokkuð hátt með góðu útsýni yfir
Sogið og til fjalla. Svefnloft er yfir
húsinu auk þriggja svefnherbergja,
auk þess er stofa baðherbergi,
þvottahús og eldhús. Bústaðurinn
selst fullbúinn. Gólfplata og undir-
stöður eru steyptar og er hitaspír-
all í gólfi, góð verönd með hand-
riði.
Stærð 82,1 fm verð 26,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN Í S. 694-9999 Magnús Ninni

Skipasund - Hraunborgir

Fallegur nýr sumarbústaður í
Hraunborgum Grímsnesi. Lóðin er
um 0,5 ha leiguland. Húsið stend-
ur á steyptri plötu, í plötunni eru
ótengdar gólfhita og neysluvatns-
lagnir. Rafmagn er komið inn en
tafla er ekki uppsett. Búið er að
einangra útveggi. Húsið er 96,5 fm
brúttó að stærð. Verönd er um 130
fm að stærð. Húsið skilast eins og
það er í dag, tæplega fokhelt að ut-
an og rúmlega fokhelt að innan.
Stærð 96,5 fm, verð 14,0 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN Í S. 694-9999 Magnús Ninni

Júlíus
sölustjóri

Stefán Hrafn
Hdl. lögg. 

fasteignasali

Magnús Ninni
sölufulltrúi

Vésteinn
sölufulltrúi

—  S U Ð U R L A N D  —
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Borgarholtsbraut 31
200 Kópavogur
Sérhæð í hjarta Kópavogs

Stærð: 126,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 20.880.000
Bílskúr: Já

Verð: 33.900.000
Falleg  og  björt  efri  sérhæð  og  bílskúr  í  hjarta  Kópavogs.  Íbúðin  skiptist  í  forstofu  elhús  sjónvarpshol
stofu/borðstofu og 3 svefnherbergi auk litið vinnuherb. Stofan er björt og rúmgóð með gluggum í suður og
vesturátt  ljóst  nýlegt  parket  á  stofu  og  herbergjum.  Eldhúsið  er  nýuppgert  með  ljósri  viðar  innréttingu.
Þvottahús innaf eldhúsi. Suður svalir. Sameiginlegur suðurgarður í góðri rækt. Húsið nýlega málað nýtt járn
á þaki og rennur. Stutt er í skóla og alla þjónustu. Eign með mikla möguleika.

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Ólafur Geir
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

oligeir@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16.00 til 17.00

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - www.remax.is

6921649

SÖLUSÝNING Í DAG 
OG Á MORGUN

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.

Laugardagur 16.02.08 og sunnudagur 17.02.08

Glæsilegar íbúðir – afhent bæði fullbúið og styttra komið.

SÖLUSÝNING
Í DAG OG Á MORGUN

KL. 16.00 – 17.30

SÖLUSÝNING
Í DAG OG Á MORGUN

KL. 14.00 – 15.30

KÍKTU Í KAFFI OG KLEINUR UM HELGINA..

GLAÐNINGUR FYRIR  ALLA HRESSA KRAKKA 
FRÁ SAMBÍÓUNUM..

699 6165 899 0800 8200 301 661 7788

892 2982661 6056

Eir

660 6085 895 8518

                 Verðmetum frítt fyrir þig!

Hringdu núna        699 6165

FASTEIGNIR

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Stjórnvöld Eistlands senda kamm-
erkór til tónleikahalds á Íslandi 
í þakklætisskyni fyrir stuðn-
ing í sjálfstæðisbaráttunni. Ís-
lendingar voru fyrstir þjóða til 
að viðurkenna endurheimt sjálf-
stæði Eistlands árið 1991 og af 
því tilefni ákváðu stjórnvöld Eist-
lands að sýna Íslendingum sér-
stakt þakklæti með því að senda 
hingað til lands úrvals kammer-
kór og efna til tónleika í Salnum í 
Kópavogi og í Skálholti um helg-
ina. Einnig minnast Eistar þess á 
sama tíma að nú eru liðin rétt 90 
ár frá stofnun eistneska lýðveldis-
ins, 24. febrúar 1918, en sá dagur 
var hátíðis dagur í Eistlandi þar til 
Sovétmenn hernámu landið árið 
1940. Dagurinn hefur nú endur-
heimt virðingu sína sem almenn-
ur fullveldis dagur og frídagur í 
Eistlandi að því er fram kemur í 
fréttatilkynningu frá ræðis manni 
Eista á Íslandi.

Í dag og annaðkvöld verða sér-
stakir hátíðartónleikar í Salnum 
í Kópavogi kl. 20. Einnig verða 
styttri tónleikar í Skálholtskirkju 
á sunnudaginn kl. 15. Aðgangur er 
ókeypis á tónleikana í Skálholti.

Á tónleikunum kemur fram 
blandaður kammerkór atvinnu-
manna, Eesti Filharmoonia Kamm-
erkoor. Hann er margverðlaun-
aður og talinn vera meðal bestu 
kammerkóra í heiminum. Flutn-
ingur hans hefur verið gefinn út á 
fjölda  hljómplatna og geisladiska 
og kórinn hefur átta sinnum verið 
tilnefndur til Grammy verðlauna.

Á efnisskrá kórsins í Íslands-
ferðinni eru verk eftir sum 
fremstu tónskáld Eistlands frá 
ýmsum tímum, þar á meðal Cyr-
illus Kreek (1889-1962) og Mart 
Saar (1882-1963). Tónlist þeirra 
hefur verið talin þýðingarmik-
ið framlag til sjálfstæðisbaráttu 
Eista. Þá verður frumflutt verk, 
tileinkað Íslandi, eftir Tõnu Kõr-
vits (f. 1969), sem af mörgum er 
talinn eitt efnilegasta unga tón-
skáld Eista. 

Stjórnandi kórsins er Hollend-
ingurinn Daniel Reuss (f. 1961). 
Hann var áður aðalstjórnandi 
Cappella Amsterdam sem varð 
einn eftirsóttasti kór í Hollandi 
undir stjórn hans.

Nánari upplýsingar á: http://sal-
urinn.is og á http://www.epcc.ee/

Verðlaunakór í 
boði Eista 

ÞAKKA ÍSLENDINGUM Í tilefni þjóð-
hátíðardags Eista bjóða þeir til tónleika 
á Íslandi.

AFMÆLI 

ÆGIR FRÍMANN 
SIGURGEIRSSON 
prestur er 63 ára.

SVANHILDUR 
SIGURÐARDÓTTIR 
myndhöggvari er 
63 ára.

BJÖRN 
THORODDSEN 
gítarleikari er 50 
ára.

GUÐJÓN MÁR 
GUÐJÓNSSON 
framkvæmda-
stjóri er 36 ára.

VALA 
FLOSADÓTTIR 
stangarstökkvari 
er 30 ára.

Stofnsettur 1896

EKKI BARA LEIKFÖNG

FRÍHAFNAR-
DAGAR

40% AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM

GRÍMUBÚNINGUM,

Frumskogar

Cafe

AFNEMUM VIRÐISAUKASKATTAF ÖLLUM HÚGÖGNUM

PYLSA Í BRAUÐI

KR. 80.-
ÍS Í BRAUÐIKR. 50.-

PEPSI MAX GLAS
KR. 40.-

BRJÁLUÐ TILBOÐ

VIÐ BRÚNA

HJÁ IKEA

OPIÐ FRÁ 11-19 ALLA DAGA
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Þ
að má líkja stjórnun fyrirtækis 
í óróanum á mörkuðum við það 
að keyra jeppa í snjóbyl þar 
sem skyggnið er lítið sem ekk-
ert. Þá gildir að fara varlega og 
halda sig á veginum. Það er það 

sem við þurfum að gera við þessar aðstæð-
ur; vinna áfram vel að okkar daglegu verk-
efnum og halda ró,“ segir Lárus Welding 
forstjóri Glitnis. 

Mikill órói á alþjóðlegum fjármálamörk-
uðum hefur rýrt verðmæti félaga sem skráð 
eru í OMX-kauphöllinni um nálægt 1.300 
milljarða frá því áhrifa óróans fór að gæta á 
haustmánuðum í fyrra. „Þetta eru athyglis-
verðir tímar en um leið spennandi,“ segir 
Lárus en hann tók við stjórnartaumunum í 
Glitni af Bjarna Ármannssyni 30. apríl í 
fyrra. „Það er ekki hægt að segja annað en 
þessi tími hafi verið viðburðaríkur og 
skemmtilegur. Ég þekkti vel til innviða 
bankans þegar ég tók við og vissi hversu 
traustar stoðir hans eru. Þar ræður miklu að 
vera með gott starfsfólk. Þessar stoðir koma 
sér vel í árferði eins og nú er og það er lík-
lega það sem stendur upp úr á þessum tíma, 
að finna fyrir þeim mikla mannauði sem 
bankinn býr yfir.“

Álagið ógnar
Skuldatryggingaálag á íslenska banka hefur 
verið mjög hátt að undanförnu. Það er um 
560 punktar (100 punktar eru sama sem eitt 
prósentustig) á Kaupþing, 530 á Glitni en 
nokkru lægra á Landsbankann, um 280. Í 
ljósi þessa háa álags getur lánsfé á fjármála-

mörkuðum verið dýrt. Skuldtryggingaálag 
helst í hendur við álag á LIBOR-vexti, það er 
millibankavexti. Ef skuldatryggingaálagið 
er 200 punktar, eða tvær prósentur, þá er 
líklegt að skuldari þurfi að greiða sambæri-
legt álag ofan á LIBOR-vexti fyrir nýtt láns-
fé. Þó er ekki alltaf fullt samræmi milli 
skuldatryggingaálagsins og lánskjara, sam-
kvæmt upplýsingum frá Greiningu Glitnis. 

Lárus segir þetta vera vandamál sem geti 
ógnað bönkunum haldist skuldatrygginga-
álagið lengi of hátt. „Það er erfitt að segja til 
um hvaða þættir það eru nákvæmlega sem 
halda álaginu svona háu en ef það helst 
svona lengi þá mun það hafa íþyngjandi 
áhrif á bankana, það liggur í augum uppi. En 
það er engin töfralausn til. Við Þurfum að 
halda áfram að vanda okkar vinnu, kynna 
okkar mál  og Ísland vel á alþjóðamörkuðum 
og sýna árangur,“ segir Lárus. „Ef við gerum 
þetta þá batnar staðan hægt og bítandi.“

Lárus segist hafa þá trú að óróinn muni 

ganga yfir á löngu tímabili frekar en á 
skömmum tíma. Hann segir bankann vel í 
stakk búinn til þess að taka á sig þá „ágjöf“ 
sem nú einkennir fjármálamarkaði. „Þessi 
fjármálakreppa er að ganga yfir og ég held 
að hún leysist ekki hratt og örugglega, 
heldur frekar jafnt og þétt yfir lengra 
tímabil. Þó ástandið sé vitaskuld erfitt þá 
erum við sátt við okkar stöðu. Starfsemin 
okkar hér á Íslandi og í Noregi er á traust-
um grunni.“ 

Uppruninn og ræturnar
Stefna Glitnis hefur meðal annars beinst í 
þá átt að byggja upp sérþekkingu í sjávar-
útvegi og orkuiðnaði. Þá þekkingu nýtir 
bankinn í viðskiptum hér á landi og erlend-
is. 

Lárus segir hátt heimsmarkaðsverð á 
olíu geta rutt brautina fyrir framgang í 
iðnaði með vistvæna orku. Glitnir hefur 
fjárfest í verkefnum á því sviði í Banda-
ríkjunum og Asíu. „Einn af okkar styrk-
leikum er okkar sérstaða sem er starfsemi 
í sjávarútvegi og orkuiðnaðinum. Í ljósi 
aðstæðna á olíumarkaðnum, þar sem fatið 
af olíu er komið hátt í hundrað dollara, þá 
er augljóst að eftirspurn eftir vistvænni 
ódýrari orku fer gríðarlega vaxandi,“ segir 
Lárus. Fatið af olíu hefur hækkað um tugi 
prósenta á síðustum þremur árum. Eink-
um hefur hækkunin verið skörp á síðasta 
eina og hálfa ári. 

Hann telur samstarfsvettvang milli 
stjórnvalda og einkafyrirtækja vera fyrir 
hendi á þessu sviði. „Eins og prófessor 

Michael Porter hefur skrifað mikið um, og 
fjallaði meðal annars um í fyrirlestri hér á 
landi [2. október 2006 á Hótel Nordica], þá 
ætti að vera hægt að byggja upp meiri 
starfsemi í kringum greinar sem eiga 
rætur hér á landi, til dæmis sjávarútveg-
inn og orkuiðnaðinn. Fyrirtæki sem eiga 
rætur að rekja til sjávarútvegsins hafa náð 
góðum árangri, eins og Marel og fleiri, en 
það eru sóknarfæri fyrir smærri og stærri 
fyrirtæki í kringum orkuiðnaðinn að mínu 
mati.“

Lárus segir menntastofnanir geta unnið 
með fyrirtækjum að því að auka þekkingu 
á sviði orkumála. Þannig njóti samfélagið 
allt ágóðans. „Því meiri sérþekking því 
betri árangur,“ segir Lárus og telur sam-
starf af þessu tagi geta ýtt undir mikla 
verðmætasköpun fyrir þjóðfélagið allt. 
„Það er fullt tilefni til þess að halda áfram 
að vinna að hugmyndum um að koma upp 
fjármálamiðstöð hér á landi. Hvernig það 

er gert er útfærsluatriði og eitthvað sem 
samvinnuferli leiðir fram þegar tekin 
hefur verið ákvörðun um að ýta því úr vör. 
Samstarf menntastofnana og fyrirtækja 
gæti verið góð leið til þess að brúa bilið 
milli ólíkra atvinnugreina og skapa með 
því „dýnamískan“ vettvang nýsköpunar.“

Vinni í eina átt
Íslenska ríkið rekur Íbúðalánasjóð. Hann 
hefur lengi verið pólitískt þrætuepli en 
boðaðar hafa verið á honum breytingar, 
einkum til þess að mæta athugasemdum 
sem Eftirlitsstofnun EFTA, ESA, hefur 
gert við það fyrirkomulag sem að baki 
honum býr. 

Lárus segir stjórnvöld geta gert efna-
hagsstjórnina styrkari með því að láta 
stofnanir vinna í sömu átt í stað þess að 
fara hver á móti annarri. Í því samhengi 
skipti starfsemi Íbúðalánasjóðs töluverðu 
máli. „Íbúðalánasjóður vinnur gegn Seðla-
bankanum. Svo einfalt er það. Vextir eru 
lágir hjá Íbúðalánasjóði vegna ríkis-
ábyrgðar á meðan Seðlabankinn reynir 
eftir fremsta megni að berjast gegn verð-
bólgunni með því að halda vöxtum háum, 
sem er í mótsögn við það sem Íbúðalána-
sjóður gerir. Þetta hefur neikvæð áhrif og 
er órökrétt,“ segir Lárus. 

Hann telur, eins og margir starfsbæður 
hans í viðskiptalífinu, að íbúðalán eigi að 
vera hjá bönkunum. „Mín skoðun er sú að 
íbúðalán eigi heima hjá fjármálafyrirtækj-
unum en það þarf að breyta þessu í fullri 
sátt við stjórnvöld. Samstarf fjármála-

geirans, sem nú er um tíu prósent af lands-
framleiðslu, og stjórnvalda hefur gengið 
vel en ég held að það megi gera betur í 
þessu eins og mörgu öðru,“ segir Lárus. 
„Mér finnst til dæmis það framtak stjórn-
valda að boða aukið samstarf við fjármála-
fyrirtækin um að kynna íslenskt efnahags-
líf og fjármálakerfið almennt vera afar 
jákvætt.“

Kænska og samvinna
Í viðtölum við Fréttablaðið fyrir skemmstu 
héldu Þórður Friðjónsson, forstjóri OMX-
kauphallar Íslands, og Jón Steinsson, lekt-
or við Columbia Háskóla, því fram að við 
þær erfiðu aðstæður sem væru á fjármála-
mörkuðum skipti kænska stjórnenda fyrir-
tækja sköpum. Við þessar aðstæður kæmi í 
ljós hverjir hefðu burði til þess að „lifa 
af“. 

Fagtímarit um viðskipti hafa gert grein 
fyrir sama viðhorfi en leiðarahöfundur 
efnahagsritsins The Economist heldur því 
fram í janúarhefti blaðsins að stjórnendur 
standi frammi fyrir „efnahagsfellibyl“. 

Lárus segir nokkuð til í þessu viðhorfi. 
„Auðvitað reynir á stjórnendur í erfiðleik-
um. Að því leytinu til er það rétt að hæfir 
stjórnendur geta sannað sig við svona 
aðstæður.  Nútímabankastarfsemi byggir á 
mannauði þar sem stjórnendur eru aðeins 
hluti af stærri heild. Lykillinn að lausnum 
og árangri er vinna samstillts og sterks 
hóps eftir skýrri og ákveðinni stefnu frek-
ar en hæfni eins manns. Ég vinn eftir 
því.“ 

Ræturnar uppspretta tækifæra
Lárus Welding stýrir Glitni í ólgusjó fjármálamarkaðarins. Miklar lækkanir á hlutabréfamörkuðum valda erfiðleikum þar sem ís-
lenskir og erlendir bankar reyna eftir fremsta megni að halda sjó.  Magnús Halldórsson tók Lárus tali á skrifstofu hans í höfuðstöðvum 
Glitnis á Kirkjusandi og ræddi við hann um óróann, vöxt í orkuiðnaði og hvernig fjármálafyrirtæki geta starfað með stjórnvöldum. 

LÁRUS AÐ STÖRFUM Lárus sést hér standa við skrifborð sitt og sinna hefðbundnum störfum. „Það er eng-
inn tími til þess að setjast niður,“ segir Lárus og brosir. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þessi fjármálakreppa er að ganga yfir og ég 
held að hún leysist ekki hratt og örugglega, 
heldur frekar jafnt og þétt yfir lengra tímabil.

■ Stærstu verkefni Glitnis á sviði jarðvarma og 
endurnýjanlegra orkugjafa eru í Bandaríkjun-
um. Þar opnaði Glitnir skrifstofu á haustmán-
uðum í fyrra sem haft hefur millgöngu um 
ýmis verkefni, leitað fjárfestingatækifæra og 
veitt ráðgjöf. Meðal annars má nefna verkefni 
í Nevada og Kaliforníu. Fyrirtækin Nevada 
Geothermal Power Inc., Thermasource L.L.C., 
ArcLight, Caithness, Western Geo Power og 
CHAR L.L.C. koma öll að verkefnum sem snúa 
að jarðhita í samstarfi við Glitni. 
■ Glitnir tekur þátt í verkefnum í Kína, í sam-
starfi við Enex, Geysi Green Energy, Xiang Yang 
District Heating System, PNOC-EDC og fleiri. 
Einnig eru stór verkefni á Indlandi komin vel á 
veg. Mörg önnur verkefni eru komin vel áleiðis 
eða eru í undirbúningi.
■ Aðkoma Glitnis að verkefnunum er sértæk 
eftir hverju tilfelli fyrir sig. Aðkoman er kölluð 
sérhæfð innkoma, þar sem verkefnin er mis-
langt á veg komin þegar Glitnir kemur að þeim. 
Í Kína tekur Glitnir meðal annars þátt í verkefni 
sem snýr að notkun jarðhita til húshitunar 
en ekki rafmagnsframleiðslu eins og mörg 
verkefna af þessu tagi byggja á. Þá kemur 
fyrirtækið einnig að fleiri verkefnum, stórum 
sem smáum.
■ Lárus segir tækifærin vera mikil, það hafi 
ekkert breyst þótt deilt hafi verið um útrás orku-

fyrirtækja hér á landi, meðal annars í tengslum 
við útrásararm Orkuveitu Reykjavíkur, Reykjavík 
Energy Invest. „Þetta er vaxandi atvinnugrein 
og hún er rökrétt fyrir okkar uppruna og stefnu. 
Kúnnarnir okkar spyrja okkur mikið; hvernig 
getum við komist inn í þessi verkefni? Orku-
geirinn getur verið okkar olía ef rétt er haldið 
á spöðunum, bæði af hálfu stjórnvalda og 
einkafyrirtækjanna,“ segir Lárus. Hann segir Ólaf 
Ragnar Grímsson forseta Íslands hafa opnað 
fleiri dyr að þessum iðnaði heldur fólk geri sér 
grein fyrir almennt og það sé lofsvert. 

