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Sundkonan Erla Dögg Haraldsdóttir, sem náði 
ólympíulágmarkinu í tveimur greinum á Meist-
aramóti Íslands í sundi, þarf á stórum fataskáp 
að halda. Hún er veik fyrir fötum og þá sérstak-
lega gallabuxum.

Þrátt fyrir að

ég féll strax fyrir enda eru þær ólíkar þeim sem ég á 
fyrir,“ segir Erla Dögg.Buxurnar, sem eru með snúnum saumum og 
tvöföldum rassvösum, eru þröngar að neðan og notar 
hún þær annað hvort við stígvél eða opna skó

Erla, sem sigraði sexf l ás di

Öðruvísi gallabuxur

Erla Dögg á gallabuxur í stöflum en þessar, sem eru drappplitaðar, með snúnum saumum og tvöföldum rassvösum, eru ólíkar þeim sem hún á fyrir.

DRESSAÐIR UPPFeðgarnir Björn Ingi Hilmarsson og Arnmundur Ernst Backman fóru nýlega í búðir og völdu föt hvor á annan.
TÍSKA 4

NÁTTÚRAN.ISListakonan Guðrún Tryggvadóttir heldur úti vefsíðu þar sem hún fjallar um náttúruvernd í sem víðustum skilningi. 
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Hótel Laki
Ný heilsulind í haustBLS. 4

Allt sem þú þarft... ...alla daga

Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgarsvæðið 18–49 ára
skv. könnun Capacent 1. nóv. 2007–31. jan. 2008

Við stöndum upp úrð ndu upp

41,96% 
35,99% 

68,90% 

Fréttablaðið er með 64,20% meiri lestur
en 24 stundir og 91,44% meiri lestur

en Morgunblaðið.

Fréttablaðið

24 stundir

M
orgunblaðið

Sími: 512 5000

FIMMTUDAGUR
10. apríl 2008 — 97. tölublað — 8. árgangur

Byggja mest 
á útflutningi
Sjötíu ár frá 
stofnun Lýsis hf.

TÍMAMÓT 34 

VelduektaMyllu

Heimilisbrauð
- brauðið sem allir 
á heimilinu velja

HEILBRIGÐISMÁL „Við erum eina 
slysadeildin á Reykjavíkursvæð-
inu þannig að við þurfum bara að 
fylla í skörðin, við getum ekki 
minnkað við okkur,“ segir Ófeigur 
Þorgeirsson, yfirlæknir á slysa- 
og bráðasviði Landspítalans.

Yfirlæknar á slysadeild hafa 
undanfarið þurft að taka vaktir 
deildarlækna vegna manneklu. 
Dæmi eru einnig um að yfirlækn-
ar hafi farið í útköll með neyðar-
bíl, sem aðrir læknar sinntu áður.

Landspítalinn lagði niður fasta 
læknavakt á neyðarbíl spítalans í 
upphafi árs og fara læknar nú ein-

göngu með bílnum þegar það er 
talið nauðsynlegt. Nokkrir ung-
læknar á slysadeild sögðu upp 
störfum vegna óánægju með 
ákvörðunina.

Ófeigur segir að lækna vanti nú 
í þrjú stöðugildi á slysadeild. Ólík-
legt sé að hægt verði að ráða í 
störfin fyrr en í haust. Þangað til 
þurfi aðrir læknar að bæta á sig 
vöktum, umfram fulla vinnu.

„Læknar liggja vanalega ekki á 
lausu með litlum fyrirvara, menn 
eru oftast búnir að skipuleggja sig 
fram í tímann,“ segir Bjarni Þór 
Eyvindsson, læknir á slysadeild. 

„Það er ljóst að það verður mönn-
unarvandamál þarna fram á haust,  
nema eitthvað nýtt komi til.“

Bjarni segir að suma daga hafi 
ekki fengist neinn tiltækur læknir 
í neyðarbílinn. „Þegar vantar 
svona marga lækna á slysadeild-
ina verður álagið meira á þá sem 
eftir sitja. Síðan um áramótin 
hefur verið skortur á deildarlækn-
um og það hefur orðið til þess að 
læknar þurfa að taka fleiri vaktir 
og færri eru til að sinna þeim 
verkefnum sem þarf að sinna,“ 
segir Bjarni.

steindor@frettabladid.is

Yfirlæknar í neyðar-
bíl vegna manneklu
Yfirlæknar á slysa- og bráðasviði Landspítalans taka sjálfir vaktir deildarlækna 
vegna manneklu í kjölfar uppsagna. Dæmi eru um að yfirlæknar hafi farið í 
útköll með neyðarbíl. Ólíklegt að nýir læknar fáist í stöðurnar fyrr en í haust.

23 ára ritstjóri
Atli Fannar 

Bjarkason 
tekur við 
ritstjórn 
Mónitors.

FÓLK 46

Syngur með Bubba
Björn Jörundur og Bubbi Morthens 
syngja saman í fyrsta sinn.

FÓLK 58

BJARTAST VIÐ FAXAFLÓA   Í dag 
verða NA 5-10 m/s víðast hvar. Él 
á Vestfjörðum, stöku él norðan til 
og austan og hætt við lítilsháttar 
vætu allra syðst. Bjart með köflum 
suðvestan og vestan til. Frostlaust.
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ERLA DÖGG HARALDSDÓTTIR

Öðruvísi 
gallabuxur
tíska heimili heilsa

           Í MIÐJU BLAÐSINS

SUÐURLAND

Hekla, heilsa og 
guðdómleg kyrrð 
Sérblað um Suðurland

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

LÖGREGLUMÁL Margir starfsmenn 
lögreglustjórans á Suðurnesjum 
telja Harald Johannessen 
ríkislögreglustjóra standa að 
baki breytingunum á löggæslu-
störfum á Suðurnesjum sem 
dómsmálaráðherra hefur boðað, 
samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins. 

Margir heimildarmenn 
Fréttablaðsins telja að samskipti 
embættis lögreglustjórans á 
Suðurnesjum og ríkislögreglu-
stjóra hafi lengi verið stirð og 
það geri deiluna um breytingarn-
ar enn erfiðari að leysa.

Fréttablaðið hefur heimildir 
fyrir því að embætti ríkislög-
reglustjóra hafi oftar en einu 
sinni gagnrýnt embætti lögreglu-
stjóra á Suðurnesjum og hafi 
meðal annars einu sinni látið 
gera óformlega rannsókn vegna 
gruns um upplýsingaleka. 

 - mh / sjá síðu 16

Löggæsla á Suðurnesjum:

Segja embætti 
hafa deilt hart

Á VETTVANGI Menn úr slökkviliði höfuðborgarsvæðisins rýmdu Turninn og börðust við að slökkva eldinn þegar ljósmyndara 
Fréttablaðsins bar að garði. Rýma þurfti Turninn en fólk var á 12. og 19. hæð hans þegar eldurinn kviknaði.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

BANDARÍKIN Til ryskinga kom milli stuðningsmanna 
Kína og stuðningsmanna Tíbets þegar ólympíueldur-
inn kom til San Francisco í gær. Þúsundir manna 
höfðu safnast saman meðfram leiðinni þar sem 
hlaupa átti með kyndilinn.

Hlaupararnir þurftu að kljást við fleiri hópa en þá 
sem styðja málstað Tíbeta, því á staðinn voru 
mættir hópar sem notuðu tækifærið til ýmiss konar 
mótmæla. Þar á meðal voru nektarsinnar sem vilja 
að ólympíuleikarnir verði haldnir án fata eins og 
tíðkaðist í Grikklandi til forna.

Ólympíueldurinn var fluttur frá París til San 
Franscico með óvenju mikilli leynd. Flugvélin, sem 
flutti logann, lenti í skjóli nætur og öryggisgæslan 
minnti helst á það sem þekkist þegar þjóðarleiðtogar 
koma í heimsókn.

Hvarvetna þar sem eldurinn hefur komið hafa 
mótmælendur mætt á svæðið og látið á sér bera, allt 
frá því kveikt var á kyndlinum í Grikklandi 25. mars 
síðastliðinn. 

Í París þurfti að slökkva nokkrum sinnum á 
kyndlinum á mánudaginn og hluta af leiðinni var 

hann fluttur í bifreið. Daginn áður átti lögreglan í 
London fullt í fangi með að halda mótmælendum í 
skefjum. - gb

Ólympíueldurinn fluttur í skjóli nætur til San Francisco:

Ryskingar fylgdu ólympíukyndlinum

Man. Utd og 
Barcelona 
mætast

Man. Utd og 
Barcelona 
komust í undan-
úrslit Meistara-
deildarinnar í 
gær.

ÍÞRÓTTIR 52

VEÐRIÐ Í DAG

HÖRÐ MÓTMÆLI Lögreglan fylgdist með mótmælendum í 
San Francisco í gær þegar hlaupið var með ólympíueldinn um 
borgina. Kyndilsins var vandlega gætt enda hafa verið gerðar 
þó nokkrar tilraunir til að slökkva á honum síðustu daga.
  NORDICPHOTOS/AFP

ELDSVOÐI Mikill viðbúnaður var í 
gærkvöldi hjá slökkviliði 
höfuðborgarsvæðisins þegar reyk 
lagði frá hliðarbyggingu Turnsins 
á Smáratorgi í Kópavogi.

Að sögn varðstjóra hjá 
slökkviliðinu var Turninn rýmdur 
en fólk var bæði á veitingastaðn-
um á 19. hæð turnins sem og í 
líkamsræktarstöðinni World 
Class sem er á 12. hæð. 

Reykkafarar fundu upptök 
eldsins á annarri hæð, fyrir ofan 
leikfangaverslunina Toys´R´Us, 
þegar klukkan var níu mínútur 
gengin í ellefu og hófust handa 
við að ráða niðurlögum hans. Svo 
virtist sem kviknað hefði í 
brettum og spýtnadrasli.

Þannig var staðan þegar Frétta-
blaðið fór í prentun. Ekki var 
unnt að segja til um upptök 
eldsins á því stigi. - gar

Viðbúnaður á Smáratorgi:

Rýmdu Turninn 
vegna eldsvoða í 
viðbyggingu
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Kristófer, ertu ekki í stuði?

„Ég er í miklu stuði, en með lágum 
straumi.“

Kristófer Helgason, útvarpsmaður á 
Bylgjunni, flytur inn rafbyssur fyrir lögregl-
una. Til að læra á rafbyssur fór hann á 
námskeið í Bandaríkjunum þar sem hann 
var skotinn með rafbyssu til að þekkja 
virkni hennar.

DÓMSMÁL Færeyska lögreglan 
gerði ítarlega leit í fyrrinótt í 
fangaklefa sem Guðbjarni Trausta-
son Pólstjörnufangi dvaldi í í Fær-
eyjum, meðan hann bar vitni í 
máli Íslendingsins sem nú er fyrir 
dómi vegna sama máls. Einangr-
unarvist yfir íslenska manninum 
var aflétt síðdegis í gær, en hann 
er enn í gæsluvarðhaldi þar til 
dómur hefur gengið í málinu.

Ástæða leitarinnar var sú að 
grunur vaknaði um að Guðbjarni 
væri með gögn úr Pólstjörnumál-
inu meðferðis, þar á meðal gögn 
sem send höfðu verið frá lögregl-
unni í Færeyjum til starfsbræðra 
hér á landi vegna rannsóknar 
málsins. Í Færeyjum er ekki heim-

ilt að sakborningur né vitni hafi 
slík gögn undir höndum, einungis 
verjandi sakbornings meðan á 

rannsókn og málflutningi stendur. 
Lögregla spurði Guðbjarna í fyrra-
kvöld hvort hann væri með 
umrædd gögn undir höndum. 
Þegar hann gaf ekki út á það var 
ákveðið að leita í klefa hans. Hann 
var svo kallaður fyrir dóm aftur í 
gærmorgun, eftir að gögnin fund-
ust. För hans til Íslands seinkaði 
af þeim sökum. Saksóknari ítrek-
aði við Guðbjarna og færeyska 
kviðdóminn að hann hefði ekki 
aðhafst neitt saknæmt með þessu, 
því enginn hefði sagt honum að 
varsla skjalanna væri óheimil 
ytra. 

Í klefa hans fannst einnig tölva, 
sem hann hafði ekki fengið leyfi 
fyrir.  - jss

Tóku málsgögn úr Pólstjörnumálinu og tölvu af íslensku vitni:

Lögregluleit í klefa Guðbjarna

FÆREYJAR Ungi Íslendingurinn var leyst-
ur úr einangrun síðdegis í gær.

LÖGREGLUMÁL Starfsmenn 
efnahagsbrotadeildar ríkislög-
reglustjóra eru nú fjórtán en voru 
sautján í byrjun þessa árs. 
Guðmundur Guðjónsson hjá 
ríkislögreglustjóra staðfesti þetta 
við Fréttablaðið í gær. 

Hann segir í tölvubréfi til 
Fréttablaðsins að starfsemi 
embættis ríkislögreglustjóra tæki 
breytingum eftir verkefnaþörfum 
á hverjum tíma og staðan væri 
þessi nú. Starfsmenn greiningar-
deildarinnar eru fjórir nú en voru 
sex í byrjun ársins.

Helgi Magnús Gunnarsson, 
saksóknari efnahagsbrota, hefur 
margsinnis talað fyrir því 
opinberlega að brýn þörf væri á 
því að fjölga starfsmönnum í 
deildinni mikið. Ekki náðist í 
hann í gær.  - mh

Efnahagsbrotadeild:

Starfsmönnum 
fækkað um þrjá

UMFERÐ „Það hefur verið einhver 
verndarengill með þeim en hann 
hefur því miður ekki verið alltaf 
með fólki,“ segir Björgvin Hall-
dórsson, faðir söngkonunnar Svölu 
sem slasaðist ásamt fimm öðrum í 
hörðum árekstri í gær.

Svala og aðrir meðlimir Steed 
Lord enduðu á slysadeild eftir að 
bíll rafhljómsveitarinnar lenti í 
árekstri við annan fólksbíl á 
Reykjanesbraut á móts við afleggj-
arann að Vogum um klukkan hálf-
sjö í gærmorgun. Með í för var 
sjónvarpsupptökustjórinn Egill 
Eðvarðsson sem er faðir þriggja 
bræðra sem eru í hljómsveitinni.

Bíll fimmmenningana lenti 
harkalega inn í hlið bíls sem sner-
ist skyndilega á veginum. Sam-
kvæmt upplýsingum frá lögregl-
unni á Suðurnesjum er talið að 
ökumaðurinn hafi misst stjórn á 
honum vegna hálku og krapa sem 
var á veginum. Allir sex sem voru 
í bílunum voru fluttir á sjúkrahús. 
Þau munu öll hafa verið í bílbelt-
um.

Svala og unnusti hennar, Einar 
Egilsson, voru enn í gærkvöld á 
gjörgæsludeild Landspítalans auk 

ökumanns hins bílsins. Svala mun 
vera með marða lifur og brotin 
rifbein. Einar gekkst undir aðgerð-
ir í gær vegna innvortis blæð-
inga.

„Það eru æðislegir fagmenn 
sem annast þau,“ segir Björgvin 
um þá umönnun sem Svölu og 
félögum var veitt á Landspítalan-
um í gær. Steed Lord var að fara 
til Keflavíkurflugvallar á leið til 
tónleikahalds á erlendri grundu.

Truflanir hafa verið um langa 
hríð á umferð vegna framkvæmda 
á Reykjanesbraut. Eftir slysið í 
gær tilkynnti Vegagerðin um að 
þar yrði aukið við merkingar sem 
aðskilja akreinar í gagnstæðar 

áttir. Björgvin segir ekki nóg að 
hlaupið sé til núna til að bæta 
merkingar.

„Það fór betur en á horfðist í 
þetta skipti en þeir þurfa að fá að 
finna til tevatnsins þessir menn 
sem bera ábyrgð á þessu. Ástand-
ið er búið að vera svona í allan 
vetur − eins og hann er nú búinn 
að vera − og hvert slysið hefur 
rekið annað,“ segir Björgvin sem 
vill að strax verði brugðist við:

„Ég veit ekki hvað þarf að gera 
en það þarf að drífa í þessu. Sjálf-
ur hef ég keyrt þetta oft og veit 
stundum ekki hvort ég er úti í 
hrauni eða á veginum.“

  gar@frettabladid.is

Björgvin segir engil 
hafa verndað Svölu
Svala Björgvinsdóttir og Einar Egilsson unnusti hennar úr hljómsveitinni Steed 
Lord fengu innvortis áverka í bílslysi í gær. Ökumaður annars bíls slasaðist tölu-
vert. Björgvin Halldórsson, faðir Svölu, gagnrýnir frágang Reykjanesbrautar.

BJÖRGVIN, SVALA OG EINAR Svala Björgvinsdóttir ásamt unnusta sínum Einari Egils-
syni og föður sínum Björgvini Halldórssyni.  FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Á SLYSSTAÐ Eins og sést var áreksturinn 
harður og aðstæður slæmar.
  MYND/VÍKURFRÉTTIR

Páll Lýðsson, sagnfræðingur 
og bóndi, lést í fyrradag af 
slysförum. Hann var 71 árs að 
aldri.

Páll fæddist 
í Litlu-Sandvík 
í Flóa 7. 
október 1936. 
Hann lauk 
stúdentsprófi 
frá Mennta-
skólanum að 
Laugarvatni 
árið 1956 og BA-prófi í 
íslenskum fræðum frá Háskóla 
Íslands 1959. Hann var 
afkastamikill sagnfræðingur 
og skrifaði fjölda bóka.

Páll lætur eftir sig eigin-
konu, Elínborgu Guðmunds-
dóttur. Þau eignuðust fjögur 
börn.

Páll Lýðsson 
látinn

KÓPAVOGUR Engin tillaga sem 
barst inn í samkeppni um hönnun 
óperuhúss í Kópavogi uppfyllti 
markmið keppninnar nægjanlega 
vel, að mati dómnefndar. Tvær 
tillögur af þremur þóttu bjóða 
upp á áhugaverðar lausnir sem 
með áframhaldandi vinnu gætu 
fullnægt kröfum keppninnar, og 
verður því haldin framhalds-
keppni sem mun ljúka innan 
tveggja mánaða.

Arkitektastofurnar tvær sem 
taka þátt í framhaldskeppninni 
eru ALARK arkitektar og 
Arkþingi ehf. Formaður dóm-
nefndar er Gunnar I. Birgisson 
bæjarstjóri. - kg

Óperuhús í Kópavogi:

Engin tillaga 
þótti nógu góð

KÁRAHNJÚKAR Síðasti risaborinn, 
sem notaður hefur verið við 
heilborun aðrennnslisganga við 
Kárahnjúkavirkjun, var stöðvaður 
í gær eftir að hann braust í 
gegnum síðasta haftið.

Rétt ár er frá því borinn tók að 
snúast í Jökulsárgöngum, þrettán 
kílómetra hliðargöngum sem 
tengja Jökulsá á Fljótsdal við 
aðalgöngin frá Hálslóni og Jökulsá 
á Dal. V Að sögn Sigurðar 
Arnalds, talsmanns Landsvirkjun-
ar vegna Kárahnjúkavirkjunar 
kom borinn í gegn á nákvæmlega 
réttum stað rétt fyrir tólf á hádegi 
í gær. „Síðan verður borinn tekinn 
í sundur, fluttur á Reyðarfjörð og 
ekki annað vitað en hann fari úr 
landi,“ segir Sigurður. Gert er ráð 
fyrir að vatni verði hleypt á 
göngin um mitt sumar.  - ovd

Í gegn í Jökulsárgöngum:

Síðasti risabor-
inn stöðvaður

ÁHÖFN BORSINS Borstjórinn Li Er Bao er 
hér þriðji frá vinstri ásamt áhöfn sinni á 
risabornum. MYND/ATLI RÚNAR HALLDÓRSSON

SUÐUR-KÓREA, AP Hægrimenn í Suður-Kóreu lýstu 
yfir sigri í þingkosningum sem fram fóru í landinu 
í gær. Forsvarsmenn Stóra þjóðarflokksins, flokks 
Lees Myung-bak forseta, sögðu flokkinn hafa náð 
hreinum þingmeirihluta og þar með fengið ótvírætt 
umboð til að hrinda umbótastefnu sinni í fram-
kvæmd. 

Lee, sem er fyrrverandi borgarstjóri Seúl og 
forstjóri hjá Hyundai, var kjörinn í embætti með 
miklum meirihluta atkvæða í febrúar síðastliðinn, 
en bæði sigur hans í forsetakosningunum og flokks 
hans nú í þingkosningum er álitið endurspegla hve 
miklar vonir kjósendur binda við að Lee sé fær um 
að snúa gangi efnahagslífsins til betri vegar og að 
bjóða kommúnistastjórninni í Norður-Kóreu 
birginn. 

Samkvæmt spá ríkissjónvarpsstöðvarinnar KBS 
byggðri á útgöngukönnunum og tölum úr talningu á 
drjúgum hluta atkvæða fær flokkur Lees 152 af 299 
þingsætum, en það mun gera honum auðveldara um 
vik að koma í gegn lögum sem ætlað er að gera 
stjórnsýsluna skilvirkari og fækka reglum og 
álögum sem íþyngja viðskiptalífinu.  - aa

Þingkosningar fóru fram í Suður-Kóreu í gær: 

Hægrimenn lýsa yfir sigri

FYLGST MEÐ Vegfarendur í jarðlest í Seúl fylgjast með kosn-
ingasjónvarpi í gærkvöld.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FÉLAGSMÁL Velferðarráð Reykja-
víkurborgar samþykkti á fundi 
sínum í dag að bæta við fjórum 
gistiplássum í Gistiskýlinu. 
Gistiskýlið er ætlað heimilis-
lausu fólki sem hvergi á höfði 
sínu að halla. Í skýlinu er nú 
pláss fyrir sextán einstaklinga.  

Undanfarið hefur þurft að vísa 
einstaklingum frá vegna 
plássleysis og hefur því verið 
ákveðið að fjölga gistiplássum 
um fjögur til að leysa brýnasta 
vandann.  - shá

Gistiskýli fyrir heimilislausa:

Plássum fjölgað 
um fjögur

STJÓRNMÁL Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir menntamálráðherra 
stefnir að því að nýtt frumvarp um 
fjölmiðla verði fullbúið á Alþingi í 
haust. Þetta kemur fram í máli 
Karls Axelssonar hæstaréttarlög-
manns sem flytur í dag erindi á 
málþingi um nýja sjónvarpstilskip-
un frá EES.

Karl mun þar skýra frá því að 
við vinnslu frumvarpsins „verði 
eftir föngum tryggt að nægilegt 
samráð verði haft við hagsmunaað-
ila í greininni sem og aðra þá sem 
um fjölmiðlamál véla,“ eins og 
segir í kynningu Karls. Segir hann 
að velja eigi „það besta“ úr 
tillögum þverpólitískrar nefndar 
sem skilaði skýrslu í apríl 2005. - gar

Stefna menntamálaráðherra:

Haustfrumvarp 
um fjölmiðlana

TÓNLIST Tónlistarmyndband við 
nýjasta lag hljómsveitarinnar 
Merzedes Club komst alla leið 
upp í áttunda sæti yfir mest 
skoðuðu tónlistarmyndböndin á 
hinni vinsælu netsíðu YouTube í 
gærkvöldi.

Myndbandið, sem er við lagið 
Meira frelsi, sýnir meðlimi 
Merzedes Club setja sig í 
stellingar úti á lífinu. Það var 
frumsýnt með pompi og pragt í 
Laugarásbíói síðastliðið mánu-
dagskvöld og rataði inn á 
YouTube í fyrradag. Í gærkvöldi 
höfðu hátt í 35.000 manns horft á 
myndbandið á YouTube.com. - kg

Merzedes Club á YouTube:

Meira frelsi í 
áttunda sæti

VINSÆL Myndband Merzedes Club 
komst í áttunda sæti á YouTube.

SPURNING DAGSINS
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SKIPULAGSMÁL „Arkitektarnir hjá Argos eru 
okkar færustu fagmenn á þessu sviði þannig að 
ég er viss um að í þeirra höndum verður þetta 
verkefni leyst eins vel og kostur er,“ segir Pétur 
Ármannson arkitekt um fyrirhugaða viðbygg-
ingu við hið sögufræga hús á Þingholtstræti 29a.

Pétur, sem er þekktur sérfræðingur um 
byggingarsögu Reykjavíkur, segir mörg 
fordæmi fyrir því að byggt sé við friðuð hús 
eins og Þingholtsstræti 29a sé.

„Friðun útilokar hvorki breytingar né 
viðbyggingar en það er náttúrlega gerð krafa 
um að slíkt sé gert í mjög háum gæðaflokki og 
af smekkvísi og tillitssemi við bygginguna sem 
fyrir er,“ segir Pétur.

Fjárfestirinn Ingunn Wernersdóttir í Inn 
fjárfestingu er eigandi hússins, sem byggt var 
1916. Hún segir arkitektana í Argos vera mjög 

færa og hafa endurgert mörg gömul hús á 
Íslandi.

„Leitast er við að nýbyggingin, sem verður 
bílskúr, stigagangur, geymslur og þess háttar 
verði algjörlega í anda gamla hússins og 
upphefji virðingu þess,“ segir Ingunn sem 
aðspurð kveðst ekki eiga von á athugasemdum 
frá nágrönnum sínum enda verði framfylgt 
öllum reglum hvað varðar stærð og fjarlægð frá 
lóðamörkum.

Ingunn segir vinnu við endurbætur á gamla 
húsinu í fullum gangi. „Nú er verið að háþrýsti-
þvo húsið að utan og verið að lagfæra og 
yfirfara alla glugga.“  - gar

Sérfræðingur og eigandi sögufrægs hús í Þingholtsstræti segja stækkun þess í höndum færustu fagmanna:

Friðun útilokar ekki viðbyggingu við Esjuberg

ÞINGHOLTSTRÆTI 29A Byggja á við norður-
gafl hússins vinstra megin á myndinni. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
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Vantar þig
samband
við trésmið 
í einum
grænum?

er svariðjá
118 ja.is Símaskráin

UMFERÐ Verslunareigendur í Linda-
hverfi vilja að bæjaryfirvöld í 
Kópavogi komi í veg fyrir að götur 
að hverfinu lokist vegna mikillar 
aðsóknar að bílaþvottastöðinni 
Löðri.

„Þetta er algert ófremdar-
ástand. Oft nær bílaröðin frá Löðri 
upp á næsta horn og stundum alla 
leið niður á hringtorgið við Fífu-
hvammsveg,“ segir Valur Heiðar 
Sævarsson, heildsali og verslun-
areigandi í Bæjarlind 16. Valur 
hefur skrifað Gunnari I. Birgis-
syni bréf með ósk um að bæjar-

stjórinn taki 
málið í sínar 
hendur.

„Hér er bara 
ein akrein í 
hvora átt svo 
þessi gríðarlega 
bílaröð eyði-
leggur fyrir 
okkur viðskipti 
því margir segj-
ast einfaldlega 

ekki treysta sér til að aka á móti 
umferðinni til að komast til okkar. 
Auk þess skapar þetta mikla slysa-
hættu, sérstaklega þegar röðin 
nær alla leið á hringtorgið og öku-
menn freistast til að aka öfugan 
hring til að komast leiðar sinnar. 
Ég hef sjálfur séð óhapp verða þar 
við slíkar kringumstæður,“ segir 
Valur sem kveður marga aðra 
verslunareigendur í nágrenninu 
einnig vera ósátta við stöðu mála.

Valur hefur bæði leitað ásjár 
lögreglunnar og hjá skipulagsyfir-
völdum í Kópavogi.

„Lögreglan hefur komið og sagt 
bílstjórum að leysa upp röðina en 

það fer strax í sama farið. Þess 
utan segir lögreglan þetta ekki 
vera sitt mál og vísar á bæjar-
skipulagið í Kópavogi. Þar á bæ 
vísa menn hins vegar á lögregl-
una,“ segir Valur.

Róbert Reynisson, fram-
kvæmdastjóri Löðurs, viðurkenn-
ir að vandræðaástand hafi stund-
um skapast vegna mikillar 
aðsóknar.

„Þetta var sérstaklega mikið 
núna í mars þegar það komu marg-
ir góðir þvottadagar. Það er erfitt 
fyrir okkur að stjórna þessu en við 
höfum reynt að biðja bílstjórana 
að aka út í kant á meðan þeir bíða,“ 
segir Róbert og bendir á að enn 

meira öngþveiti skapist þegar 
verslanir í Smáralind eru með 
útsölur.

Að sögn Róberts stendur til af 
hálfu Löðurs að ræða við Kópa-
vogsbæ um breytingar svo laga 
megi aðkomuna að þvottastöðinni. 
„Hluti af þessu máli er líka að 
margar þvottastöðvar í Reykjavík 
hafa lokað. Sjálfir ætlum við að 
opna stóra stöð úti á Fiskislóð. Það 
mun líklega létta álaginu af stöð-
inni í Bæjarlind.“

Bæjarráð hefur vísað erindi 
Vals Heiðars Sævarssonar til 
umsagnar hjá sviðsstjóra fram-
kvæmda- og tæknisviðs.

   gar@frettabladid.is

Bílaþvottur truflar 
verslun í Bæjarlind
Gríðarleg röð við bílaþvottastöðina Löður í Kópavogi truflar umferð um nálæg-
ar götur, veldur slysahættu og dregur úr verslun á svæðinu, segir heildsali í Bæj-
arlind sem biður Gunnar I. Birgisson bæjarstjóra að taka málið í sínar hendur.

VALUR HEIÐAR SÆVARSSON Heildsali og verlsunarmaður í Bæjarlind segir mikla 
bílaröð við þvottastöðina Löður skapa slysahættu og trufla viðskipti á svæðinu. 
Framkvæmdastjóri Löðurs segist vilja ræða við bæjaryfirvöld um lausnir.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
RÓBERT 
REYNISSON

VEÐURSPÁ

Kaupmannahöfn

Billund

Ósló

Stokkhólmur

Gautaborg

London

París

Frankfurt

Friedrichshafen

Berlín

Alicante

Mallorca

Basel

Eindhoven

Las Palmas

New York

Orlando

San Francisco

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

9°

11°

6°

6°

9°

13°

13°

8°

15°

5°

23°

20°

15°

12°

21°

22°

28°

19°
Á MORGUN 

8-15 m/s en hægari 
SV-til

-1

LAUGARDAGUR
5-10 m/s

1
17

-2

-1

HELGARVEÐRIÐ  
Veðurhorfurnar 
um helgina eru 
farnar að taka á 
sig nokkuð skýra 
mynd. Á laugardag 
verða norðaust-
lægar áttir, 5-10 
m/s víðast hvar. 
Bjart með köfl um 
syðra og á landinu 
vestanverðu en 
stöku él norðan 
til og austan. Á 
sunnudag má hins 
vegar búast við 
vætu vestan til  
annars þurrt.
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Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

DÓMSMÁL Dyravörður á skemmti-
staðnum Rex í Austurstræti var í 
gær dæmdur í Héraðsdómi 
Reykjavíkur til að greiða sekt, 
sjúkrakostnað og miskabætur 
vegna líkamsárásar 4. nóvember 
árið 2006.

Dyravörðurinn hafði beðið gest 
skemmtistaðarins um að taka 
niður húfu. Þegar gesturinn 
mótmælti tók dyravörðurinn í 
hann, kýldi hann og beit hann í 
vinstra eyra og kinn. Dómurinn 
féllst ekki á að þessi harkalegu 
viðbrögð hafi verið nauðsynleg.

Dyravörðurinn þarf alls að 
greiða rúmar 600 þúsund krónur 
vegna málsins.  - sgj

Líkamsárás við Rex:

Dyravörður beit 
bargest í eyrað

ÖRYGGISMÁL Vinna við smíði nýs 
fjölnota varðskips fyrir Land-
helgisgæsluna gengur vel í 
ASMAR-skipasmíðastöðinni í 
Talcahuano í Chile. Nýverið var 
kjölur lagður að skipinu við 
hátíðlega athöfn. Viðstaddir voru 
Björn Bjarnason dómsmálaráð-
herra, Georg Lárusson, forstjóri 
Landhelgisgæslunnar, ásamt 
starfsfólki. Fundað var vegna 
smíði skipsins þar sem farið var 
yfir gang og skipulag smíðarinn-
ar.

Áætlað er að sjósetning verði í 
lok þessa árs og að skipið verði 
afhent fyrir árslok 2009.    - shá

Nýtt varðskip:

Smíði skipsins 
hafin í Chile

BÍLINN Ökurmaðurinn missti stjórn á 
bílnum og lenti á tveimur ljósastaurum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

LÖGREGLUMÁL Þrír voru fluttir á 
slysadeild með sjúkrabíl eftir 
bílveltu á Borgarbraut á 
Akureyri laust eftir hádegi í 
gær.

Að sögn lögreglu missti 
ökumaður stjórn á bílnum, lenti 
utan í tveimur ljósastaurum og 
velti svo bílnum á grjóthleðslu í 
vegkanti. Þrír voru í bílnum, en 
tveir þeirra köstuðust út við 
veltuna. Beita þurfti klippum til 
að ná þeim þriðja út.

Að sögn lögreglu sluppu þeir 
slösuðu betur en á horfðist í 
fyrstu.  - sgj

Þrír slasaðir í bílveltu:

Veltu bíl á 
Borgarbraut

BANDARÍKIN, AP David Petraeus, 
æðsti yfirmaður bandaríska 
heraflans í Írak, segir ólíklegt að 
hann fari fram á að hermönnum 
þar verði fjölgað á ný, jafnvel þótt 
svo fari að öryggisástandið versni 
eftir að 
viðbótarherafl-
inn, sem sendur 
var þangað á 
síðasta ári, snýr 
aftur heim á 
næstu mánuð-
um.

„Það væri 
fjarri mér að 
hugsa þannig,“ 
sagði Petraeus í yfirheyrslu hjá 
bandarískri þingnefnd, og taldi að 
bandaríski landherinn ætti erfitt 
með að standa undir því að senda 
fleiri hermenn til landsins. Frekar 
verði reynt að færa bandaríska 
hermenn til innan Íraks eftir því 
sem ástandið krefst, og svo verði 
reynt að treysta frekar á hersveit-
ir heimamanna, sem séu að 
styrkjast og batna.  - gb

Petraeus herforingi í Írak:

Biður ekki um 
fleiri hermenn

DAVID PETRAEUS

GENGIÐ 09.04.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 145,221
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 71,83  72,17

 141,4  142,08

 112,85  113,49

 15,126  15,214

 14,195  14,279

 12,055  12,125

 0,6998  0,7038

 117,27  117,97

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



199kr/m

28 x 95 mm
0.9 - 4.5 m
628601

21 x 95 mm
0.9 - 4.5 m
621601

139kr/m

98 x 98 mm
698600

499kr/m

Gagnvarin fura
Algengasta pallaefni á Íslandi.

Lerki
Umhverfisvænt pallaefni án allra aukaefna. Fúavarið 
frá náttúrunnar hendi, harðgert og með mikla 
endingu. Mjög vinsælt pallaefni á Norðurlöndum.

28 x 95 mm
728600

269kr/m21 x 90 mm
721600

219kr/m

Garða-
ráðgjöf
Landslagsarkitekt veitir 
nú rá›gjöf í verslunum 
Húsasmi›junnar.
Hringdu í síma 525 3000 og bóka›u tíma sem hentar 
flér. Vi›skiptavinir Húsasmi›junnar grei›a kr. 5.900 
a› 30 mínútna rá›gjöf lokinni en sú upphæ› fæst 
endurgreidd vi› kaup á efni.
Gott er a› hafa me›fer›is allar helstu uppl‡singar 
um ló›ina, afstö›umynd sem s‡nir stö›u hússins 
á ló›inni og ljósmyndir, ásamt teikningum í 
hlutföllunum 1:100.

Apríl:

Fim 10. Súðarvogur 16:00 - 18:00
Lau 12. Súðarvogur 09:00 - 14:00 
Fim 17. Skútuvogur 16:00 - 18:00
Lau 19. Skútuvogur 09:00 - 16:00
Mið 30. Skútuvogur 16:00 - 18:00

Maí:

Lau 3. Borgarnes 10:00 - 16:00
Fim 8. Súðarvogur 16:00 - 18:00
Lau 10. Selfoss 09:00 - 16:00
Fim 15. Grafarholt 16:00 - 18:00
Lau 17. Akureyri 10:00 - 16:00
Fim 22. Súðarvogur 16:00 - 18:00
Lau 24. Grafarholt 09:00 - 16:00

ALLT FYRIR PALLINN
Á EINUM STAÐ

Skjólgirðing, Vilníus
180x80 sm
603290

3.390
Skjólgirðing, Vilníus
180x80/95 sm
603300

13.900Skjólgirðing, Skandik
180x180 sm
603150

Skjólgirðing, Skandik
180x180 sm
603205

169 kr/stk
Girðingastaur fúavarinn
Þvermál 50mm, lengd 120 sm
600002

Þvermál 50mm, lengd 150 sm
600004

Þvermál 70mm, lengd 180 sm
600008

199 kr/stk

369 kr/stk3.290

13.900
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HEILBRIGÐISMÁL „Ég er á móti flöt-
um sparnaði. Ég vil heldur að fólkið 
á gólfinu sé virkjað til að sjá út 
lausnir sem leiða til meiri nýtingu 
og minni fjárútláta,“ segir Gunnar 
Skúli Ármannsson, sérfræðingur á 
svæfingar- og gjörgæsludeild 
Landspítalans. Sjálfur hefur Gunn-
ar sparað Landspítalanum rúmar 
sjö milljónir síðustu fimm ár með 
einföldum breytingum sem 
sjúkl ingar og starfsmenn kunna 
vel að meta. 

„Þegar ég kom frá Svíþjóð árið 
1999 var einhverra hluta vegna 
komin upp sú hefð á spítalanum að 
tveir parkódin-stílar voru settir 
upp í endaþarm allra fullorðinna 

sjúklinga sem skornir voru þar 
upp,“ segir Gunnar sem velti því 

fyrir sér hvers vegna þetta væri 
gert bæði vegna þeirra óþæginda 
sem stílainngjöfin gat valdið 
sjúkl ingum og starfsfólki auk þess 
sem hann taldi mörg önnur lyf 
heppilegri fyrir sjúklinga. 

Fyrir fimm árum kom hann því 
svo til leiðar að nú fá þeir sem fara 
í aðgerð á spítalanum tvær töflur 
af panódíl. Bendir hann á að ef 
miðað sé við að 12.000 sjúklingar 
fái tvo parkódín-stíla kosti það ríkið 
yfir árið 1.413.600 krónur á ári en 
fái þeir allir tvær panódíl sé kostn-
aðurinn vegna þess 41.280 krónur á 
ári. Með breytingunni sparist því 
1,3 milljónir króna árlega án nokk-
urra óþæginda, þvert á móti. - kdk

Læknir bendir á að auðveldar leiðir til sparnaðar leynist víða öllum til hagsbóta: 

Sparaði sjúkum óþægindi og aura 

GUNNAR SKÚLI ÁRMANNSSON Telur að 
hentugustu leiðirnar til sparaðar leynist 
í að virkja starfsfólkið sjálft til að finna 
lausnir sem geti nýst öllum vel. 

ALÞINGI Enn er óljóst hvort stjórnvöld sækist eftir 
sérstöku íslensku ákvæði í samningaviðræðum um 
næsta skuldbindingartímabil Kyoto-bókunarinnar. 

Málið var rætt utan dagskrár á Alþingi í gær og 
reyndu þingmenn að krefja Þórunni Sveinbjarnar-
dóttur umhverfisráðherra svara. Hún lét ekkert 
uppi um hugsanlegar sérkröfur og sagði ekkert ríki 
hafa enn lagt fram formlegar tillögur með töluleg-
um skuldbindingum. Þórunn sagði Ísland meðal 
annars vilja skoða endurheimt votlendis sem 
viðurkennda bindingarleið gróðurhúsalofttegunda 
og að sértækum aðgerðum verði beitt til að minnka 
losun frá flugi og siglingum. 

Höskuldur Þór Þórhallsson, Framsóknarflokki, 
var málshefjandi og sagði hann afskaplega mikil-
vægt að Ísland fái undanþágu frá endanlegum 
samningi. Það varðaði bæði fjárhagslega og 
umhverfislega hagsmuni. 

Flokksbróðir hans, Samúel Örn Erlingsson, gekk 
lengra og sagði mikilvægt að sótt yrði um eins mikla 
losunarkvóta og hægt væri. „Ég hvet ráðherrann til 
að berjast fyrir auknum losunarheimildum með 
kjafti og klóm,“ sagði Samúel.

Sjö samningafundir eru boðaðir í ár og á næsta ári 
áður en endanlega verður gengið frá samkomulagi 
um næsta skuldbindingartímabil Kyoto-bókunarinn-
ar í Kaupmannahöfn í lok næsa árs. - bþs

Framsóknarmenn vilja að stjórnvöld berjist fyrir auknum losunarheimildum:

Samningsmarkmið Íslands enn óljós

ÞÓRUNN SVEINBJARNARDÓTTIR Enn er óljóst hvort stjórnvöld 
sækist eftir sérstöku íslensku ákvæði í samningaviðræðum um 
næsta skuldbindingatímabil Kyoto-bókunarinar.  FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

KÍNA, AP Kínversk stjórnvöld 
hyggjast banna reykingar í 
skólum. Ráðstöfunin er liður í 
viðleitni Kínastjórnar til að draga 
úr reykingum í landinu fyrir 
Ólympíuleikana í Peking í sumar, 
að því er kínverskir ríkisfjölmiðl-
ar greindu frá. Bannið á að taka 
gildi á alþjóðlega reyklausa 
deginum 31. maí.

Nýlega tilkynnti kínverska 
heilbrigðisráðuneytið bann við 
reykingum á flestum opinberum 
stöðum í Peking. Það bann á að 
taka gildi 1. maí. 

Um 350 milljónir Kínverja 
reykja, sem er þriðjungur allra 
reykingamanna heims.  - aa

Þrengt að reykingum í Kína: 

Reykingabann 
sett í skólum

AFGANISTAN, AP Kjörstjórn í 
Afganistan hefur ákveðið að 
sameina ekki forseta- og þingkosn-
ingar, heldur halda þær í tvennu 
lagi á næstu tveimur árum þrátt 
fyrir að því fylgi mikill kostnaður.

Lagt hafði verið til að sameina 
kosningarnar í sparnaðarskyni. 
Síðast voru haldnar forsetakosn-
ingar í Afganistan árið 2004 og 
þingkosningar árið 2005, og var 
alþjóðlegt gjafafé að mestu notað 
til að standa straum af því. - gb

Kosningar í Afganistan:

Verða haldnar í 
tvennu lagi

TRYGGINGAMÁL Fjölskyldur sem 
ætla að fá endurgreiðslur frá Trygg-
ingastofnun vegna talþjálfunar 
barna sinna þurfa að framfylgja 
svo ströngum formkröfum um 
umsókn að nær ómögulegt virðist 
fyrir þær og talmeinafræðinga að 
uppfylla þær. Þetta segir Andrés 
Ævar Grétarsson, faðir drengs á 
fimmta ári sem fæddist með skarð í 
vör og góm og hefur því þurft á tal-
þjálfun að halda. 

Að sögn Friðriks Rúnars Guð-
mundssonar, formanns Félags tal-
kennara og talmeinafræðinga, 
sögðu flestir talmeinafræðingar sig 
frá gildandi samningi milli samn-
inganefndar heilbrigðisráðherra 
fyrir áramót en aðalástæður þess 
voru óánægja með samskipti við 
Tryggingastofnun. 

Heilbrigðisráðherra lét því útbúa 
reglugerð um styrki Trygginga-
stofnunar vegna þjónustu sjálfstætt 
starfandi talmeinafræðinga. Andr-
és segir að Tryggingastofnun geri 
hins vegar svo strangar kröfur til 
umsókna að fjölskyldan hafi engar 
endurgreiðslur fengið eftir að tal-
meinafræðingur þeirra sagði sig 
frá samningnum, þrátt fyrir ítrek-
aðar tilraunir. „Við verðum því að 
greiða um það bil 25 til 30 þúsund 
krónur á mánuði fyrir talþjálfun 
sonar okkar. Hann þarf mikið á 
þessari þjónustu að halda en svo er 
komið að tilraunir okkar til að barn-
ið okkar eigi sömu möguleika og 
önnur börn eru að sliga peningamál 
fjölskyldunnar,“ segir Andrés. 
Hann útskýrir því næst að meðal 
þeirra krafna sem gerðar eru til 
styrkumsókna séu að bæði foreldr-
ar og talmeinafræðingur verði að 
útfylla plagg sem sýnir fram á 

komu barnsins í tíma og hvenær 
það fer út. Ekki megi skeika mínútu 
í útfyllingunum og því treysti tal-
meinafræðingur þeirra sér ekki til 
að skrifa undir þessar tímalengdir 
eða fara eftir bókunartímum þar 
sem oft séu börn kölluð aðeins á 
undan inn í bókaðan tíma eða aðeins 
á eftir. 

Þá segir Friðrik Rúnar að þessar 
ströngu kröfur hafi gert það að 
verkum að mörgum talmeinafræð-
ingum finnist sem þeim sé sýnt það 
mikið vantraust að þeir hafi ekki 

vilja til að ganga að þessum skilyrð-
um Tryggingastofnunar. 

Eyrún Ísfold Gísladóttir tal-
meinafræðingur segir að hennar 
reynsla sé sú að nægilegt sé að 
skrifa undir bókunartíma barnsins 
til að foreldrar fái endurgreiðslu að 
hluta fyrir meðferð barnsins, séu 
öll önnur atriði sem kveðið er á um 
innan reglugerðarinnar í lagi. „Fólki 
er samt gert ótrúlega erfitt fyrir og 
ég dáist að þeim foreldrum sem ná 
að halda sínu striki í þessu erfiða 
kerfi,“ segir hún. karen@frettabladid.is

Fá ekki endurgreiðslu 
vegna talþjálfunar
Faðir fjögurra ára drengs segir nær ómögulegt að uppfylla formkröfur vegna 
endurgreiðslna fyrir talþjálfun sonar þeirra. Þjálfunin sé drengnum algjör 
nauðsyn en greiðslur vegna hennar séu að sliga fjármál fjölskyldunnar. 

TRYGGINGASTOFNUN „Fólki er samt gert ótrúlega erfitt fyrir og ég dáist að þeim 
foreldrum sem ná að halda sínu striki í þessu erfiða kerfi,“ segir Eyrún Ísfold 
Gísladóttir talmeinafræðingur um þá erfiðleika sem hún segir mæta foreldrum 
hjá Tryggingastofnun.   FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

NÖKKVI PÁLL Nökkvi fæddist með skarð í vör og 
góm. Hann hefur gengist undir fjölda aðgerða 

vegna þessa en þarf á meðferð talmeinafræðings 
að halda. Faðir Nökkva segir fjölskylduna ekki hafa 
fengið endurgreiðslur frá Tryggingarstofnun og nú 
sé svo komið að greiðslunar séu að sliga peninga-

mál fjölskyldunnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Skoða kræklinga í Kanada
Bergsveinn G. Reynisson hefur fengið 
25 þúsund króna styrk frá Dalabyggð 
vegna ferðar til Kanada á ráðstefnu 
um kræklingarækt. Bergsveinn hyggur 
á kræklingarækt við innanverðan 
Breiðafjörð.

DALABYGGÐ

SVEITARSTJÓRNIR  Miklar áhyggjur 
eru hjá mönnum í Hrunamanna-
hreppi vegna lokunar útibús 
Kaupþings á Flúðum og óvissu með 

póstþjónustu. 
„Það er gríðarleg 
eftirsjá í 
bankanum og 
fólk almennt 
mjög ósátt við 
framvindu 
málsins,“ segir á 
heimasíðu 
Hrunamanna-
hrepps þar sem 
kemur fram að 

sveitarstjórinn og oddvitinn hafi 
rætt við alla útibússtjóra bankanna á 
Selfossi. „Við sættum okkur illa við 
að missa þessar þjónustustofnanir,“ 
segir á heimasíðunni og lesendum 
bent á mótmælalista í versluninni 
Strax og á skrifstofu hreppsins.  - gar

Kaupþing lokar á Flúðum:

Íbúar mótmæla 
lokun bankans

ÍSÓLFUR GYLFI 
PÁLMASON

Munu pálmatré skjóta rótum á 
Íslandi á okkar tímum?
JÁ  15,7%
NEI  84,3%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Eiga Íslendingar að sniðganga 
Ólympíuleikana í Peking?

Segðu skoðun þína á vísir.is

KJÖRKASSINN
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Þátttakendur í Vatnsviku:

Brasserie Grand 
Domo 
Einar Ben 
Fiskmarkaðurinn
Gullfoss 
Grillið 
Hótel Holt 
La Primavera

Ó restaurant 
Perlan 
Silfur 
Sjávarkjallarinn 
Við Tjörnina 
Við fjöruborðið 
VOX 

Daglega deyja um 6000 börn vegna skorts
á heilnæmu drykkjarvatni. 1 milljarður
manna hefur engan eða takmarkaðan
aðgang að hreinu vatni. 

UNICEF á Íslandi stendur fyrir fjársöfnun til 
vatnsverkefna UNICEF um allan heim. Þér 
gefst kostur á að styrkja þetta málefni með 
því að greiða 250 kr. fyrir glas af hollu og 
góðu ferskvatni á mörgum veitingastöðum 
í Vatnsviku UNICEF.

Stoltur 
stuðningsaðili 
Vatnsviku UNICEF

DREKKUM VATN OG  
BJÖRGUM MANNSLÍFUM

4. til 13. apríl

Þú getur lagt þitt af mörkum 
og fengið nánari upplýsingar 
á heimasíðunni 
www.vatnsvika.is

Að bjarga mannslífum 
er eins og að drekka vatn
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1. Fyrir hvaða fræga leikskáld 
léku þau Unnur Ösp og Björn 
Thors í Bretlandi á dögunum?

2. Framkvæmdir við hvaða 
jarðgöng hefjast í sumar?

3. Hvaða tónlistarmaður fékk 
nýverið Pulitzer-verðlaunin?

SVÖR Á SÍÐU 58

STJÓRNMÁL Efnahagsvandinn og 
fjármálakreppa bankakerfisins 
verða ekki leyst með aðildarum-
sókn að Evrópusambandinu. Tal 
um slíkt er ábyrgðarlaust. 
Upptaka annars gjaldmiðils 
leysi heldur ekki vandann.

Þetta segir í ályktun þing-
flokks Frjálslynda flokksins um 
efnahagsvandann og Evrópu-
sambandið. Jafnframt segir að 
flokkurinn hafi allan vara á um 
hugsanlega Evrópusambands-
aðild enda ófrávíkjanleg afstaða 
flokksins að Íslendingar fari 
með forræði fiskistofnanna og 
fiskveiðilögsögunnar og annarra 
sameiginlegra auðlinda. - bþs

Frjálslyndi flokkurinn:

Engin lausn í 
evru eða ESB 

Fíkniefnafundur í austurbæ
Meint fíkniefni fundust í heimahúsi 
í austurborg Reykjavíkur klukkan 
hálf fimm aðfaranótt miðvikudags. 
Lögregla var kölluð að húsinu til 
að aðstoða leigubílstjóra vegna 
farþega. Þegar inn var komið fannst 
nokkurt magn stera og ótilgreint 
hvítt efni.

LÖGREGLUFRÉTTIR

DÓMSMÁL Karlmaður á fertugs-
aldri var í gær dæmdur í níu mán-
aða fangelsi í Héraðsdómi Reykja-
víkur fyrir að hafa ítrekað verið 
tekinn með fíkniefni í vörslu sinni. 
Hálfu ári af refsingunni er frestað, 
haldi hann skilorð í þrjú ár. Hann 
var einnig sviptur ökuleyfi í tvö 
ár.

Maðurinn var fyrst gripinn 10. 
október síðastliðinn, þá með lítil-
ræði af hassi og amfetamíni í 
fórum sínum. Daginn eftir var 
hann aftur tekinn, þá með tæp 250 
grömm af hassi, 19 grömm af amf-
etamíni, tæpt gramm af kókaíni, 
tæp 10 grömm af kannabislaufum 
og tíu kannabisplöntur.

Þremur dögum síðar var maður-
inn tekinn á bifreiðastæði í 
Reykjavík með hass, amfetamín 
og kannabisefni, grunaður um að 
hafa ekið bifreið þangað og var 
sviptur ökurétti. Þremur dögum 
síðar var hann aftur tekinn, grun-
aður um akstur undir áhrifum 
eiturlyfja.

Loks var hann tekinn 18. febrúar 
síðastliðinn með tæp fjögur 
grömm af hassi í fórum sínum.

Maðurinn á langan sakaferil að 
baki síðustu tólf ár.  - sgj

31 árs karlmaður hlaut í gær níu mánaða dóm fyrir vörslu ýmissa eiturlyfja:

Ítrekað gripinn með fíkniefni

EITURLYF Hinn dæmdi hafði hlotið fjór-
tán refsingar frá 1995 til 2005, aðallega 

fyrir hegningarlaga- og fíkniefnalagabrot.

STJÓRNMÁL „Við ræddum stöðu 
mála í Tíbet vegna hugmynda um 
hvort það væri tilefni til að utan-
ríkismálanefnd ályktaði eða 
beindi frá sér tilmælum vegna 
ástandsins í Tíbet en það hefur 
ekki verið tekin nein ákvörðun 
um slíkt,“ segir Bjarni Benedikts-
son, formaður utanríkismála-
nefndar, en nefndin fundaði í gær. 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utan-
ríkisráðherra sat fund nefndar-
innar.

Utanríkismálanefnd fjallaði 
um stöðu mála í Tíbet en ekki var 
rædd sú afstaða Ingibjargar Sól-
rúnar að til greina kæmi að end-
urskoða að íslenskir ráðamenn 
mæti til Ólympíuleikanna í Pek-
ing í sumar. „Þetta var vinnufund-
ur þar sem farið var yfir þær 
upplýsingar sem ráðuneytið 
hefur aflað sér um ástandið í 
Tíbet.“

Nefndin fjallaði um þingsálykt-
unartillögu um meint mannrétt-
indabrot í fangabúðum Banda-
ríkjanna í Guantánamo á Kúbu. 
Þar er lagt til að íslensk stjórn-
völd fordæmi þau og að banda-
rísk stjórnvöld verði hvött til að 
fangabúðunum verði lokað. „Í 

fyrstu umræðu á þinginu um 
málið komu fram jákvæðar und-
irtektir frá þingmönnum úr öllum 
flokkum og í ljósi þess tókum við 
málið á dagskrá.“ 

Hatton Rockall-deilan var einn-

ig á dagskrá fundarins þar sem 
Tómas H. Heiðar, þjóðréttarfræð-
ingur í utanríkisráðuneytinu, 
kynnti nefndarmönnum áherslur 
stjórnvalda í áframhaldandi 
samningaviðræðum.  - shá

Utanríkismálanefnd fjallaði um málefni Tíbet og um fangabúðir í Guantanamo:

Ræddu um mannréttindabrot 

UTANRÍKISMÁLANEFND Mannréttindabrot í Tíbet og Bandaríkjunum voru til umræðu 
í nefndinni í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

GÓÐGERÐAMÁL Landsbankinn 
styrkir landssöfnun Lionshreyf-
ingarinnar á Íslandi, Rauðu 
fjöðrina, um eina milljón króna. 
Markmiðið með söfnuninni í ár 
var að safna fé til að kaupa og 
þjálfa leiðsöguhunda fyrir 
blinda og sjónskerta.

