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KRYDDSMJÖR

STYTTIR UPP SYÐRA   Í dag verður 
yfirleitt hæg suðlæg átt. Rigning 
á vesturhelmingi landsins en 
styttir að mestu upp sunnan til eftir 
hádegi. Hiti 5-12 stig, hlýjast inn til 
landsins vestan til. 
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FERÐAÞJÓNUSTA Ferðaþjónustufyr-
irtæki hafa boðið ferðamönnum 
að greiða í evrum ef greitt er með 
kreditkorti. Jóhannes Ingi Kol-
beinsson, framkvæmdastjóri 
Kortaþjónustunnar, segir að farið 
hafi verið af stað með þessa tækni 
í fyrrasumar og nokkur fyrirtæki 
hafi þegar tekið hana í þjónustu 
sína.

„Sum ferðaþjónustufyrirtæki 
eru með lán í evrum. Ferðaþjón-
ustan auglýsir sitt verð í evrum 
og erlendri mynt á heimasíðum 
erlendis. Þegar ferðamaður 
kemur til Íslands veit hann ekkert 
hvað hefur verið að gerast með 
íslensku krónuna og vill hafa bara 
sína gjaldskrá í evrum og setja á 
kortið,“ segir Jóhannes Ingi og 
bætir við að tæknin sé tilbúin hafi 
íslenskt atvinnulíf áhuga á að 
evruvæða greiðslukerfið. 

Sú tækni sem um ræðir gerir 
ferðamönnum kleift að velja í 
hvaða mynt þeir greiða. Þeir 
renna þá kreditkortinu sínu í 
gegnum posa sem hefur inn-
byggða gengistöflu og sýnir upp-
hæðina bæði í krónu og erlendri 
mynt. Söluaðilinn fær síðan greitt 
í þeirri mynt sem verður fyrir 
valinu. 

Um tvenns konar posa er að 
ræða. Ef posinn er stilltur á evrur 
í staðinn fyrir íslenskar krónur 
gerir hann upp í evrum og þá fær 
söluaðilinn greitt í evrum inn á 
sinn reikning. Hinn posinn gefur 
möguleika á því að greiða í mynt 
viðkomandi viðskiptavinar. 

Norðursigling á Húsavík ætlar 
að bjóða viðskiptavinum sínum 
upp á að greiða í erlendum gjald-
eyri í posa í sumar. Hörður Sigur-
bjarnarson framkvæmdastjóri 
segir að viðskiptavinurinn geti 
greitt í þeim gjaldeyri sem hann 
kjósi þó að áhersla verði lögð á 
evru.

„Þetta eru fyrst og fremst þæg-
indi fyrir ferðamennina en líka 
fyrir fyrirtæki sem eru með lán í 
erlendri mynt,“ segir hann. 

„Á síðustu árum höfum við 
verið að taka lán í erlendri mynt 
frekar en í íslenskri krónu eins 
og flest fyrirtæki og þess vegna 
er það kærkomin breyting að fá 
gjaldeyri fyrir okkar þjónustu.“

Katla Travel er í hópi þeirra 
fyrirtækja sem taka upp nýju 
posana í sumar. Pétur Óskarsson, 
einn eigenda, segir að Katla 
greiði ekkert nema laun í íslensk-
um krónum. Tveir þriðju ferða-
þjónustunnar í landinu fái þegar 
greitt í erlendri mynt. - ghs

Ferðaþjón-
ustan kastar 
krónunni
Ferðamenn geta í sumar valið í hvaða mynt þeir 
borga sé greiðslukort notað. Nú er hægt að velja á 
milli evru og íslensku krónunnar. Katla Travel greið-
ir ekkert nema laun í krónum. 

ENDURVINNSLA Starfsmenn endur-
vinnslufyrirtækisins Hringrásar 
unnu hörðum höndum í gær við að 
farga víni. 

Um var að ræða þúsundir af 
flöskum og dósum með áfengi sem 
ýmist var komið fram yfir síðasta 
söludag, hafði skemmst eða orðið 
innlyksa í tolli. Einnig var fargað 
þarna áfengi sem smyglað hafði 
verið til landsins og gert upptækt. 

Hringrás fargar áfengi tvisvar til 
fjórum sinnum á ári að sögn 
Jóhanns Karls Sigurðssonar, 
rekstrarstjóra spilliefnadeildar. 
„Magnið sem þarf að farga helst í 
hendur við efnahagsástandið í 
þjóðfélaginu. Þegar ástandið er 
gott er meira um þetta en þegar 
illa horfir. Það hefur oft verið 
meira magni fargað en í dag,“ 
segir Jóhann. - kg

Óseljanlegu áfengi fargað:

Oft fargað meira áfengi

Innikróuð í eyðimörkinni
LÍFIÐ Í AL-WALEED FLÓTTAMANNABÚÐUN-
UM, ÞAÐAN SEM ÞRJÁTÍU PALESTÍNSKAR 
KONUR OG BÖRN KOMA OG FÁ HÉR HÆLI. 30

DÓMSMÁL Gefin hefur verið út ákæra á hendur 
veðmálafyrirtækinu Betsson með vísan til laga um 
happdrætti með það fyrir augum að stöðva 
auglýsingar frá veðmálafyrirtækinu. 

Hið erlenda Betsson hefur um nokkurt skeið 
auglýst fjárhættuspil og veðmál á vefsíðu sinni í 
íslenskum fjölmiðlum.

 Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður Betsson hér 
á landi, segir málið til marks um forræðishyggju 
og telur málatilbúnaðinn allan fráleitan. Sem dæmi 
um vandræðagang hins opinbera hafi það átt í 

nokkrum vandræðum með að boða menn í yfir-
heyrslu vegna málsins. 

„Þeir boðuðu mig í yfirheyrslur en ég hef bara 
veitt lögfræðilega ráðgjöf og fráleitt að ég sé 
yfirheyrður um það. 

Eini maðurinn sem þeir gátu hugsanlega ákært 
reyndist sómamaðurinn Þórmundur Bergsson hjá 
MediaCom. Það er fyrirtæki sem veitir ráðgjöf um 
hvar best er að koma auglýsingum fyrir með tilliti 
til ákveðinna markhópa,“ segir Sigurður. 

 - jbg/sjá síðu 58

Sigurður G. Guðjónsson segir ákæru á hendur veðmálafyrirtæki fráleita:

Betsson ákært vegna auglýsinga

„Ég skildi ekki af hverju 
Gerður og þulirnir almennt á 
RÚV voru svona mæðuleg.“
Eva María Jónsdóttir og
Gerður G. Bjarklind.
 HELGARVIÐTAL 28
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● HÖNNUN

Ótroðnar 
slóðir farnar
● LÍFSSTÍLL

Lagt af stað 
í lautarferð
● INNLIT

Rómantíkin 
allsráðandi

VEÐRIÐ Í DAG

Þetta eru 
fyrst og 

fremst þægindi fyr-
ir ferðamennina en 
líka fyrir fyrirtæki 
sem eru með lán í 
erlendri mynt,

HÖRÐUR SIGURBJARNARSON 
FRAMKVÆMDASTJÓRI

DORGAÐ VIÐ HÖFNINA Á tímum hækkandi matvælaverðs er gott að vita til þess að 
hægt er að ná sér kvótalaust í spriklandi fisk með því að renna spúni í sjóinn, eins 
og þessir menn gerðu við Reykjavíkurhöfn í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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Akureyri

Vík

Egilsstaðir

Selfoss
Hveragerði

Hafnarfjörður

Neskaupstaður

Grundarfjörður

Stykkishólmur

Súðavík

Ísafjörður

Akranes

Njarðvík
Sandgerði

Hreðavatnsskáli

Reykjavík

Þú sparar á Orkustöðvunum
Net Orkustöðvanna umhverfis landið þéttist sífellt til enn frekari 
hagsbóta fyrir almenning. Kynntu þér hvar Orkustöðvarnar eru og 
hvað bensínið er ódýrt þar.

SPÁÐU Í HVAÐ ÞÚ SPARAR!

www.orkan.is
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LÖGREGLUMÁL Fjórar kærur hafa 
nú verið lagðar fram á hendur 
séra Gunnari Björnssyni, sókn-
arpresti á Selfossi. Fjórða kæran 
barst á þriðjudag og að sögn 
Ólafs Helga Kjartanssonar sýslu-
manns á Selfossi snýr hún að kyn-
ferðisbroti.

Konan er um tvítugt, eða um 
tveimur árum eldri en þær þrjár 
sem áður höfðu kært Gunnar. 
Brotin munu hafa átt sér stað 
þegar hún var undir lögaldri.

Stúlkurnar þrjár sem fyrst 
lögðu inn kærur mættu í skýrslu-
töku í Héraðsdóm Reykjavíkur 
í gær. Rannsókn málsins heldur 
áfram í kjölfarið. - kg

Séra Gunnar Björnsson:

Fjórða kæran 
borin fram

FÉLAGSMÁL Alþjóðahús hlaut 
mannréttindaverðlaun á mann-
réttindadegi Reykjavíkur sem 
haldinn var í fyrsta sinn í gær.

Eru verðlaunin veitt þeim ein-
staklingum, félagasamtökum eða 
stofnunum sem hafa á eftirtektar-
verðan hátt staðið vörð um mann-
réttindi tiltekinna hópa. Markmið 
mannréttindadagsins er að vekja 
athygli á þeim málum sem varða 
mannréttindi borgarbúa og á 
mannréttindastefnu Reykjavíkur-
borgar. Í tilkynningu frá Reykja-
víkurborg segir að Alþjóðahús 
hafi gegnt lykilhlutverki í mann-
réttindamálum í borginni og unnið 
ötult frumkvöðlastarf í þjónustu 
og þágu innflytjenda.  - ovd

Mannréttindaverðlaun:

Alþjóðahús 
verðlaunað

ALÞJÓÐAHÚS Meginhlutverk hússins 
snýr að aðlögun innflytjenda að íslensku 
samfélagi.  FRÉTTABLAÐIÐ/RÓBERT

FÉLAGSMÁL Frumvarp um breytingar á Íbúðalánasjóði 
verður lagt fyrir Alþingi í haust. Almenn lán og félags-
leg lán verða aðskilin, og ríkisábyrgð á almennum 
lánum afnumin.

Lengi hefur legið í loftinu að fara þurfi í breyting-
ar á sjóðnum vegna kæru frá ESA, eftirlitsstofnun 
EFTA, segir Jóhanna Sigurðardóttir félagsmálaráð-
herra. 

Breytingarnar verða aðallega þær að skilið verður 
á milli almennra lána og félagslegra lána. ESA telur 
núverandi fyrirkomulag ganga gegn ákvæðum um 
ríkisstyrki, vegna ríkisábyrgðar á lánum sjóðsins. 
Jóhanna segir að verið sé að bregðast við þessu. 

„Íbúðalánasjóður mun áfram starfa sem heildstætt 
þjónustukerfi, bæði með almennum lánum og félags-
legum. Félagslegu lánin verða þá áfram með ríkis á-
byrgð en almennu lánin ekki vegna kröfu frá ESA um 
að við jöfnum samkeppnisskilyrði,“ segir Jóhanna. 
„Ég mun að sjálfsögðu standa vörð um Íbúðalánasjóð 
áfram.“

Finna má sóknarfæri í þessum breytingum, hægt 
verður að styrkja félagslegt hlutverk sjóðsins, segir 
Jóhanna. Útfærsla á breytingunum er ekki fullunnin, 
en nauðsynlegar lagabreytingar verða gerðar á 
haustþingi.

„Sjóðurinn verður áfram hluti af því öryggisneti 
sem þjóðin þekkir. Við sjáum í þeim hremmingum 
sem við erum í að nauðsynlegt er að hafa hann 

áfram,“ segir Jóhanna. Hún þvertekur fyrir að breyt-
ingarnar séu fyrsta skrefið í því að leggja niður aðra 
starfsemi en félagslegar lánveitingar. Jóhanna óttast 
ekki að það skapi óvissu að tilkynna um breytingar 
nú, án þess að tímasetja þær eða skýra nákvæmlega 
hvað í þeim muni felast. Ekki sé víst að þessi breyt-
ing verði til þess að hækka vexti á almennum lánum 
sjóðsins. Breytingarnar muni til að mynda gefa sjóðn-
um færi á að fjármagna sig með sérvörðum skulda-
bréfum, og sameiginlegum útboðum með öðrum lána-
stofnunum.

Engar breytingar verða gerðar á lánum þeirra sem 
hafa tekið lán áður en breytingarnar taka gildi.

 brjann@frettabladid.is

Skilið milli almennra 
og félagslegra lána
Breyta á lögum um Íbúðalánasjóð á haustþingi til þess að sjóðurinn uppfylli skil-
yrði eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisstyrki. Útfærsla liggur ekki fyrir. Sérfræðing-
ur segir óvissu á fasteignamarkaði muni aukast þar til breytingar verði lögfestar.

ÍBÚÐIR Jóhanna Sigurðardóttir segir ekki víst að breyting á 
Íbúðalánasjóði muni leiða til hækkunar á vöxtum til almennra 
lántaka. Hallur Magnússon, fyrrverandi sviðsstjóri hjá sjóðnum, 
segir nær öruggt að útlánsvextir muni hækka.

Óskar, mætti nokkur ruslara-
lýður í veisluna?

„Nei alls ekki, bara gamlir og góðir 
félagar.“

Óskar Ágústsson hefur starfað í fimmtíu 
ár samfellt við sorphirðu í Reykjavík. Af 
því tilefni var honum haldið heiðurshóf í 
Grasagarðinum á fimmtudag.

LEIKLIST Leiksýningin Ívanov eftir 
Anton Tsjekhov hlaut flestar til-
nefningar til Grímunnar, íslensku 
leiklistarverðlaunanna 2008, eða 
tíu talsins. Tilnefningarnar voru 
tilkynntar í Þjóðleikhúsinu í gær.

Ívanov var meðal annars til-
nefnd sem sýning ársins, Baltas-
ar Kormákur var tilnefndur leik-
stjóri ársins, og leikarar úr 
sýningunni hlutu tilnefningu sem 
leikarar ársins í aðal- og auka-
hlutverki.

Leikritið Hamskiptin eftir 
Franz Kafka hlaut næstflestar til-
nefningar, átta talsins, og Fool 4 
Love eftir Sam Shepard hlaut sex 
Grímutilnefningar.

Þrír dansarar úr sýningunni 
Kvart í sviðsetningu Íslenska 
dansflokksins fengu tilnefningu 
sem dansari ársins og tveir söngv-
arar úr La Traviata í uppsetningu 
Íslensku óperunnar voru tilnefnd-
ir sem söngvarar ársins.

Gael Garcia Bernal fékk til-
nefningu sem leikari ársins í 
aukahlutverki fyrir leik sinn í 
Kommúnunni, og þeir Nick Cave 
og Warren Ellis sem sömdu tón-
listina í Hamskiptum hlutu til-
nefningu fyrir tónlist ársins.  - kg

Tilnefningar til Grímunnar, íslensku leiklistarverðlaunanna, voru kynntar í gær:

Ívanov fékk tíu tilnefningar
TILNEFNINGAR TIL GRÍMUNNAR 2008
SÝNING ÁRSINS
Brák
Dubbeldusch
Fool 4 Love
Hamskiptin
Ívanov

LEIKSTJÓRI ÁRSINS
Baltasar Kormákur fyrir Ívanov.
David Farr og Gísli Örn Garðarsson fyrir Hamskiptin
Kristín Eysteinsdóttir fyrir Þann ljóta
Stefán Jónsson fyrir Óhapp
Þórhildur Þorleifsdóttir fyrir Engisprettur

„Það er óskynsamlegt að skella svona 
breytingum fram í því efnahagsástandi 
sem er í dag,“ segir Hallur Magnússon, 
ráðgjafi og fyrrverandi sviðsstjóri hjá 
Íbúðalánasjóði. Hann varar við óvissu 
í kjölfarið.

„Það á að breyta starfsemi Íbúða-
lánasjóðs einhvern tíma í haust, á 
einhvern hátt sem er að miklu leyti 
óskilgreindur. Þetta er ekki það sem 
fasteignamarkaðurinn þarf á að halda 
í dag,“ segir Hallur. Nauðsynlegt geti 
verið að breyta sjóðnum, en það 

geti verið skaðlegt fyrir efnahagslífið 
að breytingarnar séu tilkynntar með 
þessum hætti.

Hann segir að nær hefði verið að 
tilkynna um fyrirhugaðar breytingar 
með því að leggja fram frumvarp á 
haustþingi, í stað þess að tilkynna um 
að breytingar verði gerðar síðar, með 
tilheyrandi óvissu fram á haust.

Nær öruggt er að fyrirhugaðar 
breytingar munu hækka útlánsvexti 
íbúðalánasjóðs, segir Hallur. 

Hann segir ennfremur hættu á því 

að Íbúðalánasjóð-
ur fái óhagstæðari 
kjör til félagslegra 
lána, með þeim 
afleiðingum að 
niðurgreiða þurfi 
þau lán í framtíð-
inni með skattfé. 
Frá stofnun hefur 
Íbúðalánasjóður 
staðið undir sér sjálfur, og ekki fengið 
styrki frá ríkinu nema vegna félags-
legra leiguíbúða sjóðsins.

ÓVISSA UM SJÓÐINN FRAM Á HAUST

HALLUR MAGNÚS-
SON

LÖGREGLUFRÉTTIR Guðmundur 
Jónsson, sem kenndur er við 
Byrgið, hefur ekki enn lagt inn 
formlega kæru vegna líkamsárás-
ar sem hann varð fyrir síðastlið-
inn mánudag.

Samkvæmt sýslumanninum á 
Selfossi var Guðmundi úthlutaður 
tími til að leggja inn kæru á 
fimmtudag. Hann kaus hins vegar 
sjálfur að fresta kærunni fram á 
mánudag.

Talið er að Guðmundur hafi 
orðið fyrir lítilsháttar meiðslum 
þegar ráðist var á hann við 
heimili hans í Grímsnesi. Hann 
var nýlega dæmdur í þriggja ára 
fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn 
fjórum konum. - kg

Guðmundur í Byrginu:

Hefur ekki enn 
lagt inn kæru

GUÐMUNDUR JÓNSSON Frestaði að 
leggja fram kæru vegna líkamsárásar til 
mánudags.

EGYPTALAND, AP Osama bin Laden, 
leiðtogi hryðjuverkasamtakanna 
al Kaída, segir að samtökin muni 
berjast heilögu stríði gegn Ísrael 
og bandamönnum þess allt þar til 
Palestína hefur verið frelsuð.

Þetta sagði hann í hljóðrituðu 
ávarpi sem birt var í gær, sama 
daginn og George W. Bush 
Bandaríkjaforseti lauk heimsókn 
sinni til Ísraels í tilefni þess að 
sextíu ár eru liðin frá stofnun 
Ísraelsríkis.

Bin Laden sagði jafnframt að 
málstaður Palestínu væri 
mikilvægasta ástæða „stríðs 
okkar menningar gegn ykkar 
menningu“. - gb

Bin Laden um Ísrael:

Segir al Kaída 
berjast áfram

BORGARSTJÓRN Guðrún Ásmunds-
dóttir, fulltrúi minnihlutans í 
menningar- og ferðamálaráði, 
leggur til að Fríkirkjuvegur 11 
verði gerður að Ævintýrahöll 
barnanna í sumar.

Eins og kunnugt er hefur borg-
arstjórn samþykkt að selja Björ-
gólfi Thor Björgólfssyni Frí-
kirkjuveg 11 í Hallargarðinum. 
Guðrún segir að langafi Björ-
gólfs, Thor Jensen, sem lét 
byggja húsið á sínum tíma, hafi 
verið mikill barnakarl.

„Þau hjónin áttu sex börn og 
hlúðu að þessu liði sínu á 
skemmtilegan hátt. Til dæmis er 
í kjallara hússins leiksvið sem 
börnin höfðu til umráða, því eins 
og allir vita er það eitthvað sem 
börn elska að fá að leika leikrit 
og eru fullorðnir ætíð skipaðir 

sem áhorfendur að þessum upp-
átækjum,“ segir í greinargerð 
Guðrúnar með tillögunni.

„Börnunum yrði sýnt eldhúsið 
en þar eru bakdyr sem vísa að 
hestagerðinu. 

Hér áður fyrr fengu fátæk 
börn, sem ekki áttu þess kost að 
fá morgunmat heima hjá sér áður 
en þau fóru í skólann, að koma 
inn um þessar bakdyr og inn í 
eldhúsið hjá Thor Jensen hjónun-
um. Þar fengu þau staðgóðan 
morgunverð áður en þau hlupu í 
skólann. 

Menningar- og ferðamálaráð 
vísaði tillögunni um Ævintýra-
höllina til Höfuðborgarstofu. 
„Mér þykir vænt um hversu 
góðar móttökur þessi tillaga 
fékk,“ segir Guðrún. - gar

Fulltrúi minnihlutans vill sumarævintýri fyrir börn í Hallargarðinum:

Ævintýrahöll við Fríkirkjuveg

GUÐRÚN ÁSMUNDSDÓTTIR Vill meðal 
annars sýna nútímabörnum hvernig 
athafnamaðurinn Thor Jensen gaf fátæk-
um börnum í Reykjavík morgunmat.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Grunsamlegur leitaði katta
Lögreglu var tilkynnt um mann sem 
hegðaði sér grunsamlega á bíla-
stæði í Breiðholti í fyrrinótt. Þegar 
lögreglumenn komu á staðinn skýrði 
maðurinn fyrir þeim að hann væri að 
leita katta sem sluppu frá honum, og 
reyndi að lokka þá til sín með katta-
mat, án árangurs.

LÖGREGLUMÁL

Hafði í hótunum
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
handtók í gær karlmann sem í tví-
gang réðist inn á skrifstofur Félags-
þjónustunnar í Hafnarfirði. Maðurinn 
réðist þar inn á fimmtudag og hótaði 
starfsfólki. Hann endurtók svo leikinn 
í gær, en var handtekinn af lögreglu.

SPURNING DAGSINS
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Mán til mið 10–18.30, fim 10–21, fös 10–19, lau 10–18, sun 13–18

Sumarið er tími endurnýjunar, allt blómstar og springur út í litadýrð og gleði. 
Verslanir Kringlunnar eru fullar af nýjum og spennandi sumarvörum sem gera 
lífið skemmtilegra. Komdu og finndu eitthvað sumarlegt til að gleðja þig eða aðra.

LITIR, LÍF &
ENDALAUST

 ÚRVAL
Sumarið er tími endurnýjunar, allt blómstar og springur út í litadýrð og gleði. 
Verslanir Kringlunnar eru fullar af nýjum og spennandi sumarvörum sem gera 
lífið skemmtilegra. Komdu og finndu eitthvað sumarlegt til að gleðja þig eða aðra.

Opið 10–18 í dag
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KÍNA, AP Stjórnvöld í Kína áttu í 
gær í mestu vandræðum með að 
svara spurningum frá reiðum 
almenningi um það hvers vegna 
svo margar skólabyggingar hefðu 
hrunið eins og spilaborgir þegar 
jarðskjálftinn mikli reið yfir á 
mánudaginn.

Loforð voru gefin um að rífa 
skólabyggingar, sem vitað er að 
standast ekki sterka jarðskjálfta, 
og byggja nýjar.

Stjórnvöld hafa einnig verið 
gagnrýnd fyrir að vara fólk ekki 
við hugsanlegum skjálfta. Sagt er 
að stjórnvöldum hafi borist í tæka 
tíð spá frá jarðfræðingum, sem 
töldu miklar líkur á stórum 

skjálfta á þeim slóðum þar sem 
hann svo varð. Þessar upplýsingar 
eru sagðar hafa verið þaggaðar 
niður.

Björgunarfólk hefur nú loksins 
komist til allra þeirra svæða sem 
urðu illa úti í jarðskjálftanum. 
Gríðarleg eyðilegging blasir við í 
Beichuan-sýslu, þar sem björgun-
arfólk hefur átt erfitt með að kom-
ast leiðar sinnar vegna skemmda 
á vegum.

Nánast engar heilar byggingar 
eru í sýslunni og rústirnar gnæfa 
víða við himin. Um tíu manns var 
bjargað á lífi úr rústunum í gær, 
fjórum dögum eftir að skjálftinn 
varð.

Nokkrir sterkir eftirskjálftar 
ollu enn frekara tjóni í gær og 
skriðuföll lokuðu á ný vegum, sem 
ruddir höfðu verið. - gb

Eftirskjálftar valda frekara tjóni í Kína og torvelda björgunarstörf:

Reiði almennings brýst út

FÓLKI BJARGAÐ Í BEICHUAN Kínastjórn 
er sökuð um að hafa þaggað niður spá 
jarðfræðinga um jarðskjálftann mikla í 
Sechuan-héraði. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

NÁTTÚRUHAMFARIR Íslensk 
stjórnvöld hafa ákveðið að veita 
Kínverjum aðstoð að andvirði 7,8 
milljóna íslenskra króna vegna 
náttúruhamfaranna í Sichuan-
héraði, segir í fréttatilkynningu 
frá utanríkisráðuneytinu.

Féð rennur til hjálparstarfs 
kínverska Rauða krossins sem 
hefur sinnt neyðarhjálp í kjölfar 
jarðskjálftans, sem sagður er sá 
mannskæðasti í landinu í þrjá 
áratugi.

Kínversk stjórnvöld telja 
líklegt að yfir 50.000 manns hafi 
farist í hamförunum í suðvestur-
hluta landsins. Einnig er talið að 
tugir þúsunda annarra séu grafnir 
lifandi undir húsarústum. - kg

Jarðskjálftinn í Kína:

Íslendingar 
veita aðstoð

AÐSTOÐ Kínverski Rauði krossinn fær 
7,8 milljónir frá Íslendingum.

STJÓRNSÝSLA Magnús Pétursson, 
fyrrverandi 
forstjóri Landspít-
alans, hefur verið 
ráðinn til tíma-
bundinna starfa í 
félags- og 
tryggingamála-
ráðuneytinu. 

Verður hann 
ráðgefandi við 

stefnumótun og samskipti 
ráðuneytisins við stofnanir þess. 

Magnús, sem er ráðinn til 
félagsmálaráðuneytisins til 
áramóta, lét af starfi forstjóra 
Landspítalans 1. apríl síðastlið-
inn. Hann var áður ráðuneytis-
stjóri fjármálaráðuneytisins. - bþs

Magnús Pétursson:

Til ráðgjafar í 
félagsmálaráðu-
neytinu

ostur.is
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Grill og 
ostur
– ljúffengur
kostur!

EFNAHAGSMÁL Með aðgerðum 
Seðlabanka Íslands í gær batna 
forsendur til að verðbólguskotið, 
sem nú stendur yfir, gangi yfir 
með eðlilegum hætti, að mati 
Ólafs Ísleifssonar, lektors við 
viðskiptadeild Háskólans í 
Reykjavík. „Hins vegar er ekki 
annað að sjá en hagkerfið hafi 
kólnað mjög og verkefnið fram 
undan kannski ekki einungis að 
gæta að verðbólgu, heldur að því 
að hagkerfið kólni ekki um of,“ 
bætir hann við og bendir á að 
teikn séu um að margt sé þegar 
tekið að frjósa fast. 

Helsta vandamál krónunnar 
um þessar mundir er skertur 
vaxtamunur á gjaldmiðlaskipta-
markaði, segir greiningardeild 
Kaupþings. Vandinn kemur 
meðal annars fram í að kaup á 
krónum í framvirkum samning-
um bera enga vexti og gera hana 
að lakari fjárfestingarkosti. 
Greiningardeildin bendir á að 
kjör á gjaldmiðlaskiptamarkaði 
hafi ekki batnað í kjölfar kynn-
ingar á gjaldeyrisskiptasam-
komulagi Seðlabanka Íslands við 
seðlabanka Svíþjóðar, Danmerk-
ur og Noregs í gær. „Enda hafa 
aðgerðirnar ekki bein áhrif á 
aðgengi bankanna að gjaldeyri,“ 
segir í skrifum greiningardeild-
arinnar. Helsta forsenda þess að 
gjaldmiðlaskiptamarkaðurinn 
komist í betra horf er sögð vera 
að aðgangur bankanna að erlend-
um gjaldeyri batni. 

„Samningarnir sem Seðlabank-
inn kynnti í gær hafa að megin-
markmiði að gefa Seðlabankan-
um færi á að lána bönkunum 

laust fé í erlendri mynt ef aðra 
kosti þrýtur og að því leytinu til 
skapar þetta aukið traust á fjár-
málakerfinu. En þetta er verk-
efni á sviði fjármálastöðugleika, 

ekki allsherjarinnlegg við lausn 
efnahagsvanda,“ segir Ólafur 
Ísleifsson og bætir við að hér hafi 
ríkisvaldið horft upp á mikinn 
uppgang bankakerfisins og með 
glöðu geði tekið við tugum millj-
arða skatttekna úr því í ríkissjóð 
án þess þó að hreyfa legg eða lið 
til að bæta starfsumhverfi 
atvinnugreinarinnar. „Aðgerð 
Seðlabankans nú er því mjög 
jákvæð og menn hljóta að mega 
vænta þess í ljósi yfirlýsinga 
bankans og forsætisráðherra að 
sambærilegir samningar við 
Seðlabanka Evrópu og Englands-
banka líti dagsins ljós,“ segir 
hann, og í sama streng tekur 
greiningardeild Kaupþings. 
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Frost í hagkerfinu má 
ekki verða of mikið
Bankarnir þurfa erlendan gjaldeyri að láni frá Seðlabankanum til að stuðla að 
frekari styrkingu krónunnar. Verðbólguskotið gæti nú gengið yfir með eðlileg-
um hætti. Horft er til fleiri samninga Seðlabankans um gjaldeyrisskipti.

DAVÍÐ ODDSSON Við kynningu á nýju samkomulagi Seðlabanka Íslands við seðlabanka 
Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar um gjaldmiðlaskipti í gærmorgun. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KJARAMÁL Forystusveit Starfs-
greinasambandsins, SGS, átti 
fund með forsætis-, utanríkis-, 
félagsmála- og fjármálaráðherra 
í gærmorgun og var farið yfir 
stöðu kjaraviðræðna við samn-
inganefnd ríkisins. Skúli Thor-
oddsen, framkvæmdastjóri SGS, 
sagði að fundurinn hefði verið 
jákvæður. 

Samninganefnd SGS og ríkis-
ins hittast í dag. Skúli segir að 
ekki hafi verið mikil alvara í við-
ræðunum fram að þessu en vonir 
standi til að nú komi meiri kraft-
ur í þær.  - ghs

Starfsgreinasambandið:

Vilja meiri kraft 
í viðræður

STARFSGREINASAMBANDIÐ TIL FUNDAR
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

VEÐURSPÁ
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VÆTUSAMT 
NORÐVESTAN TIL   
Það er nokkuð 
ákveðið úrkomu-
svæði á leiðinni yfi r 
á norðvestanvert 
landið. Þetta þýðir 
að fyrir hádegi má 
gera ráð fyrir vætu 
á öllum vestur-
helmingi landsins, 
en eftir hádegi 
styttir að mestu 
upp syðra en þá 
verður farið að 
blotna austan til 
á Norðurlandi, allt 
austur að Eyjafi rði. 

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

Samningarnir sem 
Seðlabankinn kynnti í 

gær hafa að meginmarkmiði að 
gefa Seðlabankanum færi á að 
lána bönkunum laust fé í erlendri 
mynt ef aðra kosti þrýtur og að 
því leytinu til skapar þetta aukið 
traust á fjármálakerfinu.

ÓLAFUR ÍSLEIFSSON
LEKTOR VIÐ VIÐSKIPTADEILD 
HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK

MENNTUN Nýjar úthlutunarreglur 
Lánasjóðs íslenskra námsmanna 
fyrir næsta skólaár taka gildi 1. 
júní næstkomandi.

Fela nýju reglurnar í sér meiri 
breytingar milli ára en viðskipta-
vinir sjóðsins hafa átt að venjast 
undanfarin ár. Meðal breytinga er 
að í stað kröfu um tiltekna 
námsframvindu á hverju misseri 
eða hverri önn er nú litið á 
skólaárið heildstætt. Þá hækkar 
grunnframfærsla um 7 prósent, 
eða úr 94.000 í 100.600 krónur, og 
námsmenn erlendis öðlast nú 
sama rétt og námsmenn á Íslandi 
til lána vegna skólagjalda.   - ovd

Grunnframfærslan hækkar:

Nýjar úthlutun-
arreglur LÍN

Átta sóttu um embætti
Átta umsóknir bárust um embætti 
sýslumannsins í Keflavík. Dómsmála-
ráðherra mun skipa í embættið frá 
1. júní til fimm ára í senn. Umsækj-
endur eru: Árni Haukur Björnsson, 
Ásgeir Eiríksson, Brynjar Kvaran, Halla 
Bergþóra Björnsdóttir, Halldór Frí-
mannsson, Úlfar Lúðvíksson, Þórólfur 
Halldórsson, og Þuríður Árnadóttir.

STJÓRNSÝSLA

GENGIÐ 16.05.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Vilt þú að Íslendingar taki á 
móti erlendum flóttamönnum?
Já 40,7%
Nei 59,3%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á að fara fram þjóðaratkvæða-
greiðsla um aðild Íslands að 
ESB á þessu kjörtímabili?

Segðu þína skoðun á visir.is

KALIFORNÍA, AP Samkynhneigðir 
íbúar í Kaliforníu fögnuðu ákaft 
þegar hæstiréttur ríkisins felldi á 
fimmtudag úr gildi bann við því að 
samkynhneigðir gangi í hjóna-
band.

„Ríkisvald okkar viðurkennir 
nú að geta einstaklings til þess að 
stofna til kærleiksríks og langvar-
andi sambands við annan einstakl-
ing og að sinna og ala upp börn af 
fullri ábyrgð fer ekki eftir kyn-
hneigð hans,“ sagði Ronald 
George, yfirdómari hæstaréttar 
Kaliforníu.

Í Kaliforníu er þó enn að finna 
harða andstæðinga þess að sam-
kynhneigðir gangi í hjónaband. 

Þeir ætla nú að krefjast þess að 
stjórnarskrá Kaliforníu verði 
breytt, þannig að í hana verði sett 
ákvæði sem banni slík hjónabönd. 

Arnold Schwarzenegger ríkis-
stjóri hefur þó sagst ætla að berj-
ast gegn slíkri stjórnarskrárbreyt-
ingu.

Í Rússlandi sendu samkyn-
hneigðir beiðni í gær til Dimitrís 
Medvedev, arftaka Vladimírs 
Pútín á forsetastóli, um að fá að 
halda gleðigöngu í Moskvu í lok 
mars. Júrí Lúskov, borgarstjóri í 
Moskvu, hefur ítrekað bannað 
þeim að ganga stoltir um götur 
borgarinnar, og segist líta svo á að 
samkynhneigð sé frá djöflinum 
komin.

Benedikt XVI páfi í Róm ítrek-
aði í gær andstöðu sína við hjóna-
bönd samkynhneigðra. - gb

Hæstiréttur Kaliforníu felldi úr gildi bann við hjónabandi samkynhneigðra:

Áköf fagnaðarlæti brutust út

DANSAÐ Í SAN FRANCISCO Samkyn-
hneigðir fögnuðu ákaft þegar niðurstaða 
hæstaréttar lá fyrir. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

MATARVERÐ Verð á vörukörfu ASÍ 
breyttist lítið í flestum verslun-
um milli síðustu viku aprílmánað-
ar og annarrar viku maí. Mest 
hækkaði verð vörukörfunnar í 
Nóatúni, eða um 1,9 prósent, um 
1,5 prósent í 11-11 og um tæplega 
eitt prósent í Samkaupum-Úrvali. 

Mest lækkaði verð körfunnar í 
Nettó, eða um 2,7 prósent. 
Lækkunina má að mestu leyti 
rekja til lækkunar á verði 
kjötvöru í vörukörfunni en aðrir 
vöruflokkar hækkuðu almennt. 
Þetta kemur fram á fréttavef 
ASÍ. 

Litlar breytingar urðu á verði í 
öðrum verslanakeðjum. - ghs

Vörukarfa ASÍ:

Verðið breyttist 
lítið milli vikna

Skógarhlíð 18 • sími 595 1000
Akureyri • sími 461 1099 • www.heimsferdir.is

EVRÓPUMÁL „Það er samhljómur í 
þingflokknum en menn eru hins 
vegar með skiptar skoðanir á því 
hvernig á að nálgast viðfangsefn-
ið,“ segir Þorgerður Katrín Gunn-
arsdóttir menntamálaráðherra, 
spurð hvort ágreiningur sé á milli 
hennar og annarra ráðherra Sjálf-
stæðisflokksins um Evrópumál. 

„Ég fagna því að við erum að 
dýpka umræðuna og það er gott 
fyrir alla. Ég hef engar áhyggjur 
af því þó það sé einhver ágreining-
ur um Evrópumálin, hvort sem 
það er innan Sjálfstæðisflokksins 
eða í samfélaginu. Mikilvægast er 
að það fari fram fordómalaus 
umræða og ég er orðin þreytt á 
því ofstæki sem er á báða bóga, 
hvort sem menn eru Evrópusinnar 
eða andstæðingar aðildar.“

Þorgerður Katrín lýsti þeirri 
skoðun sinni á fundi í Kópavogi í 
vikunni að þjóðaratkvæðagreiðsla 
kæmi til greina á næsta kjörtíma-
bili um hugsanlegar viðræður um 
ESB-aðild. Eins að gerðar verði 
nauðsynlegar stjórnarskrárbreyt-
ingar í því sambandi. Undir þessa 
skoðun hafa aðrir ráðherrar Sjálf-
stæðisflokks, þar á meðal Geir H. 
Haarde forsætis- ráðherra, 
ekki tekið. 

„Ég tel að mik-
ilvægt sé að 
breyta stjórnar-
skránni svo við 
höfum þann mögu-
leika að fara með málið í 
þjóðaratkvæðagreiðslu. 
Það er alveg rétt að það 
eru ekki allir þeirrar 
skoðunar en ég segi það óhikað 
engu að síður. Í því er ekki fólgið 
að menn fari sjálfkrafa í aðildar-
viðræður en menn verða tilbúnir 
og það er ekki búið að loka leiðum 
ef menn komast að málefnalegri 

niðurstöðu eftir kosning-
ar“, segir Þorgerður. 

Þorgerður og 
Björn Bjarnason 
hafa bæði sagt að 
umræðan um 
Evrópumál sé 
hálfgerður blekk-
ingarleikur. 

Spurð um mál-
flutning Samfylkingarinnar segir 

Þorgerður að þeim orðum sé ekki 
beint að samstarfsflokknum í rík-
isstjórn. „Við verðum að gera 
okkur grein fyrir að Samfylkingin 
er eini flokkurinn sem hefur þetta 

á stefnuskránni en það er líka ljóst 
að þessi ríkisstjórn hefði aldrei 
verið mynduð ef aðild að ESB 
hefði verið uppi á borðinu.“

Björn Bjarnason hefur lýst 
þeirri skoðun sinni að Evrópumál-
ið sé þess eðlis að deilur gætu 
klofið Sjálfstæðisflokkinn. Því 
samsinnir Þorgerður ekki. „Við 
erum það sterk að við getum tek-
ist á við umræðuna. Mín afstaða 
er skýr. Ég er mótfallin því að 
ganga í Evrópusambandið en ég 
vil sjá umræðuna þróast með 
öðrum hætti en hingað til.“

 svavar@frettabladid.is 

Umræða um Evrópu-
málin er á villigötum
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir segir samhljóm í þingflokki Sjálfstæðisflokks-
ins um Evrópumál. Hins vegar séu skiptar skoðanir um hvernig nálgast skuli 
þetta mikilvæga mál. Hún segir umræðuna á villigötum og skila engu svona.

ÞORGERÐUR KATRÍN Menntamálaráðherra segir umræðu um Evrópumál verða að 
vera lausa við ofstæki. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VINNUMARKAÐUR Ríkisskattstjóri 
og Skattrannsóknarstjóri ríkisins 
eru stofnanir ársins 2008, sam-
kvæmt niðurstöðum könnunar 
SFR, stéttarfélags í almanna-
þágu.

SFR birti í gær niðurstöður úr 
viðamikilli könnun á íslenskum 
ríkisstofnunun, þriðja árið í röð.

Stofnunum var nú í fyrsta 
skipti skipt í tvo flokka. Í flokki 
stofnana með 50 eða fleiri starfs-
menn fékk Ríkisskattstjóri hæsta 
einkunn, og hækkar sig um 45 
sæti milli ára. 

Skattrannsóknarstjóri ríkisins 
fékk bestu einkunninna í hópi 
smærri stofnana, en stofnunin 
var valin stofnun ársins síðustu 
tvö ár.

Árangur Ríkisskattstjóra 
vekur athygli, segir Þórarinn 
Eyfjörð, framkvæmdastjóri SFR, 
í leiðara SFR-blaðsins. Þar er 
fjallað um niðurstöður könnunar-
innar.

Skúli Eggert Þórðarson tók við 
embætti Ríkissaksóknara á síð-
asta ári, en hafði þar á undan 
gegnt starfi Skattrannsóknar-
stjóra. Þórarinn spyr hvort þessi 
góði árangur stofnana undir 
stjórn Skúla sé tilviljun.

„Varla eru þetta galdrar,“ skrif-
ar Þórarinn. „Líklegri skýring er 
sú að viðkomandi forstöðumaður 
beiti þeim áherslum í stjórnun 
sinni sem kallar fram það besta í 
starfsmönnum og það skili sér í 
þessari niðurstöðu.“ - bj

Ríkisskattstjóri og Skattrannsóknarstjóri ríkisins stofnanir ársins að mati SFR:

Varla galdrar hjá Skúla Eggert 

SIGURSÆL Þau Skúli Eggert Þórðarson 
ríkisskattstjóri og Bryndís Kristjánsdóttir, 
skattrannsóknarstjóri ríkisins, tóku í 
gær við viðurkenningum fyrir að stýra 
stofnunum ársins. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KJÖRKASSINN
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Auglýsingasími

– Mest lesið

BÚRMA Alþjóðlegar hjálparstofn-
anir hafa enn ekki hugmynd um 
hvernig ástandið á hamfarasvæð-
unum í Búrma er í raun. Herfor-
ingjastjórnin hefur ekki hleypt 
útlendingum á svæðið til að kynna 
sér ástandið.

Í veffréttamiðlinum Irrawaddy, 
sem flytur fréttir frá Búrma og 
öðrum Suðaustur-Asíuríkjum, er 
haft eftir fyrrverandi yfirmanni í 
her Búrma að ólíklegt sé að her-
inn færi að berjast gegn erlendu 
herliði sem kæmi til að hjálpa 
landsmönnum, jafnvel þótt yfir-
stjórn hersins skipaði svo fyrir.

Hermennirnir og fjölskyldur 
þeirra hafa farið jafn illa út úr 
hamförunum og aðrir lands-
menn.

Í sama miðli segir að almenn-
ingur í landinu geri sér fulla grein 
fyrir því að Búrma sé eitt fátæk-
asta land í heimi eftir nærri hálfr-
ar aldar stjórn herforingjaklík-
unnar. 

Herforingjastjórnin viðurkenn-
ir óbeint að erlend hjálpargögn 
hafi ekki öll skilað sér til nauð-
staddra. Fréttir hafa borist af því 
að yfirmenn í hernum hafi tekið 
hjálpargögn og selt á markaði. 

Þá hafa borist fréttir af því að 
herforingjastjórnin hafi rekið 
flóttafólk úr klaustrum, þar sem 
það hafði leitað skjóls, af ótta við 
að munkarnir hafi „slæm áhrif“ 
og innræti fólkinu andstöðu við 
stjórnvöld.

Ban Ki-moon, framkvæmda-
stjóri Sameinuðu þjóðanna, var 
óvenju harðorður í vikunni þegar 
hann sagði það „gjörsamlega 
óviðunandi hve hæg viðbrögðin 

við þessu alvarlega ástandi“ 
hefðu verið. 

Hann sagði þó ekki rétt að ein-
stök ríki færu upp á sitt eindæmi 
að senda herlið inn í landið með 
hjálpargögn í óþökk stjórnvalda. 
Það væri verkefni öryggisráðs 
Sameinuðu þjóðanna að taka 
afstöðu til aðgerða af því tagi.

Sameinuðu þjóðirnar telja að 
allt að tvær milljónir manna séu í 
nauðum staddar vegna ástands-
ins. Einungis lítill hluti þessa 
hóps hefur fengið minnstu aðstoð. 
Nánast öruggt er að æ fleiri 

þeirra veikjast úr farsóttum og 
deyja berist þeim ekki hjálp hið 
fyrsta. 

Thomas Gurtner, sem er yfir-
maður hjá Rauða krossinum, 
segir að skortur á hreinu neyslu-
vatni muni valda flestum dauðs-
föllum á næstu dögum.

„Að útvega hundruðum þús-
unda manna á óshólmasvæðinu 
hreint vatn krefst meiriháttar 
aðgerða, sem við höfum hvorki 
efni, leiðir né mannafla til að 
sinna,“ sagði hann. 

 gudsteinn@frettabladid.is

Enginn veit hvernig 
ástandið er í Búrma
Herforingjastjórnin í Búrma getur varla lengur reitt sig á eigin hersveitir. Út-
lendingum enn ekki hleypt inn á neyðarsvæðin. Hjálpargögn skila sér enn 
hægt til nauðstaddra. Mesta ógnin er skortur á hreinu drykkjarvatni .