Aukin fjölbreytni orkugjafa, meðal ann-
ars vegna umhverfisvakningar, geti haft í för 
með sér verðmæt viðskiptatækifæri sem 
Glitnir ætli að nýta sér. „Í þessu samhengi má 
nefna að olíufyrirtæki hafa verið að hækka 
verðforsendur arðsemis verkefna hjá sér um 
fimmtíu prósent að undanförnu. Þetta þýðir að 
fyrirtækin gera ráð fyrir því að olíuverð haldist 
mjög hátt í dágóðan tíma, jafnvel mörg ár. Í 
þessu felast tækifæri fyrir okkur sem höfum 
byggt upp þekkingu á endurnýjanlegum orku-
gjöfum. Þetta eru langtímaverkefni. Við erum 
að fara inn í verkefni sem eru misjafnlega langt 
komin. En ég tel vera framundan mikilvæga 
tíma á þessum vettvangi. Því fyrr sem fyrirtækj-
um tekst að marka sér stöðu í þessum iðnaði, 
því betra,“ segir Lárus.

➜  SÓKNARFÆRIN Á SVIÐI ORKUMÁLA MIKIL





Fjörleg fermingar-

tilboð í Skútuvogi 

um helgina

10kr

prímúlur
Aðeins í dag 
Skútuvogi

2stk á mann
meðan birgðir endast 25

Í Skútuvogi
laugardag og sunnudag

afsláttur
búsáhöldum

Af öllum

Laugardagur 
milli kl.14:00 og  16:00 

Fermingargreiðslur
laugardag frá kl. 14:00-16:00

Hárgreiðslustofurnar Solid-hár 
laugavegi 176 og Onix við Hlemm 

sýna það nýjasta 
í fermingargreiðslum og hárskrauti.

%



- 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 16. febrúar og á 
morgun sunnudaginn 17. febrúar

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.

Skútuvogur - Grafarholt - Akureyri - Húsavík  
Egilsstaðir - Selfoss - Keflavík - Kringlan - Smáralind

Sjáið skreytt
veisluborð 

fyrir ferminguna. 
Fáið hugmyndir!

Veljið servíettur, kertin,
sálmabókina, borðskrautið.

Halldór Kr. Sigurðsson
sýnir réttu handtökin og 

gefur smakk á kransaköku.
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Í 
gegnum söguna hefur það oft-
ast verið þannig að yfirstéttin 
skapar tískuna. Með tískunni 
reynir hún að aðskilja sig frá 
sauðsvörtum almúganum, sem 

jafnóðum apar allt upp eftir henni og 
þarf þá nýja tísku til að leysa þá gömlu 
af hólmi. Þetta á ekki bara við um föt, 
heldur um allt annað líka. Eitt þekkt-
asta dæmið er að á þeim tíma þegar 
alþýða manna vann á ökrum undir 
steikjandi sólinni kepptist yfirstéttin 
um að bera á sig arsenik til að verða 
sem hvítust í framan og sýna pöpuln-
um þannig fram á að hún gat verið inn-
andyra þegar henni sýndist. En eftir 
iðnbyltingu, þegar almúginn fluttist 
inn í verksmiðjur og sá sjaldnast til 
sólar, fór yfirstéttin að keppast um að 
vera sem sólbrúnust til að sýna fram á 
að hún gæti verið utandyra þegar 
henni sýndist. Sú tíska smitaði síðan út 
frá sér og er enn ráðandi í dag, eins og 
sést af sólbaðsstofum, brúnkukremum 
og sólarlandaferðum sem allir keppast 
um að komast í. 

Búrkur í Kabúl og djass í Harlem
Annað dæmi eru búrkurnar í Afganist-
an. Í Bóksalanum í Kabúl eftir Åsne 
Seierstad segir að rétt eftir aldamótin 
1900 hafi kóngur ráðið þar ríkjum sem 
átti svo ungar og fallegar konur að hann 
vildi ekki að hver sem var góndi á þær, 
og lét þær því klæðast búrkum. Það 
þótti fínt þá sem nú að vera klædd eins 
og prinsessa, og því tók þjónustufólkið 
upp á því að stela búrkunum til að klæð-
ast þeim sjálft. Brátt hafði þessi tíska 
breiðst út til allrar þjóðarinnar, þar til 
hún varð að hefð og síðan kvöð. 

Í kjölfar fyrri heimsstyrjaldar var 
hverjum kónginum og keisaranum í 
Evrópu steypt af stóli. Hvort sem það 
var af þeim ástæðum eða öðrum kom 
að því að tískan fór að streyma í hina 
áttina. Hvítt efnafólk fór að dansa við 
jazz, jitterbug og jive, sem var ættað 
úr fátækrahverfum svertingja í stór-
borgum Bandaríkjanna. Menn eins og 
Duke Ellington og síðar Louis Arm-
strong urðu að stórstjörnum meðal 
hvítra áhorfenda, og spiluðu á stöðum 
þar sem svörtum áhorfendum var 
jafnvel ekki hleypt inn. 

Leður og kaggar
Fyrst komst þó skriður á alþýðuvæð-
ingu menningarinnar á 6. áratug aldar-
innar, þegar hvítir Bandaríkjamenn 
eins og Elvis Presley og Jerry Lee 
Lewis tóku upp á því að spila svert-
ingjatónlist. Gallabuxur og leðurjakk-
ar, sem áður höfðu helst verið notuð af 
verkamönnum, urðu að einkennis-
merkjum heillar kynslóðar. Og hafa á 
margan hátt verið fyrir allar kynslóðir 
síðan. Einar Kárason lýsir því 
ógleyman lega í Gulleyjunni þegar 
þessi bylgja barst til Íslands: 

„Það var kannski á þessum árum 
rokksins að stritandi alþýðumenn 
hættu að vera álitnir svona leppalúðar 
með snýtur...Þá öðluðust ungir stritar-
ar stíl, æskan þurfti ekki að leita leng-
ur útí hverfi ættarnafnanna að fyrir-
myndum...Auðmannssynir af þeirri 
sort sem áður höfðu dagað uppi sem 
viskídrekkandi landeyður andvarp-
andi kaldranaheimspeki í silkislopp-
um, þeir voru orðnir gamaldags og 
hallærislegir. Framsýnir ríkrapabba-
drengir börðust til fátæktar, fengu sér 
vinnu hjá togaraafgreiðslunni sem 
varð einhver fínasti vinnustaður lands-
ins eftir að sýnd var myndin „Á Eyr-
inni“ með Marlon Brando. Snobbhill-
strákarnir lögðust í slitnum gallabuxum 
undir gamla olíuspúandi dreka og áttu 
þann draum æðstan að komast inn í 
bílskúraklíkur hörkutólanna úr 
braggahverfunum.“   

Uppar og X-kynslóð
Fleiri tískubylgjur fylgdu í kjölfarið á 
rokkinu. Þær sóttu kannski ekki allar í 
fátækrahverfin, en tóku sér ýmsa 
jaðar hópa til fyrirmyndar: hipparnir 
til bítskálda, glamrokkið til samkyn-
hneigðra, og pönkið tók nafn sitt af 
götustrákum og karlhórum. 

Peningar komust ekki aftur í tísku 
fyrr en á 9. áratugnum, þegar upparn-
ir birtust og fóru að dreifa nafnspjöld-
um sínum. Í fyrsta sinn síðan fyrir tíð 
rokksins urðu til fyrirmyndir ungs 
fólks sem gerði út á auð fremur en 
uppreisn, silkislopparnir sóttu á leður-
jakkana. 

Verðbréfahrunið 1987 varð þó áfall 
fyrir uppana, og árið 1991 lýsti blaðið 
Time yfir andláti þeirra. Sama ár gaf 
hljómsveitin Nirvana út plötuna 
Nevermind, og grönsjið komst í tísku. 
Síðhærðir menn í köflóttum skyrtum 
og rifnum gallabuxum sungu um til-
gangsleysi alls og voru kallaðir X-kyn-
slóðin, þar sem ekki var ljóst hvað hún 
stóð fyrir. 

Rappið ryðst fram
Á svipuðum tíma hóf rappið að rísa 
upp úr fátækrahverfum Los Angeles 
og New York og lagði heiminn að fótum 
sér. Úthverfaunglingar um allan heim 
tóku sér gildi og málfar svartra í 
bandarísku gettóunum til fyrirmynd-
ar, og líktu eftir gengjum eins og 
Bloods og Crips. Hér á Íslandi voru 
þeir stundum kallaðir dissarar. Sumar 
hljómsveitir, svo sem Public Enemy og 
Disposable Heroes of Hiphoprisy, ortu 
mótmælasöngva gegn ríkjandi skipu-
lagi. En þeir lentu brátt í minnihlutan-
um, því fáir hafa jafn mikinn áhuga á 
peningum og þeir sem eiga þá ekki. 
Rappararnir sem risið höfðu úr fátækt 
skreyttu sig gullkeðjum og keyrðu um 
í limósínum um leið og þeir komust til 
álna, meðan miðstéttarstjörnurnar 
höfnuðu auðhyggjunni. Velgengnin 
gladdi Kurt Cobain í Nirvana lítið, og 
hann framdi sjálfsmorð, meðan deilur 
Pearl Jam-manna við Ticketmaster, 
sem þeim fannst okra á tónleikamið-
um, spillti mjög fyrir ferli þeirra fjár-
hagslega séð. 

Tíkur og peningar
Gangsta-rappararnir dásömuðu 
ofbeldismenn, eiturlyfjasala og hór-
mangara, þær starfsstéttir sem vegn-
aði best í hverfum eins og South 
Central. En fyrst og fremst dásömuðu 
þeir peninga, sem voru, ásamt því að 
vera umvafinn léttklæddum stúlkum, 
allur mælikvarði á veraldlega ham-
ingju. Kom þetta skýrt fram í slagorð-
um eins og „Bitches and money,“ eða í 

plötutitlum eins og „Get Rich or Die 
Trying.“ 

Rappið færði þannig popptónlistina 
þannig enn nær auðhyggjunni en rokk-
súpergrúppurnar sem á undan komu 
höfðu gert. Fatatískan fylgdi í kjölfar-
ið, fólk fór að ganga um í víðum buxum 
og bera hausklúta eins og tíðkaðist í 
South Central eða Bronx. Útþynnt varð 
hipphoppið síðan allsráðandi í popp-
tónlist og á MTV, í gervi R&B. 

Engin álíka bylgja og rapptónlistin 
hefur riðið yfir síðan. Orðið hafa til 
hópar hardcore pönkara sem hafna 
neysluhyggjunni ásamt kjötáti og 
aðhyllast náttúruverndarstefnu. Fyrir-
bærið hefur borist hingað með Sigga 
pönk og vinum hans í Saving Iceland, 
en hefur enn ekki náð almennri 
útbreiðslu. 

Shopaholic og Sex and the City
Almenningur á Vesturlöndum hefur 
nú fundið sér aðrar hetjur en popp-
stjörnur. 

Sex and the City eru líklega ein-
hverjir áhrifamestu þættir seinni ára, 
en þeir kenndu heilli kynslóð stúlkna 
að ekkert væri meira töff en að safna 
merkjaskóm, áhugamál sem hingað til 
tengdist helst skúrkum eins og Imeldu 
Marcos. 

Það sama gildir um bækur eins og 
Shopaholic-seríuna, kaupæði þykir nú 
eitthvað til að vera stoltur af, kannski 
eins og eiturlyfjafíkn eða reykingar 
þóttu fyrir fyrri kynslóðum. Ekki 
þykir lengur tiltökumál að frægir leik-
arar eins og Clive Owen eða Nicole 
Kidman leiki í auglýsingum, en slíkt 
hefði einhvern tímann verið litið niður 
á. Popparar eru ekki lengur tónlistar-
menn heldur vörumerki, eins og ilm-
vatn Christinu Aguilera er dæmi um. 
Ef allt er mælt í peningum verðskuld-
ar sá mesta aðdáun sem á mest af 
þeim. 

Aðallinn rís á ný
20. öldin var öld alþýðunnar, fyrir-

Tíska (ó)venjulega fólksins
Valur Gunnarsson skoðar hvort endalok barsins Sirkus hafi mögulega áhrif á þá tískustrauma sem hafa einkennt síðustu öld.  

Frá vinstri: Elvis Presley kom skriðu 
á alþýðuvæðingu menningarinnar á 
sjötta áratugnum. Sólbrúnka er tíska 
sem er allsráðandi í dag. Íslensku 
hnakkarnir eru sólbrúnir með aflitað 
hár. Gangsta-rapparar dásama 
ofbeldismenn og eiturlyfjasala. 
B5 er einkennandi fyrir hina nýju 
skemmtistaði Reykjavíkurborgar. 

Úlpurnar 
eru nú við 
það að missa 
höfuðstöðv-
ar sínar. 
Eftir standa 
sportbarir, 
þar sem 
íþróttaleikir 
yfirgnæfa 
allar sam-
ræður,  og 
„designer“ 
barir sem 
eru ein-
hvernveginn 
allir eins. 

myndirnar voru fólk sem gerði. Nú er 
aftur svo farið að við dáumst helst að 
fólki sem fæðist inn í aðalsfjölskyldur. 
Kannski er ein helsta fyrirmynd sam-
tímans Paris Hilton, sem aldrei hefur 
gert neitt annað en að vera rík. Raun-
veruleikasjónvarpsþáttaröð hennar, A 
Simple Life, gekk út á að sýna fram á 
hversu ósjálfbjarga hún var við hinar 
ýmsu aðstæður, en jók bara aðdáun á 
henni ef eitthvað var.

Þetta á ekki síður við um börn 68 
byltingarkynslóðarinnar, svo sem Jade 
Jagger, Stellu McCartney, jafnvel 
Jakob Dylan. Allir vilja helst af öllu 
vera litlir prinsar og prinsessur. 

Um miðja 20. öld voru erfðaskattar 
á Bretlandi svo háir að flestar hallir og 
ættaróðul færðust yfir í almennings-
eigu, urðu að söfnum eða jafnvel tóm-
stundahúsum. Nú eru gamlar, eða 
nýjar, aðalsættir að kaupa sum af þess-
um húsum aftur. Það sama á við hér á 
landi. ÍTR flutti inn í glæsilega bygg-
ingu við Fríkirkjuveg sem var áður 
heimili Thorsættarinnar. Fjölskylda 
fyrrverandi eigenda keypti það nýlega 
aftur. 

Hnakkar og úlpur
Hér á Íslandi má segja að helstu tísku-
straumar það sem af er 21. öld hafi lýst 
sér í deilunum á milli Hnakka annars 
vegar og þeirra hinsvegar sem eru 
kallaðir Úlpur eða Treflar. Úlpurnar 
sækja fyrirmyndir sínar í jaðarmenn-
ingu og hafna auðhyggjunni, að 
minnsta kosti í orði, þó að þeir séu 
flestir menntaskóla- og háskólakrakk-
ar sem búa í 101. Hnakkarnir eru yfir-
leitt af verkamannaættum, en með sól-
bekkjabrúnku og aflitað hár eru þeir 
afar uppteknir af merkjavörum og 
peningum. Almúginn er aftur farinn 
að snobba upp á við eftir bestu getu. 
Og til þess eru yfirleitt ekki aðrar leið-
ir færar en að hækka yfirdráttinn. Ef 
til vill er þessu best lýst í nýlegri aug-
lýsingu frá Lóttó, þar sem kona talar 
um að ríka fólkið drekki helst sóda-
vatn, en það sé eitthvað sem hún geti 
að minnsta kosti leikið eftir þeim án 
þess að setja sjálfa sig á hausinn. 

Úlpurnar eru nú við það að missa 
höfuðstöðvar sínar. Eftir standa sport-
barir, þar sem íþróttaleikir yfirgnæfa 
allar samræður, og „designer“-barir 
sem hafa komið í staðinn fyrir Ara í 
Ögri og Kaffibrennsluna, ætlaðir þotu-
liðinu og eiga að vera sérhannaðir, en 
eru einhvern veginn allir eins. Með 
Sirkus er hætta á að einn menningar-
afkiminn sé að hverfa. Þeir verða 
sífellt færri eftir. Nema þá að yfirvof-
andi verðbréfahrun bjargi okkur frá 
ládeyðunni.  

Sirkustýpan: martröð markaðsfræðingsins

Tímamót urðu í menningarlífi Reykjavíkurborgar 
þegar barinn Sirkus lokaði. Sirkus var miklu meira 
en bara bar. Hann var táknrænn fyrir þá manngerð, 
eða kannski frekar tísku, sem hefur stundum verið 
kennd við póstnúmerið 101. Sjónvarpsstöð og tímarit 
voru nefnd sama nafni og barinn, en höfðuðu þó til 
annarrar manngerðar en þeirrar sem hann stunduðu. 
Enda gerði Sirkustýpan í því að vera nokkurs konar 
martröð markaðsfræðingsins og fúlsa við flestu því 
sem annars er otað að ungu fólki. Með endalok-

um staðarins má mögulega sjá merki um endalok 
strauma sem ná aftur í miðja 20. öld, eða jafnvel enn 
aftar.









40  16. febrúar 2008  LAUGARDAGUR

F
lugfreyjustarfið, – 
æskudraumur sem 
rættist,“ segir Elín Ida 
Kristjánsdóttir, sem 
hefur starfað sem flug-
freyja hjá Icelandair í 

níu ár. „Ég held mig hafi langað til 
að verða flugfreyja frá því ég fór 
fyrst til útlanda sem smástelpa. 
Svo passaði ég líka fyrir flug-
freyju og heillaðist enn meira af 
starfinu.“

Flugfreyjustarfið er afar fjöl-
breytilegt. Flugfreyjur eru alltaf 
að hitta nýtt fólk, bæði meðal far-
þega og samstarfsmanna því að 
ekki er alltaf sama fólkið í áhöfn 
og farþegarnir koma og fara. 
Flugfreyjurnar fá vaktaskipulag 
einn mánuð fram í tímann og afar 
misjafnt er hvernig vaktirnar rað-
ast. Elín Ida segir að flugfreyj-
urnar vinni á vöktum og stundum 
komi tarnir þar sem þær fljúga 
marga daga í röð en svo komi frí 
inni á milli. 