Söfnunin stóð yfir dagana 3. til 
6. apríl um land allt og var þetta 
í níunda sinn sem hún var 
haldin. Fyrsta söfnunin fór fram 
árið 1972, en þá rann söfnunar-
féð til stofnunar augnlækninga-
deildar Landakots. Síðasta 
söfnun var árið 2004 til styrktar 
langveikum börnum.

  - sgj

Landsbankinn styrkir:

Lionssöfnun 
fær milljón

MÓTMÆLI Lögregla tók skýrslu af 
Sturlu Jónssyni, talsmanni 
atvinnubílstjóra, í gærmorgun. 
Kristján Óli Guðmundsson 
yfirlögregluþjónn staðfestir að það 
hafi verið vegna meintra brota á 
almennum hegningarlögum um 
almannahættu. Það hafi bæði 
snúist að aðgerðum undafarinna 
vikna og mögulegum aðgerðum í 
framtíðinni.

Sturla segist hafa verið tekinn 
fyrir sem skipuleggjandi mót-
mæla, en í raun sé ekkert skipulag 
á þeim. Hann segir menn vera að 
íhuga áframhaldandi mótmæli og 
hvetur fólk til að hengja eitthvað 
rautt á bílspeglana til að sýna 
bílstjórum samstöðu. - kóp

Bílstjóri hjá lögreglu:

Í skýrslutöku 
vegna mótmæla

MÆTTUR TIL SKÝRSLUTÖKU Sturla mætti 
snemma á lögreglustöðina.
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ALÞINGI Afnema á annars vegar lög 
um ríkisábyrgð á láni  Íslenskrar 
erfðagreiningar frá 2002 og hins 
vegar lög um miðlægan gagna-
grunn á heilbrigðissviði frá 1998. 
Hvorug lögin hafa komið til fram-
kvæmda. 

Þetta er skoðun Þuríðar Back-
man, þingmanns Vinstri hreyfing-
arinnar – græns framboðs. Hún 
hefur sent heilbrigðis- og fjár-
málaráðherrum fyrirspurnir 
vegna málanna.

Þuríður tekur fram að í þessu 
felist engin afstaða til fyrirtækis-
ins en hún telji óþarfa og ábyrgð-
arleysi að lögin séu virk þar sem 
þau hafi ekki verið notuð og ekki 

sé útlit fyrir að svo verði. 
Hún tekur jafnframt fram að 

viljinn til afnáms laganna sé háður 
því að fyrirtækið eigi ekki skaða-
bótakröfur á hendur ríkinu.

Þuríður er enn fremur andvíg 
sölu Íslenskrar erfðagreiningar á 
erfðamengi einstaklinga og innir 
heilbrigðisráðherra svara um 
hana. „Ég held að við séum komin 
á vafasama slóð hvað varðar vænt-
ingar fólks. Þegar selt er aðgengi 
að erfðamengi með tilliti til hugs-
anlegra sjúkdóma getur það skap-
að meiri ótta og óróa og fólk getur 
búið við ímyndaðar eða óraunhæf-
ar væntingar. Við getum hugsað 
okkur að konur láti fjarlægja 
brjóst af því þær halda að þær 
muni fá brjóstakrabbamein,“ segir 
Þuríður sem óttast líka að trygg-
ingafélög ásælist upplýsingarnar.

 - bþs

Þuríður Backman VG vill afnám tvennra laga er snúa að Íslenskri erfðagreiningu:

Ríkisábyrgðin verði afnumin 

ÞURÍÐUR BACKMAN Hún vill afnema lög 
um ríkisábyrgð á láni Íslenskrar erfða-
greiningar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÉLAGSMÁL Málefni innflytjenda á 
Suðurlandi verða rædd á málþingi 
Velferðarmálanefndar Samtaka 
sunnlenskra sveitarfélaga og 
Menningarráðs Suðurlands í 
Ráðhúsi Ölfuss í Þorlákshöfn á 
föstudaginn.

Fjölmörg erindi verða flutt á 
málþinginu og má þar nefna erindi 
Bryndísar Friðgeirsdóttur um 
aðkomu almennings að málefnum 
innflytjenda. Sr. Baldur Kristjáns-
son, sóknarprestur mun og leita 
svara við hvort Íslendingar þurfi 
að endurskoða afstöðu sína til 
innflytjenda. Þá munu stofnanir 
kynna upplýsingar af ýmsu tagi á 
upplýsingatorgi.  - ovd

Málþing í ráðhúsi Ölfuss:

Ræða málefni 
innflytjenda

MAKINDALEGAR PÖNDUR Pandabirn-
ir fá sér lúr á verndarsvæði þeirra í 
Wolong í Setsúan-héraði í Suðvestur-
Kína. Átta birnir af verndarsvæðinu 
verða fluttir í dýragarðinn í Peking 
til að gleðja gesti Ólympíuleikanna í 
sumar.   FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Rekstrarvörur
- vinna með þér  

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

sala@rv.is • www.rv.is

Fagleg og persónuleg
þjónusta

Sjúkraliði RV, Jóhanna Runólfsdóttir, leiðbeinir skjólstæðingum TR, 
einstaklingum með þvagleka og aðstandendum þeirra og veitir 

ráðgjöf varðandi hjúkrunarvörur.

Sími: 520 6673
johanna@rv.is

www.rv.is

1Ýmis úrræði og ráðgjöf

vegna þvagleka

Við höfum gefið út vandaðan TENA bækling- um úrræði og ráðgjöf vegna þvagleka. Hafðu samband og við sendum þér eintak.

Sparakstur með Volkswagen
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Horfðu fram
á veginn!

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

Volkswagen – kolefnisjafnaður útblástur

Das Auto.

Þegar bíl er ekið með sparakstur í huga er mikilvægt að horfa ávallt vel fram á 
veginn. Taktu eftir öllum ljósum, beygjum og gatnamótum tímanlega til að þú þurfir 

ekki að hemla. Notaðu heldur hreyfiorku bílsins til að knýja hann sem lengst. 

Volkswagen hjálpar þér að fara betur með eldsneytið. Fylgstu með 
átakinu okkar og lærðu fleiri aðferðir til að spara í akstri.

KJARAMÁL Kennarar eru með mun 
lægri laun en háskólamenntaðir 
félagar í Bandalagi háskólamanna 
(BHM). Þetta kemur fram í nýrri 
könnun sem Capacent vann fyrir 
Kennarasamband Íslands (KÍ) og 
kynnt var á fjórða þingi þess sem 
sett var í gær. Félagar í KÍ eru 
með ríflega 85 þúsund lægri 
heildarlaun á mánuði að meðal-
tali.

Meðaltal grunnlauna félaga í 
KÍ er 280.135 krónur samkvæmt 
könnuninni, en 343.390 hjá félög-
um í BHM. Munurinn eykst enn 
þegar kemur að heildarlaunum 
sem eru 334.991 að meðaltali hjá 
félögum KÍ og 420.327 hjá félög-
um BHM.

Elna Katrín Jónsdóttir, vara-
formaður KÍ, segir könnunina 
staðfesta það sem kennarar hafi 
lengi vitað. Vonandi átti fleiri sig 
á ástandinu með tilkomu skýrsl-
unnar. „Það er ljóst að kennarar 
eru komnir langt aftur úr saman-
burðarhópum, jafnvel hjá hinu 
opinbera. Síðan hafa opinberir 
starfsmenn dregist aftur úr 
öðrum,“ segir Elna Katrín.

Framhaldsskólakennarar hafa 
hæstu launin af félögum KÍ, þeir 
eru með tæplega 295 þúsund 
króna grunnlaun að meðaltali. 
Grunnskólakennarar hafa lægstu 
launin, eða tæplega 242 þúsund 
krónur. Það sama er upp á ten-
ingnum þegar kemur að heildar-
launum. Framhaldsskólakennar-
ar eru hæstir með 406 þúsund 
krónur að meðaltali og grunn-
skólakennarar tæplega 289 þús-
und krónur í heildarlaun að með-
altali.

Óánægja með laun er mest hjá 
grunnskólakennurum. Þeir telja 

að heildarlaun sín þurfi að hækka 
um 46 prósent til að verða sann-
gjörn, en framhaldsskólakennar-
ar telja sín laun þurfa að hækka 
um 24 prósent.

Á bak við þessi heildarlaun 
liggur mismunandi fjöldi vinnu-
stunda. Framhaldsskólakennarar 
vinna flestar stundir, eða 52,2, en 
leikskólakennarar fæstar, 42,7. 
Athygli vekur að grunnskóla-
kennarar vinna fleiri stundir en 
bæði tónlistar- og leikskólakenn-
arar, en hafa lægri laun.

Launamunur kynja er ríflega 
18 prósent, konum í óhag. Í niður-
stöðum er kynbundinn launamun-
ur þó ekki sagður nema fimm pró-
sent, en þá hefur verið tekið tillit 
til ýmissa breytna, svo sem vinnu-
tíma, fjölda greiddra yfirvinnu-
tíma og aldurs.

Elna Katrín segir að skýrslan 
verði innlegg í kjarabaráttu kenn-
ara. kolbeinn@fréttabladid.is

Grunnskóla-
kennarar með 
lægstu launin
Félagar Kennarafélags Íslands eru með ríflega 85 
þúsund krónum lægri heildarlaun á mánuði en fé-
lagar í Bandalagi háskólamanna. Grunnskólakenn-
arar telja laun sín þurfa að hækka um 46 prósent.

LAUN KENNARA 2008
Grunnlaun kennara
Framhaldsskólakennarar  294.808
Tónlistarskólakennarar  291.772
Leikskólakennarar  261.854
Grunnskólakennarar  242.349

Vinnustundir á viku
Framhaldsskólakennarar  52,2
Grunnskólakennarar  46,4
Tónlistarkennarar  44,4
Leikskólakennarar  42,7

Kennarar heildarlaun
Framhaldsskólakennarar  405.967
Tónlistarkennarar  331.064
Leikskólakennarar  297.237
Grunnskólakennarar  285.921

HEIMILD: CAPACENT GALLUP

KENNARAR ÞINGA Kennaraþing stendur yfir og þar þinga kennarar um málefni sín, 
meðal annars laun, en mikil óánægja er í þeirra röðum með þau.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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ALÞINGI Á reiki er hversu mikið 
meira flutningabíll slítur vegum 
landsins en fólksbíll. Þess vegna 
hefur Ármann Kr. Ólafsson, þing-
maður Sjálfstæðisflokks, óskað 
eftir að samgönguráðherra upp-
lýsi hversu mikill munurinn er. 
Vill hann að í svarinu verði miðað 
við að flutningabíllinn hafi 80 
prósenta hleðslu, bæði með og án 
tengivagns, og fólksbíllinn sé 1,8 
tonn.

„Ég hef lesið um og heyrt að 
það sé gríðarlegur munur á 
þessu,“ sagði Ármann í samtali 
við Fréttablaðið. Hann kveðst 
hafa heyrt því haldið fram að 
flutningabílar slíti vegunum 

mörg þúsund-falt meira en fólks-
bílar en tölurnar séu misvísandi 
og því mikilvægt að fá sannleik-
ann upp á borðið. „Það er líka 
furðulegt þegar trukkabílstjórar 
segja að hjólför á einstaka vegum 
sýni að þeir slíti ekki vegunum 
þar sem förin eru mjórri en eftir 
trukkana.  Yfirborðsslit kostar 
bara brotabrot af því sem það 
kostar að byggja upp vegi. Dýr-
asta slitið í vegakerfinu sést ekki 
dagsdaglega,“ segir Ármann og á 
við að undirlag veganna láti 
undan þunga trukkanna.

Aðspurður segir Ármann fyrir-
spurninni ekki beint gegn trukka-
bílstjórum vegna aðgerða þeirra í 

umferðinni síðustu daga, hann 
vilji aðeins að réttar upplýsingar 
liggi fyrir. - bþs

Ármann Kr. Ólafsson vill fá á hreint hve mikið flutningabílar slíta vegunum:

Vill hrekja málflutning trukkabílstjóra

ÁRMANN KR. ÓLAFSSON sat fastur í 
umferðinni á dögunum vegna aðgerða 
trukkabílstjóra. Hann vill vita hve mikið 
vegir landsins slitni af umferð flutninga-
bíla.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LÖGREGLUMÁL Maður sparkaði í 
klof annars manns, með þeim 
afleiðingum að blæddi úr 
kynfærum, í verslun 10-11 við 
Barónsstíg á þriðja tímanum 
aðfaranótt miðvikudags.

Árásarmaðurinn, sem fórnar-
lambið sagðist ekki þekkja, var 
horfinn á braut þegar lögregla 
kom á staðinn. Hann gengur enn 
laus, að sögn lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu.  - sgj

Óþekktur árásarmaður:

Sparkaði í klof 
svo úr blæddi

SJÁVARÚTVEGUR Um 850 þúsund 
tonn mældust af íslensku 
sumargotssíldinni í vetur, þar af 
700 þúsund tonn í Kiðeyjarsundi í 
Breiðafirði og 70 þúsund tonn í 
Grundarfirði. Þetta kemur fram í 
nýjustu Fiskifréttum. Einnig 
mældist síld í Kolluál og í minna 
mæli á svæðum fyrir austan land, 
að því er Þorsteinn Sigurðsson, 
sviðsstjóri nytjastofnasviðs 
Hafrannsóknastofnunar, sagði í 
samtali við blaðið. Þorsteinn 
sagði að mælingin sýndi að 
síldarstofninn væri í góðu ástandi 
og af svipaðri stærð og kom fram 
í mælingum árið á undan.

Of snemmt er að segja til um 
stærð veiðistofnsins fyrr en að 
loknum frekari útreikningum á 
stofnstærðinni.  - shá

Íslensk sumargotssíld:

850 þúsund 
tonn af síld

SÍLDVEIÐAR Síldarskipin veiddu kvótann 
í Grundarfirði að stærstum hluta.

MYND/SVERRIR

LÖGREGLUMÁL Strætisvagn skall 
aftan á vöruflutningabíl með 
tengivagn á Vesturlandsvegi við 
Kjalarnes klukkan rúmlega sjö í 
gærmorgun. 

Vöruflutningabíllinn endaði 
þversum á veginum og stöðvað-
ist umferð um tíma norðan við 
Grundarhverfi. Komust ein-
göngu jeppar og fólksbílar 
framhjá.

Ríflega tuttugu farþegar voru í 
strætisvagninum og sluppu þeir 
allir án teljandi meiðsla. 

Ökumaður strætisvagnsins 
fótbrotnaði, að sögn lögreglu. 
Bílstjóri vörubílsins var einn í 
bílnum en hann sakaði ekki.  - sgj

Strætisvagn ók á bíl: 

Umferð tafðist 
vegna áreksturs

Samsung M110 farsíminn er nýjasta verkfærið í verkfærakassann. 

Honum er pakkað inn í sterkbyggða umgjörð sem er bæði ryk- og 

rakavarin (IP54) og hann er fullur af notadrjúgum aukabúnaði. 

Samsung M110 – er sannkallað hörkutól.

VGA myndavél Ryk- og rakavarinn (IP54) Bluetooth
Vasaljós Stereó FM-útvarp Innbyggður hátalari

Hörkutól
– með rykgrímu, hjálm og vinnuvettlinga

Heildsöludreifing og þjónusta:
Skútuvogi 12c auk viðurkenndra söluaðila um land allt

M110 fæst hjá eftirtöldum aðilum:

FRUMLEGT FLUGTÆKI Þátttakendur 
í keppninni „Beans Green Flying 
Machine“ hendast fram af stökkpalli 
við höfnina í Sydney í Ástralíu.
  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VARNARMÁL Forsendur fyrir sam-
starfi Norðurlanda á sviði örygg-
is- og varnarmála hafa vissulega 
batnað mjög síðan kalda stríðinu 
lauk, en engu að síður eru ýmsar 
hindranir í vegi fyrir slíku sam-
starfi. Norrænt varnarbandalag, 
eins og hugmyndir voru uppi um 
á fyrstu árunum eftir lok síðari 
heimsstyrjaldar, er óraunhæft. 
Aftur á móti er ekkert því til fyr-
irstöðu að efla norrænt samstarf 
um ýmsa þætti öryggis- og varn-
armála sem ekki snerta sjálfan 
kjarna landvarna. Þetta segir 
Lars Wedin, fyrrverandi skip-
herra í sænska flotanum, sem 
sinnir kennslu og rannsóknum 
við sænska Varnarmálaskólann, í 
samtali við Fréttablaðið. 

Wedin flutti í gær erindi á 
hádegismálfundi á vegum 
Alþjóðamálastofnunar Háskóla 
Íslands undir yfirskriftinni 
„Stefnur og straumar í vörnum 
Norðurlandanna“. Í erindinu 
rakti hann hvernig þörfin á hefð-
bundnum landvörnum í okkar 
heimshluta hefði snarminnkað 
eftir lok kalda stríðsins, enda 
hafi þróunin á síðustu árum verið 
öll í þá átt að draga úr slíkum 
hefðbundnum vörnum og byggja 
þess í stað upp getu til þátttöku í 
fjölþjóðlegri átakastjórnun fjarri 
eigin yfirráðasvæði. 

Þessi þróun hefur meðal ann-
ars haft í för með sér að bæði 
Svíþjóð og Finnland hafa nálgast 
NATO mjög, enda hefur mikil 
umræða farið fram í báðum lönd-
um um það hvort þau ættu að 
ganga í bandalagið. Að sögn Wed-
ins er staða þeirrar umræðu þó 
ólík í grannlöndunum tveimur. Í 
Finnlandi stjórnist hún af nær 
hreinni raunsæisstefnu en í Sví-
þjóð vegi siðfræðilegir og sögu-
legir þættir þungt. Í báðum lönd-
um gildi þó, að það sem myndi 
hreyfa mest við hvoru ríkinu 

sem er ef annað þeirra tæki 
ákvörðun um að stefna inn í 
NATO. Wedin viðurkennir, að 
væru öll Norðurlöndin í NATO 
væri auðveldara fyrir þau að efla 
eiginlegt varnarsamstarf sín í 
milli. 

Wedin rakti líka hvernig Svíar 
og Finnar hefðu tekið virkan þátt 
í uppbyggingu sameiginlegrar 
öryggis- og varnarmálastefnu 
Evrópusambandsins, frá því þau 
gengu í sambandið árið 1995. 

Væru öll Norðurlöndin í ESB 
væri líka hægt að efla samstarf 
þeirra undir hatti þessa ESB-
öryggismálasamstarfs. Gildandi 
undanþága Dana frá þátttöku í 
því myndi þó líka flækja viðleitni 
í þá átt. 

 audunn@frettabladid.is

Varnarbandalag óraunhæft
Sænski varnarmálafræðingurinn Lars Wedin segir forsendur fyrir varnarsamstarfi Norðurlanda hafa batnað eftir 
lok kalda stríðsins, en möguleikunum spilli sú staðreynd að sum þeirra eru innan og önnur utan NATO og ESB. 

LARS WEDIN Brotthvarf frá hefðbundn-
um landvörnum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÁTAKASTJÓRNUN Sænskir hermenn sjást hér sem liðsmenn fjölþjóðaliðs NATO á vettvangi í Afganistan. Þátttaka í slíkum „átaka-
stjórnunarverkefnum“ fjarri eigin landsteinum hefur tekið að mestu við af hefðbundnum landvörnum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GUÐSTEINN
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SAMGÖNGUR Hópur Vestmannaey-
inga undir forystu Magnúsar 
Kristinssonar útgerðarmanns 
hefur skipulagt undirskriftasöfn-
un á slóðinni strondumekki.is. 
Með þessu vill hópurinn mótmæla 
byggingu ferjulægis í Bakkafjöru 
og hvetja yfirvöld til að leysa 
þann vanda sem samgöngur milli 
lands og Eyja eru í með því að 
byggja hraðskreiða ferju sem 
gengi á milli Þorlákshafnar og 
Vestmannaeyja. Þetta kemur 
fram á fréttavefnum glugginn.is.

Í tilkynningu frá forsvars-
mönnum hópsins kemur fram að 
hópurinn hafni algjörlega 
hugmyndum sem uppi eru um að 
byggja ferjulægi í Bakkafjöru 
vegna þess að sú útfærsla muni 
ekki stytta ferðatíma milli 
Reykjavíkur og Vestmannaeyja 
sem nokkru nemi.    - shá

Vilja ferju til Þorlákshafnar:

Mótmæla ferju-
lægi í Bakkafjöru

HERJÓLFUR Hópur Vestmannaeyinga vill 
ekki sjá ferjulægi í Bakkafjöru.

SJÁVARÚTVEGUR Einar K. Guð-
finnsson sjávarútvegsráðherra 
hefur samþykkt tillögur stjórnar 
AVS rannsóknasjóðs varðandi 
úthlutun aflaheimilda til 
áframeldis á þorski fyrir 
yfirstandandi fiskveiðiár. 

Þetta er í sjöunda sinn sem 
úthlutað er. Níu fyrirtæki sóttu 
um kvóta að þessu sinni og sóttu 
þau um tæp 700 tonn, en til 
ráðstöfunar eru 500 tonn, sem 
átta fyrirtæki fengu að þessu 
sinni til þess að vinna með í 
sínum verkefnum. Fyrirtækin 
eru: Þorskeldi á Stöðvarfirði, 50 
tonn, Síldarvinnslan á Norðfirði, 
20 tonn, Einherji á Patreksfirði, 
10 tonn, Glaður í Bolungarvík, 15 
tonn, Hraðfrystihúsið Gunnvör á 
Hnífsdal, 125 tonn, Þóroddur á 
Tálknafirði, 75 tonn, Brim 
fiskeldi á Akureyri, 80 tonn og 
Álfsfell á Ísafirði, 125 tonn.  
  - shá

Áframeldi á þorski:

Átta fyrirtæki 
fengu kvóta

SÚÐAVÍK Vestfirðingar eiga von á um þrjú 
þúsund þýskum ferðamönnum í sjóstanga-
veiði í sumar. Ómar Már Jónsson, sveitar-
stjóri í Súðavík, segir að aðsóknin í sjó-
stangaveiðina fari ört vaxandi. Um 400 
þúsund manns stundi sjóstangaveiði í 
Þýskalandi og markaðurinn vaxi, ekki bara í 
Þýskalandi heldur líka í nágrannalöndunum 
eins og Hollandi. 

Þjóðverjarnir koma á vegum tveggja 
fyrirtækja, Sumarbyggðar og Hvíldarkletts. 
Heildarveltan í kringum komu þeirra hingað 
til lands nemur um 450 milljónum króna í ár 
og fá Súðvíkingar hluta af henni. Þjóðverj-
arnir greiða 1.300 evrur fyrir að koma í 
sjóstangaveiðina, ferðir, húsnæði og bát á 
miðin. Talið er að þeir eyði 20-25 þúsund 

krónum á mann þá viku sem þeir dvelja hér. 
Það gefur um 60 milljóna króna veltu sem fer 
nánast öll til Súðvíkinga. „Það er góð búbót í 
litlu plássi,“ segir Ómar.

„Sjóstangaveiðimaður kemur til Íslands 
svipað og Íslendingur sem fer til Spánar til að 
liggja í sólbaði. Þjóðverjarnir koma og veiða 
alla daga frá morgni og langt fram á kvöld. 
Allt snýst um að ná í þann stóra. Ef þeir ná 
stórum fiski þá tekur við myndataka sem þeir 
geta sýnt þegar heim er komið,“ segir Ómar. 

Hann bendir á að Þjóðverjarnir komi 
hingað vegna þess að hér séu „gríðarlega 
gjöful fiskimið í lítilli fjarlægð frá heima-
höfnum. Við bjóðum upp á góða aðstöðu, 
sérsmíðaða flotta báta sem þeir eru sjálfir 
skipherrar á.“  - ghs

Vestfirðir njóta vaxandi vinsælda meðal erlendra ferðamanna:

Þrjú þúsund Þjóðverjar í sjóstangveiði

VEIÐA ALLA DAGA Þjóðverjarnir „veiða alla daga frá 
morgni og langt fram á kvöld“, segir Ómar Már Jóns-
son, sveitarstjóri í Súðavík.

BANDARÍKIN Aldraður maður í 
rafmagnshjólastól rændi banka í 
Palo Alto í Kaliforníu í Bandaríkj-
unum á dögunum, vopnaður 
skammbyssu, og slapp undan 
lögreglu. Hafði hann peninga á 
brott með sér.

Maðurinn, sem er hvíthærður 
og á sjötugsaldri, sást síðast þar 
sem hann brunaði út úr bankan-
um á rafmagnshjólastól. Öryggis-
myndavélar náðu ekki góðum 
myndum af manninum þar sem 
hann var með hettu.

Ræningjans er enn leitað.  - sgj

Aldraður glæpamaður:

Rændi banka 
og komst und-
an í hjólastól
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LAGADEILD
HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK

Tökum við umsóknum núna 
Kynntu þér námið á www.hr.is

Við lagadeild HR er í boði metnaðarfullt og nútímalegt laganám, sem miðar að því að 
útskrifaðir nemendur verði framúrskarandi lögfræðingar og í fremstu röð á sínu sviði.

Hlutverk lagadeildar HR er að skapa og miðla þekkingu í umhverfi sem hvetur til 
frumkvæðis, gagnrýninnar hugsunar og vísindalegra vinnubragða og auka þannig 
lífsgæði og samkeppnishæfni í samfélaginu.

Lagadeild HR er brautryðjandi í nútímavæðingu laganáms hér á landi, hvort sem litið
er til skipulags námsins, kennsluaðferða eða þeirra miklu krafna sem gerðar eru til 
nemenda á öllum námsstigum.

Grunnnámið tekur 3 ár og að því loknu gefst nemendum kostur á 2ja ára framhalds-
námi til meistaraprófs í lögfræði.

Kynntu þér spennandi og krefjandi laganám við Háskólann í Reykjavík á vef lagadeildar, 
www.lagadeild.is.

ARMENÍA, AP Serzh Sarkisian sór í 
gær embættiseið sem forseti 
Armeníu. Hann er þriðji maðurinn 

til að gegna 
embættinu frá því 
landið hlaut 
sjálfstæði er 
Sovétríkin 
leystust upp fyrir 
rúmum 16 árum. 

Nærri tveir 
mánuðir eru nú 
frá forsetakosn-
ingunum, sem 
vestrænir 

eftirlitsmenn úrskurðuðu að hefðu 
að mestu farið vel fram en gerðu 
þó nokkrar alvarlegar athugasemd-
ir við. 

Talsmenn stjórnarandstöðunnar 
sökuðu stjórnarliða um kosninga-
svik í þágu forsætisráðherrans 
Sarkisians. - aa

Stjórnmál í Armeníu: 

Nýr forseti sver 
embættiseið

SERZH 
SARKISIAN.

UTANRÍKISMÁL 
Endurskoða þarf 
starfsemi utan-
ríkisráðuneytis-
ins í heild vegna 
breyttra tíma, að 
því er fram 
kemur í greinar-
gerð Sigurbjarg-
ar Sigurgeirsdótt-
ur, 
stjórnsýsluráð-
gjafa um skipulag þróunarsam-
vinnu Íslands.

Í greinargerðinni leggur Sigur-
björg fram ýmsar tillögur, þar á 
meðal að Ísland gerist aðili að 
DAC, þróunarsamvinnunefnd 
Efnahags- og framfarastofnunar-
innar OECD.

Þá verði sett á fót nýtt svið 
innan utanríkisráðuneytisins, þró-
unarsamvinnusvið, þó að Þróunar-
samvinnustofnun Íslands starfi 
áfram sem sérstök stofnun. Sigur-
björg leggst gegn hugmyndum 
þess efnis að fella stofnunina 
undir ráðuneytið.

Í greinargerðinni kemur fram 
að utanríkisráðuneytið kanni nú 
hagkvæmni þess að Ísland gerist 
aðili að Þróunarbanka Afríku. 
Bankinn sé ein helsta þróunar-
stofnun Afríku og geti einnig skap-
að ný tækifæri fyrir íslensk fyrir-
tæki. Ísland er eina norræna ríkið 
sem ekki er aðili að bankanum.

Frumvarp um alþjóðlega þróun-
arsamvinnu Íslands liggur nú 
fyrir á Alþingi.  - sgj

Tillögur um skipulag þróunarsamvinnu á Íslandi:

Nýir tímar kalla á 
endurmat starfsins

SIGURBJÖRG 
SIGURGEIRS-
DÓTTIR.

STÓR STUBBUR Á TRAFALGARTORGI
Risastórri eftirlíkingu af sígarettustubbi 
var komið fyrir á Trafalgartorgi í Lond-
on til að vekja athygli á þeim óhrein-
indum sem stafa af því að reykingafólk 
hendir stubbum sínum á almannafæri. 
 NORDICPHOTOS/AFP

UMHVERFISMÁL Einar K. Guðfinnsson, sjávarút-
vegs- og landbúnaðarráðherra, fjallaði um 
sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda og 
mikilvægi verðmætasköpunar á grundvelli 
hennar á alþjóðlegri ráðstefnu í Færeyjum um 
áhrif loftslagsbreytinga á lífríki sjávar í 
Norður-Atlantshafi og þann vanda sem þær 
skapa fyrir lönd á svæðinu.  

Ráðherra greindi frá hvernig skynsamleg, 
hófsöm og ábyrg nýting sjávarauðlindarinnar 
ásamt fullum yfirráðum yfir 200 mílna 
efnahagslögsögu hafi skipt algjörum sköpum 
fyrir íslenskt samfélag. Sjávarútvegurinn hafi 
verið og sé burðarás efnahagslífsins. Því sé 
óhjákvæmilegt að hann lúti lögmálum 
markaðarins og hvorki geti né eigi að þiggja 
ríkisframlög, ólíkt því sem gerist í mörgum 
samkeppnislöndum Íslendinga. 

Einar sagði í ræðu sinni að ekki sé hægt að 
útiloka að hlýnun sjávar undanfarin ár hafi 
haft áhrif á þorskstofninn við Ísland og einnig 
verði að huga vel að ýmsum öðrum þáttum 
svo sem áhrifum af vexti og viðgangi hvala-
stofna. „Það er til dæmis alveg ljóst að vöxtur 
hvalastofna hér við N-Atlantshaf hefur haft 
neikvæð áhrif á stærð ýmissa fiskistofna og 
hvalurinn er í beinni samkeppni við manninn 
þegar kemur að nýtingu fiskistofnanna. Þess 
vegna teljum við nýtingu hvala vera óhjá-
kvæmilegan þátt í því að nýta auðlindir 
hafsins með sem bestum og skynsamlegustum 
hætti.“

Al Gore, fyrrverandi varaforseti Bandaríkj-
anna og Nóbelsverðlaunahafi, flutti aðalerindi 
ráðstefnunnar.

  - shá

Sjávarútvegsráðherra fjallaði um sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda í Færeyjum:

Möguleg áhrif hlýnunar á fiskistofna

FRÁ FÆREYJUM Einar K. Guðfinnsson og Al Gore 
ræddu um umhverfismál í Færeyjum og á leiðinni til 
Íslands, enda voru þeir samferða.

MYND/SJÁVARÚTVEGSRÁÐUNEYTIÐ

UMFERÐARMÁL Vegagerðin hyggst 
á allra næstu dögum aðskilja akst-
urstefnur á framkvæmdasvæði á 
Reykjanesbrautinni með föstum 
rauðum og hvítum gátskiltum á 
milli akreina. Framúrakstur verð-
ur því ekki mögulegur á löngum 
kafla auk þess sem skilti á miðjum 
vegi draga úr umferðarhraða. Því 
má búast við að ferðatími á 
Reykjanesbrautinni lengist.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Umferðarstofu urðu 55 slys og 
óhöpp á tímabilinu frá ágúst 2007 
til og með janúar síðastliðnum á 
umræddum vegarkafla. Síðan þá 
hafa orðið mörg alvarleg slys, síð-
ast í gærmorgun þegar fjórir slös-
uðust alvarlega.

„Þegar öllu er á botninn hvolft 
er það á ábyrgð ökumanns að 
keyra eftir aðstæðum,“ segir 
Einar Magnús Magnússon, upp-
lýsingafulltrúi Umferðarstofu. 
„En hins vegar er ekki einleikið 
hvað þarna eiga sér stað mörg 
óhöpp og slys sem greinilega má 
rekja til þess að ökumenn átta sig 
ekki á aðstæðum.“ Eins telur Einar 
Magnús að í einstaka tilfellum taki 
ökumenn óþarfa áhættu miðað við 
aðstæður.

„Við hjá Umferðarstofu erum 
þeirrar skoðunar að hægt sé að 
gera þetta mun betur en hefur 
verið gert þarna á Reykjanes-
brautinni.“ Segir hann því miður 
vera mörg dæmi um að merkingar 
við framkvæmdir séu ekki í lagi.

Í tilkynningu frá Vegagerðinni 
segir að ekki hafi staðið til að 
framhjáhlaup yrðu opin þetta 
lengi og heldur ekki að þau væru 
svo mörg opin í einu en að verk-
takinn hafi ekki staðið við kröfur 
Vegagerðarinnar. Þá segir að frá 
því verktakinn, Jarðvélar ehf., 
sagði sig frá tvöföldun Reykjanes-
brautarinnar í desember síðast-
liðnum hafi Vegagerðin unnið að 

því að bæta merkingar og umferð-
aröryggi á framkvæmdasvæðinu.

„Það virðist ekki hafa dugað til 
að setja skilti á þriðja hvern 
staur,“ segir G. Pétur Matthías-
son, upplýsingafulltrúi Vegagerð-
arinnar. Segir hann Vegagerðina 
hafa sett tvístefnumerkingar á 
ljósastaura en fleiri og stærri 
skilti verði sett upp nú fyrir helg-
ina. „Ég held að klárlega til fram-
tíðar þurfi menn að skoða leiðir til 
að aðskilja aksturstefnurnar í 
svona tilvikum,“ segir G. Pétur. 

Tilboð í þá vinnu sem eftir er 
við tvöföldun Reykjanesbrautar 
voru opnuð á þriðjudaginn og voru 
Adakris uab. og Toppverktakar 
ehf. með lægsta boðið. Er gert ráð 
fyrir að framkvæmdir geti hafist 
að nýju eftir um tvær til þrjár 
vikur.  olav@frettabladid.is

Slysum fjölgað 
um helming á 
Reykjanesbraut
Slysum hefur fjölgað á Reykjanesbrautinni frá því 
framkvæmdir við tvöföldun hennar hófust. Vega-
gerðin hyggst aðskilja akstursstefnur með skiltum 
milli akreina til að koma í veg fyrir framúrakstur.

UMFERÐARSKILIT Varúðarskiltum verður 
fjölgað á Reykjanesbrautinni.

UMFERÐARSLYS Á 
REYKJANESBRAUT
Slys og óhöpp á vegarkaflanum þar 
sem vegaframkvæmdir eiga sér stað 
frá Vogaafleggjara að Njarðvík
Frá ágúst 2004 til og með janúar 2005
Alvarleg slys 1
Slys með litlum meiðslum 6
Óhöpp án meiðsla 17
Samtals 24

Frá ágúst 2007 til og með janúar 2008
Alvarleg slys 0
Slys með litlum meiðslum 15
Óhöpp án meiðsla 40
Samtals 55

HEIMILD: UMFERÐARSTOFA

FRÁ REYKJANESBRAUTINNI 
Jarðvélar efh. sögðu sig frá fram-
kvæmdum í desember en áætlað 
er að þær hefjist að nýju innan 
þriggja vikna.
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FRÉTTASKÝRING: Löggæslumál á Suðurnesjum

Boðaðar breytingar dóms-
málaráðherra á embætti 
lögreglustjórans á Suður-
nesjum hafa fallið í grýttan 
jarðveg hjá starfsmönnum 
þess. Ekkert bendir til 
þess að yfirmenn embættis 
lögreglustjórans á Suður-
nesjum ætli að sættast á 
breytingatillögur ráðherra.

Frá 19. mars síðastliðnum, þegar 
dómsmálaráðuneytið tilkynnti 
um skipulagsbreytingar hjá lög-
regluembættinu á Suðurnesjum, 
hefur mikil óánægja ríkt meðal 
starfsfólks embættisins. Lög-
reglustjórinn Jóhann R. Bene-
diktsson hefur lýst sig „algjör-
lega andvígan“ breytingunum og 
er tilbúinn að fórna starfi sínu til 
þess að koma í veg fyrir að þær 
verði að veruleika. 
Breytingarnar felast í því að færa 
verkefni tollgæslunnar undir 
fjármálaráðuneyti, yfirstjórn 
öryggismála vegna flugverndar á 
Keflavíkurflugvelli undir sam-
gönguráðuneyti en lög- og landa-
mæragæsla verði áfram undir 
dómsmálaráðuneyti. 
„Starfsmenn eru æfir,“ sagði Kári 
Gunnlaugsson, deildarstjóri toll-
gæslunnar á Suðurnesjum, eftir 
að Jóhann hafði tilkynnt undir-
mönnum sínum að hann ætlaði að 
segja starfi sínu lausu næðu hug-
myndirnar fram að ganga. Eyjólf-
ur Kristjánsson, fulltrúi hjá emb-
ætti lögreglustjórans á 
Suðurnesjum og náinn samstarfs-
maður Jóhanns, sagði í samtali 
við RÚV sjónvarp að „misvitrir 
stjórnmálamenn“ stæðu að baki 
þessum breytingum, skömmu 
eftir að Jóhann hafði rætt við 
starfsmenn sína.

Fjárhagsvandi sagður rótin
„Breytingarnar eiga rót sína í 
fjárhagsvanda,“ sagði Björn 
Bjarnason dómsmálaráðherra í 
tölvubréfi til Fréttablaðsins. 
„Hann [vandinn] hefur verið lang-
vinnur og nú í ár stefnir að 
óbreyttu í meira en 200 milljóna 
króna halla. Þetta er með öllu 
óviðunandi,“ sagði jafnframt í 
bréfinu. 

Björn hefur jafnframt sagt að 
hann hafi talið breytingar betri 
kost en þá tillögu sem komið hefði 
frá embætti lögreglustjórans á 
Suðurnesjum, sem hefðu falist í 
„uppsögnum og í raun uppbroti 
embættisins“ eins og orðrétt 
segir í fyrrnefndu tölvubréfi. 

Björn hefur margítrekað sagt 
að tillaga hans eigi að laga lög-
gæslustarfið á Suðurnesjum að 
skipulagi stjórnarráðsins „þannig 
að hvert ráðuneyti beri ábyrgð á 
sínum efnisþætti starfseminnar 
og þar með þeim hluta fjármála-
stjórnar, sem undir hann fellur“.

Of lítið fé miðað við verkefni
Embætti lögreglustjórans á Suð-
urnesjum er sextán mánaða gam-
alt í þeirri mynd sem það er starf-
rækt. Undir það heyra toll- og 
landamæragæsla auk hefðbund-
innar löggæslu. Mat Jóhanns og 
annarra í yfirstjórn embættisins 
er einfalt; embættið hefur fengið 
of lítið fé miðað við sívaxandi 
starfsemi og fjölgun verkefna. Þá 
er það einörð skoðun yfirstjórn-
arinnar að áhrif breytinganna frá 
því um áramót 2006/2007, þegar 
lögreglulögunum var breytt, hafi 
verið góð og bætt árangur á öllum 
sviðum. Þá finnst yfirmönnum 
embættisins það skjóta skökku 
við að hagræðing hafi verið ein 
ástæða fyrir samþættingu verk-
efna, og þeim rökum sé svo einn-
ig beitt þegar á „að búta embætt-
ið niður“ eins og einn viðmælenda 
Fréttablaðsins komst að orði. 

Stál í stál – persónulegt?
Viðræður milli dómsmálaráð-

herra og lögreglustjórans á Suð-
urnesjum hafa ekki leitt til þess 

að menn hafi sæst á breytingarn-
ar. Málin eru í hnút. Enn er „stál í 
stál“ og ekki útlit fyrir að málið 
leysist með þeim hætti að starfs-
fólk embættis lögreglustjórans á 
Suðurnesjum samþykki breyting-
arnar. Lögreglumenn víðs vegar 
að af landinu hafa staðið með lög-
reglustjóranum á Suðurnesjum, 
þar á meðal Stefán Eiríksson, lög-
reglustjóri á höfuðborgarsvæð-
inu.

Þá hefur einnig verið uppi orðr-
ómur um, meðal annars meðal 
starfsmanna lögreglustjórans á 
Suðurnesjum sem Fréttablaðið 
hefur rætt við, að ríkislögreglu-
stjóri standi að baki breytingun-
um. Haraldur Johannessen ríkis-
lögreglustjóri vísaði því 
algjörlega á bug í viðtali við 
Fréttablaðið og sagði samskipti 
sín við Jóhann hafa verið góð, líkt 
og við alla aðra lögreglustjóra 
landsins. Þessum orðrómi er því 
algjörlega hafnað hjá ríkislög-
reglustjóra.

Segja sambandið stirt
Á annan tug lögreglumanna og 
löggæslustarfsmanna á Suður-
nesjum, sem Fréttablaðið ræddi 
við í gær, sjá hlutina í öðru ljósi 
en Haraldur. Vísa nokkrir þeirra 
til þess að embætti ríkislögreglu-
stjóra hafi oftar en einu sinni 
gagnrýnt embætti lögreglustjór-
ans á Suðurnesjum, meðal annars 
fyrir leka á upplýsingum til fjöl-
miðla. 

Fréttablaðið hefur heimildir 
fyrir því að embætti ríkislög-
reglustjóra hafi látið kanna hvort 
upplýsingum hefði verið lekið til 
fjölmiðla með óformlegri rann-
sókn. 

Það var gert eftir að greint var 
frá því í Fréttablaðinu að lögregl-
an hefði haft uppi á dæmdum 
glæpamanni, Davíð Garðarssyni, 
sem hafði verið eftirlýstur um 
langt skeið og haldið til í útlönd-
um. Hann kom til landsins í fylgd 
lögreglu að kvöldi 30. mars í fyrra 
og var greint frá því í Fréttablað-
inu daginn eftir. 

Urðu snarpar deilur milli 
starfsmanna embættanna vegna 
þessa máls. Hin óformlega rann-
sókn leiddi ekki í ljós að upplýs-
ingum hefði verið lekið til fjöl-
miðla frá embættinu á 
Suðurnesjum.

Pólitískt þrætuepli
Hugmyndir dómsmálaráðherra 
hafa verið afgreiddar út úr ríkis-
stjórn Íslands með þeim fyrir-
vara að þingflokkar Sjálfstæðis-
flokksins og Samfylkingarinnar 
samþykki þær. Í þeim felst meðal 
annars breyting á tollalögum en 
samkvæmt núverandi lögum er 
lögreglustjórinn á Suðurnesjum 
einnig tollstjóri.

Þingmenn Samfylkingarinnar 
telja undirbúning breytinganna 
hafa verið óskynsamlegan og 
vilja ekki að áherslur í löggæslu-
málum séu leiddar fram með 
„sértækum breytingum gagnvart 
einu embætti“ svo vitnað sé beint 
í Lúðvík Bergvinsson, þingflokks-
formann Samfylkingarinnar. 
Hann segir samstöðu vera um 
málið innan Samfylkingarinnar. 

Eins og greint var frá í Frétta-
blaðinu í gær ætlar þingflokkur 
Samfylkingarinnar ekki að sam-
þykkja breytingarnar eins og þær 
hafa verið boðaðar. Björn Bjarna-
son væntir þess að þingmenn 
Samfylkingarinnar átti sig á því 
að breytingarnar byggi á skýrum 
málefnalegum rökum. „Samfylk-
ingarmenn í ríkisstjórn sam-
þykktu framlagningu frumvarps 
fjármálaráðherra um breytingar 
á tollalögum, svo ekki eru þeir 
allir samstiga innan þingflokks-
ins [...] tillögurnar eru til þess 
fallnar að losa embættið út úr 
hinum stöðugu fjárhagslegu erf-
iðleikum, sem valda reglulegu 
uppnámi innan þess,“ sagði Björn 
í fyrrnefndu tölvubréfi. 

Löggæslumálin í hnút

FRÉTTASKÝRING
MAGNÚS HALLDÓRSSON
magnush@frettabladid.is

JÓHANN R. BENEDIKTSSON Er ósáttur við boðaðar breytingar á löggæslumálum 
á Suðurnesjum og er tilbúinn til þess hætta störfum verði þær að veruleika.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BJÖRN BJARNASON Dómsmálaráð-
herra telur breytingarnar vera skyn-
samlegar og studdar málefnalegum 
rökum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

JÓHANN FUNDAR MEÐ STARFSMÖNN-
UM Jóhann R. Benediktsson sést 
hér funda með samstarfsmönnum 
sínum 28. mars síðastliðinn. Þann 
dag óskaði hann eftir fundi með 
settum dómsmálaráðherra, Einari K. 
Guðfinnssyni, til að ræða starfslok sín. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VÍKURFRÉTTIR

Ein af algengustu mýtum banda-
rískra stjórnmála er sú að allt ríkt 
fólk styðji repúblikana og þeir 
sem minna mega sín styðji demó-
krata. Þessi sýn hermir evrópskt 
módel um stuðning við vinstri og 
hægri flokka upp á Bandaríkin. 
Málið er hins vegar ekki svo ein-
falt. Fylgi flokkanna er marg-
slungið og mótast af ótal ástæð-
um. Þannig eru spænskumælandi 
Bandaríkjamenn t.d. flestir hallir 
undir demókrata nema þeir sem 
eru ættaðir frá Kúbu. Þeir hafa 
ekki enn fyrirgefið John F. 
Kennedy fyrir að láta ekki kné 
fylgja kviði í Svínaflóa fyrir 
tæpum 50 árum.

Það er því ekki alltaf auðvelt að 
átta sig á hvað skilur milli demó-
krata og repúblikana. Síðastliðið 
haust var kosið til fylkisþings hér 
í Virginíu. Sá slagur sem mesta 
athygli vakti, var í kjördæmi bréf-
ritara. Þar var kosið milli annars 
vegar konu sem var á móti óheftri 
byssueign og með réttindum sam-
kynhneigðra og hins vegar karls 
sem var studdur af samtökum 
byssueiganda (NRA) og tilheyrir 
söfnuði sem leggur hatur á homma 
og lesbíur. Demókratinn vann og 
konum fækkaði á þingi.

Það er þó hægt að skoða hver 
hefur stærstu sjóðina og hver 
gefur. Framlag til stjórnmála-
flokks eða frambjóðanda er mjög 
góð vísbending um stuðning. Þegar 
skoðaðir eru þeir sem gefa meira 
en 10 þúsund dollara á hverjum 
tveimur árum, þetta er ríka fólkið 
sem hefur efni á að gefa svona 
mikið. Þá kemur í ljós að demó-

kratar hafa haft vinninginn í tólf 
af síðustu fjórtán árum. Á yfir-
standandi tímabili hafa demó-
kratar fengið 58% fjármagnsins 
frá þessum hóp en repúblikanar 
36%, rest fer til minni flokka.

Á vefnum opensecrets.org sem 
er prýðisvefur til að skoða fram-
lög til stjórnmálaflokka og fram-
bjóðanda má finna mynd svipaða 
og hér að neðan. Hér er verið að 
sýna þau póstnúmer þar sem íbú-
arnir gefa mest og hvernig skipt-
ingin er milli flokka. Efstu póst-
númerin eru öll í og við Central 
Park í New York. Íbúar þessara 
póstnúmera þar sem margt allra 
ríkasta fólk Bandaríkjanna býr 
gefur yfirgnæfandi meira til 
demókrata en til repúblikana. Blár 
litur merkir framlög til demó-
krata, rauður repúblikana.

Í efstu sætunum eru vogunar-
sjóðsmilljónamæringarnir sem 
vinna á Wall Street og þar í kring. 
Hillary Clinton og fleiri þingmenn 
demókrata hafa um langt skeið 
verið sérstaklega áhugasöm um 
þennan hóp og lagt sig fram um að 
fá hann til fylgis við sig. Nú er svo 
komið að demókratar vita ekki 
alveg hvað þeir eiga að gera við 
þessa vini sína. Umræðan snýst 
um hvort hækka eigi fjármagns-
tekjuskatt þannig að þessir millj-
óna- og milljarðamæringar greiði 
sama hlutfall og þeir sem greiða 
tekjuskatt. Fjármagnstekjuskatt-
urinn er 15 prósent, tekjuskattur 
35 prósent. Hljómar þetta kunnug-
lega? Hluti flokksins vill umfram 
allt hækka skatta á þessa milljóna-
mæringa en hinn hlutinn vill ekki 
styggja hann fyrir sitt litla líf. Í 
sannleika sagt eru litlar líkur á að 
fjármagnstekjuskatturinn verði 
hækkaður.  

Auðmenn styðja 
demókrata

Hinn 84 ára gamli Robert Mugabe, 
sem haldið hefur um valdataumana í 
Simbabve allt frá því að landið hlaut 
sjálfstæði frá Bretaveldi árið 1980, 
lætur enn eins og ekkert hafi í skorist 
þótt allt bendi til að hann hafi tapað 
forsetakosningum sem fram fóru 29. 
mars. Opinber úrslit kosninganna 
hafa enn ekki verið birt. 

Hvernig er daglegt líf í Simbabve?
Lífskjör í Simbabve eru slæm fyrir 
flesta. Yfir fimm milljónir landsmanna, 
þar á meðal flestir hvítra Simbabve-
manna, hafa flúið land. Atvinnuleysi 

er áætlað um 80 pró-
sent. Óðaverðbólga 
geisar; hún er nú á 
að giska 150.000 pró-

sent. Flestir íbúar 
landsins reyna að 

rækta sína eigin 
fæðu en uppskera 
hefur brugðist vegna 
þurrka og hundruð 

þúsunda svelta. 

Hvað hefur valdið þessu ástandi?
Stjórnarandstaðan sakar Mugabe 
um að hafa eyðilagt það sem var 
eitt sinn þróaðasta ríki Afríku með 
gerræði, ekki síst með því að taka býli 
af hvítum bændum. Mugabe segir 
endurúthlutun býlanna hafa verið 
nauðsynlega til að gera eignarhald 
sanngjarnara í kjölfar nýlendutímans. 
Sakar hann vestræn öfl um að reyna 
að skaða efnahag Simbabves í því 
augnamiði að koma sér frá völdum.

Hvað er fram undan?
Sumir telja að versnandi lífskjör 

geti valdið því að herinn, sem hefur 
verið undirstaða valda Mugabe, hætti 
að framfylgja skipunum hans, en það 
myndi opna leiðina að valdaskiptum. 
Morgan Tsvangirai, leiðtogi stjórnar-
andstöðuflokksins Lýðræðishreyf-
ingarinnar, yrði þá forseti en flokkur 
hans fullyrðir að hann sé nú þegar 
réttkjörinn forseti þar sem hann hafi 
hlotið yfir helming greiddra atkvæða í 
kosningunum 29. mars. 

FBL-GREINING:  FORSETAKOSNINGAR Í SIMBABVE

Mugabe lætur eins og 
ekkert hafi í skorist

FRIÐJÓN R. FRIÐJÓNSSON
skrifar frá Bandaríkjunum
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$4,3
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10021 (New York, NY)

10022 (New York, NY)

10028 (New York, NY)

10023 (New York, NY)

10128 (New York, NY)

10024 (New York, NY)

10019 (New York, NY)

90210 (Beverly Hills, CA)

20007 (Washington, DC)

20016 (Washington, DC)

20854 (Potomac, MD)

20815 (Chevy Chase, MD)

60611 (Chicago, IL)

22101 (Mc Lean, VA)

60614 (Chicago, IL)

20008 (Washington, DC)

06830 (Greenwich, CT)

06831 (Greenwich, CT)

33480 (Palm Beach, FL)

60093 (Winnetka, IL)

FRAMLÖG TIL FRAMBJÓÐENDA EFTIR PÓSTNÚMERUM
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“
■ Það eru erfðir sem stýra háralit 
okkar. Nokkur gen hafa áhrif á húð- 
og háralit og genin 
geta komið saman 
á ýmsa vegu enda 
er háralitur manna 
mjög mismunandi.
■ Það er litarefn-
ið melanín sem 
gefur hárinu lit. Tvö 
afbrigði eru til af 
því, faeómelanín 
(gult, rautt) og eumelanín (dökk-
brúnt, svart). Í dökku hári er aðallega 
eumelanín en í ljósu og rauðu hári 
er faeómelanín. Þegar hárið á okkur 
fer að grána er það vegna þess að 
frumurnar sem mynda melanínið 
hrörna og framleiðslan minnkar þess 
vegna.  Heimild: Vísindavefur.is

ERFÐIR
HÁRALITUR

„Skynsemin ræður“ var 
kjörorð félags Trabant-
eigenda og vísaði það til 
þess hve bíllinn var ódýr 
og sparneytinn. Bíllinn 
var framleiddur í Austur-
Þýskalandi og afar vinsæll 
austan við hið svokallaða 
járntjald.

Þegar Berlínarmúrinn féll og 
Þýska alþýðulýðveldið leið undir 
lok lagðist austur-þýsk bílafram-
leiðsla af en nú er stefnt á að þessi 
sögufræga bílategund komist aftur 
á færibandið í nýrri og endurbættri 
mynd. 

Fall Berlínarmúrsins hafði í raun 
í för með sér endalok á framleiðslu 
á Trabant-bílum. En út í frelsið í 
vestri óku Austur-Evrópubúar á 
Traböntum og það mörgum enda 
höfðu fáir aðrir bílar verið þar til 
sölu. 

Glaðir og reifir fögnuðu Austur-
Evrópubúar nýfengnu ferðafrelsi 
með því að flykkjast út á hrað-
brautirnar og það gerðu þeir auð-
vitað á Traböntunum sínum. Stefán 
Ásgrímsson, starfsmaður hjá 
Félagi íslenskra bifreiðaeigenda, 
segir fréttamyndir sem síðan bár-
ust fjölmiðlum af umferðaröng-
þveiti Trabant-eigenda úr austri 
hafa gert bílinn að eins konar tákn-
mynd nýfengins frelsis.  Sjálfur 
eignaðist Stefán fyrsta Trabantinn 

sinn í kringum 1970. „Hann var 
hræódýr og í sjálfu sér ekki afleit-
ur. Ég væri alveg til í að eiga gömlu 
týpuna,“ segir Stefán. Hann segist 
þó ekki jafn spenntur fyrir nýju 
týpunni sem fyrirtækið Herpa, 
sem þekktast er fyrir leikfangaút-
gáfur af raunverulegum bílum, 
hyggur á að koma á markað innan 
tíðar. 

„Gamli Trabantinn var ef til vill 
ekki tákn um velgengni en hann 
var allavega táknmynd um bar-
áttuvilja og þrautseigju. Ef marka 
má það sem ég hef lesið um þessa 
nýju týpu þá verður hann eins 
konar uppabíll sem hentar helst 
þeim sem vilja snobba niður á við,“ 
segir Stefán sem ekki segist munu 
kunna við að sjá auðkýfinga á Tra-
bant. 

Karl Tómasson, forseti bæjar-
stjórnar í Mosfellsbæ, segir að sér 
þyki mikil gleðitíðindi að heyra að 
von sé á Traböntum aftur af færi-
bandinu. „Ég átti „trabba“, þann 
fyrsta keypti ég nýjan árið 1984 á 
84 þúsund krónur og seldi hann 
tveimur árum síðar á 75 þús-

und krónur. Af honum voru því 
afar lítil afföll. Það eina sem ég 
keypti í hann á þessum tveimur 
árum voru þurrkublöð. Ég er því 
ekki hissa að Trabant-eigendur hafi 
stofnað klúbbinn Skynsemin 
ræður,“ segir Karl sem greinilega 
hefur ánægju af því að rifja upp 
gömul kynni af bílnum. 