TEKIÐ TIL MATAR SÍNS Þessi börn í einu úthverfa Rangún nutu í gær góðs af matar-
gjöfum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

KJARAMÁL Aðalfundur BHM lýsti í 
gær yfir áhyggjum vegna patt-
stöðu í samningaviðræðum við 
ríkið og sagði óviðunandi að samn-
inganefndir mættu á fundi án þess 
að nokkrar eiginlegar viðræður 
ættu sér stað. 

Kyrrstaða væri „alfarið á 
ábyrgð fjármálaráðherra. Aðild-
arfélögum BHM er enn boðið upp 
á samning með forsenduákvæði 
sem þegar er brostið og því er það 
skýlaus krafa aðalfundar að fjár-
málaráðherra veiti samninga-
nefnd sinni umboð til að ræða um 
samningsmarkmið sem sátt gæti 
náðst um“, segir í ályktun aðal-
fundarins.

Guðlaug Kristjánsdóttir, Stéttar-
félagi sjúkraþjálfara, var kjörin 
formaður BHM á aðalfundinum. 
Páll Halldórsson, Félagi íslenskra 
náttúrufræðinga, var kjörinn 
varaformaður.

Samninganefnd BHM hitti 
samninganefnd ríkisins á fundi í 
fyrradag en Páll Halldórsson, 
varaformaður BHM, segir að lítið 
hafi þokast í viðræðunum. Fundur 
sé boðaður aftur í næstu viku. 
BHM hafi sem bandalag verið 
upptekið af sínum málum upp á 
síðkastið en nú sé komin lausn á 
þeim og þá sé hægt að ræða hvern-
ig taka skuli á samningamálun-
um.  - ghs

Guðlaug Kristjánsdóttir kjörin formaður á aðalfundi BHM:

Lítið þokast í samningum

NÝR FORMAÐUR Guðlaug Kristjánsdóttir 
sjúkraþjálfari var kjörin nýr formaður 
BHM í gær. 
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Eldunartæki,
kælitæki,

og uppþvottavél
í eldhúsið þitt.

Sannarlega
góð hugmynd!
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Þú slærð í gegn
með Siemens

Sumarferð
til Barcelona

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, gisting á Hesperia-hótelinu 
með morgunverði, akstur til og frá flugvelli og íslensk fararstjórn.

Nánar á expressferdir.is 
eða í síma 5 900 100

65.900 kr.
Verð á mann í tvíbýli

13.–16. júní
Fararstjóri: Halldór Stefánsson
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HEILBRIGÐISMÁL Heilsuverndar-
stöðin ætlar að eyða veikinda-
skráningum starfsmanns úr 
gagnagrunni sínum en hefur ekki 
enn, tæpum þremur vikum síðar, 
hringt í starfsmanninn til að láta 
sannreyna að gögnunum hafi verið 
eytt. Teitur Guðmundsson, sviðs-
stjóri hjá Heilsuverndarstöðinni, 

segir að líka sé 
hægt að eyða 
heilsufarsmæl-
ingum þó að 
þær upplýsing-
ar séu í sjúkra-
skrárkerfinu.

Katrín G. 
Einarsdóttir 
skrifstofumað-
ur óskaði eftir 
því að skrán-
ingum um veik-
indafjarveru 
hennar frá 
vinnu í Fríhöfn-

inni yrði eytt úr tölvukerfi Heilsu-
verndarstöðvarinnar nú þegar 
hún er hætt hjá Fríhöfninni. Katr-
ín fékk útprentað yfirlit yfir veik-
indafjarvistir sínar og skrifaði 
undir móttöku. Hún bíður nú eftir 
að vera kölluð á Heilsuverndar-
stöðina til að sannreyna að skrán-
ingunum hafi verið eytt. 

Teitur Guðmundsson, sviðs-
stjóri forvarnarsviðs, gekk frá 
formlegri beiðni þess efnis að 
upplýsingum um veikindaforföll 
Katrínar yrði eytt. Hann sagði að 
veikindafjarvistir væru skráðar í 

aðskilinn gagnagrunn frá sjúkra-
skýrslunum og ekkert mál að fá 
þeim eytt. Það gæti hins vegar 
tekið nokkra daga og haft yrði 
samband við Katrínu þegar upp-
lýsingunum hefði verið eytt úr 
grunninum og þá gæti hún látið 
fletta sér upp til að sannreyna að 
það hefði verið gert. 

Katrín starfaði áður hjá Frí-
höfninni á Keflavíkurflugvelli og 
þar var starfsfólk skyldað til að 
tilkynna veikindaforföll til Heilsu-
verndarstöðvarinnar. Þá var 
starfsfólkinu gefinn kostur á að 
fara í almenna heilsufarsskoðun, 
mælingu á til dæmis hæð, þyngd 
og blóðþrýstingi, og voru þessar 
upplýsingar skráðar í grunn hjá 
Heilsuverndarstöðinni án þess þó 
að starfsfólkið væri látið vita.

Teitur segir að þessar upplýs-
ingar séu skráðar í sama sjúkra-
skrárkerfið og notað er á Land-
spítalanum og hjá heilsugæslunni. 
Einungis heilbrigðisstarfsmenn 
hafi aðgang að þessum upplýsing-
um og „ef fólk vill láta eyða þeim 
þá er það í sjálfu sér hægt. Við 
notum þennan gagnagrunn vegna 
þess að hann er öruggur og viður-
kenndur,“ segir Teitur. 

Sigrún Jóhannesdóttir, forstjóri 
Persónuverndar, segir að gögn 
verði ekki að sjúkraskrám þó að 
sjúkraskrárkerfi sé notað þar sem 
þau séu ekki notuð til að veita 
læknismeðferð. Ekkert virðist því 
mæla gegn því að þeim verði eytt.

 ghs@frettabladid.is

DÓMSMÁL Hæstiréttur sýknaði á 
fimmtudaginn ríkið af bótakröf-
um konu sem smitaðist af 
lifrarbólgu C við blóðgjöf á 
Landspítalanum. Með dómnum 
er dómi héraðsdóms frá mars 
2007 snúið.

Konan lagðist inn á sjúkrahús 
árið 1990 vegna nýrnasjúkdóms 
og þurfti þá á blóðgjöf að halda. 
Þremur árum síðar kom í ljós að 
blóðið hún hafði fengið var sýkt 
af lifarbólgu C en konunni var 
ekki gerð grein fyrir sýkingunni 
fyrr en sex árum síðar. 

Í niðurstöðu Hæstaréttar 
segir að konan hafi ekki sýnt 
fram á að athafnaleysi starfs-
mannanna Landspítalans hafi 
verið orsök vanlíðunar hennar. 
Var ríkið því sýknað af bóta-
kröfu konunnar.

 - ovd

Ríkið sýknað af bótakröfu:

Kona smitaðist 
við blóðgjöf

VIÐSKIPTI Stjórn Árdegis, sem er 
eigandi verslana BT á Íslandi, 
hefur ákveðið að loka verslunum 
BT á Akranesi, Hafnarfirði og á 
Ísafirði á næstunni. Sex starfs-
mönnum hefur verið sagt upp en 
öðrum verið boðin önnur störf 
innan fyrirtækisins.

Versluninni á Akranesi verður 
lokað í þessari viku að sögn Ing-
valdar Einarssonar, framkvæmda-
stjóra BT, en hinar munu loka um 
næstu mánaðamót. Öllu starfsfólki 
í Hafnarfirði og flestum á Akra-
nesi hafa verið boðin önnur störf.

„Þetta eru tiltölulega óarðbærar 
einingar,“ segir Ingvaldur. „Það 
var því aðeins um tvennt að velja; 

annaðhvort að hækka verð eða 
loka og við tókum seinni kostinn. 
Við erum nú að vinna í því að upp-
færa vef okkar og stefnum að því 
að gera fólki á landsbyggðinni 
kleift að nýta sér þjónustu okkar, 
helst án nokkurs aukakostnaðar.“

Í vetur sameinuðust BT og Merl-
in sem verið hefur með fjölda 
verslana í Danmörku. „Eftir sam-
einingu höfum við lokað tíu versl-
unum Merlin en opnað aðrar fjór-
ar.“ Þeirra á meðal er ein sem 
opnuð var á Vesturbrú í Kaup-
mannahöfn í gær. Merlin rekur 42 
verslanir, allar þar í landi, en BT 
mun eftir næstu mánaðamót reka 
sjö verslanir, allar hérlendis. - jse 

Þremur BT-verslunum lokað á næstunni:

Sex starfsmönnum sagt upp

NÝ VERSLUN MERLIN OPNAR Í KAUP-
MANNAHÖFN Merlin, sem rekið er 
af sama fyrirtæki og BT, opnaði nýja 
verslun í Kaupmannahöfn. Verslunum 
Merlin hefur fækkað undanfarið og eins 
verslunum BT sem lokar nú verslunum á 
Ísafirði, Akranesi og í Hafnarfirði.

Ætlar að 
eyða sjúkra-
fjarvistum
Heilsuverndarstöðin ætlar að eyða upplýsingum um 
veikindafjarveru starfsmanns úr gagnagrunni sín-
um. Heilsufarsmælingar starfsmanna eru skráðar 
og þeim má eyða „ef fólk vill,“ að sögn sviðsstjóra.

TÓK VEL Í ERINDIÐ Katrín G. Einarsdóttir skrifstofumaður óskaði eftir því við Heilsu-
verndarstöðina að sjúkrafjarvistum hennar yrði eytt úr grunni stöðvarinnar. Teitur 
Guðmundsson sviðsstjóri tók því vel og kvaðst myndu kalla í hana til að staðreyna 
þetta. Það myndi þó taka nokkurn tíma. Ekki hefur enn verið haft samband við 
Katrínu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KATRÍN G. 
EINARSDÓTTIR

Ferðaskrifstofa

á mann miðað við 2 fullorðna og 2 börn á Playa Flamingo 

íbúðarhótelinu með 1 svefnherbregi í 7 nætur. 

Verð frá 53.135 kr fyrir 2 fullorðna í 7 nætur. 

Verðdæmin miðast við brottför 26. ágúst.
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Virðing
Réttlæti

Stærri fyrirmyndarfyrirtæki:

1. Fjarhitun
2.-3. Línuhönnun
2.-3. Logos 
4. Kraftvélar
5. Fosshótel
6. Háskólinn í Reykjavík
7. Rafteikning
8. Össur
9. PricewaterhouseCoopers
10. Íslenskir aðalverktakar 

11. Þrek (World Class) 
12. Icepharma
13. VGK-Hönnun
14. Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen  
15. Maritech
16. Sjóvá 
17. Applicon
18. CCP  
19. Íslensk-ameríska verslunarfélagið 
20. Deloitte 

11. dk hugbúnaður
12. Sigurborg
13. Járn og gler 
14. Teymi 
15. VSB verkfræðistofa 
16. Auglýsingamiðlun  
17. Annata
18. Fálkinn
19. Skattur og bókhald
20. Hvíta húsið

Minni fyrirmyndarfyrirtæki:

1. Vélfang
2. Gróco 
3. Miracle
4. Vinnuföt
5. Servida
6. Microsoft Íslandi 
7. Alskil
8. Birtingahúsið
9. Sensa 
10. Fastus

Merkið sem 
allir eru að tala um

Fyrirmyndarfyrirtæki ársins 2008
Rúmlega 10.000 starfsmenn í 500 fyrirtækjum tóku þátt í stærstu vinnumarkaðskönnun 

landsins og hlutu alls 40 fyrirtæki nafnbótina Fyrirmyndarfyrirtæki ársins 2008.

Fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum mældust afar vel og óskum við 

þeim innilega til hamingju. Kynntu þér niðurstöðurnar í heild á www.vr.is.
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Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 615

4.863 +1.35% Velta: 9.270 milljónir

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Atorka 7,11 +0,42% ... Bakkavör 
35,90 +9,45% ... Eimskipafélagið 20,60 +0,49% ... Exista 10,34 
+2,38%  ... FL Group 6,67 +3,57% ... Glitnir 17,55 +1,45% ... 
Icelandair Group 20,85 -3,25% ... Kaupþing 788,00 +0,64% ... 
Landsbankinn 26,00 +0,39% ... Marel 94,00 +0,32% ... SPRON 5,61 
+4,77% ... Straumur-Burðarás 11,59 +2,03% ... Teymi 3,49 +0,29% ... 
Össur 96,20 +0,42%

MESTA HÆKKUN
BAKKAVÖR  +9,45%
SPRON  +4,77%
FL GROUP  +3,57%

MESTA LÆKKUN
SKIPTI  -5,14%
ICELANDAIR  -3,25%

Viðskiptaráð fagnar samkomu-
lagi Seðlabanka Íslands við Seðla-
banka Svíþjóðar, Noregs og Dan-
merkur í tilkynningu sem 
samtökin sendu frá sér í gær. 
Sama gerði forsætisráðuneytið.

„Tvíhliða gjaldeyrisskipta-
samningar sem þessir eru mikil-
vægt fyrsta skref í eflingu trú-
verðugleika Seðlabanka Íslands 
og íslensks hagkerfis,“ segir í til-
kynningu Viðskiptaráðs.

Jafnframt er áréttað að vegna 
þess hve vöxtur íslenska banka-
kerfisins hafi verið mikill undan-
farin ár sé afar mikilvægt að inn-
viðir og stofnanaumgjörð 
innanlands taki mið af því. „Í kjöl-
far aukinna lánalína telur Við-
skiptaráð skynsamlegt að ríkis-

sjóður leitist eftir erlendri 
lántöku í samstarfi við Seðla-
banka Íslands til að auka gjald-

eyrisforða verulega.“ Geir H. 
Haarde forsætisráðherra kveðst 
jafnframt fagna samkomulaginu. 
Í tilkynningu kemur fram að rík-
isstjórnin og Seðlabankinn hafi 
að undanförnu undirbúið marg-
víslegar aðgerðir til að styrkja 
aðgang Seðlabankans að erlendu 
lausafé og efla traust á fjármála-
kerfi og efnahagslífi hér. 

„Til þess að bæta virkni pen-
ingamálastefnunnar mun ríkis-
stjórnin meðal annars þegar und-
irbúa og birta trúverðuga áætlun 
um umbætur og breytingar á 
skipulagi Íbúðalánasjóðs,“ segir 
hann.

Viðskiptaráð fagnar sérstak-
lega fyrirhuguðum breytingum á 
Íbúðalánasjóði. - óká

Samkomulagi Seðlabanka fagnað

BÁÐIR ÁNÆGÐIR Geir H. Haarde 
forsætisráðherra og Erlendur Hjaltason 
formaður Viðskiptaráðs Íslands á Við-
skiptaþingi 2008.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Jákvætt innlegg
Óhætt er að segja að aðilar á markaði, og 
raunar í íslensku viðskiptalífi almennt, 
hafi tekið vel tíðindum gærmorguns-
ins af gjaldeyrisskiptasamningum 
Seðlabankans við norræna 
systurbanka, að þeim finnska 
frátöldum. Krónan styrktist 
umtalsvert; gengi félaga í 
Kauphöll hækkaði, skulda-
tryggingarálag féll og almennt 
var fólki létt, enda hefur lengi 
verið beðið eftir tíðindum sem 
þessum. Ekki þykir spilla fyrir, 
að forsætisráðherra og formaður 
bankastjórnar Seðlabankans sögðu 
báðir að frekari aðgerða 
væri að vænta 
innan tíðar.

Dagurinn hans Davíðs
Fremstur í flokki í aðgerðum gærdagsins 

fór Davíð Oddsson. Hann þótti sýna 
gamalkunna takta á blaðamannafundi 

Seðlabankans sem og í hádegis-
viðtali Stöðvar 2. Hann sagðist 
meðal annars skilja vel þá sem 
hefðu verið orðnir langeygir eftir 
aðgerðum sem þessum, en 
tiltók að allt tæki þetta tíma og 
mikilvægt væri að leita ávallt 
bestu kjara og hagfelldustu skil-

yrða. Í máli hans kom einnig fram, 
að ekki þyrfti að bíða jafnlengi 
eftir næstu skrefum; þau væru á 
næsta leiti.

Peningaskápurinn ...

Seðlabanki Íslands getur 
fengið allt að 1,5 milljarða 
evra að láni hjá seðlabönk-
um Svíþjóðar, Noregs og 
Danmerkur samkvæmt nýju 
samkomulagi sem kynnt var 
í gær. Í kjölfarið styrktist 
gengi krónunnar um þrjú 
prósent og lánakjör bæði 
ríkis og viðskiptabanka 
bötnuðu á alþjóðlegum fjár-
málamörkuðum.

„Ef útkastarinn er nógu sterklegur 
þá fer enginn í hann,“ segir Davíð 
Oddsson, formaður bankastjórnar 
Seðlabanka Íslands. Þar sagðist 
hann vísa til ævafornrar reynslu 
sinnar af dansleikjahaldi og notaði 
dæmið til að sýna fram á mikilvægi 
nýs samnings sem Seðlabankinn 
kynnti í gær. 

Í gærmorgun var boðað til fund-
ar í Seðlabankanum þar sem kynnt-
ur var tvíhliða gjaldeyrisskipta-
samningur bankans við seðlabanka 
Svíþjóðar, Noregs og Danmerkur. 
Með samningunum tryggir Seðla-
banki Íslands sér aðgang að 1,5 
milljörðum evra gegn greiðslu í 
íslenskum krónum. Seðlabankinn 
getur nýtt sér samningana  þegar 
og ef nauðsyn krefur. Davíð segir 
samningana ígildi gjaldeyrisforða-
aukningar, en þeim fylgi enginn 
kostnaður nema bankinn kjósi að 

nýta sér þann möguleika að taka 
lán. Þá yrðu kjörin aukinheldur í 
samræmi við lánakjör seðlabanka í 
milli og kostnaður því mun minni 
en ef taka þyrfti lán á almennum 
markaði. 

Eftir samningana hefur Seðla-
bankinn aðgang að gjaldeyri sem 
nemur 4,3 milljörðum evra, að sögn 
greiningardeildar Kaupþings. Í til-
kynningu Seðlabankans kemur 
fram að auka eigi enn þann aðgang 
á næstunni. Davíð segir hins vegar 
ekki hæfa að upplýsa nánar um 
þær aðgerðir eða tímasetningar 
þeirra. Hann bendir hins vegar á að 
með samningnum sem kynntur var 
í gær hafi lánakjör ríkisins batnað 
mjög.

Viðbrögð markaðarins voru afar 

jákvæð. Þegar eftir tilkynningu 
Seðlabankans um samninginn í 
gærmorgun tók gengi krónunnar 
að styrkjast og lánakjör bæði ríkis 
og banka að batna á alþjóðlegum 
tilboðsmörkuðum. 

„Þessi tilkynning frá Seðlabank-
anum er mjög jákvætt skref sem 
og að þeir gefa í skyn að meira sé 
væntanlegt,“ segir Ingvar H. Ragn-
arsson, framkvæmdastjóri fjár-
stýringar Glitnis, og bendir á að 
skuldatryggingarálag íslensku 
bankanna hafi lækkað um 30 til 40 
punkta í gær og um 50 punkta hvað 
íslenska ríkið varðar. „Svo sendi 
líka lánshæfismatsfyrirtækið Fitch 
frá sér tilkynningu um að þeir líti 
þetta jákvæðum augum.“ 

„Þetta eru mjög jákvæðar fréttir 
og mjög gott skref,“ segir Ingólfur 
Helgason, forstjóri Kaupþings á 
Íslandi. „Þetta er mjög hagkvæm 
leið fyrir Seðlabankann og styrkir 
mjög stöðuna án þess að auka skuld-
ir. Um leið met ég þetta samkomu-
lag sem ótvíræða stuðningsyfirlýs-
ingu við Seðlabankann og íslensku 
bankana,“ bætir hann við. Hann 
kveðst þó engu vilja spá um tíma-
setningu næstu aðgerða. Ingólfur 
telur  að menn verði þolinmóðari 
nú þegar fyrstu skrefin liggi fyrir. 
Seðlabankinn og stjórnvöld þurfi 
tíma og mikilvægt sé að virða það.

  olikr@markadurinn.is

Á KYNNINGU SEÐLABANKANS Í GÆR Ingimundur Friðriksson seðlabankastjóri og 
Davíð Oddsson, formaður bankastjórnar Seðlabankans, kynntu í gær samkomulag 
þar sem norrænir seðlabankar heita því að lána allt að 500 milljónir evra hver, fari 
Seðlabankinn hér fram á það.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Norrænir seðlabankar 
styðja við bakið á okkur

Heimsmarkaðsverð á hráolíu fór 
í tæpa 128 dali á tunnu á banda-
rískum fjármálamarkaði í gær 
eftir að bandaríski fjárfestingar-
bankinn Goldman Sachs sagði í 
nýrri spá að mikil eftirspurn eftir 
olíu í Kína gæti keyrt verðið frek-
ar upp. Olíudropinn hefur hækk-
að um rúm 25 prósent á árinu og 
hefur aldrei verið hærri en nú. 

Í spá Goldman Sachs segir að  
Kínverjar muni þurfa á mikilli 
olíu að halda seinni hluta árs til 
að vega upp á móti tjóni sem varð 
á rafstöðvum í jarðskjálftanum í 
Sichuan-héraði í vikubyrjun. 
Megi því búast við að olíutunnan 
fari upp í allt að 141 dal á tunnu. 

 - jab

Olíudropinn 
aldrei dýrari

LENGRI HENGINGARÓL SEGIR AFTENPOSTEN
„Gjaldeyrisskiptasamningurinn miðar að því að styðja Seðlabanka Íslands í 
viðleitni til að viðhalda stöðugleika í hagkerfi og fjármálalífi landsins,“ sagði 
Stefan Ingves, seðlabankastjóri Svía, í tilkynningu í gær. „Á tímum óvissu og 
óróa ber seðlabönkum skylda til að starfa saman.“ 

Töluvert var fjallað um samning seðlabankanna í erlendum miðlum í 
gær. Víða var bent á að samningurinn væri til marks um traust á íslensku 
fjármálakerfi. Sums staðar kvað þó við annan tón. Í netútgáfu Aftenposten 
í Noregi var haft eftir þarlendum hagfræðingi að Íslendingar „hefðu fengið 
lengra reipi til að hengja sig í“. Í hádegisviðtalinu á Stöð 2 í gær sagði Davíð 
að viðbúið hefði verið að fréttaflutningur yrði misvísandi. Um leið áréttaði 
hann að þau skref sem Seðlabankinn og viðskiptabankarnir sjálfir hefðu 
stigið gæfu auknar líkur á að hér gengi vel.

1958 – 200850 ÁRA

1958 – 200850 ÁRA

DagskráDagskrá

Þarfnast náttúruverndarlögin 
endurskoðunar?

Morgunverðarfundur um 37. grein 
náttúruverndarlaga

Í tilefni af 50 ára afmæli VSÓ Ráðgjafar býður fyrirtækið til síns þriðja 
morgunverðarfundar þriðjudaginn 20. maí kl 8:30 -10:00 í Háteigi 
B á Grand Hótel, Reykjavík. 

Í 37. grein náttúruverndarlaga nr. 44/1999 segir að vernda skuli 
ákveðnar jarðmyndanir og vistkerfi svo sem eldvörp, gervigíga og 
eldhraun, stöðuvötn og tjarnir, mýrar og flóa, fossa, hveri og aðrar 
heitar uppsprettur, sjávarfitjar og leirur.

Auður Magnúsdóttir umhverfisstjórnunarfræðingur og Sigríður Dr. 
Jónsdóttir umhverfisfræðingur starfa hjá VSÓ Ráðgjöf. Þær hafa 
nýlokið rannsókn á vægi þessarar lagagreinar í matsverkefnum og 
áhrifum hennar á ákvarðanir um matsskyldu, úrskurði í mati á 
umhverfisáhrifum, útfærslu framkvæmda og skilgreiningu mót-
vægisaðgerða. Rannsóknin var styrkt af rannsóknasjóði  Vega-
gerðarinnar.

Dagskrá:

Forsendur 37. gr. náttúruverndarlaga og staða ákvæðisins í 
lagakerfinu, Sigrún Ágústsdóttir, lögfræðingur hjá Umhverfis-
ráðuneytinu.

Friðun, verndun og 37. gr. náttúruverndarlaga, Ólafur Páll 
Jónsson, lektor í heimspeki við Kennaraháskóla Íslands. 

Hefur 37. grein náttúruverndarlaga tilætluð áhrif? 
Auður Magnúsdóttir, umhverfisstjórnunarfræðingur hjá VSÓ 
ráðgjöf.

Umræður, spurningar og svör.

Fundarstjóri: Stefán Gunnar Thors, umhverfishagfræðingur hjá VSÓ ráðgjöf.

Fundurinn er ætlaður opinberum aðilum, framkvæmdaraðilum, 
ráðgjöfum og öllum þeim sem láta sig umhverfismál varða.

Aðgangur er í boði VSÓ

Vinsamlegast tilkynnið þátttöku fyrir hádegi 

19. apríl nk. á netfangið: bergny@vso.is.



Í dag er opnunarhátíð Fitja í Reykjanesbæ. 
Nú skartar verslunarmiðstöðin úrvali nýrra 
verslana og fjölda bílastæða. 

Landic Property óskar verslunareigendum 
til hamingju með nýja og glæsilega 
verslunarmiðstöð.
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FRÁ DEGI TIL DAGS
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UMRÆÐAN 
Steingrímur J. Sigfússon svarar Krist-
rúnu Heimisdóttur 

Spjall mitt við Heimi Má Pétursson í 
Hádegisviðtali á Stöð 2 mánudaginn 5. 

maí hefur greinilega valdið umtalsverðum 
taugatitringi í utanríkisráðuneytinu. Í 
Fréttablaðinu 10. maí ryðst aðstoðarmaður 
utanríkisráðherra fram á ritvöllinn og beitir harla 
óvenjulegum aðferðum í pólitískri rökræðu, ef hægt 
er þá að gefa skrifum hennar slíkt nafn. 

Í grein Kristrúnar Heimisdóttur er minn mál-
flutningur ekki afgreiddur þannig að ég hafi haldið 
þar fram illa rökstuddum eða fráleitum sjónarmið-
um, ég hafi rangt fyrir mér eða að ég hafi misskilið 
eitt eða annað. Nei, þess í stað er ósköp einfaldlega 
sagt að ég hafi logið 5 sinnum á jafn mörgum mínút-
um, sbr. fyrirsögn greinarinnar „5 sinnum ósatt á 5 
mínútum“. Minna má nú gagn gera. Þegar betur er 
að gáð er þó engin efnisleg staðreynd eða fullyrðing 
mín hrakin til að undirbyggja og sanna þessa sveru 
fullyrðingu. Ég stend við hvert orð sem ég þarna 
sagði og renn skammt undan með mínar skoðanir þó 

svona skeyti berist úr herbúðum Samfylk-
ingarinnar.  

Við höfum bersýnilega ólík viðhorf til 
utanríkis-, friðar- og afvopnunarmála, ég, 
utanríkisráðherra og aðstoðarmanneskja 
hennar. Það sem veldur þessari hrottalegu 
taugaveiklun í utanríkisráðuneytinu er að ég 
er ósammála þeirri miklu áherslu á þátttöku 
í NATO og stórfelldum útgjöldum til hernað-
artengdra verkefna sem utanríkisráðherra, 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, beitir sér fyrir. Þeirri 
stefnu hef ég gefið nafnið „NATO-væðing“. Útgjöld 
upp á milljarða króna í þarflaust vígbúnaðarbrölt er 
greinilega hafið yfir gagnrýni að mati Samfylking-
arforustunnar.  

Ég hirði ekki að eiga orðastað við flokkspólitísku 
deildina í utanríkisráðuneytinu, eins og hún sé hand-
hafi hins eina og endanlega sannleika. Ef umræðan 
á að vera á þeim forsendum að allir sem ekki eru 
sammála núverandi utanríkisráðherra og aðstoðar-
manneskju hennar segi barasta ósatt, séu að ljúga, 
þá er málstaður þeirra ekki beysinn og þær ekki 
öfundsverðar af honum. 

Höfundur er formaður Vinstri grænna.

Taugaveiklun í utanríkisráðuneytinu

Listahátíð er hafin með 
myndlist í öndvegi. En listin 

er ekki bara hátíð. Hún er helvíti 
líka. Myndlistarmaðurinn er 
einn í heiminum. Að morgni 
gengur hann inn í myrkur og 
dvelur þar daglangt, þar til 
„veruleikinn“ dregur hann út að 
kvöldi: Úr myrkri í myrkur. 

Enginn getur ímyndað sér 
átakið sem felst í því að leggja 
frá sér pensil í lok vinnudags. 
(Fyrir myndlistarmanni er 
hugtakið „lok vinnudags“ 
reyndar bara djók.) Að stíga út 
úr eigin heimi og inn í hinn er 
eins og að stíga aftur inn í 
móðurskaut. Ekki auðveld 
aðgerð. Gagnvart tröllaverund 
listarinnar er veruleikinn hjóm 
eitt. Hverjum sárnar ekki að sjá 
slíkt orð hanga um háls sinna 
nánustu?

Myndlist er helvíti. Enginn 
getur ímyndað sér þjáninguna 
sem fylgir því að horfa upp á 
óskapnað í sköpun, hið skelfilega 
ókláraða verk, hið nakta sjálf. 
„Óviðkomandi aðgangur 
bannaður!“ er setning sem 
stendur skrifuð utan á allar 
vinnustofur heimsins. Sérhver 
listamaður þekkir sálarangistina 
sem fylgir verki á vinnslustigi. 
En aðeins örfáir höndla hana. 
Þess vegna hafa menn fundið 
ýmsar aðferðir til að forða sér 
frá henni. 

Ein leiðin er hönnuð list. Þú 
hannar frá þér vandann, girðir 
fyrir allar kvalir með gljáfægðu 
yfirborði. Önnur leið er stjörnu-
list. Þú slærð í gegn og slærð þar 
með á mesta sársaukann. Í stað 
þess að grafa dýpra reynirðu 
stöðugt „að toppa“ sjálfan þig. 
Þriðja leiðin er snilldarmálverk-
ið. Þú ert í raun búinn með 
verkið áður en þú byrjar á því. 
Allt sem þú gerir er frábært og 
fyrsta pensilstrokan gæti verið 
sú síðasta. Ekkert getur klikkað. 
Enn ein leiðin er konseptið. 
Hugmyndin svo skotheld að 

engin þjáning, enginn efi kemst 
að. Svo er það lokalausnin: Að 
loka vinnustofunni og gerast CV-
listamaður sem situr heima, 
horfir á sjónvarp og bíður eftir 
því að síminn hringi inn sýning-
artilboðin. Nokkrum vikum síðar 
ertu mættur til Eistlands og 
byrjaður að vinna verkið, í rými 
með öðrum CV-listamönnum, þar 
sem allir neyðast auðvitað til að 
vera hressir, þjáningar vítis eru 
víðs fjarri og partýið því alltaf 
betra en sýningin.

Myndlist dagsins er eins langt 
frá helvíti og hugsast getur. Hún 
er í sjöunda himni.

Aðeins þeir allra hörðustu 
halda áfram að feta dimman dal 
hinnar sönnu listar. Og aðeins 
örfáir þeirra eru miklir lista-
menn. Sem gerir vítisvistina enn 
erfiðari. Þú veist aldrei nema 
streð þitt sé til einskis. Sérhver 
vinnustofa heimsins er full af 
einskis nýtum verkum sem 
kostuðu miklar kvalir. Löngunin 
til að brenna allt heila klabbið er 
aldrei lengra undan en eldspýtu-
stokkurinn í glugganum. Og við 
hlið hans stendur flaskan full af 
því sem slegið getur á það 

versta. Brennivínið! Besti vinur 
listamannsins. 

Ekki er á allra færi að starfa í 
helvíti en búa í himnaríki. 
Aðeins þeim öguðustu tekst það. 
Halldór, Gunnar, Guðbergur.

Hinir eru fleiri sem tókst það 
ekki. Jónas, Kjarval, Steinn, 
Steinarr, Sverrir, Dagur, Biggi.

Aðeins hörðustu andans 
jöfrum tekst að koma fjölskyldu-
böndum á sitt listræna helvíti. 
Og aðeins mestu kraftaverka-
menn í þeim hópi eru færir um 
að opna gluggaumslag í miðju 
andríkiskasti. Nóbelshöfundur-
inn Isaac Bashevis Singer 
fórnaði heilu herbergi í íbúð 
sinni fyrir óopnaðan póst.

Á morgun verður opnuð í 
Listasafni Árnesinga sýning á 
verkum Magnúsar Kjartansson-
ar sem lést árið 2006. Magnús 
var einn af okkar bestu lista-
mönnum en þáði einungis 
skamma stund í því ísbjarta kúli 
sem listheimurinn kallar 
velgengni áður hann hvarf inn í 
dimmu þá sem dýptinni fylgir. 
Magnús vann jafnvel mörg sín 
bestu verk í myrkri, í bókstaf-
legri merkingu orðsins. Á níunda 
áratugnum „málaði“ hann 
einkum á ljósnæman pappír, 
varpaði á hann skugga sínum og 
svörtu handarfari; stimpli 
myrkrar sálar. 

Leið Magnúsar úr helvíti lá 
með Kristi inn eftir Kirkjusandi; 
í röð magnaðra málverka sem 
þessi misserin má sjá í Grafar-
vogskirkju, verk sem voru að 
sönnu máluð í björtu en fjalla 
því meir um myrkrið. 

Himnaríki náði Magnús 
Kjartansson löngu fyrir dauð-
ann; þegar hann gekk út úr 
vinnustofu sinni árið 2000 og 
hætti að mála, var útskrifaður úr 
helvíti. 

Listin er harður húsbóndi. 
Margir eru fljótir úr þeirri vist. 
En Magnús skilaði sínu. Við 
skulum minnast hans.   

Myndlist er helvíti 

HALLGRÍMUR HELGASON

Í DAG | Listir og listamenn

Myndlist er helvíti. Enginn 
getur ímyndað sér þjáninguna 
sem fylgir því að horfa upp á 
óskapnað í sköpun, hið skelfi-
lega ókláraða verk, hið nakta 
sjálf.

Borgarstjórar leggja lið
Hundrað ár eru liðin frá því að fyrsti 
borgarstjórinn var kjörinn í embætti. 
Í tilefni af því opnar í dag sýning í 
Ráðhúsinu undir yfirskriftinni „Kæri 
borgarstjóri“. Á sýningunni verður 
lögð verður áhersla á að 
varpa ljósi á hvernig 
samband borgarbúa 
við borgarstjóra hefur 
þróast í gegnum tíðina, 
til dæmis í gegnum 
bréfaskriftir og önnur 
skjöl. Ellefu einstakl-
ingar sem gegnt 
hafa embætti 
borgarstjóra 
eru á lífi í dag 
og leggja 
þeir allir 

sitt af mörkum til sýningarinnar en 
viðtölum við þá verður varpað á sýn-
ingartjald. Af þessum ellefu núlifandi 
borgarstjórum í aldarsögu borgarinn-
ar hafa þrír gegnt embættinu á þessu 
kjörtímabili. Og að minnsta kosti 
einn á eftir að bætast við áður en 
það er úti.

 Tvö af hverjum þremur 
Magnús Þór Hafsteinsson telur 
að Karen Jónsdóttir eigi að hætta 
sem bæjarfulltrúi á Akranesi 

eftir að hún gekk 
úr F-listanum 
og til liðs við 
sjálfstæð-
ismenn; 
kjósendur 
F-lista 

hafi ekki greitt henni atkvæði fyrir 
að tala máli Sjálfstæðisflokksins. 
Magnús var líka fokvondur árið 2005 
þegar Gunnar Örn Örlygsson yfirgaf 
þingflokk Frjálslyndra fyrir íhaldið. 
Þá hefði Gunnar átt að sjá sóma 

sinn í að hætta á þingi að mati 
Magnúsar. Hins vegar var 
slakað á kröfunum um afsögn 
liðhlaupa þegar Valdimar Leó 
Friðriksson gekk í Frjálslynda 
flokkinn í ársbyrjun 2007 eftir 
að hafa sagt sig úr Samfylk-

ingunni. Magnús hefur sem 
sagt verið samkvæmur 

sjálfum sér í tveimur af 
hverjum þremur tilfell-
um. Sem er svo sem 
ágætt hlutfall.
 bergsteinn@frettabladid.is

KOMIN Í KILJU

„Fantaskemmtileg“
- Sigurður G. Tómasson, 

Útvarp Saga

„Sjaldgæf
nautn að lesa 

þessa bók“
- Þráinn Bertelsson, 

Fréttablaðið

„Við eigum öll að 
lesa þessa bók.“
- Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, 
varaþingmaður

H
eimurinn er ekki stór og alltaf er hann að minnka. 
Fréttir berast yfir lönd og höf eins og hendi sé veifað 
og hægt er að fylgjast með viðburðum á skjám sjón-
varps og tölvu um leið og þeir eiga sér stað. Þessi 
þróun færir þjóðir að mörgu leyti nær hver annarri.

Það er því furðulega þröng sýn sem hefur verið áberandi und-
anfarna viku að ekki eigi að rétta hjálparhönd yfir hafið þegar 
verkefnin eru næg á heimavelli.

Þessi sýn birtist í minnisblaði Magnúsar Þórs Hafsteinssonar, 
varabæjarfulltrúa og formanns félagsmálaráðs á Akranesi, til 
þáverandi meirihluta bæjarstjórnar. Þar kemst hann að þeirri 
niðurstöðu að ekki sé tímabært að taka á móti hópi flóttafólks af 
palestínskum uppruna frá Írak, að því er virðist vegna þess að 
félagsleg vandamál á Akranesi séu næg fyrir. Skemmst er frá að 
segja að þó að Magnúsi hafi fyrir vikið verið varpað úr meirihluta 
bæjarstjórnar á Akranesi þá hafa sjónarmið hans notið nokkurs 
fylgis meðal almennings. Til dæmis fylgdu 68% þeirra sem þátt 
tóku í könnun þáttarins Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í gær 
Magnúsi að máli. 

Aðra birtingarmynd þessa heimóttarskapar mátti sjá á þing-
pöllum í vikunni, og var þá raunar meira í ætt við skrílslæti. Þá 

gerðu fulltrúar úr hópi bílstjóra hróp að þingmönnum meðan rætt 
var um hörmungar jarðskjálftanna í Kína og kölluðu að þeir ættu 
að hugsa um hag Íslendinga áður en þeir fjölluðu um fólk í útlönd-
um.

Í umræðum í kjölfar upphlaups Magnúsar Þórs á Akranesi 
kom það sjónarmið fram að rækta ætti garðinn heima fyrir áður 
en hjálparhöndin væri rétt annað. Þetta vekur óneitanlega til 
umhugsunar um það hvernig þessi garður lítur út og hvað okkur 
finnst mikilvægt að í honum spretti. Til dæmis má velta fyrir 
sér hvort ekki sé öðrum þræði einmitt verið að rækta eigin garð 
þegar fórnarlömbum náttúruhamfara í öðrum álfum er lagt lið, 
eða þegar fólki sem ekki bara er heimilislaust heldur einnig land-
laust er boðinn stuðningur við að hefja nýtt líf í nýju landi. 

Hollt er að minnast þess að fyrir 35 árum urðu náttúruhamfarir 
hér á landi. Stuðningur sá sem Íslendingum var sýndur í kjölfar 
þess að um 5000 Vestmannaeyingar þurftu að dvelja fjarri heim-
ilum sínum mánuðum saman og sumir áttu ekki afturkvæmt, var 
ómetanlegur. Víst er að margar þær þjóðir sem á þessum tíma 
komu Íslendingum til hjálpar höfðu ærin verkefni að vinna heima 
fyrir.

Náungakærleikur er meðal grunngilda þeirrar siðfræði sem 
við lifum eftir. Og náungann er ekki bara að finna í túnfætinum. 
Náunginn er um allan heim og garðurinn er býsna stór.  

Hversu langt á hjálparhöndin að ná?

Að rækta garðinn 
STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR

Það er því furðulega þröng sýn sem hefur verið áber-
andi undanfarna viku að ekki eigi að rétta hjálpar-
hönd yfir hafið þegar verkefnin eru næg á heimavelli.
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SFR – stéttarfélag í almannaþjónustu stendur enn á ný fyrir könnuninni Stofnun ársins. Könnunin náði til SFR félaga og einnig til annarra 
starfsmanna óháð stéttarfélögum, þar sem stjórnendur leituðu eftir því að allir starfsmenn tækju þátt.  Þátttakendur voru spurðir út í vinnutengda 
þætti eins og trúverðugleika stjórnenda, sjálfstæði í starfi, vinnuálag, vinnuskilyrði, álag og kröfur, sveigjanleika í starfi og fleira.

SFR – stéttarfélag í almannaþjónustu þakkar öllum þeim sem 
tóku þátt í könnuninni að þessu sinni. Ítarlegri upplýsingar
er hægt að fá á vef SFR www.sfr.is.

FYRIRMYNDASTOFNANIR SFR 2008

Stærri stofnanir

1. Ríkisskattstjóri

2. Umferðarstofa

3. Sjálfsbjargarheimilið

4. Landbúnaðarháskóli Íslands

5. Reykjalundur

HÁSTÖKKVARI ÁRSINS
Sýslumaður Snæfellinga

Minni stofnanir

1. Skattrannsóknarstjóri ríkisins

2. Sýslumaðurinn í Vík

3. Skattstofa Austurlands

4. Skattstofa Vestfjarða

5. Búnaðarsamtök Vesturlands

STOFNANIR ÁRSINS 2008
Ríkisskattstjóri og Skattrannsóknarstjóri ríkisins



UMRÆÐAN 
Björgvin G. Sigurðsson 
svarar leiðara Þorsteins 
Pálssonar 

Undanfarin misseri 
hefur Þorsteinn Páls-

son, ritstjóri og fyrrver-
andi formaður Sjálfstæðis-
flokksins, skrifað röð 
merkilegra greina um kosti 
og galla Evrópusambands-
aðildar. Um mikilvægi þess að 
Íslendingar sæki um aðild að sam-
bandinu og láti þannig reyna á hvað 
felist í fullri aðild að bandalaginu í 
stað þeirrar áhrifalitlu aukaaðildar 
sem við búum við í formi annars 
hins ágætan EES samnings.

Allt er þetta til sóma og undir 
flest það sem ritstjórinn hefur 
skrifað um Evrópumál getur undir-
ritaður tekið heilshugar undir. Enda 
hef ég lengi verið á þeirri skoðun 
að þjóðin eigi mikla hagsmuni undir 
því að látið verði reyna á aðild að 

ESB með því að sækja um og bera 
samninginn undir þjóðina að 
lokum. 

Þetta er stefna Samfylkingarinn-
ar sem einn flokka hefur þann 
afdráttarlausa málatilbúnað að 
skilgreina beri samningsmarkmið-
in, sækja um aðild og bera afrakst-
urinn undir þjóðina. Aðrir flokkar 
feta sig nú í þessa átt þar sem ægir 
saman loðnum skilaboðum um 
þessa og hina þjóðaratkvæða-
greiðsluna og fleira í þeim dúr. 

Mestu skiptir hinsvegar að flokk-
arnir opni á umræðuna, hleypi 
henni upp á yfirborðið í stað þess 
að reyna með handafli og tilskipun-
um að þagga niður eðlilega umræðu 
um stærsta hagsmunamál Íslend-
inga þessi misserin. Þess vegna var 
skynsamleg opnun Þorgerðar Katr-
ínar, varaformanns Sjálfstæðis-
flokksins, um Evrópumál á Kópa-
vogsfundi stærra skref en margur 
hyggur og þurfti pólitískan kjark 
af hennar hálfu til að stíga.

Við blasir að skoðanir lands-
manna munu finna sér farveg í Já- 

og Nei-hreyfingum líkt 
og gerðist á hinum Norð-
urlöndunum á sínum 
tíma. Það er jákvætt og 
eðlilegt enda málið um 
margt þverpólitískt. 

Slík þróun undanskilur 
að sjálfsögðu ekki 
Alþingi og stjórnmála-
flokkana frá því að fjalla 
um málið, setja á dag-
skrá og taka til þess. Auð-
vitað ekki og því undrað-
ist ég það mjög og varð 

fyrir verulegum vonbrigðum með 
málatilbúnað ritstjórans sem fram 
kom í leiðara blaðsins í gær. 

Í leiðaranum er að finna kostu-
legar umvandanir ritstjórans í 
minn garð þar sem hann eignaði 
mér þá skoðun að hafa farið mikinn 
fyrir því að koma málinu út fyrir 
veggi Alþingis og frá flokkunum til 
meðferðar og umfjöllunar. Einkar 
sérkennilegt, í besta falli, í ljósi 
þess að líklega hefur ekki annar 
alþingismaður fjallað meira um 
málið síðustu misseri og margoft 
sagt að ekkert gerist í málinu fyrr 
en stóru flokkarnir tveir taki um 
það ákvörðun að sækja um og stíga 
skref í málinu. Leiðin til ESB liggur 
í gegnum Sjálfstæðisflokk og Sam-
fylkingu. En þar eiga málin heldur 
ekki að vera í gíslingu.