Vaktavinnan hentar Elínu Idu 
vel og hún segist meta það mikils 
að geta verið meira með stelpun-
um sínum á daginn. „Ég sé mig 
ekki fyrir mér vinna frá níu til 
fimm,“ segir hún.

Flugfreyjustéttin er fjölmenn, 
mörg hundruð félagar eru í Flug-
freyjufélagi Íslands, þar af starfa 
flestar flugfreyjur og flugþjónar 
hjá Icelandair. Flugfreyjur eru í 
miklum meirihluta þó að strákun-
um í stéttinni hafi fjölgað töluvert 
undanfarin ár. 

Elín Ida segir að flugið gangi 
nánast alltaf vel en auðvitað komi 
stundum eitthvað upp á, til dæmis 
veikindi. Þau fái hins vegar mikla 
þjálfun í að bregðast við mismun-
andi aðstæðum. Upprifjunarnám-
skeið séu haldin á hverju ári þar 
sem farið sé yfir öryggismál og 
skyndihjálp ásamt ýmsu öðru.

„Það virðist nánast alltaf vera 
læknir eða hjúkrunarfræðingur 
um borð sem leitað er til ef eitt-
hvað alvarlegt kemur upp á. Yfir-
leitt getum við þó sjálf sinnt því  
sem upp á kemur,“ segir hún og 
rifjar upp að sér hafi brugðið 
aðeins þegar hún í fyrsta skipti sá 

líða yfir farþega þegar hún var 
nýbyrjuð í starfi. 

Langflestir farþeganna eru 
tengifarþegar á leið milli Evrópu 
og Ameríku. Elín Ida segir mis-

munandi hvernig stemning mynd-
ast um borð eftir farþegasam-
setningu. Stundum geti verið fjör 
í landanum meðan útlendingarnir 
séu rólegri. 

Vaktavinnan á vel við mig
Flugfreyjustarfið er fjölbreytilegt og líflegt starf. Flugfreyjurnar eru alltaf að hitta nýtt og nýtt fólk og 
vita aldrei hvernig vaktin þeirra verður nema einn mánuð fram í tímann. Guðrún Helga Sigurðardóttir 
blaðamaður og Vilhelm Gunnarsson ljósmyndari kynntu sér hvernig vinnuvikan gengur fyrir sig hjá 
Elínu Idu Kristjánsdóttur flugfreyju.

ELÍN IDA MÆTIR TIL VINNU Flugfreyjur vinna á vöktum og stundum koma tarnir þar sem þær fljúga marga daga í röð en svo koma löng frí inni á milli. Elín Ida Kristjánsdóttir 
hefur starfað sem flugfreyja í millilandafluginu í níu ár. Hér mætir hún til vinnu á Hótel Loftleiðum með áhafnabílinn í baksýn. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Í RÆKTINNI Þegar Elín Ida er í vaktafríi fer hún stundum í ræktina.
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VIKAN

SÓTT Í LEIKSKÓLANN Yngri dóttirin, Bryndís Marta, sótt í leikskólann. 

SUNNUDAGUR Mætti í áhafnar-
herbergið á Hótel Loftleiðum klukkan 
þrjú en þaðan fer áhafnarbíllinn til 
Keflavíkur. Við mætum klukkutíma og 
40 mín. fyrir brottför og gerðum það 
líka að þessu sinni. Leiðindaveður olli 
seinkun og við urðum að bíða þang-
að til tókst að koma rananum upp að 
vélinni. Alltaf er haldinn fundur þegar 
komið er um borð þar sem áhöfnin 
fer saman yfir flugið, farþegafjölda, 
flugtíma og svo framvegis. Þegar við 
lentum í London þurftum við að hafa 
snör handtök til að koma vélinni sem 
fyrst til baka en samt varð seinkun á 
brottför. Hreinsunarfólkið í London 
þurfti sinn tíma til að hreinsa vélina 
og undirbúa heimferðina. Við áhöfn-
in gerðum klárt fyrir brottför og svo 
var farið í hefðbundna öryggisleit 
áður en farþegarnir komu um borð. 
Flugið heim gekk vel, við lentum að 
vísu eitthvað á eftir áætlun, sennilega 
um hálftvö, og ég var komin heim 
um þrjúleytið þessa nótt.

MÁNUDAGUR Svaf aðeins út 
og fór svo í leikfimi um hádegis-
bilið. Kristín María, níu ára, kom úr 
skólanum hálfþrjú með vinkonur 
sínar og þær gátu leikið, þar sem ekki 

var fimleikaæfing. Um fjögur sótti ég 
svo Bryndísi Mörtu í leikskólann. Eftir 
það var lesið og lært meðan ég var 
að elda. 

ÞRIÐJUDAGUR Var í fríi. Dreif 
mig í leikfimi, skrapp í búðina og 
sinnti ýmsum erindum. Sótti eldri 
stelpuna á fimleikaæfingu og hina 
á leikskólann. Saumaklúbbur um 
kvöldið.

MIÐVIKUDAGUR Svaf aðeins 
lengur eftir að stelpurnar voru farnar í 
skóla og leikskóla. Átti síðdegisflug til 
Kaupmannahafnar svo að ég mætti 
hálfeitt á Hótel Loftleiðum og þá tók 
við sama ferli og á sunnudeginum. 
Kaupmannahafnarflugið er svip-
að London-fluginu, yfirleitt margir 
Íslendingar og nóg að gera. Einhver 
seinkun varð vegna veðurs en flugið 
gekk vel og við lentum um tólfleytið. 
Ég var komin heim um hálf tvö.

FIMMTUDAGUR Undirbúning-
ur fyrir fimm ára afmæli Bryndísar 
Mörtu fór á fullt skrið.

FÖSTUDAGUR Stúss vegna yfir-
vofandi afmælis, skreyta kökur, blása 
í blöðrur. Við mæðgurnar fórum svo 
út að borða um kvöldið.

Í FIMLEIKUM Fylgst með eldri dótturinni, Kristínu Maríu, á fimleikaæfingu.

Í Evrópufluginu er ekkert 
stoppað í viðkomandi borg 
heldur vélin þrifin og undirbú-
in fyrir heimleiðina. Í Amer-
íkufluginu er hins vegar stopp-

að í sólarhring, lent að kvöldi 
dags, gist og flogið svo heim 
kvöldið eftir. Áhöfninni gefst 
þá kostur á að njóta borgarinn-
ar.

Magimix
- réttu tækin fyrir eldhúsið

Baráttufundur í Fríkirkjunni Baráttufundur í Fríkirkjunni Baráttufundur í Fríkirkjunni 
í Reykjavíkí Reykjavíkí Reykjavík

sunnudaginn 17. febrúar  kl. 16:00sunnudaginn 17. febrúar  kl. 16:00sunnudaginn 17. febrúar  kl. 16:00

Þjóðin stendur með Þjórsá 

Heimamenn, þjóðkunnir listamenn og fræðimenn koma 
fram og leggja baráttunni fyrir verndun neðri hluta 
Þjórsár lið: 

Guðmundur Páll Ólafsson rithöfundur 
Birgir Sigurðsson rithöfundur 
Finnbogi Jóhannsson bóndi 
Sólveig Arnarsdóttir leikkona 
KK
Heiða í Unun 
Þjórsárkórinn 
Listagjörningar 

Þjórsá er þinn auður! 
Sól á Suðurlandi
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Þegar ég kom fyrst hingað til Lomé 
var ég vöruð við því, sem Evrópu-
búi með viðkvæman maga, að 
borða ekkert nema soðinn mat. 
Ferskt grænmeti var á bannlista 
vegna þess að vatnið hér getur 
verið fullt af hættum og því viss-
ara að borða ekkert sem er þvegið 
upp úr því. Hins vegar hvarf tor-
tryggni mín á mat eftir tvo daga þó 
að ég segi nú ekki að ég myndi 
borða hvað sem er. Matarmarkað-
irnir hér eru einstaklega girnilegir 
og litríkir og þar er ávöxtum, græn-
meti, reyktum fiski, eggjum og 
kjúkling raðað upp á afar fallegan 
hátt. Fátækasta fólkið hér lifir á 
grjónum ýmiss konar og rót sem 
kallast manjók og úr henni er gert 
næringarríkt hvítt mauk. Sjálf  hef 
ég borðað dásamlegan mat hér á 
veitingastöðum. Úti á götu hef ég 
bragðað á djúpsteiktum banönum 
og stökkum ávaxtaflögum. Svo var 
ég líka svo afar heppin að fá afr-
ískt heimboð, og var boðið í mat 
hjá  konsúl Íslands í Tógó, herra 
Claude Gbedey, sem er einnig fjár-
málastjóri SPES hér í landi.

 Þrátt fyrir að langflest hverfi 
hér í Lomé séu fátækrahverfi þar 
sem maður sér örbirgð þriðja 
heimsins í návígi þá eru örfá 
hverfi inn á milli þar sem þeir efn-
aðri búa, og þá inni í götum sem 
eru lokaðar með hliði með slag-
brandi fyrir og verði fyrir utan 
með  hríðskotabyssu á öxlinni. 
Þjóðarréttirnir hér eru ekki ósvip-
aðir kreóla mat sem er auðvitað 
ekki skrýtið þar sem þrælarnir 
frá Vestur-Afríku fluttu þá matar-
gerð með sér vestur yfir hafið. 
Fólk hér borðar hrísgrjón og sem-
ólínagrjón með ýmsu meðlæti, 
aðallega því sem þeir kalla „sauce“ 
og er bragðgóð og krydduð 
tómatsósa með allskyns lauk og 

grænmeti út í. Með þessu er borð-
aður kjúklingur, nautakjöt eða 
fiskur og kjötið er ýmist grillað á  
teini eða sett í pottrétti. Þegar ég 
kem að húsi Monsieur Gbedey eru 
þar þjónar sem taka á móti mann-
skapnum og vísa okkur í móttöku-
herbergi í stæðilegu húsi með 
fallegum garði. Húsbúnaður er í 
frönskum stíl með afrískum áhrif-
um: klassísk húsgögn og persnesk 
teppi en afrískar styttur og mynd-
list á veggjunum og heil ósköp af 
gerviblómum. Ég er kynnt fyrir 
fólki sem vinnur í utanríkisráðu-
neytinu og konu sem er fyrrver-
andi ráðherra. Klæði eru jafnan 
skrautleg í þjóðlegum afrískum 
stíl og karlmenn eru í lausum 
mynstraðaum skyrtum og buxum 
en konur eru stórglæsilegar og 
oftast í síðum mynstruðum  pils-
um við aðsniðna skyrtu, með fal-
legan höfuðklút og skartgripi. Eig-
inkona konsúlsins heldur sig til 
hlés og er önnum kafin við að 
stjórna þjónum sem bera fram 
drykki og mat. Kvöldverðarborðið 
er glæsilegt og þar er boðið upp á 
gott Bordeaux-vín frá Frakklandi 
og hlaðborð af girnilegum mat. 
Hrísgrjón, önd og svínakjöt, sætar 
kartöflur og djúpsteiktir bananar, 
lauksósa og eldsterkt nautakjöt á 
teini. Ég fæ mér mikið af grænni 

chilisósu með sem vekur hlátra-
sköll hjá innfæddum. „Ertu alveg 
viss um að þú getir borðað þetta? 
Varaðu þig,“ segir sessunautur 
minn, sem er fyrrverandi prótok-
olstjóri, og hlær sínum innilega og 
dillandi hlátri sem einkennir þetta 
alúðlega og hlýja fólk. Tógóar eru 
mikið fyrir ræðuhöld og glösum 
er oft lyft með tilheyrandi þakkar-
ræðum. Gbedey er fyrsti konsúll 
Íslands hér í landi og tók nýverið 
við skipunarbréfi sínu. Hann 
hefur einnig verið ein af drifkröft-
um SPES-samtakanna sem eru 
mikils metin meðal heimamanna. 
Tógóar við borðið eru einstaklega 
vel menntað og elegant fólk og 
samræður snúast að átökum í 
Tsjad en þar hefur herinn ráðist á 
höfuðstöðvar forsetans sem verst  
innan rammlegrar víggirðingar. 
Konurnar við borðið gegna eða 
hafa gegnt mikilvægum stöðum 
innan ríkistjórnarinnar í Tógó og 
greinilegt er að jafnréttismál eru í 
ágætum farvegi.

 Þjónar koma svo með eftirrétt-
inn á borðið en það er úrval af 
dásam legum ávöxtum, betri en 
nokkrir ávextir sem ég hef bragðað. 
Ananas hér er hvítur og ílangur og 
ótrúlega bragðgóður og mangóið 
er dásamlega kryddað og bráðnar 
á tungu. Sessunautur minn spyr 
hvort ekki sé vert að flytja þessa 
ávexti til Íslands og bendir mér 
líka á að Tógóar rækti fínasta kaffi 
og kakóbaunir og býður mér að 
láta sækja mig næsta dag til þess 
að fara með mig í verslunarferð 
svo að ég geti keypt kaffi, hnetur 
og annað til að hafa með mér heim 
til Íslands. Svo bíð ég bara eftir því 
að Bónus geri góðan samning við 
Tógó og fari að flytja inn eitthvað 
af gjöfum afrískrar náttúru til 
Íslands.   amb@frettabladid.is

Afriskt heimboð

MATARMARKAÐUR Í Lomé er allur 
matur keyptur af götusölum

PÓSTKORT FRÁ AFRÍKU
Anna Margrét  Björnsson skrifar frá Tógó GÓÐ VIKA / SLÆM VIKA

HELGARKROSSGÁTAN

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

á DVD!

Leystu

krossgátuna!

Þú sendir SMS skeytið
JA LAUSN LAUSNARORÐ

á númerið 1900!

Góð vika fyrir...

... fortíðarþrána

Hvaða ár er? 
1988? Það er 
ekki nóg með 
að Davíð Odds-
son sé fyndinn, 
segjandi 
lúmska brand-
ara um Hudd-
ersfield og Vil-
hjálm Þ., heldur 
er Bubbi Mort-
hens bandbrjál-
aður eins og pirraður unglingur, 
hraunandi yfir menn sem hafa 
gagnrýnt hann. Ekki nóg með 
það, Bubbi er líka að gera eitt-
hvað af viti með sínum rasista-
tónleikum í stað þess að halda 
snobbtónleika í Höllinni og aug-
lýsa góðærisdruslur. Nú vantar 
bara að Hemmi Gunn byrji aftur 
í sjónvarpinu og Módel komi 
saman á ný.

... aðdáendur tjarna
Loksins var hulunni svipt af 
skipulagi framtíðarinnar í Vatns-
mýrinni. Þar ber hæst að ný 
tjörn verður búin til á miðju 
svæðinu, „Nýja tjörnin“ svokall-
aða. Ekki er vitað hvað unnið er 
með því að hafa tvær tjarnir hlið 
við hlið í miðri borg – kannski 
verða endur í einni, en mávar í 
hinni? – en allir eru svona líka 
yfir sig hrifnir af verðlaunatil-
lögunni og meira að segja Ólafur 
F., sem þó þarf ekki að hafa 
áhyggjur af því að flugvöllurinn 
fari eitthvað, að minnsta kosti 
ekki næstu tvö og hálfa árið. 
Þegar nýja tjörnin verður komin 
eru aðdáendur tjarna í góðum 
málum. Eins og Hollywood er 
„borg stjarnanna“ verður 
Reykjavík „borg tjarnanna“.

Slæm vika fyrir...

... blaðamenn

Á mánudaginn átti það að gerast. 
Stórtíðindi væntanleg úr sjálfri 
Valhöll, Vilhjálmur Þ. boðaði til 
blaðamannafundar klukkan 13, 
bein útsending og allt. Svo mætti 
fréttamannahópurinn og mókti í 
algjöru tilgangsleysi eins og 
unglingastóð í sjoppu bíðandi 
eftir því að eitthvað gerðist. 
RÚV hefur ekki boðið upp á jafn 
tilþrifalitla beina útsendingu 
síðan í maraþonútsendingunni af 
heimkomu Keikós í herflugvél-
inni. Loksins þegar Vilhjálmur 
birtist kom til handalögmála 
milli starfsmanna Valhallar og 
blaðamanna sem voru vissir um 
að Villi ætlaði að varpa sprengju. 
Það var þó heldur betur ekki, 
Villi bauð upp á sama vaðalinn 
og áður og allir fóru heim í fýlu.

... FL grúpp
FL grúpp vann sér það til frægðar 
í vikunni að tilkynna mesta tap á 
einu ári í sögu þjóðarinnar, 67,3 
milljarða tap. Hvað eru 67,3 millj-
arðar? Til dæmis árslaun verka-
manns í 37.000 ár, 41.875 
nýjar Suzuki Swift-bif-
reiðar og 2.530 meðal-
stórar íbúðir. Smotterí, 
sem sé. Nógu mikið 
smotterí til að það þótti 
taka því að verðlauna 
fráfarandi for-
stjóra Hannes 
Smárason með 
smá vasapen-
ingi, 
skitnum 
níutíu 
millum. 



VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888
NJARÐARBRAUT 11A -  REYKJANESBÆ - SÍMI: 585 2888

Fellsmúla - Reykjavík
Njarðarbraut - Reykjanesbæ

OPIÐ ALLA DAGA 
Mánud. til föstud. kl 9 - 18
 Laugard. kl 10 - 17
 Sunnud. kl 12 - 16

ÚRVAL RAFLAGNAEFNIS

326732673267 412141214121

41394139 314531453145

412341234123

154154154
UTANÁLIGGJANDI ROFAR & TENGLAR

VERÐ FRÁ

GREINAKASSAR / TÖFLURBEIGJUR - HÓLKAR - DÓSIR

RÖR - LAGNARENNUR - BARKI

VÍR OG KAPLAR VERKFÆRI

396396396
NEOSET VARROFAR 1, 2 OG 3 PÓLA

VERÐ FRÁ

319319319
IÐNAÐARTENGLAR OG KLÆR

VERÐ FRÁ

INNLAGNAEFNI - 4 LITIR
PASSAR Í TICHINO DÓSIR

155155155
INNLAGNAEFNI ROFAR OG TENGLAR

VERÐ FRÁ

199199199
STRAUMSKINNUR

VERÐ FRÁ

283283283
RAKAÞOLNIR ROFAR OG TENGLAR

VERÐ FRÁ 159015901590
STIGAAUTOMAT

14901490
RELAY

1414114
290290290

BJALLA

859859859
BJÖLLUSPENNIR

199199199
SJÁLFVÖR 1 PÓLA

655655655
SJÁLFVÖR 2 PÓLA

199019901990
LEKASTRAUMSROFI 3 PÓLA

990990990
LEKASTRAUMSROFI 1 PÓLA

879879879
SJÁLFVÖR 3 PÓLA

17.99017.99017.990
VINNULJÓSATAFLA

259525952595
TÖFLUKLUKKA

299299299
GAUMLJÓS

SJÁLFVÖR OG 
LEKASTRAUMSROFAR

VERÐ FRÁ
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■ 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

Ég skammast mín 
nógu mikið fyrir að 

ganga með pokann!

Fyrst við erum hvort sem er að 
fara að skipta þessari skyrtu fyrir 

Palla, eigum við þá ekki að athuga 
hvort það er eitthvað hér sem þú 

getur gengið í?