Karl segir að eftir að hann hafði 
fóðrað hurðirnar með steinull og 
látið sníða ullaráklæði frá Álafoss 
á sætin hafi hann verið svo vel 
hljóðeinangraður að ökumanni hafi 
liðið eins og hann æki hinum besta 
Bens. „Ég hef haft afskaplega góða 
reynslu af þessum bílum og myndi 
vel vilja fá mér annan,“ segir 
hann. 

 Undir orð Karls tekur Guð-
mundur Pálsson, framkvæmda-
stjóri Digitaltækni. „Ég eignaðist 

nýjan station-bíl af Trabant-gerð 
árið 1987 og eftir að hafa sett undir 
hann pínulítið stærri dekk komst 
ég allra minna leiða hvernig sem 
færðin var. Hann eyddi nánast 
engu en eina vesenið sem ég man 
eftir var þegar hætt var að selja 
blandað bensín á bensínstöðinni í 
Borgartúni því þá þurfti maður 
sjálfur að blanda bensínið á hann,“ 
segir Guðmundur en undir plast-
vélarhlíf gömlu Trabantanna var 
tveggjastrokka vél svipaðir að 
gerð og garðsláttuvélar eru og var 
hún knúin áfram með smurolíu-
blönduðu bensíni. 

„Þetta var samt góður bíll sem 
hentaði mér og fjölskyldunni alveg 
prýðilega,“ segir Guðmundur um 
reynslu sína af litla bílnum frá 
Austur-Þýskalandi.

 karen@frettabladid.is

Nýi trabantinn verður uppabíll

Rafmagnaður út-
varpsmaður

„Hluti námskeiðsins var að 
vera skotinn til að skilja 
tækið betur. Þetta var vont, 
á að vera vont en um leið 
og lokað var fyrir strauminn 
var allur sársauki fyrir bí og 
engin eftirköst.“

KRISTÓFER HELGASON
Fréttablaðið, 9. apríl 2008.

Sama tuggan

Þetta er bara bull og sama 
tuggan og við fengum þegar 
við hittum Geir Haarde fyrir 
þremur árum í sama ráðu-
neyti. Hvar er niðurstaðan af 
þeim fundi?

STURLA JÓNSSON
Morgunblaðið, 9. apríl 2008

„Ég skil mótmælin mjög vel,“ 
segir Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir 
varaborgarfulltrúi. „Það er auðvitað 
verið að mótmæla framferði 
kínverskra stjórnvalda gagnvart 

íbúum Tíbet.“ 
Hún skilur 
að þeir sem 
samúð hafa 
með málstað 
Tíbeta og 
berjast fyrir 
mannréttinda-
málum láti til 
sín taka þar 
sem Ólympíu-
eldurinn fer um 
heiminn. „En 

auðvitað hafa mótmælin gengið of 
langt í sumum tilfellum.“
Bryndísi finnst mótmæli við hlaup 
íþróttamanna með Ólympíueldinn 
vera réttur vettvangur. „Það er 
alþjóðasamfélagið sem tekur þátt 
í Ólympíuleikunum og mér finnst 
það ekki geta skilið að pólitískar 
ofsóknir og mannréttindabrot 
stjórnvalda í Kína frá Ólympíu-
leikunum.“ Hún telur líklegt og 
fullkomlega eðlilegt að þessi sami 
vettvangur verði notaður í fram-
tíðinni til að mótmæla því sem 
miður fer í því landi sem Ólympíu-
leikarnir eru haldnir hverju sinni.

SJÓNARHÓLL
ÁTÖK UM ÓLYMPÍUELDINN

Fullkomlega 
eðlileg

BRYNDÍS ÍSFOLD 
HLÖÐVERSDÓTTIR

„Það er allt alveg glimrandi gott að frétta 
af mér,“ segir Hermann Gunnarsson, 
fjölmiðlamaður með meiru. „Þessa dag-
ana er Meistaradeildin í knattspyrnu mér 
ofarlega í huga og sú skrautsýning sem 
er iðulega á boðstólum í þessari frábæru 
keppni. Ég fylgist vel með fótboltanum og 
mæti reglulega í þáttinn 4-4-2 á Stöð 
2 Sport þar sem ég lýsi skoðunum 
mínum á mönnum og málefnum 
í boltanum. Svo er ég á leið í frí á 
næstu dögum og fótboltaandinn 
mun svífa yfir því ferðalagi, því 
ég ætla meðal annars að sjá leik 
Barcelona og Manchester United 
á Nou Camp eftir tæplega tvær 
vikur. Einnig ætla ég að koma 
við í Austurríki, en þar á ég 
marga góða vini frá þeim dögum 

þegar ég var þar í atvinnumennsku. Við 
gömlu liðsfélagarnir höfum hist reglulega 
í tíu ár og það er alltaf jafn gaman,“ segir 
Hermann og hlær.

Það er líka nóg að gera í vinnu hjá 
Hemma. „Ég er alltaf með þættina 

mína á Bylgjunni á sunnudögum 
og það er frábært að fást við 
mannleg samskipti á hverjum 
degi í tengslum við þá. Á 
sunnudaginn verða meðal 
annarra hjá mér hljómsveit 
sem er að vinna að plötu en 
spilar ekki opinberlega nema 
bara fyrir mig, Deep Jimi and 
the Zep Creams. Ég hef þekkt 
þessa stráka síðan þeir voru 
tíu ára og þeir verða góðir um 
helgina.“

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA?  HERMANN GUNNARSSON FJÖLMIÐLAMAÐUR:

Á leið í sannkallað fótboltafrí

NÝI TRABANTINN Leikfangafyrirtæk-
ið Herpa hyggst koma Trabant af 
þessu tagi á markað. 

TÁKNMYND FRELSIS Stefán 
Ásgrímsson, hjá FÍB, segir frétta-
myndir sem bárust af umferð-
aröngþveiti Trabanteigenda 
hafi gert bílinn að eins konar 
táknmynd nýfengins frelsis.
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Nú fer í hönd tími umfelgana á bílunum 
okkar. Fréttablaðið kannaði verð á slíkri 
þjónustu og komst að því að munað getur 
umtalsverðum fjárhæðum á kostnaði við 
slíka þjónustu.

Umfelgun á venjulegum fólksbíl með 13-15“ dekk á 
stálfelgum er ódýrust hjá Vöku og dýrust hjá N1. 
Hjá Vöku kostar slík umfelgun 4.800 krónur en 6.699 
krónur hjá N1. Munurinn nemur 1.899 krónum. 
Svipaða sögu er að segja um verð á umfelgun á 
jeppa með 29“ dekk á járnfelgum. Hún er ódýrust 
hjá Vöku, sléttar 7.000 krónur, en dýrust hjá N1 eða 
8.126 krónur. Munurinn á 29“ dekkja umfelgun er 
ekki eins afgerandi og á 13-15“ dekkja umfelgun, 
eða 1.126 krónur.

Fréttablaðið kannaði verð á umfelgun á 13-15“ 
dekkjum hjá sömu sjö stöðunum  á landinu annað 
árið í röð: Vöku, Dekkjaverkstæði Grafarvogs, 
Pitstop, Bílaáttunni, Bílkó, Gúmmívinnslunni 
Akureyri og N1. Vaka var einnig ódýrust í fyrra og 
býður upp á sama verð, kr. 4.800, meðan N1 hefur 
hækkað verðið um 609 krónur og býður enn upp á 
hæsta verðið eins og fyrir ári.

Líkt og hjá Vöku stendur verðið hjá Dekkjaverk-
stæði Grafarvogs í stað síðan í fyrra en mesta hækk-
unin hefur orðið hjá Gúmmívinnslunni Akureyri, 
eða 1.273 krónur.

Guðbrandur Sigurðsson, aðalvarðstjóri umferðar-
deildar lögreglunnar, segir mikinn misbrest á því að 
fólk fari eftir settum reglum er varða akstur á 
nagladekkjum: „Því miður er allt of algengt að fólk 
sé að keyra á glamrandi nöglum sem grafa ofan í 
malbikið og gera vegi verri til aksturs. Nagladekk 
skilja oft eftir sig rásir með vatni og slitin nagla-
dekk geta lengt hemlunarvegalengd og virkað eins 
og skautar á blautum vegum.“

Lögreglan hefur heimild til að sekta bíleigendur á 
nagladekkjum um 5.000 krónur á hjólbarða eftir 15. 
apríl. Það er því vissara að fara að lögum til að 
vernda vegina, lágmarka hættu á slysum og forðast 
fjársektir. - kg

MATUR & NÆRING IÐUNN GEIRSDÓTTIR MATVÆLAFRÆÐINGUR

Notkun gers við brauðgerð fyrr og nú

VERÐKÖNNUN Á UMFELGUN
Kostnaður við verð á umfelgun á venjulegum fólksbíl 
með 13“-15“ dekk á stálfelgum annars vegar og hins 
vegar jeppa með 29“ dekk á stálfelgum
Verð 13-15“  29“
Vaka 4.800 7.000
Dekkjaverkst. Grafarvogs 5.752 7.551
Pitstop 5.971 8.002
Bílaáttan 6.200 7.500
Bílkó 6.236 7.750
Gúmmívinnslan Akureyri 6.590 7.890
N1 6.699 8.126

Misdýrt að láta skipta 
um dekk fyrir sumarið

Ger kemur mjög víða við í 
matvælaframleiðslu. Það 
er meðal annars eitt af 
lykilhráefnum brauðgerðar 
og hefur það verið notað 
allt frá tímum Forn-Egypta. 
Fyrstu brauðin voru flatar 
og harðar kökur sem voru 
lagaðar úr mjöli og vatni 
og bakaðar á heitum 
steinum. Upphaflega var ger notað 
á formi súrdeigs en úr því fengust 
mun léttari og bragðmeiri brauð 
en áður þekktist. Menn komu sér 
upp „skemmdu“ deigi og í það var 
sett malað korn og vatn til þess að 
laga brauðhleif. Hluta af deiginu 
var svo alltaf haldið eftir til næstu 
brauðgerðar. Á þennan hátt gat 
súrdeigið gengið manna á milli og 
jafnvel kynslóða á milli. Í súrdeigi 
eru auk gersveppa svokallaðir 
mjólkursýrugerlar sem gefa brauðum 
mjög einkennandi bragð sem margir 
sækjast eftir.

Það var vísindamaðurinn Louis 
Pasteur sem uppgötvaði síðar að 
gersveppir eru lifandi frumur sem 
mynda lofttegundina kolsýru og 
vínanda við að gerja sykrur mjölsins 
ef þeim eru búin hagstæð lífsskil-

yrði. Til gamans má geta 
þess að í einu grammi af 
geri geta verið um 20 millj-
arðar gerfruma. Gerfrumur 
dafna best í brauðdeigi 
við 35°C. Ef vökvinn er of 
heitur drepast gerfrumurnar 
(54°C) og þá verður deigið 
þungt og klesst. Of kaldur 
vökvi eða umhverfi lamar 

mátt þeirra svo það tekur lengri tíma 
fyrir deig að lyfta sér. Bein snerting 
við salt hefur einnig hamlandi áhrif 
á gerfrumur. Hitinn í ofninum veldur 
því að kolsýran þenst út þannig að 
deigið lyftir sér enn frekar. Þegar hit-
inn í brauðinu nær 54°C deyr gerið 
og verður óvirkt.  

Þótt vísindamenn hafi greint 
yfir 400 mismundandi tegundir af 
gersveppum er bakaragerið 
(Sacharomyces Cerevic-
eae) nær allsráðandi 
við brauðgerð. 
Bakarager er 
ýmist notað 
sem pressuger 
eða þurr-
ger. Það er 
lítill munur á 
þessum tveimur 

gertegundum þótt sumum bökurum 
finnist pressuger gefa betra bragð.  
Þurrgerið er notað í minna magni 
og er gott viðmið að einn pakki af 
þurrgeri (um 12 g) komi í stað 50 g 
af pressugeri í uppskrift. Pressuger 
á að geyma í kæli og hefur það 
tiltölulega stuttan líftíma (nokkrar 
vikur). Þurrgerið geymist vel við 
stofuhita og endist í marga mánuði í 
loftþéttum umbúðum.

Ger hefur ekki teljandi áhrif á 
næringargildi brauða þar sem það er 
ekki notað í miklu magni. Það hefur 
aftur á móti mikil áhrif á bragðgæði 
og áferð. Í ljósi þess að gerið er 
lifandi örvera, sem deyr við bakstur, 
er ekki möguleiki að gersveppurinn 
haldi áfram að gerjast í líkamanum 
eftir neyslu brauða. Það á bæði 

við um brauð löguð úr 
bakarageri og 

súrdeigi.
 www.mni.is

„Að loknum vinnudegi er gott að 
koma heim sé allt á sínum stað 
og loftið ferskt og gott. Gott ráð 
til þess er að opna glugga áður en 
farið er í vinnuna,“ segir Halldór 
Tinni Sveinsson, ritstjóri Húsa og 
hýbýla. „Það er alveg frábært að 
koma heim í ferksa loftið. Þetta er 
gott lítið tipps sem auðvelt er að 
framkvæma.“

GÓÐ HÚSRÁÐ:
FERSKT LOFT Í HÚSIÐ

Bestu kaup sem ég hef gert um ævina 
var þegar ég fjárfesti í flugmiða til Bang-
kok síðasta vor. Ég ákvað að skella mér 
út í óvissuna og næstu fjóra mánuði 
eftir þá flugferð ferðaðist ég með kær-
ustunni minni um Suðaustur-Asíu, frjáls 
eins og fuglinn. Þar upplifði ég margt og 
sit eftir með ómetanlegar minningar.
Af mörgu ógleymanlegu ber gestrisni 
Taílendinga hæst, en henni var 
viðbrugðið. Þá var umferðin 
í Hanoí alveg mögnuð, 
ótrúlega kaótísk og gaman 
að fylgjast með henni. Ég 
upplifði líka nýárshátíð-
arhöld í Bangkok sem 
ég hefði alls ekki viljað 
missa af.
Þá smyrja allir leir 

framan í sig, fara út á götur með 
vatnsbyssur, fötur, hvaða ílát sem er 
og ausa vatni hver yfir annan. Þetta er 
forn hefð og stendur fyrir hreinsun, 
nýtt upphaf. Aðallega er þetta samt 

bara eitt stórt partí, þar sem allir eru 
glaðir, enginn fullur og enginn er lam-

inn; ólíkt nýársgleði Íslendinga.
Verstu kaupin voru einnig áður-

nefndur flugmiði – því hann 
var ekki bara til Bangkok 
– heldur einnig aftur 
heim. Því þó að „Ísland 
sé land þitt“ – þá er 
„hér ekkert sem heldur 
í“. Ég hefði gjarnan 
viljað vera um aldur og 
ævi áfram á suðrænni 
strönd.

NEYTANDINN:  PÁLL HILMARSSON ALÞJÓÐAFULLTRÚI  

Flugmiðinn góð og slæm kaup 
Útgjöldin
> 200 grömm af suðusúkkulaði.

HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS

Í kjölfar styrkingar krónunnar síðustu daga ákvað bifreiðaumboðið B&L að 
lækka verð á nýjum bílum. Nemur lækkunin að meðaltali 5 prósentum en 
hún er breytileg eftir bílgerðum.

Verð á bifreiðum lækkar þá aftur hjá fyrirtækinu í 
kjölfar hækkana sem urðu vegna gengissveiflna 
í mars. Er um umtalsverðar lækkanir að 
ræða á sumum bílunum, frá nokkur 
hundruð þúsundum upp í 
rúmlega milljón krónur á 
dýrustu bílunum. Vonast 
forráðamenn fyrirtæk-
isins til að styrking 
krónunnar haldi svo 
ekki þurfi að koma til 
hækkana að nýju.

■ Verð á bifreiðum

B&L lækkar verð á bílum

TÍMI DEKKJASKIPTA Lögreglan 
hefur heimild til að sekta öku-
menn sem keyra á nagladekkjum 
eftir 15. þessa mánaðar. 

Ráðstefnustjóri: Kristbjörg Stephensen, borgarlögmaður

Dagskrá:
Kl. 13.15 Setning ráðstefnu. Kristján Möller samgönguráðherra

Kl. 13.30 Tryggvi Gunnarsson, umboðsmaður Alþingis:
 Stjórnsýslueftirlit með sveitarfélögum - réttaröryggi eða ógn  
 við sjálfstæði sveitarfélaga?

Kl. 14.00 Sesselja Árnadóttir, lögfræðingur KPMG og höfundur  
 skýringarrits um sveitarstjórnarlögin:
 Ábyrgð sveitarstjórnarmanna, réttindi og skyldur, hefur  
 aukin dreifstýring hjá sveitarfélögum áhrif?

Kl. 14.30 Guðjón Bragason, lögfræðingur Sambands sveitarfélaga:
 “Er rammalöggjöf betri en miðstýring? – Sjálfsstjórnarsvið  
 sveitarfélaga skv. 4. gr. Evrópusáttmála um sjálfsstjórn   
 sveitarfélaga”

Kl. 15.00 Kaffihlé

Kl. 15.30 Trausti Fannar Valsson, lögfræðingur og doktorsnemi
 í sveitarstjórnarrétti: Heimild sveitarfélaga til að ákveða sér  
 afrakstur af fyrirtækjum sínum og stofnunum. 

Kl. 16.00 Inga Þöll Þórgnýsdóttir, bæjarlögmaður:
 Hver á að bera kostnað við rekstur máls fyrir stjórnvöldum?

Kl. 16.30 Ráðstefnuslit

 Aðgangur án endurgjalds  - allir velkomnir

 Ráðstefnan er styrkt af Verkefnasjóði Háskólans á Akureyri og  
EYÞING - Samband sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum

Ráðstefna
um  sveitarstjórnarrétt
verður haldin á Hótel KEA, Akureyri 11. apríl, kl. 13.15

EYÞING
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Öryggi alla leið
Við aðstoðum viðskiptavini við að vega og meta 
hvaða leið hentar best hverju sinni. 

Hvaða leið sem þeir kjósa, geta þeir treyst því að varan 
er í öruggum höndum alla leið. TVG-Zimsen er eingöngu 
í samstarfi við viðurkennda fagaðila á sviði flutninga um 
allan heim. 

Við sjáum um allt sem viðkemur flutningunum frá upphafi 
til enda; meðhöndlun tollskjala, farmbréfa og annarra pappíra. 
Við leggjum sérstakan metnað í góða upplýsingagjöf og 
þjónustu við viðskiptavini á öllum stigum flutningaferlisins.

55 660000 777777EE
ii tt

tt

jj óó
nnuuss ttuunnúúmmeerr

Bláa leiðin – með skipi alla leið

RAUÐA LEIÐIN – með flugi alla leið   

GRÆNA LEIÐIN – með skipi að hluta 
                                    og flugi að hluta

Flutningstími: 5–6 vikur

Flutningstími: 5–7 dagar

Flutningstími: 3–4 vikur

Fleiri möguleikar í flutningum 
milli Asíu og Íslands

www.tvg.is



22  10. apríl 2008  FIMMTUDAGUR

Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 799

5.451 +0,40% Velta: 8.523 milljónir

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Atorka 7,50 +0,54% ... Bakkavör 
45,15 +1,92% ... Eimskipafélagið 24,50 -0,81% ... Exista 12,64 
+6,22%  ... FL Group 6,95 +2,51% ... Glitnir 18,10 +1,40% ... 
Icelandair 24,45 -0,20% ... Kaupþing 861,00 +1,41% ... Landsbank-
inn 30,55 +1,16% ... Marel 91,90 +0,55% ... SPRON 5,45 +9,0% ... 
Straumur-Burðarás 12,65 +1,61% ... Teymi 4,42 +2,32% ... Össur 
92,00 +0,00%

MESTA HÆKKUN
SKIPTI  +6,21%
SPRON  +5,45%
EXISTA  +1,63%

MESTA LÆKKUN
ATLANTIC PET.  -0,28%

Dalir og sent
Frá því í byrjun árs hefur gengi deCODE Genet-
ics í Nasdaq OMX kauphöllinni í Bandaríkjun-
um fallið úr um það bil 3,5 Bandaríkjadölum 
í tæplega 1,5 dali. Hér skal ósagt látið hvort 
þetta sé eðlileg sveifla á verði hlutabréf-
anna. Áhugamaður um hlutabréfaverð 
heyrðist nýverið segja að áhyggju-
efni væri ef verð bréfanna færi 
niður fyrir einn dal. Bandaríkja-
dalurinn stendur um þessar mundir 
nálægt 72 krónum og má því velta fyrir 
sér hvort ekki sé þá ástæða til að hafa 
stórfelldar áhyggjur af þorra félaga sem 
hér eru skráð í kauphöll, að maður tali 
nú ekki um þeim ódýrustu, þar sem 
hlutabréfaverð nemur ekki nema 
nokkrum sentum. Þá má nefna að 
gengi jafnstöndugs fyrirtækis og 
Landsbankans er rétt undir „rapp-
aragenginu“ 50 sentum á hlut.

Friðurinn úti
Gárungarnir halda því nú fram að friðurinn sé úti 
á viðskiptafarrými flugfélaganna í kjölfar þess að 
Evrópusambandið hefur samþykkt að heimila 
almenningi að nota farsíma í farþegaflugi síðar á 

þessu ári. Í samþykkt ESB felst, að flugfar-
þegar geta nú talað í símann sinn, sent 
sms-skeyti og tölvupóst í þrjátíu þúsund 
feta hæð innan evrópskrar lofthelgi. Er gert 
ráð fyrir að flugfélögin setji upp sérstaka 
þjónustu í vélum sínum í þessum tilgangi. 
Á sama tíma og margir hafa brugðið á 

það ráð í alþjóðlegri lánsfjárkreppu að 
losa sig við dýrar og íburðarmiklar 

einkaþotur og ferðast þess í stað 
í almennu farþegaflugi, er víst 

að þessar fregnir munu 
koma sér vel. En hvort 
friðvænlegt verður fyrir 
aðra farþega í háloftunum 
skal ósagt látið.

Peningaskápurinn ...

Seðlabankinn á hvorki í viðræðum við evr-
ópska seðlabankann um gjaldmiðlaskipti 
né norræna seðlabanka um aðgerðir til að 
styðja við íslenska banka. Forsætisráð-
herra fullyrðir að gjaldeyrisforðinn verði 
aukinn.

Geir H. Haarde forsætisráðherra segir að í undirbún-
ingi sé að auka gjaldeyrisforða Seðlabankans, svo að 
hann geti mætt auknum erlendum eignum bankanna. 
Þetta er haft eftir honum á vef fréttaveitunnar 
Bloomberg. Þar segist ráðherrann ekki geta gefið upp 
nákvæma tölu í þessu sambandi.

Haft er eftir Geir í Financial Times að ríkisstjórnin 
geti auðveldlega gefið út skuldabréf til að styrkja 
gjaldeyrisvaraforðann.

Erlendar eignir bankanna nema yfir þúsund 
milljörðum króna en gjaldeyrisforðinn er nú um 220 
milljarðar króna. Því er ljóst, að til þess að þetta gangi 
eftir, þarf að tryggja Seðlabankanum mörg hundruð 
milljarða króna til viðbótar við núverandi forða.

„Svo mér sé kunnugt um erum við ekki í neinum 
viðræðum við evrópska seðlabankann um gjaldmiðla-
skipti,“ segir Sturla Pálsson, yfirmaður alþjóðasviðs 
Seðlabankans. Hann kannast heldur ekki við að nú 
standi yfir viðræður við seðlabanka annars staðar á 
Norðurlöndum um sameiginlegan stuðning við banka. 

Mattias Persson, einn yfirmanna sænska seðlabank-
ans, neitaði því einnig á dögunum að slíkar viðræður 
stæðu yfir. Yfirmaður í danska seðlabankanum 
neitaði að tjá sig um málið.

„Við eigum í látlausu samtali við norræna seðla-
banka og fleiri seðlabanka, en það eru engar formleg-
ar viðræður í gangi við norrænu bankana.“

Geir H. Haarde forsætisráðherra hefur sagt að 
verðugt sé að kanna „hvort Seðlabankinn geti tekið 
upp samstarf við seðlabanka í þeim ríkjum þar sem 
íslensku bankarnir eru umsvifamiklir“. Bankarnir eru 
til að mynda með nokkur umsvif á evrusvæðinu og 
stunda viðskipti sín mjög í evrum. Ráðherrann bætti 
því við í ræðu sinni á ársfundi Seðlabankans að þetta 
væri til skoðunar í bankanum og hnykkti á því í viðtali 
við fréttastofu Sjónvarpsins á dögunum. 

Bankastjórn Seðlabankans ræddi við Jurgen Stark, 
einn bankastjóra evrópska seðlabankans, í febrúar. 

Ekkert hefur verið gefið upp um hvað rætt var á 
fundinum. 

Fram kemur í Financical Times í gær að víða sé 
búist við því að fljótlega verði tilkynnt um einhvers 
konar samstarf norrænu seðlabankanna í þessum 
efnum.

Tilkynnt verður um vaxtaákvörðun Seðlabankans í 
dag. Ýmsir vænta þess að þá nýti bankastjórnin 
tækifærið til að lýsa aðgerðum sínum til að tryggja 
íslensku bönkunum aðgang að lausafé í erlendri mynt. 

Geir H. Haarde kom frá Svíþjóð með einkaflugvél í 
gærkvöldi. Hann heldur vestur um haf seinnipartinn, 
en verður við störf hér heima þangað til.

 ingimar@frettabladid.is

Forsætisráðherra ætlar að 
auka gjaldeyrisforðann

GEIR H HAARDE Forsætisráðherra tilkynnti á ársfundi Seðla-
bankans að til skoðunar væri að bankinn tæki upp samstarf 
við seðlabanka í þeim ríkjum þar sem umsvif bankanna væru 
mikil.

„Ásakanir þess efnis að við höfum reynt að tala 
niður hlutabréfaverð eru alvarlegar. Við vísum þeim 
á bug,“ segir Andrew Honner, upplýsingafulltrúi 
breska vogunarsjóðsins Lansdowne Partners.

Sigurður Einarsson, stjórnarformaður Kaupþings, 
sagði í Markaðnum í gær að Lansdowne og þrír aðrir 
sjóðir, Trafalgar Fund, Ako Capital og Cheney 
Capital hafi tekið skortstöður í íslenskum hlutabréf-
um og skuldatryggingum. Þá hafi þeir og fleiri 
kerfisbundið haft samband við breska fjölmiðla og 
greiningardeildir þarlendra banka til að keyra 
skuldatryggingaálagið upp og fella hlutabréf 
bankanna.

Fulltrúar þriggja sjóða sem Sigurður nefnir sögðu 
reglur þeirra meina þeim að tjá sig um einstök 
viðskipti með hlutabréf og skuldatryggingar. 
Cheney Capital er hins vegar skráður fyrir litlum 
hlut í Kaupþingi, samkvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins. Allir vísuðu þeir ásökunum Sigurðar á bug. 

„Þetta þarf að skoða mjög rækilega. Markaðsmis-
notkun af því tagi sem virðist hafa verið viðhöfð er 
bæði siðlaus og sakhæf samkvæmt lögum. Ef þetta 
reynist rétt er ástæða til að taka málið föstum 
tökum,“ segir Þórður Friðjónsson, forstjóri Kaup-
hallarinnar. Hann segir erfitt að sannreyna málið en 
Fjármálaeftirlitið hafi ýmis ráð til þess.   - jab 

Ásökunum stjórnarformanns 
Kaupþings vísað á bug

KAUPHALLARFORSTJÓRINN Þórður Friðjónsson, forstjóri 
Kauphallarinnar, segir markaðsmisnotkun siðlausa og sakhæfa 
samkvæmt lögum en Fjármálaeftirlitið hafi ráð að sannreyna 
málið.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Vangaveltur um að íslenska ríkið 
geti lent í greiðsluþroti eru fárán-
legar,“ segir Geir H. Haarde for-
sætisráðherra í samtali við frétta-
veituna Bloomberg. Hann segir 
að útflutningur héðan fari vax-
andi, viðskiptahallinn minnkandi 
og staða bankanna sé sterk.

Matsfyrirtækið Moody‘s birti í 
gær skýrslu um Ísland þar sem 
segir meðal annars að Ísland 
komi betur út en önnur ríki sem 
hafa lánshæfiseinkunnina Aaa, 
en slík ríki geti auðveldlega hrist 
af sér erfiðleika í öllum geirum 

efnahagslífsins. En efnahags-
kerfið gæti stefnt í harða lend-
ingu sem gæti leitt til neikvæðs 
hagvaxtar í nokkra ársfjórðunga. 
Þá segir skýrsluhöfundur 
áhyggjuefni að skuldbindingar 
íslenskra fyrirtækja í erlendum 
gjaldmiðlum geti reynt á getu 
stjórnvalda sem lánveitanda til 
þrautarvara, þannig að það sam-
ræmist ekki svo góðri lánshæfis-
einkunn. Því hafi horfum Íslands 
fyrir einkunnina verið breytt úr 
stöðugum í neikvæðar í síðasta 
mánuði.  - ikh

Fáránlegar vangaveltur

Fjárfestar laðast að þeim aðstæð-
um sem einkennt hafa íslenskt 
fjármálakerfi að undanförnu eins 
og mý á mykjuskán og taka skort-
stöðu í gjaldmiðlinum, hlutafélög-
um sem starfa í gjaldmiðlinum, 
skuldabréfum þessara félaga og 
öðrum þeim stærðum sem unnt er 
að taka stöðu í og hagnast á að illa 
fari. Þetta segir í afkomuspá 
Greiningar Glitnis, sem dreift var 
til stærstu fjárfesta og viðskipta-
vina bankans í lok síðustu viku.

Þar segir enn fremur að afar 
erfitt sé að geta sér til um í hvaða 
mæli slíkar stöður séu þar sem 
veðjað er á að illa fari fyrir 
íslensku bönkunum og íslenskum 
efnahag, en eflaust hafi slíkar 
stöður þó ýkt allar neikvæðar 
hreyfingar á íslenskum hagstærð-
um.

Eins og kunnugt er hefur 
skuldatryggingaálag á íslensku 
bankana hækkað upp í hæstu 

hæðir að undanförnu, enda þótt 
það hafi lækkað nokkuð allra síð-
ustu daga. Vitnar Greining Glitn-
is til þess að heyrst hafi að ýmsir 
erlendir bankar og vogunarsjóðir 
kaupi skuldatryggingar á banka á 
Íslandi, Írlandi og Spáni, sem og 
öðrum löndum þar sem líkur 
þykja á efnahagslegum skelli í 
náinni framtíð, beinlínis í þeim 
tilgangi að hagnast þannig á fjár-
málaóstöðugleika í þessum lönd-
um. 

„Eins og við höfum áður bent á 
eru hins vegar litlar líkur á því að 
sú verði raunin hér á landi og 
búast má við að ýmsa þeirra sem 
keypt hafa skuldatryggingar í 
þessum tilgangi þrjóti örendið, í 
kjölfarið ætti skuldatryggingaá-
lag íslensku bankanna að færast 
nær því sem raunveruleg greiðslu-
fallsáhætta þeirra gefur til 
kynna,“ segir enn fremur í 
afkomuspá Glitnis.  - bih 

Álagið ætti að lækka

Kaupþing er stærra 
fyrirtæki en Motorola, 
Yahoo, Adidas og 
Mazda samkvæmt 
nýjum lista viðskipta-
tímaritsins Forbes yfir 
stærstu félög heims. 
Kaupþing hoppar upp 
um 202 sæti frá því í 
fyrra og endar í sæti 
númer 593. Alls eru tvö 
þúsund fyrirtæki á list-
anum og er þetta í 
annað sinn sem bank-
inn nær þar inn. Stærð fyrirtækj-
anna er metin útfrá veltu, hagn-
aði, eignum og markaðsvirði.

Fjármálafyrirtæki 
og olíufélög eru áber-
andi í efstu sætum 
Forbes-listans. 
HSBC-bankinn er 
stærsta fyrirtæki 
heims, General Elect-
ric í öðru sæti, Bank 
of America í þriðja, 
JP Morgan-bankinn í 
fjórða og olíufélagið 
Exxon Mobil í því 
fimmta. Á topp tíu-
listanum eru sex fyr-

irtæki bandarísk, tvö frá Hol-
landi, eitt japanskt og eitt breskt. 
 - bg

Kaupþing stærra en 
Motorola og Mazda

STÆRSTU FYRIRTÆKI 
Samkvæmt lista Forbes 
1. HSBC bankinn
2. General Electric
3. Bank of America
4. JP Morgan Chase
5. Exxon Mobil
----
593. Kaupþing banki
618. Motorola
648. Yahoo
700. Mazda

ÁKVEÐA STÝRIVEXTI Í DAG Ingimundur Friðriksson og Davíð Oddsson munu tilkynna 
í dag hvort Seðlabankinn telji ástæðu til að hækka stýrivexti.  FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Heimsmarkaðsverð á hráolíu 
rauk í rúma 112 dali á tunnu á 
bandarískum fjármálamarkaði í 
gær. Verðmiðinn á gullinu svarta 
hefur aldrei sýnt hærra verð.

Ástæðan er samdráttur á olíu-
birgðum í Bandaríkjunum í síð-
ustu viku, samkvæmt tölum úr 
skýrslu bandaríska orkumála-
ráðuneytisins sem birt var í gær. 
Niðurstaðan er þvert á spár. 

Bloomberg-fréttaveitan hefur 
eftir Tom Bentz, miðlara hjá 
franska bankanum BNP Paribas, 
að spákaupmenn hafi leitað 
skjóls í auknum mæli á hrávöru-
markaði. Sé lítið sem hindri frek-
ari verðhækkun á næstunni.

  - jab

Gullið svarta 
upp í 112 dali
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FRÁ DEGI TIL DAGS

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

F
östudaginn 18. janúar 1957 lauk í Los Angeles í Banda-
ríkjunum fyrsta fluginu umhverfis jörðina sem farið var í 
einum óslitnum áfanga. Þann sama dag skrifuðu eldri hjón, 
eins og þau kölluðu sig, til heimilis að Fossvogsbletti 45 við 
Sléttuveg í Reykjavík sendibréf er síðar var birt og heyrir 

nú til íslenskra bókmennta.
Þetta voru hjónin Steinn Steinarr og Ásthildur Björnsdóttir. Bréf 

þeirra var stílað til Gunnars Thoroddsen borgarstjóra. Erindið 
við borgarstjórann þennan janúardag snerist um ásjá fyrir gamla 
mórauða hundtík sem þau höfðu haldið um nokkurn tíma á móti 
þágildandi lögum og rétti í borginni.

Í bréfi þeirra hjóna sagði: „Þess vegna spyrjum við yður, herra 
borgarstjóri, hvort þér getið í krafti embættis yðar og þó einkum 
af yðar snotra hjartalagi veitt okkur nokkra slíka undanþágu frá 
laganna bókstaf, að við megum herbergja skepnu þessa, svo lengi 
henni endist aldur og heilsa.“

Einmitt þarna í Fossvoginum þar sem skáldið og kona hans bjuggu 
hafði starf hugsjónamanna um skógrækt fengið að skjóta rótum. Í 
fyrsta tölublaði ársins 2008 af Laufblaðinu, fréttabréfi Skógrækt-
arfélags Íslands, birtist ný áskorun til borgar yfirvalda. Hún snýst 
um að þyrma vaxandi trjágróðri á austur heiðum Reykjavíkur. Þar 
vex nú skógur af mannavöldum á móti gildandi lögum og rétti um 
skipulag í borgarlandinu.

Í fréttabréfið skrifar Einar Gunnarsson: „Ef hugmyndir Reykja-
víkurborgar um uppbyggingu á austurheiðum ganga eftir stefnir í 
einhverja umfangsmestu skógareyðingu á Íslandi frá upphafi skóg-
ræktar.“ Hér er kveðið fast að. Ógerningur er að láta slík orð líða 
hjá án þess að gefa þeim gaum.

Skógrækt við Rauðavatn byrjaði á fyrsta ári síðustu aldar. Einar 
Gunnarsson bendir í grein sinni á að svo virðist sem fallið hafi í 
gleymsku og dá að árið 1975 hófst svo fyrir alvöru saga ræktunar 
á Hólmsheiði. Það verkefni var strax í upphafi styrkt myndarlega 
með fjármunum frá Þjóðargjöfinni sem svo var nefnd. Hún var 
metnaðarfull gjöf þjóðarinnar til landsins í tilefni ellefu hundruð ára 
byggðar. Henni fylgdu háleit fyrirheit í mörgum hátíðarræðum.

Með þjóðargjöfinni átti að hefja nýtt átak til uppgræðslu í land-
inu. Markmiðið var að endurgjalda aldagamla skuld uppblásturs og 
gróðureyðingar. Hólmsheiðin þótti verðug þess að fá spón úr þess-
um hátíðaraski. Síðar hófst skipulagt skógræktarstarf á þessum 
slóðum með þátttöku mörg þúsund ungmenna ár eftir ár. Greinar-
höfundur segir að árangurinn megi sjá í víðáttumiklum ungskógi 
sem farinn sé að gegna margþættri vistþjónustu.

Hvað veldur því að borgaryfirvöld virða þetta mikla ræktunar-
starf að vettugi og vinna nú að því að gera að veruleika skipulags-
reglur þar sem skógræktin víkur fyrir malbikuðum götum, húsum 
og væntanlega flugvelli? Hvaða þörf er á því í landi þar sem enginn 
skortur er á landrými? Hvað kallar á slíka árekstra milli steinsteypu 
og ræktunarstarfs?

Á sínum tíma þótti skáldinu og konu hans sem þá bjuggu í grennd 
við skógræktina í Fossvoginum fullt tilefni til að höfða ekki aðeins 
til krafta embættisvalds borgarstjórans í Reykjavík heldur einnig 
til hans snotra hjartalags í þeim tilgangi að lengja lífdaga hund-
tíkur nokkurrar. Fimmtíu árum síðar og einu betur sýnist vera ærin 
ástæða til þess að kalla aftur fram, ef þess er nokkur kostur, það 
besta í embættisvaldi og hjartalagi borgarstjórans. Nú til að lengja 
lífdaga vaxandi skógarsvæðis.

Mesta skógareyðing frá upphafi skógræktar:

Vald og hjartalag
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

Gengi gjaldmiðla sveiflast upp 
og niður á gjaldeyrismörkuð-

um. Til þess liggja tvær höfuð-
ástæður. Önnur ástæðan er sú, að 
menn braska gjarnan með 
gjaldeyri líkt og þeir braska með 
góðmálma og verðbréf, en ekki 
með ferskan fisk. Munurinn er sá, 
að gjaldeyrir, góðmálmar og 
verðbréf hafa geymsluþol langt 
umfram fisk. Menn geta keypt 
gjaldeyri, þegar þeir halda, að 
hann sé ódýr, og geymt hann til að 
selja hann aftur síðar, þegar hann 
hefur hækkað í verði. Menn 
greinir jafnan á um, hvort 
gjaldmiðill er þessa stundina of 
hátt metinn eða of lágt. Það er 
eðlilegt. Ágreiningur um gengi er 
aflvaki spákaupmennskunnar: þeir 
selja, sem eiga von á lækkun, hinir 
kaupa. Spákaupmenn fylgja 
stundum hverjir öðrum líkt og í 
blindni. Hjarðhegðun þeirra ýtir 
undir gengissveiflur. Verðbréf, 
gull og silfur lúta sama lögmáli, en 
ekki nýveiddur fiskur, því hann 
geymist ekki nema í nokkra daga. 

Hin höfuðástæðan til gengis-
sveiflna er sú, að gengi orkar á 
útflutning og innflutning og 
áhrifin láta stundum bíða eftir sér. 
Tafirnar geta leitt til þess, að 
fljótandi gengi sveiflast ýmist upp 
eða niður í kringum einhvers 
konar langtímajafnvægi, sem 
erfitt getur reynzt að staðsetja 
einmitt vegna öldugangsins. Þess 
vegna auk annars fást yfirleitt 
hvorki bankamenn né varkárir 
hagfræðingar utan bankanna til að 
slá neinu föstu um það, hvert gengi 
gjaldmiðla eigi að réttu lagi að 
vera. Þetta á við um gengi 
krónunnar nú ekki síður en um 
gengi annarra flotmynta á ýmsum 
tímum. 

Lággengislönd og hágengislönd
Sumum þjóðum tekst langtímum 
saman að halda gengi gjaldmiðla 
sinna ýmist undir eða yfir eðlilegu 
marki. Sum lönd eru lággengis-
lönd, til dæmis Kína. Kínverjar 
festa gengi júansins (ásjóna Maós 

prýðir alla peningaseðla þar austur 
frá) undir réttu marki, svo að 
útflutningur eykst hratt frá ári til 
árs. Í krafti lágs gengis búa 
Kínverjar við umtalsverðan 
afgang á viðskiptum við útlönd, og 
viðskiptaþjóðir þeirra, svo sem 
Bandaríkjamenn, búa við samsvar-
andi viðskiptahalla. Þegar 
bandarískir stjórnarerindrekar 
biðja kínversk yfirvöld að hækka 
gengi júansins til að örva útflutn-
ing á bandarískum varningi til 
Kína, svara Kínverjar að bragði: 
Lækkið þið heldur gengi dollarans. 
Þetta er ein skýringin á lágu gengi 
dollarans undangengin ár.

Önnur lönd eru hágengislönd. 
Sum þeirra búa við hátt gengi 
vegna þess, að þau búa svo í 
haginn handa útflutningsatvinnu-
vegum, að innstreymi gjaldeyris-
tekna í skiptum fyrir útflutning á 
vörum og þjónustu viðheldur háu 
gengi. Önnur lönd eru hágengis-
lönd vegna þess, að þau laða til sín 
erlent fé til framkvæmda og 
annarra fjárfestinga. Enn önnur 
lönd búa við hátt gengi af því, að 
þeim hefur mistekizt að halda 
verðbólgu í skefjum, og verðbólga 
heima fyrir umfram verðbólgu í 
helztu viðskiptalöndum hækkar 
raungengið með tímanum. Aðrar 
skýringar á landlægri hágengis-
bjögun eru innflutningshöft og 
útflutningsstyrkir, eins og ég hef 
oft áður lýst á þessum stað og 
víðar. Allar þessar skýringar liggja 
að baki háu gengi íslenzku 
krónunnar aftur í tímann. Hátt 

gengi fellur að endingu. Gengisfall 
krónunnar var óhjákvæmilegt og 
æskilegt, þar eð of hátt gengi 
kallar á of mikla skuldasöfnun í 
erlendri mynt og bitnar á útflutn-
ingi og varanlegum hagvexti. 
Skuldir íslenzkra fyrirtækja, 
heimila og banka eru of miklar og 
kalla á leiðréttingu, sem getur 
reynzt sársaukafull. Gengisfallið 
dregur úr skuldasöfnuninni, en það 
þyngir jafnframt greiðslubyrðina 
af eldri skuldum. 

Samsæri? Nei, varla
Ég varaði við því strax vorið 1999 
(sjá Framtíðin er annað land, bls. 
113-118) og oft eftir það, að 
gjaldeyrisforði Seðlabankans væri 
of rýr, en því kalli var ekki sinnt 
fyrr en 2006 og aftur nú. Digur 
forði sendir spákaupmönnum og 
öðrum skýr skilaboð um festu í 
gengismálum, þótt gengið fljóti. 
Gjaldeyrisforðann á þó ekki að 
nota til að halda gengi krónunnar 
of háu. Forðann á að nota til að 
draga úr óeðlilegum gengissveifl-
um. Gengisfall krónunnar að 
undanförnu verður ekki helzt rakið 
til erlendra samsærismanna, svo 
sem Seðlabankinn gefur í skyn. 
Samsæriskenningin hljómar ekki 
vel úr munni seðlabankastjóra, 
sem reyndi fyrir fáeinum árum 
sem forsætisráðherra að hrinda af 
stað áhlaupi á Kaupþing með því 
að taka þaðan út sparifé sitt í 
beinni útsendingu (til að mótmæla 
sjálfteknum launum bankastjór-
anna!). Takist ekki að ráða 
raunhæfa bót á lausafjárkreppu 
bankanna, getur farið svo, að geng-
ið lækki um tíma niður fyrir 
eðlilegt mark. Slíkt hefur gerzt í 
öðrum löndum. Þá þyrfti að vera 
hægt að grípa til gjaldeyrisforð-
ans, sem Seðlabankinn vanrækti að 
byggja upp og leitar nú leiða til að 
efla. Og þá kæmi sér vel að hafa 
sýnt árvekni einnig í ríkisfjármál-
um og reka ríkisbúskapinn með 
miklum afgangi í uppsveiflunni. Þá 
þyrfti ríkið ekki að taka lán nú til 
að efla gjaldeyrisforðann.  

Glæpagengiskenningin
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UMRÆÐAN
Lífeyrisréttindi

Lífeyrisréttindi alþingismanna hafa verið 
talsvert til umfjöllunar síðan ný lög  um 

réttindi forseta Íslands, ráðherra, þing-
manna og hæstaréttardómara tóku gildi í 
desember 2003. Upphaflega lagafrumvarpið 
var lagt fram af fulltrúum allra flokka. Var 
í því kveðið á um breytingar á lífeyrisrétt-
indunum og voru þau í sumum tilfellum 
skert en í öðrum tilfellum aukin, einkum hjá 
þeim sem gegnt höfðu ráðherraembættum. 
Þá var greiðslubyrði þingmanna í eftirlaunasjóð 
aukin samhliða þessu.

Ekki var fellt á brott gamalt ákvæði þess efnis að 
ef einstaklingar úr fyrrgreindum hópum hyrfu til 
annarra starfa gætu þeir jafnframt, í einhverjum 
tilfellum, þegið greiðslur úr lífeyrissjóðum. Þetta 
ákvæði er þó líklega það umdeildasta við eftirlauna-
rétt umræddra hópa.

Í forsætisráðherratíð Halldórs Ásgrímssonar 
leitaði hann til formanna þáverandi stjórnarand-
stöðuflokka um samstarf við að fella þennan rétt 

niður. Lítill áhugi var fyrir slíku samstarfi. 
Lögunum var ekki því breytt á þrátt fyrir 
ítrekaðar tilraunir Halldórs.

Nýlega leitaði fréttastofa Stöðvar 2 eftir 
viðbrögðum þingmanna við frumvarpi 
Valgerðar Bjarnadóttur um breytingar á 
þessum lögum. Þótt mér finnist óeðlilegt að 
fréttamenn ætlist til þess að þingmenn 
„greiði atkvæði“ um þingmál utan Alþingis 
vil ég þó geta þess að í umræðum um 
frumvarpið sagðist varaformaður Fram-
sóknarflokksins vel geta stutt frumvarp í 
þessum anda. Undir það tek ég og vek 
jafnframt athygli á því að á síðasta flokks-

þingi Framsóknarflokksins samþykktum við ályktun 
þess efnis að afnema ætti sérréttindi alþingismanna 
og tryggja að allir landsmenn búi við sambærileg 
lífeyrisréttindi. Hitt er svo annað mál að það er 
sérkennilegt að annar stjórnarflokkurinn kjósi að 
taka út ákvæði í stjórnarsáttmálanum og flytja um 
það mál í eigin nafni, án samstarfs við samstarfs-
flokkinn. Það eru nýjungar í stjórnarsamstarfi en 
segir meira en mörg orð um stöðuna þar á bæ.

  Höfundur er alþingismaður.

Sameiginleg lífeyrisréttindi 

HÖSKULDUR ÞÓR 
ÞÓRHALLSSON

Sviptingar í efnahags-
lífinu 

Neytendur
Þriðjungur neytenda telur mótmæli 
bílstjóra ekki í þágu neytenda, að 
sögn talsmanns neytenda á blogg-
síðu sinni, www.neytendatalsmadur.
blog.is. „Samkvæmt óvísindalegri 
könnun minni hér á blogginu í 
gær og fyrradag, þar sem um 330 
greiddu atkvæði, er réttur þriðjungur 
neytenda á því að nóg sé komið af 
mótmælum bílstjóra gegn háu bens-
ínverði – enda hafi þau ekki verið í 
þágu neytenda,“ skrifar talsmaður 
neytenda. Það er gott að tals-
maður neytenda vinnur óvísinda-
legar kannanir í þágu neytenda á 
neytendabloggi sínu. Því er 
ekki að neita. Og hvað 
eru margir neytendur 
í því?

Helgari Hjörvari
Höskuldi Þór Þórhallssyni, þingmanni 
Framsóknarflokks, var mikið niðri 
fyrir í utandagskrárumræðu um lofts-
lagsmál á Alþingi í gær. Sérstaklega 
var hann óánægður þegar Helgi 
Hjörvar, þingmaður Samfylkingar, 
sagði Framsóknarflokkinn hafa 
gleymst á síðustu öld í umhverfis-
málum. „Það var holur málflutningur 
sem kom frá háttvirtum þingmanni, 

Helgari Hjörvari,“ mismælti 
Höskuldur sig. Og þá hló 
þingheimur.

Gegnsær ráðherra
Bandalag háskólamanna 

sættir sig víst ekki 
við svör Kristj-
áns L. Möller 

samgönguráðherra vegna auglýsingar 
á embætti vegamálastjóra. Hefur 
bandalagið ítrekað kröfu sína um 
að ráðherra dragi auglýsinguna til 
baka og að staðan verði auglýst 
aftur þannig að gegnsæi sé tryggt. 
Ráðherra segist einmitt hafa verið að 
tryggja gegnsæi með því að krefjast 
háskólamenntunar í verkfræði eða 
sambærilegrar menntunar. Þar hafi 
hann átt við háskólamenntun á 

öðrum sviðum en verkfræði, 
þó þannig að umsækjandi 
hafi lokið meistaraprófi 
eða kandídatsprófi 
samkvæmt eldra skipulagi 
háskólanáms. Er þetta 

ekki alveg gegnsætt?
steindor@frettabladid.is 

/ olav@frettabladid.is
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UMRÆÐAN
Menntamál 

Töluverð umræða hefur verið um heima-
nám barna undanfarið og sitt sýnst 

hverjum. Efni lokaverkefnis okkar við 
KHÍ vorið 2005 sneri einmitt að heima-
námi og hvort skólinn hefði yfir höfuð 
nægan tíma til að mennta börn í því sem 
honum er ætlað. 

Í þessari umræðu teljum við að kennur-
um beri að líta til þess vinnutíma sem 
barninu er ætlað að vinna og sinna skyld-
um sínum. Lenging skólaskyldu á síðustu 
áratugum hefur orðið til þess að skólinn 
tekur orðið meiri tíma í lífi hvers einstakl-
ings en áður. Íslenskir kennarar hafa nú 
yfir stórum hluta vökutíma barnsins að 
ráða til að koma því kennsluefni til skila 
sem þeim er ætlað samkvæmt námskrá. 
Jafnvel er svo komið að þeir foreldrar sem 
myndu kjósa lengri tíma til samvista með 
börnum sínum eru settar skorður vegna 
þess ramma sem lögin setja þeim. Þeir fá 
því oft þreytt börn heim sem hafa eytt 
löngum tíma við nám og störf og hafa jafn-

vel þurft að takast á við ýmiss konar áreiti 
eins og fylgir því að vera á stórum vinnu-
stað. 

Efasemdir um ágæti heimanáms
Af þessum sökum er vaxandi efasemda 
farið að gæta um ágæti heimanáms, ekki 
síst þar sem ekki virðist draga úr því að 
neinu marki þrátt fyrir stöðugt lengri skóla-
dag. Er það heimanám þegar bætt er við 
kennslustund í skólanum og nemendur 
aðstoðaðir þar við námið? Okkur er ljóst að 
heimanám í formi lesturs er nauðsynlegt. 

Efla þarf lestrarhæfni barna og auka les-
skilning og ættu flestir að komast yfir það 
án mikilla erfiðleika – hver með sínum 
hætti. 

En við hljótum líka að þurfa að rýna í 
kennsluhætti og umhverfi. Kennarar geta 
ekki bara tekið til sín þann tíma sem þeir 
telja sig þurfa til kennslu, ráðstafað honum 
til áframhaldandi náms heima og þannig 
gengið, stundum ótæpilega, á tíma barna og 
fjölskyldna þeirra eftir að skóladegi lýkur. 
Hver er réttur barna og fjölskyldna til að 
njóta samvista á þann hátt sem þau vilja og 
til að sinna annarri menntun en þeirri sem 
skólinn einn ákveður? Við teljum að nú 
þurfi að staldra við og ígrunda vel það sem 
skólanum er ætlað að kenna, því ljóst er að 
það er aldrei hægt að gera allt, né komast 
yfir allt, þótt við gjarnan vildum. Við verð-
um því að átta okkur á hvenær nám hættir 
að vera nám og verður þess í stað ítroðsla 
fáum til gagns né gamans!

Áhrif langs skóladags
Ljóst er að kanna þarf enn frekar hvaða 
áhrif langur skóladagur hefur á líðan barna 
og hvort heimanám, í því formi sem það 

virðist algengast, sé í raun nauðsynlegt og 
hvort ekki sé eðlilegt að vinnudegi grunn-
skólabarna sé að öllu jöfnu lokið þegar 
skóladegi/skyldu lýkur. Rétt eins og full-
orðna fólkið geta börn fengið nóg af löng-
um og ströngum vinnudegi á stórum vinnu-
stað þar sem áreitið er mikið. Þetta finna 
kennarar stundum vel á eigin skinni að 
afloknum vinnudegi. Börn hafa hins vegar 
mun minna úthald hvað þetta varðar og því 
má gera ráð fyrir því að þau séu fyrir löngu 
búin að fá nóg þegar við fullorðna fólkið 
finnum fyrir slíku. Í ljósi þessa má segja að 
það sé ósanngjarnt þegar er komið að mesta 
álagstíma fjölskyldunnar við lok vinnudags 
foreldra að gerð sé krafa til barna um að 
þau eigi þá eftir að skila hluta af námi sínu 
þegar ætti að vera komið að þeirra hvíldar-
tíma. 

Við þurfum að hafa að leiðarljósi velferð 
barnanna og hvernig börn við viljum sjá 
vaxa úr grasi. Börn fá á sig mikla gagnrýni 
um að þau kunni ekki orðið að leika sér! 
Hvað veldur? 

Höfundar eru 
grunnskólakennarar.

Skólaskylda og annað nám 

UMRÆÐAN 
Dómsmál

Í fyrri greinum hef ég 
rakið setningu skatt-

mats á jarðir og dóm Hér-
aðsdóms Suðurlands, E-
723/2006 um eignarrétt á 
Sólheimatorfu. Sá dómur 
er hliðstæður við eftirfar-
andi dæmisögu:

Tveir menn, Ari og 
Orri, eiga til helminga 100 hektara 
af óskiptu sameignarlandi. Þeir 
verða ásáttir um að skipta út einum 
hektara lands til hvors þeirra. 
Þannig að hvor fyrir sig á þá 49 
hektara í óskiptu og 1 hektara af 
úrskiptu landi, samtals 50 hektara.

Ari fékk sinn hektara á skjólsæl-
um stað og ræktaði þetta úrskipta 
land sitt í aldingarð. Úrskipt spilda 
Orra er hins vegar á berangri og 
gerir hann engar landbætur á 
spildunni.

Þegar hér er komið sögu er land 
þeirra félaga metið til fasteigna-
skattmats og hækkar heildarfast-
eignamat lands Ara mikið vegna 
landbótanna á úrskipta landinu.