Máli mínu til áréttingar má benda 
á grein mína úr Markaðinum/
Fréttablaðinu fyrir nokkrum 
dögum sem undirstrikar býsna vel 
skoðun mína í Evrópumálum. Þar 
stendur meðal annars: 

„Tvöfalt þjóðaratkvæði eða ekki. 
Evrópumálin eru komin á landa-
kortið og brýnt að ná breiðri sam-
stöðu á meðal þings og þjóðar um 
hvaða skref skuli stíga. Án góðrar 
samstöðu og samvinnu flokkanna á 
þingi um málið verða varla nein 
framfara skref stigin og ekki stend-
ur á atvinnulífinu og verkalýðs-
hreyfingu í þeim leiðangri. (Evran í 
áratug, Markaðurinn 14. maí 
2008).“

Ég biðst undan því að vera hafð-
ur að skotspæni ef ritstjórinn kýs 
að veifa röngu tré frekar en öngvu 
til að koma skoðunum sínum á 
framfæri. Vel má vera að ritstjór-
inn kjósi að veitast að mínum við-
horfum og freista þess að gera tor-
tryggileg til þess að senda skilaboð 
inn í sinn gamla flokk sem ekki er 
nú alveg á einu máli í afstöðu til 
Evrópumálanna. Ekki dæmi ég um 
það. 

Höfundur er viðskiptaráðherra

UMRÆÐAN
Steindór J. Erlingsson skrifar 
um trúmál

Öll höfum við einhverja hugmynd 
um hver Jesús var. Hjá flestum 

eiga hugmyndirnar rætur sínar í 
námsefni grunnskólans þar sem 
mjög einföld mynd er dregin upp af 
þessum guði kristinna manna. Fljótt 
á litið virðist þessa einfalda mynd 
einnig lita boðun Þjóðkirkjunnar. 
Vandamálið við einföldunina er að 
hún er í litlu samræmi við þá mynd sem 
fræðimenn hafa dregið upp af Jesú. Þetta 
ósamræmi er hins vegar aðeins byrjunin 
því innbyrðis eru fræðimenn mjög 
ósammála um hvað Jesús stóð í raun og 
veru fyrir. Lítum nánar á málið.

Við fyrstu sýn mætti ætla að allir þeir 
sem lokið hafa lestri Nýja testamentisins 
sitji uppi með hina einu sönnu og guðlegu 
mynd af Jesú, kannski þá sem kennd er í 
grunnskólanum. Hugsjónin um „rétta“ 
túlkun á boðskap Jesú byggir hins vegar á 
óskhyggju sem mun líklega aldrei rætast. 
Þetta skýrist af því að lestur okkar á 
Biblíunni, eins og öllum öðrum bókum, 
litast af félagslegum, menningarlegum, 
pólitískum, trúarlegum og heimspekilegum 
bakgrunni okkar. Tilraunir sumra fræði-
manna og guðfræðinga til þess að útloka 

þessar lífsskoðanasíur skekkir 
að mati biblíusérfræðingsins 
Elaine Pagels (Adam, Eve, and 
the Serpent, 1988) skilning okkar 
á trúarriti kristninnar. Rann-
sóknir mínar á viðhorfum 
náttúruvísindamannanna 
Þorvalds Thoroddsens, Lance-
lots Hogben og Julians Huxley 
til þróunarkenningarinnar hafa 
leitt það sama í ljós, þ.e. að 
fullur skilningur á viðhorfum 
þeirra fæst einungis með því að 
taka lífsskoðanasíurnar með í 

reikninginn.
Það virðist því ekki vera til einn réttur 

skilningur á því hver Jesús var. Þetta 
kemur berlega fram hjá fræðimönnum sem 
eytt hafa starfsævinni í að rannsaka hver 
hinn sögulegi Jesús var í raun og veru. 
Niðurstöður þeirra eru mjög ólíkar: Jesús 
var frjálslyndur farísei, hann var samkyn-
hneigður galdramaður (sbr. grein Illuga 
Jökulssonar í maíhefti Skakka turnsins), 
hann var rabbíni sem kenndi fylgjendum 
sínum hina sönnu merkingu lögmáls 
Móses, hann var femínisti sem boðaði 
jafnrétti, hann var byltingarsinni sem 
boðaði uppreisn gegn Róm, hann var 
róttæklingur sem boðaði upplausn hefð-
bundinna samfélagsgilda og hann var 
heimsendaspámaður (sem líklega er 
vinsælasta túlkun fræðimanna). Fræði-

mennirnir sem sett hafa fram þessar og 
fleiri túlkanir á hinum sögulega Jesú hafa 
allir meira og minna sömu heimildirnar 
fyrir framan sig, en eins og biblíusérfræð-
ingurinn Bart Ehrman (Lost Christianities, 
2003) benti nýverið á virðast þeir einungis 
sammála um það eitt að Jesús var gyðing-
ur. 

Ástæðan fyrir þessum ólíku túlkunum 
fræðimanna á hinum sögulega Jesú er sú 
að þeir leggja áherslu á ólíka ritningar-
staði, sem að einhverju leyti stjórnast af 
lífsskoðanasíu þeirra. Þetta hefur leitt 
biblíusérfræðinginn Robert Price (Dec-
onstructing Jesus, 2000) til þess að álykta 
að sérhver ritgerð eða bók um ævi Jesú sé í 
raun guðspjall viðeigandi fræðimanns um 
Jesúm. Price telur þessar ólíku túlkanir 
ekkert sérstaklega ósannfærandi, en eins 
og hann bendir á útilokar hver þessara 
Jesúmynda allar hinar. Vandamálið snýst 
um að sá Jesús sem birtist í guðspjöllunum 
hefur svo margar birtingarmyndir að hann 
er mjög líklega samsett persóna, eins og 
fleiri kraftaverkapersónur frá þessum 
tíma. Af þessum sökum telur Price það 
óhjákvæmilega niðurstöðu að jafnvel þó 
hinn sögulegi Jesús hafi verið uppi fyrir 
2000 árum sé ekki lengur um neinn 
sögulegan Jesúm að ræða. „Frummyndin 
er óafturkræf.”

Sú einfalda mynd sem dregin er upp af 
Jesú í námsefni grunnskóla og útvarps-

messum Ríkisútvarpsins virðist eiga lítið 
skylt við þann Jesúm sem fræðimenn í 
háskólum fást við og rannsaka. Jesús 
fræðimannanna felur í sér miklu meira en 
ástina og kærleikann, sem trúboðar 
Þjóðkirkjunnar leggja áherslu á. Auk þess 
sem hér hefur nú þegar verið tíundað 
bendir Pagels (The Origin of Satan, 1995) á 
að guðspjöllin fela einnig í sér „sláandi“ 
dimman boðskap, um alheimsbaráttu 
yfirnáttúrulegra afla, sem í gegnum tíðina 
hefur verið notaður „til þess að réttlæta 
hatur og jafnvel fjöldamorð“. Eins og bent 
hefur verið á er af ýmsum ástæðum 
ómögulegt að finna hinn eina sanna Jesúm, 
sem endurspeglar þá staðhæfingu Pagels 
(Beyond Belief, 2003) að frá sjónarhorni 
sagnfræðinnar er ekki til einhver ein 
„sönn“ kristni. 

Ég get vel skilið ef prestar landsins hafa 
ekki mikinn áhuga á að kynna þennan 
margbreytilega Jesú fræðimannanna fyrir 
söfnuðum sínum enda er hann ekki 
vænlegur til þess að tryggja fylgisspekt 
safnaðarmeðlimanna við rétttrúnaðinn. 
Spurningin er hins vegar hvort börnin 
okkar eiga að vera undir sömu sökina seld. 
Eins og landslög kveða á um er grunnskól-
inn ekki trúboðsstofnun og því eiga þau 
rétt á að heyra stærri hluta af sögunni en 
þá ofureinfölduðu útgáfu sem nú er haldið 
að þeim. 

 Höfundur er vísindasagnfræðingur.

18  17. maí 2008  LAUGARDAGUR

BJÖRGVIN G. 
SIGURÐSSON 

Evrópa og ranga 
tréð ritstjórans 

STEINDÓR J. 
ERLINGSSON

Hver var Jesús? 

Ég biðst undan því að vera 
hafður að skotspæni ef rit-
stjórinn kýs að veifa röngu tré 
frekar en öngvu til að koma 
skoðunum sínum á framfæri.

Samkeppni um 
menningarmerkingar

Menningar- og ferðamálaráð Reykjavíkurborgar boðar til opinnar samkeppni um samræmt 
útlit menningarmerkinga í Reykjavíkurborg. Markmið með slíkum merkingum er að kveikja 
áhuga fólks og efla fræðslu um menningu, sögu og náttúru borgarinnar. Um er að ræða 
fjölbreyttar merkingar víða um borgina, til dæmis við hús, torg, styttur, í skógarrjóðri, við 
strandlengju eða eitt og sér (án sýnilegs kennileitis).

Hönnun á merkingu getur verið í formi fræðsluskiltis, plötu í stétt, 
skjaldar, húsmerkingar og vegvísis ásamt öðrum leiðum ef vill. 
Gera má ráð fyrir mislöngum fræðslutexta.

Senda má inn tillögu að merkingum í mismunandi stærðum og gerðum. 
Samræming hönnunar á við mismunandi framsetningar á misstórum merkingum. 

Tillagan skal fela í sér grafíska hönnun, formhönnun, 
efnisnotkun og uppsetningu skiltisins. 

Tillagan skal vera undir nafnleynd og til að hún verði tekin gild þarf höfundur 
að skila eftirfarandi:

Hægt verður að nálgast ítarefni með ljósmyndum (þar sem hægt 
er að setja skilti í umhverfi), textadæmum og merki borgarinnar 
á www.minjasafnreykjavikur.is. Ekki er nauðsynlegt að nota þessi 
gögn.

Fimm manna dómnefnd skipuð fulltrúum tilnefndum af menningar- og ferðamálaráði og 
Menningar- og ferðamálasviði mun velja eina verðlaunatillögu. Höfundi tillögunnar verða 

þar með rétt til að vinna hana áfram. Ef dómnefndin metur að verðlaunahafinn geti unnið 
verkið áfram mun honum verða falið verkefnið til frekari útfærslu. Ef ekki, verður öðrum 
falið verkefnið í samráði við höfund tillögunnar. Niðurstaða dómnefndar verður kynnt 
opinberlega á Menningarnótt 23. ágúst nk. samhliða sýningu á innsendum tillögum.

Tillögurnar skulu hafa borist skrifstofu Menningar- og ferðamála-

Tillögur skulu merktar „Samkeppni um menningarmerkingar“. 

anna.lisa.gudmundsdottir@
Magnúsdóttir dora.magnusdottir@
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K
aren Jónsdóttir hefur mikið verið í 
umræðunni í vikunni eftir að hún gekk 
til liðs við Sjálfstæðisflokkinn á 
Akranesi. 
Karen var 

kosin í bæjarstjórn 
fyrir F-lista Frjáls-
lynda flokksins og 
óháðra. Hún stóð utan 
flokka, en var í 
Frjálslynda flokknum 
um nokkra mánaða 
skeið í fyrra. Karen er 
forseti bæjarráðs og 
með inngöngu hennar í 
Sjálfstæðisflokkinn 
komst flokkurinn í 
hreinan meirihluta.

Karen er menntaður 
vörustjórnunarfræð-
ingur og starfar hjá 
Íslenska járnblendifé-
laginu. Þar sér hún um 
stækkunarmál ásamt 
öðru. Vinum og 
ættingjum ber saman 
um að rík réttlætis-
kennd sé aðalsmerki 
hennar.

Karen hafði ekki 
verið áberandi í 
pólitísku starfi áður en 
hún tók efsta sæti á F-
listanum. Hún hefur 
hins vegar alltaf haft 
sterkar skoðanir á 
hlutunum og verið 
pólitísk, þótt hún hafi 
ekki flaggað því.

Samstarfsfólk 
hennar segir að hún 
hafi verið eldfljót að 
setja sig inn í málefni 
bæjarins. Sem forseti 
bæjarstjórnar þarf 
hún að vera vel að sér 
um öll mál og hún hafi 
á undraskömmum 
tíma náð því. Gott sé 
að vinna með henni og 
jafnt samherjar sem 
andstæðingar segja að 
mannúðin skipi ríkan 
sess í hennar pólitík.

Faðir Karenar lést 
árið 1995. Jón var 
ættaður frá Kúludalsá 
í Hvalfjarðarsveit. 
Anna Jóna, móðir 
hennar, er hins vegar 
af þekktri Skagaætt, 
kenndri við Gísla Vill.

Ákvörðun Karenar 
um að söðla um og 
ganga í Sjálfstæðis-
flokkinn hefur verið 
nokkuð umdeild. 
Félagar í Frjálslynda 
flokknum hafa 
gagnrýnt hana en 
aðrir hafa stutt hana 
og víst er að einhverj-
ir munu fylgja henni 
alla leið.

Samherjar hennar í 
bæjarstjórn Akraness 
bera samstarfi við 
hana mjög vel söguna. 
Hún hafi komið lítt 
reynd í pólitíkina en 
vaxið hratt og 
örugglega.

Viðmælendum ber 
saman um að trú sé 
orð sem lýsi Karen 
vel. Hún sé trú sinni sannfæringu og trú og traust 
vinum sínum og fjölskyldu. Engu skipti þótt lítið 
samband hafi verið haft um þó nokkurt skeið, næst 
þegar rætt sé við hana sé eins og viðkomandi hafi 
hist síðast í gær. Hún er vinur vina sinna og reynist 
þeim vel.

Karen er listræn og sem barn hafði hún mjög 
gaman af því að mála og teikna. Enn þann dag í dag 
grípur hún í pensilinn til að slaka á og málar eitt og 

eitt málverk. Hún kynntist hefðbundnum sveita-
störfum í sveitinni hjá afa sínum á Kúludalsá og 
hefur æ síðan verið vinnuþjarkur. Hún var ekki 

uppátækjasamt barn, 
var frekar róleg og 
dundaði sér frekar en 
að göslast um allt.

Karen er elst fimm 
systkina og reyndist 
þeim vel. Hún hafði 
ekkert sérstaklega 
gaman af þeim 
leikjum sem gjarnan 
eru kenndir við 
stúlknaleiki; dúkkum 
og barnavögnum. Hún 
var strákastelpa og 
hafði meira gaman af 
leikjunum sem 
strákarnir voru í en að 
passa litlu systkini sín.

Karen líður best 
þegar hún hefur nóg 
að gera og stundum 
hefur hún lítinn tíma 
fyrir áhugamál. 
Samhliða því að vera 
forseti bæjarráðs og í 
nýju starfi hjá 
Járnblendifélaginu, 
hefur hún verið að 
taka heimili þeirra 
Kristjáns í gegn. Hún 
er afskaplega handlag-
in og getur smíðað, 
málað og lagað 
nokkurn veginn hvað 
sem er. Hún er mjög 
einbeitt og getur 
gleymt sér í því sem 
hún er að gera þá 
stundina. Þá verður 
hún stundum nokkuð 
utan við sig, beinir 
allri athygli sinni að 
viðfangsefninu þangað 
til hún hefur leyst það.

Vísindi skipa stóran 
sess í áhugasviði 
Karenar. Hún hefur 
gaman af vísinda-
skáldskap og hefur 
gaman af því að lesa 
um nýjar vísindaupp-
götvanir. Náttúru-
lækningar heilla hana 
og hefur hún kynnt sér 
þær. Hún fer þó ekki á 
grasafjall ennþá, 
hefur yfirleitt of mikið 
að gera.

Karen er óhrædd við 
að prófa nýja hluti og 
hún ákvað að skella 
sér norður á Sauðár-
krók og klára stúdent-
inn þar. Þar kynntist 
hún Kristjáni og 
bjuggu þau á Króknum 
fyrstu sjö ár sambúðar 
sinnar. Heimahagarnir 
toguðu þó í hana og 
þau fluttu á Akranes.

Karen þykir vera 
ákveðin og beinskeytt 
en umfram allt 
heiðarleg. Ákvörðun 
hennar um að gefa 
kost á sér í sveitar-
stjórnarkosningum 
kom þeim sem nálægt 
henni standa nokkuð á 
óvart. Engu að síður 
fannst þeim það mjög 
eðlilegt þar sem hún 

hefur ætíð haft sterkar skoðanir á hlutunum, þrátt 
fyrir að hafa ekki tekið þátt í flokksstarfi. Þetta hafi 
því í raun verið eðlilegt skref fyrir hana. Í bæjar-
stjórn geti hún enn frekar unnið að sínum hugðar-
málum og staðið við sína sannfæringu.

Þrátt fyrir að vera Skagamaður hefur Karen ekki 
áhuga á íþróttum. Hún sýnir þó íþróttaáhuga 
annarra skilning, annað er nú varla hægt á Akra-
nesi.

MAÐUR VIKUNNAR

Listrænn dugnaðarforkur 
með ríka réttlætiskennd

KAREN EMILÍA JÓNSDÓTTIR

ÆVIÁGRIP
Karen Jónsdóttir vörustjórnunarfræðingur er fædd 22. maí 
árið 1967 á Akranesi. Foreldrar hennar eru Anna Jóna Gísla-
dóttir skrifstofumaður og Jón Þorgrímsson bifvélavirki. Hann 
lést árið 1995. Sambýlismaður Karenar er Kristján Bald-
vinsson pípulagningamaður og eiga þau tvö börn. Soninn 
Baldvin fjórtán ára, og dótturina Jónbjörgu sem er níu ára. 
Fjölskyldan er búsett á Akranesi.

Karen ólst upp á Akranesi og varð stúdent á hagfræði-
braut frá Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra á Sauðárkróki 
árið 1991. Síðar stundaði hún nám við Tækniháskóla Íslands 
og lauk þaðan prófi í iðnrekstrarfræði árið 2001 og síðan BS-
prófi í vörustjórnunarfræðum (logistics) ári seinna.

Á námsárunum starfaði Karen meðal annars á Dval-
arheimilinu Höfða á Akranesi, við verslunarstörf og hjá 
Rafmagnsveitum ríkisins á Sauðárkróki. Eftir að námi lauk 
starfaði Karen um árabil sem skrifstofustjóri hjá Klafa ehf. 
á Grundartanga, sem sér meðal annars um uppskipun og 
útskipun stóriðjufyrirtækjanna. Nú starfar Karen hjá Íslenska 
járnblendifélaginu.

Karen skipaði efsta sæti F-listans, Frjálslynda flokksins og 
óháðra, fyrir síðustu bæjarstjórnarkosningar og varð forseti 
bæjarstjórnar að þeim loknum. Hún gekk í Frjálslynda flokk-
inn í janúar 2007 en úr honum aftur í mars sama ár. Hún 
gekk síðan í Sjálfstæðisflokkinn nú í vikunni.

HVAÐ SEGIR HÚN?
„Ég lít svo á að ég hafi enn fullt umboð kjósenda. Ég kem til 
með að vinna mín störf á sama hátt og áður. Mínar skoðanir 
og ég sjálf breytist ekki þótt ég hafi tekið þessa ákvörðun.“
Karen Jónsdóttir í samtali við Skessuhorn.

HVAÐ SEGJA AÐRIR?
„Karen hefur verið mjög vaxandi í pólitík og er tilbúin að 
leita sátta. Hún hefur reynst mér mjög vel og því ákvað ég 
að fylgja henni yfir í Sjálfstæðisflokkinn. Hún áttar sig þó 
stundum ekki á þeim refskap sem viðgengst í stjórnmálum.“
Gísli S. Einarsson, bæjarstjóri á Akranesi.

www.remax.is

Einn öflugasti fasteignavefur landsins

Allar         
      fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Fasteignablað
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FRAMÚRSKARANDI SÖLUFULLTRÚAR

FRAMÚRSKARANDI ÁRANGUR
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ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?   MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS
S. 512 5426 - vip@365.is           S. 512 5441 - hrannar@365.is

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími 56

Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?

Hulda
Helgadóttir SigurborgÞórarinsdóttir KristínHallgrimsdóttir Jón

Ragnarsson

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi þjónustu hvort

sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 
561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna.  Markviss leit                         Nýr hugbúnaður gerir leit afar markvissa og tryggir að við 

finnum hæfasta einstaklinginn. Þriggja mánaða ábyrgð        Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds. Bregðumst fljótt viðOkkar aðalsmerki eru skjót viðbrögð og lögð er áhersla á 

að flýta ráðningarferlinu eins og unnt er.

 Fjöldi hæfra umsækjendaFjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Reynsla og þekkingHjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verðBjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita

afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.
Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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Barnshafandi konum sem neyta 
fíkniefna fjölgar
segir Jóna Dóra Kristinsdóttir, yfi rljósmóðir 
Mæðraverndar.  

Hver er Andrés Önd og Mína Mús 
Íslands?
Í tilefni af 25 ára íslenskuafmæli Andrésar andar 
velja álitsgjafar Andabæjarpersónur landsins.

Menning fylgir Fréttablaðinu á sunnudag 
Þorstlátur dreki á Ólympíuleikum. Umhverfi s-
slysið í Peking. Íslenski dansfl okkurinn og 
Carte Blanche frá Björgvin. Táknatréð í Urriða-
holti. Karriere í Kaupmannahöfn. Viðtal við 
Albert Maysles kvikmyndahöfund. Viðburðir á 
Listahátíð og margt fl eira.

Menning
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– Mest lesið
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FÖSTUDAGUR, 9. MAÍ.

Spænsk póst-rómantík

Venjulegur dagur. Hið fullkomna 
atburðaleysi og tíðindaleysi 
sem fylgir því að sitja við 
skriftir hefur bæði góðar 
og slæmar hliðar. 

Af slæmu hliðunum er 
einsemdin sem fylgir því 
að sitja og kraka tilfinn-
ingar og hugsanir upp 
úr undirvitundinni, 
færa í orð og festa á 
blað kannski erfiðust. 
Maður dæmir sjálfan 
sig til einveru og veit að 
fyrir utan dyrnar hopp-
ar og skoppar veröldin 
og maður er ekki beinn 
þátttakandi í neinu sem 
gerist fyrir utan eigin 
höfuðkúpu.

Góðu hliðarnar eru 
reyndar margar þegar 
maður er farinn að venjast 
starfinu. Það er kyrrlátt og 

friðsælt á ytra borði en undir 
krauma hugsanir, skoðanir, til-
finningar og jafnvel hugsjónir 
svo að maður getur orðið löður-
sveittur af æsingi – og jafnvel 
barnslega uppnuminn í þá veröld 
sem maður er að lýsa. 

Maður þarf að vera heilsu-
góður til að geta setið grafkyrr 
við lyklaborðið marga klukku-
tíma á dag. Það segir konan mín 
og tekur mig með sér í sund í 
sundlaugina á Seltjarnarnesi.

Í kvöld nennti ég engu, hugsaði 
með mér að ég væri kom-

inn í hvítasunnufrí og 
horfði á Viggo Morten-
sen í myndinni Alatriste 
á DVD. 

Það er dýrasta stór-
mynd sem Spánverjar 

hafa gert og er byggð 
á sögum frá 

sautjándu 
öld, Gullöld 
Spánar, eftir 
Arturo 
Pérez-
Reverte. 
Mér fannst 
gaman að 
þessari 
mynd, 
hún var 
fallega 
tekin, 
bún-

ingarnir 
og leik-

myndin gífur-
lega flott og 
Viggó er prýði-
legur leikari. 

Tempóið eða frá-
sagnarhraðinn í 

Hollywood-mynd hefði verið 
helmingi meiri, en hjartað í mér 
slær á evrópskum hraða.

Pérez-Reverte hefur skrifað 
nokkrar sögur um Alatriste, 
óbreyttan hermann sem lifir á 
því að bregða sverði sínu fyrir 
föðurlandið – og þess á milli fyrir 
aðila sem þurfa á aðstoð atvinnu-
drápara að halda. Sem rithöfund-
ur er Pérez-Reverte bráðflinkur 
svo að persónan Alatriste er mun 
margslungnari en starfslýsingin 

gefur til kynna og líður miklar 
samvisku- og ástarkvalir.

Nokkrar skáldsögur eftir þenn-
an vinsæla spánska höfund hafa 
verið þýddar á íslensku. Mér 
er minnisstæðust frábær 
þýðing Kristins R. Ólafs-
sonar í Madríd á „Brík-
inni frá Flandri“. 
Sögurnar um Alat-
riste eru nútíma-
vinkill á hina róm-
antísku skáldsögu 
nítjándu aldar 
eftir meistara 
eins og Victor 
Hugo og 
Alexandre 
Dumas 
eldri, nokk-
urs konar 
„póst-róm-
antík“ sem 
brennur 
eins og 
eilífur logi 
meðan 
módern-
ismi er 
eins og 
blossi af 
eldspýtu.

L A U G A R -
DAGUR, 10. 
MAÍ. 

Kínversk-
ur krimmi
Ekki eins vætu-
samt og ráð 
hafði verið fyrir 
gert. Maður fer 
ekki fram á að 
veður sé gott 
heldur dugir 
ágætlega að það 
sé ekki beinlínis 
vont.

Var að lesa ljóm-
andi skemmtilega 
skáldsögu um glæp: 
„Jaði augað“ eftir 
Diane Wei Llang, kín-
verska konu sem býr í 
Bandaríkjunum 
eða Kanada. 
Ég 

keypti þessa bók á ensku á Kast-
rup-flugvellinum og uppgötvaði 
svo að hún er nýkomin út á 

íslensku hjá Forlaginu).
„Jaði augað“ gerist 
vitanlega í Kína og 
gefur lesandanum 
notalega innsýn í 
framandi menn-
ingarheim – án 
þess að börnum 
sé nauðgað, eins 
og í peninga- og 
tilfinningaplokks 
bókinni „Flug-

drekahlauparan-
um“ sem Sólveigu 

minni finnst góð bók 
en mér ógeðfelld og 
útspekúleruð.

SUNNUDAGUR, 11. 
MAÍ. HVÍTASUNNU-

DAGUR.

Hummer í 
stað úlfalda

Svona eiga frídag-
ar að vera. Engar 
skyldur. Bara frí. 
Góður dagur í 
Reykjavík. 

Í kvöld var 
rausnarlegt matar-
boð hjá Jóhönnu 
og Ingólfi fyrir 
eftirlegukind-
urnar sem af 
einhverjum 
ástæðum kom-
ust ekki til að 
samgleðjast 
þeim hjónum 
á sextugs-

afmæli 
Ingólfs í 
síðustu 
viku. Megi 

Ingó verða 
sextugur sem 

oftast!
Við matborðið 

var margt spjallað 
og allt gáfulegt.

Hummer í stað úlfalda
Í dagbók Þráins Bertelssonar er gerð tillaga um nýja biblíuþýðingu. Einnig er minnst á eilífa rómantík, augnbotna í sundlaugar-
gestum, kínverska glæpasögu, geisla vorsólarinnar og tvennar langþráðar framfarir á vegum Reykjavíkurborgar.

KÆRA DAGBÓK
Þráinn Bertelsson skrifar

Umsóknarfrestur er til 30. maí 
Kynntu þér námið á www.hr.is

MEISTARANÁM Í

Á HEILBRIGÐISSVIÐI

Nýtt og spennandi meistaranám fyrir stjórnendur og leiðtoga sem vilja starfa við 
nýsköpun, rekstur, þjónustu og stjórnun á sviði heilbrigðismála.  Unnið er í náinni 
samvinnu við þrjá erlenda háskóla: Columbia University í New York, McGill University í 
Montreal og Mayo Clinic í Rochester.

FORYSTUFRÆÐUM OG NÝSKÖPUN

MPH Ex-nám (Master of Public Health Executive) er fyrirMPH Ex-nám (Master of Public Health Executive) er fyrir

• framsækna stjórnendur í heilbrigðismálum
• frumkvöðla sem vilja öðlast þekkingu til að koma hugmyndum sínum í verk
• metnaðarfulla einstaklinga sem ætla sér hlutverk í þeim breytingum sem 

      framundan eru í heilbrigðismálum Íslendinga

Námið miðar að því að þátttakendur öðlist afburðaþekkingu og færni í stjórnun stofnana 
og fyrirtækja.

MPH Executive er kennt í lotum tvær helgar í mánuði og sniðið að þörfum þeirra sem 
stunda atvinnu með námi.

Mayo Clinic Columbia University
McGill University

Háskólinn í Reykjavík
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Ólafur Haukur Símonarson og 
ég vorum sammála um að það 
þyrfti að endurreisa biblíuna, 
þýða hana á lifandi íslensku en 
ekki þetta útvatnaða, pólitískt 
rétta þýðingarnefndartungumál. 

Til dæmis er allt tal um að koma 
„úlfalda gegnum nálarauga“ full-
komlega óskiljanleg líking fyrir 
þá sem ekki ferðast á úlföldum að 
staðaldri og eiga leið inn um það 
af borgarhliðum Jerúsalem sem 
bar nafnið Nálar augað – ef það 
hlið er þá til ennþá. 

„Að fara á „Hummer upp 
Fischers sund“ væri miklu skiljan-
legri þýðing,“ sagði Ólafur 
Haukur. 

Vona að hann og fleiri málhagir 
menn verði fengnir til að þýða 
valda kafla úr biblíunni á kjarn-
góða, innihaldsríka íslensku.

MÁNUDAGUR, 12. MAÍ. ANNAR Í 
HVÍTASUNNU.

Lost í sjónkanum
Sundferð með börnin. Góður 
matur. Lost í sjónvarpinu. Frá-
bær þáttur. Ég hef ekki fylgst 
með þessu áður en ég heillaðist 
af þessu fólki sem var ýmist skip-
reika á eyðiey eða flakkaði um 
milli nútíðar, fortíðar og framtíð-
ar og miðaði skammbyssum hvert 
á annað. 

Mér þykja það góðar myndir 
sem eru svo haganlega upp 
byggðar að maður getur staðið 
upp og sótt sér eitthvað gott í 
ísskápinn og komið aftur án þess 
að hafa misst af neinu því að það 
er alltaf eitthvað óskiljanlegt og 
óútskýranlegt að gerast eins og í 
lífinu sjálfu.

ÞRIÐJUDAGUR, 13. MAÍ.

Augnbotnar sundlaugar-
gesta
Í Seltjarnarneslauginni er kom-
inn upp augnskanni við inngang-
inn eins og maður sé að fara í 
WorldClass, Fort Knox eða 
Pentagon. 

Þetta er eflaust fínt sístem 
fyrir einkarekna líkamsræktar-
stöð en ég hef miklar efasemdir 
um að það sé góð þjónusta hjá 
sundstað í almenningseigu að 
heimta að fá að skanna augnbotn-
ana í kúnnum sínum og geyma 
um þá upplýsingar í tölvutæku 
formi. 

Miðað við hvað fréttir eru yfir-
leitt vondar og dapurlegar fékk 
ég góðar fréttir í dag. 

Forlagið sem gaf út Valkyrjur í 
Þýskalandi vill líka fá rétt til að 
gefa út „Engla dauðans“. Það 
hlýtur að þýða að þeir hjá útgáf-
urisanum DTV hafi selt góðan 
slatta af Valkyrjum og hún hafi 
gengið vel í bókaklúbbnum hjá 
frænda mínum Bertelsmann. Og 
svo sendu þeir líka úrklippur 
með ótrúlega flottri gagnrýni. 
Þýðingin eftir Tinu Flecken var 
líka ákaflega fín, enda er Tina 
hestakona.

MIÐVIKUDAGUR, 14. MAÍ. FAR-
DAGAR AÐ VORI.

Fardagar
Ég man að í þeim sífelldu flutn-
ingum milli ómögulegs húsnæðis 
sem áttu sér stað svo oft og títt í 
æsku minni var faðir minn sér-
lega ánægður ef hann gat hagað 
hlutum svo til að flutningarnir 
færu fram á þessum degi. 

Hann sagði að þetta hefði verið 
vinnuhjúaskildagi hér áður fyrr. 
Vinnufólkið þrammaði milli 
sveitabæja í leit að skárri hús-
bændum en aðallega þó í leit að 
einhverri tilbreytingu í lífi sem 
hefur nálgast fullkomið tilbreyt-
ingarleysi fyrir margt verkafólk 
hér á öldum áður. 

Sjálfur ætla ég að flytja á næstu 
dögum í einangrunarvist meðan 
ég reyni að ljúka við bókina 
mína.

FIMMTUDAGUR, 15. MAÍ.

Framfarir á vegum 
borgarinnar

Með nægilega einbeittum vilja er 
vel hægt að fara í sólbað á íslensk-
um vordegi. Reyndar eru það bara 

milljarðamæringar og rithöfundar 
sem ráða sínum vinnutíma og geta 
leyft sér þann munað að liggja á 
plastbekk undir steinvegg til að 
sleikja veikburða geisla vorsólar-
innar.

Alveg burtséð frá því hver er 
borgarstjóri í Reykjavík langar 
mig til að þakka fyrir þær góðu 
framkvæmdir sem átt hafa sér 
stað í Grjótaþorpinu að undan-
förnu.

1. Það er búið að reisa við stóran 
kantstein sem var keyrður niður 
fyrir tveimur árum og ganga 
fallega frá honum. 

2. Það er búið að setja hlemm úr 
steypujárni í staðinn fyrir plast-
hlemm yfir skólpræsið bak við 
Hótel Plaza (áður Hlaðvarpinn). 
Það hafðist að ná þessu í gegnum 
borgarkerfið áður en börn eða fylli-
rútar styngjust ofan í klóakið og 
drukknuðu vegna þess að ég hitti 
af tilviljun gamla góða Villa og 

kvartaði við hann. Daginn eftir var 
hlemmurinn kominn.

Mér finnst borgarstjórn Reykja-
víkur vera orðin eftiröpun af Alþingi. 

Prívat og persónulega er mér 
nákvæmlega sama í hvaða stjórn-
málaflokki borgarstjórinn er ef hann 
er notaleg og hugulsöm manneskja 

sem skilur að borg er ekki pólitískur 
leiksoppur eða Leikfangaland handa 
fullorðnum heldur stórt framtíðar-
heimili og vinnustaður margra.
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VIKA Í PÓLITÍK
BJÖRN ÞÓR SIGBJÖRNSSON

Eitt og annað undarlegt
Skrýtin er sú pólitík minnihlutans í borgarstjórn að vilja 

lögfræðiálit um hæfi Jakobs Frímanns Magnússonar til að 
vinna hjá Reykjavíkurborg þó hann hafi sagt Dag B. Eggerts-
son vera bitran. Hvers vegna ganga Dagur, Óskar og Svandís 
ekki skrefið til fulls og setja á fót stýrihóp um málið?

Ásta Möller fór heldur betur fram úr sjálfri sér og þinginu 
öllu þegar hún í eigin nafni óskaði eftir umsögnum um 
sjúkratryggingafrumvarpið. Málið var viðkvæmt fyrir og 
mátti ekki við svona rugli. Ásta hleypti að óþörfu illu blóði í 
stjórnarandstöðuna og hefur að líkindum skaðað meðferð málsins. 

Í stjórnarandstöðu hefði Lúðvík Bergvinsson farið sótillur í pontu og helt sér 
yfir Ástu og ríkisstjórnina alla vegna svona vinnubragða. En nú er Lúðvík stjórn-
arliði og segir þetta engu máli skipta.

Glitnir sagði 88 manns upp störfum á miðvikudag. Fjöldauppsagnir hafa oft 
orðið tilefni umræðna á Alþingi. Ekki núna. Menn meta það sjálfsagt svo að 
þeir felli ekki pólitískar keilur með því að hafa áhyggjur af bankastarfsmönn-
um. Það er aðeins vænlegt til vinsælda að tala illa um þá.

Magnús Þór Hafsteinsson er hinn hróðugasti eftir að hafa komið sér út úr 
trúnaðarstöðum í bæjarstjórn Akraness. „Aldrei hef ég upplifað þvílíkan með-
byr með mínum málstað og nú,“ segir hann. 

„Þetta er einhver dapurlegasta ræða sem ég hef hlustað á í Alþingi,“ sagði 
Ögmundur Jónasson eftir að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir hafði sagt mikilvægt 
að samstaða náist um ný eftirlaunalög meðal þingmanna allra flokka. Hvar 
hafa hlustir Ögmundar verið í þau þrettán ár sem hann hefur setið á þingi?

Starfsáætlun þingsins er svo niðurnjörfuð að ekki kemur til greina að lengja 
starfstíma þess til að afgreiða breytingar á eftirlaunalögum þingmanna. Þetta 
upplýsti Sturla Böðvarsson í Mogganum í vikunni. Sama dag sagði Fréttablaðið 
frá því að eldhúsdagsumræður hafa verið fluttar frá miðvikudegi til þriðjudags 
að ósk RÚV sem vildi heldur sýna frá fótboltaleik en umræðunum á miðviku-
deginum. Starfsáætluninni er semsagt hægt að breyta þegar RÚV biður um 
það en ekki þegar setja þarf lög. 

Karl V. Matthíasson, þing-
maður Samfylkingarinnar í 
Norðvesturkjördæmi, 
hefur einkum beitt sér í 
alþjóðamálunum á þinginu 
í vetur. 

Hann hefur verið fyrsti 
flutningsmaður fimm þing-
mála sem öll eru þingsá-
lyktunartillögur. Öllum var 
þeim dreift í þinginu í lok 
nóvember. 

Fyrsta málið fjallar um 
samvinnu um öryggis- og 
björgunarmál milli Vestur-
Norðurlandanna, annað 
snýst um stofnun norræns 
lýðháskóla, það þriðja um 
skyldunámsefni fyrir ungl-

inga um ólík kjör og hlut-
skipti kvenna á norðurslóð-
um, fjórða um samstarf milli 
slysavarnafélaga og björg-
unarsveita á sjó og landi í 
vestnorrænu löndunum og 
það fimmta gerir ráð fyrir 
samvinnu vestnorrænu 
landanna um rannsóknir á 
helstu nytjastofnum sjávar 
innan lögsögu þeirra. 

Karl er formaður Íslands-
deildar Vestnorræna ráðs-
ins. Markmið ráðsins er að 
starfa að hagsmunum Fær-
eyja, Grænlands og Íslands, 
gæta auðlinda og menningar 
Norður-Atlantshafssvæðis-
ins og auka norræna sam-

1. þingmaður Vestnorrænakjördæmis

KARL V. MATTHÍASSON á fundi hjá 
Vestnorræna ráðinu.

„Ég styð eindregið þá kröfu sem hér hefur komið 
fram frá formanni þingflokks Vinstrihreyfingarinnar 
– græns framboðs um að umsvifalaust verði gert hlé 
á þessum fundi.“

Álfheiður Ingadóttir VG

„Væri ekki nær að taka þó ekki væri nema einn 
milljarð af þessum 1,5 milljarði sem á að verja til 
heræfinga og hernaðarútgjalda til að styrkja 
almenna löggæslu í landinu, herra forseti?“

Jón Bjarnason VG

„Kæmi til greina að banna trygg-
ingafélögum að taka við erfða-
upplýsingum frá viðskiptavinum 
sínum eins og Læknafélag Íslands 
hefur lagt til við Alþingi?“

Þannig hljóðaði spurning sem 
Þuríður Backman VG lagði fyrir 
Guðlaug Þór Þórðarson heilbrigð-
isráðherra í apríl. 

Svarið barst í fyrradag.  
Tryggingafélögum er nú þegar 

óheimilt að taka við slíkum upp-
lýsingum. Ákvæði þess efnis var 
fest í lög um vátryggingasamn-
inga í desember. 

Þuríður spurði líka hvernig ráð-
herra hygðist bregðast við sölu 
upplýsinga um erfðamengi með 

tilliti til persónuverndar, vátrygg-
inga, atvinnuöryggis og geymslu 
gagna. Ráðherra svarar því til að 
ekki sé ljóst hvort þjónustan sé 
heilbrigðisþjónusta, það sé lög-
fræðilegt álitamál. 

Enn fremur spurði Þuríður 
hvort ráðherra teldi að bregðast 
yrði við sölu upplýsinga um erfða-
mengi með lagabreytingum. 

„Ef þjónustan telst ekki vera 
heilbrigðisþjónusta verður ekki 
séð að heilbrigðisráðherra eða 
landlæknir hafi heimildir í lögum 
til að setja reglur um þjónust-
una,“ svarar ráðherra.

Þá veit Þuríður það.

Svarið lá fyrir í desember

GUÐLAUGUR ÞÓR 
ÞÓRÐARSON

ÞURÍÐUR
BACKMAN

Jón Bjarnason, þing-
maður VG í Norðvestur-
kjördæmi, hefur ráðið 
sér aðstoðarmann, líkt 
og þingmenn lands-
byggðarkjördæmanna 
hafa rétt á að gera. 
Heitir sá Huginn Freyr 
Þorsteinsson. 

Fyrir rúmum mánuði var upplýst 
að Þuríður Backman, þingmaður VG í 
Norðausturkjördæmi, hefði ráðið sama 
Huginn Frey sem aðstoðarmann sinn. 

Aðstoðarmönnum þingmanna er 
ætlað að aðstoða þá heima í kjördæm-
unum. Starfssvæði Hugins nær því frá 
Akranesi, um Vestfirðina og gjörvalt 
Norðurlandið, austur á Hérað og niður 
Austfirðina, alla leið til Djúpavogs. 

Tveggja kjör-
dæma maður

HUGINN 
FREYR

Alls óljóst er hver örlög 
þingsálykunartillögu um 
eflingu íslenska geitfjár-
stofnsins verða. Örfáir dag-
ar eru eftir af vorþingi.

Jón Björn Hákonarson, varaþing-
maður Framsóknarflokksins, er 
fyrsti flutningsmaður tillögunnar 
en meðflutningsmenn koma úr 
öllum þingflokkum. 

Í tillögunni segir að Alþingi feli 
landbúnaðarráðherra að beita sér 
fyrir eflingu íslenska geitfjár-
stofnsins. Í því skyni verði bænd-
ur sem vilji vinna geitfjárafurðir 
til sölu og þeir sem halda geitfé 
sérstaklega aðstoðaðir. Einnig 
verði kannað hvernig fjölga megi 
stöðum á landinu þar sem geit-
fjárrækt fer fram. Þá verði hafn-
ar erfðarannsóknir á stofninum 
og nýtt til þess þekking sérfræð-
inga í Landbúnaðarháskólanum á 
Hvanneyri og á tilraunastöðinni á 
Keldum. 

Eftir fjörutíu mínútna langar 
umræður í þinginu var málinu 
vísað til sjávarútvegs- og land-

búnaðarnefndar. Þar er það enn. 
„Málið er ennþá til athugunar,“ 
sagði Arnbjörg Sveinsdóttir, for-
maður sjávarútvegs- og landbún-
aðarnefndar, í samtali við Frétta-
blaðið og bætti við að ómögulegt 
væri að segja til um framhaldið. 

Á annan tug mála er til með-
ferðar nefndarinnar – þar á meðal 
umdeild matvælalöggjöf Evrópu-
sambandsins, sem verja þarf 
drjúgum tíma í að fara yfir. 

Í greinargerð tillögunnar segir 
að íslenski geitastofninn sé ein-
stakur í sinni röð sakir hreinleika. 
Stofninn sé sá sami frá landnáms-
öld að því er varðar blöndun við 
aðra stofna. Einungis rétt rúm-
lega 400 vetrarfóðraðar geitur 
séu í landinu í 45 hjörðum og 
stofninn því í útrýmingarhættu.

Í greinargerðinni kemur fram 
að ekki hafi fengist leyfi hjá yfir-
dýralækni til að flytja geitur á ný 
svæði sökum varnarlína vegna 
sauðfjársjúkdóma þó að aldrei 
hafi greinst riða í geitfé hér á 
landi.

Ríkissjóður greiðir fimm þús-
und krónur með hverri skýrslu-
færðri geit á ári.

Óvíst um afdrif tillögu um 
eflingu geitfjárstofnsins

Úr umræðum um málið

„Þessi skepna sem var áður fyrr 
kölluð kýr fátæka mannsins og 
var leið fátækra búsetumanna 
til að hafa mjólk ofan í börn sín 
og naut engrar virðingar á við 
íslensku kúna, framtíðarhlutverk 
hennar verður kannski akkúrat á 
hinum enda mannlífsins, það er 
að framleiða fyrir okkur fágætar, 
torfengnar og dýrar lúxusvörur.“

Bjarni Harðarson Framsóknar-
flokki

„...í þriðja lagi býður geitin okkur 
upp á stökurnar eða geitaskinnið 
sem er einstakt til bókbands.“

Bjarni Harðarson Framsóknar-
flokki

„Dæmi er um að barn með 
langvarandi óþol fyrir brjósta-
mjólk hafi á einum eða tveimur 
sólarhringum lagast af þeirri 
magakveisu sem því fylgdi með 
því að neyta geitamjólkur í einn 
sólarhring.“

Atli Gíslason VG

„Ég tel reyndar að ráðherra 
beri lagaskylda til að grípa inn í 
og tryggja stöðu þeirra sem búa 
með geitfé og leggja vinnu og allt 
sitt í að halda í stofninn og hið 
dýrmæta erfðaefni sem það er.“

Jón Bjarnason VG

„Það má vera að mörgum 
þyki lítt merkilegt að ræða hér 
sérstaklega um stöðu íslenska 
geitastofnsins en hér hefur verið 
farið mörgum orðum um mikil-
vægi hans og mikilvægi þess að 
viðhalda honum.“

Jón Gunnarsson Sjálfstæðis-
flokki

„Málefni íslenska geitastofnsins 
er hluti af byggðaþróun sem við 
viljum snúa við.“

Jón Gunnarsson Sjálfstæðis-
flokki

ORÐRÉTT

GEIT OG KIÐLINGUR Íslenski geitfjárstofninn er í útrýmingarhættu. 
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Toppur 2 ltr. - 3 tegundir
98 kr/stk. áður 179 kr/stk.