Ekki halda 
aftur af þér!

Ahahah-
ahahah! 

Hættu nú... 
þetta er nóg! 

Hahahah!

Haltu þessu 
áfram... 

Hreinsaðu 
þetta úr 
kerfinu!

Jahah-
ahaha! 

Jói! 
Hættu 

nú

Ef þér finnst þú 
þurfa að brotna 
niður og grenja 
er það allt í lagi 

mín vegna! 
Ég skil þig!

Jói... 
Ég átti 
alveg 
von á 
þessu!

Það er engin auð-
veld leið til að segja 
þetta, en... Þú þarft 
að finna þér nýjan 

meðleigjanda! Ég er 
að flytja út! Flyt til 

Kamillu!

Þ.L.! Ég þarf að segja 
þér svolítið! Það er best 

að þú fáir þér sæti!

Ekki 
séns.

Litli bleiki sokkur 
Litli bleiki sokkur

Er ekki hægt að læsa 
hurðunum hérna!?!

Ég er mamman. Hannes er 
pabbinn. Og við erum að 

væla yfir því hvað við erum 
orðin feit.

Leikurinn 
heitir „full-
orðnir“.Við erum 

að því.

Af hverju leikið þið 
ykkur ekki saman?

Farðu í jakkann, 
mamma segir að 

við ætlum út í 
fjölskylduskokk.

    Dagur 27: 
sólarlagið er að verða 
minna og minna mikil-

fenglegt!!

Árið 2008 verður 
árið þar sem ég 
verð formlega full-
orðinn. Árið þar 
sem yfir mig hellist 

hinn alræmdi og ill-
viðráðanlegi fertugs-

aldur. Fyrir sautj-
án árum var allt 

miklu einfaldara. 
Þá var Achtung Baby nýkomin út 
og maður drakk í sig fönkskotið 
pönk frá Red Hot Chili Peppers. 
Borðtennishæfileikarnir frá 
kóngsins Kaupmannahöfn voru 
ekki enn veðraðir af manni og 
stutt var í að maður legði hand-
knattleiksíþróttina að fótum sér. 
Gat snúið boltanum í hornið og 
nánast hoppað hæð sína. Sem 

myndi teljast til kraftaverka Guðs 
ef það tækist í dag.

Þá fór maður líka í skólaferðalag 
til Hrútafjarðar og dáðist að sveit-
inni enda ekki orðinn gerilsneydd-
ur af fordómum borgarbarna um 
að allt sé að fara fjandans til fyrir 
utan borgarmörkin. Enginn var þá 
ríkari en næsti maður og hinir 
svörtu Range Roverar eða aðrar 
slíkar lúxuskerrur sáust ekki á 
götum úti. Unglingarnir voru 
dæmdir eftir því hvort þeir voru í 
Levi‘s eða ekki. 

Og í þrettán ár hafði maður 
notið þess að vera yngsti fjöl-
skyldumeðlimurinn, hafði verið 
hossað og klappað og sloppið við 
allar skammir enda „of vitlaus“ 
eða „of ungur“ til að láta sér detta 

óknyttir í hug. En það var að breyt-
ast. Fyrir nákvæmlega sautján 
árum – upp á dag – birtist nefni-
lega nýr senuþjófur sem gerði það 
að verkum að maður eltist heil 
ósköp. Allt í einu var maður orð-
inn „eldri“ og „vitrari“ en sá hvít-
voðungur sem lá í vöggunni og hló 
ef maður gerði „gú-gú“. Sem sofn-
aði værum blundi við upphafið á 
Stairway to Heaven.

Og nú eru sem sagt liðin sautján 
ár. Sem þýðir að á meðan þessi 
blessaði hvítvoðungur fagnar lög-
legum bílprófsaldri er fertugs-
aldurinn byrjaður á sinni löngu 
göngu í Vesturbæinn. Og bíður 
spenntur eftir því að geta bankað 
á dyrnar og tilkynnt formlega að 
maður sé orðinn fullorðinn.  

STUÐ MILLI STRÍÐA Fyrir sautján árum
FREYR GÍGJA GUNNARSSON ER AÐ VERÐA GAMALL

         GAMANÓPERAN

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

Í GAMLA MJÓLKURSAMLAGINU BORGARNESI

Miðapantanir 437 1598 • tskb@simnet.is • Uppl.: www.borgarbyggd.is

La. 16. feb. kl. 20.00 - UPPSELT
Su. 17. feb. kl. 20.00 - UPPSELT
Þr. 19. feb. kl. 20.00 - UPPSELT

Fi. 21. feb. kl. 20.00 - UPPSELT
Fö. 22. feb. kl. 20.00 - ÖRFÁ LAUS
Su. 24. feb. kl. 20.00 - LAUS SÆTI
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Vantar þig 
aukapening?
Pósthúsið leitar að duglegu og morgunhressu fólki 
til að bera út blöð milli  6 og 7 á morgnana. Um er 
að ræða holla og hressandi útiveru, annars vegar á 
virkum dögum og hins vegar um helgar.

Njóttu þess að taka daginn snemma, hreyfðu þig og 
fáðu borgað fyrir það.

Allar nánari upplýsingar veitir dreifingardeild 
Pósthússins í síma 585 8330. Einnig er hægt að 
sækja um á www.posthusid.is

– ódýrari valkostur

Pósthúsið ehf |  Suðurhrauni 1 |  210 Garðabæ |  Sími: 585 8300 |   posthusid.is

Pósthúsið er ungt og öflugt 
dreifingarfyrirtæki á sviði 
blaða- og vörudreifingar. 
Hjá Pósthúsinu starfa um 
sjöhundruð manns að 
uppbyggingu á fjölbreyttum 
og skemmtilegum vettvangi.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Skagfirska söngsveitin og 
Óperukórinn í Reykjavík 
halda tvenna sameiginlega 
tónleika ásamt barnakór, 
þremur einsöngvurum og 
hljómsveit, í Langholts-
kirkju í dag kl. 15 og 17. Á 
söngskránni eru tvö verk 
eftir Björgvin Þ. Valdimars-
son, söngstjóra Skagfirsku 
söngsveitarinnar. 

Fyrra verkið sem flutt verður er 
„Jörð“ en það frumflutti kórinn 
á vortónleikum sínum árið 2001. 
Nú hefur Björgvin endurskrifað 
verkið og hefur meðal annars 
skrifað það út fyrir fullskipaða 
hljómsveit, þannig að segja má 
að um endurfrumflutning sé að 
ræða. Um frumflutning er að 
ræða í tilfelli seinna verksins. 
Það heitir „Solveig á Miklabæ“ 
og er byggt á sögunni um Mikla-
bæjar-Solveigu sem flestir kann-
ast við. Textinn við bæði verkin 
er eftir Bjarna Stefán Konráðs-
son.

Solveig var ráðskona hjá séra 
Oddi á Miklabæ á átjándu öld. 
Felldu þau hugi saman, en á 
þessum tíma þótti óviðeigandi 
að prestur ætti í sambandi við 
konu af lægri stétt. Þeim var 
stíað í sundur og fór svo að séra 
Oddur giftist annarri konu. Í 
kjölfarið framdi Solveig sjálfs-
víg. Mörgum árum seinna hvarf 
séra Oddur sporlaust og hefur 
draugi Sol veigar verið kennt um 
hvarf hans.

Björgvin segir söguna af 
Solveigu og séra Oddi lengi hafa 

verið sér hugleikna. „Ég heyrði 
söguna af Solveigu á Miklabæ 
sem strákur og hún hefur gerj-
ast með mér síðan. Við Bjarni 
höfum kosið að nálgast söguna 
sem mannlega harmsögu fremur 
en draugasögu. Í verkinu göng-
um við þannig út frá því að 
Solveig hafi verið fórnarlamb 
tíðar andans sem ríkti á átjándu 
öld.“

Þegar Skagfirska söngsveitin 
frumflutti verkið „Jörð“ árið 
2001 varð Björgvin strax var við 
mikil viðbrögð frá tónleikagest-
um. „Ég tel óhætt að segja að 
ekkert verk sem söngsveitin 
hefur flutt hafi vakið jafn mikil 
viðbrögð. Fólk hringdi meira að 
segja í mig heim eftir tónleikana 
til þess að tjá mér ánægju sína. 
Verkið fjallar um andstæður 
sem koma fram í náttúrunni og 

fegurð landsins og er býsna vold-
ugt og hljómmikið.“ 

Til að koma hughrifum verk-
anna til skila hefur Skagfirska 
söngsveitin fengið Óperukórinn 
í Reykjavík til liðs við sig. Stjórn-
andi Óperukórsins, Garðar 
Cortes, stjórnar flutningi á tón-
leikunum. Þá mun barnakór 
einnig syngja með kórunum 
ásamt þremur einsöngvurum, 
þeim Nönnu Maríu Cortes messó-
sópran, Aroni Axel Cortes bassa 
og Hlöðver Sigurðssyni tenór. 
Undirleik annast 27 manna sin-
fóníuhljómsveit. Björgvin segir 
tónlistarfólkið hafa unnið vel 
saman. „Samstarfið við Óperu-
kórinn hefur verið mjög ánægju-
legt í alla staði. Það er frábært 
að starfa með Garðari og hann 
hefur miðlað okkur af reynslu 
sinni.“ vigdis@frettabladid.is

Mannleg nálgun á sögu 
Solveigar og séra Odds

ARON AXEL CORTES Einn af einsöngvur-
unum sem koma fram á tónleikum í 
Langholtskirkju í dag. 

BJÖRGVIN Þ. VALDIMARSSON Stjórnandi 
Skagfirsku söngsveitarinnar og tónskáld.

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!

Barcelona

Vorveisla

Prag

Budapest

Kraká

Vilnius
FÖSTUDAG 15. FEB KL. 20:30
BERGÞÓRA ÁRNADÓTTIR 60 ÁRA
Minningartónleikar um söngvaskáldið
ÖRFÁ SÆTI LAUS

SUNNUDAG 17. FEBRÚAR KL. 20
ÞJÓÐARGJÖF TIL ÍSLENDINGA
Einn fremsti kammerkór heims.
NOKKUR SÆTI LAUS

ÞRIÐJUDAG 19. FEBRÚAR KL. 20 
DENIS BOURIAKOV OG
VÍKINGUR HEIÐAR ÓLAFSSON
Tvær rísandi stjörnur.
ÖRFÁ SÆTI LAUS
 

LA TRAVIATA
giuseppe verdi

sigrún pálmadóttir     |     jóhann friðgeir valdimarsson     |     tómas tómasson

„Frumsýning í Hafnarfjarðarleikhúsinu er alltaf tilhlökkunarefni. Í þetta 
sinn stigu flinkir leikarar á svið með skemmtilega sýningu.“

Elísabet Brekkan, Fréttablaðið.
„Hjálmar Hjálmarsson fer á 
kostum í hlutverki sjón-
varpsins“
„ ... get ég ekki annað en mælt 
með sýningunni, sem er 
troðfull af skemmtilegum 
atriðum ...“ 

Martin Regal, 
Morgunblaðið.

 „ ... konan sem sat tveim sætum 
frá mér hló oft hátt og snjallt. 
Og ég er viss um að hún var í raun 
og veru að skemmta sér...“ 
                          Jón Viðar Jónsson, DV.

Midasala: 555 2222. www.midi.is

„Frumsýning í Hafnarfjarðarleikhúsinu er alltaf tilhlökkunarefni. Í þetta 
sinn stigu flinkir leikarar á svið með skemmtilega sýningu.“

Elísabet Brekkan, Fréttablaðið.
„Hjálmar Hjálmarsson fer á 
kostum í hlutverki sjón-
varpsins“
„ ... get ég ekki annað en mælt 
með sýningunni, sem er 
troðfull af skemmtilegum 
atriðum ...“ 

Martin Regal, 
Morgunblaðið.

 „ ... konan sem sat tveim sætum 
frá mér hló oft hátt og snjallt. 
Og ég er viss um að hún var í raun 
og veru að skemmta sér...“ 
                          Jón Viðar Jónsson, DV.

Næstu sýningar
Lau. 16. febrúar kl. 20
Lau. 23. febrúar kl. 20
Lau. 1. mars kl. 20

27. febrúar 

28. febrúar

2.mars
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Kammerhópurinn Nordic Affect 
heldur tónleikana Áskrift í London 
í Þjóðmenningarhúsinu við Hverfis-
götu á morgun kl. 16. Innblásturinn 
að tónleikunum er sóttur til róm-
aðrar tónleikaraðar tónskáldanna 
C.F. Abel og J.C. Bach.

Seinni hluta 18. aldar sótti heldra 
fólk Lundúna tónleika í umsjá Abels 
og Bachs. Áskriftin kostaði mjög 
mikið og aðeins útvaldir fengu 
aðgang auk þess sem efnisskráin 
var sjaldan kynnt fyrir fram. Abel 
og Bach létu byggja mikilfenglegt 
tónleikahús undir herlegheitin og 
fengu portrett og landslagsmyndir 
hjá myndlistarmanninum Thomas 
Gainsborough. Til marks um vin-
sældir tón leika raðarinnar gekk hún 
í sextán ár. Á hverjum miðvikudegi 
skiptust Abel og Bach á að velja 

efnisskrá, Abel valdi hljóðfæra-
leikara en Bach söngvarana. Þeir 
kynntu einnig unga listamenn til 
leiks. 

Aðalsfólki og listamönnum var 
boðið á tónleikana og fer mörgum 
sögum af þessu áhugaverða fólki. 
Einn af hljóðfæraleikurum Nordic 
Affect mun segja sögur af þeim á 
tónleikunum á morgun, til dæmis 
verður sagt frá aðalskonu sem var 
hneppt í fangelsi fyrir að koma 
fram. 

Nordic Affect hefur endurskap-
að efnisskrá eins og Abel hefði gert 
hana og verða mörg verkin eftir 
hann auk þess sem verk verða spil-
uð eftir Fischer og Kammel. Þessi 
tónskáld stóðu á tímamótum tón-
listarinnar, barokk var að líða undir 
lok og klassíkin að taka völdin.

Bæði innlendir og erlendir hljóð-
færaleikarar skipa Nordic Affect 
og spila þeir allir á  barokkhljóð-
færi. Hópurinn samanstendur af 
Höllu Steinunni Stefánsdóttur bar-
okkfiðluleikara, Georgia Browne 
barokkþverflautuleikara, sem segir 
einnig frá tónleikahaldi þeirra 
Abels og Bachs og þeim litríku per-
sónum sem því tengdust, Nicholas 
Milne gömbuleikara og Guðrúnu 
Óskarsdóttur semballeikara.

Tónleikarnir eru liður í vetrar-
tónleikaröð Nordic Affect í Þjóð-
menningarhúsinu og styrktaraðilar 
eru Tónlistarsjóður, Menningar-
sjóður Reykjavíkurborgar og 
Menningarsjóður FÍH. 

Allir eru velkomnir á tónleikana 
sem eru ólíkt því sem tíðkaðist í  
tónleikahaldi Abels og Bachs.

Miðaverð er 2.000 krónur, 1500 
krónur fyrir námsmenn og eldri 
borgara. -áf

Áskrift í London 

NORDIC AFFECT Leikur á tónleikum í 
Þjóðmenningarhúsinu við Hverfisgötu á 
morgun. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

Einnig fEinnig fáanlegir!áanlegir!Einnig fáanlegir!
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DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

> TÍSKUFRÉTTIR VIKUNNAR
Cruz-systur hanna fyrir Mango. 
Leikkonan Penelope Cruz og systir 
hennar Monica hanna nú aðra línu 
sína fyrir spænsku tískukeðjuna 
Mango, en sú fyrri naut mikilla 
vinsælda í Evrópu. Nýja línan saman-
stendur af glerfínum kjólum og 
fatnaði í „vintage“-stíl. Penelope Cruz 
er einnig andlit Mango í auglýsinga-
herferð fyrirtækisins.

Madonna og Gucci berjast gegn alnæmi. Hinn 6. 
febrúar síðastliðinn opnaði ítalska tískuhúsið Gucci sína 
stærstu verslun á 5th Avenue í New York. Opnunarveislan 
var haldin af yfirhönnuði Gucci, Fridu Giannini, og söng-
konunni Madonnu til styrktar Raising Malawi og Unicef. 

Stóru fréttirnar frá tískuvikunni í London voru þær að þrjú tískuhús sem voru 
heimsfræg á hippatímabilinu hafa snúið aftur – Jaeger, Ossie Clark og Biba. Ossie 
Clark og kona hans Celia Birtwell voru mjög þekkt á sjöunda áratugnum og unnu 
mikið með stjörnum eins og Jimi Hendrix, Bítlunum og Rolling Stones. Merkið var 
nýverið keypt af Bretanum Mark Worth sem fékk ísraelska hönnuðinn Avsh Alom 
Gur til liðs við sig og endurskapaði Clark-lúkkið sem samanstóð af síðum kjólum, 
snákaskinni og víðum buxum. Biba var geysilega vinsæl búð á sjöunda áratugn-
um, ein sú fyrsta sem bauð upp á ódýr og smart föt fyrir ungar konur. Nú er 
merkið í höndum stílistans Hector Castro og minnti hönnunin dálítið mikið á 
Marc by Marc Jacobs og MiuMiu. Jaeger hefur alltaf verið þekkt fyrir klassísk-
ar flíkur og hefur reyndar verið til síðan á 19. öld í Bretlandi. Sýning Jaeger á 
nýafstaðinni tískuviku vakti verðskuldaða athygli en þar gaf að líta frumlega 
pelsa, kögur og frábærar vetrarkápur.  - amb

BIBA, JAEGER OG OSSIE CLARK SÝNA Á TÍSKUVIKUNNI Í LONDON

TÍSKUHÚS SJÖUNDA ÁRA-
TUGARINS SNÚA AFTUR

Tískuvikur hafa verið í fullum gangi undanfarið fyrir næsta haust og 
vetur. Við Íslendingar, sem þurfum að hírast hér í slabbi og roki, 
þurfum ekki að bíða þar til næsta vetur til þess að fylgja nýjustu 
straumum þar sem við getum farið í þetta alltsaman strax. Á 
meðan fyrstu krókusarnir eru að blómstra í Evrópu og flestir 
örugglega komnir með sólgleraugun á nefið getum við sleppt því 
að hugsa um rómantíska blómakjóla og hippalúkk sumarsins og 
skellt okkur í næsta „ season“. Að einhverju leyti finnast mér 

sömu stefnurnar vera í gangi næsta vetur; 
við sjáum áfram dragtir, skærlitaðar sokka-
buxur, sinnepsgula tóna í bland við svart, 
grátt og rautt. Af tískuvikunum í London, 
New York og París að dæma þá eru ákveðnar 
flíkur sem við „verðum“ allar að eignast 
fyrir næsta haust. Sú fyrsta er þröngar 
leðurbuxur eða leggings. Við þetta er svo kjörið 
að fara í nýjustu útgáfu af pelsinum en hann á að 
vera frá mongólíu af síðhærðum jakuxa. Fjaðrir 
voru enn og aftur á öllum flíkum, hvort sem það 
voru kjólar, hattar eða jakkar, og slaufur héldu 
einnig áfram í stórum stíl í anda Proenza Schouler 
og Marc Jacobs. Heitasti litur haustsins er án efa 
appelsínugulur, og þá í svona dáldið ryðgaðri 
haustlaufalitaðri útgáfu, sem er einstaklega hlýr 
og flottur við svart og grátt. Fjólublátt kemur líka 
áfram sterkur inn líkt og í húsbúnaðartískunni. 
Belti voru áfram á öllum kápum og oft voru 

skemmtilegar blöndur eins og til dæmis krókódílabelti á tvíd kápum og 
fleira í þeim dúr. Hvað varðar snið þá eru pils og kjólar gjarnan í víðari 
kantinum, pilsin stutt og kjólarnir bæði síðir og stuttir og hönnuðir 
eins og Christopher Kane buðu til dæmis upp á níðþrönga skósíða 
kvöldkjóla. Hvað varðar fótleggja- og skótísku þá eru það sumsé, lituðu 
sokkabuxurnar, sem einnig sáust í tvílitum útgáfum. Skór voru 
allajafna flatir eða með grófum sólum og stígvél náðu oft upp yfir hné 
og voru ýmist úr rúskinni eða leðri. 