Þá eru sett lög í landinu sem 
kveða á um að eignarhlutföll á sam-
eignarlandi skuli fara eftir hinu 
nýja fasteignamati. Á grundvelli 
þessara nýju laga krefst Ari þess 
að hlutur hans í landinu sé skráður 
70 hektarar og telur að svo sé sam-
kvæmt hinum nýju lögum.

Orri er ósáttur við að eignarhlut-
ur hans á óskipta landinu hafi 
minnkað, úr 50% í 30%, fyrir þá 
sök að nágranni hans, Ari, ræktaði 
úrskipt land sitt! 

Orri höfðar mál og krefst þess að 
honum verði dæmdur 50% eignar-
hlutur á óskipta landinu á þeirri 
forsendu að engir löggerningar 
hafi farið fram sem minnkað geti 
eignarhlut hans á óskipta landinu. 
Dómstóllinn hafnar dómkröfu Orra 
og kveður Ara eiga skýlausan rétt, 
lögum samkvæmt, á að eignarhluti 
hans verði reiknaður samkvæmt 
hinum nýju lögum.

Stefnendur í héraðsdómsmálinu 
E-723/2006 gerðu þá einu dómkröfu 
að þeim væri dæmdur 25% eignar-
hlutur í óskiptri sameign Sólheima-
torfu.

Rót þessa deilumáls er að í meira 
en 60 ár hafa forráðamenn Sól-
heimahjáleigu gert kröfu til að hjá-
leigan sem er 7,33% af Sólheima-
torfu að fornu mati fengi 15,4% 
eignarhlut í óskiptri sameign Sól-
heimatorfu og á árunum kringum 
1960 krafðist hjáleigufólk 23,4% 
eignarhlutar í samræmi við fast-
eignaskattmatið frá 1861.

Helstu sannanir um eignarhlut 
hjáleigunnar í Sólheimatorfu eru 
eftirfarandi:

• Eignarhluti hjáleigunnar er 
skráður 7,42% í afsali árið 1784.

• Eignarhluti hjáleigunnar í 
óskiptri sameign er skráður 7% í 

jarðabók árið 1804.
• Eignarhluti hjáleig-

unnar í óskiptri sameign 
er skráður 7,33% í yfir-
mati árið 1850.

• Eignarhluti hjáleig-
unnar er skráður 7,58% 
við uppboð á Sólheima-
torfu 20. okt. 1869.

• Eignarhluti hjáleig-
unnar er skráður 7,33% í 
erfðafjárskýrslu 2. jan. 
1885.

• Eignarhluti hjáleigunnar er 
skráður 7,5% í dómi 6. ágúst 1901.

• Eignarhluti hjáleigunnar er 
skráður 7,33% í dómi 20. nóv. 1901.

• Eignarhluti hjáleigunnar er 
skráður 7,33% í veðmálabækur 
árin 1896 og 1908.

• Hjáleigan var skráð fyrir 7,8% 
af prestsmötu Sólheimajarða.

• Hjáleigan nýtir 7,1% daga á 
Sólheimafjöru.

Dómari hafnaði dómkröfu stefn-
enda um 25% eignarhlut og vísaði 
til þess að eitthvert af fasteigna-
skattmötum tuttugustu aldar verði 
notað til að ákvarða eignahlutföll. Í 
þeim fasteignaskattmötum sveifl-
ast hlutur hjáleigunnar frá 15,4% 
til 20,2%. Dómari leggur því til að 
hlutdeild hjáleigunnar í óskiptri 
sameign Sólheimatorfu meira en 
tvöfaldist á kostnað sameigenda án 
þess að gjald komi fyrir. Slík eigna-
upptaka er brot á Stjórnarskrá 
Íslands og Mannréttindasáttmála 
Evrópu.

Sem betur fer þarf aðeins lítill 
hluti þegna þessa lands að reka sín 
mál fyrir dómstólum. Engu að 
síður finnst flestum miklu varða að 
dómar séu bæði skynsamlegir og 
réttlátir. Að sjálfsögðu ræði ég 
þetta dómsmál við samferðamenn. 
Margir minna viðmælenda virðast 
ekki bera virðingu fyrir dómstól-
um landsins. Ef það er almennt er 
illa komið fyrir þessari þjóð. 
Nokkrir hafa sagt eitthvað á þá leið 
að „það er létt starf að vera dóm-
ari, fyrst ákveður hann dómsniður-
stöðu, síðan tínir hann til þau máls-
skjöl sem henta dómsniðurstöðunni 
og passar sig á að nefna aldrei þau 
málskjöl sem mundu leiða til ann-
arrar dómsniðurstöðu“. Forðum 
var sagt: „Ef vér slítum í sundur 
lögin slítum vér í sundur friðinn.“ 
Hvar er réttarríkið statt ef þegn-
arnir missa traust á dómstólum?

Er þessi dómur einsdæmi eða er 
fjöldi slíkra þar sem framlögð 
sönnunargögn eru ekki virt viðlits 
í dómsniðurstöðu svo halda mætti 
að dómari hefði misst bæði sjón og 
heyrn og þannig hvorki séð fram-
lögð sönnunargögn eða heyrt 
þeirra getið í málflutningi? Eru 
slíkir dómar lögbrot eða verður 
löggjafinn að setja ný lög sem 
þvinga dómara til að taka öll sönn-
unargögn til efnislegrar umfjöll-
unar?

Höfundur er líffræðingur.

Landslög og 
stjórnarskrá III

BJARKEY 
GUNNARSDÓTTIR 

ÞURÍÐUR LILJA 
RÓSENBERGSDÓTTIR 

TÓMAS ÍSLEIFSSON 

UMRÆÐAN 
Dómaraskipan

Í sl. mánuði birti Morgun-
blaðið svarbréf Árna 

Mathiesen, við 11 spurn-
ingum umboðsmanns 
Alþingis, vegna skipunar 
Þorsteins Davíðssonar í 
stöðu dómara við Héraðs-
dóm Norðurlands eystra. 
Af 5 umsækjendum kvörtuðu 2 til 
umboðsmanns Alþingis, sem ósk-
aði eftir að ráðherra svaraði fyrir 
dómaraskipunina. Umræða um 
svarbréf ráðherra hófst aldrei. 
Hún féll í skuggann af gömlu pól-
itísku bragði, að ráðast á þann sem 
síst skyldi, í þessu tilviki umboðs-
mann, segja hann hafa brotið 
stjórnsýslulög, valda hneykslun 
almennings og dreifa þannig 
athyglinni frá því er mestu skiptir, 
vönduðum spurningum umboðs-
manns og svörum ráðherra við 
þeim.

Yfirburðir Guðmundar
Umboðsmaður spurði m.a. á 
hverju niðurstaða ráðherra byggð-
ist að Þorsteinn hefði verið hæf-
astur, að teknu tilliti til starfs-
reynslu, menntunar og fræðiskrifa 
allra umsækjenda. Af umsækj-
endunum 5 hafði Þorsteinn m.a. 
þriðju stystu starfsreynsluna, 
enga framhaldsmenntun á sviði 
lögfræði og lagði ekki fram nein 
fræðiskrif, sem þó skyldu fylgja 
umsókn um stöðuna. Ráðherra 
rökstyður ekki á neinn hátt né 
minnist einu orði á hvernig 34 ára 
starfsreynsla Guðmundar Kristj-
ánssonar, sem kvartaði til umboðs-
manns, og 12 ára starfsreynsla 
greinarhöfundar geti verið talin 
minni en 8 ára starfsreynsla Þor-
steins. Hvernig getur Þorsteinn 
með 3½ árs reynslu, sem aðstoðar-
maður dómara, verið metinn hæf-
ari en Guðmundur, sem fengist 
hefir við dómstörf, sem dómari í 
12 ár, m.a. verið skipaður setu-
dómari og setið í Dómarafélagi 
Íslands? Og hvernig er með 
nokkru móti hægt að jafna 20 ára 
reynslu Guðmundar af málflutn-
ingsstörfum, við 4 ára reynslu 
Þorsteins, sem aðstoðarmanns 
ráðherra, pólitískt starf, sem 

hvorki krefst lögfræði-
menntunar né reynslu 
af lögfræðistörfum? 
Eða nokkurra mánaða 
reynslu Þorsteins hjá 
lögreglustjóranum í 
Reykjavík, við 12 ára 
reynslu Guðmundar hjá 
sýslumanninum í Kefla-
vík? Nú er tilgangurinn 
ekki að gera lítið úr 
starfsreynslu Þorsteins 

Davíðssonar, yngsta umsækjand-
ans um héraðsdómarastöðuna (36 
ára), en staðreyndin er sú að hann 
var rétt farinn að stíga sín fyrstu 
skref sem smábarn, þegar Guð-
mundur Kristjánsson var að öðl-
ast sína fyrstu reynslu sem lög-
fræðingur.

Verðlaust nám í Evrópurétti
Framhaldsnám í lögfræði er ein-
skis metið af ráðherra, m.a. nám í 
Evrópurétti, sem þó fyrir 
skemmstu var talið Ólafi Berki 
Þorvaldssyni til framdráttar 
umfram aðra umsækjendur um 
stöðu dómara í Hæstarétti. Grein-
arhöfundur vill andmæla því mati 
dómsmálaráðherra að framhalds-
nám í lögfræði, hvers eðlis sem 
það er, nýtist ekki við dómstörf. 
Allt framhaldsnám í lögfræði 
kemur að góðum notum og á skv. 
verklagsreglum við mat á umsókn-
um um embætti héraðsdómara 
skv. 3. mgr. 1. gr. dómstólalaga að 
gefa umsóknum umsækjenda um 
stöðu dómara aukið vægi. Eða 
víkja allar reglur, jafnt sem álit 
lögskipaðrar nefndar, fyrir mati 
ráðherra? Því svarar ráðherra í 
bréfi sínu til umboðsmanns. Þar 
virðist sem hann telji starfs-
reynslu, framhaldsnám og fram-
lagningu fræðirita einu gilda. 
Hann ráði hvern hann skipi, dóm-
nefnd sé eingöngu til álitsgjafar 
að gættum stjórnsýslureglum, 
einkum jafnræðis- og réttmætis-
reglu.

Jafnræðisregla 
Á einum stað í svarbréfi sínu til 
umboðsmanns telur ráðherra alla 
karlumsækjendurna um héraðs-
dómarastöðuna mjög vel hæfa en 
ekki greinarhöfund, þ.e. eina 
kvenumsækjandann. Óréttmætt 
er auðvitað að ráða konu þegar 

menntun hennar og starfsreynsla 
er minni er karlsins. Hins vegar 
er kynjajafnrétti á stefnuskrá rík-
isstjórnarinnar og er þar að auki 
lögfest í stjórnarskrá. Því skyldi 
ætla að velja ætti konu umfram 
karl í starf hjá ríkinu, þegar 
menntun og starfsreynsla hennar 
er áþekk eða meiri en karlsins.

Við samanburð á greinarhöf-
undi og karlumsækjendunum 
kemur eftirfarandi í ljós: Þor-
steinn og greinarhöfundur voru 
bæði metin hæf af dómnefnd til að 
gegna dómarastöðunni. Greinar-
höfundur hefir lengri og fjöl-
breyttari 12 ára starfsreynslu sem 
lögfræðingur, en Þorsteinn, með 8 
ára starfsreynslu, og tveir aðrir 
karlumsækjendur, sem metnir 
voru mjög vel hæfir, báðið með 7 
ára starfsreynslu. Hún hefir fram-
haldsmenntun á sviði lögfræði, 
sem Þorstein og tvo aðra karlum-
sækjendur, sem metnir voru mjög 
vel hæfir, skortir. Hún á að baki 
starfsnám erlendis, sem alla karl-
umsækjendurna skortir og hún 
lagði fram fræðirit með starfsum-
sókn, sem Þorsteinn gerði ekki.

Hinn sjálfsagði réttur til andmæla
Lágu mati dómnefndar á hæfni 
hennar til að gegna stöðu dómara 
hefði greinarhöfundur viljað and-
mæla. 

Í svarbréfi sínu til umboðs-
manns segir ráðherra hinn sjálf-
sagða andmælarétt sinn fyrir borð 
borinn, þar sem umboðsmaður 
kunni að hafa tekið afstöðu í mál-
inu fyrirfram. Upp úr stendur að 
ráðherra telur andmælaréttinn 
sjálfsagðan og mikilvægan þegar 
hann á í hlut.

Þegar greinarhöfundur óskaði 
eftir því við dómsmálaráðherra að 
fá að nýta andmælarétt sinn, við 
skipun í dómarastöðuna, fékk hún 
það ekki. Henni barst mat nefnd-
arinnar, sem legið hafði í dóms-
málaráðuneytinu í 2 vikur, 2 
dögum eftir að skammur frestur, 
sem ráðherra ætlaði henni til and-
mæla, rann út. Hinn sjálfsagði 
réttur til andmæla er því ekki svo 
sjálfsagður eftir allt saman þegar 
almenningur á í hlut.

Höfundur er lögfræðingur. Lengri 
útgáfa greinarinnar birtist á Vísi. 

Hinn sjálfsagði réttur til andmæla

RAGNHEIÐUR 
JÓNSDÓTTIR
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30%
afsláttur

Goða alvöru hamborgarar
398 kr/pk. áður 568 kr/pk.

Goða grísahnakkasneiðar bahamas
999 kr/kg. áður 1.669 kr/kg.

40%
afsláttur

Þú sparar 670 kr/kg

Goða lambalæri - frosið
839 kr/kg. áður 1.198 kr/kg.

Nettó samlokubrauð
99 kr/pk. áður 197 kr/pk.

50%
afsláttur

Ísfugl kjúklingabringur - ferskar
1.499 kr/kg. áður 2.704 kr/kg.

45%
afsláttur

Þú sparar 1.205 kr/kg

Goða grísagúllas
1.099 kr/kg. áður 1.834 kr/kg.

40%
afsláttur

Þú sparar 735 kr/kg

ATH
839 KR/KG

Frábærtverð
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UMRÆÐAN 
Dómstólar 

Fréttablaðið skýrir 
frá því 12. mars sl. 

að samkvæmt könnun 
fyrirtækisins Capac-
ent hafi traust til dóm-
stólanna ekki mælst 
yfir 50% frá því árið 
2002. Jón Steinar 
Gunnlaugsson hæsta-
réttardómari, Sveinn Andri 
Sveinsson hæstaréttarlögmaður 
og alþingismennirnir Lúðvík 
Bergvinsson og Sigurður Kári 
Kristjánsson hafa af því tilefni 
gerst talsmenn þess að hæstarétt-
ardómarar tjái sig meira um dóm-
störfin. Lúðvík hefur auk þess 
sagt að meginsjónarmið dómara 
varðandi viðhorf til laga og laga-
framkvæmdar ættu að vera opin-
ber. Féllu þau ummæli af því til-
efni að Jón Steinar hafði ritað 
grein í Morgunblaðið og lýst 
þeirri skoðun sinni að einungis 
ætti að dæma mál eftir skýringu 
á orðum lagagreinar. 

Orð Lúðvíks koma nokkuð á 
óvart þar sem alþingismönnum 
sem öðrum á að vera ljóst að dóm-
arar eiga samkvæmt stjórnarskrá 
einungis að fara eftir lögunum. Í 
stórum dráttum hefur það verið 

skilið svo að þeir fari 
að lögum skýrðum á 
þann hátt sem tíðkast 
hefur, kennt hafi verið 
í Háskóla Íslands og í 
heiðri haft af íslensk-
um dómstólum. Við 
samningu lagafrum-
varpa eru þessir skýr-
ingarhættir einnig 
hafðir í huga. Þessir 
skýringarhættir eru í 
samræmi við það sem 

tíðkast á öðrum Norðurlöndum og 
í Vestur-Evrópu a.m.k. 

Í Fréttablaðinu þennan sama 
dag kvartar leiðarahöfundur 
undan því að ekki séu allir dómar-
ar Hæstaréttar Íslands þjóð-
þekktir. Frá sjónarmiði fjölmiðla-
manna og alþingismanna má vera 
að þetta sé ljóður á ráði dómara 
en ekki trúi ég því að venjulegur 
Íslendingur hafi nokkurn áhuga á 
því að dómarar séu daglega að 
keppa við skemmtikrafta og 
stjórnmálamenn um rými í fjöl-
miðlum.

Traust byggist á dómum
Það er hins vegar ljóst að eigi að 
taka mark á framangreindum 
skoðanakönnunum virðist álit 
Íslendinga á dómsvaldinu mega 
vera betra. Þá verður ekki annað 
séð en að þetta sé einnig sú skoð-

un sem haldið er fram af mörgum 
fjölmiðlum og álitsgjöfum. Þótt 
það læðist líklega að einhverjum 
að menn mættu ef til vill kynna 
sér málin betur.

Íslendingar telja sig vera vel 
upplýsta þjóð og ekkert á að vera 
því til fyrirstöðu að þeir kynni 
sér störf dómstóla vilji þeir svo 
vera láta. Dómsmál eru rekin 
fyrir opnum tjöldum og allir 
dómar eru birtir hratt og örugg-
lega strax eftir uppkvaðningu 
þeirra. Aðgangur að íslenskum 
dómstólum er greiður og aðilar 
geta venjulega fengið mál sín 
afgreidd tiltölulega fljótt eftir 
málshöfðun. Fylgi málflytjendur 
réttarfarsreglum er á mál þeirra 
hlustað og dómar eru venjulega 
greinilega rökstuddir. Dómar 
eiga að vera það skýrir að aðilar 
dómsmáls velkist ekki í vafa um 
niðurstöðu og rökstuðning. Þeir 
eiga með aðstoð lögmanns síns að 
geta gert sér ljósa grein fyrir 
þýðingu dómsins. Dómarar munu 
flestir þeirrar skoðunar að dómur 
eigi að segja það sem segja þarf 
og eigi ekki að kalla á frekari 
útskýringar af hálfu dómara. 

Traust dómsvaldsins ætti að 
fara eftir dómunum. Opinber 
umræða í fjölmiðlum með þátt-
töku dómara um niðurstöðu ein-
staks dómsmáls á því að vera 

óþörf. Jafnvel hafa ýmsir fræði-
menn gengið svo langt að telja 
það hluta kerfisins að útskýring 
dómara á niðurstöðu sinni sé úti-
lokuð, því dómur eigi að vera 
endir allrar þrætu. Hins vegar er 
ekkert því til fyrirstöðu að for-
stöðumenn dómstóla eða jafnvel 
einstakir dómarar skýri almenna 
dómaframkvæmd og lýsi almenn-
um viðhorfum dómstóla. Það 
verður þó að huga að því að ein-
stakir dómarar við fjölskipaða 
dómstóla geta ekki lýst nema 
sínum eigin skoðunum. 

Hvað er átt við? 
Ég er þá kominn að því sem skoð-
anakönnunarfyrirtækið kallar 
traust á dómsvaldinu. Nú veit ég 
ekki á hvaða hátt spurning fyrir-
tækisins var borin fram, en það 
skiptir eðlilega miklu máli. Er 
verið að leita eftir skoðun almenn-
ings á niðurstöðum dómstóla eða 
því hvort dómskerfið sé svo vaxið 
að menn fái náð rétti sínum með 
málsókn fyrir dómstólunum? Á 
þessu er munur því að um dóms-
kerfið gilda réttarfarslög sem 
sett eru af Alþingi og það eru 
venjulega málfærslumenn eða 
saksóknarar sem höfða mál fyrir 
dómstólum. Eigi skoðanafyrir-
tækið við réttarkerfið með könn-
unum sínum er við fleiri að sak-
ast en dómara hafi almenningur 
ekki traust á dómstólum. 

Hér er þetta nefnt því nokkur 
viðamikil mál sem hafa komið til 
kasta dómstóla á síðari árum hafa 
ekki fengið þar efnisúrlausn því á 
skorti að þau yrðu svo lögð fyrir 
dómstóla að á þeim yrði tekið og 
því óhjákvæmilegt að vísa þeim 
frá dómi. Hefur þetta stafað af 
gallaðri rannsókn lögreglu, óskýr-
leika í kröfugerð saksóknara, 
mistökum lögmanna við að leggja 
grunn að máli og síðast en ekki 
síst af óskýrleika við samningu 
löggjafar á því sviði sem um var 
að ræða. Þá tefst lögreglurann-
sókn oft úr hófi fram. 

Ég treysti lesendum alveg til að 
finna þessum orðum mínum stað. 
Þetta virðist þó ekki rokka við 
trausti á þessum aðilum sam-
kvæmt mælingum. Lögreglan 
hefur til dæmis í raun traust 
flestra.

Ójafnvægi í frásögn 
Gefi ég mér að það sé efni dóma, 
sem hefur ekki meira traust en 
skoðanakannanir gefa til kynna, 
má velta fyrir sér ýmsum ástæð-
um fyrir þeirri útkomu. Það eru 
fjölmiðlarnir sem kynna efni 
dóma fyrir hlustendum sínum og 
lesendum og túlka þá.

Þessi kynning er frómt frá sagt 
misjöfn. Sjálft efni dómsins 
kemst að mínu viti oftast til skila 
enda dómarnir yfirleitt svo skýr-
ir að þeir eiga auðveldlega að 
skila sér og margir fréttamenn 

fjölmiðlanna hafa tamið sér að 
skila þeim óbrengluðum. 

Túlkun dóma í þeim málum, 
sem helst fá fjölmiðlaumfjöllun, 
misferst hins vegar oftar en ekki. 
Það stafar af ýmsum ástæðum. 
Algengt er að niðurstaða máls sé 
reifuð fyrst í fjölmiðli en síðar er 
lögmaður annars aðila eða verj-
andi fenginn til að bregðast við 
dóminum, sjaldan aðilar beggja 
eða saksóknari, hvað þá hlutlaus 
álitsgefandi. Ójafnvægi kemst 
þannig strax í frásögnina. 

Það virðist orðin útbreidd 
skoðun lögmanna að þeir selji 
ekki aðeins málflutning fyrir 
dómi heldur felist í þjónustu 
þeirra að halda einnig fram mál-
stað umbjóðanda síns opinber-
lega og þá einnig eftir að dómur 
fellur. 

Nýlegt dæmi má taka af frá-
sögn sjónvarps af hæstaréttar-
dómi í máli erfingja Halldórs 
Laxness gegn Hannesi Hólm-
steini Gissurarsyni. Fyrst var 
sagt frá dóminum en síðan tók 
lögmaður Hannesar við og gerði 
sem mest úr því sem ekki var 
tekið til greina. Ekkert samband 
virtist haft við lögmann erfingj-
anna svo séð yrði. Dómurinn féll 
þeim að vísu að mestu í vil en það 
sem frá dómstólnum kom var 
úrskurður hlutlauss aðila og 
væru menn því ekki vanir frá 
íslenskum fjölmiðlum þætti það 
undarlegt að stilla hlutlægri frá-
sögn og niðurstöðu upp gegn 
hlutdrægri frásögn annars aðil-
anna. Dómstóllinn er enginn per-
sónulegur andstæðingur Hann-
esar Hólmsteins Gissurarsonar 
frekar en nokkurs annars. Aðeins 
er verið að dæma um gerðir hans 
í þessu ákveðna máli. Slík frá-
sögn er því miður frekar orðin 
regla en undantekning. 

Þetta dæmi er auðvitað frekar 
saklaust og ég geri ráð fyrir því 
að upplýstur áhorfandi frétta-
tíma sjónvarpsins hafi aðeins 
yppt öxlum og pirrast lítillega 
yfir óvandaðri fréttamennsku. 

Snúið út úr dómum
Verra er hins vegar þegar dómar 
eru gerðir að fjölmiðlafári og 
leikurinn berst jafnvel inn á 
Alþingi. Efni þeirra er þá oft túlk-
að með slíkum hætti að dómar-
arnir sem sömdu dóminn kannast 
ekkert við hugarsmíð sína. Má 
nefna ýmis fræg dæmi um þetta. 

Fyrstu frásagnir fjölmiðla af 
dómi í öryrkjamálinu voru til 
dæmis vel skiljanlegar og menn 
fótuðu sig vel á niðurstöðunni. 
Valdamikill stjórnmálamaður gat 
hins vegar ekki sætt sig við nið-
urstöðuna og taldi dóminn óskilj-
anlegan. Umræðan um málið varð 
eftir það lítt skiljanleg og hafði 
ekki mikið með dóminn að gera 
og var dómurunum framandi. 
Þær smávægilegu athugasemdir 
og skýringar sem þeir gerðu við 
umræðuna varð eingöngu olía á 
eldinn. 

Hér verður ekki frekar um 
þetta fjallað, en dæmið sýnir að 
tæpast hefði það verið dómsvald-
inu til framdráttar ef dómarar 
hefðu farið að blanda sér í umræð-
una.

Höfundur er fyrrverandi hæsta-
réttardómari. Seinni grein Hrafns 

birtist í Fréttablaðinu á morgun.

HRAFN BRAGASON 

HÆSTIRÉTTUR  Ekkert á að vera því til fyrirstöðu að almenningur kynni sér störf 
dómstóla. Dómsmál eru rekin fyrir opnum tjöldum og allir dómar eru birtir hratt og 
örugglega, segir meðal annars í greininni. 

Traust á dómsvaldi í skoðanakönnunum I 

Verra er hins vegar þegar 
dómar eru gerðir að fjölmiðla-
fári og leikurinn berst jafnvel 
inn á Alþingi. Efni þeirra er þá 
oft túlkað með slíkum hætti 
að dómararnir sem sömdu 
dóminn kannast ekkert við 
hugarsmíð sína.
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Sundkonan Erla Dögg Haraldsdóttir, sem náði 
ólympíulágmarkinu í tveimur greinum á Meist-
aramóti Íslands í sundi, þarf á stórum fataskáp 
að halda. Hún er veik fyrir fötum og þá sérstak-
lega gallabuxum.

Þrátt fyrir að sundkonan Erla Dögg Haraldsdóttir 
verji miklum tíma ofan í laug gefur hún sér tíma til 
að kíkja í búðir og hefur gaman af því að kaupa sér 
föt. 

„Ég er mest fyrir gallabuxur og boli og á Levi‘s- og 
Diesel-gallabuxur í stöflum. Um daginn var ég að 
rölta niðri í miðbæ Reykjavíkur og kíkti inn í 
verslunina Munthe plus Simonsen á Vatnsstíg. Þar 
fann ég rosalega flottar drapplitaðar gallabuxur sem 

ég féll strax fyrir enda eru þær ólíkar þeim sem ég á 
fyrir,“ segir Erla Dögg.

Buxurnar, sem eru með snúnum saumum og 
tvöföldum rassvösum, eru þröngar að neðan og notar 
hún þær annað hvort við stígvél eða opna skó. 

Erla, sem sigraði sexfalt á Meistaramóti Íslands í 
sundi um helgina og setti fjögur Íslandsmet, náði 
lágmarkinu fyrir Ólympíuleikana í Peking í 200 
metra fjórsundi og 100 metra bringusundi. Fyrir 
fjórum árum var hún einungis 0,14 hundruðustu úr 
sekúndu frá því að ná lágmarkinu og var takmarkið 
að ná því næst. 

„Ég fór á Ólympíuleikana í Aþenu fyrir fjórum 
árum og þá varð ég enn ákveðnari í því að komast 
núna,“ segir Erla Dögg. Leikarnir í ár leggjast vel í 
hana og hún neitar því ekki að hún muni nota lausan 
tíma til að kíkja á markaði í Peking. vera@frettabladid.is

Öðruvísi gallabuxur

Erla Dögg á gallabuxur í 
stöflum en þessar, sem 
eru drappplitaðar, með 
snúnum saumum og 
tvöföldum rassvösum, 
eru ólíkar þeim sem 
hún á fyrir.

DRESSAÐIR UPP
Feðgarnir Björn Ingi 
Hilmarsson og Arnmundur 
Ernst Backman fóru nýlega 
í búðir og völdu föt hvor á 
annan.
TÍSKA 4

NÁTTÚRAN.IS
Listakonan Guðrún Tryggvadóttir 
heldur úti vefsíðu þar sem hún fjallar 
um náttúruvernd í sem víðustum 
skilningi. 
HEILSA 6
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[ ]Pottar þurfa að vera til í öllum stærðum. Stór þegar von er á mörgum 
í grjónagrautinn í hádeginu og lítill þegar allir afboða komu sína.

Rjúkandi 
Ottósopi
FÁTT KEMUR DEGINUM Á EINS 
GOTT RÓL OG NÝLAGAÐUR 
ESPRESSO Á HELLUNNI HEIMA.

Margir eiga í eldhúsinu 
gamaldags espresso-kaffikönnu 
til uppáhellinga á eldavélinni, 
en sú hönnun er í senn sígild, 
gamaldags og fögur. Nú hefur 
hún hins vegar eignast keppi-
naut í ástralskri stallsystur sinni, 
sem reyndar heitir Ottó, en Ottó 
hefur þann kost líka að búa yfir 
kröftugum gufustút til að flóa 
mjólk svo hægt sé að útbúa 
ilmandi cappuccino, latté eða 
aðrar útfærslur af ljúffengum 
kaffidrykkjum heimsins um leið 
og rótsterkur espressóinn rennur 
í gegn.

Ottó-espressokaffikönnuna 
verður fyrst hægt að kaupa þegar 
maísól tindrar hæst á www.
ottoespresso.com. - þlgTímarit og dagblöð er oft erfitt 

að hemja á borði. 

Á hringlaga borðum sem 
standa ekki uppi við 
vegg er erfitt að 
koma fyrir möppum 
eða rekkum undir 
tímaritin. Tyrk-
nesku hönnuðirnir 
á hönnunarstofunni 
Ünal&Böler hönn-
uðu sniðugt borð 
með innbyggðum 
tímaritarekka.

Í miðju borðinu er skál 
í mörgum lögum sem hægt er 
að stinga tímaritunum ofan í. Blöð-

in raðast í hring eins og blóm á 
miðju borðinu sem hönnuðirnir 

nefna „Kase“ sem þýðir 
skál á tyrknesku. 

Alper Böler & 
Ömer Ünal stofn-
uðu hönnunarstof-
una árið 2000 og 
hafa verk þeirra 
hlotið fjölda verð-
launa. Nánar má 
lesa um verk 

þeirra á vefsíðunni 
www.ub-studio.com 

heida@frettabladid.is

Blöðin raðast eins 
og blóm í borðið

Tímaritahirslan í miðju borðinu nýtist einnig sem skál. MYND/ÜNAL&BÖLER

Tímaritin raðast eins og 
blóm á miðju borði.



Sykursæt 
hönnun
FYRIR ÞÁ SEM VILJA GERA KAFF-
IÐ SITT SÆTT ÁN ÞESS AÐ NOTA 
SYKUR ER ÁGÆTT AÐ NOTA 
ÞETTA SÆTA BOX.

Þetta skemmti-
lega mynd-
skreytta box 
er úr lín-
unni Sweety, 
frá Ritzenhoff, 
en eins og heit-
ið gefur til kynna er því ætlað 
að geyma sætuefni. Hægt er að 
velja sér box með ýmsum mynd-
um, svo sem af konu að drekka 
kaffi, annarri að fá sér köku og 
fleiru sem gefur vísbendingu um 
hlutverk boxsins. Fæst í Casa á 
1.000 krónur.  - rve

Innréttingar úr stáli njóta 
vinsælda inni á heimilum jafnt 
sem á veitingastöðum og í 
mötuneytum.

Íslensk eldhús eru meira og 
minna stálklædd og Brynjar Har-
aldsson, eigandi fyrirtækisins 
Frostverks, segir verkefnin næg. 
Frostverk smíðar stálinnrétting-
ar bæði fyrir heimili og fyrirtæki 
og sá meðal annars um alla stál-
smíði á veitingastöðunum í Leifs-
stöð, Perlunni og Ráðhúsinu.

 „Upphafið að okkar innrétt-
ingasmíði var í raun verkefnið í 
Ráðhúsinu,“ segir Brynjar. „Arki-
tektastofan Stúdíó Grandi teikn-
aði þar allt inn en vegna tímaleys-
is var ekki hægt að fá innréttingar 
að utan svo þá var talað við okkur. 
Eftir það höfum við smíðað mest-
allt sem þau teikna.“ 

Frostverk er eina fyrirtækið  
hér á landi sem smíðar kæli- og 
hitatæki og sérsmíðar kæli- og 
frystiskúffur í eldhúsinnrétt-
ingar. Skúffurnar geta litið eins 
út svo enginn útlitsmunur er þá á 
hnífaparaskúffunni og kælinum 
við hliðina.

„Við höfum smíðað eyjur og 
borð þar sem öll tæki eru í einni 
heild. Þá er komið fyrir ofni og 
vaski og til dæmis tveimur kæli-
skúffum og einni með frosti. Svo 
eru venjulegar skúffur fyrir 
áhöld og við smíðum þetta allt 
nema ofninn.“

Brynjar segir allan gang á 
verkefnum og fólk komi bæði 
beint til þeirra með óskir um sér-
smíði en fyrirtækið vinni líka 
fyrir arkitekta. Í gömlum húsum 
þurfi oft að tilsníða stálið því 
munað getur þó nokkrum senti-
metrum á borðum og bekkjum í 
upprunalegum innréttingum en 
nú er vinsælt að klæða innrétt-
ingar með stáli.

„Á síðustu tveimur árum höfum 
við smíðað gífurlega mikið af 
stálborðum í eldhús sem eru bród-
eruð sem ég kalla, en það er þegar 
sníða þarf stálið kringum glugga-
syllur og kanta og skakka veggi. 

Við höfum líka sérsmíðað vaska 
sem geta orðið ansi ævintýralegir 
sumir.“ Brynjar kvartar ekki yfir 
verkefnaskorti og segir stóru 
verkefnin skemmtileg. Þau séu 
ögrandi og erfið því oft er um 
frumgerðir að ræða, til dæmis í 
kælitækjum, sem ekki gefist tími 
til að prófa áður.

„Venjulega þegar framleiðend-
ur erlendis smíða nýtt tæki er það 
prófað í eitt ár. Við hérna á Íslandi 
smíðum tæki sem fara strax í 
notkun og verða bara að standa 
sig. Þetta geta verið erfið verk-
efni en líka ögrandi og skemmti-
leg.“ heida@frettabladid.is

Bródera stálið í eldhúsin

Brynjar Harðarson, eigandi Frostverks, kvartar ekki undan verkefnaskorti. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Fyrir líkama og sál
FALLEGT TESETT GETUR GERT TETÍMANN AÐ 
HÁTÍÐARSTUNDU.

það getur verið róandi fyrir hugann að dreypa 
á bolla af jurtatei, auk þess sem margar teg-
undir af tei gera líkamanum mjög gott. Þá 
er ekki verra að eiga fallegt tesett til þess 
að bera fram í en þetta hérna fæst í Gallerí 
Kína og kostar 5.900 krónur. - eö

Atlantskaup ehf. Bæjarflöt 6,112 Reykjavík  S: 533 3700
Upplýsingar á www.atlantskaup.is

STIGAR OG HANDRIÐ ÚR GLERI OG STÁLI

ÚTI SEM INNI

BÍLSKÚRAR • SVALIR • BAÐHERBERGI • STOFUR • ELDHÚS • VERSLANIR • IÐNAÐARHÚSNÆÐI

verslunina

Steinteppi
& epoxy 
gólfefni

eldhúsið stigann

Sími 864 6600 | www.steinteppi.is | steinteppi@steinteppi.is

ARININN ELDHÚSIÐ VINNUSTAÐURINN

Sölustaðir:  Járn & Gler · Garðheimar · Húsasmiðjan · Egg · Búsáhöld Kringlunni · Pottar og Prik Akureyri · Gallerý kjöt og Fiskisaga · www.weber.isáhöld Kringlunni ·
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Feðgarnir Björn Ingi Hilm-
arsson og Arnmundur Ernst 
Backman brugðu nýverið á leik 
og völdu föt hvor á annan.  

Arnmundur, sem er nemi á þriðja 
ári í Menntaskólanum við Hamra-
hlíð og einn liðsmanna Morfís-liðs 
MH, valdi föt á föður sinn í versl-
uninni Bask á Laugavegi.

Fyrir valinu urðu gallabuxur, 
skyrta, svört peysa og svartir stiga-
skór og þegar Björn Ingi var kom-
inn í fötin komst sonur hans svo að 
orði: „Þarna er kominn pabbinn 
sem ég eignaðist aldrei,“ en Arn-
mundur hvíslaði því að blaðamanni 
að hann hefði oft furðað sig á fata-
smekk föður síns. Eftir að Björn 
Ingi hafði fengið leiðbeiningar frá 
afreiðslustúlkunni um hvar buxna-
strengurinn, sem hann hafði helst 
til of hátt uppi, ætti að vera sagðist 
hann bara nokkuð ánægður með 
útkomuna. „Ég gæti jafnvel hugsað 
mér að vera svona til fara.“

Björn Ingi, sem leikur um þessar 
mundir í Jesus Christ Superstar 
ásamt því að vera í fæðingarorlofi, 
langaði mikið til að sjá son sinn í 
fötum úr Herrafataverslun Kor-
máks og Skjaldar. „Hann er reynd-
ar yfirleitt mjög snyrtilega klædd-
ur og ég get ekki kvartað yfir 

fatasmekk hans ef frá er talinn sá 
tími sem hann virtist ekki getað 
hysjað upp um sig buxurnar,“ segir 
hann og hlær. „Hann spáir að 
minnsta kosti mun meira í föt en ég 
gerði á hans aldri. Mér leið yfirleitt 
bara best í íþróttabuxum,“ bætir 
hann við.

Arnmundur leyfði föður sínum 

að ráða ferðinni hjá Kormáki og 
Skildi og var ekki síður ánægður 
með útkomuna. Þeir feðgar sam-
mældust um að þarna væri jafnvel 
útskriftardressið komið. Arnmund-
ur, sem venjulega gengur í galla-
buxum og hettupeysu, lifði sig inn í 
hið nýja tennis-lúkk og pósaði af 
stakri snilld. vera@frettabladid.is

„Svona er hann pabbinn 
sem ég eignaðist aldrei“

Arnmundur gengur yfirleitt í gallabuxum 
og hettupeysu.

Birni Inga líður yfirleitt best í íþrótta-
buxum en það hefur stundum farið fyrir 
brjóstið á syni hans.

Loðstígvél má ekki setja inn í skáp strax. Íslenska veðrið er óút-
reiknanlegt svo hælaskór og kuldabomsur verða að fá að standa hlið 
við hlið í skóhillunni.

Arnmundur Ernst valdi gallabuxur, 
skyrtu, peysu og svarta strigaskó úr Bask 
á pabba sinn og voru báðir ánægðir 
með útkomuna. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Svona myndi 
Björn Ingi vilja sjá 
Arnmund til fara 
og var Arnmundur 
mjög sáttur við hið 
nýja útlit. Skórnir, 
buxurnar, skyrtan, 
peysan, trefillinn 
og hatturinn eru 
úr Herrafataversl-
un Kormáks og 
Skjaldar.

HEKLAÐAR FLÍKUR ERU FLOTTAR, AUK ÞESS SEM FLJÓTLEGT ER AÐ BÚA ÞÆR 
TIL FYRIR ÞÆR SEM KUNNA AÐ MUNDA HEKLUNÁL. 

Í mörgum prjónablöðum er að finna uppskriftir að hekluðum fatnaði, svo sem 
peysum og jafnvel pilsum. Þó að heklmynstur séu fjölbreytileg í útliti er grunn-
urinn alltaf sá sami og mynstrin yfirleitt einföld og auðveld við að eiga. 

Guðrún Hannele, verslunarstjóri í Storkinum á Laugavegi 59, segir ungar 
stúlkur spenntar fyrir hekli og býður hún öðru hvoru upp á námskeið í því. Kennt 
er einu sinni í viku, alls fjögur skipti frá klukkan 18 til 21. 

Uppáhald þeirra ungu

Jakkapeysa í Storkinum gefur hugmynd um 
hvað hægt er að gera með hekli og útsaum. 

Nýjar vörur
Sportjakkar

Stuttkápur

Vattkápur

Ullarkápur

Silkislæður

Mörkinni 6, s. 588 5518

Þægilegur, saumlaus og fallegur fatnaður. S. Gunnbjörnsson ehf.

Nýtt á Íslandi!   NO STRESS

20% afsláttur 
fram á laugardag

Láttu
taka
eftir
þér!Ein heitasta 

búðin í dag!
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Hollenski fatahönnuðurinn 
Frans Molenaar sýndi á dög-
unum sumarlínuna fyrir árið 
2008. 

Sýningin fór fram á Amstel-hótel-
inu í Amsterdam og þótti einkenn-
andi fyrir hönnuðinn. Fáguð, falleg 
og dömuleg.

Barðastórir hattar og aðskornir 
jakkar í anda sjötta og sjöunda ára-
tugarins voru áberandi.

Molenaar er þekktur fyrir ein-
faldan stíl og glæsileika og gæði í 
efnisvali. Eftir að hafa unnið hjá 
stórum tískuhúsum í París eins og 
Guy Laroche og Nina Ricci stofnaði 
hann sitt eigið tískufyrirtæki í Hol-
landi árið 1967. Hann segir fata-
hönnun einungis áhugamál en kynn-
ir þó tvær línur á hverju ári og 
stefnir á hundrað línur á 75 ára 
afmælisdaginn sinn en hann er 68 
ára.  - rat

Sumarlína 
Molenaar

Kvenleg höfuðföt og aðskornir jakkar 
sáust í sumarlínu Frans Molenaar.

Úr háborg tískunnar
BERGÞÓR BJARNASON SKRIFAR FRÁ PARÍS

Bleikt skraut úr plasti og viði
Í töskum og skóm er ekki um að ræða neinar byltingar sumarið 
2008. Fylgihlutir fylgja þeirri þróun sem hefur verið í gangi síð-
ustu árstíðir. Töskur eru enn í ofurstærð og sandalar fyrir þetta 
sumar eru með þykkum botni hvort sem um er að ræða fyllta 
hæla, svokallaða platform-hæla eða venjulega hæla. Oft eru 
sandalarnir úr strigaefni. Sólarnir eru áfram þykkir að framan, 
jafnvel tveggja til þriggja sentimetra þykkir en það er mun þægi-
legra þegar hælar eru háir. Það er sömuleiðis staðreynd, hælar 
eru ekkert að lækka. Reyndar má aðeins sjá skó og sandala sem 
eru fínlegri og með mjórri hælum en síðustu misseri en skórnir 
endurspegla þá tískulínur sem eru stílhreinni. Oft eru hælarnir 
þykku úr viði og passa þá vel við klæðnaðinn í anda áttunda ára-
tugarins eins og hjá Soniu Rykiel. Í sumar verða sömuleiðis áber-
andi mjög nýstárlegir hælar með mismunandi lagi, til dæmis þrí-
hyrndir (Sergio Rossi, Fendi) eða ferkantaðir eins og finna má 
hjá Marc Jacobs. Í einni útgáfu hans er hællinn aðeins á fram-
hlutanum, líkt og enginn hæll sé á afturhluta skónna. Minna er af 
lökkuðu leðri en áður bæði í skóm og töskum þótt það sé ekki 
alveg horfið. 

Töskurnar eru eins og síðustu misseri stórar og ekki er verra 
ef þær eru úr dýrum skinnum til dæmis krókódíl eins og í hvítu 
og svörtu töskunum hjá Dior. Guess veðjar á strút en Gucci og 
Tod‘s á snák. Yves Saint Laurent heldur sig enn við metsölutösku 
sína Muse en hún hefur verið á toppnum í nokkur misseri. Eins 
og skórnir endurspegla handtöskurnar sterka liti sumarsins. Til 
dæmis sólgult eins og sést í striga Louis Vuitton þetta sumarið. 
Skærgrænt er ríkjandi sem og blátt og rautt. Fúshíableikt er einn 
aðalliturinn í sumar en einnig má sjá margar útgáfur af bleiku, 
allt frá fölbleiku yfir í sterkan bleikan lit. Allir fylgihlutirnir eru 
til í bleiku, skór, töskur, belti, hálsfestar og svo mætti áfram 
telja. Málmlitir eru á útleið þótt enn megi finna gyllt hjá YSL og 
fleirum.

Skartgripir eru áberandi og í yfirstærð. Ekki fer milli mála að 
andi sjöunda og áttunda áratugarins svífur yfir vötnum. Skart-
gripir eru ekki lengur úr eðalmálmum eða dýrum steinum heldur 
plexi-harðplasti sem er aðalefnið. YSL býður upp á margar mis-
munandi hálsfestar úr plexi og gylltum málmi eða risastórar 
stjörnur, sömuleiðis úr plexi. Það þýðir þó ekki að þessir skart-
gripir séu á spottprís. Til dæmis er ein stjörnuhálsfesti YSL á 
2.560 evrur. Plexíið er einnig í aðalhlutverki hjá Christian Lac-
roix sem hannar stór armbönd með semelíusteinum í mismun-
andi litum. Fylgihlutir sem og fatnaður lofa því litríku og lifandi 
sumri. bergb75@free.fr 

Skeifunni 11  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517-6460  •  Fax: 517-6465
www.belladonna.is

Léttar yfi rhafnir 
stærðir 42-58

Léttar yfi rhafnir 
stærðir 42-58



[ ]Ávextir eru góður biti milli mála. Í staðinn fyrir popp og 
nammi fyrir framan sjónvarpið er sniðugt að setja þurrkaða 
ávexti í skál.

Hvernig spörum við orku og hvernig verjumst 
við eiturefnum? Þessum spurningum og ótal 
öðrum verður svarað framvegis í litlum klausum 
á síðum Alltsins. Listakonan Guðrún Tryggva-
dóttir stendur þar á bak við.

„Þetta verða vistvæn húsráð sem eiga að hjálpa fólki 
í innkaupum á hlutum og notkun á þeim,“ byrjar Guð-
rún þegar hún er beðin að útskýra tilgang greinanna 
sem birtast munu frá henni í Fréttablaðinu. „Þetta 
eru upplýsingar af vefnum www.natturan.is og þær 
eru komnar þar inn fyrir atbeina starfsfólk vefsins. 
Til dæmis fróðleikur um hvernig ýmsir hlutir á heim-
ilinu voru gerðir, hvernig á að spara orku á notkunar-
tíma þeirra og hvernig þeim verður fargað á sem 
bestan hátt.“ Guðrún segir allar vörur hafa mögu-
leika á því að vera vottaðar og viðurkenndar og 
útskýrir það nánar. „Það eru til borð sem eru úr viði 
úr sjálfbærum skógum og það er til vottun fyrir 
því.“ 

Guðrún, sem er myndlistarkona, bjó og starfaði við 
list og hönnun erlendis um átján ára skeið, fyrst í 
París og síðan í München. „Þegar ég kom heim þótti 
mér svo vænt um þetta land en fannst vera farið illa 
með það. Við gætum gert svo miklu betur og nýtt 
okkur þá forgjöf sem við höfum. Ég hugsaði hvernig 
ég gæti lagt mitt af mörkum til þjóðfélagsins, til nátt-
úrunnar og til að búa til betri framtíð fyrir þennan 
heim.“ 

Afsprengið af þessum hugleiðingum Guðrúnar er 
vefurinn www.natturan.is. Hann fór í loftið á degi 
umhverfisins 25. apríl fyrir ári og veitir margs konar 
upplýsingar sem fólk á að geta nýtt sér í dagsins önn, 
því eins og Guðrún orðar það: „Fólk á ekki að þurfa 
að vera umhverfisfræðingar til að kaupa þvottaefni 
sem ekki drepur fiskinn í sjónum.“   

Guðrún kveðst njóta sérfræðiþekkingar fjölda 
fólks við vinnslu vefsins. „Við höfum viðað að okkur 
gríðarlegum upplýsingum, púslað saman og unnið úr 
þeim. Fengum styrk af fjárlögum í ár, sem er viður-
kenning á því að við séum að uppfylla þörf sem var 

fyrir hendi og miðla upplýsingum sem ríkinu ber í 
raun skylda til að koma til neytenda. Þetta er samt 
unnið af áhuga til að geta byggt upp vistvænni heim. 
Við getum það ekki ef allir halda áfram að kaupa það 
sem er framleitt á neikvæðan hátt,“ segir Guðrún og 
bætir við: „Ég vil koma samvisku fólks í gang því við 
erum öll hluti af umhverfinu.“ 

gun@frettabladid.is

Erum hluti af umhverfinu

Guðrún er gegnheill umhverfissinni og leggur sitt af mörkum 
með því að miðla fróðleik til almennings á www.natturan.is 
og líka í Fréttablaðinu.   FRÉTTABLAIÐ/ARNÞÓR

Frískandi og mildir hreinsiklútar 
fyrir augn- og andlitsfarða.

Fást í verslunum um land allt.

RAFMAGNSHITARAR

VERÐ FRÁ 1.990
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Hótel Laki
Ný heilsulind í haust
BLS. 4
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Við tökum vel á móti þér

Frábær aðstaða

Góður matur B
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Gisting í tveggja manna herbergi.
4 rétta hátíðarmatseðill.

Dinnertónlist og dansleikur.
Brunch.

Föstudag til laugardags. kr. 8.400.-
Laugardag til sunnudags. kr. 9.400.-
Bjóðum upp á fordrykk í 
Sögusetrinu. kr. 950.-

Verð án gistingar kr. 4.900.-

Frá 15/04 til 15/06 2008

Heill dagur á Strandarvelli.

Gisting í tveggja manna herbergi.
3 rétta kvöldverður.
Morgunverður.

Á leiðini heim: Komið við á 
Strandavelli og tekinn einn hringur.

Verð kr. 11.000.-

Dags. 23/02 2008
Forréttirðalréttir
Svið, reykt og ný; sviðasulta, 
sviðalappir og aðrir réttir.
Eftirréttahlaðborð
Kvöldið byrjar kl. 19:00 með fordrykk 
í Sögusetrinu þar sem verður messað 
yfir fólki.
kl. 20:00 byrjar borðhald með ýmsum 
skemmtiatriðum.
Veislustjóri verður Árni Johnsen

Eftir borðhald og skemmtiatriði er 
dansleikur.
Verð án gistingar kr. 3.900.-
Verð með gistingu kr. 8.400.-

Fundir og ráðstefnur 
frá 2- 200 manns
Árshátíðir.
Brúðkaupsveislur.
Afmælisveislur.
Fermingaveislur.

Gerum tilboð í veislur og veitingar.
Pinnamatur/brauðtertur/snittur/
hlaðborð/a la carte/kökuhlaðborð/
hádegisverður/kvöldverður og fleira. 
Salur fyrir allt að 240 manns.

Óvissuferðir/Jeppaferðir/Njáluferðir/
strandferð með hertrukk/fjórhjóla-
ferðir/hestaferðir

Árshátíðir Golf og hótel Sviðamessa Allt hitt

Við tökum vel á móti þér

Frábær aðstaða

Góður matur

Fundir og ráðstefnur 
frá 2- 200 manns
Árshátíðir.
Brúðkaupsveislur.
Afmælisveislur.
Fermingaveislur.

Gerum tilboð í veislur og veitingar.
Pinnamatur/brauðtertur/snittur/
hlaðborð/a la carte/kökuhlaðborð/
hádegisverður/kvöldverður og fleira. 
Salur fyrir allt að 240 manns.

Óvissuferðir/Jeppaferðir/Njáluferðir/
strandferð með hertrukk/fjórhjóla-
ferðir/hestaferðir

Allt hitt
Frá 15/04 til 15/06 2008

Heill dagur á Strandarvelli.

Gisting í tveggja manna herbergi.
3 rétta kvöldverður.
Morgunverður.

Á leiðini heim: Komið við á 
Strandavelli og tekinn einn hringur.

Verð kr. 11.000.-

Golf og hótel 
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Suðurland er líkt og demöntum skreytt kóróna þegar kemur að 
fögru og fjölbreyttu landslagi, en víða má samtímis sjá merlandi 
haf, ískalda jökla, tignarleg fjöll og fegurstu fossa. 

Einn tilkomumesti gimsteinn kórónunnar er útivistarparadísin 
Þórsmörk, sem afmarkast af Mýrdalsjökli í austri, Krossá í suðri 
og Markarfljóti í norðri.

Þórsmörk dregur nafn sitt af guðinum Þór. Þar er veðurfar 
bæði gott og hlýtt vegna hárra fjalla sem umkringja svæðið og 
vernda það fyrir úrkomuskýjum. Gróðursæld er með eindæm-
um í Þórsmörk þar sem svæðið er náttúrulega varið fyrir búfén-
aði vegna torfærra áa og jökla, en þar vaxa blaðmosar, burknar 
og birkitré.

Þórsmörk hefur ævinlega verið eftirlæti útivistarfólks og er 
þar fjöldi gönguleiða, eins og á jökulinn, um Laugaveg, Fimm-
vörðuháls og fleiri fallegar náttúruperlur. Mesti farartálmi Þórs-
merkurfara er Krossá, sem er köld og ströng jökulá sem breytir 
sér oft. Nokkur banaslys hafa orðið í ánni, en brú hefur verið 
gerð fyrir fótgangandi vegfarendur. - þlg

Djásn í kórónu Þórs

Íslenski hesturinn er af einu merkasta hestakyni 
heims og hefur í gegnum aldir verið samofinn menn-
ingu og þjóð.

Hinn 1. ágúst næstkomandi hefst á Friðheimum 
í Bláskógabyggð fagleg sögu- og gangtegundasýn-
ing sem hugsuð er til fróðleiks og skemmtunar fyrir 
ferðamenn. Sýningin, sem kallast „Stefnumót við ís-
lenska hestinn“, er í senn fræðandi og skemmtileg 
upplifun, en á henni er leikin tónlist og kynningar-
texti, sem til er á nokkrum tungumálum. 

Eftir sýninguna er ferðafólki boðið inn í hesthús 
þar sem heitt er á könnunni og hægt að komast í ná-
vígi við hross, taka myndir og spjalla við knapa.

Friðheimar eru níutíu kílómetra frá Reykjavík, í 
Reykholti við þjóðveg 35 á leið til Gullfoss og Geysi. 
 - þlg

Stefnumót við íslenska hestinn

Íslenski hesturinn er dýrgripur og vinsæll um allan heim.
FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Á heilsustofnun Náttúrulækn-
ingafélagsins í Hveragerði 
sækir fólk sér heilsubót og 
vellíðan fyrir líkama og sál. 

Heilsustofnun NLFÍ stendur í 
gróðri vöfðum Hveragerðisbæ 
miðjum. Pláss er fyrir 140 dvalar-
gesti og staldra flestir við í fjórar 
vikur. Boðið er upp á leirböð, gufu 
og líkamsrækt og þjónustu lækna, 
sjúkraþjálfara og íþróttafræð-
inga. Lengri og styttri gönguferð-
ir eru fastur liður á degi hverjum 
og hollt fæði er einn af undirstöðu-
þáttum þeirrar heilsueflingar sem 
unnið er að. Friðsælt umhverfi er 
líka vel fallið til útivistar og nátt-
úruskoðunar. 

Heilsustofnun NLFÍ tók til starfa 
í júlí árið 1955. Fyrir utan bygging-
una er brjóstmynd af Jónasi Kristj-
ánssyni lækni sem kom henni á fót. 
Hann var einn af brautryðjendum 
náttúrulækningastefnunnar á Ís-
landi.