45%
afsláttur

Nettó samlokubrauð - gróft
99 kr/pk. áður 198 kr/pk.

50%
afsláttur

Brazzi 1 ltr. - 4 tegundir
77 kr/stk. áður 119 kr/pk.

35%
afsláttur

Goða alvöru hamborgarar - 2x 175 gr.
398 kr/pk. áður 568 kr/pk.

30%
afsláttur

Goða blandað hakk
659 kr/kg áður 1.099 kr/kg.

40%
afsláttur

Goða grísalund meistarans
1.749 kr/kg. áður 2.498 kr/kg.

30%
afsláttur

Þykkvabæjar franskar - Tilboð 700 gr.
99 kr/pk. áður 198 kr/pk.

50%
afsláttur
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TÓNLISTARKONAN ENYA ER 47 
ÁRA.

„Ég get aðeins verið sú sem 
ég er.“

Írska söngkonan Enya söng 
bakraddir með hljómsveit-

inni Clannad í upphafi níunda 
áratugarins, en sló í gegn á 
heimsvísu í kjölfar tónlistar 

sem hún samdi og söng í sjón-
varpsþáttum BBC um Kelta 

árið 1987.

MERKISATBURÐIR
1724 Mývatnseldar hefjast 

og standa með hléum í 
fimm ár.

1756 Bretland lýsa yfir stríði við 
Frakkland, sem stendur 
yfir í sjö ár.

1846 Antoine Joseph Sax fær 
einkaleyfi á saxófóni.

1916 Breskur sumartími er 
kynntur til sögunnar í 
fyrsta sinn.

1920 Hollenska flugfélagið KLM 
er stofnað. 

1940 Breskir hermenn koma til 
Akureyrar með varðskip-
inu Ægi, viku eftir upphaf 
hernámsins.

1949 Bresk stjórnvöld viður-
kenna Lýðveldið Írland. 

1997 Sylvester Stallone kvænist 
Jennifer Flavin í Lundún-
um.

Það var þennan dag fyrir 38 
árum að hinn merki, norski 
landkönnuður Thor Heyer-
dahl náði að sigla papírus-
bát yfir Atlantshafið.

Heyerdahl hafði látíð 
smíða tvo báta úr papírus-
sefi á árunum 1969 og 1970 
og freistaði þess að komast 
á þeim yfir Atlantshafið frá 
ströndum Marokkó í Afríku, 
en bátarnir voru byggðir á 
teikningum og líkönum Forn-Egypta. 

Fyrsta bátinn, sem Heyerdahl nefndi Ra, smíð-
uðu bátasmiðir í lýðveldinu Chad úr reyr sem 
þeir fengu úr Tana-vatni í Eþíópíu og settu á flot 
við strendur Marokkó. Eftir fáeinar vikur í leið-
angri sínum yfir hafið tók Ra á sig sjó eftir að 
áhöfnin gerði á bátnum smábreytingar og tók  

fljótlega að svigna og brotna. 
Báturinn var yfirgefinn, en ári 
síðar komst á flot Ra II, sem 
byggður var úr papírusreyr úr 
Titicaca-vatni í Bólivíu, og í 
þetta sinn með afbragðs ár-
angri. Ra II náði ströndum 
Barbados og sýndi fram á að 
sjófarendur hefðu getað kom-
ist yfir Atlantshafið með því 
að sigla meðfram Kanaríeyja-
straumnum. 

Megintilgangur ferðanna var að sannreyna sjó-
færni fornra skipa sem smíðuð voru úr flothæf-
um reyr og þeim verið siglt milli fjarlægra þjóða 
og menningarheima á forsögulegum tímum.

Lesa má um leiðangra Thors Heyerdahls í bók-
inni The Ra Expeditions, eða sjá víðfræga heim-
ildarmynd um ferðalög Ra-skipastólsins.

ÞETTA GERÐIST:  17. MAÍ 1970

Á papírusbáti yfir Atlantshafið

Þjóðhátíðardagur Norðmanna er í dag. 
Af því tilefni stendur norska sendiráð-
ið og Félag Norðmanna á Íslandi fyrir 
hátíðahöldum frá morgni til kvölds, en 
alls búa á Íslandi um 300 norskir ríkis-
borgarar sem öllum er árnað heilla á 
þessum degi.

„Félag Norðmanna á Íslandi var 
stofnað 1933 og ári síðar er hald-
ið fyrsta 17. maí-ballið í Reykjavík,“ 
segir Per R. Landrø, menningarfull-
trúi norska sendiráðsins á Íslandi.

„Hátíðahöldin tóku á sig form-
legri blæ á stríðsárunum, en síðan 
1943 hefur dagskráin hafist í Foss-
vogskirkjugarði og frá árinu 1947 við 
minnisvarða þeirra 36 norsku her-
manna sem fórust hér á tímum seinni 
heimsstyrjaldarinnar. Þar leggjum við 
blómsveig í minningu látinna, syngj-
um þjóðsönginn og þjóðarsálminn 
og hlustum á hátíðarræðu Margit F. 
Tveiten sendiherra. Að því loknu göng-
um við að öðrum minnisvarða í Naut-
hóls vík, þar sem norsk flugsveit hafði 
aðsetur á stríðsárunum,“ segir Per 
sem búið hefur á Íslandi í árafjöld.

„Fjöldi Norðmanna hérlendis hefur 
haldist svipaður í mörg ár og er lít-

ill í samanburði við þá mörgu Íslend-
inga sem búsettir eru í Noregi, en þeir 
eru vel á fimmta þúsund. Flestir flytj-
ast hingað út af ástinni og vissulega 
auðvelt fyrir Norðmenn að flytjast 
búferlum til Íslands. Við erum jú ná-
skyldar þjóðir og norskt blóð í æðum 
Íslendinga og í Landnámabók segir að 
hér hafi norskir  kóngar og hefðarfólk 
hafið landnám,“ segir Per brosmildur.

„Í Noregi er 17. maí ávallt tileink-
aður börnunum. Hátíðahöld eru mun 
stórtækari en á þjóðhátíðardegi Ís-
lendinga og mikið lagt upp úr barna-
skrúðgöngum sem ganga tímunum 
saman fram hjá konungshöllinni þar 
sem kóngafólkið stendur og veifar frá 
svölum sínum allan tímann. Við gerum 
vitaskuld líka vel við norsku börn-
in okkar með leikjum, söng, pylsum 
og ís, að norskum sið, í Norræna hús-
inu klukkan hálfellefu og göngum 
svo fylktu liði með lúðrablæstri yfir 
í Dómkirkjuna þar sem séra Hjálmar 
Jónsson prédikar í þjóðhátíðarmessu 
klukkan tvö. Þar flytur hátíðarræðu 
frú Bjørg Juhlin, sem er móðir Sivjar 
Friðleifsdóttur, sem flutti ræðuna í 
fyrra, en Bjørg er 100 prósent norsk 

en Siv er 50 prósent norsk,“ segir Per 
kátur og rifjar upp tilurð þjóðhátíð-
ardagsins. „Stjórnarskrá Noregs var 
undirrituð 17. maí 1814 og þá losnuð-
um við undan Dönum. Áfram vorum 
við undir konungsveldi Svíþjóðar til 
ársins 1905 að Noregur var gefinn til  
baka af Svíum,“ segir Per, sem eftir 
messuhlé fer til hátíðarmóttöku norska 
sendiráðssins í Norræna húsinu klukk-
an fimm og þaðan á samkomu Hjálp-
ræðishersins í Herkastalanum klukk-
an sjö, en tengls Noregs og hersins eru 
rótgróin og sterk.

„Deginum fylgir alltaf mikil og 
sérstök stemning, og þeir sem eiga 
norska þjóðbúninga í fórum sínum 
skarta þeim í tilefni dagsins. Heimþrá 
og söknuður eftir fósturjörðinni lætur 
vissulega á sér kræla; ekki síst eftir 
að auðveldara var að ná útsendingum 
norska ríkissjónvarpsins og sjá frá 
17. maí-skrúðgöngum héðan og þaðan 
í Noregi. Það hríslast óneitanlega um 
mann geðshræring að fylgjast með 
prúðbúnum börnum ganga framhjá 
konungshöllinni og sumir fá eflaust 
ljúfsár tár á hvarminn.“

thordis@frettabladid.is

NORÐMENN Á ÍSLANDI:  HALDA ÞJÓÐHÁTÍÐARDAG NOREGS HÁTÍÐLEGAN Í DAG

Heimþrá, söngur, ís og pylsur

ÞJÓÐHÁTÍÐARDAGUR Per R. Landrø er menningarfulltrúi Norska sendiráðsins á Íslandi, en sendiráðið ásamt Félagi Norðmanna stendur 
fyrir fjölbreyttum hátíðahöldum frá morgni til kvölds í tilefni dagsins. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Elskulegur faðir og tengdafaðir,

Jock Kim Tan (Jimmý)
er látinn.
Minningarathöfn verður auglýst síðar.

Júlía Tan Kimsdóttir   
Alex Tan Kimsson
Kristján Arnar.

Steinsmiðja
• Viðarhöfða 1 
• 110 Reykjavík 
•  566 7878 
• Netfang: rein@rein.is

• Vönduð vinna

REIN

Legsteinar 
í miklu úrvali

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Jón Ingvarsson 
bóndi, Skipum, Stokkseyrarhreppi,

andaðist á Hjúkrunarheimilinu Kumbaravogi 8. maí.  
Útför hans fer fram frá Stokkseyrarkirkju laugardaginn 
17. maí kl. 14.00.

                      Ingigerður Eiríksdóttir
Gísli Vilhjálmur Jónsson Herdís Hermannsdóttir
Móeiður Jónsdóttir Ólafur Benediktsson
Ragnheiður Jónsdóttir Vilhjálmur Vilmundarson
                 barnabörn og barnabarnabörn.

AFMÆLI

GUNNLAUG-
UR STEFÁNS-
SON prestur 
er 56 ára.

ÞORGILS 
ÓTTAR 
MATHIESEN 
viðskipta-
fræðingur er 
46 ára.

„Kæri borgarstjóri“ er yfirskrift sýningar sem opnar í 
Tjarnarsal Ráðhúss Reykjavíkur í dag kl. 15.00. Tilefnið 
er að öld er liðin frá því fyrsti borgarstjórinn var kjörinn 
í embætti í Reykjavík. Embætti borgarstjóra var auglýst 
laust til umsóknar í Ingólfi hinn 23. febrúar 1908 og sóttu 
þeir Knud Zimsen bæjarfulltrúi og Páll Einarsson, sýslu-
maður í Hafnarfirði, um stöðuna. Páll var kjörinn borgar-
stjóri til sex ára og hann réðst meðal annars í ýmsar mik-
ilsverðar framkvæmdir á borð við vatnsveitu, hafnargerð, 
holræsi og gasstöðvar sem áttu sinn þátt í því að breyta 
Reykjavík úr smábæ í borg. 

Síðastliðin 100 ár hafa hafa nítján manns setið á borg-
arstjórastóli. Ellefu þeirra eru á lífi í dag og leggja sitt 
af mörkum til sýningarinnar og koma meðal annars fram 
í stuttri heimildarmynd. Þar segja þeir í stuttu máli frá 
samskiptum sínum við borgarbúa í embættistíð sinni auk 
þess sem myndir af þeim við sína uppáhaldsstaði í borginni 
verða til sýnis. Áhersla er lögð á að varpa ljósi á þróun sam-
bands borgarbúa við borgarstjóra í gegnum tíðina. Meðal 
annars með bréfum sem borgarbúar hafa sent borgarstjór-
um og eru nú geymd á Borgarbókasafni Reykjavíkur. Auk 
þess prýða sýninguna ýmsir munir, viðtöl og ljósmyndir úr 
sögu Reykjavíkur. Sýningin er opin almenningi og stendur 
til 25. maí næstkomandi.

Borgarstjórar í öld

Ó BORG MÍN BORG Öld er síðan fyrsti borgarstjóri var kjörinn í emb-
ætti í Reykjavík. Af því tilefni opnar í dag sýningin „Kæri borgarstjóri“ í 
Tjarnarsal Ráðhúss Reykjavíkur.



Stækkanleg borð,
fáanleg í þremur stærðum:
160x100(248)

Verð: 128.000,-
200x110(288)

Verð: 139.000,-
140x140(230)

Verð: 146.000,-

Paris leðurstóll
Bakhæð: 106cm
Fáanlegur í svörtu, hvítu og brúnu leðri

Verð áður: 17.500,-
-20%
Verð nú: 14.000,-

Vegghengdur skenkur
Eik-hvítt háglans
Fáanlegur í þremur stærðum: 
120cmX40cmXH: 60cm

Verð: 76.000,-
180cmX40cmXH: 60cm 

Verð: 98.000,-
240cmX40cmXH: 60cm

Verð: 128.000,-

Sófaborð m/skúffu
Einnig fáanlegt m/sandblásnu gleri
Stærð: 130cmX70cm
Einnig fáanlegt í stærð: 90cmX90cm
m/sandblásnu gleri

Verð: 58.000,-

NÝ SENDING AF STÆKKANLEGUM EIKARBORÐUM
Stækkanlegt borð
Stærð: 160X100X(248)

Verð: 89.000,-

VIP leðurstóll
Bakhæð: 102cm
Fáanlegur í svörtu, hvítu og brúnu leðri

Verð áður: 15.800,-
-20%
Verð nú: 12.640,-

MIKIÐ ÚRVAL AF STÓRUM OG MJÚKUM SÓFUM
Fatcat tungsófi
Stærð: 320X165
Fáanlegur í nokkrum litum
Færanleg tunga

Romeo leðursófasett 3+1+1

Verð: 295.000,-
Einnig fáanlegur í tungusófa eða 4 sæta sofa

Opið: mán-fös 10:00-18:00 - lau 10:00-16:00 - sun 13:00-16:00 - Bæjarlind 12 - S: 544 4420 - www.egodekor.is

Borðstofuskenkur
Stærð: 180cmX45cmXH: 125cm

Verð: 118.000,-

Verð áður: 187.000,-
-15%
Verð nú: 158.950,-



28  17. maí 2008  LAUGARDAGUR

Hver er ykkar fyrsta minning um 
hvor aðra?
Eva: Ég skildi ekki af hverju Gerð-
ur og þulirnir almennt á RÚV voru 
svona mæðuleg. Mér fannst alltaf 
svo skrítið að allir skyldu vera að 
hlusta á þetta mæðulega fólk. Af 
hverju enginn var að hlusta á eitt-
hvað glatt fólk. Þetta var auðvitað 
fyrir Rás 2.
Gerður: En fyndið. 
Eva: Já, þetta er allavega svona 
fyrsta minning mín almennt um 
þulina. Og ég ruglaði ykkur auð-
vitað öllum saman á þessum aldri.
Gerður: Manni var alltaf sagt að 
vera kurteis í orðum og tali þannig 
að Evu Maríu hefur fundist það 
sem okkur var kennt að væri kurt-
eisi vera mæðulegt. Ég man hins 
vegar fyrst eftir Evu Maríu í sjón-
varpinu. Ég man að ég sagði við 
manninn minn að þessi ætti eftir 
að verða eitthvað og hann var 
alveg sammála mér. Enda kemur 
alltaf einhver svona þægilegur 
svipur yfir andlit hans þegar hún 
birtist á skjánum og ég heyri hann 
tauta við sjálfan sig: Mikið er hún 
lagleg, mikið er hún falleg. 

Öll í hafragrautnum
Hvað vitið þið um persónuhagi og 
áhugamál hvor annarrar? 
Eva: Oh, ég veit svo ógeðslega 
mikið um Gerði.
Gerður: Ég veit að Eva María 
hefur óskaplega mikla þörf fyrir 
að berjast fyrir þessum gömlu 
ljótu húsum á Laugaveginum. 
Þessi elska er öll í því að reyna að 
varðveita þessi hús sem byggð 
voru af vanefnum og úr vondum 
við en ég ætla ekki að leggja stein 
í götu hennar. Hins vegar væri 
gaman að geta gengið niður Lauga-
veginn án þess að finnast hann 
ræfilslegur. Þú verður að fyrir-
gefa mér Eva María mín. Svo held 
ég að Eva María sé jurtaæta. Nei? 
Ó, en þú ert allvega öll í heilsu-
fæðunni og hafragrautnum. Og 
það er bara fínt. En ég, þetta tut-
tugu árum eldri en hún, er í öðru.
Eva María: Ertu í Kókópöffsinu?
Gerður: Já, nei, nei. En ég dett 
stundum í kók og Prins Póló. Ég 
viðurkenni það. Svo veit ég að Eva 
María á alveg ægilega skemmti-
legan karl, hann Óskar, sem hefur 
meðal annars búið til frábæra 
þætti fyrir sjónvarpið. Eva María 
er líka alltaf ákaflega fallega 
klædd. Og þegar hún kemur stund-
um upp í Efstaleitið með dóttur 
sína elstu yfir vetrartímann eru 
þær jafnvel í svipuðum kápum. 
Eins og var hér oft fyrr á tímum. 
Meira veit ég ekki um þessa 
elsku.
Eva María: Gerður á líka rosalega 
góðan karl sem hún segir að þoli 

sig eftir öll þessi ár. Síðan er hún 
mjög dugleg og flínk í höndunum 
og alltaf að föndra en hún er mesta 
jólabarn sem ég veit um. Gerður 
er mjög góð og hlý við fólk og 
hefur greinilega áhuga á að rækta 
þá hlið því annars væri hún varla 
með Óskalagaþáttinn sinn – Óska-
stundina. Aðrir persónulegir 
hagir, bíddu nú við. Ertu ekki 
stundum í hjólhýsi?
Gerður: Nei, aldrei verið í hjól-
hýsi. Við ákváðum bara að búa 
okkur til lítinn sætan sumarbú-
stað, við hjónin. 
Eva María: Já, það var eitthvað 
vissi ég. Og hann hlýtur þá að vera 
allur úti í föndri? 
Gerður: Já og nei. Sveini finnst 
nefnilega stundum eins og þetta 
sé orðið einum of og þá tek ég eitt-
hvað niður. 
Eva María: Þetta er nefnilega svo-
lítið skemmtileg öfgafull hlið á 
henni. 

Óþolandi barn 
Að upphafinu. Hvert var ykkar 
fyrsta opinbera verkefni í fjöl-
miðlaheiminum? 
Eva María: Það fyrsta? Manst þú 
þitt Gerður? 
Gerður: Ætli það séu ekki Lög 
unga fólksins. Þá var ég búin að 

vinna í nokkur ár á auglýsinga-
deildinni. Fyrsta lagið sem ég 
kynnti getur vel hafa verið Hey 
Paula.
Eva María: Mitt fyrsta verkefni í 
fjölmiðlum hefur verið saga sem 
ég sendi í Stundina okkar. Í kjöl-
farið var ég beðin að koma og lesa 
hana upp og þátturinn kom einnig 
á leikskólann sem ég var á til að 
taka upp myndefni með. Þeir 
fylgdust með mér leika og það var 
hryllilegt. Í þessu broti sem þeir 
sýndu var ég nefnilega svo leiðin-
legt barn að ég skil ekki að nokkur 
hafi viljað leika við mig. Ég var 
búðarkonan í búðinni og krakk-
arnir sem reyndu að versla af mér 
kökur og annað fengu alltaf sama 
svarið, sama hvað spurt var um: 
„Þetta er ekki til sölu.“ Þannig að í 

Stundinni okkar leit út fyrir að ég 
væri algjörlega óhæf í hópi barna. 
Það varð einnig annar skandall í 
þessu innslagi. Andrés Indriða-
son, sem var upptökustjórinn, 
spurði mig: Hefurðu skrifað ein-
hverjar aðrar sögur? Og ég svara: 
„Já, ég skrifaði söguna um hana 
Fóu feykirófu.“ Og þrátt fyrir að 

hann segði við mig að hún sé nú 
þegar til held ég mínu til streitu 
og svara: „Nei, nei, ég skrifaði 
hana.“ Ég hugsa alltaf um þetta 
þegar ég sé Andrés Indriðason, 
sem er mjög oft þar sem hann 
vinnur eiginlega á næsta bás við 
mig. 

Egglos fegrar röddina
Hver er galdurinn á bak við góða 
útvarpsrödd? Hvað er skemmti-
legast að lesa og hvað er leiðinleg-
ast að lesa í þulastarfinu í útvarp-
inu? 
Eva María: Mér skilst að allar 
konur séu með nokkuð góða 
útvarpsrödd þegar þær eru með 
egglos.  
Gerður: Já, ég heyrði það um dag-
inn. Það yrði þá á 28 daga fresti 

sem hægt væri að mæta til vinnu í 
útvarpið hefði maður ekki röddina 
annars öllu jafna. 28 starfsmenn. 
Ég hugsa hins vegar að rödd sé 
fyrst og fremst guðsgjöf. Að 
kunna að anda rétt. Svo þarf líka 
að kunna að láta fólk ekki irritera 
sig, ef einhver er að angra mann 
rétt fyrir útsendingu verður 

maður bara að gleyma því þar til 
heim er komið og þá má alveg 
gráta í sturtunni. 
Eva María: Ég hef tekið eftir því 
að ef maður er stressaður eða 
feiminn eða eitthvað svona, þá er 
ekki gott að hlusta á mann. En ef 
maður er alveg pollrólegur þá 
gengur þetta. Mér finnst leiðinleg-
ast að lesa auglýsingar í boðhætti. 
Komdu, gerðu þetta, kauptu, og 
svo framvegis. Og notalegast er 
að lesa dánarfregnir.
Gerður: Við erum nákvæmlega 
eins þarna Eva! Að lesa dánar-
fregnir finnst mér afskaplega 
gott. Og þessar auglýsingar um að 
þú eigir að gera þetta og fara 
þangað geta virkað svo ókurteisar 
og hreinlega óþægilegar. Ég 
gleymi því heldur aldrei þegar 

leikritið Píkusögur var á fjölun-
um. Ég roðnaði í hvert einasta 
skipti sem ég þurfti að lesa þetta 
og það lá við að ég hvíslaði titilinn. 
Svo venst maður að vísu öllu en 
allt sem lýtur að því að vera pínu-
lítið dónó finnst mér alltaf erfitt. 
Eva María: Það er kannski ekki 
„skemmtilegast“ að lesa dánar-
fregnir og jarðarfarir en það er 
samt hápunktur vaktarinnar. Það 
er svo mikil virðing, samkennd og 
væntumþykja fólgin í þeim lestri. 
Og fyrst þú ert að tala um Píku-
sögur Gerður, finnst mér reyndar 
oft dálítið hressandi þegar maður 
er að lesa auglýsingar og það 
kemur eitthvað óviðeigandi í til-
kynningarnar. 
Gerður: Ég man einmitt eftir öðru 
slíku, þegar hljómsveitin Sarð-
naggar auglýsti tónleika. Við 
Ragnheiður neituðum að lesa þetta 
og ég fékk svoleiðis í hausinn 
hvers lags aumingjar við værum 
frá þeim sem var í forsvari fyrir 
hljómsveitina. Ég var kölluð 
pempía og allt í þessum dúr. Okkur 
fannst þetta bara svo asnalegt ein-
hvern veginn. 
Ef þið mættuð velja ykkur tvo 
Íslendinga í útvarpið með fallegar 
og þægilegar raddir, sem ekki hafa 
unnið í útvarpi áður – hverja mynd-
uð þið fá? 
Gerður: Ég get strax nefnt einn 
mann sem mér finnst með svo fal-
lega rödd. Sigurður Jónsson hjá 
Kaupmannasamtökunum. Ég hef 
heyrt í honum í Laufskálanum og 
ég man að ég sagði við hann þegar 
hann kom fram að hann ætti nú að 

Verst að lesa 
í boðhætti
Gerður G. Bjarklind skilur ekkert í því af hverju 
Eva María Jónsdóttir vill púkka upp á gömlu 
húsin við Laugaveg. Evu Maríu fannst Gerður 
hljóma mæðulega þegar hún var yngri og skildi 
ekki af hverju fólk var ekki frekar að hlusta á 
glaðar raddir. Júlía Margrét Alexandersdóttir hitti 
þjóðarraddirnar tvær sem þykir báðum notalegast 
að lesa dánartilkynningar og jarðarfarir. 

HAFRAGRAUTUR OG HJÓLHÝSI Eva María Jónsdóttir hélt að Gerður G. Bjarklind ætti hjólhýsi og Gerður hélt að Eva María væri 
grænmetisæta. Hvorugt reyndist rétt. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Á RÖKSTÓLUM

Mér finnst oft dálítið hressandi þegar maður er að lesa 
auglýsingar og það kemur eitthvað óviðeigandi í tilkynn-
ingarnar. 
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➜ VISSIR ÞÚ AÐ...

...á milli Evu Maríu og Gerðar eru 29 ár.

...þær tilheyra báðar íhaldssömum stjörnumerkjum; Eva 
María er naut og Gerður er meyja.
...Eva María á í augnablikinu ekki sjónvarpstæki sem 
virkar og ætlar ekki að fá sér nýtt sjónvarp fyrr en í haust.
...Gerður horfir alltaf á fréttir og góða viðtalsþætti en 
finnst bíómyndirnar sem sjónvarpið býður upp á ekki 
nógu góðar.
...Eva María á það til að skamma börnin á dönsku, því 
þeim þykir danska svo skemmtileg.
...Gerður er afskaplega hrifin af súpum og koníakslöguð 
nautakjötssúpa í mötuneyti RÚV sló nýlega í gegn hjá 
henni.

vera í útvarpinu.
Eva María: Ég nefni Þorgerði 
Katrínu Gunnarsdóttur. Mér 
finnst hún með afskaplega gott 
smitgen frá Gunnari pabba sínum. 
Er með góðan róm og talar skýrt. 
Svo náttúrlega dauðsé ég eftir 
Kristjáni Kristjánssyni og rödd-
inni hans. 
Gerður: Hann er með afskaplega 
fallega rödd.
Eva María: Og skemmtilega fúl-
lynda.
Gerður: Já, hann gat snúið svolítið 
upp á sig. Og var kúl.
Eva María: Ég elskaði það. 

Komdu á Píkusögur 
Íslendingum finnst alltaf skemmti-
legast þegar einhver gerir eitthvað 
af sér. Hver eru eftirminnilegustu 
mistökin ykkar úr vinnunni hingað 
til?
Eva María: Það er örugglega eitt-
hvað hræðilegt sem maður reynir 
að gleyma. Ég lenti til dæmis í 
svipuðu og Lára Ómarsdóttir en 
þá fór ég í loftið þar sem ég var að 
æfa mig fyrir beina útsendingu 
frá einhverri þrettándabrennu. Ég 
stóð þarna og var að æfa hvað ég 
ætlaði að segja, ruglaðist eitthvað 
og byrja að blóta svona svakalega: 
„Nei, hver andskotinn, djöfulsins 
ruglið í mér...“, ekki vitandi að ég 
var í útsendingu. 
Gerður: Þetta er nú allt öðruvísi í 
útvarpinu en maður getur samt 
mismælt sig og sumir eru á því að 
það megi aldrei mismæla sig en 
auðvitað hefur maður lent í því. 
Ég er kannski svona gömul eins og 
guð má sjá en mismæli eru að 
mínu mati allt í lagi og geta fengið 
fólk til að hlæja aðeins, svo lengi 
sem maður er ekki bara að bulla. 
Eva María: Manst þú ekki eftir 
skandalnum Gerður sem mér 
hefur bara verið sagt frá, þegar 
þú varst ungur þulur og þú ert að 
biðja einhverja bátsmenn að láta 
vita af sér samkvæmt tilkynning-
arskyldu. Svo segirðu svona í 
lokin: „Elsku strákarnir mínir, lát-
iði nú vita af ykkur.“ Og þjóðin 
stóð á öndinni!
Gerður: Sagði ég þetta? Það getur 
vel verið. Ég man hins vegar vel 
eftir því þegar Arnar Jónsson 
hafði eitt sinn nýlokið lestri á mið-
degissögunni og hún var svo flott 
lesin hjá honum að ég segi svona í 
lokin að þarna sé lokið þessari frá-
bærlega vel lesnu sögu og í kjöl-
farið stoppaði síminn ekki. Ég 
hefði ekki leyfi til að dæma um 
það hvort að sagan væri góð eða 
vond eða hvort Arnar læsi hana 
vel eða illa. Þetta myndi ég flokka 
undir þegar maður er búinn að 
vera að hlusta á eitthvað stórkost-
legt og þarft svo í kjölfarið að 
segja yfirveguð: Jóna Jónsdóttir 
lék píanókonsert eftir Beethoven 
– þegar þú ert alveg í skýjunum. 

Þrjár mínútur og tuttugu sekúndur
Að lokum. Ef þið ættuð að skipta 
um hlutverk og þú Gerður ættir að 
velja viðmælanda í Sunnudags-
þátt Evu Maríu, hvern myndir þú 
velja? Og ef þú Eva María ættir til 
dæmis að velja lögin í Óskastund-
ina – hvaða þrjú lög myndir þú 
setja á fóninn?  
Gerður: Á ég að verða hún? Þá 
myndi ég sko vilja hafa einhvern 
ægilega huggulegan mann. Mér 
finnst nefnilega betra að tala við 
karla. Og ég hugsa að ég fengi 
jafnvel komment fyrir það að vera 
kannski með of marga karla hjá 
mér. 
Eva María: Já, þeir verða sem sagt 
að vera huggulegir?
Gerður: Já, þeir verða nú að vera 
sætir. Ég man til dæmis aldrei 
eftir því að hann Óskar Jónasson, 
þinn Eva María, hafi verið í við-
tali. Ég myndi bara tala við hann.
Eva María: En lög sem ég myndi 
velja. Ég myndi bara velja alveg 
ofboðslegar klisjur. Maríu Callas, 
Casta Díva líklega.
Gerður: Hvað er það lag langt 
aftur? Er það ekki alveg sex mín-
útur? 
Eva María: Jú, það er svolítið 
langt. Ég myndi líka velja Þetta 
kvöld með Ellý Vilhjálms.
Gerður: Það er 3 mínútur og 21 
sekúnda. 
Eva María: Og ég myndi velja 
Björt mey og hrein með Hall-
björgu. 
Gerður: Það er bara 2:52 minnir 
mig. Þetta er flott val, Eva. 
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Þ
essir flóttamenn 
hafa frá því í desem-
ber síðastliðnum 
dvalið í hinum svo-
nefndu Al-Waleed-
flóttamannabúðum, 

sem eru nærri landamærum 
Íraks að Sýrlandi. Í frétt á vef 
Flóttamannahjálpar Sameinuðu 
þjóðanna, UNHCR, lýsir stofn-
unin miklum áhyggjum af þeim 
aðstæðum sem fólkið í búðunum 
býr við. 

„Við erum einkum og sér í lagi 
áhyggjufull yfir skortinum á 
læknisaðstoð,“ er þar haft eftir 
Jennifer Pagonis, talsmanni 
UNHCR í Genf. „Margir af þeim 
942 manns sem í búðunum dvelja 
hafa brýna þörf fyrir læknisað-
stoð, þar á meðal móðir sjö barna 
sem þjáist af hvítblæði og sykur-
sjúkur unglingspiltur,“ segir 
hún. 

Hættulega bágar aðstæður
Sendinefnd á vegum UNHCR fór 
í heimsókn í Al-Waleed-búðirnar 
síðastliðinn sunnudag til að 
kynna sér aðstæður þar og meta 
þarfir flóttamannanna. Þeir 
fengu staðfest að Palestínumenn-
irnir þar, sem hröktust þangað 

undan ofsóknum í írösku höfuð-
borginni Bagdad, lifðu við hættu-
lega bágan kost. 

Nefndin komst að því að búð-
irnar, sem eru tjaldbúðir reistar í 
Anbar-eyðimörkinni, eru yfirfull-
ar af fólki og margir sem þar 
dvelja þjást af öndunarfærasjúk-
dómum og öðrum kvillum sem 
þarfnast viðeigandi meðferðar. 
En næsta heilsugæslustöð í Írak 
er í fjögurra akstursstunda fjar-
lægð og vegurinn liggur um 
hættuleg svæði þar sem árásir og 
tilræði hafa verið tíð. Frá því 
búðirnar voru opnaðar í lok síð-
asta árs hafa að minnsta kosti 
þrír af flóttamönnunum dáið úr 
sjúkdómum sem auðveldlega 
hefði verið hægt að lækna, þar á 
meðal hálfs árs gamalt barn. 

Hjálparstarfsmenn fjarri
Alþjóðlegum hjálparstofnunum 
er ekki leyft að vera með varan-
lega viðveru í búðunum af örygg-
isástæðum. Liðsmenn slíkra 
stofnana geta því aðeins farið í 
stakar heimsóknir þangað að degi 
til, að jafnaði frá Sýrlandi. 
Alþjóða Rauði krossinn hefur 
lagt búðunum til tjöld, vatn og 
annan búnað. 

Vegna viðvarandi ofsókna sem 
Palestínumenn í Bagdad sæta er 
búist við að straumur flótta-
manna í búðirnar muni halda 
áfram. Minnst 1.400 Palestínu-
menn eru taldir hafast við í Al-
Waleed og fleiri flóttamannabúð-
um við landamærin að Sýrlandi, í 
von um að komast yfir þau einn 
góðan veðurdag. Stjórnvöld í Sýr-
landi telja sig þegar eiga nóg með 
þau hundruð þúsunda íraskra og 
palestínskra flóttamanna sem 
þegar eru í landinu og hleypa 
ekki öðrum yfir landamærin að 
svo stöddu nema þeim sem hafa 
gild vegabréf og nægt fé til að 
framfleyta sér. 

Auk Al-Waleed eru eldri búðir 
með hundruðum palestínskra 

flóttamanna þarna við landamær-
in. Þær nefnast Al-Tanf, en sér-
staða þeirra er sú að þær eru á 
„einskismannslandinu“ á milli 
landamæra Íraks og Sýrlands. 
Þeir sem þar dvelja hafa yfirgef-
ið Írak en ekki fengið að fara inn 
í Sýrland. Þangað er ekki fleiri 
flóttamönnum hleypt. Því liggur 
straumur hinna ofsóttu Palest-
ínumanna frá Bagdad til Al-
Waleed. 

Ofsóttir gestaverkamenn
Talið er að um 34.000 Palestínu-
menn hafi dvalið og starfað í Írak 
árið 2003, þegar innrás Banda-
ríkjamanna og bandamanna 
þeirra hófst. Þetta fólk er margt 
fætt í byggðum þeim sem palest-

ínskir flóttamenn hafa búið í frá 
því árið 1948 í löndunum í kring-
um Palestínu. Til Íraks fór það 
flest sem „gestaverkamenn“ í 
stjórnartíð Saddams Hussein. 
Síðan stjórn Saddams féll hefur 
fólk úr þeirra hópi æ oftar orðið 
fyrir árásum, mannránum, 
nauðgunum og morðum. 

„Heimili Palestínumanna í Írak 
hafa orðið stöðug skotmörk 
sprengjuárása, mannrána, mis-
þyrminga, hótana, pyntinga og 

drápa. 
Það eru 
ekki til 
neinar 
áreið-
anleg-
ar tölur 

Innikróaðir í 
eyðimörkinni
Íslensk stjórnvöld hafa ákveðið að bjóða allt að 30 
manna hópi palestínskra flóttamanna hæli hér 
á landi, einstæðum mæðrum og börnum þeirra 
sem dvelja í flóttamannabúðum í Írak. Auðunn 
Arnórsson skrifar um ástandið í búðunum.

Í vikunni voru rétt 60 ár frá því að 
Ísrael lýsti yfir sjálfstæði. Það gerði 
Davíð Ben-Gurion, forsætisráð-
herra fyrstu ísraelsku bráðabirgða-
stjórnarinnar, þann 14. maí 1948, 
daginn áður en umboð Breta frá 
Þjóðabandalaginu og síðar Samein-
uðu þjóðunum til að stjórna Palest-
ínu rann út. 

Sjálfstæðisyfirlýsing bráða-
birgðastjórnar gyðinga í Palestínu 
byggði á samþykkt allsherjarþings 
Sameinuðu þjóðanna frá 29. nóvem-
ber 1947, en hún kvað á um skipt-
ingu Palestínu milli gyðinga og Pal-
estínuaraba. Framsögumaður um 
skiptingartillögu SÞ var Thor H. 
Thors, þáverandi sendiherra Íslands 
hjá SÞ. 

Abba Eban, erindreki Palestínu-
gyðinga hjá SÞ og síðar utanríkis-
ráðherra Ísraels, talar mjög lofsam-
lega um hlut Thors í stofnun 
Ísraelsríkis í æviminningum sínum 
sem út komu árið 1977. Hann segir 
þar fullum fetum, að fulltrúi smá-
ríkis í yztu höfum hafi ráðið örlög-
um heimsbyggðarinnar þennan dag. 
Íslendingar studdu málstað gyðinga 
þótt Thor tæki fram að ekki væri að 

ræða um endanlega lausn á deilu 
gyðinga og araba um yfirráð yfir 
landi í Palestínu. 

Eftir sjálfstæðisyfirlýsinguna 
voru Bandaríkin, Sovétríkin og 
mörg önnur lönd fljót til að viður-
kenna Ísrael. En það gerði ekkert 
nágrannaríkjanna. Strax næstu dag-
ana eftir 15. maí réðust hersveitir 
frá Sýrlandi, Líbanon, Jórdaníu, 
Írak og Egyptalandi inn í Palestínu 
með það að markmiði að hindra 
stofnun Ísraelsríkis. Í yfirlýsingu 
frá Arababandalaginu 15. maí 1948 
segir að arabaríkin stefni að því að 
stofna „Sameinað ríki Palestínu“ í 
stað tveggja-ríkja-lausnarinnar sem 
áætlun SÞ gerði ráð fyrir. Ráða-
menn arabaríkjanna töldu það verða 
léttan leik að yfirbuga hinn fámenna 
sjálfboðaliðaher gyðinga, Haganah. 
En gyðingar voru svo staðráðnir í að 
láta ekki „reka sig í sjóinn“ að þeir 
reyndust innrásarliðinu yfirsterk-
ari. Vopnahlé var samið snemma árs 
1949. Í stríðinu hröktust yfir 700.000 
Palestínuarabar á flótta frá því 
svæði sem Ísraelar náðu á sitt vald. 
Í kjölfarið hröktust enn fleiri gyð-
ingar frá arabaríkjunum til Ísraels. 

Ísraelsríki sextugt

MANNÚÐARHEIMSÓKN Angelina Jolie, Hollywoodstjarna og mannúðarsendiherra Sameinuðu þjóðanna, hlustar á aldraða konu í 
Al-Waleed-flóttamannabúðunum í Írak segja frá. Jolie heimsótti búðirnar í ágúst í fyrra.  NORDICPHOTOS/AFP

FYRIRHEITNA LANDIÐ: STOFNUN ÍSRAELSRÍKIS 
Uppruna Ísraelsríkis má rekja aftur til 2.000 ára gamallar óskhyggju gyðinga, sem voru dreifðir um heimsbyggðina, 
um að snúa aftur til „fyrirheitna lands” Biblíunnar. Hún hlaut byr undir báða vængi í síonistahreyfingunni á 19. öld. Í 
reynd varð Ísraelsríki nútímans til sem málamiðlun byggð á fyrirheitum stórvelda 20. aldar um að skapa gyðingum 
griðastað í Landinu helga. Til framkvæmda komu þau fyrirheit ekki fyrr en eftir tvær heimsstyrjaldir og helför sem 
útrýmdi stórum hluta gyðinga. 

ÖRLAGAÁR Palestínuarabi 
á útifundi í bænum Nablus 
á Vesturbakkanum þar sem 
atburða ársins 1948 var 
minnzt í vikunni. Samhliða 
fögnuði Ísraela yfir sjálfstæð-
isafmæli sínu minnast Palest-
ínumenn þess sem þeir kalla 
„nakba“ eða „hörmunganna“ 
sem yfir þá dundu með því 
að þurfa að gerast landflótta.  
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Handsmíðaða mótorhjólið hans Jakobs Inga 
Jakobssonar laganema nefnist The Gladiator 
og er enginn venjulegur gæðingur. Það hannaði 
Jakob algjörlega sjálfur í skylmingarþrælastíl 
og skreytti með um 200 myndum. 

„Ég hef haft óbilandi mótorhjóladellu um áratuga 
skeið en hugmyndin um að smíða hjól frá grunni eftir 
eigin höfði kviknaði vorið 2005. Mér fannst það töff 
því engin fordæmi voru fyrir því hér á landi. Hins 
vegar er það alþekkt í Bandaríkjunum og þangað sótti 
ég visku,“ segir Jakob glaðlega. Hann er að leggja 
lokahönd á hjól sem á engan sinn líka. Það er af gerð-
inni 8ball H.D. Softail Chopper og allt í Gladiator-stíl. 
Tankurinn, stýrið og felgurnar eru til dæmis eftirlík-
ing af sverðshjöltum. Nafnið, The Gladiator, er grafið 
í hjólið og eiginhandaráritun eigandans er þar líka. 

Mótorinn er Ultima 127 cc sem skilar 140 hestöfl-
um í afturdekk. „Það er orka á við tvö venjuleg Har-
ley,“ segir Jakob. Hann kveðst hafa fengið grindina 
gerða í USA eftir sinni forskrift en afganginn hafi 
hann og Óli Indian smíðað í bílskúr í Hafnarfirði og 
margir hlutar þess séu skornir út í vatnsskurðarvél. 
„Orlando myndskreytti svo græjuna fyrir mig,“ segir 
hann og sýnir listaverk á hjólinu sem sýnir fallna 
skylmingaþræla. Auk þess eru um 200 hauskúpur 
málaðar í hjólið og sextán umferðir af glæru lakki 
yfir. „Það var ansi mikil vinna í þessu enda var vand-
að geysilega til verka,“ segir eigandinn og ber lof á 
félagana sem lögðu fram ómælda vinnu. „Samböndin 
í mótorhjólabransanum eru góð og margir lögðu hönd 
á plóg svo að útkoman yrði á heimsmælikvarða og 
hjólið hæft til að fara á hvaða mótorhjólasýningu sem 
er.“ 

 gun@frettabladid.is

Gladiator á götuna
 „Svona græja leggur sig á bilinu 100-150 þúsund dollara úti í Bandaríkjunum og er metnaðarfyllsta verkefni sem ráðist hefur 
verið í af þessum toga hér á landi,“ segir Jakob Ingi Jakobsson um Gladiatorinn góða. MYND/VÍKURFRÉTTIR.

ÚT UM ALLT
Íslenska námsmenn er að 
finna víða um heim og 
þó að flestir sæki í nám 
til Norðurlandanna og 
Evrópu fjölgar þeim 
sem fara til Asíu.
FERÐIR 3

BERGMÁL TÍSKUNNAR
Kvennablaðið Le Petit Echo 
de la Mode hóf göngu sína 
í París árið 1880. Í því voru 
meðal annars leiðbeiningar 
um saumaskap, prjónaupp-
skriftir og innanhússskreyt-
ingar.
TÍSKA 4

ALLTAF BESTA VERÐIÐ

Kíkið á nýja heimasíðu okkar 

www.patti.iswww.patti.is

Visa/Euro/K-lán /RaðgreiðslurVisa/Euro/K-lán /Raðgreiðslur
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Höf›abakka 9     Sími: 511-1575     www.hreyfigreining.is
S J Ú K R A fi J Á L F U N  O G  L Í K A M S R Æ K T

Fjögurra vikna námskei› hefjast 19. maí.
Mánudaga, mi›vikudaga og föstudaga
klukkan 12.05.
A›gangur a› tækjasal fylgir.

Nú fer hver að verða síðastur 
að ná sér í Blaðbera
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..



[ ]Sumardekkin eiga að vera komin undir. Víða um land er 
þó enn snjór á vegum og hálka svo aka þarf varlega og fylgjast 
með veðurspám.

Þróa rafmagnsbíla
SAMKVÆMT ERLENDA FRÉTTA-
TÍMARITINU AUTOMOTIVE NEWS 
EUROPE VELTIR BMW ÞVÍ FYRIR SÉR 
HVORT FRAMLEIÐA EIGI OG ÞRÓA 
RAFMAGNSBÍLA.

Vitað er með vissu að stærstu 
borgir heims munu halda áfram 
að stækka og að leysa verður þau 
samgönguvandamál sem skapast í 
kringum stækkandi borgir. 
BMW telur að rafmagnsbílar geti 
verið góð lausn á styttri vega-
lengdum og þéttbýlum svæðum. 
Undanfarin ár hefur BMW verið 
leiðandi í þróun vetnisbíla. 
Mikilvægi Kaliforníu sem markað-
ar fyrir lúxusbíla þýska bílarisans 
þykir auka líkurnar á því að raf-
magnsbílar bætist í hóp jeppa- og 
fólksbílalínu BMW.  - mmr

Gunnar Ingi Arnarson er stolt-
ur jeppaeigandi og hefur verið 
lengi. Jeep Wrangler var fyrsti 
bíll Gunnars en í hann fóru 
allir fermingarpeningar hans. 

Gunnar hefur farið á flesta jökla 
á Íslandi á jeppanum og einnig í 
hálendisferðir. „Það má segja að 
þetta hafi verið ást við fyrstu sýn 
þegar ég sá hann. Ég varð hrein-
lega að eignast þennan bíl og ég 
sló til og á hann enn í dag,“ segir 
Gunnar stoltur.