Straumar næsta veturs?

DÖMULEGT
Appelsínugul 

blússa við hnésítt 
pils frá Ossie Clark.

HEITIR LITIR Karrígul 
blússa við sítt hippalegt 
pils og appelsínugulur 

kjóll með slaufu frá 
Ossie Clark.

FLOTTIR 
HATTAR
Fjólubláir 
og svartir 
hattar hjá 
Biba.

MYNSTUR 
Sixtís-legur 

hattur og 
grámynstr-

uð efni 
hjá Biba á 

tískuvik-
unni í 

London. 

Undurfagurt 
korselett í 

gamaldags stíl 
frá Mint Siren. 

Fæst hjá 
Systrum, 

Laugavegi.

Kremið sem 
bjargar vetrar-
húðinni 
– Nutri-
source frá 

Biotherm. 

Ilmvatn frá l‘Art-
isan Parfumeur, 
einstaklega 
frumleg og góð. 
Fást hjá Systrum, 
Laugavegi. OKKUR 

LANGAR Í
…

HIPPALEGT
Fallegur 
blámynstraður 
kjóll frá Ossie 
Clark.

SNÁKA-
SKINN 
Skyrtu-
kjóll og 
leggings 
með 
snáka-
mynstri 
frá Biba. 

KÖGUR 
Smart 

hetta og 
kögur 

hjá 
Jaeger.
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NOKIA N95
VERÐ: 64.990,- NÚNA

55.000kr

3.049kr á mánuði

NOKIA N95 8GB
VERÐ: 89.990,- NÚNA

75.500kr

4.093kr á mánuði

BLACKBERRY CURVE
VERÐ: 37.990,- NÚNA

25.900kr

1.568kr á mánuði

LG PRADA
VERÐ: 59.890,- NÚNA

45.900kr

2.586kr á mánuði

DOLCE & GABBANA
VERÐ: 39.990,- NÚNA

29.000kr

1.208kr á mánuði

MOTOROLA V3 BLEIKUR
VERÐ: 15.990,- NÚNA

12.900kr

906kr á mánuði

iMATE POCKET PC
VERÐ: 59.990,- NÚNA

19.900kr

1.263kr á mánuði

MOTOROLA RIZR Z3
VERÐ: 25.995,- NÚNA

15.900kr

1.059kr á mánuði

MOTOROLA KRZR 
VERÐ: 27.890,- NÚNA

19.990kr

1.267kr á mánuði

BLUETOOTH Í BÍLINN
VERÐ: 4.990,- NÚNA

1.990kr

FJARSTÝRÐ ÞYRLA
VERÐ: 3.490,- NÚNA

1.690kr

BLUETOOTH ÚR
SONY ERICSSON
VERÐ: 29.990,- NÚNA

14.990kr

ÚTSALA

KRINGLUNNI

LAUGAVEGI 178

SMÁRALIND

BANKASTRÆTI

MIÐHRAUNI 14

FIRÐINUM - HAFNARFIRÐI
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Gítarleikarinn Björn 
Thoroddsen hélt upp á 
fimmtugsafmæli sitt með 
pompi og prakt í Salnum 
í Kópavogi á fimmtudags-
kvöld. Þar rifjaði hann upp 
fjölbreyttan feril sinn og 
fékk gamla spilafélaga í 
heimsókn.

Björn hefur spilað með fjölda 
hljómsveita á ferli sínum og komu 
margar þeirra fram í afmælinu 
við góðar undirtektir. Þær sem 
stigu á svið og sungu eitt lag hver: 
Ríó Tríó, Guitar Islancio, Bo 
Hall Band, Hljómsveit Guð-
mundar Ingólfssonar, Tríó 
Bjössa Thor ásamt Agli 
Ólafssyni og Andreu 
Gylfadóttur, Tivoli, 
Rito og Unglinga-
hljómsveitin Lauf-
ið, sem er fyrsta 
hljómsveitin 
sem Björn 
spilaði með.

Fjörugt fimmtugsafmæli

BJÖRN OG ANDREA Andrea Gylfadóttir mætti í afmælið og söng með Tríói 
Bjössa Thor. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

GUNNAR BIRGISSON Bæjarstjóri 
Kópavogs heiðraði Björn með nærveru 
sinni. Óttar Felix Hauksson, sem gefur út 
plötur Björns, var skammt undan.

Í STUÐI Magnús Kjartansson, Siggi Hall 
og Tómas Tómasson skemmtu sér vel í 
afmælinu.

KÓNGURINN 
MÆTTUR Í HÚS! 

Björgvin Halldórs-
son spilaði með 

Birni í hljómsveit-
inni Bo Hall Band.

GUÐMUNDUR OG ELÍN Trommarinn 
Guðmundur Steingrímsson ásamt 
eiginkonu Björns, Elínu Margréti Erlings-
dóttur.  

Rihanna tók forskot á sæluna og 
fagnaði tvítugsafmæli sínu í síðasta 
viku, nokkrum dögum á undan 
áætlun. Hún á afmæli á mið-
vikudag. Gestir á borð við Kanye 
West og Wilmer Walderrama 
tóku þátt í matarslag með kökum 
og kremi. Chris Brown, sem 
söngkonan hefur sést mikið með 
að undanförnu, söng svo fyrir hana 
afmælissönginn.

FRÉTTIR AF FÓLKI

> HEIDI HEITUST

Heidi Klum var valinn flottasta fyrir-
sæta í heimi af dómnefnd vefsíð-
unnar models.com. Á hæla hennar 
fylgdu brasilísku fyrirsæturnar Gisele 
Bündchen og Adriana Lima, Tyra 
Banks nældi í fjórða sætið og Karol-
ina Kurkova náði því fimmta. Fimm 
efstu fyrirsæturnar eru allar hluti af 
fyrirsætuteymi nærfatafyrirtækisins 
Victoria’s Secret.

GUÐMUNDUR PÉTURSSON Gítarleik-
arinn Guðmundur Pétursson hefur 
spilað víða um heim ásamt Birni 
með hljómsveitinni Guitar Islancio.

Justin Timberlake ku áforma að biðja kær-
ustu sinnar, Jessicu Biel. Til tónlistarmanns-
ins sást í hinni víðfrægu skartgripabúð Tiff-
any and Co. í New York, þar sem hann skoðaði 
trúlofunarhringi. „Justin tók sér góðan tíma í 
að skoða hringina,“ segir annar viðskiptavin-
ur verslunarinnar sem var staddur þar á 
sama tíma. „Hann bað starfsfólkið að taka 
nokkra út úr skápunum svo hann gæti skoðað 
þá almennilega. Hann keypti ekkert, en sagði 
verslunarstjóranum að hann myndi hugsa 
málið,“ segir hann. 

Justin og Jessica hafa verið saman í rúmt 
ár, en þau hafa bæði verið afar fámál um sam-
bandið. Jessica ljóstraði því þó nýlega upp að 
þau kynnu betur að meta spilakvöld yfir 
Scrabble en að fara út að dansa. „Við förum 
frekar í matarboð eða spilum borðspil,“ sagði 
hún. 

Justin biður Jessicu

SKOÐAÐI HRINGA Justin Timberlake tók sér 
góðan tíma í að skoða trúlofunarhringa hjá 
Tiffany and Co. um daginn. NORDICPHOTOS/GETTY

Söngkonan Shakira seldi 
nýverið brjóstahöld sín fyrir 
ríflega 200 þúsund krónur á 
góðgerðauppboði. Peningarnir 
sem safnast með framtaki 
hennar munu renna í sjóð sem 
stuðlar að uppbyggingu skóla 
fyrir fátæk börn í heimalandi 
hennar, Kólumbíu. 

Meðal þess sem selt var á 
uppboðinu voru kjólar 
söngkonunnar, pils og annar 
fatnaður. Enn á eftir að selja 
tvo gítara sem söngkonan 
hefur áritað. Hingað til hafa 
safnast rúmar fimm milljónir 
en uppboðinu lýkur á morg-
un.

Rándýr 
brjóstahöld
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Oasis-söngvarinn 
Liam Gallagh er 
kvæntist söng-
konunni Nicole 
Appleton í látlausri 
athöfn á fimmtu-
dag, en þau 
eiga saman sex 
ára son. „Þeim 
fannst þau vera 
gift hvort sem 
er. Hann hefur 
gengið með hring 
á hendi í mörg ár, til 
að sýna hversu alvarlega hann 
tekur sambandið,“ segir heimildar-
maður. 

Paris Hilton er í vanda, eftir að 
hún játaði í spjallþætti Ellen 

De generes að hún ætti 
sautján hunda. Í Los 

Angeles er ólög-
legt að eiga fleiri 
en þrjá, nema um 
hundaræktun sé að 

ræða. Í kjölfar 
ummælanna 
heimsótti lög-
regla heimili 
Paris, en fann 
hvorki hana 
né hundana. 
Hún mun eiga 
von á annarri 

heimsókn síðar. 

Sylvester Stallone mælir með því 
að menn hóti að borða gæludýr 
kvenna sem vilja ekki fara á stefnu-
mót með þeim. „Segðu henni bara 
að ef hún fari ekki út 
með þér munirðu finna 
það sem hún elskar 
mest og borða það,“ 
segir leikarinn, sem 
kveðst þó ekki vera jafn 
„macho“ í einka-

lífinu og á 
skján-

um.

Christina Aguilera 
elur Max Liron, 
nýfæddan son sinn 
og eiginmannsins 
Jordan Bratman, 

upp við uppáhalds 
rokktónlistina sína. „Í 

gær vorum við með Led 
Zeppelin glymjandi um 

allt hús. Flestar nýbakaðar 
mæður spila Beethoven, en 
við hlustum á Metallica, Bob 
Marley og Rolling Stones,“ 

segir hún. 

FRÉTTIR AF FÓLKI
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FFÓLK MEÐ ÓTRÚLEGA KRAFTAÓLK MEÐ ÓTRÚLEGA KRAFTA
SEM GETA BREYTT ÖLLUSEM GETA BREYTT ÖLLU
KALLAST STÖKKVARAR!KALLAST STÖKKVARAR!

FÓLK MEÐ ÓTRÚLEGA KRAFTA
SEM GETA BREYTT ÖLLU
KALLAST STÖKKVARAR!

NÝTT Í BÍÓ!NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

12

14
7

7
16

14
7

JUMPER kl. 5.50 - 8 - 10
RAMBO kl. 10
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM kl.1.30 - 3.40 - 5.50 ÍSL. TAL

BRÚÐGUMINN     kl. 2 - 4 - 8

12
16

7

12
16

14
16

JUMPER      kl.3 - 6 - 8 - 10
BEFORE THE DEVIL KNOWS    kl.3 - 5.30 - 8 - 10.20
MEET THE SPARTANS      kl.3 - 6 - 8 -10
WALK HARD      kl.3 - 6 - 8
THE ALIEN VS PREDATOR      kl. 10.10

JUMPER kl. 1.20 -3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
JUMPERLÚXUS kl. 1.20 - 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
MEET THE SPARTANS kl. 4 - 6 - 8 -10
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM kl. 1 - 3.20 - 5.40 ÍSLENSKT TAL 

CLOVERFIELD kl. 8 - 10
BRÚÐGUMINN kl. 1.30 - 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
ALVIN OG ÍKORNARNIR kl. 2 ÍSLENSKT TAL 

INTO THE WILD kl.3 - 6 - 9 
RAMBO kl. 8 - 10
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM         kl.3 - 5.30 ÍSLENSKT TAL

ATONEMENT kl.3 - 5.30 - 8 - 10.30
BRÚÐGUMINN kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10

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

EITTHVAÐ SKELFILEGT 
ER Á SVEIMI!

FRÁBÆR SPENNUMYND FRÁ LEIKSTJÓRA 
“BOURNE IDENTITY OG

”MR. & MRS SMITH”

SANNIR SPARTVERJAR

FRIÐÞÆING

STÓRKOSTLEG MYND Í 
LEIKSTJÓRN SEAN PENN.
BYGGÐ Á SANNSÖGULEGUM 
ATBURÐUM.

HAMINGJAN
FELST EKKI Í 
EFNISLEGUM

GÆÐUM.

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

Ó 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

H.J. MBL

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK

NO COUNTRY FOR OLD MEN kl. 5:30 - 8 - 10:30 16

NO COUNTRY FOR OLD MEN kl. 2 - 8 - 10:30 VIP
MR. MAGORIUMS ... kl. 2 - 4 - 6 L

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

UNTRACEABLE kl. 5:30 VIP
CHARLIE WILSON´S WAR kl. 10:30 12

DEATH AT A FUNERAL kl. 2 - 4 - 6 - 8 7

THE GAME PLAN kl. 1:10 - 3:20 L

TÖFRAPRINSESSAN M/- ÍSL TAL kl. 1:10 - 3:20 L

BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:30 L

JUMPER kl. 4 - 6 - 8 - 10 12

MR. MAGORIUMS... kl. 2 - 4 - 6 - 8 L

NO COUNTRY FOR OLD MEN kl.10 16

P.S. I LOVE YOU kl. 5:30 - 8 - 10:30 L

BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL kl. 2D - 3:30 L

TÖFRAPRINSESSAN M/- ÍSL TAL kl. 1:30 L

JUMPER kl. 8 - 10 12

MEET THE SPARTANS kl. 4 - 6 12

SWEENEY TODD kl. 10 16

DEATH AT A FUNERAL kl. 8 12

ÁSTRÍKUR... M/ÍSL TALI kl. 2 - 5 L

ALVIN OG ÍKO... M/ÍSL TALI kl. 2 L

WONDER EMPORIUM kl. 1:40 - 3:50 - 6 L

UNTRACEABLE kl. 8 - 10:10 16

BRÚÐGUMINN kl. 5:50 - 8 7

CLOVERFIELD kl. 10:10 14

THE GAME PLAN kl. 3:40 L

ALVIN OG ÍKO... M/- ÍSL TAL kl. 1:40 L

MR. MAGORIUMS... kl. 2 - 4 - 6 - 8 L

UNTRACEBLE kl.  10 16 

TÖFRAPRINSESSAN  ÍSL TAL kl. 2 L

MEET THE SPARTANS kl. 4 - 6 12

P.S. I LOVE YOU kl.  8 L

NO COUNTRY FOR... kl.  10:30 16

- bara lúxus
Sími: 553 2075

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

JUMPER kl. 6, 8 og 10 12
LOVEWRECKED kl. 2, 4, 6, 8 og 10 L
RAMBO kl. 6.15, 8 og 10-P 16
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM kl. 1.45 og 4 L
ALVIN OG ÍKORNARNIR kl. 2 og 4 L

2
- 24. Stundir

„Þetta var orðið fínt bara. 
Við ákváðum að hætta á 
meðan við værum ennþá á 
toppnum,“ segir Matthías 
Matthíasson, söngvari Pap-
anna, sem eru hættir störf-
um eftir 22 ár í bransanum.

„Við erum búnir að spila mjög 
mikið í mjög langan tíma og menn 
voru orðnir sæmilega þreyttir á 
því,“ segir Matthías og tekur fram 
að ekkert ósætti hafi komið upp á 
milli þeirra þrátt fyrir orðróm þess 
efnis. „Við erum allir góðir vinir.“

Ekki eins og Í svörtum fötum
Trommarinn Eysteinn Eysteinsson 
er á sama máli og Matthías og segir 
að samstarfið hafi ekki sprungið í 
loft upp. „Þetta var enginn „heavy“ 
ágreiningur en nóg til þess að við 
ákváðum að hvíla þetta. Við erum 
ekki að taka þetta eins og Í svört-
um fötum sem settu heilsíðu í DV 
um að þeir væru hættir. Sex vikum 
síðar voru þeir bókaðir á þorra-
blót.“

Langt frí í fyrra
Paparnir tóku sér langt frí í fyrra 
frá apríl og fram í lok ágúst. Eftir 
það spiluðu þeir í tvo og hálfan 
mánuð þangað til þeir ákváðu að 
segja þetta gott. 

Eysteinn játar að það séu mikil 
viðbrigði að vera ekki lengur Papi 
eftir 22 viðburðarík ár í bransan-

um. „Þetta er svolítið öðruvísi, ég 
fer ekki ofan af því. En við náðum 
að venjast þessu aðeins í langa frí-
inu.“ 

Írskættaðir tónar
Hljómsveitin Papar var stofnuð í 
Vestmannaeyjum 1986 af hljóm-
borðsleikaranum Páli Eyjólfssyni 
og Georg Ólafssyni bassaleikara. 
Sveitin hefur alla tíð verið afar vin-
sæl ballhljómsveit og hafa írskætt-
aðir tónar hennar hitt rækilega í 
mark á dansgólfum landsins. 

Óútgefinn mynddiskur
Paparnir gáfu út níu plötur á ferli 
sínum og kom sú síðasta, Leyndar-
mál frægðarinnar, út fyrir fjórum 
árum. Sveitin var nýbúin að taka 
upp DVD-mynddisk sem átti að 
koma út fyrir síðustu jól en sú 
útgáfa frestaðist og er enn ókomin 
í búðir. Óvíst er hvort og þá hve-
nær sá diskur kemur út. Myndi 
hann væntanlega seljast eins og 
heitar lummur miðað við vinsæld-
ir Papanna í gegnum tíðina. 

- fb/jbg

Paparnir hættir eftir 22 ár

PAPARNIR Söngvarinn Matthías Matthíasson segir að Paparnir hafi verið orðnir 
þreyttir á tíðri spilamennsku.  FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Fyrsta sólóplata kvenrappara á 
Íslandi, Interrail, er á leiðinni í 
búðir. Manneskjan á bak við plöt-
una heitir Soffía Jónsdóttir og 
kallar sig ICE. Á plötunni er sung-
ið á fjórum tungumálum: íslensku, 
ensku, sænsku og frönsku og er 
hún sett upp eins og um interrail-
ferðalag um Evrópu sé að ræða.

„Það er búinn að vera draumur 
lengi að gera plötu,“ segir Soffía, 
sem vann mestan hluta plötunnar í 
Svíþjóð.