Að sögn Guðrúnar Friðriks-
dóttur þjónustustjóra, sem starf-
að hefur hátt í þrjátíu ár á stofn-
uninni, er aðsóknin þangað stöðug 
en þó aldrei mjög löng bið þannig 
að allir komist að sem vilji. Hún 
segir marga leita þangað eftir veik-
indi og aðgerðir og til að ráða bót á 
lífsstíls- og heilsufarsvandamálum. 
„Fólk getur komið inn af götunni,“ 
segir hún. „En flestir hafa tilvísun 
frá lækni því þá tekur ríkið þátt í 
kostnaði.“     - gun

Heilsan efld í Hveragerði
Baðhúsið er opið alla daga frá hálf átta á morgnana til níu á kvöldin. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Heitu pottarnir eru sannkallaðar heilsulindir.

Hér er tekið á því í líkamsræktaraðstöð-
unni sem er opin frá sjö á morgnana til 
ellefu á kvöldin. Guðrún þjónustustjóri 
lítur yfir sviðið.

Í setustofunni lætur fólk fara vel um sig. 
Þar eru bækur, blöð, töfl, spil og tölvur. 

Gönguleiðir í Þórsmörk eru heillandi og víða skemmtilegir göngustígar sem 
öllum henta. Hér má sjá ferðalanga njóta slökunar, göngu og klifurs á göngu-
leiðinni milli Húsadals og Langadals.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Heimsfræga Hekla

Vinsælt er að ganga á Heklu. Þótt snjóalög séu oft mikil og þung á fjallinu er 
toppurinn jafnan snjólaus vegna jarðhita á milli eldgosa.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hún hefur verið kölluð inngangur helvítis og jafnvel helvíti 
sjálft, en einnig drottning íslenskra fjalla, og er vel að þeim titli 
komin.

Hekla hefur spúð eldi yfir Ísland og Íslendinga allt frá árinu 
1104 svo vitað sé og gaus síðast í febrúar árið 2000. Heklugos 
gera sjaldan boð á undan sér, en síðast var hægt að spá fyrir um 
eldgosið korteri áður en það hófst. Enn er búist við að Hekla fari 
að gjósa hvað úr hverju, enda með eindæmum duglegt og virkt 
eldfjall sem borið hefur hróður Íslands um víðan völl og er lang-
þekktasta fjall Íslendinga á heimsvísu.

Hekla er í Rangárvallasýslu og sést víða að, enda auðþekkjan-
leg fyrir hávaxinn þokka (1.488 m) og gífurlega formfegurð. Í 
jarðfræðilegu tilliti er Hekla ung, en meginhluti hennar er tal-
inn vera yngri en 2.500 til 7.000 ára gamall. Hekla stendur á mjög 
virkri jarðskorpu þar sem Suðurlandsbrotabeltið og Suðurlands-
gosbeltið mætast, en fjallið sker sig frá öðrum íslenskum eld-
fjöllum að því leyti að kvikuhólf hennar er mun dýpra en í öðrum 
fjöllum landsins, eða á ellefu kílómetra dýpi í jarðskorpunni.

Mikil hjátrú tengdist Heklu í aldanna rás, eins og tenging 
hennar við djöful þess neðra, en náttúrufræðingarnir Bjarni 
Pálsson og Eggert Ólafsson vildu afsanna að Hekla væri anddyri 
helvítis og gengu fyrstir manna á fjallið árið 1790. - þlg
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Á bænum Efri-Vík við Kirkju-
bæjarklaustur er rekið heilsu-
hótelið Laki, þar sem verið er 
að byggja heilsulind.

Hjónin Hörður Davíðsson og Sal-
óme Ragnarsdóttir höfðu rekið 
bændagistingu í þrjátíu ár áður en 
þau réðust í byggingu Hótels Laka. 
Þau reka nú hótelið í samstarfi við 
Evu Björk Harðardóttur og Þor-
stein M. Kristinsson. 

Á hótelinu er lögð áhersla á 
heilsu og boðið upp á hollan mat 
og hreyfingu. Annar áfangi hótels-
ins af þremur er nú í byggingu en 
þegar er búið að taka í gagnið sex-
tán gistiherbergi, matsal, bar og 
nýtt eldhús. Arkitektastofan Yrki 
hf. teiknaði húsið.

„Við erum að byggja upp heljar-
innar heilsulind hérna í Efri-Vík,“ 
segir Eva Björk, sem er stafgöngu-
þjálfari. „Áætlað er að taka þá 
álmu í notkun í haust, svo að næsta 
vetur getum við boðið upp á ýmiss 
konar heilsumeðferðir, meðal ann-
ars leirböð. Núna erum við með 
hefðbundna starfsemi en hér eru 
heitur pottur og sauna. Hjá okkur 
starfar nuddari og við bjóðum upp 
á heilsunudd. Svo eru á skrá hjá 
okkur meðferðaraðilar sem bíða 

bara eftir nýju aðstöðunni.“
Að sögn Evu er margt annað í 

boði á hótelinu. „Við tökum á móti 
hópum og hér eru haldnar árshá-
tíðir. Þá bjóðum við upp á sælkera 
matseðil og fundaraðstöðu líka. 
Svo höfum farið með hópana okkar 
í stafgöngu hér í kring.“

Eva telur að Íslendingar gætu 
markaðssett heilsulindina Ísland 
betur og þeir ættu því ekki að þurfa 
að leita á heilsuhótel erlendis. „Við 
eigum þetta allt hér heima, heita 
vatnið, hreina loftið og náttúruna. 

Þannig að við ættum að líta okkur 
nær og beina okkar ferðaþjónustu 
meira í þessa átt. Þetta er okkar 
fyrsta skref hér á Hótel Laka.“ - rat

Heilsulind á Hótel Laka

Hönnunin á Hótel Laka var í höndum 
arkitektastofunnar Yrki hf.

Fyrsta áfanga í hótelbyggingunni er þegar búið að taka í  notkun.

Gullfoss er ein af vinsælli náttúruperlum Íslands. En auk þess að njóta 
einstakrar náttúrufegurðar er einnig hægt að verða sér úti um hefðbund-
inn íslenskan mat á kaffihúsinu Gullfosskaffi, sem er þekkt fyrir ljúf-
fenga kjötsúpu.

„Við bjóðum upp á ekta íslenska kjötsúpu sem allir eru ánægðir með. 
Við erum einnig með súpu dagsins, sem er alltaf grænmetissúpa, og ýmis 
brauð, til dæmis beyglur, samlokur og tertur. Allur matur og brauð sem 
við bjóðum upp á er búið til á staðnum og því er allt nýtt og ferskt hjá 
okkur,“ segir Elfa Björk Magnúsdóttir.

Staðurinn hefur verið í eigu og rekinn af Elfu og Svavari Njarðarsyni 
frá árinu 1994. Frá þeim tíma hefur staðurinn tekið ýmsum breytingum. 
„Í fyrstu vorum við í tjaldi og gerðum okkar besta til að veita þá þjón-
ustu sem við gátum og var þá um árstíðarbundinn rekstur að ræða yfir 
sumartímann,“ rifjar Elfa upp. Hundrað og fimmtíu fermetra veitinga-
skáli var síðan byggður árið 2000. Þremur árum síðar varð skálinn orð-
inn þrjú hundruð og tíu fermetrar sem tekur tvö hundruð og fimmtíu 
manns í sæti.

Þess má einnig geta að í húsnæðinu er rekin minjagripaverslun, með 
hvers kyns minjagripum og hlífðarfatnaði. 

Gullfosskaffi er opið allt árið alla daga og því er tilvalið að kíkja við 
eftir að hafa skoðað Gullfoss sjálfan.  - mmr

Íslensk kjötsúpa á Gullfossi

Hjá Gullfosskaffi geta allt að tvöhundruð og fimmtíu manns setið og borðað

Á Suðurlandi eru fjölmargir ferðamöguleikar og getur verið gaman að 
fara í stuttar dagsferðir á mismunandi staði. Í Þjórsárdal er til að mynda 
ýmislegt áhugavert að sjá og margt hægt að gera sér til skemmtunar.

Skammt frá Búrfellsvirkjun er Hjálparfoss og Þjóðveldisbærinn, sem 
er eftirlíking af þjóðveldisbæ og var gerður í tilefni af ellefu hundruð ára 
afmæli Íslandsbyggðar.

Skammt frá er sundlaug í Reykholti eða svokölluð Þjórsárdalslaug. Upp-
haf hennar má rekja til þess að menn fundu og nýttu sér heitt vatn stað-
arins á virkjunartímabili Búrfells og grófu laug. Landsvirkjun lét síðan 
stækka hana og hafa miklar endurbætur verið gerðar á vatnskerfi hennar 
síðastliðið ár. Þá hefur búningsaðstaða verið endurnýjuð. Vatnið í lauginni 
er afar súrefnisríkt og þykir gott fyrir viðkvæma húð. Laugin er höfð opin 
miðvikudaga til sunnudaga á sumrin. 

Eftir heilnæman sundsprett er hægt að fara upp að Stöng sem eru 
rústir af þjóðveldisbæ frá tólftu öld sem fundust við uppgröft árið 1939. 
Rústirnar voru notaðar sem fyrirmynd við gerð Þjóðveldisbæjarins. 

Frá Stöng er stuttur göngutúr inn að Gjá sem er sérstætt og fallegt 
gljúfur. Gjárfoss sem rennur niður gljúfrið er einstök náttúruperla. Þar 
í kring eru einnig spennandi hellar þar sem fjalla- og ferðamenn höfðu 
náttstað á árum áður. 

Þá er hægt að aka inn að Háafossi sem er aðeins innar í landinu og fara 
í Hólaskóg þar sem boðið er upp á fjórhjólaferðir.    -  ve

Náttúrufegurð í Þjórsárdal

Hjálparfoss er skammt frá Búrfellsvirkjun.  MYND/JKBS



H E I L S U R Ú MRekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.is

AVERY
Spine support
(Full XL 135x203)

kr. 84.800

AVERY 
Spine support

(Queen size 153x203)

kr. 89.900

AVERY
Spine support

(King size 193x203)

kr. 129.800

AVERY
Spine support
(Twin XL 97x203)

kr. 68.900

AVERY 
Spine support

(Cal King size 183x213)

kr. 129.800

Öll heilsurúm frá King Koil eru með 3 til
5 svæðaskiptum stífleika, bæði í gormakerfi

og bólstrun, til að veita fullkomna þrýstijöfnun
og réttan stuðning við axlir og mjóbak.

SVÆÐASKIPTUR STÍFLEIKI

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 rannsóknar-
samtök kíropraktora) og Good housekeeping
(stærstu neytendasamtök í Bandaríkjunum).

RÝMINGARSALA!
AMERÍSKAR HEILSUDÝNUR

Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI.
Vegna nýrrar vörulínu frá King Koil Comfort solution
verður rýmingarsala á öllum eldri gerðum næstu daga

á gamla genginu með allt að 30% afslætti.

Enn eru til svefnsófar
og stillanleg rúm
á gamla genginu.
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VÍK Í MÝRDAL
FJÖLSKYLDUVÆNT SVEITARFÉLAG Í FALLEGU UMHVERFI.

Mýrdalshreppur. Vestur-Skaftafellssýsla. Skrifstofa: 487-1210. Heimasíða: www.vik.is

*

Fjölbreytt starf er rekið í Skál-
holtsskóla og meðal annars 
boðið upp á kyrrðardaga þar 
sem áhersla er lögð á kyrrð og 
heilsu.

Skálholtskóli, í Skálholti í Biskups-
tungum, hefur verið starfræktur 
síðan 1056 með breyttum áhersl-
um en þar er nú rekið fræðslu- 
og menntasetur kirkjunnar. Starf 
skólans er skipulagt til að mæta 
þörfum samfélagsins, og meðal 
þess sem fólgið er í vetrarstarfinu 
eru kyrrðardagar. Að sögn Krist-
ins Ólasonar, rektors Skálholts-
skóla, hafa kyrrðardagar verið 
haldnir í Skálholti í meira en tvo 
áratugi.

„Á kyrrðardögum er fólki gef-
inn kostur á að fara í hvarf, taka 
sér hlé frá daglegri önn. Hver þátt-
takandi er einstaklingur á kyrrðar-
dögum enda þótt hann komi í litl-
um hópi vina eða vandamanna. 
Dagskráin er tilboð til þátttak-
enda, en þeir ráða hvernig þeir 
verja tíma sínum, hvað þeir sækja 
af dagskrárliðum,“ segir Kristinn.

„Á kyrrðardögum sem haldnir 
eru undir yfirskriftinni Heilsu-
dagar er lögð áhersla á kyrrð og 
heilsu,“ heldur Kristinn áfram. 
„Fjallað er um jafnvægi, sátt og 
lífsgæði og heilsusamleg gildi. 
Dagskráin felst í hugleiðingum, 
kyrrðarsamveru með slökunar-
æfingum, tónlistaríhugun, útivist 

og hreyfingu. Umsjón með kyrrðar-
dögum hefur hópur sérfræðinga.“

Að sögn Kristins verður fjöl-
breytt dagskrá komandi helgi 
leidd af Bergþóru Baldursdóttur 
sjúkraþjálfara, Helgu Hróbjarts-
dóttur kennara og Hróbjarti 
Darra Karlssyni hjartalækni 
ásamt Kristni Ólasyni. Á þessum 
dögum er boðið upp á heilsufæði 

og uppbyggjandi samfélag á helg-
um stað.

„Í lok apríl verður síðan löng 
helgi þar sem áhersla er lögð á úti-
vist og hreyfingu,“ segir Kristinn. 
„Örfá pláss eru svo laus á vinsæla 
helgi í maíbyrjun þegar haldið 
verður Feldinkrais-námskeið með 
kyrrðarívafi.“

Kristinn segir aðstöðu á Skál-

holti alla eins og best verður á 
kosið. Í boði eru sérherbergi með 
snyrtingu, einbýli eða tvíbýli, upp-
búin rúm og fullt fæði. Hann lofar 
heilsusamlegum mat fyrir gesti og 
gangandi og hófstilltum kostnaði.

Sjá nánar á vefsvæði Skál-
holts, www.skalholt.is. Skráning í 
síma 486 8870 eða með netfanginu 
skoli@skalholt.is. - vaj

Kyrrð í guðdómlegu umhverfi

Fræðslu- og menntasetur er rekið í Skálholtsskóla. Þar hafa verið haldnir kyrrðardagar í meira en tvo áratugi. Myndina tók 
Gunnar Einar Steingrímsson en hún er úr safni Skálholtsskóla.

Vorið kvaddi dyra á Lyngum í 
Meðal landi á páskadag með fæð-
ingu þriggja lamba. Sigursveinn 
Guðjónsson er sauðfjárbóndi þar. 

Sigursveinn er í daglegu tali 
kallaður Svenni á Lyngum. Þegar 
Fréttablaðið sló á þráðinn til hans 
var hann nýkominn úr reisu vestur 
í Árnessýslu á vörubílnum sínum 
að ná í steinbita og áburð fyrir nýja 
nágranna sem eru að hefja kúabú-
skap í Langholti í Meðallandi. 

Inntur frétta af eigin búskap 
kveðst hann búinn að fá sex lömb á 
þessu vori. „Fyrst fæddust hér þrí-
lembingar á páskunum, nokkrum 
dögum síðar komu tvílembingar og 
síðan einlembingur. Þannig að þetta 
fer hratt niður á við,“ segir hann 
hlæjandi en býst þó við að upp úr 
20. apríl fari að fjölga í fjárstofnin-
um. „Þetta fer rólega af stað, gems-
arnir bera fyrst,“ segir hann. „Svo 
fer allt á fullt um mánaðamótin.“ 

- gun

Sex lömb 
á Lyngum

Auk bústarfa sinnir Sigursveinn fólks-
flutningum á lítilli rútu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GUN



Ný og stærri búð

Verðin hafa ekkert hækkað hjá okkur!

Toyota Selfossi 
Fossnes 14, 800 
Sími :480 8000 

www.toyotaselfossi.is 

Toyota Corolla H/B Sol (201225) 
10/2004, ekinn 38 þús km, álfelgur, 
spoiler, ofl... Ásett verð 1.750 þús. 

Lexus IS250 Sport (110404) 3/2006, 
ekinn 15 þús km, leður, sóllúga, xenon, 
18” felgur, ofl... Ásett verð 4.950 þús. 

Skoda Octavia Station Dísel (211181) 
3/2005, ekinn 34 þús km, álfelgur, 
dráttarkr, ofl... Ásett verð 1.890 þús. 

GMC Envoy SLE (110073) 2002, ekinn 
99 þús km, dráttarkr, loftkæling, sól-
lúga, ofl... Ásett verð 2.080 þús. 

Toyota Rav4 4WD (110455) 12/2001, 
ekinn 87 þús km, fjarst samlæs, cd, 
ofl... Ásett verð 1.490 þús. 

Ford F150 Lariat (119832) 9/2004, 
ekinn 76 þús km, leður, pallok, klædd-
ur pallur, ný heilsársdekk, ofl... Ásett 
verð 3.090 þús. 

Ford F350 King Ranch (110277) 
2007, ekinn 17 þús km, leður, sóllúga, 
krómpakki, VSK bíll, ofl... Ásett verð 
4.890 þús. 

Isuzu Crew Cab D-MAX (133920) 
7/2006, ekinn 28 þús km, 35” breytt-
ur, dráttarkr, pallhús, ofl... Ásett verð 
3.090 þús. 

MMC Pajero GLS DID (210847) 
8/2000, ekinn 144 þús km, 35” breytt-
ur, leður, sóllúga, dráttarkr, ofl... Ásett 
verð 2.850 þús. 

Nissan Patrol Elegance (211019) 
6/2005, ekinn 66 þús km, leður, sól-
lúga, dráttarkr, filmur, ofl... Ásett verð 
4.290 þús. 

Toyota Land Cruiser 90 GX (133496) 
8/2000, ekinn 186 þús km, 33” breytt-
ur, álfelgur, dráttarkr, ofl... Ásett verð 
1.900 þús. 

Toyota Land Cruiser 90 LX Comon Rail 
(201233) 9/2001, ekinn 90 þús km, 
álfelgur, samlitur, dráttarkr, ofl... Ásett 
verð 2.550 þús. 

Toyota Land Cruiser 120 GX (133661) 
9/2005, ekinn 35 þús km, sóllúga, 
spoiler, dráttarkr, ofl... Ásett verð 4.990 
þús.

Toyota Land Cruiser 120 GX (134019) 
5/2007, ekinn 5 þús km, filmur, 
spoiler, gluggavindhlífar, ofl... Ásett 
verð 5.590 þús. 

Toyota Land Cruiser 120 VX Bensín 
(191038) 6/2003, ekinn 84 þús km, 
leður, rafmagn í öllu, ofl... Ásett verð 
3.750 þús. 

Toyota Land Cruiser 120 VX (110418) 
5/2007, ekinn 2 þús km, 20” krómfelg-
ur, leður, spoiler, dráttarkr, ofl... Ásett 
verð 6.390 þús. 

Toyota Corolla H/B (134044) 10/2004, 
ekinn 57 þús km, fjarst samlæs, cd, 
ofl... Ásett verð 1.370 þús.

Toyota Rav4 4WD (110390) 10/2000, 
ekinn 113 þús km, krómuð sílsarör, 
spoiler, motta í skotti, ofl... Ásett verð 
1.390 þús.

Toyota Hilux D/C (191014) 2/2007, ek-
inn 13 þús km, 17” álfelgur, upphækk 
að framan, dráttarkr, filmur, ofl... Ásett 
verð 3.790 þús. 



LENGDU SUMARIÐ …
Glerborg PGV ehf. framleiðir viðhaldsfríar 
sólstofur, glugga, hurðir og svalalokanir úr 
PVC-u sem er hagkvæmur valkostur. 

SÓLSTOFUR ∙ SVALALOKANIR ∙ GLUGGAR ∙ HURÐIR ∙ GLER ∙ SPEGLAR 

HAFÐU SAMBAND OG VIÐ GERUM ÞÉR TILBOÐ AÐ KOSTNAÐARLAUSU 565 0000

Glerborg PGV ehf. Dalshraun 5, Hafnarfjörður, Sími: 565 0000 ı  Ægisbraut 30, Akranes, Sími: 456 2000 ı Val ehf. Höfða 5c, Húsavík Sími: 464 2440 Gsm: 894 1804

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• FRÁBÆR HITA-    OG HLJÓÐEINANGRUN

• FALLEGT ÚTLIT

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING

• 10 ÁRA ÁBYRGÐ Á PVC-U VÖRUM

• GÆÐAVARA Á GÓÐU VERÐI



BÍLAR &
FARARTÆKI

Toyota LandCruiser 90LX 35“, árg. 2001, 
ek. 205 þ., 5gíra, álfelgur, krókur. Verð 
áður 2690 þ. Verð nú 2290 þ. Áhv. 1950 
þ. 35 þ. á mán.

Nissan Patrol 35“, árg. 06/’98, ek. 218 
þ., 5gíra, álfelgur, krókur. Verð áður 
1590 þ. Verð nú 1190 þ. áhv.1000 þ. 

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

VW Golf Cofortline 8V árg. 2003. Ek. 94 
þ.km Verð kr. 790.000. Áhvílandi kr. 780 
þús. mán. afb. kr. 17 þúsund.

MMC Pajero árgerð 2007. Ek. 14 þ.km 
Verð kr. 5.900.000. Áhvílandi kr. 3450 
þúsund, mán. afb. kr. 60 þús. Skoða 
skipti.

Hekla Söluumboð
Njarðarbraut 13, 230 

Reykjanesbæ
Sími: 420 5000

www.heklakef.is

LEXUS RX300 3/2002 3,0 V6 leður, 
topplúga, dráttarkrókur, álfelgur. Navi. V 
2.990 þ. áhv. 1.600 þ. TOPPBÍLL. Nánari 
uppl á www.arnarbilar.is rn: 140339 S: 
567 2700.

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Dodge Durango 4WD Limited, árg. 
2006, ek. 34 þús.km, Ssk. DVD, leður 
ofl. Stgr.Tilboð 2990 þús.kr. Verð áður 
3490 þús.kr. Bestu kaupin í dag!!

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

YFIRTAKA + GLAÐNINGUR - Volvo S40 
‘04 ek. 79 þús.km. Ssk., leður, krókur, 
ný dekk. Sk. ‘09. Áhv. 1,9 m.kr. S. 865 
0046.

Camaro ‘94 ssk. 6cyl. sk. ‘08 ný dekk 
góður bíll V. 690 þús. Ýmis skipti. S. 
865 0046.

Ford Econoline F-250 4x4 35“. Nýr bíll 
árg. ‘06 ek.6.000 km. Ferðabíll fyrir 
Ísland? Verð 5.4 millj. Möguleiki á 100% 
láni. Uppl. í síma 898 2102 og Bílasölu 
Íslands s. 510 4900.

TILBOÐ 1 MILLA Í 
AFSLÁTT TOYOTA LAND 

CRUISER
TILBOÐ 1 MILLA Í AFSLÁTT TOYOTA 
LAND CRUISER 120 LX DISEL ÁRGERÐ 
2006 35“ BREYTTUR 35“ dekk og álf-
elgur, nýskráður, 05.2006 , sjálfskiptur 
, 8 manna , rafmagn í öllu, dráttar-
krókur, þakbogar, stigbretti , ofl. Flottur 
bíll. Ekinn 67 þ. KM . Verð. 6.200.þ 
TILBOÐSVERÐ 5.200þ Áhv.3.750þ afb 
á mán ca 60þ Ath. skipti. Uppl. í s. 
8227747 og 8227737

Glæsilegur Ford Escape Limited V6. 
Nýs. júní 2006. Ekinn 18.000 mílur. 
Ssk., leður sæti, stigbretti, þakbogar, 
húddhlíf, vindhlifar á glugga. Kælitaska 
og tengi í farangursrími. Krókur, sumar 
og vetrardekk. Bíll frá Brimborg enn í 
ábyrgð! Verð 3.490.000 áhv. 2.930.000 
í ísl. Kr. afb. á mán. 54.285,00. Uppl. í 
síma 895 2000 eða 822 0102.

250.000.- afsláttur lista-
verði!!

Toyota Corolla Wagon árg. ‘99, ekinn 
135 þ., 5g., bsk. Einstaklega vel með 
farinn. Fæst á 320.000.- stgr. Uppl. í s. 
691 9374 Steini.

Til sölu ódýr bíll/vinubíll
Góður Opel Astra ‘98 station. Uppl. í s. 
847 8704.

Nissan Almera ‘00 3 dyra 1.5. V. 290 þ. 
S. 893 2284.

50 þús. kr. gjafabréf
Santa Fe 07.2003, ek. 68þ. Fallegur og 
lítið ekinn. Verð 2,2m. en fæst á yfirtöku 
+ gjafabréf. Uppl. í s. 840 6608.

Viltu yfirtaka 19 mán. 
rekstrarleigusamning 

á þessum Lexus RX400 
Hybrid?

Bíllinn er árg. 2007, ekinn um 16.000 
km, dökkgrár, sjálfskiptur, með ljósu 
leðri og ríkulegum aukabúnaði. 
Mánaðarlegar afborganir eru u.þ.b. 
113.000 kr. eða 1/3 lægri en af sam-
bærilegum samningi í dag. Nánari upp-
lýsingar í síma 895 9579.

Til Sölu Nissan 2.5 diesel árg. ‘95 ek. 
215 þ. 4d., sk. ‘09 & ný kúpling ofl. 
Orginal hús á pall fylgir. Einnig 2 öxla 
kerra. Ekki fullkláruð. Verð 400 þ. S. 
847 5083.

Renault Kangoo árg08/06, ek.20þús, 
vsk bíll, rekstleiga 18 mán eftir. fæst 
gegn yfirtöku samnings afb. 33þús á 
mán. Kjartan 821 3494

Toyota Corolla XLI 1,3 ‘94 ek. 150 þús. 
Góðu standi. V. 150 þús. S. 869 8896.

Peugot 307 til sölu. Árg. ‘01 ek. 75, ssk. 
V. 500 þús. Uppl. í s. 894 7014.

Til sölu MMC Space Wagon ‘98. 7 
manna, ssk., s + v dekk fylgja, nýtt púst. 
Lítur þokkalega vel út. Verð 290 þ. S. 
845 6249.

Konubíll Golf ‘04 ek. 39.000 km ssk. 
Lúga, 16“ álf. Highline. V. 1350 þ. S. 
893 2543.

Til sölu Jeep Daihatzu Ferosa sk. V. 150 
þ. Einnig Opel Astra station árg. ‘97 v. 
130 þ. S. 691 5791.

 0-250 þús.

Nissan Almera ‘00. V:290 þús. Subaru 
Impreza ‘00. V. 450 þús. VW Golf ‘97. 
V. 220 þús. MMC Carisma ‘98. V. 220 
þús. Nissan Parfenter ‘91. V. 120 þús. 
Einnig fleirri bílar væntalegir. Uppl. í s. 
692 5577.

Sparneytinn Opel Astra ‘00. Sumardekk 
og smurbók fylgja. Skoðaður ‘08 Fæst á 
250 þús. S:6946512

Opel Frontera jeppi 1997 - ek. 125. 
þús. Uppl. í s. 847 4768. Fínn bíll með 
mikið eftir.

Ódýr, góður fjöskb.! Ford Taurus GL 
Station 2.0, árg. ‘96, nýsk. ATH skipti á 
ódýrari. V. 120 þ. Einnig Nissan Sunny 
St 4x4 ‘95 ek. 145 þ. V. 68 þ. S. 844 
6609.

 500-999 þús.

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. 
Bílasalan Netbílar.is, Hlíðasmára 2, S. 
588 5300.

Yaris Verso Luna árg. 01/’00, ek. aðeins 
54 þ. km. Sjálfskiptur og aðeins tveir 
eigendur frá upphafi. Verð 550 þús. kr. 
S. 896 5639.

 Bílar óskast

Óska eftir ódýrum bíl. 20-60 þús. Má 
þarfnast lagfæringar. S. 868 8565.

Óska eftir ódýrum bíl frá 20-60 þús. Allt 
kemur til greina. Uppl. í s. 699 2707.

 Jeppar

MMC Pajero árg. ‘97, 2800 diesel. Sk. 
‘09. 7 manna. Góður bíll lítur vel út. 
Verð aðeins 440.000 stgr. S. 893 5201.

Nissan Terrano 3.0 Diesel Turbo ssk. 
Árg. ‘03. Ek. 87.500. Verð 2.200.000. 
Uppl. í s. 864 5372 & 567 8711 bolli.
bollason@seljakirkja.is

Nissan Patrol Gr 8/2000 diesel ssk. 
Mjög gott eintak. Ek. 130 þ. V. 1.880 þ. 
Toppþjónustaður bíll S. 864 8338.

 Sendibílar

Til sölu kælir Thermo King R134A. V. 50 
þús. Uppl. í s. 894 3351.

 Húsbílar

Til sölu gott úrval 
Pallhýsa.

Ný og notuð á flestar gerðir pallbíla. 
Sendum hvert á land sem er. Uppl í 
síma 421-7922 eða Ágúst 864-0982, 
Jóhannes 896-2317 www.pallhýsi.is JS 
Campers ehf.

 Vélsleðar

Skidoo MXZ800 árg. ‘03, ek. 2500 km. 
V. 400 þús. Negldur, brúsagrind. S. 
863 3945.

100 þús kr út og yfirtaka á láni upp á 
735 þús. 19 þús. á mánuði Ski-Doo MXZ 
Renegade 800 árg. 2006, nelgt belti, 
brúsafestingar, bensínbrúsi að aftan, 
taska, tengi fyrir GPS. Keyrður 800 km, 
frábært eintak. Uppl. í síma 898 2060.

Skítugur snjósleði 110-120 hö. árg. ‘92 í 
mjög góðu lagi. V. ca. 180 þús. Uppl. í 
s. 695 9251.

 Mótorhjól

Til sölu Honda Shadow árg. ‘05 750 
mikið af aukahlutum. Uppl. í s. 860 
6401.

 Vespur

Eigum til á lager þessar vönduðu vespur 
sama lága verðið og í fyrra verð frá 
170.000kr m/vask. Mjög góð reysla, 
Kíktu á - www.BMVehf.is BMV ehf S. 
861 5385 & 897 2101.

 Hjólhýsi

www.hjolhysaleigan.is s. 899 4161 & 
822 1920 og á opet@opet.is

 Fellihýsi

Til sölu Palomino Colt. Fortjald, sólar-
sella, auka gas. gr. Uppl. í s. 860 6401.

 Vinnuvélar

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA KL. 8–17

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA    8–17

TIL SÖLU

BÍLABORG



 10. apríl 2008  FIMMTUDAGUR8
SMÁAUGLÝSINGAR

 Bátar

Gúmmíbátar & Gallar
Björgunarbátar frá 119.900, þurrgallar 
m/öndun 39.900, slöngubátar, viðgerð-
arefni og viðgerðir. Heimsækið okkur á 
gummibatar.is eða S:6607570

Til sölu góður 90cm Rapp niðurleggjari 
árg. 2002 lítið notaður, einnig hrogna-
skilja og sigti. Uppl. í s. 897 2427.

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

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

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
Renault Kangoo. Viðgerðir. Einnig air-
bag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 
892 7852.

Bílapartar ehf 
 S. 587 7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í 
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum 
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00 
- 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ 
www.bilapartar.is 

 Hjólbarðar

Heilsársdekk með kvartskornum. 
Mun betra grip enn hefðbundin dekk. 
Umhverfisvæn og hljóðlát. Aukið 
öryggi í hálku og bleytu. Styttri heml-
unarvegalengd. Meira öryggi í beyjum. 
Amerísk gæðadekk. Söluaðilar; Efnir 
ehf, Vesturhraun 3, Garðabær S. 555 
1122 - Nýbarði Lyngási 8 - Garðabæ S. 
565 8600.

ÞJÓNUSTA

 Barnagæsla

Ertu 12 ára barnapía í Hfj.? 5 ára dömu 
vantar pössun hluta af júní og júlí. 
Hafðu samband! ingar@hive.is Takk

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig 
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif 
Bergþóru, s. 699 3301.

Er allt í ryki ? Tek að mér vorþrif í heima-
húsum, flutnuingsþrif og regluleg þrif í 
fyrirtækjum. Ástu-Svæði . S. 848 7367.

Tek að mér allar almennar hreingerning-
ar s.s. heimahús og fyrirtæki. Verðtilboð 
S. 695 3851.

 Garðyrkja

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og ein-
staklinga og klippingar og umhirðu á 
görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Ert þú að byggja?
Tökum að okkur alla vinnu við grunna 
og lóðir. Þekking og þjónusta í sérflokki. 
Hausverk ehf. S. 899 0957.

„Sólpallar og Hellulagnir“ Vanir menn, 
vönduð vinna! Upplýsingar veita 
Ólafur 661 2005 & Hilmar 699 8509 
Kletthamar ehf. www.kletthamar.is

1988 - 2008
Nú er rétti tíminn að klippa trén og 
panta slátt og aðra þjónustu fyrir sum-
arið, við bjóðum upp á allt. Við leggj-
um áherslu á vandaða vinnu og góða 
yfirsýn enda hefur okkur haldist vel 
á viðskiptavinum okkar ár frá ári í 20 
ár. Ef þú vilt trausta og áreiðanlega 
þjónustu ertu á réttum stað. Bjóðum 
nýja viðskiptavini velkomna, húsfélög, 
einstaklinga sem og fyrtæki. Garðar 
Best ehf. Sími 698 9334.

Garðsláttur, beðahreinsun, trjáklipping-
ar, fellum tré, þökulagnir, garðaúðun 
og allt annað sem viðkemur garðinum. 
Komum á staðinn og gerum verðtilboð 
þér að kostnaðarlausu. Garðlíf s. 691 
9151.

Garðyrkja
Felli tré, klippi, grisja og snyrti runna og 
önnur garðverk. Halldór garðyrkjum. S. 
698 1215.

- Trjákurlun -
Tek að mér að kurla tré í gröðum, 
sumarbústöðum. Einnig trjáklippingar 
& trjáfyllingar. Umhverfisvæn þjónusta. 
S. 865 5613.

 Bókhald

Framtal 2008
Sérstök þjónusta fyrir kaupendur og 
seljendur fasteigna. Sæki um viðbót-
arfrest. Vönduð vinna! Opið um helgar. 
Framtalsþjónustan s. 533 1533.

Lög & Lausn ehf.
Bókhald fyrir einstaklinga og fyrirtæki. 
Góð og lipur þjónusta. S. 864 9687.

 Fjármál

Framtalsaðstoð, skattaráðgjöf, stofnun 
ehf.bokhald. fjármálaráðgjöf. Uppl. í 
síma 517-3977

 Málarar

Sandspörslun - 
Málningarvinna

Getum bætt við okkur verkum í 
sandsparsli og málningarvinnu 

innanhúss. Erum einnig að 
skipuleggja útivinnu í vor og 
sumar. Gerum verðtilboð að 

kostnaðarlausu.
 Vönduð og ábyrg vinnubrögð. 

AlltMálun ehf S. 699 6667 & 
555 6668

Þarftu að láta mála ?
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Gerum föst verðtilboð. Hafið samband. 
Íslenskir fagmenn S. 862 2413

Það er gott að kaupa 
bíl í Kópavogi

Nissan X Trail 01/03
ek. 94 þ.km. V.1.490 þ.kr

Toyota Landcruiser 08/97
gott eintak Verð 1.350 þ.kr

Porsche 911 Carrera 2 ‘93
ek: 121 þ.km Tilboð óskast

Ford Explorer 2004
ek 62.þkm. V. 2.650 þkr

Subaru Legacy 09/00
ek 79þ.km Ásett 990 þkr

BMW 318 1998
ek 118 þkm Verð 890 þ.kr

BMW 525 Diesel 05/01
ek 156 þ.km V. 2690 þ.kr

Líklega stærsta 
söluskráin á netinu!!
1530 á skrá...
www.bbv.is

S: 567-1800

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46e

gul gata Kópavogi

Tilboð
799.000

Tilboð
óskast

Sjálfskiptur

Eddie Bauer

Gott eintak!

eyðsla 10 l/100km

Tilboð
690.000 kr

Raðnr:

142139

Raðnr:

210048

Raðnr:

180361

Raðnr:

142490

Raðnr:

180314

Raðnr:

142896

Raðnr:

180209

TIL SÖLU
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 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

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552 
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrv-
iðg. - húsakl. -öll málningarvinna - 
háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygj-
anl.)

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.

Flöt þök
þakpappalagnir og Dúkþök. Nýlagnir 
- viðgerðir- viðhald. Hamraborg ehf 
Þakpappaþjónusta. S. 896 4947- 
hamraborg@simnet.is

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir 
- gólf. Smíðalausnir. S. 899 3011.

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315.

Get bætt við mig verkefnum í pípulögn-
um S. 848 2454.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Tölvuviðgerðir íhlutir Cisco og Microsoft 
vottun. S. 821 6839, Stefán.

Tölvuþjónusta
Kem á staðinn. 11 ára reynsla. Microsoft 
vottun. Miðnet ehf. Ríkharður s. 615 
2000.

 Snyrting

Kæru viðskiptavinir hef hafið störf á 
nuddstofunni Sleipir fingur. Gamlir 
og nýjir viðkiptavinir velkomnir. Ásdís 
Skúladóttir S. 697 6795.

Naglatæknir með margra ára reynslu í 
USA Hef opnað stofu í Laugardal. Acrylic 
og Gel neglur. Pantið tíma í síma 893 
5789, Naglastofa Önnu.

 Spádómar

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

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

Spákona spáir í spil og ræður drauma. 
Einnig möguleiki á símaspá. Tímap. í s. 
891 8727 Stella.

 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

Trésmíði: Girðingar, sól-
pallar.

Setjum niður rotþrær og skólp-
lagnir. Stauraborun og brot-

fleygun. Smíðavinna úti og inni. 
Ísl. fagmenn. Vinnusvæði: höf-
uðborgarsvæðið og Suðurland.

Halur og sprund verktakar ehf. 
S. 862 5563.

Trésmiðir geta bætt við sig verkefnum 
úti og inni. Föst verðtilboð eða tíma-
vinna. Öll réttindi. Uppl. í s. 861 3103.

 Önnur þjónusta

E.P. Service.
I Offer fulll investigations and detact-
ions, especially in strange cases. 
Telefone 860 8439.

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.

Hágæða Hanak innréttingar til sölu. Fást 
á mjög góðu verði. Málningarvinna frítt 
með. S. 697 4008.

Eldhústæki til veitingareksturs, leirtau, 
sjóðsvélar, stólar og fleira til sölu. Uppl. 
í s. 699 2363.

Til sölu 24“ TV í góðu standi. Uppl. í s. 
562 1209 & 696 0553.

Gamall rafmagns tannlæknastóll sem 
hentar líka vel sem snyrtistóll. V. 10 þús. 
Uppl. í s. 554 4414.

 Gefins

Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins, má 
vera bilað. Uppl. í s. 896 8568.

 Óskast keypt

Rafstöð
Óska eftir að kaupa rafstöð notaða eða 
nýja, 20-30 kw. Uppl. í s. 863 5699

Vel með farinn 20 feta gámur óskast. 
Uppl. í síma 694 9663.

 Hljóðfæri

Frábærar fermingargjafir!
Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900. 
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900. 
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett 
frá kr. 39.900. 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.

 Tölvur

 Vélar og verkfæri

Til sölu ónotaðar rafstöðvar 16 - 20kw í 
hljóðeinangruðum kassa. Upplýsingar í 
síma 5657390 milli kl 8:00 og 18:00

 Til bygginga

Krossviður til sölu
Birkikrossviður, BB/CP. 9 mm og 12 
mm. Takmarkað magn. Besta verðið. 
Uppl. í s. 895 6594

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m2, móta-
timbur 1x6 og 2x4, 135 kr og 195 kr/m, 
H-20 I-bitar 1.135 kr/m, allt verð með 
vsk. Kíktu á ulfurinn.is eða s. 840-7273, 
Halldór.

 Verslun

HEILSA

 Baðstaðir

 Nýtt - Nýtt - Nýtt !
Japanska baðið og veit-
ingastaðurinn Gullinský
Líkamsskrúbbun - pottur (frítt) 

- Power nudd - gómsætur 
matur. Verð kr. 5500. Detox = 

úthreinsun ofl.
Íslenskur matur og kökur 
á hlaðborði allan daginn. 

Heimatilbúið og bakað. Opið frá 
10-18 alla virka daga.

Skúlagata 40 (gengið inn frá 
Barónsstíg) S. 823 8280.
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Mikið úrval verkfæra
Sími 511 2055 
Vesturvör 7 - Kópavogi
Opið frá 8 - 18
laugardaga frá 10 - 16
logey@logey.is
www.logey.is

Verð 17,368 með vsk

Snúnir skralllyklar
meira og betra átak

TIL SÖLU
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 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

5-7 kíló á 9 dögum. Komdu þér af stað 
með hreinsiprógrami frá Aloe Vera. S. 
6978928

Þyngdarstjórnun - ráðgjöf 
- clean 9 - lifestyle 30

Heilsuráðgjöf, þyngdarstjórnun Fjóla 
Þorsteinsdóttir einkaþjálfari sjálfstæður 
dreifingaraðili. FLP. S. 899 2445. Nánari 
uppl. inná 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

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ismennt.
is

 Nudd

Whole body massage Telepone 862 
0283.

Whole body massage Telepone 841 
8529.

Heilsunudd, nudd gegn vöðvabólgu 
afslöppun og vellíðan uppl í síma 690-
8876. (ekki erótískt)

Ódýrt heilnudd. Lausir tímar. Heilsunudd 
Katrínar. S. 696 3595.

 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

50% Off summer prices - Icelandic 
for foreigners- Level I: 4 weeks Md-
Frd; 8-19:30 start 28/4, 26/5, Level II: 
7 weeks: Md/Wd/Frd; 20-21:30 start 
14/4, 14/7. Level III:10 weeks; Tsd/Thrd; 
20-21:30 start 29/4, 7/7. Level IV: 20 w; 
Sund 10-11:30 start 13/4. Ármúli 5 S. 
588 1169 www.icetrans.is/ice

Koparsláttur á laugar-
daginn

Kennd formun, sögun og kveiking 
með mjúkmálma. Verð 9000 kr. Einnig 
silfurleir, silfurkveiking, steinavinnsla, 
útskurður, tálgun. Skráning og uppl í s. 
555 1212 Handverkshúsið

 Kennsla

Gítartímar fyrir alla! Verð 3000kr. per 
tími. Opinn tímafjöldi. Sími 695 3893

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Gullfallegir hreinræktaðir Papilon hvolp-
ar til sölu. Uppl. í s. 690 8091.

Stóru hundagerðin komin aftur. Lengd 
340 Breidd 200 Hæð 175 cm verð 
42,000 kr. www.liba.is

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

 Ýmislegt

- Beachcomber - 
Kanadískir heitir pottar
30 ára afmælistilboð á heit-
um pottum. Eigum potta til 
afgreiðslu strax. Mest ein-

angruðu pottar á markaðnum, 
lokað 24 tíma hreinsikerfi 

o.m.fl. Fimm ára ábyrgð. Frí 
heimsending hvert á land sem 
er. Sendum bæklinga samdæg-

urs. 13 ára reynsla á Íslandi. 
Eigum örfáa potta eftir á gamla 

genginu.
Opið alla daga frá 09 til 21.00. 
Allar nánari uppl. í s. 897 2902 

eða mvehf@hive.is

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ferðalög

Íbúð til leigu í Barcelona. Uppl. www.
ibudbcn.blogspot.com og ibud.bcn@
gmail.com

 Gisting

Norðurþing
Ferðaþjónustan Lundur við Ásbyrgi. 
Sundlaug, heitur pottur, ættarmót 
og allskins stærri samkomur. Í boði 
er tilboð á fjölbreittum veitingum og 
gistingu. uppl lundur@dettifoss.is simi 
4664030 Spánn-Alicante svo ótrúlega 
gott verð á alls konar eignum. Sólarhús

Raufarhöfn
Íbuðir og svefnpokapláss, góð þjónusta. 
Tilboðsverð, uppl : 8621287 - 4664030 
Spánn-Alicante svo ótrúlega gott verð á 
alls konar eignum. Sólarhús

Dalvík
Ótrulega lág leiga fyrir herbergi með 
öllu uppl : 4664030 solarhus@gmail.
com Spánn-Alicante svo ótrúlega gott 
verð á alls konar eignum. Sólarhús

Glæsileg heimagisting á Vestu Sjálandi 
með fitness og nuddaðstöðu. 

 Sendið mail og fáið nánari uppl. á 
gudanm@hotmail.com 

 S. 0045 40197519 & 0045 59208961.

 Hestamennska

Innréttingar í hesthús
Smíðum innréttingar í hesthús 

úr heitgalvanseruðu járni. 
Margar útfærslur. Tilbúin úrvals 
eik, hefluð, nótuð og þurrkuð.
Einnig uppsetningar, vönd-
uð vinna, 10 ára reynsla. 

Eikarstíur. Uppl. í s. 869 6690 
og 691 8842.

Reiðbuxur úr leðri. Brúnar og svartar. 
Dömu kr. 23.500,- Herra kr. 23.950,- 
Tito.is - Súðarvogi 6 - S. 861 7388.

Til sölu 6 hesta hús í Hlíðaþúfum í 
Hafnarfirði. Uppl. í s. 898 6401 / 565 
4901

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

- Baldursgata 7a -
60 fm íbúð á fyrstu hæð. Íbúðin er öll 
nýuppgerð frá toppi til táar. Hún er með 
hlóðeinangrandi gluggum og góðum 
hita. Sérinnganur er í eignina. Skilyrði 
leigutaka: Leiguverð er 140.000.-kr pr. 
mánuð. Aðeins reyklausir einstaklingar 
koma til greina. 3 mánaða bankaábyrgð 
skilirði. Upplýsingar í síma 868 5001.

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.

Kjallaraíbúð með húsgögnum,1svefn-
herb.+ 2 fullbúin aukaherb. í sameign.
Internet,þvottavél,sjónvörp.sólpallur, 
150þ.+ trygging.s:8922176

Rúmgóð geymsla í risi til leigu er stað-
sett í 101 Rvk. Uppl. í s. 695 1730.

Leiguliðar Fossaleyni
Skrifstofa Leiguliða auglýsa lausar íbúð-
ir til afhendingar fljótlega. Reykjavík, 
Selfoss, Þorlákshöfn. www.leigulidar.is 
eða 517 3440.

Til leigu er lítið hús í Hnífsdal. Húsið er 
fullbúið húsbúnaði og húsgögnum og 
leigist ýmist viku eða helgarleigu. Þó 
kemur til greina að leigja mánaðarleigu 
fyrir apríl og maí. Uppl. gefur Erna 
Stefánsdóttir í s. 844 1259. Geymið 
auglýsinguna

96 fm, 3ja herbergja íbúð til leigu frá 15. 
apríl á Ægisíðunni. Íbúðin er björt og á 
jarðhæð með sérinngangi og góðum 
suðurgarði. Kr. 150.000 á mánuði án 
hita og rafmagns. Uppl. í s. 664 5776.

Rúmgóð 2 herb. íbúð til leigu í Hfj. 
Þvottavél & ísskapur fylgir. Leiga 90 þús. 
á mán. S. 847 9342.

3-4 herb. íbúð til leigu í 200 Kóp. Laus 
18 apríl. Langtímaleiga. Áhugasamir 
sendi nafn og síma á fusi@eignaval.is

Góð 2. herb. Íbúð í vesturbæ 107 
Rvk. laus nú þegar. Leigu verð 120 
þ. á mán. innifalið hússjóður og hiti. 
bankaáb./tryggingavíxill skilyrði. Uppl. í 
s. 898 1188.

 Húsnæði óskast

Óska eftir snyrtilegri 2 herb. íbúð til 
leigu á sanngjörnu verði frá 1. maí. Helst 
með húsgögnum og á höfuðborgarsv. 
Reglusemi og öruggum greiðslum heit-
ið. Uppl. í s. 696 9144.

Langtímaleiga. Hjón með tvö börn og 
hund óska eftir 4+herbergja íbúð í 
201 Kópavogi. Reglusemi og skilvísum 
greiðslum heitið. Áhugasamir hafi sam-
band við Valda í síma 8567227.

Einstaklingur óskast eftir lítilli íbúð, frá 
næstkomandi mánaðarmótum eða fyrr. 
Er með langtíma leigu í huga. Öruggar + 
tryggar mánaðar greiðslur. Beingreiðslur 
ef óskað er. Uppl. í S. 692 4880.

Par óskar eftir 3 herb. íbúð á höfuðb.sv. 
Greiðslug. 100-120 þús. Uppl. í s. 868 
0094 og 844 5500.

Ungur, traustur og ábyrgur strákur 
óskar eftir ódýrri íbuð á höfuðb.svæð-
inu. Leigja undir 80þ á mán. Stefán 
8938629/stefan.orn@hotmail.com

Óska eftir 2ja herb. íbúð til leigu fyrir 
ungt par með 1 barn. Greiðslugeta er 
80-100 þús. Uppl. í S. 845 1227.

Óska eftir stúdio eða 2 herb. íbúð Sem 
fyrst. Greiðslugeta 50-65 þ. Reglusemi 
og skilvísar greiðslur. S. 869 0525.

 Sumarbústaðir

Óska eftir sumarbústað til leigu í eina 
viku seinnipartinn í júlí. S. 893 2284.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu skrifstofu pláss á höfðanum. 
Stærð getur verið 80fm, 117fm, eða 180 
fm. Laust strax. Verð 1400.- pr. fm. Uppl. 
gefur Björn 843 6061 eða mail. bjorn@
icecharter.com

 Gisting

Rooms for long term rent in Reykjavik 
and Hafnafjordur. Free use of kitchen, 
bathroom, washer, dryer, staterlight TV 
and internet. Call 824 4532.

 Geymsluhúsnæði

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2. 
Einnig bretti. Búslóðir, fyrirtæki, iðnað-
armenn. Upphitað og vaktað. S. 564 
6500. www.geymslaeitt.is

ATVINNA

 Atvinna í boði

Pípulagnir
Faglagnir ehf. óska eftir að ráða vana 
pípulagningamenn. Góð verkefnastaða. 
Uppl. í síma 824 0240, Steinar.

Eldhús - Vaktavinna
Leitum að aðstoðarmanni við 
kokkatörf, viljum ráða mann 

með reynslu af eldhússtörfum.
Umsóknir á www.kringlukrain.

is & í s. 893 2323.

Búr ehf - Vaktstjóri
Búr ehf óskar eftir að ráða 

vaktstjóra með lyftararéttindi. 
Vaktavinna. Framtíðarstarf. 
Ekki yngri en 25 ára. Góð 
Íslenskukunnátta skilyrði. 

Einnig leitum við af sumar-
starfsfólki.

Upplýsingar í síma 896 2836 
á skrifstofutíma. Umsóknir 

einnig á staðnum, Bæjarflöt 2, 
Grafarvogi.

Vörubíla- & Vinnuvélav.st ehf Óskum 
eftir að ráða til framtíðarstarfa sem fyrst: 
Bifvélavirkja/vélvirkja eða manni vönum 
viðgerðum vinnuvéla með meirapróf. 
Uppl í s. 5884970 Guðmundur

Viltu vinna vaktavinnu? 
Viltu vinna með skóla ?
Hlöllabátar Þórðarhöfða óska 

eftir duglegu fólki í vaktavinnu. 
Hentar vel með skóla, mikið að 
gera. Íslenskukunnátta skilyrði.

Hlöllabátar Þórðarhöfða. S. 
892 9846.

Seltjarnarnesbær
Umsjón með mötuneyti 

- afleysing í 4 vikur.
Starfsmaður óskast til að 

hafa umsjón með mötuneyti 
aldraðra hjá Seltjarnarnesbæ. 

Starfið felst í móttöku matar og 
afgreiðslu, frágangi og að útbúa 

meðlæti með kaffi. Einnig að 
sjá um innkaup. Vinnutími er 
frá 11:30 - 16:30 virka daga. 

Ráðið er tímabundið í starfið í 4 
vikur. Starfsmaður þarf að geta 

hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Þóra 
Einarsdóttir í símum 595 9147 

eða 822 9110.

ÞJÓNUSTA

TILKYNNINGAR

SÓFALIST - LAGERSALA - 
VERSLUNIN FLYTUR 

Áklæði - Rúmteppi - ábreiður -  dúkar - diskamottur og margt fleira.
Komið og gerið góð kaup.
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Ísbar/Booztbar, 
Kringlunni.

Óskum eftir að ráða í eftirfar-
andi starf. Dagvinna á tímabil-
inu 8.30-16.30, heilsdags eða 

hálfsdags starf. Góð laun í boði 
fyrir réttan aðila.

Einungis traust og heiðarlegt 
fólk kemur til greina. Uppl. í s. 
898 7924, Kristinn eða senda 
umsókn á cyrus@simnet.is

Borgarafl
Borgarafl óskar eftir járnsmið-
um og trésmiðum í tímabundið 

verkefni.
Upplýsingar í síma 660 1701 & 

660 1704.

American style 
Nýbýlavegi

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

Störf í leikskóla
Laus er 100 % staða frá 1. 

maí eða fyrr og 100 % staða 
í ágúst eða áður en skólar 

hefjast í haust. Viljum einnig 
bæta við okkur einstaklingi í 
skilastöðu e.h.og fram til kl. 
17 Viðkomandi þarf að bera 

ómælda virðingu fyrir þörfum 
barna og möguleikum þeirra til 
náms og þroska og vera sjálfur 

góður í samskiptum., skipulagð-
ur og stundvís. Regnboginn er 
staðsettur að Bleikjukvísl 10 á 

Ártúnsholti.
Ef þú hefur áhuga á nánari 

upplýsingum sendu þá tölvu-
póst á regnbogi@regnbogi.is 

eða hafðu samband í síma 557 
7071 Lovísa Hallgrímsdóttir 

skólastjóri

Þjónustustöð
N1 óskar eftir öflugum og áreiðanlegum 
starfsmanni til starfa á þjónustustöð 
félagsins í Fossvogi. Um er að ræða 
almenna afgreiðslu og þjónustu við við-
skiptavini. Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Helga Kristmundsdóttir í síma 554 
2512 eða 660 3255. Áhugasamir geta 
einnig sótt um á www.n1.is

Veitingahúsið Nings
Óskar eftir hressu og jákvæðu 
fólki í fullt starf í afgreiðslu. 
Unnið er á 15 daga vöktum. 
Hentar vel fyrir þá sem eiga 
auðvelt með að vinna með 

öðrum og hafa góða þjónustu-
lund. Nauðsynlegt er að vera 

íslenskumælandi. Einnig vantar 
afgreiðslufólk í kvöld og helg-

arvinnu.
Uppl. í síma 822 8870 eða á 

www.nings.is

Tabascos

Nýr mexikanskur veit-
ingastaður.

Starfsfólk óskast í eftirfarandi 
stöður: Vaktstjóra í sal og 

starfsfólk í sal í kvöld og helg-
arvinnu. Góð laun í boði fyrir 

rétta fólkið.
Uppl. í síma 842 2800 eða á 

helgi@redchili.is

Veitingahús
Starfskraftur óskast í 80% 

vinnu. 13 dagar frá kl. 12-19, 
7 daga frá 8-15. Vaktavinna. 

Unnið 20 daga í mánuði.
Uppl. í s. 843 9950.

Hjá Jóa Fel Holtagarðar
Óskum eftir að ráða hressar 

og duglegar manneskjur í 
afgreiðslu í bakaríð hjá Jóa Fel 

Holtagörðum. Einnig vantar fólk 
um helgar. Íslenskukunnátta 

skilyrði.
Upplýsingar gefur Dóra í síma 

861 2417 eða Unnur í síma 
893 0076. Íslenskukunnátta 

skilyrði.