Jeppinn hans Gunnars hefur 
tekið stórtækum breytingum frá 
því hann fékk hann fyrst í hend-
urnar enda Gunnar mikill áhuga-
maður um bíla og hefur eytt mikl-
um tíma í að breyta jeppanum. 
„Jeppinn hefur verið lengi í bíl-
skúr en það er ekki vegna bilana, 
heldur vegna sífelldra bætinga. 
Þegar ég fékk jeppann var hann 
óbreyttur, bara með blæju og 
helmingi minni vél en er í honum 
núna. Jeppinn er með valsaðar 
felgur svo hann affelgi ekki í uppi 
á fjöllum. Ég skipti um afturhás-
ingu og smíðaði nýja gormafjöðr-
un bæði að framan og aftan. Það 
má segja að hann hafi verið eins 
hrár og hægt er,“ útskýrir Gunn-
ar. 

„Ég hef fengið nýju hlutina 
héðan og þaðan. Nýju vélina fékk 
ég til dæmis hjá manni sem brask-
ar í vélum þannig að ég hef verið 
heppinn með allt sem ég hef feng-
ið í jeppann.“

Jeppinn er 1.600 kíló og hefur 
verið breytt með léttleika í huga. 
Gunnar er ekkert á því að selja 
jeppann enda hafa þeir fylgst að í 
mörg ár og segir Gunnar að bíll-
inn sé ekki falur fyrir neina upp-
hæð. 

„Jeppinn er í toppstandi og 
verður bara betri og hann hefur 
nú svo mikið gildi fyrir mig að ég 
mun aldrei selja hann. Ætli sonur 
minn Jökull taki ekki við honum 
þegar hann fær bílpróf,“ segir 
Gunnar. mikael@frettabladid.is

Í sífelldum breytingum

Jeppinn er vígalegur að sjá á 38 tommu dekkjum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Mýrdalsjökull er einn þeirra jökla sem 
Gunnar hefur ekið um á jeppanum 
sínum.

Sumardekk – hjólbarðaþjónusta
Sumar- og heilsársdekk fyrir allar gerðir fólksbíla og jeppa.
Hagstætt verð og traust þjónusta.

Reykjavík Akureyri

Tangarhöfða 15 :  587 5810 Réttarhvammi 1 :  464 7900

Vagnhöfða 6 :  577 3080

www.alorka.is
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Við tökum vel á móti þér
á þjónustustöðvum okkar!

Umboðsaðili fyrir Bridgestone hjólbarða

Bremsuhlutir
í alla jeppa
og pickupa

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík

Sími: 517 5000

Diskar
Klossar
Dælur
Borðar

Ísetningarþjónusta
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Smurþjónusta
fyrir allar gerðir bíla

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

Frábær verð og góð þjónusta!
Alltaf heitt á könnunni!

„Ég sá það fyrst á visir.is“
 24 mörk skoruð í fyrstu umferð Landsbankadeildarinnar

...ég sá það á visir.issir.is



][ ]Landakort má ekki gleymast þegar ferðast er til ókunnra 
landa. Oft þarf að grípa til þess þegar munnlegar leiðbeiningar 
eru á framandi tungumáli.

Nám erlendis heillar flesta 
Íslendinga og landann er að 
finna víða um heim. Alþjóða-
skrifstofa Háskóla Íslands 
kemur við sögu hjá mörgum 
sem fara í víkinginn enda að 
ýmsu að huga fyrir brottför. 

„Alþjóðaskrifstofa Háskóla 
Íslands, þjónar öllu menntastiginu 
sem landsskrifstofa fyrir Mennta-
áætlun Evrópusambandsins og 
Nordplus menntaáætlunar nor-
rænu ráðherranefndarinnar. 
Menntaáætlanirnar ná til leikskóla, 
grunnskóla, framhaldsskóla, 
háskóla og fullorðinsfræðslu. Auk 
þess er hér rekin upplýsingastofa 
um nám erlendis sem er opin fyrir 
almenning, en þangað sækja marg-
ir sem eru í leit að háskólanámi 
erlendis. Meginverkefnin eru þó 
stúdenta- og kennara skipti fyrir 
Háskóla Íslands og formlegt sam-
starf við erlenda háskóla,“ segir 
Karitas Kvaran, forstöðumaður 
Alþjóðaskrifstofu Háskóla Íslands. 

Aðsóknin er mjög góð að hennar 
sögn og árlega fara á milli tvö og 
þrjúhundruð utan. „Flestir frá 
okkur eru í grunnnámi en síðan er 
að færast í vöxt að fólk í fram-
haldsnámi taki hluta náms erlendis 
og það er mjög hvatt til þess. 
Ástæðan fyrir því er fjölbreyttara 
framboð námskeiða erlendis auk 
þess sem það styrkir framhalds-
námið hér,“ útskýrir Karitas og 
segir flesta fara til Norðurland-
anna og Evrópu, en einnig sé auk-
inn áhugi á Bandaríkjunum, Kan-
ada og Asíu. „Háskóli Íslands hóf 
kennslu í japönsku fyrir nokkrum 
árum og það er alltaf töluverður 

hópur sem fer til Japan árlega. 
Einnig tökum við á móti nemend-
um þaðan í staðinn, enda er það 
forsendan fyrir skiptináminu. 
Kennsla í kínversku hófst við 
Háskóla Íslands síðst liðið haust og 
núna erum við að þreifa fyrir okkur 
með skiptinám til Kína,“ segir 
Karitas. 

Flestir sem fara í skiptinám eru 
úr hugvísinda- og félagsvísinda-
deild, en einnig úr viðskipta- og 
hagfræðideild, lagadeild, verk-
fræði- og raunvísindadeild. Auk 
þess segir Karitas nemendur úr 
heilbrigðisvísindum velji þessa 
leið í auknum mæli. 

Hún segir skólann vera með 
samning við ákveðna skóla víðs-
vegar um heiminn sem bjóða skipt-
inám og nefnir nokkra óvenjulega 
staði. „Svalbarði í Noregi er alltaf 
vinsæll staður, helst meðal nem-
enda í raunvísindum, gjarnan jarð-
fræði og landafræði. Síðan erum 
við einnig með samning við skóla á 
franskri eyju í Indlandshafi sem 
nefnist Reunion. Einnig má nefna 
staði í Suður- Ameríku sem þykja 
alltaf spennandi,“ segir Karitas, 
sem bætir við Ísland sé nú vinsælla 
en nokkru sinni fyrr. „Í dag tökum 
við á móti mun fleiri skiptinemum 
en fara héðan. Ísland þykir áhuga-
vert land og hér er boðið upp á gott 
nám. Síðan er líka mikið kennt á 
ensku og það er lykillinn að námi 
fyrir erlendra skiptinema hérlend-
is.“ 

Kröfur til íslenskra skiptinema 
eru mismunandi eftir löndum og að 
sögn Karitasar borgar sig að kanna 
málið vel hjá Alþjóðaskrifstofu 
Háskóla Íslands með góðum fyrir-
vara. http://www.ask.hi.is 

rh@frettabladid.is

Nám á Svalbarða og 
við strendur Afríku

Bandaríkin og Asía eru meðal svæða sem njóta aukinna vinsælda meðal íslenskra 
skiptinema á háskólastiginu, að sögn Karitasar Kvaran, forstöðumanns Alþjóðaskrif-
stofu Háskóla Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

BÍLALEIGUBÍLAR

SUMARHÚS Í DANMÖRKU

Sumarhús
Útvegum sumarhús í 
Danmörku af öllum stærðum

Fjölbreyttar upplýsingar á
www.fylkir.is

LALANDIA -  Rødby
Lágmarksleiga 2 dagar.

LALANDIA -  Billund
Nýtt frábært orlofshúsahverfi 

rétt við Legoland.

Ódýrari  bílaleigubílar 
fyrir Íslendinga.
Bílar frá dkr. 1.975.- pr. viku. 

Innifalið í verði;
ótakmarkaður akstur, allar 
tryggingar, engin sjálfsábyrgð.
( Afgr.gjöld á flugvöllum).

Höfum allar stærðir bíla, 5 – 7 
manna og minibus 9 manna og
rútur með eða án bílstjóra.

Halló pabbi!
Halló mamma!

Er fjölskylda þín ein af þeim?

Ég er á leiðinni ...
48 erlendir skiptinemar koma til Íslands í ágúst nk.
Þeir bíða spenntir eftir að heyra frá íslensku fósturfjölskyldunum sínum.

Ef svo er gefst ykkur færi á að taka á móti
erlendum skiptinema næstu 5-10 mánuði.

Viljið þið kynnast
... nýjum viðhorfum?
... framandi menningu?
... nýrri sýn á land og þjóð?

Ingólfsstræti 3, 2. hæð
Sími 552 5450 • www.afs.is
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Blaðberinn bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..



[ ]
Í kvennablaðinu Le Petit Echo 
de la Mode eða Hið litla berg-
mál tískunnar sem hóf göngu 
sína í París 1880 voru leiðbein-
ingar um saumaskap, prjóna-
uppskriftir og innanhússskreyt-
ingar svo nokkuð sé nefnt.

Tímaritið Le Petit Echo de la Mode 
var vikublað í eigu þingmannsins 
Charles Huon de Penanster. Þar 
voru uppskriftir að ýmsu góðgæti, 
góð ráð um barnauppeldi, innanhús-
skreytingar, leiðbeiningar um 
saumaskap, prjónauppskriftir, 
útsaumur og póstverslun sem 
minnir á nútíma netverslun. Árið 
1887 fór að birtast þar framhalds-
saga og blaðið seldist þá í hundrað 
þúsund eintökum. 

Einhver myndi kannski kalla 
þetta litla blað kerlingabækur en 
góð húsráð voru í hverju eintaki 
sem komu sér vel í tveimur heims-
styrjöldum þegar þröngt var í búi 
og lítið um efni til tískuhönnunar. 
En meðan á styrjöldunum stóð var 
blaðið minnkað vegna pappírskorts. 
Þá var til dæmis sýnt hvernig rekja 
mátti upp peysur og prjóna nýja flík 
úr garninu eða hvernig á að 
sauma föt á drengi 
upp úr notuðum 
jakkafötum heim-
ilisföðurins. Í 
skyrtuna var að 
sjálfsögðu notað 
hvítt léreft úr 
blússu af móður-
inni! 

Tískan var hins 
vegar fyrirferðar-
mest í blaðinu og í 
hverri viku birtust 
snið svo húsmæður 
gætu saumað á sig og 
fjölskylduna eftir nýj-
ustu tískustraumum. 
Blaðið átti reyndar stór-
an þátt í að gefa almenn-
ingi tækifæri til að fylgja 
tískunni. Fjöldafram-
leiðsla á fatnaði, sem á 
frönsku kallast prêt-à-
porter, þekktist ekki á 
þessum tíma. Reyndar 
er fjöldaframleiðslan 
ekki eldra fyrirbæri 
hjá tískuhúsunum en 
frá sjöunda áratugn-
um. Það var Yves 
Saint-Laurent sem 
var fyrstur til að 
hefja slíka framleiðslu og 
opna búðir með þessum varningi. 
Efnameira fólk hafði sína sauma-
konu eða klæðskera og seinna meir 
hátískuna eftir því sem fleiri tísku-
hús opnuðu á 20. öldinni. Hinir urðu 
að sauma á sig sjálfir.

Þegar best lét fór tímritið Le Petit 

Echo de la Mode í eina 
og hálf milljón eintaka 
um 1950. Endalok 
þess má líklega rekja 
til tískublaðanna 
sem komu fram á 
sjónarsviðið á 
seinni hluta 20. 
aldar. Elle er til 
dæmis rúmlega 

sextugt tískurit. Þau 
tóku annars 
vegar við hlut-
verki þessa litla 
hagnýta blaðs 
hvað varðar kynn-
ingu strauma og 
stefna í tískuheim-
inum og hins vegar 
má rekja minnkandi 
sölu þess til fjölda-
framleiðslu á fatnaði, 
bæði ódýrari varnings 
og framleiðslu fínni 
tískuhúsa. Konur hættu 
smátt og smátt að 
sauma og eftir níutíu ára 
sögu var blaðið selt til 

helsta keppinautarins, Femmes 
d´aujourd´hui, sem þótti nútíma-
legra. Nafnið hélt þó lífi í rúmlega 
öld, allt til 1983.

Í fjórða hverfi Parísar í byggingu 
Forney-bókasafnsins, Hôtel de Sens, 

hefur um skeið verið hægt að skoða 
sögu Le Petit Echo de la Mode, eins 
elsta tískublaðs í heimi og um leið er 
sýndur fatnaður sem tengist hverju 
tímabili í sögu þess. bergb75@free.fr

Saumað upp úr gömlu

Forsíða frá 1969.  MYNDIR/JEAN-CLAUDE ISARD OG CULTURE ET PATRIMOINE, CENTRE 

RESSOURCES DU PETIT ECHO DE LA MODE.

Forsíða Le Petit Echo de la Mode frá 
1959.

Kjólar í hressandi litum koma sumrinu af stað. Vertu óhrædd 
við að klæða þig í uppáhaldslitina þína frá toppi til táar.

Þessi forsíða er frá 1955.

Forsíða frá 

1915.

Ný uppgötvun
BIOTHERM HEFUR UPPGÖTVAÐ MEIRI VIRKNI Í 
VÖRUM SÍNUM.

Snyrtivörurnar frá Biotherm innihalda allar 
hreint „thermal plankton” sem er nátt-
úrulegt efni sem hefur róandi og græð-
andi áhrif á húðina. Nýlega komst fyrirtæk-
ið að því að þetta efni hefur enn betri og 
meiri virkni en áður var haldið. Í hreinu 
formi styrkir það frumuvarnir húðarinn-
ar gegn öldrun og dregur úr sólbruna 
allt að áttatíu prósent. 

Tvö ný krem Biotherm innihalda 
mikið magn af hreinu „thermal 
plankton“ og örva endurnýjun 
húðfrumna og gefa góðan raka. 
Þau koma úr „source therapie”-
línunni og heita Pure SPA conc-
entrate skin perfector og Perfect-
ing and correcting eye care. - kka

„Perfecting and correcting eye 
care“ er augnkrem sem nærir, 
mýkir og gefur góðan raka.

„Pure SPA 
concentrate 
skin perfect-
or“ má nota 
daglega, en 
er mjög gott 

eftir sund 
og mikla 

sól.

Skólavörðustígur 2.
Sími: 445-2020
www.birna.net



BÍLAR &
FARARTÆKI

SUBARU LEGACY WAGON GL 4WD 
Árgerð 2000 Ekinn 92 þ.km. Verð 
790.000

NISSAN X-TRAIL Árgerð 2005 Ekinn 40 
þ.km Verð 2.490.000

NISSAN PRIMERA ACENTA Árgerð 2003 
Ekinn 80 þ.km Verð 1.190.000

SKODA OCTAVIA AMBIENTE Árgerð 
2007 Ekinn 29 þ.km Verð 3.200.000

Bifreiðasalan
Tangarhöfða 2, 112 Reykjavík

Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

útsala 1.190.000.- 100% 
lánað

Nú er gott að eiga einn svona 6 lítrar á 
100/ km Toyota Aygo H/B sjálfskiptur 
. Árgerð 2006, ekinn 76 þ.km, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.290.000. Bílabankinn 
S. 588 0700 Sjá myndir www.bilabank-
inn.is tilboð 1190 þús. Nú væri gott að 
eiga einn svona aðeins 6.L á hundraði.

Einn með öllu Útsala 
2790.000.- 100% lánað

Ford F350 Kingranch CREW 4X4 
Kingranch. Árgerð 2004, ekinn 86 þ.km, 
diesel, sjálfskiptur. Verð 3.490.000. 
Bílabankinn S. 588 0700 Sjá myndir 
www.bilabankinn.is útsla útsala -Tilboð 
2790 þús.

Fellihýsi Coachmen Futura Pocono. 
Árgerð 7/ 2006, rafmang, fortjald 220 
v. Verð 1.190.000. Bílabankinn S. 588 
0700 Sjá myndir www.bilabankinn.is

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
www.bilabankinn.is

Til Sölu nýr Suzuki Grand Vitara dies-
el Luxery með öllum búnaði verð kr 
3.590.000. Skoðum skipti á ódýrari. 
Uppl. á Bílasölu Reykjavíkur 587 8888 
& 860 1998.

BMW 540 árg. 2002 ekinn 91.000 km, 
beinsk. 18“ Alpina felgur, ný yfirfarinn 
og ný smurður. ásett verð 2.990.000.- 
lán. 2.800.000.-

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

YAMAHA XVS 1100, árg 2007, 5 gíra, ek 
1.þ m, Flott hjól, Verð 1.100.þ Nánari 
uppl á www.arnarbilar.is rn: 111229 
S: 5672700

TOYOTA YARIS SOL árg 4/2000, ek 82.þ 
km, 5 gíra 1.0L, Sumar og vetrardekk á 
felgum, Verð 590.þ Nánari uppl á www.
arnarbilar.is rn: 140372 S: 5672700

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Yamaha Fazer Naked, árg. 2006, ek.7þús.
km, Verð 750þús.kr, áhv.400þús.kr. 
13þús.kr á mánuði. Stórglæsilegt hjól!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Á STAÐNUM.....
HARLEY DAVIDSSON F350 Árg 2005. 
Ekinn 90þ km. Topp eintak. 2 eigendur. 
GOTT STAÐGREIÐSLUVERÐ!!!!!!

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
Til sýnis og sölu á 

Heimsbílum Kletthálsi 2 S: 
567-4000. Sjá fleiri myndir á 

www.heimsbilar.is
www.heimsbilar.is

Nissan Patrol árgerð 2000, 3.0, sjálf-
skiptur, ekinn 160 þús., ný vél frá 
Kistufelli, sk. ‘09, 100% lánað. Verð kr. 
1.590.000. Uppl. í s. 821 6292.

VW Transporter pick-up árgerð 2002 
diesel, TDI, ekinn 130 þús., nýleg 
tímareim, sk.’09, 100% lánað. Verð kr. 
1.290.000,- m.vsk. S. 821 6292.

Toyota Hi-Ace bensín árgerð 2004, 
ekinn 110 þús., ný vetrardekk, sk. ‘09, 
100% lánað, verð kr. 1.250.000,- m.vsk. 
S. 821 6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

 Bílar til sölu

Lækkað verð!
Til sölu Volvo Cross Country, árg. 
9/2003, ek. 110 þ.km, stór aukahluta-
pakki + nelgd vetrardekk. Ásett verð 
3.150.000 kr, LÆKKAÐ VERÐ 2.490.000 
kr. Uppl. í s. 894 0135.

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra 
verð. T.d. 2007/2008 Dodge Grand 
Caravan frá 2050þús, Dodge Caliber frá 
1790þús, Ford Mustang frá 2400þús, 
Toyota Camry frá 2650þús, Volvo 
S60 frá 2950þús, Audi A4 Turbo frá 
3250þús, Dodge Charger frá 2390þús, 
Benz C230 frá 3700þús. Sími 5522000. 
www.islandus.com

Skiptu í HYBRID og sparaðu hundr-
uði þúsunda í eldsneyti. 40% minna 
eldsneyti, meiri kraftur og lægra verð. 
Hybrid er framtíðin sem leysir af hendi 
eyðslufreka og mengandi benzín og 
dísel bíla. Pantaðu HYBRID reynslu-
akstur Reykjavík eða Akureyri í síma 
5522000. Kynntu þér úrval HYBRID 
jeppa og fólksbíla frá Toyota, Ford, 
Chevrolet og öðrum helstu framleið-
endum á www.islandus.com

Renault ClioII 2006 1,4L.Bsk.Ek.9þkm.
Ásett 1940þ Lán 1350þ Verð 1540þ 
S:864 3839.

Mazda RX8 árg. ‘04 ek. 51 þ. Fæst á 
yfirtöku á láni. Uppl. í s. 660 9613.

GMC Suburban 6,2 árg. ‘85, br. f. 44“ er 
á nýjum 38“, önnur fylgja, nýupptekin 
sjsk. Loftd. loftlæsing, spil. Flottur á fjöll. 
V. 890 þús. S. 663 5901 & 663 6058.

Til sölu Ford Focus 1600 skráður 
06.04.2004. Svartur, beinskiptur á 
álfelgum. Góður bíll sem fæst á til-
boðsverði. 990.000 krónur staðgreitt. 
Upplýsingar í síma 6969518 / 4338714

Bens E200 Compressor 12/06 ekinn 25 
þ. Topplúga og rafmagn í öllu. Til sýnis í 
Höfðahöllini - Uppl. í síma 895 8873.

Flottastur
Lincoln Naivogator 24“ crome felgur 
‘03. Ekinn 103 þ. með öllu leðri, lúga 
ofl. ofl. Til sýnis í Höfðahöllini - Uppl. í 
s. 895 8873.

VW Golf Sport árg. ‘00 1600 vél. Ásett 
verð 650 þús. Tilboð óskast. Uppl. í s. 
693 6585.

Toyota Corolla 1.6 árg. ‘97 ek. 150 þ.km. 
Sumar + vetrardekk. fallegur bill. Verð 
370 þús. S. 821 5308.

Volvo S40 árgerð 2005
Ekinn aðeins 33 þúsund. 1800 cc, 
steingrár, ljóst leður, 17“ felgur, 
ProSoundSystem, 170 hestöfl, þokuljós 
frama og aftan, sumar- og vetrardekk, 
beinskiptur. Glæsilegur bíll. Upplýsingar 
í síma 695 3822 eftir kl. 17.00 Verð kr. 
2.550 þús.

Honda CRW til sölu á 470 þ. Mjög vel 
með farinn að innan, sk. ‘09. Uppl. í s. 
660 3069.

Ford Mustang GT 1985. Allur fáanlegur 
aukabúnaður Innfl. ‘06. Sérútbúin V8 
429 big block vél, sjálfsk. C-6. Mikið 
breyttur kraftabíll. Lítið ekinn. Aðeins 
fyrir kunnáttumenn. Skýrslur frá Carfax 
og Autocheck fylgja bílnum. S. 694 9741 
/ 691 8274.

100% Lán 100% l án!!
VW Passat TDI Highline Diesel árg. 2007 
ekinn 18Þ. 170 hö. Einn með öllu verð 
3790. Tilboð lán 3450. S. 898 2811.

TYM Fjölnota tæki
Grefur, slær, mokar, plægir, tætir, borar 
og margt fl. 3ja ára ábyrgð. Hagstæð 
lán. tym.is s. 697 3217.

Nýjar vélar, 2ja ára ábyrgð. www.tafe.
is S. 697 3217.

Subaru Legacy 3/2006. Bsk, 165 hö., 
fjórhjóladrif. Nýkominn úr 30 þús. km 
þjónustu. Verð 1990 þús. stgr. S. 868 
9656.

Til sölu Isuzu Trooper 3.0 diesel árg. ‘99. 
Bsk., 7manna, ek. 148 þ. Verð 650 þ. 
stgr. Uppl. í s. 867 3022.

Daihatsu Applause árg. ‘98, ek. 146 
þ. Ssk., 1600 XL, rafmagn í rúðum og 
speglum, álfelgur og vetrardekk á felg-
um. Verð 240 þ. Uppl. í s. 861 2544.

Er með Toyotu Corollu 4x4 07/’97 og 
Toyotu Yaris 1.0 06/’00 og vil skifta á 
öðrum hvorum uppí dýrari helst Mazda 
6. Uppl. í síma 840 7503.

Fæst gegn yfirtöku á bíla-
samning frá Glitni!

Toyota Corolla árg. ‘06. Ek. 42 þús. bsk. 
Góð dekk, nýir bremsuklossar allan 
hringinn. Afb. ca. 24 þ. á mán. Uppl. í 
s. 664 9721.

Til sölu Sprinter 2002 model, ekinn 
180 þ. V. 1.800 þ. Uppl. gefur Oddur í 
s. 898 1796.

Avensis D4D árg05 ek179þús áhv 1590 
ásett 1790 fæst á yfitöku 100% viðhald 
Árni 8979557
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Lincoln MarkII 4WD ´06
Algjör gullmoli Tilboð 3.5mkr

Nissan Patrol  24þkm 01/07
 ek: 25 þ.km Verð 5,890 þkr.

Raðnr:
 143098

Opið 11-17

Sveinbjörn
    Þröstur

Óskar

Það er gott að kaupa
bíl í Kópavogi.....

Smiðjuvegi 46 gul gata

s: 567-1800
Líklega stærsta 

bílaskráin á netinu
1591 bílar á skrá
og ört stækkandi

www.bbv.is

sími

567-1800

örugg
viðskipti
frá 1974 í 34 ár !

Raðnr:
210141

Honda Stream 2.0  01/04
gott eintak Tilboð 1.390 þkr 

Tilboð 1.390 þ.kr

Chevrolet Trailblazer ´05
ek 65 þkm Verð 3.390 þkr. 

Raðnr:
 142571
 Toyota Rav L Diesel 09/05
  Tilboð: Lán + 95þ.kr út 

Lán + 95 þ.kr út

Made in

USandA

úrval hjólhýsa

  Palomino Mustang ´04
  stórt fellihýsi m/hörðum hliðum

Harðar hliðar 

100 þkr & yfirtaka

Raðnr:
143258

  Úrval hjólhýsa á skrá
 og á staðnum www.bbv.is

Ford Edge SEL AWD´07
Lækkað verð - gott lán fylgir

Raðnr:
180270

Í

Raðnr:
 143098
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WV Polo 1200. ‘04, ek. 37 þ. Vel með 
farinn og vel útlítandi. S. 899 2577.

Jeep Grand Cherokee Limited 3,0 CRDI 
árg 2007 ekinn 5.000 þessi er með 
öllu dvd bakkmyndavél og flr 2 ára 
ábyrgð Frábær dísel jeppi sem eyðir ca 
10 l á hundraði Sjá myndir www.bila-
salaislands.is raðnumer 178379 Verð 
5.680.000.-skoðum skipti.

VW Golf 2L, árg. 2000, ek. 75 þús. 
sjálfskipt, topplúga, dráttarbeisli, sk. ‘09. 
Verð 750 þús. Áhv. ca 500 þús. Uppl. í 
s. 820 3880.

Til sölu er 10feta kamper verð 650 þús. 
og mótorhjólakerra verð 750 þús. Uppl. 
í s. 864 3554

Góð kaup!!!
Honda Jazz 11/’05 Ssk. Vel með farinn. 
Ek. 26 þ. Vetrardekk á felgum fylgja. V. 
1490þ. Hagstæð yfirtaka í erlendu. S. 
863 3865 & 846 0224.

Til sölu WV Bjalla 2.0. árg.’99 ek. 118 
þ.km. 5g., v. 690 þ. S. 895 1187.

Sportbíll, Sportbíll!!
Trans Am WS6 Ram air LGNR Ek. 36þ. 
Enbony leður 6g. LS1 V8 ca. 450 hp. 
Alger dekurbíll. Einn eigandi. Aukahlutir 
ca. 500þ. Pro SLP. Ný dekk. Verð aðeins 
2.990þ. S. 840 3083.

MMC Lancer ‘98, ek. 130þ. sk.’08, 4wd 
áfelgur, ssk, 5 gíra. Tilboð óskast eða 
skipti. S. 616 2597.

Nýr Toyota Avensis 1800 cc, sjsk. Ek. 
400 km. Kostar nýr 3.445.000. Fæst á 
2.990.000-. Áhv. ca. 2,6. S. 660 6425.

Toyota Land Cruiser LX 35“ árg 2005 ek 
87.þ sjálfsk,litaðar rúður, bakkskynjari, 
grill grind há, PIAA 80 Rally kastarar,tal-
stöð, motta í skotti, Xenon ljós, próf-
íl krókur,Ásett verð 5.290þ áhvílandi 
5.027þ afb 81.þ allar nánari uppl.hjá 
bílasölunni Netbilar.is,Hlíðasmára 2, s 
588 5300

Mitsubishi L200 árg. ‘92 diesel ek. 
245 þ. Nýskoðaður,nýleg 35“ dekk + 
4 notuð á felgum. Verð 170 þ. Engin 
skipti. Uppl. í s. 843 9858.

Toyota Corolla, 1600. 03/06. Ek. 40þ. 
(langk.). Bsk. Álf. Vetrar- og sumardekk. 
Verð 1790þ. Áhv. 1320. Gott lán! 1 eig-
andi. S. 693 2151.

Freelander 2 Sport. Diesel 02.08. Ek 
2.500km. Svart leður, Raf í sætum, 18“ 
álfelgur og heilsársdekk. Umboðsbíll. 
Eins og nýr Uppl. í s. 695 3071.

E55 AMG V8 Comressor, 476 hp, árg. 
‘03, ek. 93 þ. 20“ felgur. Loftp.fjöðrun. 
ofl ofl. Tilboð óskast. S. 844 5868.

Einn hlaðinn aukabúnað
Jagúar XJ8 árg 1997. Áhugasamir hafið 
samband i S: 7705214

Yaris ‘05, ek. 80 þ. 3 d. 5 g. bsk. álfelgur, 
sumar-og vetradekk. v. 890 þ. Möguleiki 
á 100% láni. 15 þ á mán. S. 844 5868.

Pontiac Firebird Trans Am árg.2000, 
Ram Air. 8 cyl, 350 cid, 320 hö. sjálf-
skiptur. Ógnandi svartur.Frábært tæki, 
nú rétti tíminn til fá sér viljugan fák. 
Verð 2.9 millj. Simi 899 7112.

1.500.þ í afslátt 100% 
yfirtaka á erl. láni

Til sölu Range Rover Disel Árg 2003 ek 
102.þ km einn með öllu umboðsbíll 
ásett verð 5.990.000. Lánið er ca.4.500.
þ og er í erl. mynt afb. 74.þ uppl í 
844-0542

Glæsilegur sportbíll !
Porsche Boxter , nýskráður 05.1999, 
ekinn aðeins 39þkm ! ABS hemlar 
- Armpúði - Álfelgur - Fjarstýrðar 
samlæsingar - Geislaspilari - Hiti í 
sætum - Innspýting - Leðuráklæði - 
Líknarbelgir - Loftkæling - Rafdrifin sæti 
- Rafdrifnar rúður - Rafdrifnir speglar 
- Reyklaust ökutæki - Samlæsingar 
- Smurbók - Spólvörn - Stafrænt mæla-
borð - Stöðugleikakerfi - Topplúga - 
Útvarp - Vökvastýri - Xenon aðalljós 
- Þjónustubók - Harður Toppur - Sport 
Sæti - Sjálfskiptur m. Tiptronic í stýri 
- Samlitur millistokkur - Riflað mæla-
borð - Innfluttur nýr ! Bílalán áhvílandi 
með 6.95% vöxtum. Verð 3,4 m.. Sími 
867-7974. 

Til sölu Galant V6 ameríkuútgáfa, ek. 
80 þ. Leður, topplúga, flottur bíll, fæst 
á yfirtöku. Uppl. í s. 663 5901 & 663 
6058.

VW Golf árg. ‘97 til sölu. V. 50 þús. Uppl. 
í s. 897 1543.

Isuzu DoubleCap til sölu. Góður í vara-
hluti. Uppl. í s. 861 1541.

Opel Lafira 1.6, 07/2001, ek. 145 þ. 7 
manna, bensín, 5 dyra, ssk., abs, cd. V. 
690 þ. Tilboð 470 þ. stgr. S. 865 2115.

W Passat 1.8. 01/1999, ek. 226 þ. ssk., 
bensín, góður, fallegur bíll, abs, v. nú. 
440 þ. s. 865 2115.

Reanult Megné Scenic árg. ‘98 ek. 165 
þ. Nýtt í bremsum, tímareim, sk. 05/’09, 
sumard. á álfelgum, vetrard. fylgja V. 
320 þ. S. 848 2864 & 587 8614.

Toyota Carina árg. ‘97 ssk., lítur mjög vel 
út og vel með farin. Ek. 159 þ.km. CD. 
Verð 220 þ. S. 865 1627.

Fiat Marea Weeknd ELX Station - Árg 
99 Frábær eyðslugrannur fjölskyldu-
bíll Skoðaður 09 - Ný tímareim + fl 
Sumar + Vetradekk - Verð 360þús Sími 
6904045

Honda HRV árg. ‘07 fæst gegn yfirtöku á 
erlendu láni. S. 615 1074.

Toyota Rav 4 árg. ‘99 ek. 121 þús. í góðu 
standi. V. 500 þús. s. 861 7153.

Til sölu Toyota Rav árg. ‘03 beinsk. ek. 6 
þús. v. 1.980 þús. Uppl. í s. 660 6690 
Böðvar.

 0-250 þús.

Til sölu hjóla eða snjósleðakerra. Uppl. í 
síma 899 0304.

VW Passat árg. ‘00 ek. 152 þús. km. 
Basic Line/Sedan bsk.1600 cc. vetrar og 
sumard. Góð hljómt. m. CD, 12“ keilu 
og kraftm. Ný upptekið bremsukerfi. 
Mjög vel með farinn. Verð 650 þ. S. 482 
3115 & 694 4922.

Corolla ‘94, ek. 187 þ. CD, nagladekk 
fylgja. Verð 99 þús. Uppl. hjá Ragnari 
í s. 691 9325.

Opel Astra Caravan GL 1600 ‘96 til 
sölu. Sjálfsk, dráttarkrókur, nýtt púst, 
nýskoðaður, einn eigandi, sérlega vel 
með farinn, ekinn 101 þ, v. 220 þ. Uppl. 
í síma 8440106.

Toyota Carina E. ‘93, ek. 220 þ. ssk, 
rafm. í rúðum, krókur, spoiler. Nýjar 
bremsur og demparar. V. 140 þ. Uppl. í 
s. 847 6334 og 892 6912.

Opel Astra station árg. ‘95 til sölu. Ek. 
168 þús. í góðu standi. Ný skoðaður. 
Nánari uppl. í s. 695 9906.

MMC carisma 1600 àrg. ‘98, ssk., ek. 
120 þ. V. 105 þ. Nissan Primera 2000 
àrg. ‘98. V. 95 þ. S. 847 1930.

Corolla 1.3 árg. ‘95 5 dyra, sk.’09, ek. 
259 þ. Ný tímareim ofl. S. 846 2010.

Daewoo Nubira árg. ‘99, ek. 125 þús. 
Topplúga og frábær bíll. Tilboðsverð 
230 þús. S. 697 3681.

 250-499 þús.

Til sölu Ford Econoline 350 árg 1990 á 
38“ nýjum dekkjum verðhugm 600þús. 
Uppl í síma 8982644

Subaru Impreza 2.0 ‘98 ek. 122 þ. 
Grænn og ssk., CD, góður og snyrtilegur 
bíll. V. 400 þ. S. 824 0564.

7 manna Hyundai H-1 árg. 1998, ek. 
140 þús. Ný tímareim, ný dekk, sk. ‘09. 
Verð 590 þús. Tilboð 390 þús. Uppl. í 
síma 662 5106.

Subaru Impreza GL4WD árg. ‘96, ek. 
aðeins 103 þús. Einn eigandi ! Verð 350 
þ. Uppl. í s. 823 5024.

Peugeot 206
Árg. 2000, ek. 84 þús. Áhv. 140 þ. Afb. 
11 þús. á mán. Mikið yfirfarinn. Lítur 
vel út. Verð 390 þús. S. 865 9035 & 
865 2490.

Micra árg. 2000 ek. aðeins 78 þús., 
fjögra dyra, ssk. Ný skoðuð. Verð 280 
þús. Uppl. í s. 699 3216.

Til sölu Subaru Legacy station árg. ‘97, 
2.0l ssk. Ek. 160 þús., rafm. og krókur, 
nýskoðaður, yfirfarnar bremsur. Verð 
270 þús. S. 695 3189.

Toyota Yaris, 5 dyra, gulur, árg. ‘00. ek 
126 þ. V. 300 þ. Mjög gott eintak. s. 
895 5812.

Vínrauð Nissan Almera árg. ‘99, ek. 167 
þús. Tilboð 290 þús. Uppl. í s. 8651949

 500-999 þús.

Ford Explorer Limited árg. ‘96 ek. 139 
þús. verð 550 þús. 150 þús. lán getur 
fylgt (15 þús. á mán.) áhugasamir hringi 
í síma: 849-5768

Subaru Impreza 2.0 AWD 1999, ek. 128 
þús. Hvítur, ssk. Central læsingar, spoil-
er, CD, álfelgur, s/v dekk. Verðhugmynd 
520 þús. Guðmundur s. 893 5600.

Til sölu lítið notað mótorhjól. Husaberg 
450 supermotard, árg. ‘06. Verðtilboð! 
Upplýsingar í síma 844 0299, Eyþór 
Hemmert.

Bmw 535 árg. ‘99. Ekinn 198 þús., sk. 
‘09. Verð 900 þús. Uppl. í s. 824 1286.

DodgeRam ‘95 ekinn 111 þ. Bensín, 
sæti fyrir 6, ný 35“ dekk. V. 890 þ. S. 
866 9581.

Til sölu Ford Focus 1600. Skráður 
06.04.2004, svartur, beinskiftur á álfelg-
um. Góður bíll sem fæst á tilboðsverði 
990.000 krónur staðgreitt. Uppl. í síma 
6969518 og 4338714

Toyota Corolla 2003, 4 dyra, hvítur. 1,4l. 
Bsk. Lítur vel út. Verð 1050 þús. eða 
yfirtaka. Uppl. í s. 663 4902.

 1-2 milljónir

Land Cruser árg. 1997 VX ek. 170 á 
boddí en 5 þ.km á vél, allur ný yfirfarinn 
er á 35“og einnig fylgir 33“með. Nánari 
upplysingar í s. 862 3109.

VW Pplo 1.4 til sölu árg. ‘04 ek. 59.000. 
Fæst gegn yfirtöku á láni. Uppl. í s. 
891 7958.

Flottur VW Passat 4motion ‘02, ek. 89 
þ.km, leðurinnr., 17“ sumard. + álfelg. 
& vetrard. á felgum. Áhv. 500 þ. S. 
844 2383.

Toyota Corolla ‘03 til sölu Hvít, Sjsk, ek. 
53 þús., ný nagladekk fylgja. Mjög vel 
með farinn. Fæst gegn Yfirtöku á láni 
mánaðarlegar afborganir 36 þús. góður 
sölu bíll sem eyðir litlu. S. 898 8874.

Suzuki Swift árg. nóv 05. Ekinn 18 þús, 
vel með farinn, aðeins 1 eigandi. Verð 
kr. 1.490 þús. Gott lán getur fylgt. Uppl. 
í síma 856-0553

Pajero Sport 2,5 turbo diesel árg.02 
ek.86 þ. 4x4 beinsk. Verð 1,8 m. Uppl.
s.8638686

 2 milljónir +

Skiptu í HYBRID og sparaðu hundr-
uði þúsunda í eldsneyti. 40% minna 
eldsneyti, meiri kraftur og lægra verð. 
Hybrid er framtíðin sem leysir af hendi 
eyðslufreka og mengandi benzín og 
dísel bíla. Pantaðu HYBRID reynslu-
akstur Reykjavík eða Akureyri í síma 
5522000. Kynntu þér úrval HYBRID 
jeppa og fólksbíla frá Toyota, Ford, 
Chevrolet og öðrum helstu framleið-
endum á www.islandus.com

Dekurbíll JEEP 4WD 5.7 HEMI.2005. 
ekinn aðeins 26.000 km. Uppl.í 
síma:8607601

Fæst gegn yfirtöku. Benz Vito 109 dísel, 
6 gíra. Ekinn 24 þús. Uppl. í s. 899 
7178.

100% lán
Nissan Patrol elegance 01/’06 33“, 
dráttarb. filmur, topplúga, leður vind-
hlífar á rúðum og húddhlíf,gott lán 
áhvílandi verð 4.950 þús. Uppl. í síma 
696 6910.

Corvette C5 árg. 2001 ek. 38 þús. mílur, 
18’’ krómfelgur, ssk., glertoppur, head 
up display, 350 hö. 4,9 sek. í 100 km. 
Ásett verð 4.490 þús., fæst á 3.490 þús. 
stgr. Ekkert áhvílandi. S. 697 3379.

dodge charger 2007 4x4 ekinn 5000 
milur, 500 + yfirtaka eða skipti a odyrari 
hafið samband i sima 8460515

Toyota Avensis WAGON SOL 2005. 
Keyrður 48 þús. með öllu því helsta 
sem Sól hefur upp á að bjóða 1.8 
Beinskiptur. Skoða öll skipti 1.7 áhvíl-
andi upplýsingar í síma 897-1094

Nissan Qashqai XE ‘07, 2,0 dísel, sjsk., 
sv. filmur, ný v.dekk, ek 15þ. Áhv 2,8 
m.kr (verð skv www.bgs.is = 3,6 m.kr). 
Uppl í 820-6365.

TIL SÖLU

BÍLAR TIL SÖLU
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● HÖNNUN

Ótroðnar 
slóðir farnar
● LÍFSSTÍLL

Lagt af stað 
í lautarferð
● INNLIT

Rómantíkin 
allsráðandi

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík – 550 1310 – verdbref@spron.is – www.spronverdbref.is
Stuttur- og Langur skuldabréfasjóður eru verðbréfasjóðir skv. lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðanna er Rekstrarfélag SPRON. Útboðslýsingar má nálgast á heimasíðu SPRON Verðbréfa, www.spronverdbref.is. 

Lyf gegn verðbólgu

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík – 550 1310 – verdbref@spron
og Langur skuldabréfasjóður eru verðbréfasjóðir skv. lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag

Langur skuldabréfasjóðurStuttur skuldabréfasjóður

Stuttur skuldabréfasjóður
Traustur fjárfestingarkostur, litlar sveiflur.

Langur skuldabréfasjóður
Traustur fjárfestingarkostur, meiri sveiflur.
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● Forsíðumynd: Daria Scagliola og Stijn Brakkee tóku 
mynd af stól eftir Rianne Makkink og Jurgen Bey Útgáfu-
félag: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 
5000 Ritstjórar: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is 
og Emilía Örlygsdóttir emilia@frettabladid.is Auglýsing-
ar: Ámundi Ámundason s. 517 5724 Útlitshönnuður: 
Kristín Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is. 

V
orin eru ansi hressandi í minni fjölskyldu enda margir sem eiga 
þá afmæli, þar á meðal ég og dóttir mín. 

Húsmóðirin kemur fram í mér og hugmyndir um kökuhönnun, 
þemaveislur og pinnamat streyma um kollinn vikum saman. 

Dóttir mín hefur leikinn í lok apríl, og við byrjum strax í febrúar að kíkja 
í tertubækur og hamstra birgðir. Ég hlusta varfærnislega á óskir um rat-
leiki, kjóla og kökur í öllum regnbogans litum á meðan ég byrja í laumi að 
ímynda mér eitthvað mjög nýmóðins kokkteilboð fyrir sjálfa mig tveimur 
vikum síðar. Eldhúsverkin leika í höndum mér, barnaterturnar eru ævin-
týralegar. Ég er hinn fullkomni gestgjafi, hlæ á viðeigandi stöðum, býð 
fram það besta úr sælkeraverslunum borgarinnar. Er með óviðjafnanlega 
lagalista í spilastokknum og hælarnir eru ítalskir. 

Þeir sem þekkja vel mig vita að þetta er náttúrlega 
haugalygi.  

Húsmóðurdyggðir hafa sjaldan verið mín sterka 
hlið og mér er í fersku minni svipur ömmu minnar 
þegar ég skráði mig svo á mynd- og handíðabraut í 
framhaldsskóla. Bútasaumurinn vildi frekar festast 
við peysuna en að verða að pottaleppum, prjónarnir 
týndust í hárinu á mér og garnið flaug í allar áttir á 
meðan saumavélin bræddi úr sér. Enda var það sam-

eiginlegu átaki nokkurra meðlima úr saumaklúbbnum hennar ömmu að 
þakka að ég kolféll ekki í Prjónum 103.  

Eftir að dóttir mín fæddist liðu fyrstu barnaafmælin hjá án þess að upp 
kæmist um bresti mína, enda miskunnaði amma sig yfir mig með marens. 
Þegar ég fluttist til útlanda gat amma náttúrlega ekki sent marensinn 
á milli landa, en til allrar lukku redduðu vinkonurnar mér vitandi af 
harmi mínum, sem ég bar nánast í hljóði. Litla systir varð fljótlega minn 
helsti bandamaður og úr ofni hennar runnu stanslaust tertur sem hrein-
lega björguðu barnæsku dóttur minnar frá þeirri nöturlegu staðreynd að 
mamma gat ekki bakað. 

Með góðsemina eina að vopni langaði mig að sjálfsögðu að launa systur 
minni greiðann. Afraksturinn varð marens sem sennilega hentaði frekar 
til hellulagna en manneldis. Ég lét mér því nægja að fara í Ríkið og brjóta 
saman servíettur fyrir hana að launum. 

Mér hefur margoft verið bent á að hlutir taki tíma, en ég hef enga þolin-
mæði í að hlusta á slíkar fortölur. Ég hugsa hratt, stundum gleymin, utan 
við mig og óþolinmóð. Þó er ég öll af vilja gerð og með þrotlausum æfing-
um og auðmýkt hefur kviknað von í brjósti mér og öðrum. Enda tókst af-
mæli dótturinnar með eindæmum vel í ár og skreytingarnar alveg í anda 
Dadaisma sem öll börn kunna vel að meta. Blessunarlega hangir þó ekki 
sjálfsvirðingin í þræði útsaumsnálarinnar eða á kökufati inni í skáp, því 
mig prýða aðrar mjög góðar dyggðir. Hins vegar átti ég besta afmæli í 
heimi syngjandi úti í garði í gúmmístígvélum með úfið hár úti í sveit á 
meðan ég lét mig dreyma um að gerast garðyrkjubóndi sem giftist mjög 
sætum bakara. 