Soffía, sem hefur verið að rappa 
frá sextán ára aldri, segir að allt 
of fáar stelpur séu í rappinu. 
„Maður sér bara einhverja stráka 
í þessu en engar stelpur. Það væri 

gaman ef það kæmu 
fleiri stelpur í kjölfar-
ið og að þær sjái að 
stelpur geti alveg 
rappað.“

Nokkrir góðir gestir 
aðstoðuðu Soffíu við 
gerð plötunnar, þar á 
meðal franska hljóm-
sveitin Hell Heat og 
sænsku söngkonurnar 
Sophie og Malni. Takts-
miðir á plötunni eru 
Foneik Simbol úr Ori-
ginal Melody, Chippe 
og Earmax (Magse úr 
Subterranean), sem er 
bróðir Soffíu. Sá hann einnig um 

lokafrágang plötunnar. 
Soffía stundar nám 

við félagsráðgjöf við 
Háskóla Íslands og 
segir námið henta ágæt-
lega með rappinu, þó 
svo að mikill tími fari í 
bæði hugðarefnin. 
Útgáfutónleikar vegna 
þessarar tímamóta-
plötu verða á Barnum í 
kvöld og hefjast þeir 
klukkan 21. Auk Soffíu 
koma fram Earmax, 
Original Melody og MC 
Gauti. Fonetik Simbol 
og fleiri þeyta skífum. 

Aðgangseyrir er enginn.  - fb

Vantar fleiri stelpur í rappið

ICE Soffía Jónsdóttir, eða 
ICE, hefur tekið upp sína 
fyrstu sólóplötu.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

 Á EFTIRTALDAR SÝNINGAR laugardag og sunnudag
SparBíó 450krSparBíó 450kr

16. og 17. feb.

TÖFRAPRINSESSAN M/ÍSL TALI KL. 1:10 
Í ÁLFABAKKA, 1:30 Í KRINGLUNNI OG 2 Á 
AKUREYRI

DEATH AT A FUNERAL KL. 2 Í ÁLFABAKKAGAME PLAN KL. 1:10 Í ÁLFABAKKA
BÝFLUGUMYNDIN M/ ÍSLENSKU  TALI KL. 
1:30 Í ÁLFABAKKA, OG 2 Í KRINGLUNNI

FRÁ LEIKSTJÓRA „WHAT ABOUT BOB“

TÖFRAPRINSESSAN

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

TÖFRABÚÐIN (ENSKT TAL)
KL. 2 í ÁLFAB., KRINGLU OG AK.
KL. 1:40 Á SELFOSSI
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Jóhannes Karl Guðjónsson og félagar í Burnley hafa verið að 
gera góða hluti í 1. deildinni á Englandi undanfarið og sæti í 
úrslitakeppni deildarinnar er nú seilingarfjarlægð. Jóhannes 
Karl, eða Joey eins og Bretarnir kjósa að kalla hann, er afar 
ánægður með gengi liðsins. 

„Þetta er búið að ganga mjög vel hjá okkur upp á síð-
kastið og nú verðum við bara að herða róðurinn á loka-
kaflanum og ná betri úrslitum á heimavelli okkar, Turf 
Moor, ef við ætlum að ná sæti í úrslitakeppninni,“ sagði 
Jóhannes Karl, sem hefur gengið í endurnýjun lífdaga 
hjá Burnley eftir að Steve Cotterill var rekinn sem 
knattspyrnustjóri félagsins og Owen Coyle ráðinn í 
hans stað um miðjan nóvember á síðasta ári. 

„Það kom mér óneitanlega vel að Cotterill 
var rekinn þar sem ég var í raun og veru ekki 
lengur í plönunum hjá honum þrátt fyrir að 
hann hafi fengið mig til félagsins á sínum 
tíma. Coyle hefur gefið mér tækifæri með 
liðinu og ég hef komið við sögu í öllum 

leikjunum síðan hann tók við. Ég er þakklátur fyrir það og vona 
að hann sé ánægður með framlag mitt til liðsins,“ sagði Jóhannes 
Karl, sem telur Burnley-liðið afar vel mannað. 

„Við erum náttúrlega með mjög reynslumikið lið og marga 
leikmenn sem hafa spilað í úrvalsdeildinni á Englandi. Koma Andy 

Cole til Burnley var gott spark í rassinn á mönnum og undir-
strikar líka metnað félagsins enn frekar. Innan vallar er Cole 

hreint út sagt ótrúlegur leikmaður sem þefar uppi hvert 
einasta færi og hættir aldrei, en utan vallar er hann mjög 

rólegur og alveg laus við stjörnustæla. Hann er líka 
frábær á boltanum og það er líka það skemmtilegasta 
við núverandi knattspyrnustjóra Burnley að hann vill 
að við spilum góðan fótbolta en kýlum boltann ekki 
endalaust upp völlinn eins og forveri hans í starfi 

lagði gjarnan upp með,“ sagði Jóhannes Karl, sem er 
bjartsýnn á framtíð sína hjá Burnley. 
„Það er allt jákvætt í kringum Burnley í augnablikinu. 

Ég á tvö ár eftir af samningi mínum við félagið eftir þessa 
leiktíð og er því bara mjög ánægður,“ sagði Jóhannes Karl.     

JÓHANNES KARL GUÐJÓNSSON: ER AFAR ÁNÆGÐUR MEÐ LÍFIÐ HJÁ BURNLEY Í 1. DEILDINNI Á ENGLANDI 

Andy Cole er hreint út sagt ótrúlegur leikmaður

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.-

> Geir kúrir undir feldinum

Geir Sveinsson gaf HSÍ ekki svar við því í gær hvort hann 
væri til í að taka við íslenska landsliðinu í handknattleik 
líkt og búist var við. Geir sagði á fimmtudag að hann 
lægi undir feldi og hann kúrir þar enn. Einar Þorvarðar-
son, framkvæmdastjóri HSÍ, sagði í gær að engin tíðindi 
væru komin og varðist allra frétta. Ekki náðist í Geir í 
gær þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.

KÖRFUBOLTI KR og Keflavík buðu upp á stór-
skemmtilega skemmtun í DHL-höllinni. Í síð-
ustu viðureign liðanna niðurlægðu Keflvíking-
ar Íslandsmeistarana og KR ætlaði svo 
sannarlega að svara fyrir það tap. Það gerðu 
Vesturbæingar því þeir voru mun betri og 
sterkari á öllum sviðum leiksins og unnu sann-
gjarnt, 80-69. KR-ingar jöfnuðu þar með Kefla-
vík að stigum og sendu um leið skýr skilaboð 
með frammistöðu sinni í leiknum.

Sannkölluð úrslitakeppnisstemning var í 
DHL-höllinni í gær. Fullt hús af áhorfendum og 
ótrúlega góð stemning þar sem „Miðjan“ fór 
hreint á kostum. Miðjan stríddi leikmönnum 
Keflavíkurliðsins óspart og virtust þeir ekki 
höndla pressuna og „kyndingarnar“. 

KR náði fljótt ágætu forskoti og leiddi með 
sex stigum eftir fyrsta leikhluta, 18-6. Það var 
aðeins meira líf í Keflvíkingum í öðrum leik-
hluta en KR-ingar héldu þeim ávallt í seilingar-
fjarlægð. Mikið munaði um að útlendingarnir 
sterku, Johnson og Walker, voru nær meðvit-
undarlausir hjá Keflvíkingum; hvorugur skor-
aði stig í hálfleiknum en KR leiddi með átta 
stigum í leikhléi, 37-29.

Baráttan hélt áfram í síðari hálfleik. Kefla-
vík barðist grimmilega við að komast inn í leik-
inn en Suðurnesjamenn voru í stórkostlegum 
vandræðum með að brjóta niður frábæran 
varnarleik KR-inga. KR-ingar spiluðu síðan 
skynsaman sóknarleik og léku sem ein liðs-
heild, ólíkt Keflvíkingum þar sem einstakl-
ingsframtakið var í fyrirrúmi.

Munurinn var 11 stig eftir þrjá leikhluta, 60-

49, og Keflvíkingar náðu í raun aldrei að ógna 
KR í leiknum af neinu viti. Mikill hiti var í leik-
mönnum sem og áhorfendum og upp úr sauð 
undir lokin þannig að vísa varð einhverjum 
stuðningsmönnum Keflavíkur út úr húsi.

KR-ingar fögnuðu geysilega í leikslok og 
ljóst að meistararnir eru að koma upp á hár-
réttum tíma. „Ég held að menn séu svolítið að 
gleyma því að við erum Íslandsmeistarar. Það 
kom aldrei til greina að láta niðurlægja okkur 
tvisvar. Við erum að senda skýr skilaboð hér í 
dag og deildin verður að átta sig á því að KR er 
stórveldið og við ætlum okkur að klára þennan 
titil. Það er pottþétt,“ sagði Fannar Ólafsson, 
fyrirliði KR-inga, sem sneri aftur eftir langa 
fjarveru vegna meiðsla. Hann er fyrrverandi 
leikmaður Keflavíkur og leiddist ekkert að 
vinna sína gömlu félaga. „Það er sérstaklega 
gaman og ég flýtti komu minni til baka út af 
þessum leik.“

Sigurður Ingimundarson, þjálfari Keflavík-
ur, vildi meina að KR hefði ekki unnið leikinn 
heldur hefði Keflvíkingar tapað honum sjálfir.

„Við töpuðum og það var enginn að vinna 
okkur. Þetta er það lélegasta sem ég hef séð til 
minna manna í vetur. Menn voru að reyna of 
mikið sjálfir og þá getum við ekkert,“ sagði 
Sigurður, sem blæs á að útlendingar Keflavík-
ur séu betri en aðrir útlendingar í deildinni. 
„Þeir eru síst betri en aðrir. Þeir lentu í góðri 
liðsheild og þá eru þeir góðir. Þeir persónulega 
eru ekkert mjög góðir og það sáum við í dag. 
Þú mátt alveg skrifa það,“ sagði Sigurður 
ákveðinn. henry@frettabladid.is

Meistararnir sendu skýr skilaboð
Keflvíkingar áttu aldrei möguleika gegn geysilega grimmum KR-ingum þegar topplið Iceland Express-
deildarinnar mættust vestur í bæ í gær. KR-ingar voru grimmari og sterkari á öllum sviðum leiksins og 
unnu mjög sanngjarnan og sannfærandi sigur, 80-69. Keflavík heldur þó toppsæti deildarinnar.

STEMNING Gríðarleg stemning og barátta var í KR-liðinu 
í gær. Hér fagna þeir JJ Sola og Joshua Helm en þeir áttu 
báðir góðan leik. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HANDBOLTI Valur og Afturelding 
mættust í þriðja sinn í N1-deild 
karla í vetur og loks náði Valur að 
sigra, 36-22. Þrjú af sjö stigum 
Aftureldingar í deildinni til þessa 
komu gegn Val og má segja að 
Valur hafi náð að kveða Aftureld-
ingargrýlu í kútinn og það á glæsi-
legan hátt.

Eins og lokatölurnar bera með 
sér náði leikurinn aldrei að verða 
spennandi. Valur komst í 6-2 þegar 
korter var liðið af leiknum og tíu 
mínútum síðar var enn fjögurra 
marka munur, 12-8. Þá skoraði 
Valur sex mörk í röð áður en Aftur-
elding skoraði síðasta mark hálf-
leiksins rétt fyrir leikhlé, 18-9.

Yfirburðir Vals voru ekki minni 
í síðari hálfleik og það þrátt fyrir 
að liðið sýndi engan stjörnuleik. 
Baráttan sem einkennt hefur 
Aftur eldingu í vetur virðist vera 
fokin út í veður og vind. Valur hélt 
sjö til tíu marka forystu allan síð-
ari hálfleikinn þar til liðið bætti 
um betur síðustu mínútur leiksins 
og jók forskotið í 14 mörk áður en 
flautað var til leiksloka.

Óskar Bjarni Óskarsson var 
ánægður með að ná loks að sigra 
Aftureldingu í vetur. „Menn voru 
trekktir fyrir leikinn því þeir hafa 
spilað virkilega vel gegn okkur í 
vetur. Þeir eru seigir og var þetta 
langversti leikurinn þeirra gegn 

okkur í vetur. Það vantaði þennan 
neista, samheldni og baráttu sem 
hefur einkennt þeirra leik. Mér 
fannst við ekki vera neitt frábær-
ir. Það er mikil breidd í liðinu og 
margir sem tóku af skarið en við 
eigum mikið inni. 5-1 vörnin var 
góð í fyrri hálfleik en mér fannst 

við hætta svolítið í seinni hálfleik, 
sem er svo sem eðlilegt eftir að 
hafa fengið á okkur níu mörk í 
fyrri hálfleik,“ sagði Óskar eftir 
góðan sigur sem kom liðinu í 
annað sæti deildarinnar. Aftureld-
ing er sem fyrr í næstneðsta sæti.
 - gmi

Valur valtaði yfir Aftureldingu og hefndi fyrir þrjú töpuð stig fyrr í vetur:

Valsmenn borðuðu kjúklingana 
af bestu lyst í Vodafonehöllinni

HEITUR Baldvin Þorsteinsson var sjóðheitur í gær og skorar hér eitt af átta mörkum 
sínum í leiknum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Iceland Express-deild karla:
KR-Keflavík   80-69 (37-29)
Stig KR: Joshua Helm 18, JJ Sola 14, Pálmi 
Freyr Sigurgeirsson 13, Brynjar Þór Björnsson 
11, Avi Fogel 11, Helgi Már Magnússon 9, Fannar 
Ólafsson 4.
Stig Keflavíkur: Tommy Johnson 15, Bobby 
Walker 12, Arnar Freyr Jónsson 8, Sigurður 
Þorsteinsson 7, Anthony Susnjara 7, Magnús Þór 
Gunnarsson 6, Þröstur Jóhannsson 6, Jón Norð-
dal Hafsteinsson 5, Gunnar Einarsson 3.
Fjölnir-ÍR   67-112
Stig Fjölnis: Sean Knitter 22, Anthonu Drejaj 
9, Tryggvi Pálsson 8, Hjalti Vilhjálmsson 8, Níels 
Dungal 3, Ægir Steinarsson 2, Valur Sigurðsson 2, 
Stig ÍR: Nate Brown 23, Hreggviður Magnússon 
21, Sveinbjörn Claessen 18, Steinar Arason 15, 
Tahirou Sani 13, Ómar Sævarsson 6, Jakob Egils-
son 6, Eiríkur Önundarson 5, Ólafur Sigurðsson 
2, Þorsteinn Húnfjörð 2, Davíð Fritzson 1.

N1-deild karla:
Valur-Afturelding    36-22 (18-9)
Mörk Vals: Arnór Malmquist Gunnarsson 10/5 
(16/5), Baldvin Þorsteinsson 8 (9), Sigurður Egg-
ertsson 7 (8), Elvar Friðriksson 3 (6), Orri Freyr 
Gíslason 2 (2), Hjalti Þór Pálmason 2 (5), Fannar 
Þór Friðgeirsson 2 (5), Sigfús Páll Sigfússon 1 (1), 
Kristján Þór Karlsson 1 (3), Ingvar Árnason (1), 
Pálmar Pétursson (1)
Varin skot: Pálmar Pétursson 17/2 (39/2 43,6%)
Hraðaupphlaup: 8 (Baldvin 4, Elvar 2, Arnór, 
Sigurður)
Fiskuð víti: 5 (Baldvin 2, Arnór, Fannar, Orri)
Utan vallar: 12 mínútur
Mörk Aftureldingar: Einar Örn Guðmundsson 6 
(12/1), Daníel Jónsson 5 (6), Jóhann Jóhannsson 
3 (4), Ingimar Jónsson 3 (7), Davíð Ágústsson 
2 (4), Magnús Einarsson 2 (7), Ásgeir Jónsson 1 
(3)Hilmar Stefánsson (2/2)
Varin skot: Oliver Kiss 10 (27/2 37%), Davíð 
Svansson 7 (26/3 26,9%)
Hraðaupphlaup: 5 (Einar, Davíð, Ingimar, 
Jóhann, Magnús)
Fiskuð víti: 3 (Hilmar, Einar, Magnús)
Utan vallar: 18 mínútur

ÚRSLIT
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FÓTBOLTI Leikið verður í fimmtu umferð FA-
bikarsins á Englandi um helgina þar sem aðeins 
sex úrvalsdeildarlið eru á meðal þeirra sextán 
liða sem eru eftir í keppninni. Stórleikur 16-
liða úrslita er vitanlega leikur toppliðanna 
tveggja í ensku úrvalsdeildinni, Arsenal og 
Manchester United, á Old Trafford í dag kl. 
17:15.

Leikur Manchester United og Arsenal er 
fyrir margar sakir merkilegur fyrir utan það 
að vera leikur tveggja bestu liða ensku úrvals-
deildarinnar í dag. United og Arsenal eru þau 
félög sem hafa oftast unnið elstu útsláttar-
keppni heims, FA-bikarinn, en United hefur 
unnið ellefu sinnum og Arsenal tíu sinnum. 
Leikurinn er 100. leikur Sir Alex Ferguson, 
knattspyrnustjóra United, í FA-bikarnum, en 
starfsbróðir hans hjá Arsenal, Arsene Wenger, 
er næstreyndastur í FA-bikarnum af núver-
andi stjórum ensku úrvalsdeildarinnar og 
stýrir Arsenal í 64. sinn.

Rooney og Evra snúa aftur í lið United
Wayne Rooney og Patrice Evra snúa aftur í 

lið United eftir að hafa tekið út leikbann og 
Louis Saha er aftur orðinn leikfær eftir að hafa 
jafnað sig á enn einum meiðslunum.

Hjá Arsenal eru Kolo Toure og Emmanuel 
Eboue eru komnir aftur úr Afríkukeppninni en 
Theo Walcott og Gael Clichy eru meiddir og 
ólíklegt er að Bacary Sagna leiki vegna persónu-
legrar ástæðu. 

Bæði United og Arsenal eru að keppa á 
þremur vígsstöðum og líklega er FA-bikarinn 

neðstur í forgangsröðinni hjá bæði Ferguson 
og Wenger, þannig að búast má við nokkrum 
breytingum á byrjunarliðum beggja liða enda 
mikilvægir leikir í Meistaradeildinni í byrjun 
næstu viku. 

„Ég held að bæði lið eigi eftir að gera nokkrar 
breytingar á liðum sínum. Allavega mun ég 
gera nokkrar breytingar á mínu liði. Ég efast 
samt ekki um að leikurinn verði dæmigerður 
leikur á milli United og Arsenal með næga 
keppni, baráttu og góðan fótbolta,“ sagði 
Ferguson á blaðamannafundi í gær.

Chelsea og Liverpool verða einnig í eldlín-
unni í dag en Chelsea fær Huddersfield í heim-
sókn á Brúna og Barnsley mætir Liverpool 
á Anfield.  - óþ  

Átta leikir fara fram í FA-bikarnum á Englandi um helgina en United og Arsenal mætast í stórleik dagsins:

Tímamótaleikur fyrir Sir Alex Ferguson

100. LEIKURINN Sir 
Alex Ferguson stýrir 
Manchester United í 
100. skiptið í FA-bik-
arnum þegar liðið 
tekur á móti Arsenal 
á Old Trafford í dag. 
 NORDIC PHOTOS/GETTY

SUND Það verður mikið um dýrðir 
í Laugardalslauginni í kvöld 
þegar keppt verður í „KR Super 
Challenge“ þar sem átta karlar og 
átta konur keppa í 50 metra 
flugsundi með útsláttarfyrir-
komulagi. 