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir meiraprófsbílstjóra. 

Matur í hádeginu og heim-
keyrsla

Upplýsingar í síma 565 0875 & 
892 0525.

Lagermaður
Heildverslunin Drífa, óskar 

eftir að ráða starfmann á lager 
og í útkeyrslu. Í starfinu felst 
m.a. tiltekt pantana, móttaka 

á vörum og annað sem til-
heyrir hefðbundnu lagerstarfi. 

Viðkomandi þarf að vera 
samviskusamur, hraustur, áreið-

anlegur og með frumkvæði. 
Reglulegur vinnutími er 8-16.
Umsóknir ásamt starfsferil-

skrá skal senda til Drífu ehf., 
Suðurhrauni 12c, 210 Garðabæ, 
eða á netfangið: agust@icewe-
ar.is fyrir 15 apríl n.k. Stefnt er 

að ráðningu sem fyrst.

Bráðvantar trésmið!
Handlaginn mann eða smið vantar til 
starfa við húsaviðgerðir o.fl. Einnig vant-
ar múrara eða mann vanan flísalögnum. 
Framtíðarvinna. Góð laun fyrir réttan 
aðila. S. 616 1569.

Afgreiðslustarf.
Góður starfskraftur óskast til starfa á 
kassa ásamt öðrum störfum í matvöru-
verslun í austurbænum. Vinnutími 09-
18. Frí um helgar, nema eða um annað 
semst. Hlutastarf kemur til greina. Uppl. 
Kjöthöllin Háaleitisbraut 58-60. S. 553 
8844.

Óskum eftir dugmiklu starfsfólki á þjón-
ustustöðvar okkar á Akureyri, Egilsstöðum 
og í Reykjavík. Íslenskukunnátta nauð-
synleg. Umsóknir skal senda á elin@
dekkjahollin.is eða koma á staðinn. 
Dekkjahöllin S.462 3002.

Hvar eru smiðirnir?
Vantar smiðir, sveinn eða meistara til 
starfa. Vantar iðnaðarmenn sem kunna 
að lesa úr teikingum, taka rétt mál 
og nota þau. Góða íslensku kunnáttu 
krafist, enska kostur ekki skilda. Næg 
verkefni næstu 5 árin. Umsókn á www.
Leigulidar.is eða 517 3440

Hárgreiðslufólk óskast á Hárgreiðslustofu 
á hjúkrunarheimilinu Eir í hlutastarf. 
Uppl. í s. 824 4421 eða 587 4421.

Óskum eftir mönnum í hellulagnir og 
gröfumanni. Uppl. í s. 860 6500.

Krambúðin 
Skólavörðustíg 42

auglýsir eftir starfsmanni í fullt starf á 
dagvakt. Uppl. í s. 848 6918 & 551 0449 
eða á staðnum milli kl. 8-17.

Stýrimann
Vantar á MB Mörtu Ágústsdóttur, til 
netaveiða frá Grindavík strax. S. 894 
2013 & 426 8286.

Potrzebni doswiadczeni pracownicy do 
prac zwiazanych z betonem obróbka 
metali oraz konstrukcjami stalowymi. 
Tel. 868 2487.

Byggingarfyrirtæki óskar eftir verkstjóra 
og smiðum. Mikil vinna framundan. 
Uppl. í s. 893 0174 & 864 7414.

Vélavörður óskast nú þegar á Þórsnes 
II SH-109. Báturinn verður gerður út á 
línu frá Húsavík. GPG fiskverkun ehf. 
Upplýsingar gefur Hjalti í síma 892 2389 
eða Ágúst í síma 893 2226.

Sveitasæla!
Viltu komast út fyrir borgina? Einstæður 
faðir með 2 börn óskar eftir heimilis-
hjálp í sveit. Starfið felur í sér barna-
pössun og létt heimilisverk. Uppl. í s. 
865 5613.

 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.

22 ára pólskur strákur óskar eftir vinnu 
í sumar, enskumælandi. Uppl. í s. 694 
5165.

32 ára Pólsk kona óskar eftir atvinnu 
á höfuðborgarsvæðinu allt kemur til 
greina ég tala ágæta ensku og er að 
læra íslenskuna sími 8667851

22ár maður óskar eftir vinnu á kvöldin 
Allt kemur til greina Uppl í s:6622988

HENDUR.IS
Leitað er að fólki í eftirtalin störf: 
Sölufólk. Hjúkrunarfræðingar. Aðstoð 
í eldhúsi. Framreiðsla Afgreiðsla. 
Grunnskólakennarar Umönnun.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

BAR POLONIA
ZAPRASZA 11.04.08.PIATEK NA 
1 EDYCJE AMSTERDAM DENS 

MISION.
POCZATEK IMPREZY 

GODZ.23.00-03.00.WSTEP 
JEDYNE 500 KR.
GRA DJ JAME.

W SOBOTE 12.04.08.
ZAPRASZAMY NA 

ZABAWE(MUZYKA DLA 
WSZYSTKICH)POCZATEK 

IMPREZY GODZ.22.00-03.00 
GRA ZESPOL MAGIC.WSTEP 

FREE.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

BAR POLONIA
UL.FLATAHRAUN 21

TEL.555-2329.

 Einkamál
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ATVINNA

FUNDIR / MANNFAGNAÐIR

TIL SÖLUFASTEIGNIR

Fr
um

Svavar Geir Svavarsson 
löggiltur fasteignasali

GULLSMÁRI 6, ÍBÚÐ 0103
OPIÐ HÚS Í KVÖLD Á MILLI 19:00 – 20:00

Falleg og vel frágengin 3ja her-
bergja 80 fm íbúð á góðum stað við
Gullsmára í Kópavogi.
Um er að ræða fallega íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi. Íbúðin
er snyrtileg og vel skipulögð og húsið allt til fyrirmyndar.
Stutt er í leikskóla og skóla. Góður þjónustukjarni er í
hverfinu. Ásett verð 22,9 millj.

Fr
u

m

Glæsileg skóverslun
Til sölu ein besta og glæsilegasta skóverslun landsins sem er 

með eigin innflutning og sérstakt vörumerki. Vörumerkið er 

þekkt fyrir einstaka hönnun, vandaða og „spes“ skó. Hér er 

mjög gott tækifæri til að koma sér upp sjálfstæðum rekstri, 

rekstur sem bíður uppá ýmsa möguleika. Verslunin er í vel 

staðsettu leiguhúsnæði í miðbæ Reykjavíkur. 

TORG

Bergsteinn Gunnarsson
lögg. fasteignasali
bergsteinn@remax.is
s. 520 9550  gsm 897 5090

ATVINNA

Auglýsingasími

– Mest lesið
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BRÉF TIL BLAÐSINS

UMRÆÐAN 
Menntamál

Nú nýlega var lagt 
fram frumvarp til 

laga um opinbera háskóla 
frá menntamálaráðu-
neytinu. Meginmarkmið 
frumvarpsins er að „ein-
falda þau lagaskilyrði 
sem gilda um starfsemi 
háskóla með það fyrir 
augum að veita háskól-
um sem mest sjálfstæði í innri 
málefnum“. Við nánari athugun á 
frumvarpinu er ljóst að um er að 
ræða mun víðara og áhrifameira 
frumvarp en lýsing þess gefur til 
kynna. Vaka, félag lýðræðissinn-
aðra stúdenta, setti af stað starfs-
hóp um frumvarpið og setur nú 
fram sitt álit.

Í fyrsta lagi er litið til 6. greinar 
frumvarpsins, en þar er lagt til að 
fækka fulltrúum innan háskóla-
ráðs Háskóla Íslands. Í háskóla-
ráði sátu fyrir tíu fulltrúar, þar af 
sex frá kennurum (meðtalinn rekt-
or), tveir frá nemendum og tveir 
sem skipaðir voru af menntamála-
ráðherra. Samkvæmt nýja fyrir-
komulaginu er gert ráð fyrir að 
fulltrúum fækki niður í sjö full-
trúa – á kostnað fulltrúa nemenda 
og kennara. Með nýja fyrirkomu-
laginu verða tveir fulltrúar frá 

kennurum (rektor meðtal-
inn), einn fulltrúi frá nem-
endum, tveir frá mennta-
málaráðuneytinu og tveir 
sem verða skipaðir af frá-
farandi háskólaráði. Full-
trúum innan ráðsins mun 
því fækka á sama tíma og 
nemendum Háskólans 
fjölgar um 3.000 manns 
með sameiningu Kenn-
araháskóla Íslands.

Í öðru lagi mun frum-
varpið breyta setutíma 

fulltrúa innan háskólaráðs úr 
tveimur árum yfir í þrjú. Þetta 
skapar mikið vandamál fyrir nem-
endur innan Háskólans. Í flestum 
greinum er BA- og BS-nám skil-
greint sem þriggja ára nám. Af 
þeim sökum er ljóst að einungis 

nemendur sem stefna á lengra 
nám eiga möguleika á að sitja sem 
fulltrúi nemenda á háskólaráðs-
fundum.

Í þriðja lagi má reikna með því 
að frumvarpið opni möguleika 
Háskólans á að taka upp skóla-
gjöld, þrátt fyrir að allir fulltrúar 
stjórnmálaflokkanna hafi sagt að 
ekki yrði stefnt að upptöku skóla-
gjalda í síðustu kosningum. Í 24. 
gr. frumvarpsins kemur fram að 
Háskólanum sé heimilt að afla sér 
tekna til viðbótar við framlög með 
ýmsum hætti. Þar má helst nefna 
skrásetningargjöldum sem geti 
verið allt að 45.000 kr. á ársgrund-
velli. Í sömu grein kemur þó fram 
skýr heimild um að háskólaráð 
geti gert tillögu til ráðherra um 
breytingar á hámarksfjárhæð 

skrásetningargjalda. Skrásetning-
argjöld við Háskólann eru ekkert 
annað en skólagjöld, enda augljóst 
að í nútímavæddu samfélagi kost-
ar þjónustan við skráningu nem-
anda ekki 45.000 krónur.

Í fjórða lagi er óljóst hvernig 
útfærsla á frumvarpinu fer fram. 
Síðastliðinn febrúar voru haldnar 
kosningar til Stúdentaráðs og voru 
þar tveir fulltrúar sem voru kosn-
ir af hálfu nemenda til tveggja 
ára. Ef frumvarpið verður sam-
þykkt er ljóst að staða háskóla-
ráðsfulltrúa er önnur en áður var. 
Slíkt gæti kallað á nýjar kosningar 
um embættið. Í kjölfar frumvarps-
ins þarf einnig að endurskoða lög 
Stúdentaráðs innan Háskólans en 
fulltrúar háskólaráðs hafa báðir 
seturétt í Stúdentaráði.

Til að tryggja hagsmuni allra 
aðila innan Háskólans er mikil-
vægt að veikja ekki stöðu stúd-
enta í ákvarðanatöku. Eftir nána 
athugun á frumvarpinu óskar 
Vaka því eftir eftirfarandi breyt-
ingum:

1. Fjöldi fulltrúa nemenda innan 
háskólaráðs haldist tveir.

2. Fulltrúar skulu áfram kjörnir 
til tveggja ára en ekki þriggja.

3. Nánar sé skýrt frá því hvern-
ig útfærsla laganna fari fram. Með 
sérstakri áherslu á háskólaráðs-
fulltrúa.

4. Fallið sé frá þeirri tillögu að 
háskólaráð geti hækkað skráning-
argjöld.

Höfundur er oddviti Vöku, félags 
lýðræðissinnaðra stúdenta.

Háskólafrumvarp verði endurskoðað 

Hlutlaus vísindi?
Jón Þór Ólafsson skrifar um lofts-
lagsmál:

Þegar einhver afstaða, vísindaleg 
eður ei, hefur mikla pólitíska hags-
muni að baki sér er hollt að spyrja 
sig hvort afstaðan og rökin á bak 
við hana séu algerlega hlutlaus, eða 
hvort þau séu keyrð áfram af hlut-
drægum pólitískum hagsmunum. 
Fyrir nokkrum áratugum átti sér stað 
kólnunartímabil á jörðinni og, eins 
og margir muna, talaði vísindasam-
félagið um hugsanlegt upphaf nýrrar 
ísaldar. Vísindamenn sem á þeim 
tíma töluðu um möguleika á hitnun 
jarðar var ýtt út í kuldann. 
Þessir vísindamenn héldu samt 
áfram að gagnrýna viðtekinn 
„sannleika“ þess dags um nýja ísöld 
og rökhyggja hinnar vísindalegu 
aðferðar fór að kæla niður tilfinn-
ingahita hræðsluraddanna. Þessum 
mönnum getum við þakkað að í dag 
sjáum við möguleika á hitnun jarðar 
vegna útblásturs manna á gróður-
húsalofttegundum. Þetta er hinn nýi 
„sannleikur“. 
Kenningin um að hitnun jarðar sé 
af mannavöldum kveikir eðlilega 
mikinn tilfinningahita og hana ber 
að taka alvarlega, því ef rétt reynist 
gætum við orsakað gríðarlegar ham-
farir, en í dag eru vísindamenn sem 
segja að gögnin styðji ekki þá kenn-
ingu, og þeim er ýtt út í kuldann. 
Það er gott að vera inni í hitanum 
með öllum hinum, en verum ekki 
hrædd að hlusta á vísindamenn sem 
ýtt hefur verið út í kuldann fyrir að 
fylgja hinni vísindalegu aðferð og 
gagnrýna hinn viðtekna „sannleika“.

Íþróttakonum mismunað
Darri Freyr Atlason, 13 ára Vestur-
bæingur, skrifar: 

Ég hef verið að velta fyrir mér 
hversu mikið konum er mismunað 
þegar til íþróttaútsendinga kemur. 
Á meðan við fáum að horfa á alls 
kyns íþróttaviðburði hjá körlum og 
dagskrám er breytt hægri vinstri til 
að koma fyrir beinum útsending-
um frá karlaíþróttaviðburðum fá 
áhorfendur ekki einu sinni að sjá 
úrslitaleik í Iceland Express-deild 
kvenna í körfubolta. Þessu bréfi er 
aðallega beint að forsvarsmönnum 
Stöðvar 2 sport vegna þess að ég 
hef ekki tekið eftir einum einasta 
kvennaíþróttaviðburði í útsendingu 
á Stöð 2 sport. Mér finnst ríkissjón-
varpið standa sig heldur betur en þó 
ekki nægilega vel. Á meðan Alþingi 
og stéttarfélögin ásamt auðvitað 
femínistunum ræða og gagnrýna 
„kúgun“ kvenmannsins fram og 
aftur er konum algjörlega mismunað 
þegar kemur að útsendingum frá 
íþróttaviðburðum.

KRISTJÁN FREYR 
KRISTJÁNSSON
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MERKISATBURÐIR
1790 Einkaleyfakerfið er tekið í 

notkun í Bandaríkjunum.
1815 Eldfjallið Tambora í Indón-

esíu byrjar að gjósa.
1847 Joseph Pulitzer blaða-

maður fæðist.
1886 Magnús Stephensen skip-

aður landshöfðingi.
1940 Ríkisstjórninni falið kon-

ungsvald frá Alþingi eftir 
að Þjóðverjar hernámu 
Danmörku.

1956 Konungur Danmerk-
ur, Friðrik IX, og drottn-
ing hans koma til Íslands 
í fjögurra daga opinbera 
heimsókn.

1970 Paul McCartney gefur út 
yfirlýsingu þess efnis að 
Bítlarnir séu hættir.

1998 Belfast-sáttmálinn er und-
irritaður.

STEVEN SEGAL LEIKARI 57 ÁRA 
„Ég vona einn daginn að 

ég verði meira þekktur 
sem rithöfundur og leik-

ari en kyntákn.“

Þekktustu myndirnar sem 
Segal hefur leikið í eru 

hasarmyndirnar 
Under Siege eitt og tvö. 

Lýsi hf. hefur fylgt íslensku þjóð-
inni í sjötíu ár. Í dag starfar fyrir-
tækið á sviði rannsókna, vöruþróun-
ar, framleiðslu og sölu á fiskiolíu um 
allan heim. „Vinnan hjá Lýsi er gef-
andi og skemmtileg. Að mæta í vinn-
una á hverjum morgni til þess að selja 
og koma á framfæri hollustu Lýsis 
og auka þannig lífsgæði fólks er frá-
bært,“ segir Katrín Pétursdóttir, sem 
hefur starfað frá árinu 2000 sem fram-
kvæmdastjóri Lýsis. 
Lýsi hóf starfsemi sína árið 1938 og 
var stofnað af bræðrunum Tryggva og 
Þórði Ólafssonum. Bræðurnir stofn-
uðu Lýsi vegna þess að skortur var á 
A- og D-vítamínum. 

Eftirspurn eftir þorskalýsi skap-
aðist þegar þörfin á A- og D-vítamín-
um jókst og vitað var að þorskalýsið 
hafði áhrif á náttblindu og beinþynn-
ingu. Tólf árum seinna, eða árið 1950, 
dró mikið úr eftirspurn eftir þorska-
lýsi og verðið féll. Næstu þrjátíu ár 
voru erfið lýsisiðnaðinum í heiminum 
en þrátt fyrir það skilaði Lýsi hagnaði 
á tímabilinu. Hjá Lýsi starfa nú hundr-
að manns. Framleiðslan fer fram í 
Reykjavík og í Þorlákshöfn. 

„Lýsi hefur alla tíð lagt mikla áherslu 
á gæðamál. Með nýrri verksmiðju fyr-
irtækisins jókst framleiðslugetan til 
muna. Nýja verksmiðjan er sú tækni-
legasta í heimi á sínu sviði. Með komu 
nýju verksmiðjunnar gekk Lýsi í end-
urnýjun lífdaga,“ útskýrir Katrín. Níu-
tíu prósent af framleiðslu Lýsis fer í 
útflutning. 

„Við byggjum hvað mest á útflutn-

ingi þó að innanlandsmarkaður sé 
okkur mikilvægur. Við höfum verið í 
mikilli sókn á erlendum mörkuðum 
og fengið góðar viðtökur. Ástæðan er 
sú að almenn vitneskja fólks á þeim 
mörkuðum sem við vinnum á hefur 
eflst og aukist og fólk er meira upplýst 
um ágæti vörunnar,“ segir Katrín.

Þorskalýsi, Omega 3 lýsi, Túnalýsi 
og Hákarlalýsi hafa verið sterkustu 
útflutningsvörurnar frá Lýsi. Lýsi 
flytur út vörur á sextíu og sjö markaði 
víðs vegar um heiminn, þeir helstu eru 

Bandaríkin, Bretland, Indland og lönd 
í Austur-Evrópu. 

„Markmið Lýsis er að bjóða upp á 
hágæða vöru í því formi sem fólk á 
auðvelt með að neyta hennar. Á Íslandi 
er mikil aukning sem og annars stað-
ar,“ segir Katrín og bætir við:

 „Fram undan hjá Lýsi er sífelld 
þróun í vöru og framleiðslu. Við erum 
mjög ánægð með stöðuna eins og hún 
er nú og framhaldið er áframhaldandi 
sókn á öllum mörkuðum.“

mikael@frettabladid.is
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Byggja mest á útflutningi

BYGGJA MEST Á ÚTFLUTNINGI Almenn vitneskja um ágæti fiskiolíu fyrir líkamann er hluti af 
velgengni á erlendum mörkuðum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Skipið Titanic var gufu-
knúið farþegaskip 
og stærsta skip sem 
byggt hafði verið fram 
að því. Um 17.000 
verkamenn unnu að 
byggingu skipsins á 
árunum 1909-1911. 
Skipið var yfir tvö 
hundruð og fimmtíu 
metra langt og þyngd 
þess var 46.328 þús-
und tonn. 
Skipið var talið vera 
ósökkvanlegt en svo 
varð raunin ekki. Tit-
anic sigldi úr höfn í Southhampton í Englandi 
og var áfangastaðurinn New York, þó með við-
komu í Frakklandi. Þegar skipið var búið að 

sigla í fjóra daga, 
eða 14. apríl, var 
það statt sex hundr-
uð kílómetra frá Ný-
fundnalandi og sigldi 
þá á ísjaka. 
Þrátt fyrir að áhöfn 
skipsins hefði reynt 
allt til þess að forða 
árekstri rakst skip-
ið utan í ísjakann 
og við það rifnaði 
skrokkur skipsins 
og vatn flæddi inn. 
Sjö hundruð manns 
komust lífs af en um 

fimmtán hundruð létust. Jómfrúarferð Titan-
ic er eitt þekktasta og mannskæðasta sjóslys 
allra tíma.

ÞETTA GERÐIST:  10. APRÍL 1912

Titanic heldur í jómfrúarferð sína

Systir okkar,

María Indriðadóttir
Dvalarheimilinu Dalbraut,
áður til heimilis að Hátúni 8, Reykjavík, 

lést þriðjudaginn 8. apríl á Landspítalanum Fossvogi.
Jarðarförin fer fram frá Laugarneskirkju 
þriðjudaginn 15. apríl kl. 13.00.

Sigurlaug Indriðadóttir
Páll Indriðason

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Gísli Gunnarsson,
áður til heimilis að Bárustíg 4, 
Sauðárkróki,

lést á Heilbrigðisstofnun Sauðárkróks þriðjudaginn 
1. apríl. Jarðarförin fer fram frá Sauðárkrókskirkju
laugardaginn 12. apríl kl. 13.00.

Fyrir hönd aðstandenda,

Sigríður Gísladóttir   Björn Ottósson
Sveinn Gíslason   Jónína Þorvaldsdóttir
Pálmey Gísladóttir   Rúnar Ingólfsson
Haraldur Gíslason   Björg Guðmundsdóttir
               barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum af alhug öllum þeim er sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför 
móður okkar, tengdamóður, ömmu og 
langömmu,

Unnar Þorgeirsdóttur
Bogahlíð 9, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks líknardeildar 
Landspítalans, Landakoti.

Þorgeir Sigurðsson Þórunn J. Gunnarsdóttir
Sigurður Ingi Sigurðsson Guðfinna Thordarson
Rósa Karlsdóttir Fenger John Fenger
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
bróðir,

Gunnar Ragnar 
Sveinbjörnsson
frá Kothúsum, Garði, Eyrarholti 20, 
Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum við Hringbraut fimmtudaginn 3. 
apríl. Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju fimmtu-
daginn 10. apríl kl. 13.00. Blóm og kransar eru vinsam-
legast afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast hans er bent 
á Krabbameinsfélag Íslands.

Ágústa Sigríður Gunnarsdóttir Halldór A. Þórarinsson
Valdís Þóra Gunnarsdóttir Vignir Már Guðjónsson
Sara Lind Gunnarsdóttir Páll Þórir Jónsson
barnabörn og systkini.

50 ára afmæli

Jón Eiður Jónsson 
Markaðsfulltrúi Europro 

er fi mmtugur í dag. 
Hann verður að heiman. 

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og lang-
amma,

Inga Hjartardóttir
Gnoðarvogi 22,

sem lést þann 2. apríl sl. verður jarðsungin frá 
Langholtskirkju í dag, fimmtudaginn 10. apríl, kl. 
13.00.

Jens Gíslason
Ingveldur Gísladóttir
Ragna B. Gísladóttir
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi, 

Bjarni Sigurðsson 
Dvalarheimilinu Hlíð, 

lést á Sjúkrahúsi Akureyrar laugardaginn 5. apríl. Útför 
hans fer fram frá Akureyrarkirkju föstudaginn 11. apríl 
kl. 13.30. Þeim sem vilja minnast hans er bent á að láta 
Dvalarheimilið Hlíð njóta þess.

Sigríður Egilsdóttir
Sigþór Bjarnason Guðríður Bergvinsdóttir 
Ingibjörg Bjarnadóttir Sveinn Eðvaldsson 
Egill Bjarnason Erna Jóhannsdóttir 
Þórdís Bjarnadóttir Hreiðar Hreiðarsson 
Sigurður Bjarnason Friðrika Árnadóttir 
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð og vinarhug við 
andlát og útför ástkærrar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Sigurbjargar 
Sigurjónsdóttur
frá Flatey á Skjálfanda, Garðarsbraut 55, 
Húsavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólksins í Hvammi, heimili 
aldraðra á Húsavík.

Vigdís Helga Guðmundsdóttir Pálmi Sigfússon 
Sigurjón Guðmundsson Ása Grímsdóttir
Jóhanna Guðmundsdóttir 
ömmubörn og langömmubörn.
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■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Eldhús helvítis
Að baka vandræði

Þetta er sjúkur heimur 
þarna á internetinu! Ég 
leita í sakleysi mínu að 
uppskriftum að feitum 
mat, og hvað sé ég? 

Sódómu og 
Gómorru!

Obbobbobb! 
Að hverju 
leitaðirðu?

Heitum 
gellum í 

olíu!

Og fékkst 
þetta?

Sjúkur, sjúk-
ur heimur!

Já, svona er 
þetta sem sagt 

orðið! Æ, æ, æ...

Námsefni sum-
arsins virðist 

leggjast þungt 
á Palla.

Þetta er nú 
einu sinni bara 

Moby Dick! 
Lestu og hættu 

þessu væli!

OHHH!

Það er virkilega heitt.

Það er kominn 
matur, Hannes, taktu 
grímuna nú af þér.

Ókei.

Hannes snýr 
aftur eftir stutt 
auglýsingahlé.

Ekki fara langt, 
við komum 
fljótt aftur!

Láttu mig bara 
fá mat fyrir 30 

sekúndur.

Í þessu upplýsinga-
þjóðfélagi sem við 
búum í hérna á 
Íslandi er alltaf hægt 
að komast að ein-
hverju nýju. Ég hef 

alla tíð verið hálfur 
Spánverji og tel mig 

verða það áfram um 
ókomna tíð. Faðir minn er frá 
Spáni, nánar tiltekið frá Galisíu, 
og er því Galisíubúi. Ég hef hingað 
til kallað hann sveitalubba. Faðir 
minn kemur úr sveit eins og sveit 
gerist best. Hægt er að líkja henni 
við íslenska sveit um aldamótin 
þarsíðustu. Amma og afi ganga 
um í tréklossum og nota orf og ljá 
við slátt. Rafmagn er takmarkað 
og símar eru enn nýjung fyrir 

fólkið í sveitinni. Það er alltaf 
svaka fjör að sjá þegar síminn 
hringir því það er barist um að 
svara. Enda svo mikið tækniundur 
að geta spjallað við fólk á öðrum 
bæjum, hvað þá í öðru landi. En 
eins og í hverju öðru krummaskuði 
á Spáni má finna þarna bar sem 
uppfyllir allt sem þarf á góðum 
bar. En nóg um sveitina, hún er 
fögur og flott og alltaf gaman að 
koma þangað. 

Sveitin fékk hins vegar nýja 
vídd hjá mér þegar ég komst að 
því að einræðisherrarnir Fidel 
Castro og Francisco Franco eiga 
báðir rætur að rekja þangað. Það 
er skemmtilegt að hugsa til þess 
að þeir eru að öllum líkindum 
skyldir mér að einhverju leyti. 

Hugsanlega gæti það útskýrt hina 
frábæru einræðisherratakta sem 
faðir minn hefur sýnt í gegnum 
tíðina. Faðir minn hefur klárlega 
sama blóð og þeir Castro og 
Franco. Hann hefur sínar skoðan-
ir og segir allt sem hann vill segja 
og er ekki mikið fyrir að hlusta á 
skoðanir sem eru andstæðar hans. 

Nú er mál að skella Kára Stef-
áns ofan í tösku og fljúga með 
hann til Kúbu, fá þar blóð úr 
Castro. Frá Kúbu skal halda til 
Spánar og grafa upp bein Francos 
og taka úr þeim sýni. Með þessu 
ætti ég að geta gengið úr skugga 
um að þessir tveir einræðisherrar 
séu skyldir mér. Ef svo er þá get 
ég fyrst montað mig af því að eiga 
tvo fræga frændur. 

STUÐ MILLI STRÍÐA Frægir frændur
MIKAEL MARINÓ RIVERA GÆTI ÁTT TVO FRÆGA FRÆNDUR



RÝMINGARSALA
VIÐ HÆKKUM AFSLÁTTINN

ALLT Á AÐ KLÁRAST
ALLT AÐ

70%
AFSLÁTTUR

Í VERSLUNUM OKKAR
Í KRINGLUNNI OG SMÁRALIND
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menning@frettabladid.is

Kl. 20
Gunnhildur Þórðardóttir verður með 
leiðsögn um hátíðarsýningu í tilefni 
af 100 ára kaupstaðarafmæli 
Hafnarfjarðar í lista- og menningar-
miðstöðinni Hafnarborg, Strandgötu 
34, í kvöld kl. 20. Á sýningunni má sjá 
verk 50 myndlistarmanna sem allir 
tengjast Hafnarfirði á einhvern hátt, 
eru ýmist fæddir þar eða búsettir, eða 
hafa vinnustofur sínar þar.

Vladimir Ashkenazy er óumdeilan-
lega frægastur íslenskra ríkisborgara í 
klassíska tónlistarheiminum. Hvarvetna 
á byggðu bóli bera menn óblandna 
virðingu fyrir umfangsmiklu starfi hans 
og djúphugulu viðhorfi til tónlistarinn-
ar. Ashkenazy er bæði einn af fremstu 
hljóðfæraleikurum heims og virtur og 
eftirsóttur hljómsveitarstjórnandi, en 
hann hefur stjórnað flestum frægustu 
hljómsveitum heims. 

Hér á landi er Vladimir Ashkenazy 
ekki síst í miklum metum fyrir óeigingjarnt og 
ómetanlegt framlag til íslensks tónlistarlífs og 
listalífs almennt. Þá var hann einn helsti hvata-
maður að stofnun Listahátíðar í Reykjavík og 
aðalhvatamaður að byggingu tónlistarhúss um 
áratugabil. 

Árið 2002 þáði hann boð Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands um að gerast heiðursstjórnandi henn-
ar og hefur síðan stjórnað tónleikum á hverju 

starfsári sem teljast einatt einn hápunkta 
tónleikaársins. 

Að þessu sinni stjórnar Vladimir 
Ashkenazy flutningi hljómsveitarinnar, 
Íslenska óperukórsins og einvalaliðs 
einsöngvara á Missa Solemnis eftir Lud-
wig Van Beethoven. Verkið er mikið að 
vöxtum, tekur á annan tíma í flutningi og 
gerir miklar kröfur til flytjenda. Tónlistin 
er víðfeðm og einkennist af sterkum and-
stæðum þar sem nýstárleg og byltingar-
kennd tónhugsun Beethovens kallast á 

við tónlist barokks og endurreisnar. Útkoman er 
um margt einstakt verk í sköpunarverki Beet-
hovens og þar með tónlistarsögu Vesturlanda. 

Einsöngvararnir sem koma fram eru í fremstu 
röð, en þeir eru Joan Rodgers, Mark Tucker, Sess-
elja Kristjánsdóttir og Ólafur Kjartan Sigurðarson. 

Það er því boðið til mikillar veislu í Háskólabíói 
í kvöld, og þarf engan að undra að uppselt sé á 
tónleikana.  - vþ

Ashkenazy stjórnar í kvöld

VLADIMIR 
ASHKENAZY

Þær Hörn Hrafnsdóttir mezzó-
sópransöngkona og Antónía 
Hevesi píanóleikari koma fram á 
tónleikum í Salnum í Kópavogi í 
kvöld þar sem þær flytja ljóða-
flokk eftir Gunnar Reyni Sveins-
son við ljóð eftir Hrafn Andrés 
Harðarson, föður Harnar. Ljóða-
flokkurinn nefnist Hlér og er 
unninn upp úr samnefndri ljóða-
bók Hrafns sem er tileinkuð Leifi, 
syni Hrafns og bróður Harnar, 
sem lést barnungur.

„Mig hefur lengi langað til þess 
að flytja ljóðabálkana sem Gunn-
ar Reynir vann upp úr ljóðum 
föður míns opinberlega,“ segir 
Hörn. „Ljóðaflokkarnir eru í allt 
tveir, Hlér og Tónmyndaljóð, og 
upphaflega stóð til að flytja þá 
báða á einum tónleikum. Vegna 
anna við önnur verkefni hefur sú 
áætlun aðeins breyst og nú flyt ég 
þá hvorn fyrir sig, en ég tek þá 
báða upp og gef út á hljómdisk á 
þessu ári.“ Ljóðaflokkurinn Hlér 
samanstendur af átta lögum í allt, 
en aðeins fimm þeirra hafa verið 
flutt áður á tónleikum.

Sem gefur að skilja er viðfangs-
efni ljóðaflokksins afar persónu-
legt fyrir Hörn og því er upplifun 
hennar af flutningi tónlistarinnar 
tilfinningaþrungin. „Það er erfitt 
að lýsa því hvernig það er fyrir 
mig að flytja þessi ljóð. Mér líður 
dálítið eins og ég sé nakin á svið-
inu þar sem ég er að hleypa áhorf-
endum inn í hjarta mitt. Í þessum 

ljóðum koma svo skýrt fram til-
finningar og átök sem þeir sem 
standa mér næst hafa gengið í 
gegnum og því skiptir það mig 
miklu máli að þau komist til skila. 
Þannig kem ég til dæmis til með 
að halda á ljóðabókinni á tónleik-
unum og syngja upp úr henni eins 
og á hefðbundnum ljóðaupplestri, 
til þess að leggja áherslu á ljóðin 
og innihald þeirra.“ 

Seinni hluta tónleikanna skipta 
þær Antonía og Hörn um gír og 
flytja aríur eftir tónskáld á borð 
við Bizet og Verdi. „Já, þá tekur 
við allt önnur stemning. Ég tók 

nýverið þátt í söngkeppni í Carn-
egie Hall í New York og söng þar 
tvær af aríunum sem ég flyt í 
Salnum. Mér hefur svo verið 
boðið út að syngja aftur í Carnegie 
Hall og því fá gestir Salarins líka 
að heyra aríuna sem ég ætla að 
flytja úti. Það má því segja að 
þessir tónleikar nái að spanna 
fortíð mína og nútíð,“ útskýrir 
Hörn.  

Tónleikarnir hefjast kl. 20 í 
kvöld. Miðaverð er 2.000 kr., en 
eldri borgarar, námsmenn og 
öryrkjar fá miðann á 1.600 kr.

 vigdis@frettabladid.is

Sungið um horfinn bróður

HÖRN HRAFNSDÓTTIR OG ANTONÍA HEVESI Koma fram á tónleikum í salnum í kvöld 
þar sem flutt verður bæði íslensk og erlend tónlist.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Tilkynnt var um þá lukkunnar pamfíla sem urðu 
þess heiðurs aðnjótandi að hljóta hin eftirsóttu 
Pulitzer-verðlaun í flokkunum bókmenntir, leikrit 
og ljóðlist nú á mánudag. 

Daniel Walker Howe hlaut sagnfræðibókmennta-
verðlaunin fyrir bók sína „What Hath God 
Wrought: the Transformation of America, 1815-
1848.“ Howe þessi er prófessor í sagnfræði við 
Oxford-háskóla, en honum þykir hafa tekist afar 
vel til með bók sinni um mótunarskeið í sögu 
bandarísku þjóðarinnar.

Verðlaunin fyrir ævisögur fékk John Matteson 
fyrir bók sína „Eden‘s Outcasts: The Story of 
Louisa May Alcott and Her Father.“ Í bókinni 
rekur Matteson ævi skáldkonunnar Louisu May 
Alcott, sem þekktust er fyrir sögu sína um 
Yngismeyjar, en hann fer einnig í saumana á ævi 
föður hennar sem var afar merkur og áhugaverður 
maður.

Skáldsagan sem hlaut Pulitzer-verðlaunin að 
þessu sinni nefnist „The Brief Wondrous Life of 
Oscar Wao“ og er eftir Junot Diaz. Bókin segir 
sögu fjölskyldu sem flyst frá Dóminíska lýðveld-
inu til Bandaríkjanna og hvernig hún tekst á við 
lífið í nýju umhverfi. Diaz hefur nokkra reynslu af 
millilandaflutningum sjálfur þar sem hann fluttist 
með fjölskyldu sinni frá Dóminíska lýðveldinu til 
Bandaríkjanna á áttunda áratug síðustu aldar.

Saul Friedlander fékk verðlaun í undirflokknum 
almennar bókmenntir. Bók hans heitir „The Years 
of Extermination: Nazi Germany and the Jews, 
1939-1945“ en í henni hefur Friedlander tekið 
saman brot úr dagbókum gyðinga sem upplifðu 
helförina og dregið þannig upp mynd af lífinu í 
útrýmingarbúðum.

Verðlaunahafarnir fyrir ljóðlist voru tveir 
talsins; Robert Hass fékk verðlaun fyrir ljóðabók 
sína „Time and Materials“ og Philip Schultz fékk 

verðlaun fyrir bók sem ber hinn átakanlega titil 
„Failure“. Tracy Letts fékk verðlaunin fyrir leikrit 
sitt „August: Osage County“. Veitt voru verðlaun 
fyrir tónlist, en þau fékk David Lang fyrir verk 
sitt „The Little Match Girl Passion“. Verkið er 
fyrir sönghóp og texti þess er samruni sögu H.C. 
Andersens um Litlu stúlkuna með eldspýturnar og 
texta Matteusarpassíu J.S. Bach.

Að lokum ber þess að geta að söngvaskáldið og 
Íslandsvinurinn Bob Dylan hlaut sérlega heiðurs-
útnefningu Pulitzer-dómnefndarinnar fyrir 
menningarframlag sitt til Bandaríkjanna. - vþ

Pulitzer-verðlaunahafar í 
flokki bókmennta kynntir

BOB DYLAN Hlaut sérleg Pulitzer-heiðursverðlaun.

Í anddyri Ljósmyndasafns Reykja-
víkur er sýningarrými sem kallast 
Skotið. Í Skotinu eru settar upp 
sex sýningar á ári hverju sem 
allar eiga það sameiginlegt að 
miða að kynningu þeirrar fjöl-
breyttu starfsemi sem iðkuð er 
undir formerkjum ljósmyndunar. 
Skotinu er ætlað að kynna fyrir 
almenningi ljósmyndun sem hefur 
fjölbreytileika og sköpunarkraft í 
hávegum.

Sýning tékkneska ljósmyndar-
ans Jirka Ernest opnaði í skotinu í 
gær. Jirka sleit barnskónum í 
Mæri í Tékkóslóvakíu en býr í dag 
í Prag og hefur að baki nám í 
FAMU – kvikmynda- og sjónvarps-
akademíunni í Prag þar sem hann 
lagði stund á ljósmyndun. Mynd-
irnar á sýningunni eru teknar á 
heimaslóðum hans í Tékklandi og 
eru hugleiðingar um líf hans og 
æsku í Mæri og þær breytingar 

sem átt hafa sér stað frá þeim 
tíma; hugleiðingar sem eru óhjá-
kvæmilega litaðar af hruni komm-
únismans. Jirka hefur sýnt víða í 
Evrópu en þetta er fyrsta sýning 
hans á Íslandi. - vþ

Minningar um líf 
og æsku 

LÍFIÐ Í TÉKKLANDI Ein af ljósmyndum 
Jirka Ernest.

Heildarútgáfa á verkum Steinars 
Sigurjónssonar (1928–1992) fyrir 
fáum vikum hefur dregið athygli 
að höfundarverki hans. Næstu 
þrjú fimmtudagskvöld verða helg-
uð skáldinu Steinari Sigurjónssyni 
í Útvarpsleikhúsinu á Rás 1. Ungir 
listamenn, nemendur úr leiklistar-
deild og tónlistardeild Listahá-
skóla Íslands, gera tilraun með 
texta hans og hugarheim. Þau 
grafast fyrir um hver maðurinn 
var sem hét Steinar Sigurjónsson 
og stundum Steinar á Sandi, eða 
Sjóni Sands og jafnvel Bugði 
Beygluson. Þau fá ýmsa þá sem 
urðu á vegi skáldsins til að segja 
frá Steinari. Einnig verður flutt 
hið óvenjulega útvarpsleikrit 
Strandferð eftir Steinar Sigur-
jónsson.

Í kvöld kl. 22.15 hefst þessi 
Steinarssyrpa: Fluttur verður 
heimildaþátturinn Svipleiftur um 
skáldið eins og hann birtist í minn-
ingu samferðamanna hans. Dag-
skrárgerð er í höndum nemenda 
leiklistardeildar Listaháskólans 
og tónlistin í þættinum er samin af 
nemendum í tónlistardeild skól-
ans. Verkstjóri er hinn kunni 
útvarpsmaður Jón Hallur Stefáns-
son. 

Næsta fimmtudag verður svo 
flutt leikverkið Strandferð eftir 
Steinar í leikstjórn Hallmars Sig-
urðssonar en upptakan er frá 1992. 
Eftir tvær vikur er á dagskrá 
fléttuþátturinn Raddir úr djúpinu 
um verk og hugarheim Steinars 
Sigurjónssonar og eru aðstand-
endur hinir sömu og í þættinum í 
kvöld en leikstjóri er Jón Hallur 
Stefánsson. 

Steinar Sigurjónsson er í hópi 
merkustu rithöfunda Íslands á síð-
ari helmingi tuttugustu aldar. Í 
fyrstu verkum hans var sleginn 
tónn sem ekki hafði áður heyrst í 
íslenskum bókmenntum. Yrkis-
efnin voru ný – grámygla sjávar-
þorpsins sem kæfir niður þrá 
mannsins eftir fegurð – og aðferð-
irnar sömuleiðis: Steinar var á 

vissan hátt frumkvöðull módern-
ískrar sagnagerðar á Íslandi, en 
hann var líka athyglisvert ljóð-
skáld. Fyrsta bók Steinars, Hér 
erum við, kom út árið 1955. Af 
helstu verkum hans má nefna Ást-
arsögu, Blandað í svartan dauð-
ann, Farðu burt skuggi og Kjallar-
ann. Steinar skrifaði einnig 
fjölmörg leikrit og einþáttunga og 
hafa sumir þeirra verið fluttir í 
útvarpi.

Steinar Sigurjónsson fæddist 
hinn 9. mars árið 1928 á Hellis-
sandi. Hann fluttist ungur til Akra-
ness og ólst þar upp. Steinar lærði 
prentiðn við Hrappseyjarprent og 
Prentverk Akraness og lauk prófi 
sem prentari frá Iðnskólanum á 
Akranesi árið 1950. Hann starfaði 
alfarið við iðn sína í nokkur ár en 
sneri sér síðan að ritstörfum, 
stundum samhliða prentverki. 
Steinar Sigurjónsson andaðist í 
Hollandi 2. október árið 1992. 
Staða Steinars í íslenskri bók-
menntasögu hefur ekki verið sem 
skyldi, þótt ljóst megi vera að 
hann sé tíðindamaður í þeim 
efnum.  pbb@frettabladid.is 

Til heiðurs Steinari

BÓKMENNTIR Steinar Sigurjónsson 
skáld. MYND/KALDAL

> Ekki missa af... 
Fyrirlestri Örnu Schram um 
mynd mannsins í fjölmiðlum. 
Arna, sem er stjórnmálafræð-
ingur og formaður Blaða-
mannafélags Íslands, fjallar 
um hvort og hvernig sú mynd 
sem fjölmiðlar setja fram 
af manninum endurspegli 
raunveruleikann. Fyrirlesturinn 
hefst kl. 17 í dag og fer fram á 
Amtsbókasafninu á Akureyri.
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Óperusmiðjan frumsýndi í húsi 
Íslensku óperunnar á sunnudags-
kvöld Così fan tutte eftir Wolfgang 
Amadeus Mozart. Hljómsveit, kór 
og burðarhlutverkin sex voru skip-
uð ungu listafólki sem komið er að 
þröskuldi framhaldsnámsins, sumt 
stigið yfir hann og hefur tekið upp 
búsetu í erlendum borgum til að 
fullframa sig áður en lagt er á hina 
þyrnum stráðu braut atvinnu-
mennskunnar. Óperusmiðjan er 
sett á stofn til þess að veita því 
tækifæri og nýtur til þess stuðn-
ings Glitnis.

Frumsýningin á sunnudag var 
um margt ánægjuleg kvöldstund. 
Óperustúdíóið réð Ágústu Skúla-
dóttur til að leikstýra verkinu. Hún 
er vön að vinna með áhugafólki og 
atvinnumönnum og skilar hér 
afbragðsvinnu með listamönnun-
um ungu. Daníel Bjarnason hljóm-
sveitarstjóri átti við ramman reip 
að draga: hljómsveitin náði engan 
veginn þeim kröfuríka hljómi sem 
tónlist Mozarts útheimtir . 

Sýningin var falleg í öllum 
útbúnaði, búningar smart í stílis-
eringu sinni, lýsing fjölbreytileg 
eftir efninu, leikmyndin ekki of 
rúmfrek og bauð upp á snör atriða-
skipti. Katrín Þorvaldsdóttir, Páll 
Ragnarsson og Guðrún Öyahals 
eru smekkvísir atvinnumenn. Það 
var enginn fátæktarbragur á 
neinu, einfaldleiki skilaði sýning-
unni fullkomlega verðugri umgerð 
sem var ekki ofþrengd og lýsti fág-
aðri smekkvísi.

Systurnar tvær og strákarnir 
þeirra hafa mér reyndar alltaf þótt 
óttalega leiðinlegar persónur, eink-
um þær tvær og þröngt um vik að 
gera úr þeim eitthvað lífandi á 
sviði. Þau  sem skipuleggja gabbið 
sem er plottið í verkinu, Herra 
Alfonso og þjónustan Despina, eru 
skemmtilegra fólk. 

Gripið er til þess ráðs að deila 
sýningum milli söngvara: þannig 

eru tvær söngkonur í hlutverki 
Fiordigli, og aðrar tvær í hlutverki 
Despinu á þessum sýningarkvöld-
um sem eftir eru: 11. og 13. apríl.

Þorvaldur Þorvaldsson bassi 
fer með hlutverk Alfonsos á öllum 
sýningunum, vörpulegur maður 
með fína rödd sem enn skortir 
þroska til að ná hinum fínu blæ-
brigðum slægðar og undirferlis 
en með sterka nærveru og örugg-
an leikstíl. Falleg frammistaða. 
Hlutverk Despinu var á frumsýn-
ingunni sungið og leikið af Unni 
Helgu Möller sópran en Tinna 
Árnadóttir mun einnig fara með 
það. Unnur Helga er konfektmoli 
þótt rödd hennar sé ekki full-
þroskuð og hana vanti styrk. 
Framburður hennar eins og Þor-
valdar var til sóma en mestu 
skipti þó frábær skilningur henn-
ar í öllum hreyfingum og fasi sem 

gladdi áhorfendur sinn eftir sinn 
á frumsýningarkvöldinu. Vonir 
eru að hún nái öruggari tökum á 
rödd sinni og þá eru henni margar 
leiðir færar. 

Piltarnir tveir sem láta tilleiðast 
að reyna á trygglyndi þeirra 
systra eru sungnir af Sveini Dúa 
Hjörleifssyni tenór og Jóni Svav-
ari Jósefssyni barítón sem báðir 
eru orðnir nýtir söngvarar og 
liprir leikarar.  Misvel fórst þeim í 
erfiðustu einsöngsatriðum en 
æskuþokki þeirra og lifandi nær-
vera bætti það upp. Jón er vaskur 
í framgöngu og sýndi hörku af 
öryggi, en Sveinn hefur sýnilega 
tilburði til að verða söngvari með 
snert af gamanleikara. 

Systurnar tvær, þessar stilltu 
dúkkur, sungu þær Sólveig Samú-
elsdóttir mezzo og Steinunn Skjen-
stad sópran sem deilir hlutverkinu 
með Hönnu Þóru Guð brands dóttur. 
Þær voru leiklega séð í veikastri 
stöðu í sviðsetningu Ágústu en 
komu fallega fram og sungu víða 
ljómandi. Sólveig er styrkari í 
söng sínum en Steinunn.

Allir eru þessir krakkar mis-
langt komnir í raddþroska. 
Frammistaða þeirra sýnir að hér 
er að vaxa upp mannvænlegur 
hópur söngvara. Þá er ónefndur 
kór sem söng fallega og sinnti sínu 
vel, meðal annars hópatriðum í 
leik sem Ágústa hefur lagt af mik-
illi smekkvísi. Hæfileikum Ágústu 
til að ná vel hinu besta úr viðvan-
ingum er hér ekki brugðið. Stíll 
hennar hefur löngum tekið mið af 
mímunni og stílfærslunni fremur 
en hinum sálfræðilega leikmáta 
natúralismans. Það tekst hér víða 
afar vel og sýnir enn hvar styrkur 
hennar liggur sem leikstjóra. Vilji 
menn nota hann.

Áhorfendur skemmtu sér vel á 
frumsýningunni. Hún er öllum til 
sóma sem að henni standa. 

Páll Baldvin Baldvinsson

Öll eru þau til prýði

LEIKLIST
Cosi fan tutte
Wolfgang Amadeus Mozart og 
Lorenzo da Ponte.
Leikmynd: Guðrún Öyehals.
Búningar: Katrín Þorvaldsdóttir.
Lýsing: Páll Ragnarsson.
Hljómsveitarstjóri: Daníel Bjarnason.
Leikstjóri: Ágústa Skúladóttir.

★★★
Glæsileg nemendasýning með 
efnilegum leikurum með góðar raddir 
sem munu eflast í reynslunnar eldi.

Lucyna Aleksandrowicz-
Pedich, prófessor í bókmennt-
um og fjölmenningarsamskipt-
um við Sálfræðiháskólann í 
Varsjá, heldur opinn fyrirlest-
ur í Háskólanum á Akureyri í 
dag kl. 15.20. Fyrirlesturinn 
ber titilinn Bókmenntir og 
fjölmenningarvitund fyrir 
„mestu bókmenntaþjóð í 
heimi“.

Í fyrirlestrinum verður 
skýrt hvernig bókmenntir geta 
stuðlað að betri skilningi á 
„Hinum“ og auðveldað 
samskipti í heimi sem einkenn-
ist af æ fjölbreyttari menning-
artengslum. 

Fyrirlesturinn verður 
haldinn í Háskólanum á 
Akureyri, stofu L103 á 
Sólborg. - vþ

Bókmenntir 
og „Hinn“

NÝ OG FÁRÁNLEGA SKEMMTILEG SÝNING UM FJÁRMÁL ÍSLENDINGA!
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Miðasala hjá Salnum í síma 5700 400, á salurinn.is 
og midi.is. Miðaverð 2000 kr. 50% afsláttur er fyrir 
viðskiptavini Byrs (hámark 5 miðar) ef keypt er í miða- 
sölunni í Salnum. ATH! Takmarkaður sýningafjöldi.
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Þri 15/4 kl. 20

Mið     16/4 kl. 20

Fös 18/4 kl. 21

Lau 19/4 kl. 19

Lau 19/4 kl. 21

Fös 2/5 kl. 19

Fös 2/5 kl. 21

Lau 3/5 kl. 20

Lau 3/5 kl. 22

Fös 16/5 kl. 19

Fös 16/5 kl. 21

Lau 17/5 kl. 19

Lau 17/5 kl. 21

Forsýning - uppselt

Forsýning - uppselt

Frumsýning - uppselt

Uppselt

S Ý N I N G A R

Fyrst var það Hellisbúinn, síðan Pabbinn og nú er það HVERS VIRÐI ER ÉG? 
Óborganlega fyndin sýning Bjarna Hauks Þórssonar um fjármál Íslendinga. 

Frábær sýning í leikstjórn Sigurðar Sigurjónssonar.

10 - 11 - 17 - 18 - 24 - 30. apríl 
kl 20.00 alla daga

ALLAR SÍÐUSTU 
SÝNINGAR

Þjóðleikhúsið
um helgina
Afgreiðsla miðasölu á Hverfisgötu er opin frá kl. 12.30–18.00 mán. og þri. 
Aðra daga frá kl. 12.30–20.00. Símapantanir frá kl. 10.00 virka daga.

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

Engisprettur e. Biljana Srbljanovic

sýn. fim 10/4 örfá sæti laus, fös. 11/4 örfá sæti laus

Baðstofan e. Hugleik Dagsson

sýn. lau 12/4 næst síðasta sýning

Sólarferð e.Guðmund Steinsson

Tvær sýningar lau. 12/4 örfá sæti laus, sýn 13/4 uppselt

Vígaguðinn e. Yasminu Reza

sýn. lau 12/4 örfá sæti laus

Skilaboðaskjóðan e. Þorvald Þorsteinsson

sýn. sun. 13/4 uppselt

Sá ljóti e. Marius von Mayenburg
sýn. mið 9/4 uppselt, fös 11/4 sun. 13/4 örfá sæti laus

FIMMTUDAGUR 10. APRÍL KL. 20
TIL FLUGS – SÖNGTÓNLEIKAR.
HÖRN HRAFNSDÓTTIR OG 
ANTONÍA HEVESI. 
LÖG GUNNAR REYNIR OG 
LJÓÐ HRAFN HARÐARSON.

FÖSTUDAGUR 11. APRÍL KL. 16
FIÐLUTÓNLEIKAR – LHÍ.
GUÐNÝ ÞÓRA GUÐMUNDSDÓTTIR.
Aðgangur ókeypis, allir velkomnir

LAUGARDAGUR 12. APRÍL KL. 17
TÍBRÁ: PÍANÓTÓNLEIKAR 
IVAN KLÁNSKÝ.
TUNGLSKINSSÓNATAN,
NÆTURLJÓÐ CHOPINS O.FL.
SLAGHÖRPUSNILLD!

SUNNUDAGUR 13. APRÍL KL. 16
KLARÍNETTUTÓNLEIKAR - LHÍ
KRISTJÁN RÚNARSSON
Aðgangur ókeypis, allir velkomnir



Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 |   Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 |   www.notadir.brimborg.is 

seljagamla

kaupanýjan
notaðan

Viðkaupumhvaðadruslusemer
á heilar 200.000 krónur,kaupir
þúbetri notaðan bílhjáBrimborg
ídag.Komdu bíldruslunni í verð.

Komdu bíldruslunni í verð. Nú áttu útborgun upp í betri bíl. 
Það skiptir ekki máli hvaða bíl þú átt - við kaupum hann. 
Komdu bara með bíldrusluna og settu 200 þúsundkallinn 
upp í betri notaðan bíl hjá Brimborg. Bara ein bíldrusla 
upp í hvern betri bíl. Allt að 90% fjármögnun.
                       Nýttu nú tækifærið. Komdu í Brimborg í dag.

    Breyttu
druslunni

    ídjásnídag

Opið í dag frá kl. 9 til18

Komdu druslunni í verð í dag
Kaupum hvaða druslu sem er

Nú áttu 200.000 kr. útborgun upp í betri bíl

Allt að 90% fjármögnun
á betri bíl frá Brimborg

Nú áttu útborgun upp í betri bíl

200.000 krónur fyrir drusluna

Alveg satt. Við kaupum hvaða bíldruslu sem er á heilar 200.000 kr. kaupir þú betri 
notaðan í Brimborg. Líka þá sem eru á sérstöku tilboði í dag. Um leið og þú breytir 
druslunni í djásn tekurðu nokkur visthæf skref. Þú hreinsar til í borg og bæjum og 
dregur úr mengun. Sparar eldsneyti. Og ekki síst þú eykur öryggi þitt í umferðinni 
á nýrri bíl.

 Smelltu á www.notadir.brimborg.is og veldu þann nýja.
Allt að 90% fjármögnun.