Veisluhöld garðálfsins

 HEIMILISHALD 
 RUT HERMANNSDÓTTIR

Afraksturinn 
varð marens 
sem sennilega 
hentaði frekar 
til hellulagna 
en manneldis.

Þráðlaus þægindi frá Danfoss

Gólfhiti - einfaldari en nokkru sinni fyrr
Þráðlausar gólfhitastýringar

Háþróaðar en einfaldar
Við erum leiðandi í hönnun og

framleiðslu gólfhitastýringa

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

● heimili&hönnun

„Mig langaði að poppa borðhaldið 
aðeins upp með skrautlegum 
áhöldum en vísa á sama tíma í 
þetta gamla og góða sem allir 
þekkja,“ segir vöruhönnuðurinn 
Sóley um lokaverkefni sitt í vöru-
hönnunardeild Listaháskóla Ís-
lands. Sóley hannaði áhöld í eld-
húsið úr áli sem skreytt eru gömlu 
munstri. 

„Verkefnið var unnið í sam-
starfi við tvö fyrirtæki. Gull- og 
silfursmiðjuna Ernu og Álverið 
ehf. í Garðabæ,“ útskýrir Sóley 
en Gull- og silfursmiðjan Erna 
hefur sérhæft sig í framleiðslu á 
íslenskum silfurborðbúnaði í ára-
raðir. 

„Ég ákvað að nýta framleiðslu-
aðferðir sem eru nú þegar til stað-
ar en gera hlutina með öðrum 
hætti. Gull- og silfursmiðjan Erna 
framleiðir nær eingöngu hluti úr 
silfri en ég ákvað að nota ál. Ég 
hannaði lagið á áhöldunum sjálf 
en nota síðan gömlu munstrin frá 
Ernu til að skreyta þau,“ útskýrir 
Sóley og bætir við að engin tvö 
áhöld séu nákvæmlega eins þótt 
lagið sé það sama. 

„Þarna í Gull- og silfursmiðj-
unni Ernu eru til óteljandi stansar 
sem hafa verið notaðir við þessa 
iðn árum saman en ég nota þá á 
nýjan hátt og frekar tilviljana-
kennt. Þegar búið er að steypa 
skeiðarnar eru þær rafhúðaðar hjá 
Álverinu ehf. og það er í því ferli 
sem álið fær á sig lit og styrkist,“ 
útskýrir Sóley, sem hefur feng-
ið góð viðbrögð við hönnuninni. 

„Ég sýndi verkið á útskriftar-
sýningunni og margir þekktu 
gömlu munstrin og þótti gaman að 
sjá þau í nýjum búningi. Allt sam-
starfið við Ernu gekk líka ofboðs-
lega vel og var ákaflega lærdóms-
ríkt,“ segir Sóley, sem hyggur nú 
á framleiðslu og markaðssetningu 
en áhöldin verða meðal annars til 
sölu í netversluninni Birkiland.
com. - þo

Gamalt munstur fær nýtt líf
● Nýstárleg eldhúsáhöld sem byggja á gömlum grunni eru lokaverkefni Sóleyjar Þóris-
dóttur, sem útskrifast úr vöruhönnun frá LHÍ í lok mánaðarins.

Sóley ætlar að sitja við smíðar í sumar og koma áhöldunum í sölu. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Sóley vildi poppa borðhaldið aðeins upp með því að hafa áhöldin í sterkum litum.
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1. Upptrektar.  Ljós frá Nicholas Furrow. En sá ágæti hönn-
uður leikur sér að því að búa til ljós og aðra muni úr hlutum 
sem hann finnur. Þetta ljós er gert úr tveimur trektum en 
hann hefur líka gert ljós úr sigti. Sjá vefsíðuna nicholasfur-
row.net.

2. Í friði og ró.  Palo Samko er hönnuður sem notar við og 
gamla muni í húsgögnum sínum. Hann leggur mikla áherslu 
á handbragðið, en vill þó ekki að hlutirnir séu of tilbúnir og 
vill helst að þeir falli inn í náttúruna. 

3. Bamba-stóllinn.  Þessi stóll er allur unninn úr bambus-
við. Hann kemur frá fyrirtæki sem heitir Ecosystems og 
sérhæfir sig í að hanna húsgögn sem eru í fullkominni sátt 
við umhverfið. 

4. Endist um aldur og ævi.  Skápurinn Alba er smíðaður 
úr viði sem kemur úr nytjaskógi og er ætlað að endast lengi. 
Hann er til sölu á oneecohome.co.uk, hjá fyrirtæki sem sér-
hæfir sig í sölu á umhverfisvænum húsgögnum.

5. Undir nýja bossa.  Skiptiborðið frá Argington er allt 
unnið í sátt við umhverfið. Það er hannað af hjónum sem búa 
til húsgögn fyrir börn og fjölskyldufólk. Þau leggja áherslu 
á að vörur þeirra séu umhverfisvænar. 

6. Spýtustóll.  Þennan stól er að finna í vörulínu One Eco 
Home (oneecohome.co.uk) og eins og sjá má er búinn til úr 
trjágreinum. Skemmtileg hugmynd sem auðveld er að út-
færa og hægt að búa til nokkra svona úr öllum trjágreinun-
um, sem klipptar eru í görðunum á vorin. 

7. Brasilísk fegurð.  Brasilíumaðurinn Sergio Fahrer smíð-
aði hljóðfæri áður en hann fór að búa til húsgögn. Hann 
hannaði stólinn Charla sem er unninn úr við úr nytjaskógi, 
stálið í honum er endurunnið og leðrið kemur af kúm sem 
eru aldar upp undir ströngustu umhverfisverndarskilyrð-
um. Stóllinn fæst hjá oneecohome.
co.uk.

Svara kalli náttúru
● Græna byltingin er hafin og margir innanhússarkitektar og hönn-
uðir eru að leggja sitt á vogaskálarnar. Í krafti skapandi hugsunar 
leita þeir leiða til að nýta hráefni betur og draga úr úrgangi án þess 
að slá á kröfurnar um fallegt útlit. Allar helstu bloggsíður sem fjalla 
um hönnun hafa ekki farið varhluta af þessu og keppast við að kynna 
nýja og umhverfisvæna muni fyrir lesendur sína og á þessum mynd-
um getur að líta það helsta sem rak á netfjörur okkar.
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Sendibílaþjónusta
Viltu losna við gamla 
dótið úr skúrnum eða 
geymslunni?

Ertu að flytja?

Við hjálpum 
þér að bera!

Tökum að okkur föst og tilfallandi verkefni
- Snögg og örugg þjónusta

Ertu a

V

Stefán - Sími 771 1966

Svanlaugur - Sími 770 5053

Hjá Glófaxa færðu: Iðnaðarhurðir, 
bæði sem flekahurðir og rúlluhurðir.

Iðnaðarhurðir, með gönguhurðum, 
með eða án þröskulds. Í hurðunum 
eru gluggar ísettir plastrúðum sem 
rispast ekki.

Einnig fást eldvarnar- ,öryggis- og 
bílskúrshurðir.

Ármúla 42• Sími 553-4236 / 553-5336
Fax 588-8336 • glofaxi@simnet.is

Iðnaðarhurð Rúlluhurð

Vörulyftur og veðurhlífar Hraðlyftihurð

Eldvarnarhurð Hlið
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● heimili&hönnun

„Ég hef alltaf verið mikið fyrir 
að hafa fínt í kringum mig. Það 
var einmitt þess vegna sem ég 
keypti verslunina síðastliðið 
haust og fór út í rekstur,“ segir 
Margrét sem er viðskiptafræð-
ingur og eigandi verslunarinnar 
Sia á Laugavegi 86.

Margrét býr ásamt manni 
sínum og tveimur börnum í 

fallegri íbúð í litlu fjölbýlishúsi 
í Kópavogi. Þar hafa þau verið í 
fimm ár og líkar vel. 

„Íbúðin er opin og björt og út-
sýnið er fallegt. Ég myndi lýsa 
heimilinu sem hlýlegu og nota-
legu og eiginlega má segja að 
Sia-stíllinn sé allsráðandi. Ég er 
mikið fyrir kerti og blóm og þar 
sem ég er heimakær skiptir það 

mig miklu máli að heimilið sé 
hlýlegt,“ segir Margrét og bætir 
við að rómantískur stíll Sia henti 
sér vel. „Ég held að þessi hlýlega 
stemning sé að koma inn aftur. 
Undanfarið hefur tískan verið 
frekar einföld og mínimalísk en 
nú virðist það vera að breytast,“ 
segir Margrét. 

Á heimilinu leynast bæði 
gamlir og nýir hlutir. „Þetta er 
eitthvað sem við höfum verið að 
safna að okkur í gegnum okkar 
búskap og mér finnst gaman að 
hafa eldri hluti innan um. Mál-
verkið í stofunni er til dæmis úr 
búi foreldra minna. Það er eftir 
listakonuna Tonný og ég fékk 
það þegar ég flutti að heiman. 
Mér finnst gott að hafa eitthvað 
uppi við sem minnir á æsku-
heimilið,“ segir Margrét.

- þo

Hlýlegt fyrir heimakæra fjölskyldu
● Margrét Einarsdóttir, eigandi verslunarinnar Sia, á fallegt heimili. Hún er mikið fyrir notalegheit og vill hafa hlýlegt í kringum sig. 

Húsgögnin í stofunni eru úr Tekk-Company en litlu hlutirnir koma flestir úr verslun-
inni Sia. Stóra málverkið er úr búi foreldra Margrétar. 

Margrét er mikið fyrir að hafa blóm og kerti í kringum sig og 
skiptir þeim gjarnan út eftir árstíðum. 

Smáhlutir úr Sia leynast víða, til dæmis 
þessi fallegi kertabakki. 

Fagurskreytt barnaborð og stólar sem fást í versluninni Sia. 

Margrét hefur alltaf verið mikið fyrir fallega hluti og því má segja að gamall draumur 
hafi ræst þegar hún tók við rekstri Sia.

Herbergi tveggja ára heimasætunnar er innréttað með húsgögnum og munum úr barnalínu Sia.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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MIRALE
Síðumúla 33
108 Reykjavík
sími: 517 1020

Opið
mán.–föstud. 11–18
laugardag 11–16

www.mirale.is

HÚSGAGNASÝNING
í tilefni af því að Mirale 
hefur tekið við umboði

25% afsláttur

af öllum vörum 
meðan á sýningunni stendur



● heimili&hönnun

Krummi eða Raven kallast þessi 
fallegu og frumlegu herðatré eftir 
grafíska hönnuðinn Ingibjörgu 
Hönnu Bjarnadóttur. 

Krummarnir 
eru ekki að-
eins hagnýtir 
sem herðatré heldur eru þeir 

til mikillar prýði þar sem þeir 
hanga niður úr loftinu í stálvír 
og svífa þannig nánast um í lausu 
lofti. 

Herðatrén eru seld í Kisunni 
á Laugavegi og á Birkiland.com. 

Fuglarnir eru skornir út úr kross-
við og sprautulakkað-

ir svartir en sárið 
skilið eftir ólakk-
að og látið njóta 

sín. Í haust koma síðan á mark-
að sömu herðatré úr heilspraut-

uðu MDF. Einnig eru væntanleg 
krummaherðatré með venjulegum 
hanka og herðatré fyrir pils. - þo

Krummi passar fötin
● Það er ekki amalegt að geta treyst hinum glysgjarna 
krumma fyrir uppáhaldsflíkinni.

● STRÍÐSTERTUR SKAL 
ÁVALLT BERA FRIÐ-
SAMLEGA FRAM  Leir-
kerasmiðjan Royal Tichelaar 
Makkum er elsta fyrirtæki Hol-
lands en rætur þess má rekja 
til ársins 1572. Margir Íslend-
ingar eiga frá Hollandsferðum 
sínum forláta postulínsklossa 
sem þeir hafa kippt með sér 
heim sem minjagrip, en hönn-
un Makkum er síður en svo 
gamaldags eða íhaldssöm, 
þótt enn sé haldið tryggð við 
gamalt handverk og rótgróin 
stílbrögð. 

Hvíti friðarkökuhjálmurinn 
ber þess skýr merki, en hann 
er bæði frumlegur og flottur, 
og til þess fallinn að bjóða sátt 
í sætu formi.

hönnun

Herðatrén eru 
skorin út úr við og 
hanga í vír niður úr 
loftinu.

Smáratorgi  3  /  201 Kópavogi  /  s ími :  522 7860 /  mánudagar til föstudagar 11:00 til 19:00 / laugardagar 10:00 til 18:00 /  sunnudagar 12:00 til 18:00  

Einstakar snyrtivörur sem 
innihalda hrein náttúruleg efni 
úr Dauðahafinu

Allt fyrir andlitsmeðferðir 
og líkamsmeðferðir

Bjóðum upp á faglega ráðgjöf
Föstudag  14-18
Laugardag  13-16
Sunnudag  14-17

Komdu til okkar og við 
hjálpum þér að setja saman 
þinn eigin dekurpakka

Náttúrulegar 
snyrtivörurMINERAL BUTTER líkamskrem kr. 1490.-

DEAD SEA WATER saltvatn í bað kr. 490.-

BODY SCRUB olíuskrúbb á líkamann kr. 1290.-

BAÐSALT MEÐ ILMJURTUM kr. 890.-

Við stöndum upp úr 
í nýjustu könnun Capacent

Fréttablaðið er með 41% meiri lestur en 24 stundir 
og 93% meiri lestur en Morgunblaðið

4 4
en Morgunblaðið

Allt sem þú þarft... ...alla daga

Fí
to
n/
SÍ
A

Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgina, 18–49 ára. Könnun Capacent í febrúar–apríl 2008.

49,72% 

36,30% 

69,94% 

Fréttablaðið

24 stundir

M
orgunblaðið

tö dum upp

Auglýsingasími

– Mest lesið
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● heimili&hönnun

1.  Þessi picnic-taska  fæst 
í Iðu.  Í henni er kælibox og 
matarsett fyrir tvo. Hentar 
vel fyrir rómantíska lautar-
ferð fyrir pör. Taskan fæst í 
nokkrum litum og kostar 
3.995 krónur. 

2.  Ekki er vitlaust að 
taka spil með sér í svona 
ferðir. Þessar litlu útgáfur 
af Backgammon og tafli eru 
með segli þannig að leik-
mennirnir detta ekki af. Spil-
in fást í Tiger og kosta 200 
krónur stykkið.

3.  Gott er að hafa 
eina stóra tösku 
með þegar farið er 
í lautarferðina. Hér 
er nóg pláss fyrir 
teppi og púða, aukaföt 
eða annað sem nota þarf 
til að gera daginn betri. 
Þessi taska fæst í Tiger og 
kostar 800 krónur.

4.  Upptakar-
inn  er ómiss-
andi í lautarferð-
ina, hvort sem er 
fyrir gosið eða 
vínið. Þessi góði 
upptakari 
hentar vel 
fyrir hvoru 
tveggja. Á 
honum er 
einnig hnífur 
sem nota á til 
að skera utan 
af vínflösk-
unum. Hann 
fæst í Tiger og 
kostar 400 krónur.

Hugmyndina að stólunum sótti hann til náttúrunnar og í þá stað-
reynd að tré geta bætt við þykkt þar sem þörf er á meiri styrk 
og eins hafa bein þann eiginleika að minnka þykkt þar sem 
hennar er ekki þörf. Verkfræðingar í bílaiðnaðinum fundu upp 

tæki sem vinna á svipaðan hátt við framleiðslu bílahluta. 
Laarman notaði þessa tækni við hönnun 
stólanna. Hann vill ekki meina að hann 
hafi þar með hannað hinn fullkomna stól 

en tæknin bjóði vissulega upp á skemmti-
legan möguleika við að móta hluti. Laarman 

er einn af efnilegustu ungu vöruhönnuðunum 
í Hollandi. Hann hefur hlotið fjölda viðurkenninga 

fyrir hönnun sína og er vinsæll gestakennari í Lista-
háskólum í Hollandi. Hann lauk sjálfur námi frá De-

sign Academy Eindhoven árið 2003. - rat

Stólahönnun með nýjustu tækni
● Bone furniture er stólalína sem vöruhönnuðurinn Joris Laarman vann fyrir 
hollenska hönnunarfyrirtækið Droog og Friedman Benda Gallerí í New York. 

Stólarnir eru 
framleiddir úr 
stáli og hvítu 
plastefni.
MYND/JORIS LAARMAN 

Joris Laarman hannaði 
stólalínuna  bone chair 

með nýjustu tækni í fram-
leiðslu bílahluta.

Förum í lautarferð!
● Á góðum sumardegi er upplagt að skella sér í lautarferð 
með vinum og vandamönnum. Það eina sem þarf að gera 
er að pakka niður nokkrum gómsætum réttum og svalandi 
drykkjum. Ekki er vitlaust að taka stórt teppi með til þess 
að sitja á og kannski nokkur leikföng fyrir yngri kynslóð-
ina. Kaldir kjúklingavængir, pastasalat og gott brauð er 
líka tilvalið til að taka með í ferðina, svo og auðvitað góðan 
félagsskap. Svo er ekki verra að hafa nokkra sniðuga hluti 
við höndina.

1

2

4

3

Gaman er að útbúa dýrindis lautarferð, með gómsætum réttum og drykkjum.
NORDICPHOTOS/GETTY

Ármúla 42 · Sími 895 8966mánudaga - föstudaga 10-18Opið 

30-90%
afsláttur 

vegna flutninga

Opið
laugardag og sunnudag

frá kl. 10-17

Gólfvasar
frá kr. 3000.-

Einstakt tækifæri til að eignast
hágæða kínverska listmuni

• Vasar
• Diskar
• Lampar
• Pottar
• Skilrúm
• Myndir
• Gosbrunnar
   o.m.fl.
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Garðsett 
KEROS

5 stykki

39.900,-

Smáratorgi  3  /  201 Kópavogi  /  s ími :  522 7860 /  mánudagar til föstudagar 11:00 til 19:00 /  laugardagar 10:00 til 18:00 /  sunnudagar 12:00 til 18:00

Full búð af nýjum sumarvörum

OLÍUKYNDILL í garðinn
H 150 cm
561907       990,-SNAKKBAKKAR        1.990,-

GARÐKÖNNUR  1.990,-

Glerborð 564748 kr. 12.900,-
Staf lanlegur stóll 564755 kr.6990,- 
Garðsett 5 hlutir 564762 kr. 39.900,-

Borðstofusett
CESENA

5 stk.
49.900,-



● heimili&hönnun

Átta hönnuðir munu vinna í sam-
starfi við mismunandi hafnfirsk 
framleiðslufyrirtæki í sumar að 
því að hanna nýjar vörur fyrir 
framleiðsluna. Hollensku hjónin 
Rianne Makkink og Jurgen Bey 
eru ein af þeim erlendu hönnuð-
um sem taka þátt í verkefninu. 
Þau reka saman hönnunarstofuna 
Studio Makkink&Bey í Rotterdam 
og verða  í samstarfi við málm-
steypuna Hellu. Rianne heimsótti 
verksmiðjuna á dögunum til að 
kynna sér framleiðsluna.

„Við erum mjög hrifin af Íslandi. 
Jurgen Bey kennir við Listahá-
skóla Íslands og þegar Hrafnkell 
Birgisson impraði á þessu verk-
efni við okkur stukkum við á tæki-
færið,“ segir Rianne um aðdrag-
anda þess að þau taka þátt. Rianne 
sem er lærður arkitekt kynntist 
Jurgen Bey árið 2001 en þau hafa 
unnið saman síðustu fimm ár. 

„Hans nafn var löngu orðið 
þekkt í hönnunarheiminum svo 
flestir þekkja okkar verk einungis 
undir hans nafni. Við vinnum mjög 
vel saman og leitum bæði innblást-
urs í umhverfið og hluti með sögu 
frekar en að fletta hönnunartíma-
ritum. Við horfum til dæmis í hluti 
sem þegar eru til í náttúrunni og 
reynum að fara ótroðnar slóðir í 
okkar hönnun.“

Rianne var mjög ánægð með 
heimsóknina í Hellu og segir þau 
alltaf eiga í nánu samstarfi við 
framleiðendur því þeim þyki mik-
ilvægt fyrir hverja þau eru að 
vinna og hvers vegna.

„Allar okkar vörur verða til í 
samvinnu og við spinnum ekki 
eitthvað upp úr engu. Það skipt-
ir okkur máli hvernig hlutirnir 
verða til og í hvernig umhverfi. 
Þess vegna vildi ég koma sjálf í 
málmsteypuna til að hitta fólk-

ið og sjá hvernig það vinnur og 
hvaða möguleikar liggja í fram-
leiðslunni. Ég held að það sé mikil-
vægt fyrir hönnuði að vera í beinu 
sambandi við handverksfólkið og 
framleiðendurna því þetta er sam-
vinna og við gætum ekkert gert án 
þeirra.“

Rianne segir að þau muni 
vinna hugmyndavinnu og skissur 
á vinnustofunni í Rotterdam en 
heimsækja málmsteypuna á milli 

til að samræma hugmyndir sínar 
við mögulega framleiðslu. Hún 
segir þetta framtak frábært fyrir 
íslenska hönnun og framleiðslu. 
„Við fylgjumst vel með íslenskri 
hönnun og það eru spennandi hlut-
ir að gerast núna. Ég held að hönn-
un á Íslandi sé á mikilvægum 
tímamótum í dag.“

Aðrir þátttakendur í verkefn-
inu eru Katrín Ólína Pétursdóttir 
en hún vinnur með Mest, Snæfríð 

Þorsteinsdóttir og Prentheimar 
vinna saman, Borðið vinnur með 
Rafhitun, Egill Kalevi Karlsson 
vinnur með Stoð, Páll Einarsson 
vinnur með Trefjum, spænsku 
hönnuðirnir El Ultimo Grito vinna 
með RB-Rúmum og Johannes 
Fuchs vinnur með Breiður.

Áætlað er að sýna afrakstur 
verkefnisins í ágústlok í Hafnar-
borg. Hrafnkell Birgisson vöru-
hönnuður stýrir verkefninu.  - rat

Náttúran og 
notaðir hlutir 
● Nú í vor fer af stað samstarfsverkefni milli framleiðslu-
fyrirtækja í Hafnarfirði og innlendra og erlendra hönnuða.

Hugmyndin að baki stólunum er að skapa næði án þess að þurfa að hólfa rýmið niður. MYND/DARIA SCAGLIOLA & STIJN BRAKKEE

Ear chairs sem Rianne Makkink og Jurgen Bey framleiða undir merki sínu Proof.  MYND/ DARIA SCAGLIOLA & STIJN BRAKKEE

Rianne finnst mikilvægt að kynnast fólkinu sem mun framleiða vöruna og var heilluð af vinalegu andrúms-
loftinu í málmsteypunni Hellu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Margir þekkja kristalsljósakrónuna 
Shade eftir Jurgen Bey en hana vann 
hann fyrir Droog árið 1999.

Endurnýting er mikilvæg í hugmyndafræði Jurgens Bey og Rianne Makkink. Þessi bekkur er búinn til úr 
samanpressuðum úrgangi. Náttúran ræður svo líftíma bekkjarins. MYND: DROOG IMAGEBANK

M
YN

D
: D

RO
O

G
 IM

A
G

EB
A

N
K

 17. MAÍ 2008  LAUGARDAGUR12



Askalind 3 · 201 Kópavogur · Sími: 562 1500

B
ETRISTO

FA
N

(HVÍTA) INNRÉTTINGU?
Við bjóðum 12 mismunandi hvítar hurðargerðir.  

En það er fleira í boði td. askur, eik, birki, hnota, svart háglans  o.fl.

Velkomin í heimsókn og skoðið úrvalið.
Hvít Basic
plastlögð

Beykiline
hvítt/beyki

Mahognyline
hvítt/mahogny

Eik Elegant
hvítt/eik

Hnota Format
hvítt/hnota

Pisa hvít
“höldulaus”

Pisa hvít háglans
“höldulaus”

Hvít slétt
sprautulökkuð

Capri hvít
plast-heithúðuð

Capri hvít háglans
plast-heithúðuð

Hvít með boga
plast-heithúðuð

Hvít Nice
plast-heithúðuð

25%25%25%25%
AUÐVELT - FLJÓTLEGT - ÓDÝRT

www.nettoline.dk

VERÐIÐ ER EKKERT VANDAMÁL
25% afsláttur af öllum Nettoline innréttingum

til 24. maí.
ELDHÚS - BAÐ - ÞVOTTAHÚS - FATASKÁPAR

VANTAR ÞIG

Askalind 3 · 201 Kópavogur · Sími: 562 1500

B
ET RI STO

FA
N

HVÍTT 
og allt þar á milli

OG SVART

Þú getur valið um 
30 hurðagerðir 
og -liti hjá okkur. 
Komdu og skoðaðu

Mán.- föst. kl.  9-18
Laugardaga 11-16

AUÐVELT - FLJÓTLEGT - ÓDÝRT

VERÐIÐ ER EKKERT VANDAMÁL
25% afsláttur af öllum Nettoline innréttingum

til 24. maí.
ELDHÚS - BAÐ - ÞVOTTAHÚS - FATASKÁPAR

Askalind 3 · 201 Kópavogur · Sími: 562 1500

B
ET RI STO

FA
N

VANTAR ÞIG
(EIKAR) INNRÉTTINGU?

Þú getur valið um 6 mismunandi eikarhurðir hjá okkur. 

Við bjóðum einnig ýmsar aðrar, t.d. ask, eik,birki, hnotu,
svartar háglans, gular o.fl.

NETTOLINE eru glæsilegar danskar innréttingar í hæsta gæðaflokki!

Fiorini eik
harðplastlögð
áfest álhandfang

Torino eik
harðplastlögð

Stockholm eik
spónlögð

Capri eik lárétt
plast-heithúðuð

Oslo eik
gegnheil/spónlögð

Kvaðrat eik
gegnheil dökk eik

25%25%25%25%
AUÐVELT - FLJÓTLEGT - ÓDÝRT

www.nettoline.dk

VERÐIÐ ER EKKERT VANDAMÁL
25% afsláttur af öllum Nettoline innréttingum

til 24. maí.
ELDHÚS - BAÐ - ÞVOTTAHÚS - FATASKÁPAR

AUÐVELT - FLJÓTLEGT - ÓDÝRT

VERÐIÐ ER EKKERT VANDAMÁL
25% afsláttur af öllum Nettoline innréttingum

til 24. maí.
ELDHÚS - BAÐ - ÞVOTTAHÚS - FATASKÁPAR

Askalind 3 · 201 Kópavogur · Sími: 562 1500

Við hönnum og teiknum fyrir þig!  Komdu með málin af 
eldhúsinu, baðinu, anddyrinu, svefnherbergjunum eða 
þvottahúsinu - og við hönnum, teiknum og gerum þér 
hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu í hæsta 
gæðaflokki.

Þitt er valið!   Þú velur um að kaupa innréttinguna í 
ósamsettum einingum, eða lætur okkur um samsetninguna. 
Að sjálfsögðu önnumst við líka uppsetningu og endanlegan 
frágang fyrir þá sem þess óska - fullkomin þjónusta, eigið 
verkstæði.

Allt á sama stað!
Þegar þú verslar við Fríform færðu alla þjónustu á sama stað, fullkomið úrval innréttinga og 
raftækja. Sölumenn okkar búa yfir þekkingu og reynslu. Við rekum eigið trésmíðaverkstæði, 
sömuleiðis eigið raftækjaviðgerðarverkstæði og höfum á að skipa hópi úrvals iðnaðarmanna; 
trésmiða, rafvirkja og jafnvel pípara ef með þarf. Markmið okkar er að veita úrvalsþjónustu. 



● heimili&hönnun

„Á þessari sýningu eru hlutir sem 
hafa orðið á vegi mínum, til dæmis 
í Góða hirðinum eða Kolaportinu. 
Þetta eru hlutir sem er búið að af-
skrifa og ég hanna í kringum þá og 
reyni að skapa þeim nýja sögu,“ 
segir Ragnheiður Ágústsdóttir, 
myndlistarmaður og iðnhönnuður 
sem opnaði sýninguna Bræðingur 
á Skörinni í maí.

Ragnheiður stundaði myndlistar-
nám í Frakklandi en hélt síðan til 
Mílanó á Ítalíu og lauk þaðan mast-
ersnámi í iðnhönnun. Verk henn-
ar bera keim af bæði handverki 
og hönnun en að þessu sinni hafa 
gamlir hlutir fengið glænýtt hlut-
verk og áður óþekkt framhalds-
líf. „Endurvinnsla er þema sem 
liggur svolítið í loftinu núna. Ég 
er líka mikill  náttúruverndarsinni 
svo endurvinnsla tengist því líka,“ 
segir Ragnheiður, sem notaði stytt-
ur sem prýddu áður mörg íslensk 
heimili sem mikilvægan innblást-
ur. „Verkið hófst með pínustyttun-
um sem sumir kannast við. Bæði 
magapínu- og tannpínustyttur, 
en úr henni  hannaði ég til dæmis 
nammiskál,“ útskýrir hún. Í fram-

haldi af nammiskálinni bættist við 
verk sem vaknaði til lífsins á bað-
herberginu. „Maðurinn minn var 
gjarn á að týna lyklum og þegar 
ég var að þvo mér um 
hendurnar einn 
daginn kviknaði 
hugmyndin að 
lyklakippunni með 
baðtappanum,“ segir 
Ragnheiður, sem stingur 
nú lyklinum í litla skál með niður-
falli á símaborðinu hjá sér. 

Hugmyndirnar koma úr ýmsum 
áttum og Ragnheiður nefnir þar 
bæði íslenska náttúru og aðra 
hönnuði sem áhrifavald. „Öll 
falleg hönnun hefur áhrif á mig og 
kannski sérstaklega hönnun sem 
er þægileg fyrir augun. Ég er mjög 
hrifin af danskri hönnun og mjúk-
um línum en get einnig nefnt hol-
lenska hönnuðinn Hellu Jongerius, 
Droog Design-hópinn, spænska 
hönnuðinn Jaime Hayon, hinn ít-
alska Ettore Sottsass úr Memphis-
hópnum og Helen Amy Murray 
sem hefur verið að gera nýstárlega 
hluti í textíl.“

Fram undan eru fleiri hug-
myndir sem heimta að verða að 

veruleika, eða eins og Ragnheið-
ur sjálf segir: „Skapandi 
hugur er stöðugt að og það 

er enginn stopp-
takki hjá 
svoleiðis 
fólki.“ Sýn-

ingin stend-
ur til 27. maí á 

Skörinni, sem er til 
húsa í Aðalstræti 10. www.hand-
verkoghonnun.is. - rh

Þægileg viðkomu fyrir augun
● Nýtt líf og endurvinnsla eru kveikjan að sýningu Ragnheiðar Ágústsdóttur, myndlistar-
manns og hönnuðar, sem var opnuð nýlega á Skörinni. 

Hugmyndin að þessari lyklakippu fæddist á baðinu. Nú eiga lyklarnir sinn stað í 
niðurfalli á símaborðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ragnheiður Ágústsdóttir, myndlistar-
kona og iðnhönnuður, er hrifin af 
danskri hönnun og mjúkum línum.

Lítið folald hefur eignast nýtt engi í höndum Ragnheiðar. 
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heimili&hönnun ●

BLÖÐRULJÓS   Sænski hönnuðurinn Fredrik Mattson, sem á heiðurinn af þessum skrautlegu ljósum, hefur átt vel-
gengni að fagna síðustu ár og unnið til fjölda hönnunarverðlauna í Svíþjóð. Hann var meðal annars valinn hönnuður 
ársins 2007. 

Fredrik, sem leggur höfuðáherslu á húsgagnahönnun, hefur rekið vinnustofu í Stokkhólmi frá árinu 2002 og 
hannað húsgögn fyrir fjölda framleiðenda. Þessi ljós, sem heita PXL, eru meðal nýjustu verka hans og fást hjá 
sænsku ljósaversluninni Zero. Þau minna um margt á uppblásna blöðru en um leið og þau eru framúrstefnuleg 
þá hafa þau augljósa skírskotun til fortíðar og hefðu eflaust sómt sér vel á áttunda áratug síðustu aldar. 

Hægt er að fá bæði borðlampa og veggljós en ljósin eru gerð úr lituðu áli og stáli. Sjá nánar á http://www.zero.se/

Grasið í stofuna
G rænir og munstraðir púðar 

færa sumarið inn í stofu. Þegar 
rigningardagarnir eru orðnir óþarf-
lega margir í röð má færa sumarið 
inn með því að velja hressandi liti í 
stofuna. Skelltu grasgrænni mottu 
á gólfið og raðaðu blómum í vasa. 
Grænar pullur á gólfið til að tylla sér 
á koma í stað þúfnanna úti í garði 
og einnig má útvega sér fuglasöng á 
geisladisk til að fullkomna stemm-
inguna.

● FRÍSKLEGIR GLER-
AUGNABAKKAR  Gler-
augu eiga til að týnast innan 
um aðra húsmuni. Með litrík-
um gleraugnabökkum sem 
þessum er auðveldara að 
muna hvar gleraugun voru 
lögð frá sér, og leikur einn að 
finna þau aftur. Nauðsynleg 
húshjálp fyrir alla sem nota 
gleraugu. Líka þá sem verða 
fjóreygðir bara yfir sumartím-
ann. Upplagt til að setja við 
símann, á náttborðið, við vask-
inn eða bara hvar sem er. Fæst 
í 29 mismunandi munstrum 
og tíu prósent söluhagnaðar 
renna til rannsókna á brjósta-
krabbameini, ef þú velur gler-
augnabakka með bleikum 
borða. Fæst á www.decorative-
things.com.

húsráð

Afmælishelgi 17. & 18. maí

15% - 60% afsláttur 
af öllum vörum 

opið lau. kl. 10 - 18, sun. kl. 10 - 16

Smiðsbúð 6  210 Garðabæ  Sími 564 5040

www.hirz lan. is

í 15 ár!

Kaffiveitingar og næg bílastæði !!!

skrifstofuhúsgögn

hæðarstillanleg skrifborð

barnahúsgögn

fataskápar

veggsamstæður

sjónvarpsskápar

kommóður
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SMÁAUGLÝSINGAR

 Bílar óskast

Óska eftir gírkassa í Renault Master árg. 
‘99-’01 eða löskuðum Master á góðu 
verði. S. 867 7704.

Óska eftir ódýrum Pallbíl, station bíl 
með krók og kerru. Nánari uppl. veitir 
Þórhallur í s. 846 0864.

 Jeppar

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra 
verð. T.d. 2007/2008 Ford Explorer frá 
2790þús, Dodge Durango frá 2790þús, 
Jeep Grand Cherokee frá 2590þús, 
Toyota Highlander frá 3100þús, 
Landrover LR3 Discovery frá 5690þús, 
Benz ML350 frá 5350þús, Audi Q7 frá 
5750þús, VW Touareg frá 4750þús. Sími 
5522000. www.islandus.com

Toyota Land Cruiser GX árgerð 1999 
ek. 212 þ. Ssk. 8 manna, 33 tommu 
breyting og m. fl. Einnig WR 450 F 
2005 götuskráð, topp eintök. Uppl. í 
s. 863 9970.

Toyota LandCruiser 90 árg. ‘97 diesel, 
ssk., ek. 260 þ. Nýtt hedd & vatnskassi, 
afturöxlar & legur. Ný dekk. V. 1200 
þ. Skoða skipti á ód. jeppa. Uppl. í s. 
892 4305.

Toyota lc 90 vx 33/16“ ssk. Árg. 1999 
ek. 230 þ. Fæst á yfirtöku láns. Uppl. í 
s. 862 0279.

Nissan Terrano II eitt glæsilegasta ein-
tak landsins. Ek. 140 þ. Nýskoðaður. 
33“ upphækkun. Ný dekk, kúpling og 
bremsur að aftan. Stgr. tilboð. S. 698 
7040 & 864 7849.

Ódýr 7 manna fjölskyldu-
bíll

MMC Pajero V6 3000, árg. ‘93, ek. 230 
þús. Í fínu standi. Fæst á 200 þús. stgr. 
Uppl. í s. 821 4111.

2007 VW Touareg 3.6L V6, ek. 26 þ.km. 
Leður, lúga, ofl. Skoða skipti. V. 5.590 
þús. S. 896 7319.

Útsala, útsala.MMC Pajero árg. ‘99, 
2800 díesel, ssk. sk. ‘09, breyttur á 33“, 
ekinn 290 þ.km, en samt í góðu standi. 
Verð 555.000 kr stgr. S. 893 5201.

MMC Outlander
Jeppi árg. 11/’07 diesel 2.0, ek. 5500 km. 
Bsk., 6 gíra, eyðsla ca. 7 l. Dráttarbeisli. 
S. 590 5197 & 661 2609 & 586 2209.

LC120 2005
GX typa, 35“ breyttur, dráttarb. ofl. Mjög 
gott verð 5390 þ. 100% lán mögulegt. 
Uppl. í s. 893 5011.

Til Sölu Grand Cherokee Limited. Árg. 
‘02. Ekinn 130 þús km. Gullfallegur og 
Heill bíll. Á Nýjum Dekkum. Uppl. í s. 
857 2000.

Til sölu Kia Sportage diesel. Árg. ‘98. 
Ekinn 115þús. Upplýsingar í síma 891 
8970.

Til sölu Porsche 356 speedster (repl-
ica) Skipti á Fallegum hippa kæmu 
til greina. Áhugasamir hafi samband 
í gegnum Email: Speedster@visir.is S. 
849 9605.

Hummer H3 ‘06 lúxus útgáfa, ek. 25 þ. 
Fæst gegn yfirtöku. S. 891 9966.

Patrol ‘95 38“ öll tæki til jappaferða 
kastarar + fjarskiptartæki. Skoðaður ‘09. 
Fjarst. saml. & þjófavörn. Verð 600 
þús,stgr. S. 690 1883.

Toyota Land Cruiser 90 árg. ‘99 disel. 
Ek. 240 þús. Þjónustubók. V. 1.250 þús. 
S. 861 6131.

Toyota Landcr. 90 árg. ‘97 35“ þarfn-
ast smá lagfæringar. V. 790 þ. S. 868 
3069.

Dodge Durango árg 2000, ek. ca. 180 
þús. 5,9, ragmagn og leður, fjarstart, 
filmur, sko ‘09. Verð 800 þús, stgr. Uppl. 
í s. 894 4560

 Fornbílar

Chevy 57 til uppgerðar. Ekki innfluttur. 
Í þokkalega góðu ástandi. Uppl. í s. 
699 0023.

 Pallbílar

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra verð. 
T.d. 2007/2008. Ford CREW F150 frá 
2450þús, Ford F350 DIESEL frá 3390þús, 
Dodge RAM 1500 frá 2300þús, Dodge 
RAM DIESEL frá 3290þús, Toyota 
Tacoma frá 2990þús, Toyota Tundra frá 
3090þús. Sími 5522000. www.island-
us.com

Dodge ram 2500 diesel árg. ‘06, ekinn 
20 þ.míl. Verð 3.6m áhv. 2.3 m. Uppl. í 
síma 897 9929.

Chevrolet Silverado árg. ‘97 2500 díesel 
í toppstandi. Áhvílandi 1,1 fæst á yfir-
tökuverði. Uppl. í síma 899 0896.

Til sölu Ford F-350 King Ranch, árg. 
2008. Verð 4.200 þús. stgr. Engin skipti. 
Uppl. í síma 893 0270.

Nissan Double cab, arg 2000, ek 118 
þús, krókur, pallhús, græjur. V.1100þús 
uppl. 6151556

Tilboð 490 stgr.
Chevrolet Silverado ‘93 diesel. 4x4, 
pallhús, ssk. 33“. Ek. 20 þ. Sk. ‘09 
Dráttarkúla. S. 864 7447.

 Sendibílar

Citroen Berlingo árgerð 2003 ekinn 78 
þ.km. Frábært verð aðeins 7000 USD 
S. 616 2839.

 Hópferðabílar

Til sölu 52ja manna Man SR292 H 
hópferðabíll. Árgerð 1987, í góðu standi. 
Mjög gott stgr.verð. Leiga kemur til 
greina. Upplýsingar í síma 770 1080.

 Vörubílar

Scania R 560 árg. ‘07 ek. 61 þ. Vel útbú-
inn bíll ásamt Langendorf malarvagni 
árg. ‘07 með yfirbreiðslu. V. 19,6. + vsk. 
S. 866 7511.

Til sölu Scania 124G 420 árg. ‘00 með 
Hiab 220C5 ‘04. Stóll undir palli og 
gámalásar í palli. V. 11,2 millj. + vsk. 
Uppl. í s. 894 1705.

Man 35 371 8x8 árg 92 með Hiab 550 
96 árg 6 í glussa + jib 3 í glussa + 2 
hand stóll undir palli s: 6903191

 Húsbílar

Til sölu þessi frábæri camper sem hefur 
verið í notkun í 2 sumur. Aðeins 450 
kg og sterkur sem tröll. Lofttjakkar 
lyfta þaki. 220 v hleðslutengin og fl. 
sem er til bóta frá frumgerðinni. Sjón 
er sögu ríkari verð 1.450.000. ( tilboð 
) Upplýsingar á maggi@flp1.is og 822 
8244.

M. Benz Himer árg. ‘82 ek. aðeins 156 
þ. Verð 1200 þ. S. 893 5701 & 558 
4428.

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.

Álbox fyrir ferðabíla KE Málmsmíði, 
Hamarshöfða 5. S. 587 0626 & 696 
3522.www.ke.is

Fiat L37 húsbíll til sölu árg. ‘07. Verð 
4500 þús. Uppl. í s. 867 6252.
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Ford E350 XL Árg 1998, 5.4 L bensín, 
ssk, ekinn 75000 milur. Innfl 2004. Hár 
toppur, truma gasmiðst. Domitec kælisk. 
Eldavél, TV, DVD, Filmur, Loftkæling 
Verð 2.7 mil. Uppl í s:6923420

Hobby húsbíll!!
Ford Transit 7/’05 ek. 3200 km, húsbíll 
með öllu. Áhv. 4,6. V. 6 mil. Engin skipti. 
S. 892 8255.

Húsbíll Ford Ecoline 350 d. árg. ‘88. 
Mjög vel útbúinn. Ath. allskonar skipti. 
Uppl. í s. 844 1950.

Til sölu Fiat 280 árg. ‘91. Sparneytinn 
góður bíll. V. 1.300 þús. S. 891 7300.

 Mótorhjól

Eigum til vélhjólafatnað 
í öllum stærðum á karla 

og konur á frábæru 
verði.

Goretex, leður, hanska og 
stígvél. Vandaður, vatnsheldur 

og hlýr. Langbesta verðið á 
landinu.

Opið á kvöldin og helgar. Ský 
Trading Reykjanesbæ. S. 892 

1116.

Yamaha V-Max ‘05 afmælisútgáfa, ek. 
4 þús. glæsilegt hjól. 1200 cc. 140 hö. 
Verð 1.500 áhv. 950. Uppl. S. 663 5901 
& 663 6058.

Gullmoli til sölu
Yamaha 650 V- Star árg. ‘02 USA model. 
Mikið króm & töskur. Uppl. í s. 861 
1104.

Kawazaki ZX10R árg. ‘07, 184 hö., 174 
kg, eins og nýtt. aukahlutir. Ek. 7 þ. 
Tilboð 1300 þ., 100 þ. út + yfirt. Get 
tekið ódýran bíl eða hjól uppí. Uppl. í 
síma 847 3353 & ingo@ark.is

Can Am Max XT 800, 2008 Nýtt, götu-
skráð, spil, álfelgur, stuðarar og handa-
hlífar. Kemur til landsins í júní. Myndir 
á www.motorhjol.net. Verð 1590 þús. 
Uppl. í s. 824 6600.

Draumahjólið - Yamaha Warrior 1700 
árg. 2002 Glæsilegt hjól. Tilboð óskast. 
Uppl. í s. 661 7085.

Yamaha YZ250F ‘04 , yoshimura kraft-
púst, Twinwall stýri, FCR gylltum fram-
demparar, v. 400 stgr. S. 866 9581.

Til sölu Kawasaki Z1000 ‘06. Ekið 
11.500 Aukahlutir. Svart. Tilboð. Steini 
í s. 821 7898.

Til sölu Big Dog Pitbull, einstakt hjól 
óekið, sérsmíðað, skipti á ódýrari eða 
dýrari, verð 3.950, uppl í s: 892 1116 
og 896 5511

Harley Davidson Fat Boy , Árgerð 2006, 
Ekið 10.504. Verð 1890 Þús. Uppl. í 
s. 824 6600. Sjá fleiri myndir á mot-
orhjol.net

kawazaki ninja zx10R special edition 
2007 ekið 4000km, tilboð óskast i sima 
8460515

Harley Davidson FXD SuperGlide 2007 
Nýtt hjól 1600cc, 6 gíra, verð: 1.690 
þús. uppl í 824-0131

Honda CBR 600 RR ‘07. Yfirtaka á láni. 
Uppl. í s. 695 1031

Til sölu Suzuki Boulevard 1800 M109R 
Limited Edition ‘08 ek. 1 þús. Aukahl. 
rúða, töskur, cromerör og fl. Ásett verð 
er 1800 þús. engin skipti. Uppl. í síma 
897 7766.