Keppnin er einn af hápunktun-
um á Gullmóti KR sem stendur 
yfir alla helgina. Á meðan 
keppnin fer fram myndast 
einstök stemmning því tónlist og 
ljósagangur eru í aðalhlutverki á 
meðan keppendur keppa einn á 
móti einum þar til einn stendur 
uppi sem sigurvegari. 

Í fyrsta riðli keppir fyrsti 
maður við þann áttunda, annar 
við þann sjöunda og svo fram-
vegis. Peningaverðlaun verða 
veitt fyrir fyrsta og annað sæti og 
nema fyrstu verðlaun 20 þúsund 
krónum. 

Örn Arnarson úr SH og Sanja 
Jovanovic frá Króatíu sigruðu 
þessa keppni í fyrra, Örn eftir 
harða keppni frá Króatanum 
Mario Todravocic en Sonja hafði 
betur í úrslitum gegn Kolbrúnu 
Yr Kristjándóttur. - óój

Gullmót KR í sundi 2008:

Einstök sund-
keppni í kvöld

VANN Í FYRRA Örn Arnarson vann KR 
Super Challenge árið 2007. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Átjan frjáls-
íþróttamenn og -konur keppa um 
Íslandsmeistaratitilinn í fjöl-
þrautum um helgina.

Þrettán keppa í sjöþraut karla 
sem fram fer í dag og á morgun, 
en fimm keppa í fimmtarþraut 
kvenna á morgun. Við sama 
tækifæri keppa einnig níu 
sveinar og 22 meyjar í sömu 
greinum um titilinn í sínum 
aldursflokki. 

Alls eru 49 keppendur frá ellefu 
félögum og samböndum skráðir til 
leiks í Laugardalshöllinni. Flestir 
keppendur koma frá ÍR, samtals 
16, og næstflestir frá Breiðabliki 
eða níu. Keppendur koma víðs 
vegar að af landinu, meðal annars 
frá Siglufirði, Þing eyjarsýslum, 
Eyjafirði, Skagafirði, Höfn og 
Þorlákshöfn. - óój

MÍ í fjölþrautum um helgina:

Átján keppa 
um titlana
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Besti afþreyingarvefurinn 2007

Úr umsögn dómnefndar: „Vefurinn sem hlýtur verðlaunin Afþreyingarvefur ársins 2007 er í senn fræðandi, áhugaverður, 

yfirgripsmikill og vinsæll en hefur um leið mikið afþreyingargildi. Vefurinn inniheldur allt sem góður afþreyingarvefur þarf 

að hafa, vel unninn texta, gott myndmál, útvarpsefni, sjónvarpsefni, sem og síaukna aðkomu notenda, sem er eitt af því 

sem skiptir sífellt meira máli hjá framsæknum vefjum í dag. Vefurinn verður að teljast inni í daglegum rúnti íslenskra 

netverja enda einn af fjölsóttustu vefjum landsins.“

Sjá vef Samtaka vefiðnaðarins – svef.is

...ég sá það á visir.issir.is

Samtök vefiðnaðarins völdu visir.is besta afþreyingarvefinn fyrir árið 2007.

EKKI MISSA AF

19.10 Prúðugaldrakarlinn í 
Oz   STÖÐ 2

▼

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Samantekt helstu frétta vikunn-
ar á N4 . Endursýnt á klukkutíma fresti til 
10.15 á sunnudag.

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2 BÍÓ

20.55 Zaragoza - Barcelona  
 SÝN

21.15 Men in Black 2  
                                     SJÓNVARPIÐ

22.00 The Rock STÖÐ   2 BÍÓ

23.00 Da Vinci‘s Inquest 
                                     SKJÁREINN

08.00 Morgunstundin okkar  Gurra grís,  
Lítil prinsessa, Halli og risaeðlufatan, Bangs-
ímon, Tumi og ég, Bitte nú!, Lína, Skúli 
skelfir og Matta fóstra og ímynduðu vinirn-
ir hennar

10.00 Einu sinni var... - Maðurinn
10.30 Kastljós
11.00 Kiljan
11.45 07/08 bíó leikhús
12.15 Kerfi Pútíns  (1:2)

13.10 Bláa búddamyndin í Rússlandi
14.00 Keith Jarrett - Spunalistin
15.25 Enn ekki alveg mennskur
16.50 Ofvitinn  (12:23) (Kyle XY II)

17.35 Táknmálsfréttir
17.45 Gettu betur
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.45 Spaugstofan
20.10 Laugardagslögin  Upprifjunar- og 
upphitunarþáttur fyrir úrslitakeppnina. 

21.15 Svartstakkar II  (Men in Black II) 
Bandarísk bíómynd frá 2002. Tveir menn 
sem hafa eftirlit með geimverum í New 
York reyna að bjarga jörðinni þegar gestirn-
ir hóta að sprengja hana í tætlur. Leikstjóri 
er Barry Sonnenfeld og meðal leikenda eru 
Tommy Lee Jones og Will Smith. Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi ungra barna.

22.45 Skýjaborgir  (Head in the Clouds) 
Bandarísk bíómynd frá 2004.

00.45 Regla nr. 1  (Regel nr. 1)

02.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

11.40 Vörutorg
12.40 Dr. Phil  (e)

15.40 Fyrstu skrefin  (e)

16.10 Top Gear  (e)

17.00 Skólahreysti (e)
18.00 Psych  (e)

19.00 Giada´s Everyday Italian  (e)

19.30 Game tíví  (e)

20.00 Bionic Woman  (e) Hröð og 
spennandi þáttaröð um hörkukvendi sem 
býr yfir einstökum eiginleikum. Jamie er að 
læra á nýja hæfileika sína og venjast breyttu 
lífi á sama tíma og hún reynir að sjá um 
systur sína. 

21.00 Boston Legal  e) Alan á í miklum 
erfiðleikum í kvennamálum. Fyrrum ástkona 
sem hann getur ekki staðist hefur störf hjá 
lögfræðistofunni á sama tíma og kærasta 
hans, Gloria Weldon dómari, vill ólm eign-
ast barn með honum. Ekki bætur úr skák 
að Denny hefur einnig áhuga á nýju sam-
starfskonunni. Jerry og Alan reyna að undir-
búa Katie fyrir sitt fyrsta morðmál.

22.00 House (e)  Það er komið dram-
atískum lokaþætti seríunnar. Kúbversk-
ur flóttamaður leggur allt undir til að koma 
konu sinni í hendurnar á House. Þegar 
hjarta hennar gefur sig þarf kraftaverk til að 
bjarga henni. Þetta er flóknasta ráðgáta sem 
House hefur glímt við.

23.00 Da Vinci’s Inquest  Vönduð 
sakamálaþáttaröð 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.

00.00 Law & Order (e)
00.50 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

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Barney, 
Camp Lazlo 1, Fifi and the Flowertot

08.00 Algjör Sveppi  Sveppi sýnir meðal 
annarra teiknimyndirnar Könnuðurinn Dóra, 
Gordon Garðálfur, Refurinn Pabl, Louie, 
Blanche, Firehouse Tales, Kalli kanína og fé-
lagar og Ben

10.15 Cloak and Dagger  (Barnaleikir)

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  (7:42)

14.55 American Idol  (8:42)

15.40 Side Order of Life  (13:13)

16.25 Gossip Girl  (6:22)

17.25 Sjáðu
17.55 Sjálfstætt fólk
18.30 Fréttir Stöðvar 2

19.10 Fjölskyldubíó – The Muppets´ 
Wizard of Oz  (Prúðugaldrakarlinn í Oz) 
Hinir einu sönnu prúðuleikar eru mættir 
enn og aftur til leiks og nú í hinu sígilda 
ævintýri um galdrakarlinn í Oz. Hér er á ferð 
sannkölluð skemmtimynd fyrir alla fjölskyld-
una þar sem við sögu koma margar fræg-
ar stjörnur á borð við Quentin Tarantino og 
söngkonuna Ashanti. Leikstjóri: Kirk R. That-
cher. 2005. Leyfð öllum aldurshópum.

20.40 Twitches  (Tvíburanornir) Fjörleg og 
fyndin gamanmynd um tvíburasystur sem 
eru rammgöldróttar og nota þessa hæfi-
leika sína bæði til þess að afla sér meiri vin-
sælda í skólanum, en líka til þess að láta 
gott af sér leiða og gera vondu krökkunum 
erfitt fyrir. Aðalhlutverk: Kristen Wilson, Tia 
Mowry, Tamera Mowry. Leikstjóri. Stuart Gill-
ard. 2005.

22.05 Kingdom of Heaven  (Hið heilaga 
konungsríki) Aðalhlutverk: Liam Neeson, 
Orlando Bloom, Martin Hancock, Nathalie 
Cox. Leikstjóri: Ridley Scott. 2005. Strang-
lega bönnuð börnum.

00.25 Little Black Book
02.10 The United States of Leland
03.55 The Hustle
05.30 Fréttir
06.15 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

07.00 PGA Tour 2008 - Hápunktar
07.55 Inside the PGA
08.20 Spænski boltinn - Upphitun
08.45 World Supercross GP
09.40 NBA körfuboltinn  (NBA 
2007/2008 - leikur af NBA TV)

11.40 Utan vallar
12.25 Bristol Rovers - Southampton  
 Bein útsending frá leik Bristol Rovers og 
Southampton í ensku bikarkeppninni.

14.25 FA Cup - Preview Show 2008 
 Elsta og virtasta keppni heims skoðuð bak 
og fyrir.

14.50 Liverpool - Barnsley  Bein útsend-
ing frá leik Liverpool og Barnsley í ensku 
bikarkeppninni.

17.00 Man. Utd. - Arsenal  Bein útsend-
ing frá stórleik Man. Utd og Arsenal í ensku 
bikarkeppninni.

19.15 Real Betis - Real Madrid  Bein út-
sending frá leik Real Betis og Real Madrid.

20.55 Real Zaragoza og Barcelona  Bein 
útsending frá leik Zaragoza og Barcelona.

22.55 Bristol Rovers - Southampton 
Leikur í bikarkeppninni frá því fyrr í dag.

00.35 Liverpool - Barnsley Leikur í bikar-
keppninni frá því fyrr í dag.

13.50 Masters Football
16.10 Premier League World  (Heim-
ur úrvalsdeildarinnar) Nýr þáttur þar sem 
enska úrvalsdeildin er skoðuð frá ýmsum 
óvæntum hliðum. Leikmenn heimsótt-
ir, gömlu stjörnurnar leitaðar uppi og svip-
myndir af æðinu fyrir enska boltanum um 
heim allan.

16.40 PL Classic Matches  (Bestu leikir 
úrvalsdeildarinnar) Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

17.10 PL Classic Matches
17.40 Season Highlights  (Hápunktar 
leiktíðanna)

18.40 Derby - Tottenham
20.20 Man. Utd. - Man. City
22.00 Masters Football  Gömlu brýn-
in leika listir sínar, stjörnur á borð við Matt 
Le Tissier, Glenn Hoddle, Ian Wright, Paul 
Gascoigne, Lee Sharpe, Jan Mölby og Peter 
Beardsley. UK Masters cup er orðin gríðar-
lega vinsæl mótaröð en þar taka þátt 32 
lið skipuð leikmönnum sem gerðu garðinn 
frægan á árum áður í ensku úrvalsdeildinni.

> Quentin Tarantino
Þrátt fyrir að Tarantino sé mikill Íslands-
vinur hefur hann alltaf einhver atriði 
tengd Hollandi í sínum myndum. 
Meðal þeirra má nefna að persónan 
John Travolta í Pulp Fiction reykir hol-
lenskar sígarettur (Drum) og opnunar-
lag Pulp Fiction (Little Green Bag) 
var samið af Hollendingum. Tarantino 
bregður mjög óvænt fyrir í endurgerð 
Prúðuleikaranna á Galdrakallinum í 
Oz sem Stöð 2 sýnir í kvöld.

06.00 The Sisterhood of the Travel-
ing Pants
08.00 Ævintýri ofurhetjuunglinga
10.00 Wide Awake
12.00 Sky High
14.00 The Sisterhood of the Travel-
ing Pants
16.00 Ævintýri ofurhetjuunglinga
18.00 Wide Awake
20.00 Sky High

22.00 The Rock  Frábær spennumynd 
með Sean Connery og Nicholas Cage.

00.15 Lake House
02.00 Girl Fever
04.00 The Rock

▼

▼

▼

RÚV hefur algjöra yfirburði samkvæmt nýrri Capacent-könnun. 
Það er ekkert nýtt. Vinsælasti þáttur landsins er Laugardagslögin, 
maraþon-Eurovisionforvalsþátturinn, en örlítið færri horfa á Gettu 
betur, þátt sem er búinn að vera nákvæmlega eins í tuttugu ár. Það 
sýnir bæði að fólk heldur í hefðirnar og finnst gaman að spurninga-
þáttum. Merkilegt er að Spaugstofan, sem löngum tróndi á toppn-
um, er dottin í þriðja sæti. Er það Randversleysið eða meinta 
móðgunin við Ólaf F. sem fælir frá?

Innlend dagskrárgerð á Skjá einum er í mikilli lægð og 
langt frá því eins glæsileg og á gullaldarárum Árna Þórs, 
Kristjáns Ra og Landsímaundanskotanna. Skólahreysti, sem 
er einhver þáttur sem ég hef aldrei séð með spriklandi ungl-
ingum, er eini innlendi þátturinn sem nær inn á topp 20 og er 
umkringdur ágæta útlenda afþreyingarsullinu sem Skjár 
einn sérhæfir sig í. 

Stöð 2, eina áskriftarstöð landsins, er eplið sem 
ber sig saman við appelsínur í svona könnunum. Þar 
er söngl- og niðurlægingarprógrammið American 

Idol langvinsælast, en 24,7 prósent landsmanna horfa á óruglaðar 
fréttir Stöðvar tvö miðað við 37,5 prósent sem horfir á fréttirnar á 
Rúv. Oprah er vinsælli en Logi og Bubbi. Þátt Loga hef ég stundum 
séð og finnst hann ágætur. Logi er ægilega afslappaður en stundum 
full mikið frægi kallinn sjálfur þegar hann tekur viðtöl. Ég tala sem 
minnst um þátt Bubba Morthens, Bandið hans Bubba, af ótta við 

höggormstungu Kóngsins. Þess má þó geta að afi minn var kot-
bóndi í Skagafirði og ég er því útþynnt gen skagfirsks kotbónda. 
Furðulegt þykir mér að Kompás nái ekki inn á topp 20. Þar 
hljóta hinir metnaðarfullu umsjónarmenn að vera uggandi og 
það er um að gera að spýta í lófana og leita annað hvort að 
hórum eða barnaníðingum til að hífa upp áhorfið.

Ég skil ekki af hverju Stöð 2 býður endalaust upp á tilviljunar-
kenndar endursýningar af Simpsons og Friends-þáttum á 

besta tíma. Er það metnaður sem sæmir áskriftarstöð? 
Manni finnst maður alltaf vera að glápa á sömu 
Simpsons-þættina, sem er frekar lélegt svona í ljósi 
þess að þættirnir eru orðnir rúmlega fjögurhundruð.

VIÐ TÆKIÐ DR. GUNNI RÝNIR Í NIÐURSTÖÐUR ÁHORFSKÖNNUNAR

Margt sem kemur á óvart



RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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SVT 1

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 Amazon - Truth & Myth 15.30 
Amazon Abyss 16.00 Tribe 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 My Hero 20.00 The Lost Prince 
21.30 The Office 22.00 Extras 22.30 Saxondale 
23.00 EastEnders 23.30 EastEnders 0.00 The Lost 
Prince 1.30 The Office 2.00 Extras

11.10 Hjerteflimmer 11.40 Boogie Listen 12.35 
Family Guy 13.00 X Factor 14.00 X Factor 14.20 
Spice Girls er tilbage! 15.20 Familien Knurhår 
16.10 Før søndagen 16.20 Held og Lotto 16.30 
Kaj og Andrea gætter H.C. Andersen 17.00 Når der 
er knald på elefantungen 17.30 TV Avisen med 
Sport 17.55 SportNyt 18.05 Mr. Bean 18.30 Max 
19.00 Pigen og greven 20.35 Kriminalkommissær 
Foyle 22.10 Anklaget 22.50 I god tro 0.40 Boogie 
Listen

9.00 NRKs sportslørdag 9.30 V-cup langrenn 
10.40 VM skiskyting 2008 12.40 Sport i dag 12.50 
V-cup langrenn 13.45 VM skiskyting 2008 14.55 
V-cup kombinert 15.30 V-cup hopp 16.20 Sport i 
dag 16.30 V-cup hopp 17.00 Jubalong 17.30 Ping-
pong 18.00 Lørdagsrevyen 18.45 Lotto-trekning 
18.55 Borettslaget 19.25 Den store klassefesten 
20.25 Med hjartet på rette staden 21.15 VM 
skiskyting 2008 21.45 Du skal høre mye mer... 
22.00 Kveldsnytt 22.15 Intolerable Cruelty 23.50 
Peep Show 0.15 Dansefot jukeboks med chat 3.00 
Country jukeboks

12.00 Dubbat 12.30 Andra Avenyn 13.00 Andra 
Avenyn 13.30 Andra Avenyn 14.00 Uppdrag 
Granskning 15.00 Om ett hjärta 16.00 På spår-
et 17.00 Bolibompa 17.05 Disneydags 18.00 
Livet enligt Rosa 18.30 Rapport 18.45 Sportnytt 
19.00 Melodifestivalen 2008 20.35 Brottskod: 
Försvunnen 21.20 Kommissarie Lynley 22.50 
Rapport 22.55 Out of Practice 23.20 Dr. T. och 
kvinnorna

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
10.05 Veðurfregnir
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Krossgötur
14.00 Til allra átta
14.40 Í húsinu heima
15.20 Brot af íslenskri menningarsögu: 

Komdu og skoðaðu í kistuna mína
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
22.07 Veðurfregnir
22.12 Lestur Passíusálma
22.18 Á hljóðbergi: Nanna og mamma
23.10 Villtir strengir og vangadans
00.07 Útvarpað á samtengdum rásum

Leikirnir gerast ekki mikið stærri en þetta og það er ljóst að 
hart verður barist á Old Trafford í dag þegar heimamenn 
taka á móti Arsenal. Knattspyrnustjórar liðanna hafa eflaust 
báðir fengið hnút í magann þegar liðin drógust saman en 
liðin hafa barist hatrammlega undanfarin ár og skemmst 
er að minnast viðureignar liðanna árið 2003 þegar Arsen-
al sló Man. Utd út á Old Trafford í sextán liða úrslitum. 
Alex Ferguson og hans menn ætla sér að hefna ófar-
anna í dag en það er ljóst að það lið sem vinnur hefur 
rutt stórum steini úr vegi sínum í átt að bikarmeistara-
titlinum. Liðin mættust í hörkuleik í deildinni fyrr í vetur 
á Emirates þar sem liðin skildu jöfn og það er vonandi 
fyrir áhorfendur að svipað verði uppi á teningnum í dag.