Komdu í kaffi og kleinur og seldu 
okkur drusluna fyrir betri notaðan
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Í rúm tuttugu ár þurfti Las Ve-
gas að þola að hópur nemenda úr 
úrvalsskólum Bandaríkjanna lék 
sér að því að vinna stórar og mikl-
ar fjárhæðir í 21 með sérstakri 
talningaraðferð. Umsvifin voru 
gríðarleg og þegar best lét spiluðu 
yfir áttatíu nemendur í spilavítum 
Nevada og víðar.

Kvikmyndin 21, sem frumsýnd verður um 
helgina, fjallar um einn glæsilegasta 
kaflann í sögu þessa umsvifamikla 
fjárhættuspilafyrirtækis en um leið hrun 
þess. Spilavítin í Las Vegas hafa nú sett 
alla nemendurna á sérstakan bannlista auk 
þess sem gjafara-aðferðum var breytt til 
að koma í veg fyrir þessa aðferð. Enda 
spilavítunum meinilla við að tapa.

Námskeið upphafið að ævintýrinu
Upphafið að þessu magnaða ævintýri má 
rekja til námskeiðs í MIT sem bar það 
skemmtilega nafn „Hvernig á að leggja 
undir ef þú þarft?“ Hópur nemenda sem 
hafði spilað póker sín á milli drakk í sig 
fræðin á námskeiðinu og ákvað að skella sér 
til Atlantic City og freista gæfunnar undir 
forystu hins efnilega J.P. Massar. Peningarn-
ir hurfu hins vegar eins og dögg fyrir sólu 
og flestir nemendurnir ákváðu að fjárhættu-
spil væru ekki fyrir þá. Nema J.P Massar. 
Hann fór sjálfur að standa fyrir námskeið-
um í spilafræðum við MIT, rannsakaði þau í 
þaula og veturinn 1979 var settur saman 
sérstakur úrvalshópur til að láta reyna á 
fræðin. Massar fór til New Jersey með 5 

þúsund dali og ekki var að sökum að spyrja, 
hópurinn tvöfaldaði upphæðina á einni helgi.

Nemendurnir héldu áfram að freista 
gæfunnar og leigðu meðal annars íbúð í 
Atlantic City til að geta verið nær peninga-
lyktinni. Gróðinn varð aftur á móti ekkert 
stórkostlegur, Massar til mikilla vonbrigða.

Netið verður til
Og það var ekki fyrr en tæpu ári seinna að 
boltinn fór að rúlla. Massar komst þá í kynni 
við Bill Kaplan sem undanfarin þrjú ár hafði 
stjórnað hópi atvinnuspilara í Las Vegas með 
góðum árangri. Massar óskaði eftir því að 
Kaplan fylgdist með sínum hópi og reyndi að 
finna út hvað væri eiginlega að. Kaplan var 

ekki lengi að koma auga á það enda eyddi 
Massar-hópurinn meiri tíma í að rökræða 
mismunandi stærðfræðiformúlur en í spilið 
sjálft.

Massar og Kaplan ákváðu að taka höndum 
saman og gerðu drög að inntökuprófum og 
æfingaáætlunum. Í framhaldinu var 
stofnaður banki sem fjárfestar frá Kaplan 
lögðu fjármagn í. Hópurinn sameinaði 
aðferðir sínar og réðst síðan til atlögu gegn 
Las Vegas. 

Svo vel virkaði þetta kerfi Massars og 
Kaplans að á innan við tíu vikum hafði 
stofnfjármagn bankans tvöfaldast. Fjárfest-
arnir fengu auðvitað mest í sinn hlut en 
spilararnir gátu greitt fyrir skólagjöldin og 

átt nokkra smáaura eftir til að eyða í sjálfan 
sig.

Margur verður af aurum api
Massar og Kaplan stjórnuðu hópnum með 
harðri hendi og auglýstu eftir hentugum 
spilurum með bréfsnifsum. Umsækjendur 
urðu síðan að ganga í gegnum eldraunina; 
æfingabúðir sem Massar og Kaplan stjórn-
uðu. Árið 1984 fór hins vegar að bera á 
þreytu bæði hjá spilurum og ekki síst Kaplan. 
Andlit hans var orðið það alræmt í Las Vegas 
að öryggisverðir fylgdu honum hvert fótmál 
ef hann lét sjá sig. 

Árið 1992 stokkuð Massar og Kaplan upp á 
nýtt og fengu til liðs við sig fjárhættuspilar-
ann John Chang sem hafði verið í liðinu síðan 
1982. Hin heilaga þrenning endurskipulagði 
allt fyrirtækið og fékk til sín spilara frá 
öllum helstu háskólum Bandaríkjanna. Og 
upp úr því hófst gullöld liðsins í Las Vegas og 
úti um allan heim; Kaplan og félagar höfðu 
skjólstæðinga í Indlandi, Kanada og víðar. 
Talið er að yfir áttatíu spilarar hafi verið á 
þeirra snærum þegar best lét og þegar 
einhver missteig sig var honum skipt strax 
út. 

Fyrirtækið tók hins vegar mjög á taugarn-
ar og aðeins ári seinna var það leyst upp. 
Fjárfestar og spilarar fengu greiddan út sinn 
arð og Kaplan og Massar hurfu af sjónarsviði 
spilavítanna. Hins vegar ákvað hópur ungra 
nemenda að nýta sér þá þekkingu sem þeir 
höfðu aflað sér innan fyrirtækisins og beittu 
henni óspart með glæsilegum hætti. Árið 
1994 höfðu þeir grætt tugi milljóna á þessari 
tveggja áratuga hefð en innanbúðarátök og 
græðgi felldi þá undir lokin. Hins vegar lifir 
minningin um skólakrakkana enn góðu lífi í 
Las Vegas. - fgg

Las Vegas fellt á eigin bragði

STÍFAR ÆFINGAR Stjórnendur hópsins gerðu miklar kröfur um að nemendurnir væru vel undirbúnir og 
þurftu þeir meðal annars að ganga í gegnum „eldraunina“, próf sem aðeins þeir færustu gátu staðist.

Heimildarmyndahöfundurinn Albert 
Maysles verður sérstakur gestur 
heimildarmyndahátíðarinnar Skjald-
borgar sem haldin verður á Patreks-
firði dagana 9.-12. maí. Maysles er af 
mörgum talinn vera einn fremsti 
heimildarkvikmyndagerðarmaður 
samtímans og hann og bróðir hans, 
David Maysles, sagðir vera merkisber-
ar „cinéma vérité“-stefnunnar. En þá er 
heimildarmyndargerðarmaðurinn 
hálfgerð fluga á vegg og hefur engin 
afskipti af viðfangsefni sínu. Þrjár 
þekktustu heimildarmyndir Maysles-
bræðra verða sýndar á hátíðinni en 
meðal þeirra er Gimme Shelter sem 
gerð var árið 1970 og sýnir líf og störf 
The Rolling Stones.

Fjöldi íslenskra heimildarmynda 

verður frumsýndur á Skjaldborg og þar 
ber óneitanlega hæst The Great 
Northern Documentary eftir Heimi 
Sverrisson en Heimir fylgdist með 
rokkhljómsveitinni Mínus taka upp 
plötu í Los Angeles. Þá mun útvarps-
konan Ragnhildur Magnúsdóttir 
frumsýna kvikmynd sína From Oakland 
to Iceland en hún hefur um árabil fest 
bróður sinn, Illuga, á mynd við leik og 
störf sem plötusnúður í Bandaríkjun-
um. Nánari upplýsingar um hátíðina má 
nálgast á vefsvæði hennar, 
www.skjaldborgfilmfestival.com.

Skjaldborg um heimildarmyndir

HEIMILDARMYND UM MÍNUS
Heimildargerðarmaðurinn Heimir Sverris-
son fylgdist með Mínus þegar þeir gerðu 

plötuna Great Northern Whale Kill.

> CRUISE Í BOBBA
Ekki á af Tom Cruise að ganga. Nú 
hefur kvikmyndinni hans Valkyrie 
verið frestað til byrjun árs 
2009. Upphaflega stóð til 
að hún yrði frumsýnd nú 
í sumar en framleiðend-
urnir eru hræddir um 
að hinn þýski hreimur 
Cruise eigi eftir að verða 
vatn á myllu andstæð-
inga hans.

Vafalítið hafa aðeins tvö fyrirbæri 
haft álíka mikil áhrif á rokksög-
una og The Rolling Stones; Bítlarn-
ir og Elvis Presley. Og þegar þess-
ir öldnu rokkhundar taka höndum 
saman með einum áhrifamesta 
kvikmyndaleikstjóra sögunnar, 
Martin Scorsese, hlýtur útkoman 
að verða nokkuð söguleg. Stónsar-
ar á Íslandi hafa margir beðið eftir 
því með öndina í hálsinum að fá að 
berja augum tónlistarmynd 
Scorseses og um helgina rætist 
draumur þeirra. Tónleikar Stones 
sem kvikmyndahúsagestir fá að 
sjá voru teknir upp í New York 
og meðal þeirra sem 
koma fram eru Jack 
Black og Christina 
Aguilera.

Leikstjórinn Scorsese 
hefur aldrei verið feim-
inn við að nota rokk-
slagara í kvikmynd-
um sínum og því 
var það við hæfi að 
hann tæki þetta 
vandasama hlut-
verk að sér.  Fáum 
líður það úr minni 
þegar Gimme 
Shelter hljómaði 
undir kókaíninn-
flutningi Ray 
Liotta í Goodfellas 
og þá áttu Stones 
að minnsta kosti 
þrjú lög í hinni 
mjög svo vanmetnu 
Casino þar sem De 
Niro fór á kostum.

Shine a Light skyggir óneitan-
lega á aðrar frumsýningar helgar-
innar en meðal annarra mynda 

sem rata í kvikmyndahús borg-
arinnar um helgina eru 

spennutryllirinn The 
Ruins og dellumynd-

in The Superhero 
Movie með hinum 
aldna Leslie Nel-
sen í aðalhlut-
verki.

Stones í stuði

STONES Fara á kostum í tónlistarmynd-
inni Shine a Light eftir Martin Scorsese.

ROKKHUNDUR Martin 
Scorsese hefur ósjaldan 
notað tónlist eftir The 
Rolling Stones í kvik-
myndum sínum.
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Mjólkursamsalan opnaði nýjan vef 
síðastliðinn mánudag, en á honum 
er meðal annars að finna stærsta 
uppskriftasafn landsins, að sögn 
vefstjórans Aðalheiðar E. Ásmunds-
dóttur. „Þetta eru hátt í tvö þúsund 
uppskriftir sem við höfum verið að 
safna í gegnum árin. Þegar Osta- og 
smjörsalan var keypt bættist veru-
lega í safnið, og við ætlum að bæta 
reglulega við nýjum uppskriftum,“ 
útskýrir Aðalheiður. Uppskriftirn-
ar á vef Mjólkursamsölunnar hafa 
allar verið prófaðar af fagmönnum, 
en á vefnum er enn fremur að finna 
myndbönd og matreiðsluþætti, sem 
Aðalheiður segir ætlað að þróa 
áfram. 

Hún efast ekki um að internetið 
hafi að mörgu leyti komið í staðinn 
fyrir matreiðslubækur þegar fólk 
er í uppskriftaleit. „Það hefur sýnt 
sig að ein aðalástæðan fyrir því að 
fólk kemur inn á vefinn okkar er 
leit að uppskriftum. Uppskrifta-
safnið okkar er bara fyrsti hluti af 
því sem koma skal. Fólk getur núna 
skráð sig í klúbb, þar sem það fær 
sendar uppskriftir reglulega og 
getur búið til sína eigin matreiðslu-
bók, en við ætlum að auka þjónust-
una enn meira þegar fram í sækir,“ 
segir Aðalheiður. 

Vef Mjólkursamsölunnar má 
finna á slóðinni www.ms.is.  - sun

Uppskriftasafn MS á netið

> Mundu...
...að brýna hnífana þína 
reglulega. Þeir verða 
bitlausir með tímanum, og 
því um að gera að 
fjárfesta í brýni til 
að renna yfir eggina 
reglulega. Þannig 
haldast þeir beittir 
og mun þægilegri í 
notkun. 

Þau leiðu mistök urðu hér á matar-
síðunni fyrir viku að í uppskrift að 
gulrótarköku vantaði sykurinn. 
Uppskriftin birtist því hér í sínu 
rétta formi, fyrir þá sem enn vilja 
gæða sér á gulrótarköku.

Gulrótarkaka
4 egg
1 ¼ bolli grænmetisolía
2 bollar sykur
2 tsk. vanilludropar
2 bollar hveiti
2 tsk. matarsódi
2 tsk. lyftiduft
½ tsk. salt
2 tsk. kanill
3 bollar rifnar gulrætur
1 bolli saxaðar pekanhnetur
Krem: 
½ bolli mjúkt smjör
225 g mjúkur rjómaostur

4 bollar flórsykur
1 tsk. vanilludropar
1 bolli saxaðar pekanhnetur

Hitið ofninn í 175 °C og smyrjið 
kökuform. Hrærið saman eggjum, 
olíu, hvítum sykri, og 2 tsk. af van-
illudropum í stórri skál. Blandið 
hveiti, matarsóda, lyftidufti, salti 
og kanil saman við. Hrærið gulrót-
um út í, og blandið pekanhnetum 
saman við, ef vill. Hellið í formið 
og bakið í um 40-50 mínútur, þar 
til tannstöngull sem stungið er í 
miðjuna kemur hreinn út. Kælið í 
forminu í um 10 mínútur, og þar 
eftir á grind. Blandið saman 
smjöri, rjómaosti, flórsykri og 
vanilludropum í skál og hrærið 
þar til blandan er slétt. Bætið 
hnetum í, ef vill. Berið á kalda 
kökuna. 

Rétt uppskrift
Anna Sigríður Helgadóttir, 
söngkona og tónlistarstjóri 
við Fríkirkjuna í Reykja-
vík, býður upp á girnilegt 
sumarsalat að þessu sinni. 
Hún er hrifin af því þegar 
hlutirnir í eldhúsinu ganga 
hratt og vel fyrir sig.

„Þetta salat er hollt og gott að grípa 
í. Það er fljótlegt og einfalt þegar 
maður er búinn að kaupa inn,“ 
segir Anna Sigga, eins og hún er 
kölluð. „Svo er það líka matarmikið 
af því að maður er bæði með kjöt 
og rækjur og endist manni alveg 
ágætlega. Ef maður setur til dæmis 
ekki olíu og edik nema yfir það sem 
maður ætlar að borða getur þetta 
alveg enst í svona tvo daga,“ bend-
ir Anna Sigga á. Hún mælir þá með 
því að skammtur dagsins sé settur 
í skál, salatdressingunni hellt yfir 
og diskurinn látinn standa í um 
korter. „En þetta verður að vera 
góð ólívuolía. Hún á alltaf að vera 

extra virgin. Hún er kannski eitt-
hvað dýrari, en það er alveg þess 
virði,“ ítrekar hún. 

Salatið býður enn fremur upp á 
ýmiss konar útfærslur, eins og sjá 
má. „Þetta er svolítil naglasúpa, og 
ef eitthvað er ekki til skiptir það 
ekki máli. Það mætti setja kapers 
eða ólívur út í þetta og ég nota 
stundum maís eða ananas,“ segir 
Anna Sigga. „Það er líka svo fallegt 
að hafa grænt salat, rauða tómata 
og gult á móti,“ bætir hún við, en 
hún leggur mikið upp úr því að 
maturinn líti vel út. „Mér finnst 
það ekki síst mikilvægt að matur-
inn sé fallegur og girnilegur,“ segir 
Anna Sigga, sem hefur haft í nógu 
að snúast síðustu daga við ferm-
ingar í Fríkirkjunni og söng í jarð-
arförum. „Svo vinn ég í því á hverj-
um degi að vera hamingjusöm, því 
ég er alveg búin að átta mig á því 
að það er ákvörðun að vera ham-
ingjusöm,“ segir Anna Sigga. 

Hraðsoðið sumarsalat
1 poki af klettasalatblöndu
1 askja af kirsuberjatómötum 

½-1 agúrka
1 bakki af kjúklingastrimlum
1 bakki af skinkustrimlum
250-500 g af rækjum
Ólívuolía
Balsamik-edik
Gróft salt
Svartur pipar
Hrásykur

Öllu blandað saman í stórri skál. 
Hellið yfir góðri gusu af góðri 
ólívuolíu, balsamik-ediki, dálitlu 
af grófu salti, smá svörtum pipar 
eða sítrónupipar og örlitlum hrá-
sykri, ef vill.  

Til að gera salatið enn matar-
meira má bæta út í það lítilli dós 
af maís, rauðlauk eða salatlauk og 
ristuðum furuhnetum. Einnig má 
bæta ananas út í, en þar sem hann 
gefur örlítið sætt bragð mælir 
Anna Sigga með því að sykrinum 
sé sleppt. 

Þeir sem hafa smekk fyrir því 
geta borið fram gott brauð með 
salatinu. 

  sunna@frettabladid.is

Naglasúpusalat Önnu Siggu
SALAT Á HLAUPUM Anna Sigríður Helgadóttir söngkona kann vel að meta það þegar hlutirnir ganga hratt og vel fyrir sig í eldhús-
inu. Þetta „hraðsoðna“ salat er bæði matarmikið og hollt og í uppáhaldi hjá Önnu Siggu. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR 

Hvaða matar gætirðu síst verið án? 
Það er hafragrauturinn. Ég breytist í aumingja ef ég fæ 
ekki hafragraut í morgunmat.
Besta máltíð sem þú hefur fengið?
Einu sinni var ég svo blankur að ég þurfti að borða spag-
ettí með vatni í þrjár vikur. Fyrsta máltíðin eftir það er það 
besta sem ég hef fengið.
Er einhver matur sem þér finnst vondur?
Ferskir tómatar eru mesti viðbjóður í heimi og ég er viss 
um að þeir eru ræktaðir í bakgarði vítis.  
Leyndarmál úr eldhússkápnum: 
Ég á engin leyndarmál, það breytist allt í kjúkling hjá mér. 
Reyndar er síróp alveg ómissandi í alla matargerð, virkar 
vel á grænmeti og pasta. 
Hvað borðar þú til að láta þér líða betur? 
Kjúkling. Ég er snillingur í að elda kjúkling. Ég get búið til 
dýrindis kjúkling úr nánast hverju sem er.

Hvað áttu alltaf til í ísskápnum?
Gulrætur og engifer sem ég set í safapress-
una. Það er fátt betra og hollara, nema 
kannski kjúklingur.

Ef þú yrðir fastur á eyðieyju, hvað 
tækirðu með þér? 
Safapressuna, gulræturnar, engiferið, 
hafragrautinn og heila hjörð af 
kjúklingum.

Hvað er það skrýtnasta sem þú 
hefur borðað?
Flugvélamatur er það exótískasta 
sem ég læt inn fyrir mínar varir. 
Stundum veit maður ekki hvort 
maður er að borða kjúkling, svín 
eða fisk og það finnst mér virkilega 
spennandi.

MATGÆÐINGURINN GUÐJÓN ÞORSTEINN PÁLMARSSON LEIKARI

Breytist í aumingja án hafragrauts

STÓRT UPPSKRIFTASAFN Aðalheiður E. 
Ásmundsdóttir segir að áfram verði bætt 
í uppskriftasafn ms.is.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ristaðar paprikur eru veisla fyrir 
marga bragðlauka. Þær má nota í 
forrétti, mauka í sósu eða nota í 
stað ferskrar papriku til að gefa 
gömlum uppskriftum nýjan og 
skemmtilegan blæ. Það er allsend-
is ekki ógerlegt að rista þær heima 
við. 

Olíuberið paprikurnar sem á að 
rista, helst með pensli, með um 2 
teskeiðum af grænmetisolíu á 
hverja papriku. Hitið grillið í ofn-
inum.

Raðið paprikunum á ofnplötu og 
komið henni fyrir efst í ofninum.

Fylgist vel með því að paprik-
urnar brenni ekki um of. Takið 
plötuna úr ofninum og snúið hverri 
papriku varlega með töngum 
þegar dökkar skellur fara að sjást 
á þeim. Setjið aftur í ofninn.

Þegar þær fara aftur að dekkjast 
eru paprikurnar teknar út og sett-
ar í skál. Hyljið skálina með plast-
filmu og gætið þess að hún sé loft-
þétt. Þannig losar gufan frá 
paprikunum um hýði þeirra.

Eftir um 15-20 mínútur, þegar 

paprikurnar hafa kólnað nægi-
lega, er stilkurinn dreginn úr. 
Afhýðið paprikuna því næst var-
lega. 

Haldið paprikunni með annarri 
hendi, notið hina til að kreista 
niður með paprikunni. Þá ætti 
stærsti hluti fræjanna og kjötsins 
að detta út um endann.

Skerið hverja papriku á lengd-
ina og opnið þær á borði. Skrapið 
það sem eftir varð í paprikunni úr, 
svo einungis kjötið sé eftir. .

Ristaðar paprikur

RISTAÐ GÓÐGÆTI Ristaðar paprikur má 
nota í margt. Þær eru góðar í salöt, sam-
lokur, forrétti og ýmislegt annað.

NORDICPHOTOS/GETTY



Kringlunni · 551 3200

Afmælishátíðin stendur frá

fimmtudegi til sunnudags.

Allir 5 ára krakkar fá glaðning!



46  10. apríl 2008  FIMMTUDAGUR

folk@frettabladid.is

> BANNAÐUR BÖRNUM

Þættirnir um Simpson-fjölskylduna hafa 
verið bannaðar í Venesúela, þar sem 
þeir voru sýndir á sjónvarpsstöðinni Tel-
even klukkan ellefu á morgnana. Rík-
isstjórninni fannst þættirnir ekki boð-
legir börnum, og hefur skorið úr um að 
þeir verði bannaðir. Í þeirra stað koma 
gæðaþættirnir Bay watch, 
sem þykja greinilega 
hafa meira uppeldis- og 
fræðslugildi fyrir 
börn þar í landi. 

Babyshambles-rokkarinn 
Pete Doherty, sem er hvað 
frægastur fyrir samband sitt 
við Kate Moss og eiturlyfja-
neyslu, hefur verið dæmdur í 
fjórtán vikna fangelsi fyrir 
brot á skilorði. Eftir að 
Doherty játaði að hafa haft 
krakk, heróín, ketamín og 
kannabisefni í fórum sínum í 
október síðastliðnum var 
honum gert að gangast undir 
regluleg lyfjapróf í fjóra 
mánuði. Doherty stóð ekki 
við þá skilmála. Hann missti 
af tveimur slíkum tímum, var 
of seinn og var dónalegur við 
starfsfólk. 
Doherty var dreginn fyrir 
rétt á þriðjudag, þar sem 

dómarinn Davinder Lachar 
fór ófögrum orðum um fram-
komu hans og úrskurðaði 
hann í fjórtán vikna fangelsi. 
„Pete verður niðurbrotinn. 
Hann á eftir að gráta úr sér 
augun. Hann er skíthræddur 
við fangelsi,“ sagði einn vina 
rokkarans í viðtali við The 
Sun í gær. Lögmaður Dohert-
ys, Sean Curran, sagði hann 
hins vegar sætta sig við 
úrskurðinn, þó að hann vildi 
auðvitað ekki fara í fangelsi. 
„Hann er enginn engill. Hann 
sættir sig við úrskurð dómar-
ans. Hann mun snúa aftur,“ 
sagði lögmaðurinn. 
Doherty gæti verið sleppt 
eftir sjö vikur, en þó svo fari 

mun hann missa af fyrirhug-
uðum tónleikum sínum í 
Royal Albert Hall í London 
26. apríl næstkomandi. 
Útgáfufyrirtækið lofar þó að 
tónleikarnir verði færðir, og 
keyptir miðar munu gilda á 
þá. Ef svo fer að Doherty 
afpláni allar fjórtán vikurnar 
mun hann hins vegar líka 
missa af fyrirhuguðum tón-
leikum á Glastonbury-tónlist-
arhátíðinni í júní. 

Pete Doherty í steininn

ENGINN ENGILL Lögmaður Petes 
Doherty segir tónlistarmann-
inn engan engil, en að hann 
muni sætta sig við fjórtán vikna 
fangelsisdóm sem hann hlaut á 
þriðjudag. NORDICPHOTOS/GETTY

Kylie Minogue, sem 
greindist með brjósta-
krabbamein árið 2005, 
hefur greint frá því að 
hún hafi fengið ranga 
sjúkdómsgreiningu 
þegar hún leitaði sér 
fyrst læknishjálpar. 
Heilsu söngkonunnar 
hrakaði á meðan hún var 
á tónleikaferðalagi um 
Ástralíu, en eftir að hafa 
leitað sér læknishjálpar 
og fengið þann úrskurð 
að hún væri fullkomlega 
heilbrigð hélt söngkonan 
ótrauð áfram. Nokkrum 
vikum síðar fann hún 
æxli í brjósti sínu sem 
annar læknir greindi 
sem brjóstakrabbamein. 

Minogue hefur nú náð 
sér af sjúkdómnum, en 
hvetur konur, í ljósi eigin 
reynslu, til að fá annað 
álit ef þær grunar að 
þær séu haldnar 
krabbameini. „Það að 
einhver sé í hvítum 
sloppi og noti stór 
læknatæki þarf ekki að 
þýða að hann hafi rétt 
fyrir sér. Ég vil ekki 
hræða fólk, en þetta er 
staðreynd. Ég var 
nýbúin í myndatöku þar 
sem þeir fundu ekkert, 
og nokkrum vikum síðar 
fann ég ber. Maður 
verður að fylgja innsæi 
sínu, og fara aftur ef 

maður er efins,“ segir söngkonan. 

Fékk ranga sjúk-
dómsgreiningu

SÖGÐ HEILBRIGÐ Þegar 
Kylie Minogue leitaði 
sér fyrst læknishjálpar 
vegna brjóstakrabba-
meins fékk hún ranga 
sjúkdómsgreiningu og 
var sögð heilbrigð.

Ritstjóraskipti verða á 
tímaritinu Mónitor um 
mánaðamótin. Atli Fannar 
Bjarkason tekur við af 
Birgi Erni Steinarssyni. Nýi 
ritstjórinn lofar beittara 
blaði.

„Nei, ég er ekki að fara í neitt leti-
djobb þótt ég hætti á dagblaði og 
fari að vinna á tímariti. Ég stefni 
að því að fara með vefinn í mikla 
sókn og hann á að verða fjölbreytt-
ur fréttavefur. Þetta verða ekki 
bara einhverjar Amy Winehouse-
fréttir heldur öflugur dægur-
fréttavefur,“ segir Atli Fannar 
Bjarkason, nýráðinn ritstjóri tíma-
ritsins Mónitors. Atli tekur við 
starfinu af Birgi Erni Steinarssyni 
sem stýrt hefur blaðinu frá upp-
hafi. Í tilkynningu á heimasíðu 
Mónitors segir Birgir frá ritstjóra-
skiptunum og segir þau tilkomin 
vegna þess að eigendur blaðsins 
vilji gera víðtækar breytingar á 
efnistökum þess. Það hafi hann 
ekki sætt sig við og því skildi leið-
ir. 

Atli Fannar hefur undanfarið 
starfað sem blaðamaður á 24 stund-
um. Hann segir það draumi líkast 
að fá þetta tækifæri: „Ég hef verið 
að stýra kafla í blaði fyrir ungt fólk 
og hef alltaf dreymt um að stýra 
tímariti fyrir ungt fólk. Það er sér-
staklega gaman að fá að gera það 

meðan maður er enn ungur sjálf-
ur,“ segir Atli, sem verður 24 ára á 
sunnudaginn. Hann segir Mónitor 
akkúrat rétta vettvanginn fyrir 
sig. „Mónitor er ótrúlega flott blað, 
sérstaklega ljósmyndirnar, umbrot-
ið og grafíkin. Ekki það að efnið 
hafi verið slæmt, ég vil bara hafa 
það beittara. Mér hefur ekki fund-
ist vera nóg af efni sem fólk getur 
bæði hneykslast á og hrósað. Ég vil 
gera blað sem skapar umræðu, að 
fólk tali um það og finni þörf til að 
tjá skoðanir sínar á því á bloggi. 
Það er það sama og ég hef verið að 
reyna að gera á 24 stundum, að 
reyna að hreyfa við fólki.“

Það hefur jafnan einkennt blöð 
eins og Mónitor að umfjöllunarefni 
þeirra miðast að mestu við það sem 
gerist í 101 Reykjavík. Því skýtur 
það nokkuð skökku við að Atli 
Fannar, landsbyggðarmaður sem 
er tiltölulega nýkominn á mölina, 
skuli ráðinn til starfans. „Ég er 
fæddur á Sauðárkróki og bjó lengst 
af á Selfossi. Þú finnur eiginlega 
ekki meiri dreifbýlisdrjóla en mig. 
Nú bý ég aftur á móti í vesturbæn-
um og tel mig því hafa orðið hald-
bæra þekkingu bæði á landsbyggð-
inni og 101. Eigum við ekki bara að 
segja að ég muni tengja saman 
landsbyggðina og Reykjavík í blað-
inu? Mér finnst allavega alger 
óþarfi að einblína á miðbæinn. Það 
þurfa ekki að vera nein landa-
mæri.“

 hdm@frettabladid.is

Landsbyggðin fær 
rödd á Mónitor

Öllum að óvörum virðist samband 
Parísar Hilton og rokkarans 
Benji Madden ætla að endast. 
Hótelerfinginn alræmdi er nú á 
tónleikaferðalagi með hljómsveit 
Benjis, Good Charlotte. Hún 
bloggaði um ferðina í fyrradag 
þar sem hún tjáði sig um ást sína 
á rokkaranum. „Ég hef aldrei 
verið svona hamingjusöm og 
ástfangin. Benji er 
svo frábær 
strákur og lífið 
hefur aldrei 
verið betra.“ 

París er meira 
að segja svo 
hrifin af 
Benji að 
hún lýsir 
því yfir 
að 
tónlist 
hljóm-
sveitarinnar 
sé góð. „Það er 
svo gaman að 
fara á tónleika 
þeirra á hverju 
kvöldi. Ég kann 
núna öll lögin 
utan að. Ég elska 
Good Charlotte.“ 
Einmitt það, 
París.

Ástfangin 
uppfyrir haus

vorútsala
50-70%
afsláttur af völdum vörum

Smáralind og Kringlunni

Í kvöld 9. apríl kl. 20 – Uppselt
Föstudaginn 11. apríl kl. 20 – Uppselt

LOKASÝNING: Sunnudaginn 13. apríl kl. 20 – Örfá sæti laus 

MIÐAVERÐ: 1.000 KR.

www.opera.is
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RITSTÝRIR MÓNITOR Atli 
Fannar Bjarkason tekur við 
ritstjórastarfi á Mónitor um 
mánaðamótin. Hann ætlar 

að gera blaðið beittara.

PARÍS HILTON



NÝJA PLATAN
‘ALL THE LOST SOULS’

KOMIN Í VERSLANIR

NÝJA LAUGARDALSHÖLLIN
FIMMTUDAGINN 12. JÚNÍ

MIÐASALA HEFST
Í DAG KL. 10:00

www.jamesblunt.com

K Y N N I R

Kynnið ykkur frekari tilboð og tónleikadagskrá Concert á vef
tónlistarklúbbs Mastercard, www.borgun.is/klubbar

FORSALA AÐGÖNGUMIÐA 

www.midi.is
OG ÖLLUM AFGREIÐSLU-

STÖÐUM MIÐA.IS

10
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Kynningarstörf keppenda í Eurov-
ision í ár eru nú að ná hámarki, en 
ýmsar leiðir eru færar til að reyna 
að ná athygli álfunnar fyrir stóru 
kvöldin þrjú. Margir bregða á það 
ráð að fara í tónleikaferð um álf-
una, og að minnsta kosti þrjú lönd 
bæta enn um betur og láta taka lag 
sitt upp á mörgum mismunandi 
tungumálum.

Rússneska útgáfan af króatíska 
laginu Romanca var frumflutt í 
útvarpsþætti í Króatíu á þriðju-
dag, og Jelena Tomasevic hefur 
tekið upp gríska útgáfu af Oro, 
laginu sem hún syngur fyrir hönd 
Serba í lokakeppni Eurovision. Á 
grísku heitir lagið Ela agapi, sem 
útleggst Come Love á ensku. Tom-
asevic lætur ekki þar við sitja, 
heldur er á leið aftur í stúdíó til að 
taka lagið upp á spænsku, ensku, 
portúgölsku og rússnesku. Make-
dónar slá á svipaða strengi, en lag 
þeirra hefur verið tekið upp á 
ensku, og heitir þá Let Me Love 
You. Þá er jafnframt hægt að nálg-

ast tyrkneska, albanska, serb-
neska og rússneska útgáfu af lag-
inu, auk tveggja mismunandi 
karókíútgáfa af því, á heimasíð-
unni mmm.com.

Georgía ætlar hins vegar að fara 
nýjar slóðir í kynningarmálum, 
því þar á að gefa út ilmvatn söng-
konu ársins til heiður. Diana Gurt-
skaya-ilmvatnið fer á markað í 
kringum Eurovision-keppnina, en 
það mun „endurspegla kjarna per-
sónuleika söngkonunnar“, sem ku 
vera orkumikill og sjálfbjarga, og 
einkennast af ilmi af hýasintum, 
sverðliljum, patchouli og rafi. 

Tungumálaæfingar 
og ilmvötn

Benni Hemm Hemm og sinfóníu-
hljómsveit unga fólksins, Ungfón-
ía, spila saman á tvennum tónleik-
um í Iðnó 19. júní næstkomandi. 
Tónleikarnir komu til vegna sam-
starfs hljómsveitanna í tengslum 
við Þjóðlagahátíð á Siglufirði í júlí. 

Benedikt H. Hermannsson, for-
sprakki Benna Hemm Hemm, var 
fenginn til að semja verk fyrir 
hljómsveitirnar og var áhuginn 
fyrir samstarfinu svo mikill hjá 
báðum að ákveðið var að efna til 
þessara tónleika. Fyrri tónleikarn-
ir verða fyrir sitjandi gesti en hinir 
síðari fyrir þá sem vilja frekar 

standa. Gestir fá væntanlega mikið 
fyrir sinn snúð enda verða um 
fjörutíu manns á sviðinu á tónleik-
unum.

Spilar með Ungfóníu

BENNI HEMM HEMM Benni og félagar 
spila með Ungfóníu 19. júní.

Mikael Torfason rithöf-
undur er kominn á Harley 
Davidson. Hann gengst 
fúslega við því að það sé 
til marks um gráan fiðring 
þótt hann sé aðeins 33 ára 
gamall.

„Ég er ekki geðveikur. Ég var bara 
að fá mér mótorhjól,“ segir Mika-
el Torfason rithöfundur og þriggja 
barna faðir í Grafarvogi.

Mikael, eða Mikki, var að fá í 
hendurnar Harley Davidson Sport-
ster. Nýtt hjól sem hann segir að 
sé verkamannatýpan af Harley: 
„Breiðholtsútgáfan. Sem fer mér 
mjög vel. Enda held ég að maður 
þurfi að vera orðinn eldri en fimm-
tugur og helst með ístru til að vera 
á þessum stóru. Mér hefur sýnst 
það á bankamönnum sem eru á 
þeim,“ segir Mikki sem gengst 
fúslega við því að þetta sé til 
marks um gráan fiðring. Og hefur 
ákveðnar kenningar þar um. Segir 
Bandaríkjamenn fá gráa fiðring-
inn upp úr fertugu. „Þeir eignast 
börn um þrítugt. Ég byrjaði að 
eignast börn tvítugur þannig að 
lógískt er að ég sé kominn með 
gráa fiðringinn nú 33 ára.“

Mikael segir tilfinninguna, að 
fara um á Harley leðurklæddur, 
góða. Hann sé nú aftur eins og 
unglingurinn sem hann var. Og 
konan tekur vel þessum óvænta 
gráa fiðringi. „Konur hafa gaman 
af honum, held ég. Almennt. Hvað 
gerist? Allt í einu verður einhver 
úldinn karl sem hefur alltaf verið 
að vinna aftur að stráknum sem 
þær voru skotnar í. Þannig að það 
geta vart talist slæm býtti. Já, hún 
er sátt við hjólið, annaðhvort væri 
það nú.“

Mikki segir þetta gamlan draum. 

Eða allt síðan hann datt af baki 
Suzuki-hjóli sem hann átti. Það 
var árið 1992. „Þá voru Guns’n 
Roses enn vinsælir. Þá keyrði ein-
hver 17 ára stúlka á bíl í veg fyrir 
mig. Með ökukennarann sér við 
hlið. Hjólið fór inn í bílinn og ég 
flaug á spítala. Með viðkomu á 
malbikinu á Sæbrautinni. Það var 
mjög vont.“

Mikka svelgist á kaffinu 

aðspurður hvort þetta sé hans svar 
við gróðurhúsaáhrifum. Í anda 
Gores.

„Nei! Er Egill ekki búinn að 
afsanna allt þetta með gróður-
húsaáhrifin. Þetta er mitt svar við 
háu bensínverði.“ Mikki segist 
geta notað hjólið í útréttingar 
þegar hann er einn á ferð. Fjöl-
skyldubíllinn er alltof stór í snatt. 
„Ég fyllti Sportsterinn um daginn. 

Og fer tíu sinnum lengra á honum 
en Dodge-inum,“ segir Mikki. 
Hann segist ekki búinn að sækja 
um inngöngu í Fáfni vélhjóla-
klúbb. „Ég er náttúrulega snigill 
númer 498. En hef verið óvirkur í 
16 ár. Ég þarf ekkert að ganga í 
einhverja mótorhjólaklíku. Enda 
finnst mér það fara með frelsið og 
anarkismann. Minnkar stemning-
una.“  jakob@frettabladid.is

Mikki kominn með gráa fiðringinn

MIKKI Á HARLEY-INUM SÍNUM. Þetta er verkamannatýpan af Harley sem Mikki segir fara sér afskaplega vel. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Strandvarðagell-
an Pamela 
Anderson 
dansaði nakin 
fyrir Playboy-
mógúlinn 
Hugh Hefner 
þegar hann 
fagnaði 82 ára 
afmæli sínu 
á dögunum. 
Pamela, 
sem er 
orðin 
fertug, 
hefur tólf 
sinnum setið 
nakin fyrir á forsíðu Playboy. 
Hún heiðraði Hefner, sem á 
stóran þátt í frægð hennar, 
með dansi á hótelherbergi í 
Las Vegas. 

Dans Pamelu kom Hefner á 
óvart. Þegar hann labbaði inn í 
lúxussvítu sína kom Pamela út 
úr einu herberginu, aðeins í 
háhæluðum skóm. „Hef var 
þrumu lostinn og ég hef aldrei 
séð nokkurn mann brosa eins 
breitt,“ sagði hóteleigandinn 

George Maloof 
um viðbrögð 
Hughs 
Hefner.

Pamela stripp-
aði fyrir Hefner

HEFUR ENGU 
GLEYMT Pamela 
Anderson dans-
aði nakin fyrir 
Hugh Hefner.

ÓVÆNT ÁNÆGJA 
Hugh Hefner 
brosti út að eyrum 
eftir dans Pamelu.

43 DAGAR TIL STEFNU

ILMAÐU EINS OG 
DÍANA Georgía 
mun láta búa til 
sérstakt Díönu 
Gurtskaya-ilm-
vatn, kynningu á 
keppanda þeirra 
til framdrátt-
ar. Hér sést 
söngkonan með 
forseta landsins.
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Nýr farði frá Dior sem virkar vel í Nýr farði frá Dior sem virkar vel í 
baráttunni við öldrun húðar.baráttunni við öldrun húðar.
• leiðréttir öll einkenni öldrunar• leiðréttir öll einkenni öldrunar
• sýnilega jafnar og fegrar yfi rborð húðar• sýnilega jafnar og fegrar yfi rborð húðar
• útgeislun húðar margfaldast• útgeislun húðar margfaldast
• stinnir og þéttir húð• stinnir og þéttir húð

Dior kynning 10.-12. aprilDior kynning 10.-12. april
í Hygeu Kringlu og Smáralind.í Hygeu Kringlu og Smáralind.
Sérfræðingur frá Dior verður á staðnum og Sérfræðingur frá Dior verður á staðnum og 
býður upp á ráðgjöf og góð förðurnarráð.býður upp á ráðgjöf og góð förðurnarráð.

Gjafir og glæsileg tilboð.Gjafir og glæsileg tilboð. H  Y  G  E  AH  Y  G  E  A
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SÍMI 462 3500SÍMI 551 9000

SÍMI 564 0000

16
16
7

12

THE EYE   kl. 8 - 10
VANTAGE POINT kl. 8 - 10
THE SPIDERWICK CRONICLES kl. 6 
HORTON   kl. 6 ÍSLENSKT TAL

16
16
7

16
16
16

16

THE AIR I BREATHE kl.6 - 8 - 10
VANTAGE POINT kl.6 - 8 - 10
IN BRUGES kl.5.45 - 10
HORTON   kl.5.30 ENSKT TAL

THE ORPHANAGE kl. 8 - 10

DEFINITELY MABY kl. 5.30 - 8 - 10.30
DEFINITELY MABY LÚXUS kl. 5.30  - 10.30
VANTAGE POINT kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
SHUTTER kl. 8 - 10
THE SPIDERWICK CRONICLES kl. 3.30 - 5.45 
HORTON   kl. 3.30 ENSKT TAL

HORTON   kl. 4 - 6 ÍSLENSKT TAL

SEMI PRO   kl. 10.30

5%

5%5%

 FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

!óíbí.rk055
Gildir á allar sýningar í 

Regnboganum merktar með rauðu

S.V. - MBL.

SÍMI 530 1919

16
10
16
7
7
12
7

DOOMSDAY kl. 5.40 - 8 - 10.20
THE OTHER BOLEYN GIRL kl. 5.30 - 8
THE EYE   kl. 10.30
THE SPIDERWICK CRONICLES kl. 5.50
HEIÐIN   kl. 10
THE KITE RUNNER kl. 8 - 10.30
BRÚÐGUMINN kl. 6 - 8

5%

„Fín Fjölskyldumynd”
- 24 Stundir

���

����
„Allt smellur saman
og allt gengur upp”
- A. S., 24 Stundir

MESTI FARALDUR SÖGUNNAR...
MILLJÓNIR SÝKTAR...

EINANGRUÐ...
YFIRGEFIN...

25 ÁRUM SÍÐAR
ER TÍMI MANNKYNSINS RUNNINN ÚT.

FRÁBÆR VÍSINDATRYLLIR Í ANDA
28 DAYS LATER FRÁ LEIKSTJÓRA

THE DESCENT!

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSS

FOOL´S GOLD kl. 5:40 - 8 - 10:30 7

FOOL´S GOLD kl. 5:40 - 8 - 10:30 VIP
STÓRA PLANIÐ kl. 6D - 8D - 10:10D 10

DOOMSDAY kl. 5:50 - 8 - 10:10 16

LARS AND THE REAL GIRL kl. 10:10 L

10.000 BC kl. 8 - 10:30 12

THE BUCKET LIST kl. 8 7

UNDRAHUNDURINN M/- ÍSL TALkl. 6 L

STEP UP 2 kl. 6 7

3D-DIGITAL

FOOL´S GOLD kl. 6 - 8 - 10:10 7

STÓRA PLANIÐ kl. 8:10D - 10:10D 10

HANNA MONTANA kl. 6 (3D) L

JUNO kl. 8 - 10 7

UNDRAHUNDURINN M/- ÍSL TALkl. 6 L

DIGITAL

DIGITAL

FOOL´S GOLD kl. 8 - 10 7

STÓRA PLANIÐ kl.  8 - 10 10

STÓRA PLANIÐ kl. 8 - 10 10

SEMI PRO kl. 8 L

JUNO kl. 10 L

STÓRA PLANIÐ kl. 8 - 10:10 10

LARS AND THE REAL GIRL kl. 8 L

SHUTTER kl. 10:10 7

Þrælskemmtileg rómantísk gamanmynd.

- bara lúxus
Sími: 553 2075

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
DEFINITELY, MAYBE kl. 5.45, 8 og 10.15 L
THE EYE kl. 8 og 10 16
SPIDERWICK CHRONICLES kl. 6 7
HORTON - ÍSLENSKT TAL kl. 6 L
SEMI-PRO kl. 8 og 10 12

“Vel gerð ævintýra-og fjölskyldumynd.
Með betri slíkum undanfarin misseri.”

- VJV, Topp5.is/FBL

- H.J.  MBL

Kvikmyndaleikstjórinn 
Grímur Hákonarson notar 
sögur af landsþekktum 
miðlum í kvikmynd sinni, 
Sumarlandið. 

Meðal miðla sem Grímur hefur 
kynnt sér sérstaklega eru Haf-
steinn Björnsson og Indriði miðill 
sem eru fyrir löngu þekktir fyrir 
hæfileika sína. Grímur hefur að 
undanförnu sótt fundi hjá miðlum 
og Sálarrannsóknafélaginu en 
hefur að eigin sögn enn ekki orðið 
þess heiðurs aðnjótandi að fá 
skilaboð að handan. „Reyndar var 
einn miðill sem taldi nokkuð víst 
að ég fengi símhringingu frá Mex-
íkó og það hefði í för með sér 
heimsfrægð, það hefur hins vegar 
ekki enn gerst,“ segir Grímur. 
Sumarlandið er gamanmynd og 
fjallar um fjölskyldu sem rekur 
sálarrannsóknafélag í miðju mark-
aðsþjóðfélagi.

Reiknað er með að tökur á Sum-
arlandinu hefjist í ágúst og er 
Grímur á fullu við að leita að leik-
urum. Hann hefur verið duglegur 
að sækja sýningar hjá áhugaleik-
hópum og var á leiðinni til Hvera-
gerðis þegar Fréttablaðið hafði 
upp á honum. Þar ætlaði hann að 
sjá sýningu hjá Snúði og Snældu, 
leikfélagi eldri borgara. „Ég er að 
vonast til að finna afann í kvik-
myndinni þar en fyrirmyndin að 
honum er einmitt Indriði miðill,“ 
segir Grímur sem hefur einnig 

séð nokkrar sýningar hjá mennta-
skólaleikfélögum. Hann tekur þó 
fram að leikhópur kvikmyndar-
innar verði einnig skipaður reynd-
um og frægari leikurum.

Sumarlandið er fyrsta leikna 
kvikmynd Gríms í fullri lengd en 
hann hefur fengið mikið lof fyrir 
stuttmyndir sínar Slavek the Shit 
og nú síðast Bræðrabyltu. Síðar-
nefnda kvikmyndin hefur reyndar 
rakað til sín verðlaunum og vann 
meðal annars aðalverðlaunin á 
kvikmyndahátíð samkynhneigðra 
í Andalúsíu. En Bræðrabylta segir 
frá ástarsambandi tveggja glímu-
kappa. Grímur var viðstaddur 

verðlaunaafhendinguna og sat 
fyrir svörum á blaðamannafundi 
og segir það hafa komið sér á óvart 
hversu mikil pólitík ríki í kringum 
þessar hátíðir. Blaðamenn hafi 
þannig nánast staðið á öndinni 
þegar hann upplýsti að hann væri 
ekki samkynhneigður og spurt 
hvers vegna í ósköpunum hann 
hefði gert þessa mynd. „Annars er 
það nú bara þannig að ef þú ert 
með eitthvert samkynhneigt efni í 
kvikmyndinni þá áttu greiðan 
aðgang inn á þessar hátíðir og 
getur jafnvel gert þér vonir um að 
vinna einhver verðlaun,“ segir 
Grímur.  freyrgigja@frettabladid.is

Frægir miðlar í mynd Gríms

MIÐLAR Kvikmyndin Sumarlandið fjallar um fjölskyldu sem rekur sálarrannsóknafé-
lag í miðju markaðsþjóðfélagi.

„Ég kann ekki einu sinni lagið í 
dag,“ segir Brynjar Már Valdi-
marsson, útvarps- og tónlistar-
maður, og hlær dátt. Lagið sem 
Brynjar á þarna við er íslensk 
þýðing lagsins You´re beautiful 
með James Blunt sem Brynjar 
Már gerði ódauðlegt á sínum 
tíma og hét í þýðingu Heiðars 
Austmanns Þú ert falleg. Nú 
þegar James Blunt hefur 
boðað komu sína hingað til 
lands í sumar hljóta marg-
ir að velta fyrir sér hvort 

ekki verði hóað í útvarpsmanninn 
geðþekka til þess að hita upp 

fyrir Bretann. „Ég þyrfti að 
pikka lagið upp frá grunni 

fyrst,“ segir Brynjar 
Már, ef hann myndi þá 

láta til skarar skríða. „Ég 
veit það ekki. Ég hugsa 

að ég væri ekki til-
búinn að hita upp 
með þessu lagi. 
Væri opnari fyrir 
að spila mitt eigið 
efni,“ segir Brynj-

ar. „Ég gerði þetta 
fyrir Zúúber á sínum 

tíma. Þessu var hent 
saman á korteri. 
Síðan fór þetta í 

dreifingu manna á milli og það 
voru einhverjir sem föttuðu ekki 
djókið. Það er líka bara enn þá 
fyndnara. Þetta rataði meira að 
segja í áramótaskaupið,“ segir 
Brynjar Már.  - shs

Búinn að gleyma Blunt-ábreiðunni

UPPHITUNARATRIÐI? Brynjar er ekki 
spenntur fyrir því að syngja „Þú ert 
falleg“ fyrir James Blunt

JAMES BLUNT Myndi eflaust 
hafa gaman að því að heyra 

íslenska útgáfu lagsins sem kom 
honum á kortið.

FÖSTUDAGUR

14. MARS 2008

FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS

Hrista upp í 

þjóðfélagsumræðunni
Ásdís Olsen og Kolfinna Bald-

vinsdóttir blómstra á skjánum

RÓBERT
WESSMANN

selur fjallatrukkinn

ANDREA
RÓBERTS
keypti brjóst í

staðinn fyrir kjól

FÖSTUDAGUR
28. MARS 2008 FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS

Inga Lind kveður 
til að eignast sitt 

fimmta barn
Hvatvísin rak hana í fjölmiðlana

ÓLAFUR DARRI 
þarf að létta sig 
um 30 kíló

VALA MATT
byrjar aftur í 
sjónvarpinu

ÞORBJÖRG
HAFSTEINSDÓTTIR
ALDREI FLOTTARI

FÖSTUDAGUR
 4. APRÍL 2008

FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS

Ólafur Darri fórnar sér fyrir leiklistina 

10 kíló farin og 20 eftir

JÓN ARNAR OG INGIBJÖRGTvær glæsivillur til sölu

Föstudagur flytur sjóðheit tíðindi af uppátækjum þekktra sem minna 
þekktra innanlands sem utan.

...alla daga

t...
s 

nar. 
eir Allt sem þú þarft...
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sport@frettabla-

Jón Karl Björnsson hefur verið afar 
sigursæll á tæplega tíu ára ferli 
sínum með Haukum. Hann er nú 
á góðri leið með að hampa sínum 
sjötta Íslandsmeistaratitli og hefur 
þegar orðið tvisvar sinnum bikar-
meistari með Hafnarfjarðarliðinu. 
Haukar geta tryggt sér Íslandsmeist-
aratitilinn með sigri gegn Fram að 
Ásvöllum annað kvöld en Jón Karl, 
sem verður 33 ára á þessu ári og 
hefur leikið alla 23 leiki Hauka í 
N1-deildinni, telur að tímabært sé 
fyrir hann að leggja skóna á hilluna 
frægu eftir tímabilið.

„Maður er bara kominn á 
aldur og það er vel við hæfi að 
enda þetta á titli eftir farsælan 
feril með Haukunum. Við erum 

ákveðnir að klára dæmið strax á 
föstudagskvöld að Ásvöllum,“ sagði 
Jón Karl en annar reynslubolti í 
Haukaliðinu, Halldór Ásgrímur 
Ingólfsson, hafði þegar tilkynnt að 
hann myndi hætta eftir tímabilið og 
Haukaliðið því að missa tvo reynslu-
mikla menn á einu bretti.

„Haukaliðið í ár hefur einkennst 
af góðri blöndu af ungum og 
efnilegum leikmönnum og eldri og 
reyndari mönnum og ef til vill eru 
engar stjörnur í liðinu. Þetta er þéttur 
og góður hópur og það koma bara 
menn í manns stað þegar við hætt-
um. Ungu leikmennirnir verða ári 
eldri og enn betri á næsta tímabili 
og aðrir enn yngri leikmenn að taka 
skrefið upp í meistaraflokk,“ sagði 

Jón Karl sem getur 
vel hugsað sér að 
starfa í kringum lið 
Hauka í framtíð-
inni.

„Ég hef verið að 
þjálfa fyrir Haukana í 
yngri flokkum áður, en 
það fór ekki vel saman 
á meðan ég var að 
spila. Ég get vel hugsað 
mér að reyna fyrir mér í 
þjálfun aftur hjá félaginu 
þar sem öll umgjörð er til fyrir-
myndar og við sjáum hvað kemur út 
úr því. Ég hef unnið með mörgum 
hæfum þjálfurum og Aron Kristjáns-
son er einn þeirra og maður reynir 
alltaf að læra eitthvað af þeim.“

JÓN KARL BJÖRNSSON, HAUKUM: ÆTLAR AÐ LEGGJA SKÓNA Á HILLUNA Í LOK TÍMABILS OG SNÚA SÉR AÐ ÞJÁLFUN

Vel við hæfi að enda farsælan feril með titli

Iceland Express deild karla
ÍR-Keflavík 94-77 (51-37)
Stig ÍR: Sveinbjörn Claessen 19, Steinar Arason 
15, Hreggviður Magnússon 14, Tahirou Sani 14,
Ómar Örn Sævarsson 12, Nate Brown 7, Eiríkur
Önundarson 7, Ólafur J. Sigurðsson 4, Elvar 
Guðmundsson 2.
Stig Keflavíkur: Bobby Walker 20, Magnús Þór
Gunnarsson 17, Tommy Johnson 14, Sigurður
Gunnar Þorsteinsson 9, Arnar Freyr Jónsson 6,
Gunnar Einarsson 4, Anthony Susnjara 4, Sigfús
J. Árnarson 2, Jón Norðdal Hafsteinsson 1.

Meistaradeild Evrópu
Man. Utd-Roma 1-0
1-0 Carlos Tévez (70.).
Barcelona-Schalke 1-0
1-0 Yaya Touré (43.).

Sænska úrvalsdeildin
Norrköping-Trelleborg 1-1
1-0 sjálfsmark (31.), 1-1 Eric Sundin (77.). Garðar
Gunnlaugsson lék í 66 mínútur með Norrköping.
Gefle-Djurgården 1-2
1-0 Johan Oremo (12.), 1-1 Sebastian Rajalasko
(24.), 1-2 Jones Kusi-Asare (30.).
Halmstad-Gautaborg 1-1
1-0 Peter Larsson (25.), 1-1 Thomas Olsson (42.).
Ragnar Sigurðsson lék allan leikinn með Gautab.

ÚRSLIT

KÖRFUBOLTI Friðrik Ragnarsson, 
þjálfari Grindavíkur, hefur tapað 
níu leikjum í röð gegn Snæfelli á 
Íslandsmóti, eða öllum leikjum í 
deild eða úrslitakeppni síðan 
Njarðvík vann 37 stiga sigur á 
Snæfelli 4. desember 2003. 

Snæfell sló lið Njarðvíkur 
undir stjórn hans (3-0) út úr 
undanúrslitum úrslitakeppninnar 
2004, hefur unnið alla fjóra 
deildarleiki liðanna síðustu tvö 
tímabil og vann síðasta deildar-
leikinn við Njarðvík fyrir 
úrslitakeppni fyrir fjórum árum. 