Til sölu Suzuki GSXF 
750cc árg.’99

Ek. 23 þús. Ný uppteknir framdemparar, 
ný keðja og tannhjól, olía, olíusía, kerti. 
sk. ‘09 Hjólið er voða flott og í góðu 
standi. Ásett verð 640 þús. 100% lán. 
Uppl. í s. 847 8803 & 567 2415.

Til sölu VS 1400 Intruter Árg: 93 (94) 
töskur, haldföng Verð 650þ S:891 8281

Suzuki GS500FU Árg. 2006 ek.3k 
Glænýtt hjól, Frábært fyrir byrjendur. 
V. 700þ Ef þú hefur áhuga - Sími: 
6621441

Suzuki GSXR1100 ‘92 Mjög öflugt og 
gott hjól, alveg original. Uppl. í s 825-
5535

Suzuki Hayabusa GSX1300R, árg. 2006 
til sölu. Ek. 10 þkm. V.1290þkr. Uppl. í 
s. 663-3600

Enudro hjól Shineray XY200 árg. ‘07. 
Sk. 2010. Ek. 450 km. Verð 134.700 stgr 
takk. Uppl. í s. 894 4560.

GSXR 1000, nýskráð, 04/08. ek. 0. v. 
1590 þ. Möguleiki á góðu láni. s. 844 
5868.

Til sölu Beta barnacrossari árg. ‘07, flott 
byrjendahjól. V. 120 þús. Uppl. S. 663 
5901 & 663 6058.

Vill kaupa eða leigja orginal púst á 
Hondu VTX 1800 c. S. 896 3980.

til sölu Yamaha WR250F ‘05, ekið 1950 
km. Gott eintak. Tilboð óskast. S. 847 
2689.

Til sölu Kawasaki ER5 árg. ‘06 ek. 8 þ. 
Uppl. í s. 898 3537.

 Vespur

Vespa 50 cc árg. ‘06 ek. 318 km. Með 
farangursboxi. Uppl. í s. 865 2039 e. 
kl 19.

Til sölu lítið notuð tveggja ára Vespa. 
Verð 130.000 kr. Upplýsingar í s. 892 
9644.

 Fjórhjól

Til Sölu nýtt fjórhjól ekið 230km. 
Með 675cc eins strokks fjórgengisvél? 
Stærsta fjórhjólið sem Honda hefur 
framleitt. Kemur með nýrri sjálfskipt-
ingu frá Honda, vökvaskiptingu með 
togbreyt með þremur sjálfstæðum 
vökvakúplingum. Hjólið er hannað til 
þess að endast og er nánast alveg vatns 
og óhreinindaþolið. Fæst með yfirtöku 
á góð láni. Upply. síma. 660 3252.

 Reiðhjól

Stelpurreiðhjól 1-3 ára á 6 þ. & 3-6 ára 
á 8 þ. Eins og nýtt. Uppl. í s. 845 4510 
milli kl. 16-18.

 Kerrur

Til sölu Koegel N17 innflutt notað 
22/07/’03. Heildarþyngd 24 tonn. S. 
856 1580.

 Hjólhýsi

Til sölu nýtt Tabbert Da Vinci 540 hjól-
hýsi, kojuhús með 3 hæða koju, klósett, 
sturta, 2x vaskar, ísskápur & allt sem 
þarf. Fæst með miklum afslætti. Mögul. 
á góðu bílaláni. S. 860 1998.

Dethleffs Aero Tourist 520DB árg. 2004. 
Svefnpláss f/4 klósett og sturta. Verð 
1.890.000. Hjólhýsi. Uppl. í síma 663 
9046.

Hjólhýsi til sölu
16 feta hjólhýsi til sölu 200 w - Rafmagn 
og gas. Nýtt fortjald og sóltjald. Parket á 
fortjaldið getur fylgt og einnig gasofn. 
Tilboð óskast. Unnur - sími 862 2218.

Adria Adora 552 árg. 2005 svefnpláss 
f/6 klósett og sturta. Alde ofnakerfi. Verð 
2.350.000. Uppl. í síma 663 9046.

Lúxus bústaður á hjólum! Jayco jayflight 
2006árg 29ft. Verð 4 millj. Chevrolet 
Silverado 2500 2002 árg. til sölu á sama 
stað. Uppl. í s. 661 7117 / 697 7853 og á 
www.smurning.is

Travel Lite
Pallhýsi, hlaðin aukabúnaði, besta verð-
ið, til sýnis og tilbúin til afhendingar á 
Oddagötu 8 Rek. Ferðapallhýsi ehf, s. 
663 4646 Travellitecampers.com

Tabbert Puccini árg. 2006. Leður, gólf-
hiti, sólarsella. Eitt með öllu. Lítið notað. 
Verð 3,300. Tilboð. 250 og yfirtaka á 
láni 2670.45 á mánuði. S. 898 2811.

Tec ‘04 Sem nýtt. Allur aukabúnað-
ur. Sólars,fortjald m/húsg. gasgrill,flat-
skjár,eldhúsáhöld, 90 ltr vatnstankur 
Uppl. sími 6606633

Fáðu meira fyrir pening-
ana þína. Delta er draum-

urinn !
Erum að selja síðustu Delturnar á verði 
frá í fyrra og auk 1-300 þús. kr. afsláttar. 
Fortjald, varadekk, Gaskútur, rafgeymir, 
hleðslutæki ofl. innifalið í verði. Tilbúin 
í ferðalagið. Allt að 100% lán án lán-
tökugjalda. S. 898-4500. www.vagna-
smidjan.is

Travellite pallhýsi árg. ‘07. V. 1350 þús 
stgr. Uppl. í s. 897 3011.

LMC 560 kojuhús ‘06. Hlaðið aukahlut-
um. Aðeins notað 6 sinnum. V. 2,5 millj. 
Uppl. í s. 865 5460.

KNAUS 450 KU árg. 2004 svefnpláss 
f/ 4 klósett og sturta. Verð 1.690.000 
Uppl. í síma 663 9046.

Til sölu LMC Münsterland 500RD árg. 
2002 nýskráð 2006. Svefnpláss f. 4, 
rafmagn 220 og 12 w, klósett og sturta, 
nýtt fortjald, gaskútur, sjónvarpsgreiða, 
ofl. uppl. í s: 821 5159

 Fellihýsi

Coleman Montery Elite árg. 2003. 
Klósett, heitt og kalt vatn, sturta, útdrag-
anlegur borðkrókur, cd, útvarp, 17“flat-
skár,video, 2 sólarsellur, 2 gaskútar og 
fl. Verð 1400 þ. áhv. 980. þ. Uppl. í s. 
692 4005.

Nýtt ónotað Fleetwood E3 Fellihýsi til 
sölu, árg. ‘08. Mikið af fylgihlutum. 
Uppl. í s. 894 4708.

Esterel top volume 39 17ft. Harðar 
hliðar 12/220v rafmagn ísskápur mið-
stöð eldavél m/grilli vaskur, sér herb.
með wc/handlaug svefnpláss fyrir 3 
2.gaskútar. uppl. i síma 664-3395 og 
896-1485

Stórglæsilegt 12 ft. fellihýsi, Fleetwood 
Utah 2005. Hlaðið aukahlutum, 
mjög vel með farið. Verð 1500 þús. 
Upplýsingar í síma 892-1704

Palomínó Colt 9 ft. 04, nánast ónotað, 
ísskápur, svefntjöld, 2 gask. geymslu-
tjald, ferðaklósett. Verð 800 þúsund. 
Sími 696 5490.

Til sölu fallegt sem nýtt 10 feta fellihýsi 
m/kassa og fortjaldi. Til sýnis uppsett. 
S. 892 2030.

Til sölu mjög gott árg. ‘01, Viking 1706 
fellihýsi, fortjald, sólarsella, 220v. 
Uppsett um helgina. s. 892 2030.

Til sölu Coleman Taos ‘99 í toppstandi, 
2 gas kútar, sólarsella ofl. Uppl. í s. 
699 3559.

Palomino Pony árg. 2001 til sölu! Mjög 
lítið notað, 11 fet með fortjaldi, ísskáp, 
sólarsellu, 2 gaskútum, CD, svefntjöld-
um, hitara fyrir fortjald ofl. Ásett verð 
kr. 850.000,- ekkert áhvílandi. Uppl. í 
síma 822 4166.

Fleetwood Santa fe 10 fet árg. ‘07 til 
sölu. Lítið notað og í mjög góðu standi. 
V. 1.150 þ. s. 669 9668.

Til sölu ný og ónotuð truma E4000 
gasmiðstöð í fellihýsi . Uppl. í s. 897 
7345.

Til sölu vel með farið Palomino Colt felli-
hýsi. Verð 500 þús. Uppl. í s. 8563445

 Vinnuvélar

 Lyftarar

Claas skotbómulyftari 7m. allur nýyfir-
farinn í góðu standi. Verð 1500þ áhv. 
1150 þ. Uppl. í síma 899 0896.

 Bátar

Smábátahöfnin í 
Grafarvogi.

Erum með legupláss fyrir sportbáta og 
jet-ski. Aðstaða til sjósetningar og upp-
töku. Bjóðum upp á alhliða þjónustu 
við báta. Bátavör Sími 898 8851 www.
batavor.is.

Bayliner 185 sport 2006. Mercury bens-
ínmótor 190 hestöfl. Ekinn 20-30 klst. 
Eins og nýr 8 manna bátur á kerru. Verð 
2.3 mill. Sími 824 5572.

Yamaha GP 1200 R, árg ‘01. f Mikið 
breytt. www.jetski.bloggar.is Uppl. í s. 
869 4449.

ÞJÓNUSTA
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Glæsilegur harðplastbotna gúmmíbátur 
frá Selva. Lengd 335 cm breidd 166 cm 
þyngd 125 kg. Uppl. í s. 897 9282.

Sómi 800 árg. ‘86 vél 2003 model Volvo 
Penta 230 hp keyrð 2166 klst. Báturinn 
er með mjög góðum tækjum: Áttavita, 
talstöð, Loran C, Plotter, dýptarmæli, 
kjaftatík,- ( sjálfvirk tilkynningarskylda) 
Sjálfstýringu, NMT síma. Björgunarbát. 
(4 manna) Uppl. gefur Matti í síma 
699 4556.

Bayliner sportbátur m/ 125 utanborðs-
mótor, er á góðum vagni. V. 950 þús. 
S. 897 3011.

Gúmmíbátar & Gallar Ehf.
Björgunarbátar á góðu verði, þurrgallar 
m/öndun 39.900, slöngubátar, viðgerð-
arefni og viðgerðir. Heimsækið okkur á 
gummibatar.is eða s. 660 7570.

Erum að leita okkur af plastbát, 
Færeyingi eða samskonar Verð hug-
mynd undir 500.000 kr Upplýsingar í 
síma 892 2439 og 825 1133.

GRÁSLEPPUNET 
Grásleppunet, færatóg, baujur, flottein-
ar, blýteinar, ýsupilkur með plötu, sil-
unganet og margt fl. Heimavík ehf. S. 
892 8655.

Til sölu 3 DNG 6000i, græni fronturinn, 
lítið notaðar, gott verð. Sími 894 8080.

Til sölu Grásleppuleyfi 7,45 br tonn 
ásamt úthaldi (ca. 170 nálfelld löng 
notuð net). Uppl. í s. 865 6493.

Sómi 800, dekkaður, vel búinn tækjum, 
vagn, björgunarbátur. Uppl. í s. 898 
7176.

 Flug

 Aukahlutir í bíla

Eldsneytis sparari. Hvirfils tæki í bíla 
/ jeppa SPARNAÐUR: 7% til +27% 
þetta virkar! Meiri Kraftur. VERÐ frá 
aðeins 8900.-kr. 30 daga skilaréttur. 
SKM ehf Bíldshöfða 16. S: 517-8400. 
www.skm.is

Varahlutir í Dodge Intrepid árg. ‘99. eru 
til sölu. Framendi, afturendi, hurðar og 
skipting. Uppl. í s. 865 2151.

 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.

Útvegum með skömmum fyrirvara dekk 
undir vinnuvélar og landbúnaðartæki. 
Allar stærðir. Uppl. á www.impex.is eða 
í 534-5300

160 þ.
Til sölu 35X12.5,15 Á felgum mjög lítið 
notuð, 6 gata felgur. Kosta ný yfir 240 þ. 
Uppl. í s. 846 2010.

 Varahlutir

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

Japanskar Vélar/Bílstart, 
Bílapartasala

Erum að rífa flestar gerðir japanskra og 
kóreskra bíla, Fiat, Opel, VW ofl, sérstök 
áhersla á Nissan og MNC. Opið 08-18. 
S. 565 3400 & 893 2284, partasolur.is

Óska eftir Dodge Dakota árg. ‘98 til 
niðurrifs eða varahlutum. Uppl. í s. 
899 8054.

ÞJÓNUSTA

 Barnagæsla

Boðagrandi. Barngóð manneskja/ungl-
ingur óskast að gæta 1 árs barns nokkr-
um sinnum í mánuði, 16:30-21:00. 
Áhugasamir sendi fyrirspurnir á stein-
unnolafs@simnet.is

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

 Garðyrkja

Garðeigendur ATH!
Klippum tré og runna. Fellum einnig 
tré og fjarlægjum. Vanir menn. S. 821 
3182.

Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun, 
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla við-
haldsþjónustu á einum stað fyrir garð-
inn. Garðlist 554 1989 www.gardlist.is.

„Sólpallar og Hellulagnir“ Alhliða garða-
þjónusta. 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.

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, dren-
lagnir og öll almenn lóðavinna Vönduð 
og góð vinnubrögð Erum með vörubíl 
með krana SS Hellulagnir 691 8907.

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

Tökum að okkur alla almenna umhirðu 
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 823 
4924.

Garðyrkja
Úðun, klipping, mold, sláttur, felli tré 
og önnur garðverk. Halldór garðyrkjum. 
S. 698 1215.

Trjáklippingar - garð-
yrkja.

Klippi tré og runna og felli tré. 
Fljót og góð þjónusta. Látið fag-

mann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari s. 

846 8643.

Trjáklippingar
Trjáklippingar, garðaúðun, plöntuskipu-
lagning garða. Eiríkur Sæland garðyrkju-
maður s. 848 1723.

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

Blómstrandi garðar
Garðsláttur, fellum tré, klippum og sinn-
um öðrum garðverkum. S. 695 5521

Áhugaverð heimasíða. www.gardurinn.
is Garðyrkjufélag Íslands.

 Bókhald

Bókhald, vsk-skil, framtal, heimasíður, 
lén, ehf. ofl. Dignus.is S. 699 5023.

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta 
ehf. Sími 511 2930.

 Fjármál

Lífeyrissjóðslán til sölu. S. 845 2924.

 Málarar

Getum bætt við okkur verkefnum úti og 
inni. Tilboð eða tímavinna. Málið ehf. 
S. 896 5758.

Málaranemi getur bætt við sig verk-
efnum núna og yfir sumarið. Inni/Úti. 
Fagmennska og gott verð. S. 697 9867.

RemontMax
spörslum, málum, parketleggj-

um, gifsum og flísaleggjum 
Gott verð.

S. 849 9301 & www. flisarog-
malun.is

 Búslóðaflutningar

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 659 4403.

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., 
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

 Húsaviðhald

Húsaviðhald!
Þak- og utanhússklæðningar og allt 
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. 
S. 892 8647.

Trésmíði
Tek að mér allt almennt viðhald húsa, 
trésmíði og m.fl. S. 662 6092.

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

Þöl - almennt viðhald
Húsasmiður-endurnýjun á þakinu, 
gluggum og annað viðhald á húsinu. 
Sólpallar og girðingar. Einstaklingar og 
húsfélög. Tilboð eða tímavinna. Uppl. 
í s. 845 6770.

Húsasmíðameistari.
Húsasmíðameistari getur bætt við sig 
verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og við-
hald. Uppl. í s. 894 0031.
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Breyttu svölunum þínum í sólpall með 
lítilli fyrirhöfn. Flexi-deck (útiparket) er 
málið ! Upplýsingar í síma 661 7709 
eða á heimasíðunni husogbjalkar.is

 Tölvur

Tölvuþjónusta 12 ára reynsla og þekking 
www.tölvuland.com S. 899 3469.

Gagnabjörgun! Hrundi harði diskurinn? 
Glötuðust öll gögn og ekkert afrit til? 
Enn er von, hafðu samband við sér-
fræðinga í endurheimt gagna. S: 661-
8100 - gagnabjorgun@gmail.com

 Spádómar

Stína Lóa Spámiðill
Tarrot & draumráðningar. 

Leiðsögn um ástir, viðskipti og 
fjármál.

Sími 908 2008 & 462 2811 
- Visa/MasterCard Opið til 02 
alla daga. Geymið þessa aug-

lýsingu.

Englaljós til þín S. 908 
5050 & 863 1987. 

Lára spámiðill
Er spennandi tími framundan? 
Hvað viltu vita um framtíðina? 

Andleg leiðsögn, fyrirbænir, 
trúnaður. Er við alla virka daga 

frá kl. 09-01 & helgar frá kl. 
12-03.

Visa/Euro.

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrir-
bænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl. 
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

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

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Iðnaður

Uppsteypa mannvirkja
Krani, mót og vinna. Dynkur ehf. Sími 
894 2454, Ragnar.

 Múrarar

Múrari
Tek að mér allar flísalagnir. Tilboð eða 
tímavinna. S. 694 3036.

 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

Sólpallar
Viltu pallinn áður en sólin kemur? 
Komum á staðinn og gerum tilboð þér 
að kostnaðarlausu, erum búnir að vera 
í sólpallasmíði í 15 ár, erum snöggir 
og vöndum vinnu okkar. Upplýsingar 
veittar í síma 697 9660, Ólafur.

Öll smíði innanhúss og utan. 
Steypuvinna-sólpallar-girðingar-gluggar 
ofl. Einnig hellulagnir. Jarðvinna með. 
Uppl. í s. 823 2771.

 Önnur þjónusta

Gröfuþjónusta á suðurlandi vanur 
maður 8917355-8981505

Hár Sóleyjar
Tek að mér að klippa í heimahúsi. Ég er 
sérhæfð í hárgreiðslum, hárlengingum, 
afrísku hári og geri einnig Cornrows. 
Pantið í síma 869 4437.

Tökum að okkur alla almenna jarðvegs-
vinnu. Erum með 16t hjólagröfu 3,5t 
gröfu með brotfleyg. Föst tilboð eða 
tímavinna. S. 894 0210 Guðmundur & 
849 9571 Páll.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Til sölu Brandoni CASSOTTO 120 bassa 
harmonika.upplýsingar í S: 8247610 & 
6601648

Glæsileg sófasett með 
hágæða ítölsku leðri.

Fást nú með veglegum afslætti m.v stgr. 
Einnig er boðið upp á 10 mánaða VISA 
lán VAXTALAUST. Ath. aðeins er um 
fáein eintök af hverjum og einum sófa 
að ræða. Eigum einnig nokkrar aðrar 
týpur en sem eru sýndar á myndunum, 
einnig eru fáeinir stólar og legubekkir 
í boði. Allar frekari upplýsingar veitir 
Sigurður í síma 868 5001 milli klukkan 
8-16.

Nýr rafmagnsnuddpottur til sölu. 7 sæta, 
42 stúta nudd, 2 gosbrunnar, lok, einn 
með öllu. Selst með góðum afslætti. 
Uppl í síma 770 7770.

FJARSTÝRÐ MJÖG ÖFLUG GOLFKERRA 
2 X 180W MOTOR M/ 2 FJARST. Á 
FRÁBÆRU VERÐI 59.900.- ALLAR 
NÁNARI UPPL. Á TOPVRIVE.IS SENDUM 
HVERT Á LAND SEM ER VISA/EURO 
PANTAÐU STRAX TOPVRIVE.IS SIMAR 
8969319 OG 6151515

Tveir pottar eftir á dúndur-
verði. Aðeins 390.000 kr.

SKT 338B er með 4 sæti og þar af 
er hægt að nýta eitt sem legubekk. 
Potturinn hefur 38 loftstúta og auk þess 
10 æðislega nuddstúta. Stærðin á pott-
inum er 1.91m á hvora hlið og 0.92m á 
hæð. Potturinn tekur 800 lítra. Hitarinn 
í pottinum er 5kw. Meðal aukahluta er 
ozonizer sem notar ósón til að drepa 
bakteríur og hreinsa burt óhreinindi. 
Það er eitt ljós í botninum og LED lýsing 
í axlarhæð. Fossinn í pottinum er einnig 
með flotta undirlýsingu. Að ógleymdu 
FM/AM útvarpinu og 2 hátölurum. Með 
pottinum fylgir lok og stigi. Upplýsingar 
í síma 868-5001

Sófar, skenkar, borð, stólar, lamp-
ar, gjafavara, smávara á allt að 70 % 
afslætti. Húsg. Heim lagersala Kletthálsi 
13, 110 Rvík Sími 660 0035. Sjá Svefn.
is

Barna og unglingahúsgögn á allt að 
70% afslætti. Lagersala Kletthálsi 13, 
110 Rvík Sími 660 0035. Sjá Svefn.is

Vasar , kerti , kertastjakar, lampar, loft-
ljós, bakkar, skrautblóm, hillur, og margt 
, margt fleira . Geggjað í sumarhúsið. 
Húsg. Heim lagersala Kletthálsi 13, 110 
Rvík Sími 660 0035. Sjá Svefn.is

Frímerki
Til sölu allt líðveldið stimplað og 
óstimplað. Ein bók stimplað önnur 
óstimplað. Og fyrsta dags umslög. Allt 
líðveldið og fleiri frímerki selst á 90 þús. 
S. 864 5290.

Til sölu nýlegur kæliklefi (með pressu) 
stærð 3x2,30. Verð 400 þús. Uppl. í s. 
822 8844 & 822 8833.

Til sölu vaskur, eldavél/ofn og frístand-
andi eldhúsinnrétting úr IKEA. Fæst á 
góðu verði. Uppl. í s. 895 8966.

Til sölu ca. 80 fm af þakpappír (skífur). 
Selst á hálfvirði. S. 848 0142 & 868 
6593.

Fellihýsi Palomino Colt 2004 kr. 800 
þús. S. 864 2266.

Hornung&Sönner danskt pianó, kr. 
75.000. Grundig 29“ sjónv. 5ára, kr. 
20.000, Toshiba 27“ sjónv. kr. 15.000. 
Zanuzzi 200L frystiskápur 2ára, kr. 
20.000. Uppl í síma 552 0753 og 617 
7031.

 Óskast keypt

Óska eftir gám!
Vantar að fá keyptan gám. Uppl. í s. 
821 9449.

Óska eftir járnrennibekk. Uppl. í s. 483 
3384, Jón.

Óska eftir vöggu og gínum, má þarfnast 
lagfæringar. Uppl. í s. 692 8159.

Óska eftir hvaltönnum, búrhvalstönn-
um háhyrnings eða rostungstönnum. S. 
663 1189 & 566 7317.

 Heimilistæki

Mig vantar ísskáp í góðu standi. 140 
á hæð og 60 cm breidd. Helst með 
frysti neðst.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
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

Gott píanó til sölu. Verð kr. 130.000. 
Uppl. í síma 552 7989 & 864 1400 
eftir kl. 17.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Bátar

Askeladden bátur til sölu lengd 282 
cm breidd 143 cm einkar stöðugur og 
góður bátur. Uppl. í síma 891-9322

 Vélar og verkfæri

Stór tréfræsari til sölu, Steton T50 m/ 
aukahlutum. Prófílhaus og töppunar-
sett. Uppl. í s. 845 6770.

 Til bygginga

VINNUSKÚR TIL SÖLU 10 FET Á 265.000Þ 
+ VSK SJÁ NÁNAR Á TOPDRIVE .IS 
TOPDRIVE.IS SIMI 8969319 OG 
6151515

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, mótabit-
ar 1.185 kr/m, alheflað timbur 23x147 
og 48x98 á 208 og 289 kr/m, allt verð 
með vsk.Kíktu á ulfurinn.is eða s. 840-
7273, Halldór.

Vinnuskúr og gifsvagn til sölu. Uppl. í 
síma 864 7859.

 Verslun

 Heilsuvörur

5-7 kíló á 9 dögum með Aloe Vera, nán-
ari uppl. í síma 6978928 Sigríður 

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

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896-
4662 www.lifsstill.is
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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

Ég er á LR-heilsukúrnu
Orka, vellíðan og kílóin fjúka. Vertu 
með!!!!! Uppl. Kristína 869 2024 & 894 
0045. www.dietkur.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Whole body massage Telepone 841 
8529.

Heilnudd. Uppl. í s. 849 5247.

Whole body massage Telepone 841 
8529.

Ferðanudbekkir, óléttubekkir og bóm-
ullarlök enn á gamla genginu. S. 891 
6447, Óli.

 Námskeið

Jóga & Velliðan á Reykholti www.ice-
landyoga.com S. 435 1260

50% Off summer prices
ICELANDIC I, II & III Level I: 4 weeks Md-
Frd; 18-19:30 start 26/5, 26/6. Level II: 
7 weeks: Md/Wd/Frd; 20-21:30 start 
16/6, 6/8. Level III:10 weeks; Tsd/Thrd; 
20-21:30 start 8/7, Ármúli 5. s.588 
1169-www.icetrans.is/ice

 Kennsla

English lessons Flexible English lessons, 
designed for you, for the English that 
you want and need at your speed. 
Taught by a native English speaker and 
qualified teacher. Call Mica 865 4877.

 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is S. 694 
9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur.

 Húsgögn

Concorde Marianne sófasett + borð. 
Alklætt með ekta leðri, grind og sófa-
borð úr gegnheilli eik. Nýlegt og lítið 
notað. Fer á 450 þús. Kostar nýtt 550 
þús. Uppl. í s. 892 1024.

Sófasett 3+2+1 til sölu. Sett sem sér 
ekki á! Verð kr. 35.000,-

Æfingartæki og vaskur til sölu selst 
ódyrt. upplýsingar 862-8400

Borðstofuborð, sófaborð, sjónvarps-
skenkur, stofuskápur og símaborð allt 
úr Versluninni Míru til sölu upplýsingar í 
síma 691 1340

Sófaborð á 10 þ. og sjónvarpsskápur 
25 þ. frá Miru. Uppl. ís. 845 4510 milli 
kl. 16-18.

Vegna brottflutnings, búslóð til sölu. 
Uppl. í s. 863 3865 & 846 0224.

 Blóm og plöntur

 Dýrahald

Púðar , Snyrtiborð , Blásarar , Ódýr Búr . 
Nýjar vörur www.liba.is

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

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Dverg Schnauzer hvolpar til sölu með 
HRFÍ ættbók. Uppl. í s. 897 6229.

Miniature Schnauzer
Til sölu gullfallegir hvolpar sem fara 
ekki úr hárum. Þeir eru með ættbók 
HRFÍ, örmerktir og bólusettir. Faðirinn 
er innfluttur sænskur meistari. Tilbúnir 
til afhendingu á góð heimili. Þóra s. 
690 6464.

Maltheser
hvolpur undan Ísl. og alþjóðlegum 
meist. M/ HRFÍ ættbók, tilbúinn til afh. 
Uppl. í s. 557 3717 / 862 2078.

3 yndislegir íslenskir hvolpar til sölu. 
Fæddir 22.03.08. Uppl. í s. 899 2952 
& 482 2952.

2 hreinræktaðar Labrador tíkur til sölu, 
ættb.færðar hjá H.R.F.Í, tilb. til afh. 
Nánari uppl. í s. 822 2118 & 822 0383 
einnig á www.labbapabbi.dyraland.is

5 Norskir skógarkettlingar til sölu, 4 
fress og 1 læða. M/ættbók, bólusetn., 
örmerki og tryggingum í 1 ár. Uppl. 
www.alioshas.com, Hrund s. 693 
8203.

Dýrabær
20% afsláttur

20% afsl.
á hunda-og katta

nammi og nagbeinum.
Dýrabær Smáralind og

Hlíðasmára 9 Kóp.
www.dyrabaer.is

Hestaleigan Eldhestar óskar eftir hest-
um til kaups, leigu eða láns í sumar. 
Hestarnir þurfa að henta bæði byrj-
endum sem og vönum hestamönnum. 
Vinsamlegast hafið samband í síma 
896 4841.

Boxer hvolpar til sölu, afhendast ætt-
bókfærðir frá Íshundum og heilsufars-
skoðaðir. Uppl. í s. 456 1510 & 847 
0606 & 869 7612. skessa126@simnet.
is myndir inná boxer.bloggar.is Erum 
í Rvk.

3 Gullfallegir Chihuahuahvolpar til sölu. 
S. 690 3622 - Heilsufarsskoðaðir.

Kettlingar
Fallegir kassavanir gráir og hvítir kett-
lingar. Móðir hreinræktuð. Gefins á góð 
heimili. S. 698 0166.

Amerískir Cocker Spaniel hvolpar til 
sölu með ættbók frá Hrfí upplýsingar í 
síma 869 5405.

Sætir 8 vikna gamlir kassavanir kett-
lingar fást gefins á góð heimili. S. 898 
5500.

Alaskan Malamute hvolpar(tíkur) 
til sölu. Tilbúnir til afhendingar, verð 
200þ. Foreldrar innfl. frá Svíþjóð, HD/
AD myndaðir. Ættbók frá HRFÍ. uppl. 
í s:6600366 www.alaskanmalamute.
dyraland.is

2 gullfallegir kettlingar (læður) fást gef-
ins. Kassavanar. S. 869 0152 & 694 
5551.

Ísl. Border C. hundur 6 mán fæst gefins 
á gott heimili vegna breyttra aðstæðna 
á heimilinu. S. 691 0797.

 Ýmislegt

Vel með farin sérsmíðuð U-laga eldhús-
innrétting til sölu Mál 252x282x190cm. 
Uppl. í s. 693 2511.

 Ferðalög

Leiguskipti!
Vill einhver láta drauminn rætast? Skipti 
á þessu fallega raðhúsi í Torrevieja á 
Spáni, gegn íbúð eða húsi í Rvk frá og 
með 1. sept nk. Uppl. í s. 0034 638 399 
551 / krissi_air@hotmail.com / 0034 
966 199 248.

 Ferðaþjónusta

Sjóstangveiði - Andrea
Hvalaskoðun, Skemmtisiglingar. Tilvalið 
fyrir fyrirtæki og starfsmannahópa. 
Símar 562 2300, 892 8433. Nánari 
upplýsingar www.hvalalif.is / hvalalif@
hvalalif.is

 Byssur

Tij sölu vinstrihandar Remington 1187 
premier byssa. Uppl. í síma 894 2255.

 Hestamennska

Leðurjakkar kr. 29,950 svartir og brúnir. 
Leðurbuxur kr. 23.500 og kr. 23.950 
svartar og brúnar. 

 Tito.is - Súðarvogi 8 - Gsm 861-7388

 Ljósmyndun

Til sölu Canon EOS 40D og EF 70-
200 1:4L. Óskar Andri oae@simnet.
is 8959029

 Húsnæði í boði

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.

Rooms for long term rent in Reykjavik 
and Hafnafjordur. Free use of kitchen, 
bathroom, washer, dryer, staterlight TV 
and internet. Call 824 4532.

115fm 4.herb sérhæð í Ártúnsholti í 
Rvk. Leiga 165 þ. Laus strax. Magni 
8686647.

Til leigu 98 fm. íbúð í Grafarvogi. V. 150 
þús. á mán. fyrirframgreiðsla. Laus nú 
þegar. Uppl. í s. 848 7007.

80fm íbúð til leigu í 111 Rvk frá 1 júní 
. uppl í síma á ísl 693-1453 po polsku 
6930413, 8670485

130 fm. 3ja herb. íbúð til leigu á 
Selfossi. Neðri hæð í tvíbýli. Leiguverð 
110 þús. á mán. með rafmagni og hita. 
Uppl. í s. 869 5835.

Útsýndi-180 fm penthous á 2 hæðum. 
N.h. 2 svh., stofa, eldh., bað og þvh. og 
góðar svalir og stigakrókur. E.h. 2 svh., 
sjónv. pallur og 40 fm. svalir. Laus. Uppl. 
mundi@haed.is.

Glæsileg 2 herb. íbúð á góðum stað í 
101. V. 130 þ. Tryggingarvíxill skilyrði. 
Laus strax. Uppl. í s. 896 0990.

2 svefnher. íbúð í úthverfi London 
til leigu til lengri eða skemmri tíma 
í sumar. Uppl. hjá: tinnathorvalds@
gmail.com

Meðleigjandi óskast á 
skrifstofu

30 þús. á mán. öll aðstaða til fyrirmynd-
ar t.d. húsgögn, net, WC, og margt fl. 
Uppl. í s. 898 4202.

Rúmgóð og björt 2 herb. íbúð á 
Völlunum Hafnafirði. Reyklaus og gælu-
dýralaus, ískápur og uppþvottavél fylgir. 
Uppl. í s. 898 5197.

Til leigu 3 herb. splunkuný íbúð í 101. 
Uppl. í s. 895 8340.

Til leigu 120m2 íbúð í Grafarvogi, nánar 
tiltekið í Húsahverfi. Áhugas. hafi sam-
band í síma 663 4619 Arnar.

Tvö frábær herb. í 101 m. aðg. að öllu. 
48 & 58 + 2 mán. trygging. Two fabul-
ous rooms in prime 101. Very reasona-
ble rent. 2 m. deposit. Sími 865 7661.

Reyklaus 3ja herb til leigu í G.bæ í 6 
mán. Húsgögn og tæki fylgja. Uppl. í 
síma 862 8460.

Íbúð til leigu júní, júlí og ágúst, 108. 
Búslóð til sölu. Uppl. í s. 863 8892.

Herbergi til leigu, nemi óskar eftir reglu-
sömum leigjanda í íbúð í kóp. Leiga 55 
þ. húsgögn geta fylgt. S. 821 1612.

Lítil sæt 2 herb. risíbúð í 101 Rvk. Laus. 
3 mán. fyrirfram. Nýtt eldhús, nýmálað. 
Leiga 80 þ. Óskum eftir reglusemi og 
reykleysi. S. 899 3014.

Auka 20 fm. stofa til leigu í Vesturbænum 
með interneti, þvottavél og sameigin-
legu baði og eldhúsi. Góð staðsetning. 
Upplýsingar í s: 847-6267, María.

Hef á leigu 3-4 herb. 98 fm íbúir á 
nokkrum hæðum (1-3 hæð) við Hlemm 
til leigu. Leiga 150 þ. á mán. 2 mán. 
fyrirfram. S. 896 3536.

Góð 83 fm 3 herb. risíbúð í hjarta 
Hfj., Leigist frá og með 1 júní á 120 
þ. með hússjóð. Allar nánari uppl. í s. 
844 0785.

4 herb. íbúð á Seltjarnarnesi. Leiga 100 
þ. á mán. + rafm. & hiti. Leigutími ca. 3 
mán. Uppl. í s. 696 3700, Auður.

83 fm glæsiíb. m/ húsg. til leigu 1 jún. 
Við sjávarsíðunum í Grb. 150 þ. m/ 
hússj., hita & rafm. Bankatr. Reyklaust & 
reglusamt. S. 693 0221.

100fm herb. í íbúð á Burknav. í Hfj. 
Stæði í bílsk. Þvottav + þurrk. geta fylgt. 
V. 155 þús á mán + hússj. Trygg. 1 mán. 
S. 862 4285.

Íbúð í Safamýri til leigu
3ja herbergja 82 fm. íbúð til leigu. Íbúðin 
leigist til eins árs í senn. Leiguverð 140 
þús. á mán. Hússjóður og hiti 8 þús. 
Bankatrygging 3 mánuðir. Laus 15 júní 
2008 Vinsamlegast leggið inn uppli-
sýngar á netfang hpsb@simnet.is

78 fm íbúð til leigu. 3 herbergi. 201 
kóp. V. 140 þ. 300 þ. fyrirframgreiðsla. 
S. 867 3399.

Til leigu nýleg 3ja herb. íbúð. 100 fm. 
á jarðhæð. Með lyftu, bílageymsla, sér 
geymsla. Í mosfellsfæ. Leigutími frá 1. 
júní. Leiga 140 þús. á mán. uppl. í s. 
660 6690 Böðvar.

Til leigu uppgert raðhús 5 herb. á 
einni hæð. Með innbyggðum bílskúr. 
Gufubað, heitur pottur og fleira. Stutt 
í skóla og alla þjónustu. Uppl. í s. 660 
6690 Böðvar.

 Húsnæði óskast

Vantar 2ja herbergja íbúð á leigu 
(langtímaleigu), undir 100 þús á mán. 
Upplýsingar í síma 693 0477.

Einstæð móðir með börn, mjög reglu-
söm og hefur góð meðmæli leitar eftir 
3 herb. íbúð í Vallarhverfi í Hfj. fyrir ca 
110 þ. á mán. S. 822 8785.

Hjón með 3 börn óska eftir 3-4 herb. 
íbúð til leigu frá 1.júní. Langtíma leiga. 
Helst í hafnarfirði, önnur svæði koma 
vel til greina. Uppl. í s. 863 2510 & 
824 1895.

Norðurbær Hafnarfirði. Karlmaður á 
miðjum aldri óskar eftir 2-3ja herb. 
íbúð á leigu í Norðurbænum. 100 % 
áreiðanleiki og allur pakkinn. Uppl í s. 
6916773 og e-mail. eje@hive.is

 Húsnæði til sölu

Stop! Stop! Stop!
Fallegt útsýni! 6 herb. íbúð til sölu. 
Aukatekjur. Leikvöllur. Stutt í gönguleið-
ir. Miðsvæðis í Rvk. V. 22.5 m. 4,15% 
fastir vextir. Uppl. í s. 697 3217.

 Sumarbústaðir

Sumarhús Grímsnes
2 samliggjandi eignarlóðir í 
Grímsnesi til sölu. 0,8ha 3,2 

mil hvor.
S. 867 2647 

www.ymislegt.net/lodir

Til sölu 40fm fokhelt sumarhús. Gert er 
ráð fyrir 20fm svefnlofti. Innihurðar og 
einangrun fylgir. Uppl í síma 892-2150

Frábær staðstetnig mikið 
útsýni

96m2 sumarhús í Hraunborgum til sölu 
130m2 sólpallur, rafmagn,rotþró, rétt 
við sundlaug og stutt í 4 gólfvelli. 
Útveggir einangraðir. Lagnir í plötu.

2 eignarlóðir til sölu í landi Mosfells í 
Grímsnesi. Uppl. í s. 897 4814.

Sumarhúsalóð til sölu í Grímsnesi 4,3 
ha við læk og fossa tilboð 8981505-
8673296

Sumarhús við Reykjarhól Varmahlíð 
Skagafirði. Sumarhús til leigu 50fm 6 
manna og 60fm 8 manna. Sjá varma-
hlid.is S. 862 2129.

Sumarhús óskast til leigu í sumar, innan 
150km radius frá Reykjavík. FF.gr. og 
gott verð fyrir rétta eign. Sendið uppl.á 
steinunnbj@hive.is

Húsafell
Sumarbúst. á besta stað í Húsafelli 
til leigu í sumar. Uppl. í s. 895 6156. 
- Geymið auglýsinguna.

Gröfuþjónusta S.M. Jónasson ehf. Ert 
þú að byggja sumarbústað eða heimili. 
Allt frá grunni, jarðvegskipti, moka fyrir 
lögnum, lóðafrágangur við bústaðinn 
eða heimilið. Uppl. Sturla í s. 891 
7336.

 Atvinnuhúsnæði

Glæsilegt 200 fm verslunarhúsnæði að 
Bæjarlind 16, Kópavogi til leigu. S. 897 
5505.

Til leigu tvö 80m2 iðnaðarbil í Hafnarfirði 
með 4x4m innkeyrsluhurðum. Uppl. í s. 
693 4705.

Get haft til leigu 30-60 fm iðnaðarpláss. 
20 mín. sunnan Hafnafjarðar. Uppl. í s. 
894 0431.

 Geymsluhúsnæði

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir 
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í 
20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu 
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074. 
Sækjum og sendum búslóðirnar. www.
buslodageymsla.iceware.net

 Bílskúr

Bílskúr óskast til leigu fyrir geymslu á 
búslóð. Á sanngjörnu verði. Á svæði 
101-108. S. 698 3459.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Garðaumhirða/
Reykjanesbær

Óskum eftir að ráða nokkra 
starfsmenn í sumarvinnu við 
ýmis garðyrkjustörf, bílpróf 

æskilegt + ef menn eru með 
meirapróf eða vinnuvélaréttindi 

en þó ekki skilyrði
Uppl. í s. 821 2575 milli 18-20.

American style 
Hafnarfirði

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
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Pylsuvagninn í Laugardal leitar að 
Rekstrarstjóra. Vinnutími alla virka daga 
9-17 og ábyrgð á mönnun kvöld og 
helgar. Starfið hentar einunungis dug-
legu og reglusömum einstaklingum á 
aldrinum 25-45 ára. Starfið hentar jafnt 
konum sem körlum. Tímakaup 1.800 
kr. Allar frekari upplýsingar veitir Óttar í 
síma 898 2130..

Vaktstjóri á Pizza Hut 
Sprengisandi

Laus staða vaktstjóra á Pizza Hut 
Sprengisandi. Um er að ræða framtíð-
arstarf. Starfið felst í: stjórnun vakta, 
þjónustu og mannastjórnun í sam-
ráði við veitingastjóra. Hæfniskröfur: 
Þjónustulund, samviskusemi, reglu-
semi, hæfni í mannlegum samskiptum. 
Lágmarks aldur er 22 ár. Áhugasamir 
sendi inn umsókn á www.pizzahut.is 
. Nánari uppl. hjá Þórey veitingastjóra í 
síma 822-3642.

Vantar þig hlutastarf
Pizza Hut leitar að duglegu og stundvísu 
starfólki. Um er að ræða störf í veitinga-
sal og í eldhúsi. Lágmarksaldur er 18 
ára. Umsóknir sendist á www.pizzahut.
is . Allar nánari upplýsingar hjá Þórey 
á Sprengisandi í síma 822-3642, Leó 
Nordica 865-9691 og Abdul í Smáralind 
í síma 692-9759.

Rafvirkjar óskast
Rafís ehf óskar eftir að ráða rafvirkja til 
almennrar rafvirkjavinnu og stjórnunar-
starfa. Leitað er eftir öflugum, jákvæð-
um og stundvísum starfsmönnum. 
Upplýsingar í síma 824 0420 Sigsteinn 
og 892 2071, Einar.

Hlöllabátar Kópavogi
Óska eftir starfskrafti í hluta-

starf. Ekki yngri en 18 ára.
Uppl. í s. 848 5659.

Hressingarskálinn 
Austurstræti

Hressingarskálinn óskar 
starfsfólki í þjónustu í sal og 
einnig fólki í uppvask. Ef þú 
ert jákvæð/ur, brosmild/ur 

og vinnuþjarkur, þá endilega 
komdu hingað á Hressó of 

fylltu út umsókn hjá okkur á 
Austurstræti 20.

Hressingarskálinn Austurstræti 20

Veitingastaðurinn Domo
Óskar eftir duglegu og áhuga-
sömu starfsfólki til þjónustu í 

sal í kvöld- og helgarvinnu. Góð 
íslenskukunnátta skilyrði.

Upplýsingar gefur Magnús í 
síma 869 7846, 552 5588, eða 

á maggi@domo.is

Nings Veitingahús
Nings veitingahús óska eftir 

duglegu starfsfólki í afgreiðslu. 
Um er að ræða kvöld og helgar-

starf. Aldurstakmark 18 ár
Endilega hafið samband í síma 

822 8870 eða www.nings.is

Bakarí í Breiðholti
Starfskraftur óskast til 

afgreiðslustarfa í bakarí 
í Breiðholti aðra hvora 

helgi. Ekki yngri en 20 ára. 
Íslenskukunnátta skilyrði.

Uppl. í s. 820 7370, Ragga.

Bakarí í Kópavogi
Starfskraftur óskast til 

afgreiðslustarfa í bakarí 
í Breiðholti aðra hvora 

helgi. Ekki yngri en 20 ára. 
Íslenskukunnátta skilyrði.

Uppl. í s. 820 7370, Ragga.

Glaumbar
Óskum eftir hressu starfsfólki á bar og 
í sal. Góð laun í boði fyrir duglega og 
samviskusama einstaklinga. Uppl. veitir 
Steinar í síma 896 8596.

Veitingastaðurinn The Delí Bankastræti 
14. óskar eftir starfsmanni 660 6490 
Siggi.

Aupair í London. Óskum eftir aupair í 
London til að gæta dætra okkar, 5 ára 
og eins árs. Góð enskukunnátta skilyrði 
auk þess sem umsækjandi þarf að hafa 
reynslu af börnum. Stúdentspróf kostur. 
Frekari upplýsingar á thoral01@ru.is

KFC Hafnarfirði og 
Fossvogi vantar fólk í 

vinnu.
Við leitum að duglegu, snyrti-
legu, stundvísu og heiðarlegu 
fólki á fastar vaktir, full vinna. 
Nauðsynlegt að fólk tali eitt-
hvað í íslensku eða ensku.