SÝN KL. 14.50
Man. Utd. - Arsenal

15.00 Hollyoaks
15.25 Hollyoaks
15.50 Hollyoaks
16.15 Hollyoaks
16.40 Hollyoaks
17.55 Skífulistinn
18.50 X-Files  (9:24) Fox Mulder trúir á 
meðan Dana Scully efast er þau rannsaka 
yfirnáttúruleg mál innan FBI. Leynileg öfl 
reyna að hindra leit þeirra að sannleikanum.

19.35 George Lopez Show, The  (11:18)

20.00 Logi í beinni
20.35 Lovespring International  (7:13) 
Nýr léttgeggjaður gamanþáttur sem gerist 
hjá stefnumótaþjónustu.

21.05 Big Day  (7:13) Ný gamanþáttaröð 
sem fjallar á stórskemmtilegn hátt um hinar 
mörgu spaugilegur hliðar á undirbúningnum 
fyrir stóra brúðkaupsdaginn.

21.30 Wildfire  (9:13) Önnur þáttaröð-
in um vandræðastúlkuna Kris sem send 
er nauðug í sveit þar sem hún fellur fyrir 
hestamennsku og þá sérstaklega kappreið-
arhestinum Wildfire.

22.15 X-Files  (9:24)

23.10 George Lopez Show, The (11.18)
23.35 Lovespring International  (7:13)

00.00 Big Day  (7:13)

00.25 Wildfire  (9:13)

01.10 Skífulistinn
02.00 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

Stórbrotin og söguleg ævintýramynd 
með Orlando Bloom eftir Ridley 
Scott. Myndin gerist á 12. öld, á 
tímum krossferðanna, og fjallar um 
ungan járnsmið sem misst hefur fjöl-
skyldu sína og leggur upp í krossferð 
til borgarinnar helgu.

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Kingdom of Heaven
Stöð 2 kl. 22.05

Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is
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PERSÓNAN

LÁRÉTT 2. steintegund 6. guð 8. flin-
kur 9. bókstafur 11. hætta 12. kompa 
14. iðja 16. utan 17. móða 18. höld 
20. á fæti 21. innyfli.

LÓÐRÉTT 1. afl 3. frá 4. fugl 5. knæpa 
7. orkuver 10. skref 13. framkoma 15. 
múkki 16. erlendis 19. mun.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. talk, 6. ra, 8. fær, 9. eff, 
11. vá, 12. klefi, 14. starf, 16. út, 17. 
ský, 18. tök, 20. il, 21. iður. 

LÓÐRÉTT: 1. þrek, 3. af, 4. lævirki, 5. 
krá, 7. aflstöð, 10. fet, 13. fas, 15. fýll, 
16. úti, 19. ku. 

Þrándur Þórarinsson

Aldur: 29 ára.
Starf: Listmálari.
Fjölskylda: Einhleypur.
Foreldrar: Þórarinn Hjartarson 
sagnfræðingur og Katjana Edward-
sen þýðandi.
Búseta: Hringbraut í Reykjavík. 
Stjörnumerki: Vog. 
Þrándur Þórarinsson opnar fyrstu 
einkasýningu sína í dag, en þar sýnir 
hann stór olíumálverk upp á gamla 
mátann.

Þau sögulegu tíðindi urðu í nýrri 
áhorfskönnun Capacent að Spaug-
stofan trónir ekki á toppnum eins 
og ávallt áður. Laugardagslögin 

skjóta þeim félögum 
ref fyrir rass sem og 
Gettu betur. Eina 
sem breyst hefur hjá 
Spaugstofunni er að 
Randver Þorláks-

son var rekinn, er 
ekki með nú, og spyrja 

menn sig því hvort 
þar gæti skýringa 
verið að leita.

Spaugstofumenn mega reyndar 
vel við una og mælast hærri en oft 
áður með rúm 51 prósent. Könnun-
in er um margt forvitnileg en ótví-
ræður sigurvegari er Páll Magnús-
son en RÚV rústar keppinautum 
sínum nánast þannig að niðurlægj-
andi er. Helstu tíðindin eru þau 
að áhorf mælist miklu hærra en 
þegar fólk færði sjálft 
neyslu sína til bókar 
í dagbókarkönnun. 
Tvennt gæti komið 
til: Fólk skammast 
sín fyrir óhóflegt 
áhorf eða þá að 
hin nýju tæki 
mæla gláp meðan 
kveikt er á 
sjónvarps-
tækjum þó 
fólk sé að 
sinna öðru.

Fréttastjóri Stöðvar 2, Steingrímur 
Sævarr Ólafsson, hlýtur að harma 
hlut sinn. Og velta fyrir sér stöðu 
sinni. Þannig eru fréttir Stöðvar 
2 í 20. sæti meðan Elín Hirst og 
hennar fólk í kvöldfréttum RÚV eru 
í 6. sæti með 37,5 prósent. Munar 
heilum 14 prósentum á áhorfi á 
fréttir RÚV og Stöðvar 2. - jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Ég er að sjálfsögðu skelfingu lost-
inn. Er búinn að troða mér inn í 
kústageymsluna þaðan sem ég tala 
núna. Það er óþægilega þröngt 
hérna,“ segir Valur Grettisson 
blaðamaður á DV.

Lögregluvefurinn átti frétt gær-
dagsins, sem fór sem eldur um sinu 
um alla net- og ljósvakamiðla í gær: 
Ævintýralegur flótti Annþórs 
Kristjáns Karlssonar úr fanga-
geymslum lögreglunnar. Annþór 
braut öryggisgler á 2. hæð og 
stökk þaðan niður og hvarf.

Í leit að Annþóri hefur lög-
reglan án vafa auga með 
þeim sem Annþór 
getur talið sig eiga 
eitthvað sökótt 
við. Annþór 

hefur verið til umfjöllunar í fjöl-
miðlum meðal annars vegna hand-
rukkunar, ekki síst í DV og þar 
hefur Valur oftar en ekki haldið um 
penna. Fréttum Vals hefur svo 
Reynir Traustason ritstjóri fylgt 
eftir með leiðaraskrifum og hvergi 

sparað stóru orðin þegar Ann-
þór er annars vegar. 

„Nei, að öllu gríni 
slepptu þá þykir mér 
afskaplega ólíklegt að 
Annþór, sem er svo 
snjall að geta brotist út 

úr fangelsi, sé jafnframt 
svo vitlaus að fara að 

veitast að pressunni. Og koma sér 
þannig beint inn aftur,“ segir Valur. 
Hann furðar sig jafnframt á því 
hvernig þetta megi vera, að menn 
skuli sofa í opnum klefa á Hverfis-
götunni og eitthvað plexígler skuli 
vera hinir íslensku fangarimlar.

„Mér sýnist þetta þó vera þrek-
virki. Hann hefur stokkið niður ein-
hverja tvo til þrjá metra. Sýnir 
hversu góðu formi hann er í. Eðli 
fangelsa er að menn hljóta að vilja 
út. Því er fremur við lögregluna að 
sakast en Annþór sem er í sérkenni-
legri stöðu. Hann hefur ekki verið 
ákærður fyrir brot honum ætluð og 
hver maður er saklaus uns sekt er 
sönnuð. Hann er því ekki sakamað-
ur á flótta heldur grunaður á flótta.“
 - jbg

Andskotar Annþórs á varðbergi

ANNÞÓR Ævintýralegur 
flótti hans í gær 

vakti mikla athygli. VALUR Flóttinn sýnir í hversu góðu formi 
Annþór er.

Jón Knútur Ásmundsson heldur útgáfuteiti á 
Næsta bar í kvöld klukkan sex í tilefni af 
útkomu bókarinnar Nesk. Kristinn Pétursson, 
útgefandi bókarinnar, kallar hana fyrstu 
bloggbók Íslands, en hún samanstendur af 
bloggfærslum Jóns Knúts um líf þorpara í 
Norðfirði. 

Bókin kom út fyrir jól, og segir Jón Knútur 
að miðað við sölu virðist blogg í bókarformi 
leggjast vel í fólk. „Þetta er mjög fljótlesin 
bók og ég held að flestir lesi hana bara í einni 
bunu. Þetta er svipað og að detta ofan í 
bloggsíðu,“ segir hann. 

Jón Knútur bloggaði lengi vel á blogspot, en 
hefur nú flutt sig um set á síðuna raudhausar.
com. Síðan er stofnuð af kærustu Jóns, Esther 
Ösp Gunnarsdóttur, og er, eins og nafnið gefur 
til kynna, ætluð rauðhærðum. „Við erum 
reyndar bara þrjú sem stendur, rauðhausarnir. 

Það er ég, kærastan mín og tengdamóðir mín. 
Tengdapabbi fær líka að vera með, þó að hann 
sé sköllóttur. Ég er líka farinn að dekkjast 
svolítið með árunum, en er alltaf rauðhaus í 
anda,“ segir Jón Knútur og kímir. 

Jón Knútur leggur nú drög að næstu bók 
sinni, sem er ætlað að verða ferðahandbók um 
Neskaupstað. „Þetta verður persónuleg 
ferðahandbók, um það sem mér þykir 
eftirtektarvert og það sem mér finnst að 
ferðamaðurinn ætti að skoða þegar hann 
kemur í heimsókn,“ útskýrir hann. Stefnt er 
að útgáfu á næsta ári.

Í útgáfuteitinu í kvöld mun Jón Knútur lesa 
úr bók sinni og Katrín Oddsdóttir fjallar um 
blogg. Þá mun norðfirski tónlistarmaðurinn 
Hlynur Ben spila lög af væntanlegri plötu 
sinni. Nesk má kynna sér betur á vefsvæðinu 
minervamidlun.is/nesk.  - sun

Rauðhærðir taka höndum saman á bloggi

BLOGGBÓK ÞORPARA Jón Knútur Ásmundsson fagnar 
útkomu bókarinnar Nesk á Næsta bar í kvöld, en hún 
samanstendur af bloggfærslum hans um líf þorpara í 
Neskaupstað. MYND/HEIÐUR ÓSK HELGADÓTTIR

VESTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1 Skoskir.

 2 120 ára.

 3 Ronaldo.

Kvikmyndaleikstjórinn Baltasar 
Kormákur er á leið til Hollywood. 
Þar mun hann gera næstu kvik-
mynd sína. Fyrirtæki stórleikar-
ans Tom Hanks kemur að fram-
leiðslunni. Frægir leikarar verða í 
aðalhlutverkum. Baltasar sagði í 
samtali við Fréttablaðið að hann 
væri þó ekki á leið til Hollywood til 
að setjast þar að. „Nei, alls ekki. Ég 
er fimm barna faðir og nenni ekki 

að hanga í einhverju hitakófi þar 
vestra. Ég ætla meira að segja að 
fá að klippa myndina heima, á 
bænum Hofi í Skagafirðinum. Þar 
fæ ég góðan vinnufrið.“

Kvikmyndin kallast Run for Her 
Life. Baltasar átti símafund með 
framleiðendum myndarinnar á 
fimmtudagskvöld og þar var þetta 
staðfest endanlega. Kvikmynda-
fyrirtæki Tom Hanks og eiginkonu 
hans Ritu Wilson, Playton, og fram-
leiðslufyrirtækið 26 Films standa 
að gerð myndarinnar en Baltasar 
bjóst þó ekki við því að Hanks eða 
Wilson yrðu beinir framleiðendur. 
Með aðalhlutverkið fer Dermot 
Mulroney en samningaviðræður 
standa yfir við tvær þekktar leik-
konur og ættu þau mál að skýrast á 
næstunni.

Að öllum líkindum hefjast tökur 
í Nýju Mexíkó í vor en þær fara 
einnig fram í Los Angeles og mexí-
kanska landamærabænum Tiju-

ana. „Við reiknum með því að tök-
urnar standi yfir í tvo mánuði 
þannig að maður ætti að fá smá lit í 
andlitið,“ segir Baltasar. Run for 
her life segir frá hinum ört vax-
andi iðnaði á sölu stolinna líffæra 
úr fátækum börnum þriðja heims-
ins til þeirra ríku í Bandaríkjun-
um. Og segist Baltasar strax hafa 
hrifist af handritinu.

Leikstjórinn hefur nokkrum sinn-
um verið orðaður við draumaborg-
ina í Bandaríkjunum og staðfestir 
hann að hann hafi meðal annars 
hafnað gulli og grænum skógum frá 
Óskarsverðlaunaframleiðandanum 
Bob Yari sem stóð að baki kvik-
myndinni Crash. „Maður verður 
að vera með nokkra bolta á lofti 
og það sem er eiginlega jákvæðast 
við þessa mynd er að allt fjár-
magnið er tilbúið. En eins og sagt 
er; þetta er náttúrlega allt með 
öllum Hollywood-fyrirvara,“ segir 
Baltasar.  freyrgigja@frettabladid.is

BALTASAR KORMÁKUR: LEIKSTÝRIR KVIKMYND FYRIR TOM HANKS

Balti gerir Hollywoodmynd

ÚTRÁSIN HAFIN Baltasar Kormákur gerir kvikmyndina Run for Her Life í Bandaríkjunum en með aðalhlutverkið fer Dermot Mul-
roney.  FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Zodiac  (2007)
The Family Stone 
 (2005)
The Wedding Date 
 (2005)
Friends 
 (2003-þrír þættir)
About Schmidt 
 (2002)
My Best Friend´s Wedding  (1997)
Kansas City  (1997)

DERMOT MULRONEY
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14 af 15 vinsælustu dagskrárliðunum 
í nýrri rafrænni könnun Capacent 
eru í Sjónvarpinu.

Capacent gerði könnunina með rafrænum hætti.
Vikan 28. janúar - 3. febrúar 2008.
Aldur 12-80 ára, allt landið, allar stöðvar.

%
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BAKÞANKAR
Gerðar Kristnýjar

Eitt sinn vann ég á vikublaði þar 
sem ég annaðist meðal annars 

opnu þar sem birtar voru aðsend-
ar ljósmyndir. Fljótlega komst ég 
að raun um að það var aðallega 
tvennt sem fólki fannst skemmti-
legt að deila með öðrum lesend-
um, í fyrsta lagi myndum af hund-
um með sólgleraugu og í öðru lagi 
myndum af ungbörnum sem komið 
hafði verið fyrir innan í þvottavél-
um. Ég gat alveg liðið þessa bjána-
legu hunda en hinar sendi ég óbirt-
ar til baka dauðhrædd um að 
einhver óvitinn tæki upp á því að 
leika þvottavélaatriðið eftir.

SVONA getur þetta verið. Það sem 
einum finnst ægilega skondið og 
skemmtilegt fyllir aðra hryllingi. 
Fyrir stuttu mátti þjóðin rýna í 
eigin barm og velta því fyrir sér 
hvort það væri í lagi að henda 
gaman að geðsjúkdómum. Hvort 
þunglyndi væri skemmtilegra en 
lungnakrabbi. Hvort frekar mætti 
flissa að geðdeyfð en gláku. Varla 
fyrirfinnst sú fjölskylda hér á landi 
sem ekki hefur fengið að kenna á 
geðsjúkdómi og því vita flestir 
hvað þeir geta verið ömurlegir 
bæði fyrir sjúklingana og aðstand-
endurna. 

KANNSKI er það líka þess vegna 
sem fólk hefur jafnríka þörf fyrir 
að gera grín að geðsjúkdómum. Það 
getur verið nauðsynlegt til að létta 
aðeins á spennunni eða eins og 
Ómar Ragnarsson kvað hér um 
árið: Hlæja verður margur þótt 
gamanið sé grátt. Aldrei hafa sögur 
af geðrænum sjúkdómum loðað 
jafnsterkt við neinn hóp hér á landi 
og þau sem boðið hafa sig fram í 
gegnum tíðina á móti sitjandi for-
seta. Svo virðist sem þjóðinni þyki 
andlegt óstabílitet það eina sem 
geti útskýrt slíka fyrirhöfn og fjár-
austur.

ÉG efast um að þetta veikindaorð 
rjátlist nokkru sinni af þessum 
fámenna hópi nema svo ólíklega 
vilji til að einhver þeirra nái kosn-
ingu og hreiðri glaðbeittur um sig á 
Bessastöðum. „Já, það var nú alltaf 
kraftur í henni/honum. Hún/hann 
vissi alltaf hvað hún/hann vildi,“ á 
þjóðin þá eftir að segja og bæta 
síðan við: „Það þarf nú örugglega 
vissa klikkun að láta sér detta þetta 
í hug.“ Þetta er nefnilega einn 
þeirra frasa sem við notum um þá 
sem sýna frumkvæði og þora að 
láta villtustu drauma sína rætast. Í 
hugum okkar er oft furðustutt á 
milli brilljans og brjálæðis. Við hin 
getum síðan talið okkur trú um að 
við lifum lífinu lifandi með því að 
skella einhvern tímann sólgleraug-
um á nefið á smábarninu og troða 
síðan hundinum inn í þvottavélina. 

Tröllin hlæja 
ho, ho, ho

Í dag er laugardagurinn 
16. febrúar, 47. dagur ársins.

9:22 13:42 18:03
9:15 13:27 17:40

©
 In

te
 r I

KE
A 

Sy
 ste

m
s B

.V
. 2

00
8

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 

Kjúklingalæri
með kúskús, grilluðu grænmeti 

og BBQ jógúrtsósu

Morgunmatur
frá kl. 9:00 - 11:00

mánudaga - laugardaga

195,-

STRIKT blaðakassar m/loki, 
2 stk. skærbleikt/fjólublátt 
28x35x18 cm

995,-

50,-

6.990,-

Allt á sinn stað!

RIBBA rammi, ál
40x50 cm  1.290,-

ESTETISK geisladiskaskápur, 
eik 54x17x44 cm  3.890,-

IKEA STOCKHOLM
sjónvarpsbekkur, eikarspónn/gegnheil 
eik 160x45x58 cm  39.950,-

KASSETT CD kassar m/loki 
2 stk. hvítt 16x26x15 cm  495,- 

KASSETT DVD kassar m/loki 
2 stk. svart 21x26x15 cm  695,- 

ESTETISK hirsla 
m/hólfum, eik 40x10x20 cm

STRIKT bækur ýmsir litir 
22x16x2 cm  495,- /stk.

EMU kassar m/loki, tinhúðað 
2 stk. stærðir: 18x29x13 cm 
og 20x36x14 cm  595,-

LYCKLIG vasi fyrir 
fjarstýringar, ýmsir litir 
34x29x12 cm  595,-

TRILLING plaköt, 3 í pk. 40x50 cm  995,-

NOSTALGISK blaðakassar 
m/loki, brúnt 2 stk. 
28x35x18 cm  1.190,-

LACK innskotsborð, hvítt
2 saman, stærðir: 31x31x33 cm 
og 43x43x39 cm  1.990,-

SPONTAN dagblaðarekki, 
silfurlitað 33x9x78 cm  895,- 

ESTETISK skápur/minnistafla, 
eik 60x7x43 cm  3.290,-

LACK vegghilla, hvítt 110x26x5 cm  1.490,-

LACK sjónvarpsbekkur, hvítt 
149x55x35 cm  4.990,-BENNO vegghilla, eikarspónn

118x17x17 cm 2.990,- 

6.990,-
BENNO sjónvarpsbekkur á hjólum, eikarspónn 
118x42x51 cm 

BOKIS bókastoð, 
gegnsætt 11x12 cm

55,- 

640,-

LINGO kassar m/loki,
2 stk. vínrautt/hvítt 
55x43x18 cm  595,- 

1.690,- 1.690,- 

795,- 795,- 

640,-