Sá leikur var aðeins rúmum 
mánuði eftir að Njarðvík hafði 
slegið Snæfell út úr bikarkeppn-
inni en þar hefur Friðrik haft 
betur í bæði skiptin því eini sigur 
liða hans á Snæfelli á þessum 
tíma var í 32 liða úrslitum í 
bikarnum 26. nóvember 2006.  - óój

Friðrik Ragnarsson:

Níu töp í röð 
gegn Snæfelli

KÖRFUBOLTI Grindvíkingar töpuðu 
heimavallarréttinum í fyrsta leik 
undanúrslitaeinvígis síns gegn 
Snæfelli þegar Snæfellingar unnu 
síðustu sex mínútur leiksins 19-7 
og tryggðu sér 94-97 sigur. 

Það dugði ekki Grindavíkurlið-
inu að skora 48 stig inni í teig eða 
19 fleiri en Snæfell því Hólmarar 
skoruðu á móti 41 stig úr þriggja 
stiga skotum eða löngum tveggja 
stiga skotum. 

Það má því segja að hvort liðið 
hafi blómstrað á sterkustu 
sviðum hins. Grindvíkingurinn 
Jamaal Williams skoraði 27 af 32 
stigum sínum inni í teig eða 
aðeins tveimur stigum minna en 
allt Snæfellsliðið. Annar leikur 
liðanna er í Stykkishólmi kl. 19:15 
í kvöld. - óój

Lið Grindavíkur og Snæfells:

Skiptu um sér-
svið í fyrsta leik

> Ísland hækkar sig á FIFA-listanum

Íslenska fótboltalandsliðið fór upp um þrjú sæti í það 86. 
á styrkleikalista Alþjóðaknattspyrnusambandsins, FIFA, en 
nýr listi var gefinn út í gær. Ísland vann 3-0 sigur á Færeyj-
um í Kórnum í Kópavogi og 2-1 útisigur á Slóvakíu í Zlaté 
Moravce á tímabilinu sem skilaði sér í þessari hækkun. 
Sigur Íslands í Slóvakíu hafði reyndar enn meiri áhrif á 
stöðu Slóvaka, sem fóru fyrir vikið niður 
um átta sæti og hafa ekki verið neðar á 
listanum í fimmtán ár en þeir eru nú í 66. 
sæti. Færeyingar fóru niður um eitt sæti 
og eru nú í 194. sæti listans.

FÓTBOLTI Manchester United og 
Barcelona tryggðu sér farseðil-
inn í undanúrslit Meistaradeild-
arinnar í gær.

Sir Alex Ferguson gerði nokkr-
ar breytingar á byrjunarliði 
Manchester United frá fyrri 
leiknum gegn Roma og marka-
skorararnir Cristiano Ronaldo 
og Wayne Rooney byrjuðu til að 
mynda báðir á bekknum í gær. 
Breytingarnar virtust ekki ætla 
að hafa mikil áhrif á leik United 
en liðið réði ferðinni framan af 
og fékk tvö ágæt færi snemma 
leiks sem fóru forgörðum.

Rómverjar spiluðu með vörn 
sína hátt uppi á vellinum en virk-
uðu fyrir vikið stressaðir og ber-
skjaldaðir og leikmenn United 
náðu hvað eftir annað að opna 
hana upp á gátt. Roma skapaði 
sér þó líka sín færi og þegar hálf-
tími var liðinn af leiknum fékk 
liðið dæmda vítaspyrnu þegar 
Mancini féll í teignum eftir ákaf-
lega litla snertingu frá Wes 
Brown. Daniele De Rossi fór á 
vítapunktinn og skaut hátt yfir 
markið og ef til vill má segja að 
réttlætinu hafi þar verið full-
nægt. Staðan var markalaus í 
hálfleik.

Rómverjar reyndu hvað þeir 
gátu til að sækja til sigurs í seinni 
hálfleik en það voru hins vegar 
heimamenn sem opnuðu marka-
reikninginn á 70. mínútu. Owen 
Hargreaves átti þá einu sinni 
sem oftar í leiknum frábæra 
sendingu fyrir markið á Carlos 
Tévez sem var vel staðsettur á 
milli varnarmanna Roma og 
skallaði boltann í fjærhornið, 
óverjandi fyrir Doni í markinu. 
Vonir Roma um að komast áfram 

voru vitanlega litlar sem engar 
eftir það og leikurinn fjaraði út 
og 1-0 niðurstaðan.

Ferguson hafði yfir mörgu að 
gleðjast í leikslok því Gary 
Neville kom inn á seint í leiknum 
eftir að hafa átt við erfið meiðsli 
að etja meira og minna frá 17. 
mars árið 2007. 

„Ég er náttúrulega í skýjunum 
með sigurinn og heimavallarmet-
ið er eitthvað sem við getum 
verið mjög stoltir af,“ sagði 
Ferguson sem bíður spenntur 
eftir leikjunum gegn Barcelona.

„Ef allir verða heilir þá eigum 
við möguleika. Þetta eru tvö góð 
lið en annað liðið verður að tapa 
einvíginu og ég hlakka til leikj-
anna,“ sagði Ferguson

Draumaeinvígi í undanúrslitum
Yaya Touré skoraði eina mark 
leiksins á Nývangi í gær í lok fyrri 
hálfleiks þegar varnarmönnum 
Schalke hafði mistekist að hreinsa 
boltann úr teignum eftir fyrirgjöf 
Bojan Krkic. Þrátt fyrir mikla 
baráttu gestanna, sem réðu ferð-
inni í fyrri hálfleik í gær, náðu 

þeir ekki að skora í leiknum og 
gátu í raun sjálfum sér um kennt 
eftir að hafa misnotað góð færi í 
báðum leikjum sínum gegn Barce-
lona. Heimamenn í Barcelona réðu 
hins vegar ferðinni í síðari hálf-
leik og sigur þeirra var aldrei í 
hættu. Eiður Smári Guðjohnsen 
kom inn á fyrir Barcelona í upp-
bótartíma.

Það er því ljóst að þrjú ensk lið 
verða í undanúrslitum Meistara-
deildarinnar og United og Barce-
lona mætast í sannkölluðum risa-
slag.  omar@frettabladid.is    

United setti met í Meistaradeildinni
Manchester United og Barcelona áttu ekki í miklum erfiðleikum með að tryggja sig áfram í undanúrslit 
Meistaradeildarinnar í gær og mætast í draumaeinvígi margra knattspyrnuáhugamanna. United setti met 
með ellefta sigurleiknum í röð á heimavelli í Meistaradeildinni. Roma og Schalke sátu eftir með sárt ennið.

SIGURMARKIÐ Argentínumaðurinn Carlos Tévez kastar sér hér fram og skallar boltann í markið með glæsilegum tilþrifum fram 
hjá Doni í marki Roma. Rómverjar reyndu hvað þeir gátu í gærkvöld en United-liðið reyndist of sterkt og mætir Barcelona í risa-
slag í undanúrslitum.   NORDIC PHOTOS/GETTY

KÖRFUBOLTI ÍR-ingar fóru illa með 
deildarmeistara Keflavíkur í 
öðrum leik liðanna í undanúrslita-
einvígi þeirra í Iceland Express 
deild karla í gær. ÍR vann auð-
veldan og sannfærandi 17 stiga 
sigur, 94-77 og fer í lokaúrslitin 
með einum sigri í viðbót. Keflvík-
ingar héldu aðeins í við ÍR-inga í 
byrjun en eftir 30-15 sigur ÍR í 
öðrum leikhluta var aldrei spurn-
ing hvernig færi. ÍR skoraði síðan 
9 fyrstu stig seinni hálfleiks og 
náði 23 stiga forskoti og Keflvík-
ingar náðu muninum aldrei niður 
fyrir 14 stig eftir það.

„Þetta var ekki okkar dagur og 
við vorum bara skelfilegir og 
ömurlegir. Þeir hittu á hrikalega 
góðan leik og það fór allt ofan í 
hjá þeim,“ sagði Magnús Þór 
Gunnarsson, fyrirliði Keflavíkur 
en það er enginn efi í hans huga 
hvernig einvígið fer. „Við erum 
bara búnir að tapa tveimur leikj-
um og vinnum þetta 3-2. Það er 
enginn efi í mínum huga, við 

eigum eftir tvo leiki á heimavelli 
og ÍR vinnur aldrei aftur í Kefla-
vík,“ sagði Magnús sem skoraði 
17 stig á þeim 25 mínútum sem 
hann lék í gær. 

Líkt og áður stóðu margir sig 

vel í ÍR-liðsins, fimm skoruðu 12 
stig eða meira og Nate Brown og 
Eiríkur Önundarson stjórnuðu 
leik liðsins og skoruðu að auki 
báðir 7 stig. Þeir Sveinbjörn Cla-
essen og Ómar Sævarsson eiga 
sérstakt hrós skilið fyrir mjög 
góðan leik, Sveinbjörn var með 19 
stig og 70 prósent skotnýtingu og 
Ómar kom með 12 stig, 10 fráköst 
og 3 varin skot af bekknum. 

„Ef Keflvíkingar eru ekki vakn-
aðir eftir þetta þá veit ég ekki 
hvenær þeir vakna,“ sagði Eirík-
ur Önundarson, fyrirliði ÍR eftir 
leikinn. „Þetta var frábær leikur 
hjá okkur og hægt og sígandi 
brotnuðu þeir. Mér fannst þeir 
ekki eiga nein svör í dag en þetta 
er fjarri því að vera búið,“ sagði 
Eiríkur.

Eiríkur hefur upplifað tímanna 
tvenna hjá ÍR og er nú aðeins 
einum sigri frá því að spila um 
Íslandsmeistaratitilinn. 

„Ég hafði lengst komist á 
Íslandsmóti að vinna einn leik í 

undanúrslitum og það er búið að 
bæta það. Þetta eru líka flestir 
áhorfendur sem hafa komið í 
Hellinn síðan ég byrjaði að spila 
og ég vona að það verði framhald 
á þessu. Við höfum sýnt að við 
getum unnið hverja sem er og 
hvar sem er en við þurfum að ein-
beita okkur að okkur sjálfum því 
þegar við erum rétt stilltir þá 
erum við illviðráðanlegir,“ segir 
Eiríkur. 

Nate Brown átti frábæran dag 
og fær líka hrós frá fyrirliðanum.  
„Þeir sem hafa verið að fylgjast 
með okkur sjá hvað Nate er mikill 
leiðtogi. Hreggviður vill kalla 
hann hertogann og hann er það 
því hann gerir alla helmingi betri. 
Hann er alveg ómetanlegur fyrir 
okkur,“ sagði Eiríkur um Nate 
sem skaut aðeins fjórum sinnum 
á körfuna í leiknum en spilaði 
hins vegar félaga sína ítrekað 
upp og endaði með 18 stoðsend-
ingar, eða einni fleiri en allt 
Keflavíkurliðið til samans. - óój

Eiríkur Önundarson, fyrirliði ÍR, man ekki eftir fleirum á leik í Hellinum en á 17 stiga sigri á Keflavík í gær:

Rétt stilltir þá erum við illviðráðanlegir

FRÁBÆRIR Ómar Sævarsson (6) og 
Sveinbjörn Claessen áttu báðir góðan 
dag í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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GOLF Hið stórskemmtilega risa-
mót, Masters, hefst á Augusta-
golfvellinum í dag. Masters er 
fyrsta risamót ársins af fjórum. 
Líkt og venjulega er búist við sigri 
hjá Tiger Woods sem hefur byrjað 
árið með látum og unnið sjö af síð-
ustu níu mótum sem hann hefur 
tekið þátt í. 

Þess utan hefur Tiger oftar en 
ekki gengið vel á Augusta þar sem 
hann hefur fjórum sinnum endað 
mótið í græna jakkanum.

Stefnan hjá Tiger á þessu ári er 
að vinna öll risamótin. Hann hefur 
einu sinni áður haldið öllum fjór-
um titlunum á sama tíma en það 
gerðist ekki á sama árinu.

„Ég held að þetta sé mitt tólfta 
eða þrettánda tímabil og níu af 
þessum árum hef ég unnið fimm 
eða fleiri mót. Nú þarf ég bara að 
vinna réttu fjögur mótin í röð,“ 
sagði Tiger léttur á blaðamanna-

fundi fyrir mótið en árið 2000 
vann hann opna breska, opna 
bandaríska og PGA-meistaramót-
ið og sigur á Masters fylgdi árið 
eftir.

„Það verður ekkert gefið á þessu 
móti enda eru flestir þeirra bestu 
að spila vel þessa dagana og nægir 
þar að nefna Vijay Singh og Phil 
Mickelson. Retief Goosen og Ernie 
Els eru líka að hitna svo ég nefni 
einhverja. Það þarf margt að 
ganga upp svo maður sigri risa-
mót. Ein slæm mistök geta hæg-
lega eyðilagt mótið fyrir manni,“ 
sagði Tiger sem líkar vel að spila á 
Augusta.

„Það er venjulega hægt að ná 
fuglum á þessum velli en veðrið í 
fyrra leyfði okkur ekki að spila 
okkar besta leik. Lykilatriði á 
þessum velli er að pútta vel. Það 
er ekki hægt að pútta illa hérna og 
vinna. Maður þarf einnig að spila 

ákveðið og upphafshöggin þurfa 
að vera bein. Hér áður fyrr var 
hægt að vera villtari í upphafs-
höggum en það er liðin tíð,“ sagði 
Tiger.

Eins og áður segir kann Tiger 
vel við sig á Augusta-vellinum en 
hann hefur samt ekki unnið þar 
síðustu tvö ár. Það lengsta sem 

hann hefur beðið eftir sigri á þess-
um velli er þrjú ár. Hann tapaði 
naumlega fyrir Zach Johnson í 
fyrra og er oftar en ekki í toppbar-
áttunni þó hann vinni ekki alltaf. 
Veðbankar hallast þó að sigri Tig-
ers í ár og það verður enginn ríkur 
á því að setja peninga á hann í ár.

 henry@frettabladid.is

Tiger Woods segist geta unnið 
öll risamótin á sama árinu
Golfsérfræðingar búast flestir við mjög öruggum sigri hjá Tiger Woods á Masters-mótinu sem hefst á hin-
um fornfræga Augusta-golfvelli í dag. Tiger hefur verið í ótrúlegu formi á árinu og unnið sjö af níu síðustu 
mótum sínum. Tiger hefur trú á því að hann geti unnið öll risamótin á þessu ári.

FERSKUR Tiger Woods sést hér hress og kátur á æfingu fyrir Mastersmótið fyrr í 
vikunni. Honum er sem fyrr spáð sigri á mótinu. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

KÖRFUBOLTI Pálína Gunnlaugsdótt-
ir varð á föstudagskvöldið 
Íslandsmeistari á sínu fyrsta ári 
með Keflavík en þetta er þriðja 
árið í röð sem hún spilar með 
besta liði landsins því 
hún varð Íslandsmeist-
ari með Haukum 2006 
og 2007. 

Þetta er tólfti 
Íslandsmeistara-
titill Pálínu í 
öllum flokk-
um en hún 
hefur 
orðið 
Íslands-
meistari á 
öllum tíma-
bilum frá 
árinu 2001. Pál-
ína sem er aðeins 
21 árs gömul 
hefur samtals 

unnið 29 titla á ferlinum þar 
af 21 Íslands- og bikar-
meistaratitil.

Pálína er þriðji leik-
maður sögunnar sem 
nær því að vinna 
Íslandsmeistaratitilinn 

þrjú ár í röð með fleiri 
en einu liði en bæði 

Hanna Björg 
Kjartansdóttir og 
Olga Færseth 
urðu Íslands-
meistarar með 
Keflavík 1992 
og 1994 og svo 
með Breiða-
bliki árið 
1995.

Það má segja 
að síðustu þrjú tímabil hafi 

verið ein stór sigurganga 
hjá Pálínu en á þeim hefur 
hún leikið 82 leiki á Íslands-

móti, 61 í deild og 21 í úrslita-
keppni, og hefur verið í sigurliði í 
72 þeirra eða 90 prósentum leikj-
anna sem hún hefur spilað. Pálína 
og félagar hennar í Haukum og 
Keflavík hafa enn fremur unnið 
tólf titla á þessum tíma þar af 
Íslandsmeistaratitilinn, deildar-
meistaratitilinn og fyrirtækja-
bikarinn öll þrjú tímabilin.

Pálína hefur verið kosin besti 
varnarmaður deildarinnar und-
anfarin þrjú tímabil en það má 
segja að hún hafi blómstrað í 
sókninni með Keflavík í vetur. 
Pálína skoraði 12,1 stig að meðal-
tali í deildinni með Keflavík í 
vetur sem var 2,7 stigum meira í 
leik en hún hafði mest náð með 
Haukum (9,4 tímabilið 2005-06). 
Pálína gerði síðan enn betur í 
úrslitakeppninni þar sem hún 
skoraði 12,8 stig að meðaltali í 
leik. - óój

 
STÓRIR TITLAR PÁLINU 
Íslandsmeistari 12 sinnum 
2008  Meistaraflokkur kvenna
2007  Meistaraflokkur kvenna
2006  Meistaraflokkur kvenna
2006  Unglingaflokkur kvenna
2005  Unglingaflokkur kvenna
2004  Unglingaflokkur kvenna
2003  Unglingaflokkur kvenna
2003  10. flokkur kvenna
2002  Unglingaflokkur kvenna
2002  10. flokkur kvenna
2002  9. flokkur kvenna
2001  9. flokkur kvenna
Bikarmeistari 9 sinnum
2007  Meistaraflokkur kvenna
2007  Unglingaflokkur kvenna
2006  Unglingaflokkur kvenna
2005  Meistaraflokkur kvenna
2005  Unglingaflokkur kvenna
2004  Unglingaflokkur kvenna
2003  10. flokkur kvenna
2002  10. flokkur kvenna
2002  9. flokkur kvenna

Pálína Gunnlaugsdóttir varð á dögunum Íslandsmeistari í tólfta sinn á síðustu sjö árum:

21 árs með 21 Íslands- og bikarmeistaratitil 

FÓTBOLTI Rafa Benitez, knatt-
spyrnustjóri Liverpool, var í 
skýjunum eftir sigur liðs síns 
gegn Arsenal á Anfield í fyrra-
kvöld og kvaðst hlakka til þess að 
mæta Chelsea í undanúrslitunum 
í þriðja skipti á síðustu fjórum 
árum.

„Það er ótrúlegt að við séum að 
mæta Chelsea enn og aftur á 
þessu stigi keppninnar en eins og 
áður verður þetta mjög erfitt og 
krefjandi verkefni,“ sagði 
Benitez en spurður út í hvort það 
væri kostur fyrir Chelsea að eiga 
seinni leik liðanna á Brúnni var 
Spánverjinn ekki of viss.

„Ég veit ekki hvort það er 
kostur eða ekki. Spyrjið mig 
frekar að því eftir einvígið. Ég 
hef annars mikla trú á reynslunni 
sem við búum yfir fyrir svona 
leiki og trúin til að ná árangri er 
vissulega til staðar í okkar 
herbúðum,“ sagði Benitez. - óþ

Rafa Benitez um Chelsea:

Erfitt og krefj-
andi verkefni

BJARTSÝNN Benitez telur að Liverpool 
hafi reynsluna og trúna til að vinna 
Chelsea. NORDIC PHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Frank Lampard, miðju-
maður Chelsea, ítrekaði á 
blaðamannafundi eftir 2-0 
sigurinn gegn Fenerbahce í 
fyrrakvöld að lið sitt væri ekki í 
hefndarhug gegn Liverpool. 
Liverpool hefur slegið Chelsea 
tvisvar sinnum út úr undanúrslit-
um Meistaradeildarinnar á 
síðustu þremur árum.

„Hefnd er hættuleg tilfinning 
til að draga inn á fótboltavöllinn 
vegna þess að þar þarftu að hugsa 
skýrt og vera með hausinn í lagi. 
Fyrri viðureignir okkar gegn 
Liverpool munu ekki hafa neitt að 
segja í þessu einvígi,“ sagði 
Lampard.  - óþ

Frank Lampard um Liverpool:

Chelsea ekki í 
hefndarhug
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EKKI MISSA AF

▼

▼

▼

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Samantekt helstu frétta vikunn-
ar á N4 . Endursýnt á klukkutíma fresti til 
10.15 á sunnudag.

STÖÐ 2

15.40 Middlesbrough - Man. Utd
17.20 Newcastle - Reading
19.00 Ensku mörkin  Ný og hraðari út-
gáfa af þessum vinsæla þætti þar sem öll 
mörkin og helstu atvik umferðarinnar eru 
sýnd frá öllum mögulegum sjónarhornum. 

20.00 Premier League World  (Heimur 
úrvalsdeildarinnar) Nýr þáttur þar sem 
enska úrvalsdeildin er skoðuð frá ýmsum 
óvæntum hliðum. Leikmenn heimsóttir, 
gömlu stjörnurnar leitaðar uppi og svip-
myndir af æðinu fyrir enska boltanum um 
heim allan.

20.30 PL Classic Matches  (Liverpool - 
Chelsea, 97/98)

21.00 PL Classic Matches  (Chelsea - 
Arsenal, 97/98) Leikur Chelsea og Arsen-
al á Stamford Bridge var taumlaus skemmt-
un. Frábærir leikmenn í liðunum á borð við 
Gianfranco Zola, Tony Adams, Ian Wright og 
Dennis Bergkamp.

21.30 Goals of the season
22.30 4 4 2
23.50 Coca Cola mörkin

07.00 Innlit / útlit  (e)

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
16.15 Vörutorg
17.15 Fyrstu skrefin  (e)

17.45 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem 
Racheal Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti.

18.30 Innlit / útlit  (e)

19.40 Game tíví  (13:20) Sverrir Berg-
mann og Ólafur Þór Jóelson fjalla um allt 
það nýjasta í tækni, tölvum og tölvuleikjum.

20.10 Everybody Hates Chris  (9:22)

20.30 The Office  (17:25) Ryan býður Mi-
chael að vera gestafyrirlesari í viðskiptanám-
inu. Dwight berst við leðurblöku á skrifstof-
unni og Pam býður samstarfsfólkinu á fyrstu 
listasýninguna hennar.

21.00 Life  (8:11) Bandarísk þáttaröð um 
lögreglumann í Los Angeles sem þurfti að 
sitja saklaus í fangelsi í 12 ár en leitar nú 
þeirra sem komu á hann sök. Crews og 
Reese rannsaka dularfullt andlát manns 
sem lifði tvöföldu lífi og skildi eftir sig tvær 
ekkjur. Crews er kominn á spor mannanna 
sem komu honum í fangelsi á sínum tíma 
en þá fellur á hann grunur í nýju morðmáli.

21.50 C.S.I. Miami  (24:24)  Bandarísk 
sakamálasería um Horatio Caine og fé-
laga hans í rannsóknardeild lögreglunn-
ar í Miami. Það er komið að æsispennandi 
lokaþætti seríunnar og óvíst að allir úr rann-
sóknardeildinni lifi hann af. Raðmorðingi 
drepur ungar konur og merkir fórnarlömb 
sín. Horatio og félagar halda að þeir hafi 
gómað illmennið þegar morðin hefjast aftur.

22.40 Jay Leno  Spjallþáttur á léttum 
nótum þar sem háðfuglinn Jay Leno fær til 
sín góða gesti og slær á létta strengi.

23.25 America’s Next Top Model  (e)

00.15 Cane  (e)

01.05 C.S.I.
01.55 Vörutorg
02.55 Óstöðvandi tónlist

15.50 Kiljan
16.35 Leiðarljós  (Guiding Light)

17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Fiskurinn, fótboltinn og loforðið 
hans pabba  (3:3)

18.00 Stundin okkar
18.30 EM 2008  (1:8) Í fyrsta þætti er 
rætt við Frakkann Patrick Vieira og Peter 
Schmeichel sem rifjar upp sigur Dana árið 
1992. Þá eru lið gestgjafanna Austurríkis og 
Sviss kynnt til leiks.

19.00 Fréttir
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós

20.15 07/08 bíó leikhús  Í þættinum er 
púlsinn tekinn á kvikmynda- og leikhúslífinu. 
Ritstjóri er Þorsteinn J. og aðrir umsjónar-
menn Andrea Róberts, Ásgrímur Sverrisson 
og Elsa María Jakobsdóttir.

20.45 Bræður og systur  (Brothers and 
Sisters II) Bandarísk þáttaröð um hóp syst-
kina, viðburðaríkt líf þeirra og fjörug sam-
skipti.

21.30 Trúður  (9:10) (Klovn II) Dönsk 
gamanþáttaröð um uppistandarann Frank 
Hvam og líf hans.

22.00 Tíufréttir
22.25 Fé og freistingar  (3:10)  (Dirty 
Sexy Money)

23.10 Anna Pihl  (7:10)

23.55 EM 2008  (1:8)

00.25 Kastljós
00.35 Dagskrárlok

07.00 Meistaradeild Evrópu  (Man. Utd. 
- Roma)

08.40 Meistaradeildin  (Meistaramörk)

09.00 Meistaradeild Evrópu  (Barcelona 
- Schalke)

13.25 Inside Sport  (Arsene Wenger / AP 
McCoy)

13.55 Meistaradeild Evrópu  (Man. Utd 
- Roma)

15.35 Meistaradeildin  (Meistaramörk)

15.55 Meistaradeild Evrópu  (Barcelona 
- Schalke)

17.35 Inside the PGA
18.00 F1: Við endamarkið

18.40 UEFA Cup  Bein útsending frá leik 
Getafe og Bayern München í Evrópukeppni 
félagsliða.

20.40 Utan vallar  Nýr umræðuþáttur 
þar sem íþróttafréttamenn Stöðvar 2 Sport 
skoða hin ýmsu málefni sem efst eru á 
baugi hverju sinni.

21.30 Augusta Masters 2008  Mótið er í 
beinni útsendingu á Sport 3 kl 20.00.

00.30 UEFA Cup  (Getafe - Bayern 
Munchen)

06.00 Civil Action
08.00 Land Before Time XI
10.00 The Object of Beauty
12.00 Field of Dreams
14.00 Land Before Time XI
16.00 The Object of Beauty
18.00 Field of Dreams

20.00 Civil Action  Hörkuspennandi 
lögfræðidrama sem byggt er á sannsöguleg-
um atburðum. Aðalhlutverk: John Travolta, 
Robert Duvall og William H. Macy.

22.00 Hybercube: Cube 2
00.00 The Deal
02.00 Children of the Corn 6
04.00 Hybercube: Cube 2

> Donald Sutherland
Leikarinn góðkunni, sem 
kominn er á seinna skeið 
ferils síns, sagði eitt sinn um 
fyrstu hlutverk sín: „Ég var 
alltaf fenginn til að leika list-
ræna morðóða brjálæðinga. 
En þeir voru í það minnsta 
listrænir!“ Sutherland leikur í 
þáttunum Dirty Sexy Money 
sem Sjónvarpið sýnir í kvöld 
eftir tíufréttir.

07.00 Camp Lazlo
07.25 Ofurhundurinn Krypto
07.50 Kalli kanína og félagar
08.10 Oprah  (300 Men Ask Dr. Oz)

08.50 Í fínu formi
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 La Fea Más Bella
10.35 Extreme Makeover: HE  (19.:2)

12.00 Hádegisfréttir
12.45 Neighbours  (Nágrannar)

13.10 Wings of Love 
13.55 Wings of Love
14.40 Heima hjá Jamie Oliver  (13:13)

15.05 Amazing Race  (3:13)

15.55 Sabrina - Unglingsnornin
16.18 Nornafélagið
16.43 Tutenstein
17.08 Doddi litli og Eyrnastór
17.28 Bold and the Beautiful
17.53 Neighbours  (Nágrannar)

18.18 Ísland í dag, Markaðurinn og 
veður
18.30 Fréttir
18.55 Ísland í dag og íþróttir
19.30 The Simpsons
19.55 Friends  (13:24) (Vinir)

20.20 Hæðin  (4:8)

21.10 My Name Is Earl  (10.13)

21.35 Flight of the Conchords  (12:12) 
 Einn allra frumlegasti, skemmtilegasti og 
umtalaðasti gamanþáttur síðari ára. Þætt-
irnir koma frá HBO og fjalla um tvo nýsjá-
lenska galgopa sem fluttir eru til Bandaríkj-
anna í leit að frægð og frama. Saman skipa 
þeir hljómsveitina Flight of the Conchords 
en þrátt fyrir einbeittan vilja til að slá í gegn 
fá þeir ekki að troða upp annars staðar en á 
sædýrasafninu í hverfinu.

22.00 Bones  (2:13)

22.45 ReGenesis  (6:13)

23.35 Un long dimanche de fiancailles 
 Stórbrotin kvikmynd eftir sama leikstjóra og 
gerði Amalie og Delicatessen, Jean-Pierre 
Jeunet, með leikkonunum Audrey Tautou úr 
Amalie og Jodie Foster.

01.45 Big Shots  (5:11)

02.30 Inspector Linley Mysteries  (3:8)

03.15 Inspector Linley Mysteries  (4:8)

04.00 Cyber Seduction
05.30 Fréttir og Ísland í dag
06.30 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

Nú er þessum sjónvarpsvetri senn að ljúka og 
hefur margt góðra þátta litið dagsins ljós. Ber 
þar helst að nefna innlenda þætti á borð við 
Næturvaktina, Pressu og Mannaveiðar, sem eru 
fínt leikið íslenskt sjónvarpsefni. Einnig hafa 
verið settir á dagskrá ýmsir aðrir þættir sem 
eru eins misjafnir og þeir eru margir. Yfirleitt er 
það venjan þegar mikið er um nýja þáttagerð 
að nýir sjónvarpsmenn stígi fram á sjónarsvið-
ið – slíkt hefur ekki verið uppi á teningnum í 
vetur. Á RÚV hefur það verið einkar algengt að 
sama fólkið stjórni hinum ýmsu þáttum. Gísli 
Einarsson er í fréttum, Kastljósi, Út og suður og 
svo Laugardagslögunum, stundum lýsir hann 
meira að segja fótboltaleikjum í útvarpinu líka. Ragnhildur Stein-
unn er í Kastljósi og Laugardagslögunum, Sigmar Guðmundsson er 
í Útsvari, Gettu betur og Kastljósi og svo mætti lengi telja. Á Stöð 

2 eru svo Sigmundur Ernir og Logi Bergmann 
hvor með sinn spjallþáttinn fyrir utan að sjá 
um fréttalestur. Þó svo að þetta séu allt prýðis 
sjónvarpsmenn má nú öllu ofgera. Það má 
líkja þessu við Derrick. Í þeim þáttum gat 
morðingi þáttarins á undan birst í næsta þætti 
sem barnaskólakennari eða ekkjumaður. Það 
var fyndið en hallærislegt. Er virkilega ekki nóg 
framboð af hæfileikaríku fólki sem á heima 
í sjónvarpi en er þar ekki nú þegar? Eða fá 
starfsmenn sjónvarpsstöðva kannski borgaða 
eingreiðslu fyrir veturinn og þurfa þá að stjórna 
eins mörgum þáttum og yfirmenn þeirra lystir 
að láta þá stjórna?

Um leið og ég fagna þessari grósku í íslenskri þáttagerð vil ég 
fara að sjá ný andlit á skjánum sem fá mann til að hugsa: „Bíddu! 
Hver er þetta?“

VIÐ TÆKIÐ SÓLMUNDUR HÓLM SÓLMUNDARSON UM ÍSLENSKA DAGSKRÁRGERÐ

Hvar eru nýliðarnir?

UPPTEKINN Gísli Einarsson er í fjórum 
dagskrárliðum RÚV, og lýsir fótboltaleikj-
um ofan af Skaga.

18.40 Getafe-Bayern 
München   STÖÐ 2 SPORT

20.00 Civil Action   STÖÐ 2 BÍÓ

20.15 07/08 bíó leikhús 
  SJÓNVARPIÐ

21.35 Flight of the 
Conchords   STÖÐ 2

21.50 CSI: Miami – 
lokaþáttur   SKJÁREINN

▼

Settu þitt mark á Fréttablaðið

Umbrotsmenn vantar til starfa á Fréttablaðinu. Bæði er um fastráðningu að 
ræða sem og sumarafleysingar. Umsækjendur þurfa að hafa góða kunnáttu 
á InDesign, vera vanir umbroti og geta unnið vel undir álagi. Um vaktavinnu 
er að ræða.

Fréttablaðið er lifandi og skemmtilegur vinnustaður þar sem lagt eru upp úr 
góðri samvinnu og ábyrgð hvers og eins.

Umsóknir skulu sendar til Kolbrúnar Ingibergsdóttur, framleiðslustjóra á 
netfangið kolbrun@frettabladid.is .

Umsóknarfrestur er til xx. apríl. Öllum umsóknum verður svarað
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SVT 1

Nýr upphitunarþáttur fyrir EM í 
fótbolta í Sviss og Austurríki, sem 
hefst 7. júní. Í þáttunum er skyggnst 
bak við tjöldin, liðin og leikstaðirnir 
kynntir sem og rifjuð upp skemmtileg 
atvik úr fyrri keppnum. Rætt er við 
helstu knattspyrnustjörnur samtím-
ans og forvitnast um vonir þeirra og 
væntingar til mótsins.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Upphitunarþáttur fyrir EM 
2008
Sjónvarpið kl. 18.30

▼
16.00 Hollyoaks
16.30 Hollyoaks
17.00 Skífulistinn  X-factor stjarnan Rakel 
Magnúsdóttir fer yfir vinsælustu lögin á Ís-
landi í hverri viku.

17.50 Talk Show With Spike Feresten
18.15 Extreme. Life Through a Lens 
 (10:13)  Hér eru sagðar sögur stjarnanna í 
Hollywood í gegnum myndir sem hafa birst 
í stærstu fjölmiðlum og hafa haft áhrif á líf 
þeirra og feril.

19.00 Hollyoaks
19.30 Hollyoaks
20.00 Skífulistinn
20.50 Talk Show With Spike Feresten
21.15 Extreme. Life Through a Lens
22.45 Medium   (3:16) Í þessari fjórðu 
þáttaröð heldur Allison áfram að liðsinna 
lögreglunni við rannsókn á flóknum saka-
málum og nýtist náðargáfa hennar þar vel. 
Það er sem fyrr leikkonan Patricia Arquette 
sem fer með hlutverk Dubois.

23.25 Nip/Tuck   (12:14) Fimmta serían af 
þessum vinsæla framhaldsþætti sem fjall-
ar um skrautlegt og skrítið líf lýtalæknanna 
Seans McNamara og Christians Troy. Eftir 
að hafa brennt allar brýr að baki sér í Miami 
ákveða þeir að söðla um og opna nýja 
stofu í Mekka lýtalækninganna, Los Angeles.

00.10 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

06.05 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Litla flugan
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt
14.03 Á tónsviðinu
15.03 Útvarpssagan: Sjosja

15.30 Dr. RÚV
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Seiður og hélog
19.27 Sinfóníutónleikar
21.10 „Íslands göfugasti sonur“
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Svipleiftur
23.05 Krossgötur
00.07 Næturtónar

10.00 Rapport 10.05 Sista terminen 10.35 Lantz 
i P4 11.05 Var fan är mitt band? 12.30 Minnenas 
television 13.30 Morgonsoffan 14.00 Rapport 
14.10 Gomorron Sverige 15.15 Karamelli 15.45 
Sagoträdet 16.00 Bolibompa 16.20 Lycka är... 
16.25 Krumelurdjur 16.30 Mamma Spindels alla 
små kryp 17.00 Bobster 17.15 Bobster 17.30 
Rapport med A-ekonomi 18.00 Niklas mat 18.30 
Mitt i naturen 19.00 Brottet 20.00 Debatt 21.00 
Rapport 21.10 Kulturnyheterna 21.25 Uppdrag 
Granskning 22.25 Klass 9A 22.55 Sändningar 
från SVT24

7.55 Frokost-tv 10.00 NRK nyheter 10.10 Migrapolis 
10.40 Spekter temakveld: 9. april - krigen om 
krigen 11.30 ‘Allo, ‘Allo! 12.05 Landsbylegane 
12.50 Tom og Jerry 13.00 Fabrikken 13.30 Heilt 
vilt 14.05 H2O 14.30 Megafon 15.00 NRK nyh-
eter 15.10 Oddasat - Nyheter på samisk 15.25 
Billedbrev fra Brasil 15.40 Mánáid-TV - Samisk 
barne-tv 15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 Den 
lille blå dragen 16.10 Uhu 16.40 Distriktsnyheter 
17.00 Dagsrevyen 17.30 Schrödingers katt 17.55 
Operaen i havn 18.55 Distriktsnyheter 19.00 
Dagsrevyen 21 19.30 Höök 20.30 Halvseint talk-
show 21.00 Kveldsnytt 21.15 Urix 21.45 Standup: 
Jack Dee live fra Apollo 22.25 P3tv live 23.25 
Kulturnytt 23.35 Norsk på norsk jukeboks 1.00 
Sport Jukeboks

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Penge 
10.35 Aftenshowet 11.05 Aftenshowet 2. del 11.25 
Elvene under Oslo 11.50 Søren Ryge besøger Lis 
og dyrene 12.20 Godt arbejde 12.50 Nyheder 
på tegnsprog 13.00 DR Update - nyheder og 
vejr 13.10 Dawson’s Creek 14.00 Boogie Lørdag 
14.30 Pucca 14.35 Svampebob Firkant 15.00 
Gepetto News 15.30 Fandango med Christian 
16.00 Aftenshowet 16.30 TV Avisen med Sport 
17.00 Aftenshowet med vejret 17.30 Rabatten 
18.00 Venner på eventyr 18.30 Her kommer eliten 
19.00 TV Avisen 19.25 Ærlig talt 19.50 SportNyt 
20.00 Sudden Death 21.40 Blind Justice 22.20 
Naruto Uncut

20.00 Hrafnaþing  Heimastjórn stöðv-
arinnar, Hallur Hallsson, Ármann Kr. Ól-
afsson og Jón Kristinn Snæhólm, er í ess-
inu sínu við að skoða pólitískt landslag líð-
andi stundar.

21.00 Neytendavaktin  Ragnhildur Guð-
jónsdóttir varaformaður Neytendasamtak-
anna ræðir við Gísla Tryggvason, talsmann 
neytenda, um nýjan vef neytenda.

21.30 Úrval úr Mér finnst...  Lifandi 
skemmtiþáttur í umsjón Ásdísar Olsen og 
Kolfinnu Baldvinsdóttur. 

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.

Hamagangurinn heldur 
áfram á Hæðinni í kvöld. 
Næsta verkefni hjá 
pörunum þremur er að 
hanna tvö barna eða 
tómstundaherbergi og 
er óhætt að segja að þar 
komi rækilega í ljós ólíkur 
smekkur þeirra. Í síðasta 
þætti, þegar pörin hönn-
uðu sjónvarpsherbergi og 
Brynjar og Steinunn báru 
sigur úr býtum, kom fyrst 
í ljós að keppnisskapið er 
sannarlega á sínum stað og nú ríður á að þau Hreiðar og Elísabet standi sig 
enda eina parið sem hefur enn ekki sigrað.

STÖÐ 2 KL. 20.20

Hæðin 

LAUGARD 12. APRÍL

SÁLIN
FLAUTAR TIL LEIKS
HÚSIÐ  OPNAR  KL.  23
MIÐAVERÐ  KR.  2200
ALDURSTAKMARK  20 ÁRA
FORSALA Á NASA FÖSTUD.  FRÁ 13-17
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MORGUNMATURINN

LÁRÉTT 2. fugl 6. í röð 8. taug 9. 
rénun 11. ónefndur 12. sauma 14. 
mentastofnun 16. tveir eins 17. goð 
18. móðurlíf 20. númer 21. öldu-
gangur.
LÓÐRÉTT 1. elds 3. í röð 4. ruglun 5. 
utan 7. kæna 10. verkur 13. nægilegt 
15. sjá eftir 16. nögl 19. tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. orri, 6. áb, 8. sin, 9. lát, 
11. nn, 12. stang, 14. skóli, 16. kk, 17. 
guð, 18. leg, 20. nr, 21. ólga. 
LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. rs, 4. ringlun, 5. 
inn, 7. bátskel, 10. tak, 13. nóg, 15. 
iðra, 16. kló, 19. gg. 

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á bls. 8

 1 Harold Pinter.

 2 Óshlíðargöng.

 3 Bob Dylan.

„Ég 
borða 
mjög 
lítinn 
morgun-
mat. Það 
er einn 
góður 
gúlsopi af 
Vest-
manna-
eyjalýsi, 
það er 
algjört 

grundvallaratriði. Síðan fæ ég 
mér eitt glas af berjasaft, og 
þegar ég er búinn að fá mér 
morgunsund borða ég eina 
dollu af skyr.is.“

Geir Jón Þórisson, yfirlögregluþjónn hjá 
lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.

„Nei, þetta er enginn fylleríistúr. Þetta 
beinlínis gengur út á heilbrigðið,“ segir Lára 
Ómarsdóttir sjónvarpsmaður. Hún er 
talsmaður og upplýsingafulltrúi flottasta, eða 
í það minnsta frægasta, jeppaklúbbs landsins. 

Jeppaklúbburinn er að stofni til sjónvarps-
menn á Stöð 2. Klúbburinn heitir NFS – Nú 
Ferðumst við Saman – og býr svo vel að eiga 
ýmsan varning sér merktan frá því skamm-
stöfunin stóð fyrir annað fyrirbæri, nefnilega 
Nýja Fréttastöðin. En það er allt önnur saga.

NFS stefnir nú í sinn þriðja túr en Frétta-
blaðið hefur fylgst með þessum merka 
klúbbi, sem telur nú hátt í 70 meðlimi, frá 
upphafi. Fimmtíu hafa skráð sig til farar á 13 
bílum. Átta nýir meðlimir voru skráðir í 
tilefni fararinnar, þeirra á meðal sjálfur 
fréttastjórinn Steingrímur Sævarr Ólafsson. 
Sem verður innvígður um helgina. Lagt 
verður upp að morgni laugardags og stefnt 
upp að Langavatni með gistingu að Krumm-
shólum í Borgarfirði. Lára segir að leiðangur-
inn komi víða við, meðal annars verður 
landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri heimsótt-

ur, þar sem keppt verður í sveitafittness, 
fjósið fræga skoðað sem og búvélasafnið.

Í síðustu ferð hlaut sjálfur formaðurinn 
Sigurður Þ. Ragnarsson veðurfréttamaður 
viðurnefnið „Siggi sífestir“ því hann var 
alltaf að festa sig. Lára býst fastlega við því 
að hann reki af sér slyðruorðið. „Hann er 
kominn á nýjan Land Rover og segir mér að 

hann sé búinn að fara á námskeið. Þannig 
að hann verður vonandi sá 

forystusauður sem hann vill 
vera,“ og ekki örgrannt um að 
skorti á tilhlýðilega virðingu 
talsmannsins þegar formann-
inn ber á góma. Lára bendir á 
að fréttastofan verði þunn-
skipuð en með í för verða 
báðir varafréttastjórarnir, þeir 
Þórir Guðmundsson og 
Kristján Már Unnarsson. „En 

við erum ávallt viðbúin, með 
tökuvélar, míkrófóna og sminkur 

ef við þurfum að bregða okkur á 
vettvang.“ - jbg

Sjónvarpsstjörnur jeppast sem fyrr

LÁRA ÓMARSDÓTTIR 
„Siggi sífestir“ er 
búinn að fara á 
námskeið og 
verður vonandi 
sá forystusauður 
sem að er stefnt.  
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Það er kominn tími til að fólk fái að 
heyra okkar íðilfögru raddir hljóma 
saman,“ segir Bubbi Morthens sem 
fór í hljóðver í gær ásamt Birni Jör-
undi Friðbjörnssyni til þess að taka 
upp lagið Ég er kominn heim, sem 
Óðinn Valdimarsson gerði frægt 
hér á landi fyrstur manna. „Þetta er 
einhver flottasta perla íslenskrar 
dægurlagasögu. Það var ekki hægt 
að láta svona lag liggja óbætt hjá 
garði. Fólk þarf að heyra hvernig 
gömlu perlurnar voru. Þetta lag er 
að vísu erlent en textinn er eftir Jón 
Sigurðsson. Svona perlur hafa orðið 
íslenskar með tímanum og ég hef 
hlustað á þetta frá því ég var 
krakki,“ segir Bubbi sem hreifst af 
flutningi Björns á laginu í þættin-
um Bandið hans Bubba á dögunum. 
Í kjölfar þess flutnings var tekin 
ákvörðun um að fara í hljóðver. 

Björn Jörundur segir að upptök-
urnar í gær hafi gengið ágætlega. 
„Nema ég er slappur af flensu en 
það slapp,“ segir Björn. Bubbi telur 
þó þessi smávægilegu veikindi kol-
lega síns ekki hafa komið að sök. 
„Björn er svo æðislegur túlkandi og 
söngvari. Þú getur verið í Kína, 
Búrma, Ástralíu eða Taílandi og 
heyrt þúsund manns syngja, en um 
leið og þú heyrir röddina hans þá 
hugsarðu: „Já, þetta er Björn Jör-
undur“,“ segir Bubbi og af þessu 
má heyra að álit hans á sönghæfi-
leikum Björns er mikið. „Mér finnst 
Björn Jörundur geggjaður söngvari 
og hefur fundist það frá því ég 
heyrði hann syngja Álfheiði Björk 
að mig minnir. Það sýnir líka hvað 
hann er sterkur að þegar Daníel 
Ágúst hætti í Ný dönsk, þá héldu 
margir að bandið myndi lognast 
útaf, en það gerði það ekki,“ segir 
Bubbi og fullyrðir að hörðustu karl-
menni munu falla í stafi þegar þeir 
heyra túlkun Björns á þessu lagi. 
„Meðlimir Merzedes Club munu 
fara úr skýlunni þegar þeir heyra 
þetta,“ segir Bubbi. 

Bubbi og Björn Jörundur hafa 
aldrei sungið saman fyrr. „Draum-
ur að rætast? Er það ekki draumur 
allra að fá að vinna með einhverjum 
öðrum í faginu? Sérstaklega ef það 
er einhver eins og Bubbi,“ segir 
Björn. „Bubbi hafði áhrif á mig 
þegar ég var að byrja í músíkinni 
tólf, þrettán ára gamall. Þeir félag-
ar eru báðir á því að þetta lag verði 
ekki það síðasta sem heyrist frá 

þeim sameinuðum. „Ég er sann-
færður um að ég og Björn Jörundur 
munum gera eitthvað meira saman. 
Já! Ég mun gera eitthvað meira 
með Birni,“ segir Bubbi. Það var 
Vignir Snær Vigfússon sem stjórn-
aði upptökunum og hljóðblöndun 
verður í höndum Adda 800. „Ég 
vona að þetta verði masterað á 
morgun og komið í spilun fyrir 
helgi,“ segir Bubbi. soli@frettabladid.is

BUBBI OG BJÖRN JÖRUNDUR: SYNGJA SAMAN Í FYRSTA SINN

Tvær stærstu söngraddir 
landsins loksins sameinaðar

Nú eru fardagar hjá rithöfundum en 
útgefendur safna vopnum sínum 
fyrir komandi bókatíð. Þannig sjá 
þeir hjá Uppheimum á Skagan-
um ýmis tækifæri eftir hinn mikla 
samruna JPV og Eddu. Þeir eiga 
þegar gott safn rithöfunda: Ævar Örn 
Jósepsson, Gyrði Elíasson, Böðvar 
Guðmundsson, Bjarna Bjarnason, 
Ara Trausta og Bjarna 
Gunnarsson. Og nýverið 
gengu til liðs við 
Uppheima Kristín 
Ómarsdóttir og 
Sigfús Bjartmars-
son. Kristín var 
áður hjá Sölku 
en Sigfús hjá 
Bjarti. 

Enn hefur ekki verið gengið frá 
endanlegum lista þátttakenda í 
pílagrímsförina miklu til Liverpool á 
vegum Félags tónskálda og texta-
höfunda um mánaðamót maí/júní. 
Ástæða tafarinnar er sú að stjórn 
FTT, sem nú þegar hefur víðtækt 
tengslanet og sambönd í Bítlaborg-
inni, vinnur að því að bjarga tíu til 
tuttugu til viðbótar á tónleika Pauls 
McCartney vegna mikillar ásóknar. 
Sjálfur er formaðurinn, 
Jakob Frímann, farinn 
til Svíþjóðar á höfunda-
þing en er væntanlegur 
um helgina aftur 
og mun fljótlega 
upp úr því hinn 
endanlegi þátt-
takendalisti líta 
dagsins ljós.

Kristófer Helgason, útvarpsmaður 
á Bylgjunni, er einn þeirra sem starfs 
síns vegna er ekki í símaskrá. Sem 
svo kostar nafna hans sem skráður 
er nokkurt ónæði. Sá er alvanur 
að svara fyrir nafna sinn Bylgju-
manninn. Það sem gerir erfiðara að 
leiðrétta þann þráláta misskilning 
er að þegar slökkt er á farsímanum 
svarar Kristófer útvarps-
maður með orðunum: „Í 
augnablikinu er slökkt á 
farsímanum.“ Og menn 
sannfærast um að þeir 
séu á réttu róli. En 
Kristófer útvarps-
maður er rödd 
Vodafone. - jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Þetta er náttúrlega rosalega 
skemmtilegt og hver veit nema 
maður fái sér einn bjór til að halda 
upp á þetta,“ segir Þorsteinn Guð-
mundsson, höfundur og stjórnandi 
spjallþáttarins Svalbarða. Sam-
kvæmt upplýsingum frá Skjá 
einum mældist fyrsti þátturinn á 
föstudaginn með tæplega þrjátíu 
prósenta uppsafnað áhorf í aldurs-
hópnum 12-49 ára.  

Áhorfið fór langt fram úr villt-
ustu vonum Þorsteins sem lagði 
það upp með sínu fólki að þau 
gæfu skít í áhorfstölur. Hins vegar 
væri ekki annað hægt en að gleðj-
ast yfir þessum tíðindum. „Við 
vildum bara gera þetta eins 
skemmtilegt og mögulegt var en 
fyrst og fremst vildum við gera 

eitthvað sem okkur fannst vera 
skemmtilegt,“ bætir spjallþátta-
stjórnandinn við.

Þorsteinn var staddur við upp-
tökur á næsta þætti þegar Frétta-
blaðið ræddi við hann. Gestir hans 
verða leikstjórinn Ragnar Braga-
son og Kastljós-stjarnan Helgi 
Seljan. „Sem þýðir að við fáum 
áhorfið frá Kastljósi líka því það 
horfir enginn á Kastljósið ef Helgi 
er ekki,“ segir Þorsteinn sem bjóst 
því allt eins við sextíu prósenta 
áhorfi annað kvöld.  - fgg

Svalbarði Þorsteins slær í gegn

SÁTTUR Þorsteinn Guðmundsson gerði 
sér vonir um að ræna öllu áhorfi Kast-

ljóssins þegar stjarna sjónvarpsþáttarins, 
Helgi Seljan, fengi sér sæti á Svalbarða 

annað kvöld.

KRAFTUR Nýbýlavegurinn titraði og skalf þegar þessar miklu raddir mættu í upptökur 
í hljóðver Þorvaldar Bjarna sem er þar til húsa. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

STEINGRÍMUR SÆVARR 
Verður formlega innvígð-

ur í jeppaklúbbinn NFS 
um helgina.

gullsmiðjan.is





GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Ólafs Sindra 
Ólafssonar

Þriðji hver gestur klámsíðu er 
kona og konur eru miklu lík-

legri en karlar til að stunda raun-
verulegt kynlíf með manneskju 
sem þær kynnast á netinu. Bæði í 
erótískum og klínískum tilgangi. 
Kynferðisleg þjónusta við konur 
er nýjasta netbólan.

Einhver afkastamesti kasanóva 
netheima er 45 ára gamall 

Breti sem heitir John Gonzales. 
Síðustu misserin hefur hann 
stundað ábátasama smáiðju úr 
hægindastól á Spáni. John er net-
sæðissali. Hann gerir út á lesbíur. 
Þjónustan fer þannig fram að 
lesbíurnar panta sæðisskammta 
frá John (og vinum hans þegar 
mikið er að gera eða John illa upp-
lagður) í gegnum þar til gerða 
heimasíðu. Pöntunin er framleidd 
og stuttu seinna bankar hraðsend-
ill upp á hjá kúnnanum með 
pakka.

FYRIRTÆKI Johns fékk tölu-
verða fjölmiðlaathygli. Í fram-
haldinu spruttu upp aðrir iðju-
höldar, sem höfðu hreint ekkert á 
móti því að fá borgað fyrir að 
stunda frímerkjasæbersex. Brátt 
fylltust stræti og torg af hrað-
sendlum með kælikassa að banka 
upp á hjá burstaklipptum konum.

ÚR er orðinn blómlegur samevr-
ópskur iðnaður. John Gonzales 
(sem jafnaðarlegast er kallaður 
„Seedy Gonzales“) er þó frum-
herjinn og erkitýpan. Hann er 
þybbinn með heimskulegt augna-
ráð og fitugt hár. Hann hefur 
aldrei borgað svo mikið sem skild-
ing í meðlag með tveimur dætrum 
sínum og virðist raunar hafa meiri 
áhuga á tveggjamæðra hálfsystk-
inum þeirra. Nú eru nefnilega 
þegar skjalfest tilfelli um börn 
sem svona komu undir. Sem verð-
ur að teljast dálítið kraftaverk, 
sérstaklega í ljósi þess að safinn 
vill súrna í flutningum og einhver 
dæmi munu vera þess að hann hafi 
verið langt frá því að vera boðleg-
ur í upphafi. Oft og tíðum eru sæð-
isfrumur framleiðendanna svo 
helteknar af magnleysi og sjúk-
dómum að þær eru löngu dauðar 
áður en dinglað er. En nú hefur 
gamanið kárnað hjá Jóni. Hann 
gerðist of stórtækur og safnaði 
skuldum. Hraðsendlar og heljar-
kvendi áttu hjá honum útistand-
andi skuldir og máttlaus tilraun 
hans til að hrista af sér fortíðina 
og hefja störf undir nýju nafni 
urðu að engu. Í fyrradag var hann 
svo dæmdur fyrir svik og pretti. 

NÚ er lag fyrir íslenska karla. 
Hér er gullið framsóknarlegt 
tækifæri til að leiðrétta viðskipta-
hallann við útlönd með smá-
skammtalækningum.

Út(sáð)rás 

Endurgjaldslaus lögfræðiaðstoð fi mmtudaga 
milli 19:30 – 22:00 í síma 551-1012.
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Tónlistarsími sem þú 
vilt láta sjá þig með

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Nokia 5310 Express Music 
Fullkomin blanda af flottum síma og 
góðum tónlistarspilara. Örþunnur og 
einfaldlega töff út í gegn.
Verð: 32.900 kr.

Þráðlaus móttakari
Tengdu móttakarann við hljóm- 
flutningstækin þín, heima eða í 
bílnum,  og spilaðu tónlistina 
þráðlaust úr símanum í 
fullkomnum hljómgæðum!
Verð: 6.900 kr.

Tilboðspakki

35.900 kr.
Komdu í næstu Vodafone verslun og kynntu þér tónlist í símann.

Í dag er fimmtudagurinn 10. 
apríl, 101. dagur ársins.

6.12 13.29 20.47
5.52 13.38 20.38