Upplýsingar á staðnum og í 
síma 555 0828 & 564 6959

KFC Hafnarfjörður / 
Fossvogur poszukuje 

pracownikow.
Osoby starajace sie o prace 

powinny byc pracowite, schlud-
ne, punktualne i uczciwe. 

Proponujemy prace w pelnym 
wymiarze godzin, wieczorami 
oraz na weekendy. Wymagana 
podstawowa znajomosc jezyka 
angielskiego lub islandzkiego.
KFC Tel 555 0828 & 564 6959

Hlutastörf á Shell og 
Select

Óskum eftir að ráða starfsfólk 
í hlutastörf á kvöldin og um 

helgar á Select Suðurfelli, Shell 
Hraunbæ og Shell Gylfaflöt. Um 
er að ræða afgreiðslu í verslun, 
og á plani ásamt almennri þjón-

ustu við viðskiptavini.
Nánari upplýsingar gefur 
Heiða í síma 444 3056 og 

viðkomandi stöðvarstjórar. 
Umsóknareyðublöð eru á 

næstu Shell eða Select, eða á 
www.skeljungur.is.

Málari eða maður vanur málningarvinnu 
óskast til starfa sem fyrst. Eingöngu 
vanir menn koma til greina. Uppl. í 
s. 899 8920 eða senda umsóknir á 
husmal@simnet.is

Óska eftir manni til flísalagna. Helst 
vönum. Uppl. í s. 661 2280, Ómar.

Íslensk læknahjón á Englandi óska eftir 
barngóðri stúlku, 19 ára eða eldri, til að 
gæta 2ja ára drengs. Uppl. í drmatthild-
ur@msn.com.

Borgarinn
Óska eftir starfsfólki í fullt starf og 
aukavinnu, kvöld og helgar. Uppl. í s. 
867 7517.

Fabryka rybna Fiskkaup hf zatrudni 
osoby na 5 - 6 tygodni (wymagane 
doswiadcznie) Informacie pod numer-
em 520 7308.

Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir fólki 
til starfa við úthringingar. Aukastaf með 
góðum tekjumöguleikum. Uppl. gefur 
Ingibjörg í síma 661 2826 & eli@tmi.is

Poszukujemy pracownikow do prac 
brukarskich. tel. 860 6502. Kamil.

Finnst þér gaman að daðra við karl-
menn? Rauða Torgið leitar samstarfs við 
hlýjar og vinalegar símadömur. Nánari 
upplýsingar á www.raudatorgid.is.

Gisti-og veitingahús á Reyðarfirði óskar 
eftir starfsfólki í sumarafleysingar. Um 
er að ræða tvö störf, annars vegar 
starfsfólki í sal og hins vegar starfsmann 
vanan eldamennsku. Unnið er á vökt-
um. Möguleiki á að útvega herbergi fyrir 
starfsmann. Áhugasamir hafið samband 
við Dagbjörtu s. 660 5905.

Ásklif ehf. lítið byggingafyrirtæki óskar 
eftir duglegum og áreiðanlegum smiði 
til starfa. Uppl. Pálmi sími 898 1367.

Málarar
Óska eftir mönnum vönum málningar-
vinnu. Uppl. í s. 868 5171.

Verktakafyrirtæki óskar eftir vönum 
smið í innivinnu. Uppl. í s. 865 5795.

 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.

Starfsfólk fra Lettlandi: smiðir, verka-
menn, meiraprófsbilstjórar, suðumenn 
ofl. S. 845 7158.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666 Opið allan sólar-
hringinn.

Hlýðinn, reynslumikill karlmaður vill 
kynnast karlmanni. Auglýsing hans er á 
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort), 
augl.nr. 8371.

Ný frásögn: hress, barmmikil ljóska 
hætti með kærastanum sínum og 
ákvað að kynnast konu! Frásögnin er 
hjá Sögum Rauða Torgsins, s. 905-2002 
(símatorg) og 535-9930 (kreditkort), 
upptökunr. 8880.

Dömurnar á Rauða Torginu eru ynd-
islegur og síbreytilegur hópur kvenna. 
Hefurðu spjallað við einhverja þeirra í 
dag? Sími 908-6000 (símatorg) og 535-
9999 (kreditkort).

42 ára kona vill spjalla við einhleypa 
karlmenn á aldrinum 47-53 ára. 
Auglýsing hennar er á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905 2000 (símatorg) og 
535 9920 (kreditkort), augl.nr. 8217.

Vantar þig smiði, múrara, járnabindingamenn 
eða hjúkrunarfræðinga?

Höfum á skrá fólk sem að óskar eftir mikilli vinnu.  
Getur hafi ð störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000

Espigerði
108 Reykjavík
Skoða skipti á minna eða bíl.....

Stærð: 117 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 15.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Gengið er inn í  hol  með parketi  á gólfi.  Stofa er björt  rúmgóð með útgengi  út  á svalir  á tveimur stöðum.
Parket  er  á  stofu.  Eldhús  er  með  dökkri  viðar  innréttingu  og  borðkrókur  í  enda  eldhúss.  Parket  á  gólfi.
Hjónaherbergi  er  rúmgott  með  góðum  fataskápum  og  parket  á  gólfi.   Baðherbergi  er  með  baðkeri  og
flísalagt  á  gólfi  og  veggjum.  Barnaherbergin  voru  tvö,  með  parketi  á  gólfum,  en  annað  herbergið  er
borðstofa í dag og ekkert mál að breyta aftur.Sameiginlegur fundasalur á efstu hæð!

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

siggi@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

LÆKKAÐ VERÐ!!

RE/MAX Heimili & Skip - Hafnargata 54 - 230 Reykjanesbær - Sími: 4200800 - www.remax.is

4200800

693 2080

8440040

FREYJUSTÍGUR 12
GRÍMSNES
LÚXUSHÚS Á ÚTSÝNISLÓÐ ! 

Stærð: 150 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 31.900.000
Heilsárshús á 7877 fm eignarlóð í Ásgarðslandi í Grímsnesi, útsýni yfir Sogið. Húsið er með 4 svefnh. og 2
baðh. og hannað af  TEKTON  Arkitektastofu og var leitast eftir  því  við hönnun hússins að náttúran fengi
sem best notið sín út um stóra útsýnisglugga hússins. Það stendur á steyptri plötu og er með gólfhita. Að
utan  er  húsið  klætt  með  flísum  og  standandi  borðaklæðningu,  álgluggar  og  hurðir.  Frístandandi
bílskúr/gestahús. TILBÚIÐ TIL INNRÉTTINGA. LEIÐARLÝSING Í SÍMA 694-9999.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Magnús Ninni
Sölufulltrúi

tse@remax.is

maggi@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

ss@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS LAUGARDAG  kl: 14:00 - 15:00

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

694-9999

8648090

SUÐURGATA 7, 101 REYKJAVÍK, • www.hibyli.is • hibyli@hibyli.is

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

OPIÐ HÚS Á NÝBÝLAVEGI 74 
Í DAG 17. MAÍ MILLI KL. 13 OG 14 

MARGRÉT TEKUR Á MÓTI GESTUM

Glæsileg efri sérh.183.1 fm 5 herb. þ.e. íb. 152.3 fm og bílsk.
30.8 fm í þríb. Íb. er öll endurn. Fjögur svefnh. hægt að bæta
einu við, þrjú með skápum, gestasn. flísal. í hólf og gólf. Eldh.
hvít innr. og vönduð tæki. Stór stofa. Baðh. flísal. í hólf og
gólf með innr. Íb. er öll parketl. með eik. Öll tæki og innrétt.
ný. Fallegt útsýni til norðurs. Tvennar flísal. svalir. Einstök
eign. Laus strax. Verð tilboð. EIGNINNI GETUR FYLGT
LÁN ALLT AÐ 31 MILLJ. (65% AF KAUPVERÐI)

Fr
um

FASTEIGNIR

TILKYNNINGAR

ATVINNA
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yfir mannfall frá því árið 2003, 
en UNHCR telur að nokkur 
hundruð Palestínumanna hafi 
beðið bana í þessum ofsóknum,“ 
hefur fréttavefur Al Jazeera-
sjónvarpsstöðvarinnar eftir 
Anitu Raman, talsmanni flótta-
mannafulltrúa Sameinuðu þjóð-
anna, Antonio Guterres. Hann er 
yfirmaður UNHCR. 

Hjálparstofnanir SÞ giska á að 
um 19.000 Palestínumenn hafi 
flúið Írak. Alls er talið að yfir 
fjórar milljónir íbúa Íraks hafi 
flosnað upp frá heimilum sínum 
vegna átakanna í landinu og séu 
ýmist á vergangi innan Íraks eða 
hafi flúið land. 

Ísland svarar kalli UNHCR
Aðstæður í búðunum eru sagðar 
eiga eftir að versna yfir sumar-
mánuðina. Nú strax í maí hafa 
komið dagar þar sem hitinn fór 
yfir 50 gráður. Rottur, snákar og 
sporðdrekar eru tíðir gestir tjald-
búa. Sandstormar eru líka vá sem 
vofir stöðugt yfir. Þetta veldur 
því að Flóttamannahjálpin er að 
reyna sitt bezta til að finna flótta-
fólkinu hæli einhvers staðar. Í 
frétt Al Jazeera segir að enn sem 
komið er hafi ekkert land lýst sig 
reiðubúið til þess. En nú liggur 
það sem sagt fyrir að Ísland mun 
taka við einstæðum mæðrum úr 
hópi þeirra. Einnig hefur heyrzt 
að stjórnvöld í Chile hyggist taka 
á móti hópi fólks úr búðunum. 

Í fréttatilkynningu ríkisstjórn-
ar Íslands um ákvörðunina um að 
taka við flóttafólkinu segir að 
aðstæður þess verði nákvæmlega 
kannaðar og að því loknu muni 
sendinefnd með fulltrúum flótta-
mannanefndar og fulltrúa Útlend-
ingastofnunar halda til Al-Wal-
eed-búðanna og taka viðtöl við 
fólkið. 

Í undirbúningi er að hópurinn 
sem komi til Íslands fái hæli á 
Akranesi. Bæjarstjórnin hefur 
þegar samþykkt til bráðabirgða 
erindi frá flóttamannanefnd um 
að taka á móti hópnum. 

Vopnahléið frá 1949 hélt til 
ársins 1967, þegar arabísku 
grannríkin reyndu aftur að ráða 
niðurlögum Ísraels með her-
valdi. Því stríði lauk á sex dögum 
með sigri Ísraela og hernámi 
þeirra á Austur-Jerúsalem, Vest-
urbakkanum, Gólanhæðum, Sín-
aískaga og Gazasvæðinu. 

Áðurnefndur Eban var á þess-
um tíma utanríkisráðherra Ísra-
els. Þótt hann verði stefnuna út á 
við vildi Eban sjálfur að Ísraelar 
fengju araba til að semja um frið 
gegn því að hernumdu svæðun-
um yrði skilað. Reyndin varð sú 
að Ísraelar treystu tök sín á her-
numdu svæðunum næstu ára-
tugina með því að leyfa þúsund-
um gyðinga að stofna þar nýjar 
landtökubyggðir. Sagði Eban að 
með þessari stefnu væru Ísrael-
ar að „rífa í sundur fæðingar-
vottorð sitt“. Hann var þó einnig 
hvassyrtur í garð araba og sagði 
þá aldrei „missa af tækifæri til 
að missa af tækifæri“. 

Flestir palestínsku flótta-
mennirnir frá 1948 og afkom-
endur þeirra lifa enn þann dag í 
dag í flóttamannabúðum allt í 
kringum Ísrael. Fjöldi þeirra er 
nú yfir fjórar milljónir. 

TJALDBÚÐALÍF Svona er umhorfs bæði í Al-Waleed og Al-Tanf-búðunum þar sem palestínska flóttafólkið bíður 
þess sem verða vill.  NORDICPHOTOS/AFP

Flóttamenn í og frá Írak
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Flóttamanna-
hjálp Samein-
uðu þjóðanna, 
UNHCR, segir yfir 
fjórar milljónir 
Íraka hafa flosnað 
upp frá heimilum 
sínum vegna átak-
anna í landinu. 
Þar af séu um 
tvær milljónir á 
vergangi innan 
Íraks en hinir hafi 
flúið land. Palest-
ínumennirnir sem 
nú hírast í búðum 
við landamærin 
að Sýrlandi eru 
aðeins brot af 
þessu fólki en 
hlutskipti þeirra er 
sérlega slæmt.

Fossháls 5-9 • Sími 551 5600 • www.utilegumadurinn.is 

Allt til ferðalagsins

Þægindi um land allt
Verið velkomin í Útilegumanninn, Fosshálsi 5-9 alla 
daga. Við sýnum ykkur fellihýsin, hjólhýsin og bátana 
okkar fyrir sumarið 2008 ásamt ferðavöru.

Á ferðalögum þínum um landið getur þú notið sams konar þæginda 
og heima hjá þér á öllum uppáhaldsstöðunum þínum. Uppbúið rúm 
og fyrirtaks aðstaða til að framreiða og njóta yndislegra máltíða 
fylgja þér hvert sem leið þín liggur - en útsýnið er aldrei eins.

OPIÐ
Helgar

12-16
Virka daga 
10-18

Ríkulegur staðalbúnaður
 Galvaníseruð grind
 Evrópskar þrýstibremsur
 Radial dekk / 13” álfelgur
Góð fjöðrun, hentar vel á ísl. vegum

 Útdraganleg trappa við inngang
Breitt nefhjól (uppblásið gúmmídekk)
 50 mm kúlutengi
 220v tengill (blár skv. reglugerð)
 Útvarp með geislaspilara, 
hátalarar inni og úti

 Upphitaðar 12 cm springdýnur
 Vatnsh. öndunardúkur í svefnrými
 Dometic kæliskápur XL 2,5 cubic
 SMEV ryðfrí gaseldavél m/rafstarti
 2 gaskútar
 Gasviðvörunarkerfi
 Öflug Truma combi 4 miðstöð 
m/heitu vatni
 Stór loftlúga m/þriggja hraða viftu
 Skyggðir gluggar

 2 feta geymsluhólf
 Stórt farangurshólf
 Voldugir öryggisarmar fyrir þak 
og tjald
 1 x færanlegt lesljós með viftu
 110 amp rafgeymir
 Heitt og kalt vatn, tengt
 Rafmagnsvatnsdæla
 86 lítra vatnstankur
 Klósett með hengi

CD spilari/
útvarp

vatn tengt
heitt/kalt

Fjöðrun f. 
ísl. aðstæður

Evrópskar 
Þrýstibremsur

Upphitaðar
lúxusdýnur

12 cm

Rockwood fellihýsi

Verð frá 1.398.000 kr.
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É
g var að afgreiða í 
Gamla bakaríinu á 
Ísafirði þegar Njörð-
ur P. Njarðvík og Bera 
eiginkona hans gengu 
inn. Þannig atvikaðist 

það að ég endaði í Tógó,“ segir 
Olga Sif, tvítug stúlka frá Ísafirði, 
um ástæðu þess að hún varði 
þremur mánuðum í Lomé, höfuð-
borg Tógó. SPES-samtökin voru 
stofnuð árið 2000 af Nirði P. Njarð-
vík og barnaheimilið í Tógó í Vest-
ur-Afríku tekur við börnum sem 
missa báða eða annað hvort for-
eldri sitt eða eru skilin eftir á göt-
unni af ungum, veikum og ráð-
þrota mæðrum. 

„Ég var að læra samfélags- og 
hagþróunarfræði við Háskólann á 
Akureyri og ég hafði alltaf hugsað 
mér að fara út í þróunarstarf,“  
útskýrir Olga sem segir að hinn 
tilviljanakenndi fundur í bakarí-
inu hafi gert upp hug hennar um 
hvert skyldi halda. Misseri síðar 
var Olga Sif komin upp í flugvél 
með einn lítinn bakpoka meðferð-
is og verkefni hennar næstu mán-
uði var að hjálpa til við umönnun á 
börnunum. „Ég var í raun dálítið 
hissa þegar ég kom í barnaþorpið, 
kannski af því að ég bjóst við ein-
hverju mjög frumstæðu. En það 
var allt svo snyrtilegt og fínt, ég 
hafði fínt sérherbergi með viftu 
og það fór vel um mig. Öll börnin 
voru vel til fara og glöð og kát og 
starfsfólkið sem allt var frá Tógó 
var verulega indælt.“ Olga Sif seg-
ist ekki hafa heyrt sömu sögu frá 
öðrum vestrænum sjálfboðaliðum 
í borginni. „Þegar ég rakst á vest-
rænt fólk var það líka að vinna 
hjálparstarf enda enginn ferða-
iðnaður í Tógó. Ég heyrði það úr 
mörgum áttum hversu heppin 

þessi börn hjá SPES væru. Fátækt 
ríkir líka í hjálparsamtökum þar 
sem var kannski ekki til peningur 
fyrir fötum eða mat, og hvað þá 
leikföngum. Einnig hitti ég sjálf-
boðaliða sem unnu í sjúkrahúsum 
í borginni og aðbúnaðurinn þar 
var víst skelfilegur.“

Börnin passa upp á hvert annað
Olga Sif segir að heimilislífið hafi 
verið reglufast. „Það var vaknað 
eldsnemma, klukkan fimm þegar 
sólin kom upp, og þá byrjuðu allir 
að vinna. Morgunmaturinn var 
framreiddur og það var þrifið og 
svo framvegis. Á morgnana var 
oftast snæddur hrísgrjónagrautur 
eða eins konar kakósúpa með 
brauði og að honum loknum var 
börnunum fylgt í skóla og leik-
skóla. Yngstu börnin voru eftir á 
heimilinu og ég eyddi deginum í að 
sinna þeim og leika við þau. Þegar 
krakkarnir komu heim síðdegis tók 
við lærdómur, leikur, bað og kvöld-
verður. Í matinn voru oftast grjón 
eða pasta með fiski en þó var stund-
um kjöt, rótarstöppur og annað 
grænmeti á boðstólum. Ég varð 
aldrei veik af mat, kannski örlítið 
slöpp í tvö skipti en ekkert meir. 
Það eina óskemmtilega sem ég 
lenti í var að fá útbrot á hand- og 
fótleggina en svo kom í ljós að lirf-
ur höfðu hreiðrað um sig undir 
húðinni. Þetta er víst algengt á 
þessum slóðum og ekki neitt sem 
heimamenn kippa sér upp við. Því 
miður tala ég takmarkaða frönsku 
og gat lítið rætt við krakkana en ég 
lærði þó bæði dálítið í frönsku og 
svo í éwe sem er tungumál héraðs-
ins og var oftast talað á heimilinu 
þrátt fyrir að franska sé opinbert 
tungumál í Tógó. Á meðan ég var 
úti bættust níu börn við á heimilið, 

yngsta sex mánaða en hún var skil-
in eftir fyrir utan nunnuklaustur 
eins og svo mörg smábörn sem 
finnast á götunni. Margar tógóskar 
stúlkur verða barnshafandi þegar 
þær eru sjálfar börn, kannski ekki 
nema ellefu, tólf ára og lenda þá í 
því að verða fárveikar auk þess að 
vera útskúfað úr fjölskyldunni og 
þær sjá engra annarra kosta völ en 
að skilja barnið sitt eftir þar sem 
einhver finnur það. Þegar börnin 
koma fyrst á SPES-heimilið eru 
þau óörugg og viðkvæm og ein grét 
til dæmis mikið og vildi helst vera 
ein til að byrja með. En stærri 
krakkarnir voru afskaplega góðir 
við hana og tóku hana í raun að sér 
og þá var hún fljót að koma til og 
taka gleði sína. Börnin passa upp á 
hvert annað og það er mikill sam-
hugur milli þeirra.“

Forréttindi að kynnast börnunum
„Ég eignaðist svo vin á netkaffinu 
sem ég sótti og hann var duglegur 
að sýna mér hitt og þetta utan 
heimilisins en þá sá maður hversu 
fátæk þessi þjóð er,“ útskýrir Olga. 
„Ég heimsótti fólk þar sem fjög-
urra manna fjölskylda bjó í mjög 

litlu rými og svo var sláandi að sjá 
örkumla fólk betla á götunum.“ 
Olga segir þó áberandi hversu 
glaðlynt og vinalegt fólk Tógóbúar 
eru. „Þeir segja alltaf, velkomin, 
og kalla alla systur og bræður. Allir 
virðast hafa mikið sjálfsöryggi og 
sjálfsvirðingu. Ég bjóst auðvitað 
við mikilli fátækt, en það sem kom 
mér á óvart var hve mikla reisn 
fólkið hefur í þessum erfiðu 
aðstæðum, hvernig það fegrar litlu 
heimilin sín og er alltaf vel til fara. 
Meira að segja götustrákarnir, sem 
áttu hvergi höfði að halla, voru 
snyrtilegir. Tógóbúar eru sko ekki 
feimnir og stökkva gjarnan upp og 
dansa við lítið tilefni. Tónlistin er 
mjög sterkur partur af menningu 

þeirra.“ Olga segir að dvölin í Lomé 
hafi verið mikil reynsla, bæði erfið 
og skemmtileg. „En fyrst og fremst 
voru það forréttindi að fá að kynn-
ast öllum þessu frábæru börnum.“ 
Aðspurð hvort hún gæti hugsað sér 
að fara aftur til dvalar í Afríku 
verður Olga hugsi. „Ég hreinlega 
veit það ekki, hver veit nema að ég 
snúi mér að byggðamálum á 
Íslandi, en þróunarlönd verða mér 
áfram hugleikin, það er ekki spurn-
ing. Ég hef heyrt svo margar sögur 
af misheppnaðri þróunaraðstoð en 
mér finnst mikilvægt að missa 
ekki trú á öllu hjálparstarfi þess 
vegna. Það sem skiptir máli er að 
það sé verið að hjálpa heimamönn-
um að hjálpa sér sjálfir. Það sem 
mér finnst svo jákvætt við SPES 
er að börnin fá gott uppeldi í sínu 
eigin landi hjá sínu fólki, það er 
ekki verið að þröngva neinu upp á 
þau, hvorki menningu né trúar-
brögðum.“ Olga Sif segist meta 
hlutina öðruvísi eftir dvölina úti. 
„Það hljómar kannski eins og 
klisja. En ég mun til dæmis leggja 
mig meira fram við að leggja pen-
ing til þróunaraðstoðar. Ég vil 
frekar ganga í hræódýrum fötum 
og leggja fram pening í staðinn. 
Þarna úti fékk ég beint í æð hversu 
miklu máli svona aðstoð skiptir. 
Hér heima var maður löngu orðinn 
ónæmur fyrir auglýsingum sem 
segja að fyrir lítinn pening útvegir 
þú svo og svo mörgum vatn, skóla-
bækur eðal lífsnauðsynjar. Þarna 
varð þetta raunverulegra, ég 
horfði til dæmis á börnin David, 
Lisou og Afi og gerði mér grein 
fyrir því að það er einhverjum 
íslenskum styrktarforeldrum að 
þakka að þau eru á lífi. Lítill pen-
ingur frá okkur getur bjargað og 
breytt lífi fólks.“ 

Sá hvað hjálparstarf skiptir miklu
Oga Sif Guðmundsdóttir er nýkomin úr þriggja mánaða dvöl í Afríkuríkinu Tógó þar sem hún vann sem sjálfboðaliði í SPES-
barnaþorpinu þar sem yfir áttatíu foreldralaus börn búa. Anna Margrét Björnsson fékk að heyra um reynslu hennar úti sem hún 
segir ómetanlega. 

„ ÞAÐ SEM MÉR FINNST SVO JÁKVÆTT  VIÐ SPES ER AÐ BÖRNIN FÁ GOTT UPPELDI Í SÍNU EIGIN LANDI HJÁ SÍNU FÓLKI“  segir Olga 
Sif Guðmundsóttir, sem sést hér með börnum á Spes barnaheimilinu í Lomé.  Efst til hægri: Olga Sif að mylja niður manjók-rót-
ina sem er mjög næringarrík og er notuð í matargerð í Tógó. Miðja: Ásamt Immaculé Amaganvi, forstöðukonu heimilisins. 

Hér heima var maður 
löngu orðinn ónæm-
ur fyrir auglýsingum 
sem segja að fyrir lít-
inn pening útvegir þú 
svo og svo mörgum 
vatn, skólabækur og 
lífsnauðsynjar. Þarna 
varð þetta raunveru-
legra.
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O
ft vilja staðir þar sem reistir eru 
minnisvarðar um stolt þjóða verða 
slegnir of hátíðlegum blæ sem á lítið 
skylt við ærslafulla borgarbúa og 
gesti þeirra. Þessu var þó ekki fyrir 
að fara á Klambratúni  í þessari viku 

þegar sól skein í heiði. Æskan og eldra fólk fjöl-
menntu þá á túnið. Einir léku með knött, aðrir kylfu 
og svo eru það alltaf einhverjir sem kjósa að liggja og 
láta sólina leika um sig eða rölta bara um. Ekki er 
ólíklegt að þjóðskáldin myndu skerast í leikinn væru 
þau af holdi og blóði en ekki bronsi. 

Klambratúni var breytt í skrúðgarð á sjöunda ára-
tugnum og hlaut þá nafnið Miklatún. Það nafn er enn 
notað en þó virðist íhaldssemi landsmanna hafa leitt 
til þess að gamla nafnið, Klambratún, máist ekki af 
tungunni. Heitið er komið frá bænum Klömbrum sem 
þarna stóð fram á miðja síðustu öld 

Fyrir tveimur árum hélt hljómsveitin Sigur Rós 
tónleika á túninu og er talið að um 20 þúsund manns 
hafi komið til að leggja við hlustir. Það hefur því ekki 
alltaf verið hljótt um þá Þorstein og Einar þó hátíð-
legur blær sveipi þá jafnan.  
 jse@frettabladid.is

Kapp og kæti 
á Klambratúni
Ef einhver heldur að Klambratún sé einmanalegur staður þar sem skáldin 
Einar Benediktsson og Þorsteinn Erlingsson stara í sínu bronslíki á tré og 
græna grundu þá ætti sá hinn sami að kíkja þangað á sólríkum degi. Þá iðar 
allt af blómlegu og ærslafullu lífi eins og ljósmyndarar Fréttablaðsins gátu 
staðfest. 

ÞESSI SKAL FLJÚGA Í NÆSTA PÓSTNÚMER Þessi knái Pakistani kann greinilega til 
verka þegar kylfa er látin fylgja kasti í þjóðaríþróttinni, krikket. Ef einhver finnur bolta 
í Hlíðunum kann að vera að hann sé frá þessum kylfingi kominn.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

KOMDU ÞÉR OFANÍ! Það skortir ekkert á tilþrifin. Þau blasa við 
hverjum þeim sem gerir sér ferð um Klambratún á sólskins-
degi. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

GRÍPTU NÚ GÓÐI! Það fylgir ekki sögunni hvort það kom í hlut ljósmyndara að grípa þennan disk. Þeir sem ekki vilja leggja slíkt á 
aðra gætu skemmt sér á túninu með bjúgverpil í hendi en þá getur hann bæði kastað og gripið. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

KNÁIR KNATTSPYRNUMENN Það eru ekki allir íþróttamannslega til fara en það segir 
ekkert til um frammistöðuna sem fer ekki eftir því hvort menn eru í íþróttagalla eða 
gallabuxum.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

KNÖTTURINN Á KASSANN Það getur verið kúnstugt að taka við sendingum knatt-
spyrnumanna. Menn þurfa jafnvel að setja sig í hinar undarlegustu stellingar.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Á TALI Á TÚNINU Aðrir láta sér fátt um finnast um kapp og 
knetti en ræða í rólegheitum í farsímann á leið sinni um 
Klambratúnið. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL 



Opið: Lau: 12 - 18  Sun: 13 - 17

LOKAHELGI
Útsölumarkaður
í Skeifunni 17!
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Anna Júlía Friðbjörnsdóttir 

Spennt að 
sjá gjörning-
ana
„Ég er búin að kynna mér dag-
skrána og það eru nokkrir við-
burðir sem ég ætla alls ekki að 
missa af, fyrir utan stóru sýning-
una í Hafnarhúsinu sem allir fara 
auðvitað á,“ segir Anna Júlía Frið-
björnsdóttir, myndlistarmaður og 
annar tveggja ritstjóra Sjón-
aukans. „Ég ætla að fara á sýn-
inguna hennar Helgu Óskarsdótt-
ur í Gallerí Dvergi. Svo ætla ég 
að sjá sýningu Sirru Sigrúnar Sig-
urðardóttur í Kling & Bang,“ 
segir Anna Júlía og bætir því við 
að þarna séu á ferðinni fulltrúar 
yngri kynslóðar íslenskra lista-
manna sem vert sé að athuga. 
„Svo ætla ég að sjálfsögðu í 
Nýlistasafnð að sjá Karl 
Holmqvist. Við höfum ekki séð 
mikið af honum hingað til og það 
er gaman að fá listamann eins og 
hann á þessa hátíð. Samhliða hans 
sýningu verður gjörningadagskrá 
og yfirlit yfir íslenska gjörninga 
sem ég hlakka til að sjá,“ segir 
Anna Júlía. 

Anna Júlía segist fylgjast sér-
staklega vel með hátíðinni í ár því 
nú sé áherslan á myndlist. „Það 
tókst mjög vel upp árið 2005 en 
þegar áherslurnar eru aðrar er ég 
ekki eins dugleg að láta sjá mig.“ 
■

Þorsteinn J. Vilhjálmsson

Í lagi að 
missa af 
sumu
„Ég er reyndar sjálfur að undirbúa 
aðra listahátíð sem er EM í fótbolta 
í júní,“ segir Þorsteinn J. Vilhjálms-
son fjölmiðlamaður, sem ætlar þó 
að láta sjá sig á nokkrum völdum 
viðburðum Listahátíðar. „Það sem 
mér finnst flottast við Listahátíð-
ina í ár er þessi áhersla á myndlist. 
Það er skynsamlegt að setja eina 
listgrein í forgrunn og hafa hátíð-
ina ekki bara í svæðisnúmerum 
Reykjavíkur heldur fara út um 
landið líka. Maraþonið í Hafnar-
húsinu þar sem Ólafur Elíasson er 
veislustjóri er frábær tilraun til 
þess að láta listina renna saman við 
samfélagið og því ætla ég ekki að 
missa af,“ segir Þorsteinn og bætir 
því við að hann sé ánægður með þá 
þróun Listahátíðar að gefa íslensk-
um listamönnum meiri gaum í sam-
bland við þá erlendu. 

„Það er margt spennandi í boði. 
Amiina og Undralandið eru til 
dæmis flottir viðburðir og svo ætla 
ég að kíkja í Þjóðminjasafnið til að 
skoða samtímaljósmyndun,“ segir 
Þorsteinn, sem nær þó ekki að sjá 
allt sem hann langar. „Ég missi því 
miður af tónleikum Wayne Shorter 
hinn 24. maí því þá verð ég í Wash-
ington að taka upp efni fyrir nýja 
heimildarmynd. En þannig er það 
bara með Listahátíð, stundum þarf 
maður að leyfa sér að missa af 
sumu.“ ■

Margrét Vilhjálmsdóttir

Ætlar að sjá 
Super Mama 
Djombo
„Það sem vekur mestan áhuga 
minn er tilraunamaraþonið í Hafn-
arhúsinu. Mér finnst það hrika-
lega spennandi og ætla að fylgjast 
vel með því,“ segir Margrét Vil-
hjálmsdóttir leikkona. „Uppá-
haldslistakonan mín hún Marina 
Abronovic verður með gjörning á 
sunnudaginn sem ég ætla ekki að 
missa af. Hún hefur lengi verið í 
uppáhaldi en ég hef aldrei áður 
átt kost á að sjá hana með berum 
augum. Svo verður Dr. Ruth líka 
með henni svo þetta er allt ofboðs-
lega spennandi. Maður verður að 
nýta þetta tækifæri enda er ekk-
ert hlaupið að því að hitta svona 
fólk,“ segir Margrét, sem er nú 
þegar búin að kíkja á nokkra við-
burði Listahátíðar. 

„Ég fór á opnunina í Hafnarhús-
inu á fimmtudaginn og það var 
frábært. Þetta er mögnuð og 
metnaðarfull sýning sem allir 
verða að sjá. Ég hugsa að ég eigi 
eftir að fara þangað aftur. Svo 
kíkir maður auðvitað á Kjarvals-
staði. Það er opnun þar á sunnu-
daginn og margir góðir listamenn 
að sýna, til dæmis Hrafnkell Sig-
urðsson og Sigurður Guðjónsson. 
Mér sýnist líka vera mikið af 
spennandi tónlistarviðburðum í 
boði og ég vona að ég nái að fara á 
tónleika Super Mama Djombo,“ 
segir Margrét. ■

Bragi Ólafsson

Fer með syn-
inum á tón-
leika
„Ég fer að sjá Wayne Shorter í 
Háskólabíói og hlakka mjög til,“ 
segir Bragi Ólafsson rithöfundur. 
Bragi segist hafa hlustað á 
Shorter síðan hann var unglingur 
og það hafi því aldrei annað komið 
til greina en að kaupa miða á tón-
leikana. „Ég hef reyndar séð hann 
áður. Það var úti á Spáni fyrir tut-
tugu árum. Það verður gaman að 
sjá hann aftur, núna ætla ég að 
taka eldri son minn með mér enda 
hlustum við báðir mikið á þessa 
tónlist. Svo getur vel verið að ég 
kíki á fleiri viðburði. Ég á eftir að 
skoða dagskrána betur en mér 
finnst þetta flott hátíð og hef 
reynt að sækja viðburði tengda 
henni undanfarin ár. Það eru þá 
helst tónleikar og myndlistarsýn-
ingar,“ segir Bragi. ■

Auður Ólafsdóttir

Listin breytir 
eldfjöllum í 
glerfugla
„Ég ætla á sýningu Íslenska dans-
flokksins og norska Carte Blanche 
dansflokksins í Borgarleikhúsinu. 
Mér skilst að sýningin fjalli um blá-
hval og þrár svo ég hlýt að þurfa að 
sjá það. Þar fyrir utan er það mynd-
listarhluti Listahátíðar sem snertir 
mig mest og ég ætla að sjá talsvert 
af þeim myndlistaruppákomum 
sem eru á dagskrá,“ segir Auður 
Ólafsdóttir listfræðingur. 

„Ætli ég byrji ekki í Listasafni 
ASÍ. Þar ætlar Halldór Ásgeirsson 
að bræða steina úr eldfjöllum sem 
ég held mikið upp á og búa til úr 
þeim glerfugla. Það finnst mér 
óskaplega spennandi enda er það 
einmitt þetta sem listin gengur út á 
– að breyta eldfjöllum í glerfugla. 
Eftir þá sýningu er vel við hæfi að 
rölta niður í Start Art á Laugaveg-
inum og skoða verk Rúríar – 
Sökkvun. Það er flott að fara beint 
úr eldfjöllunum og yfir í fallvötn-
in,“ segir Auður, sem ætlar að halda 
ferðinni áfram þaðan og koma við í 
Kling & Bang til að sjá sýningu 
Sirru Sigrúnar. „Þar er hún að fást 
við svolítið mikilvæga hluti. Allt 
þetta sem er ekki mælanlegt og 
ekki sýnilegt sem skiptir svo miklu 
máli á þessum efnishyggjutímum,“ 
segir Auður og bætir því við að hún 
eigi hreinlega bágt með að velja á 
milli viðburða og langi mest að sjá 
allan myndlistarhluta Listahátíðar. 

„Það er svo margt spennandi á 
dagskrá. Ég ætla til dæmis að sjá 
sýninguna á Kjarvalsstöðum sem 
kallast Draumar um ægifegurð í 
íslenskri samtímalist. Á boðskort-
inu er mynd af verki eftir Daníel 
Magnússon sem heitir So fucking 
peaceful. Það gefur fyrirheit um að 
á sýningunni verði engin 19. aldar 
lognmollu rómantík,“ segir Auður, 
sem ætlar að sjálfsögðu að draga 
fjölskyldu og vini með sér á sýninga-
röltið. „Það er svo miklu skemmti-
legra að hrífast í fleirtölu.“ 

„Uppáhaldslistakonan mín hún Marina Abronovic verður með gjörning á sunnu-
daginn sem ég ætla ekki að missa af.  Hún hefur lengi verið í uppáhaldi en ég hef 
aldrei áður átt kost á að sjá hana með berum augum“. - Margrét Vilhjálmsdóttir 
leikkona

Ómissandi á Listahátíð...
Listahátíð í Reykjavík er hafin og meðan á henni stendur getur allt gerst. Eldfjöll breytast í glerfugla, dularfullar tilraunir fara 
fram í Hafnarhúsinu og í miðri Reykjavíkurtjörn er hús í hálfu kafi. Dagskráin er fjölbreytt og allir ættu að geta fundið eitthvað 
við sitt hæfi. Þórgunnur Oddsdóttir heyrði í nokkrum listunnendum og fékk að vita hverju þeir ætla ekki að missa af.

Frá Tilraunamaraþoninu í Hafnarhúsinu



Ókeypis hlaupagreining

Nýttu þér footscan tæknina frá adidas 
við val á réttum hlaupaskóm.

Ef þér líka ekki adidas 
hlaupaskórnir þínir innan 

28 daga, skilaðu þeim þá.

 Skilyrðislaust.

Útilíf Holtagörðum, 
laugardaginn 17. 
maí kl 12-17.

HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND SÍMI 545 1500

Sérfræðingur frá adidas veitir 
ráðgjöf og aðstoðar við val á 

réttum hlaupaskóm.
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GÓÐ VIKA  /  SLÆM VIKA

HELGARKROSSGÁTAN

KLEMENS ÓLAFUR ÞRASTARSON 
SKRIFAR FRÁ BERLÍN

Berlínarbúar eru engir bindindis-
menn og það vekur í fyrstu furðu 
hversu spengilegir þeir eru, miðað 
við hið óskaplega magn sem þeir 
innbyrða af bjór. 

Ölið gegnir hlutverki bæði vatns 
og brauðs og er úti um allt. 
Sjálfsagt þykir til dæmis að taka 
opna flösku með sér í lestina og 
súpa þar. Eða spóka sig með bokku 
úti á götuhorni og á göngu. Jafnvel 
hjólreiðamenn og helgarpabbar 
sjást með flösku í hendi.

Ellilífeyrisþegar ríða á vaðið upp 
úr morgunkaffi, tylla sér fyrir utan 
kaffihúsin og vakna þar til lífsins 
með Bakkusi. Borgin öll ölvast svo 
hægt og örugglega yfir daginn.

Ein skýring á spengileikanum er 
sú að Berlínarbúar eyða drjúgum 
hluta dagsins í að koma sér milli 
staða; fótgangandi og hjólandi. Þeir eru alltaf á röltinu.

Einhverjir vinir einkabílsins hvöttu Merkel kanslara til að lækka 
bensínskatt í vikunni, þegar lítraverðið fór yfir eina og hálfa evru. Það 
gera eitthvað um 185 krónur þegar þetta er skrifað. Af því fer meira í 
ríkissjóð en til olíufélags og bensínstöðva.

En þessi skattheimta hugnast víst venjulegum borgarbúa ágætlega. 
Hann á ekki og ætlar ekki að kaupa sér bíl. Hann ferðast á ódýran hátt; 
ef ekki á eigin orku þá með almenningssamgöngum.

Og það er hluti tilverunnar að hitta fólk á götum úti og drekka með 
því drykkinn góða. Meðal-Þýskari viðurkennir að hafa tæmt ein 540 
bjórglös í fyrra.

Reykingar eru afar vinsælar líka. Þriðji hver maður reykir og má 
það víðast hvar, þó að reykingabann vomi yfir borginni.

Nokkrir langt gengnir reykingamenn tóku sig til á dögunum og 
mótmæltu væntanlegri frelsisskerðingu: „Reykingabann, drepur 
mann!“ sungu þeir hástöfum á torginu, en við fátæklegar undirtektir. 
Þetta, eins og bensínverðið, er tapað stríð. Berlínarbúar berjast þó 
áfram á vígstöðvum öldurhúsa, af gömlum vana, og reykja mjög.

Það er hætt við því að mótmælin yrðu kröftugri ef banna ætti 
bjórinn. Eins mætti búast við látum ef hann hækkaði í verði á borð við 
bensínið.

Heilir þrír lítrar af þeim ódýrasta kosta aðeins meira hjá kaupmann-
inum á horninu en áðurnefndur bensínlítri. Og má ekki meira vera. 
Þetta er jú helsti orkugjafinn.

Berlínska eldsneytið
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 Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón:
Þá sendir þú SMS-ið: JA LAUSN JON

Leystukrossgátuna!

ÞÚ GÆTIR UNNIÐ
THE WATERHORSE
LEGEND OF THE DEEP Á DVD!

Þú sendir SMS skeytið JA LAUSN 
LAUSNARORÐ á númerið 1900!

Lausn krossgátunnar, ásamt eldri gátum og lausnum, er birt á vefnum, www.this.is/krossgatur

Góð vika fyrir...

... Valgerði Bjarnadóttur
Valgerður hefur sýnt fádæma seiglu og þol í að 

halda lífi í frumvarpi sínu sem miðar að 
því að afnema forréttindaákvæði laga 
hvað varðar lífeyrisréttinda dómara, 
ráðherra og þingmanna. Eftirlauna-
ósómann. Þingmenn hafa reynt allt 
hvað þeir geta að þegja málið í hel. En 

nú loks bólar á vakningu. Lýð-
skrumarar á þingi þora ekki öðru 

en fordæma þessa ósvinnu en 
kjósendur spyrja: Bíddu, af 
hverju er þá ekki hægt að laga 
þetta? Markmiðið er ekki að 
bera kennsl á atriði er varða 
breytni heldur skyldi breyta, 

eins og Aristóteles sagði. Ekki er nóg að vita um 
dyggð, heldur skyldum við reyna að hafa og nota 
hana.

... Davíð Oddsson 
Já, þó að eftirlauna-
ósóminn, sem kenndur 
er við hann, sé á döfinni 
sýndi gamli góði Dabbi 
það í gær að hann er 
ekki dauður úr öllum 
æðum. Tvíhliða gjald-
miðlaskiptasamningur 
milli seðlabanka Dan-
merkur, Noregs, Sví-
þjóðar og Íslands var vítamínstíll í rass sjúklings 
sem heitir Króna.

... unga leikkonu 
Jóhanna Friðrika Sæmundsdóttir leikkona er útsjón-
arsöm og hljóp á snærið hjá henni. Jóhanna upplýsti 
lesendur Fréttablaðsins um að hún hefði tínt páska-
liljur sem hún hefði fundið niðri við Tjörn og lífgað 
upp á heimili sitt. Jónas Kristjánsson kallaði hana 
reyndar á síðu sinni barnslegan og einlægan sið-
leysingja fyrir að bísa blómum borgarinnar en 

Jónas hefur sagt að það 
eina sem Íslendingar hafi 
á móti spillingu sé að 
komast ekki í hana sjálfir. 
Og því dettur manni í hug 
að Jónas sé svekktur að 
hafa ekki rekist á þessar 
páskaliljur sjálfur.

Slæm vika fyrir...

... Guðmund í Byrginu
Dæmdur í síðustu viku 
og laminn í þessari. Það 
á ekki af honum Guð-
mundi að ganga. Guð-
mundur á þó hauka í 
horni. Eiginkona hans 
stendur þétt honum við 
hlið, sem og Arnþrúður 
Karlsdóttir á Sögu og 
Reynir Traustason á DV 

sem birti enn eitt viðtalið við Guðmund, nú undir 
fyrirsögninni: „Saknar sannleikans.“

... Ólaf F. Magnússon
Hvað er langt síðan Ólafur F. tók við? Rúmlega 
hundrað dagar? Deilt með 7 þýðir að þetta er 10. 
vikan sem telst slæm fyrir borgarstjór-
ann. Þær hafa verið misslæmar en allt 
verður féndum hans að vopni. Jafnvel 
ráðning Ólafs á hinum öfluga Jakobi 
Frímanni snýst upp í martröð. Og skoð-
anakönnunin nýjasta um fylgi flokk-
anna, þar sem Frjálslyndi flokkurinn 
fær rétt rúmt eitt prósent, gerir óná-
kvæm hin fleygu einkunnarorð 
Ólafs: „6527 atkvæði!“ Á kjör-
skrárstofni alls í Reykjavík 
2007 voru 85.618 þannig að ein-
kunnarorðunum þyrfti að 
breyta (með góðum vilja því ekki kusu allir) í: 856 
atkvæði, 856 atkvæði ...

... Jón „Bónda“ Gunnarsson
Eitt er að eiga sér kannski einskis ills von og vera 
laminn eins og Gummi í Byrginu. Annað er að vera 
laminn af Magnúsi Ver Magnússyni. Jón bóndi er 
reyndar enginn kettlingur, heimsmeistari í kraft-
lyftingum árið 2006, en í flokki öldunga. Magnús 

Ver var hins vegar sterkasti 
maður heims fjór-

um sinnum, síðast 
árið 1996, þannig 
að þetta hefur 
verið ójafn leik-

ur. Hver hefði ekki 
flúið inn í fataskáp líkt og 

gestkomandi kona í húsi 
Jóns gerði þegar ballið 
byrjaði?
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég kíkti yfir 
topplistann 
um daginn! 

Topp 20!

Sweet 
Lord!

Veistu 
hvað sló 

mig?

Að hann var ótrú-
lega líkur listanum 
yfir fólk sem verður 
fangelsað án rétt-
arhalda þegar þú 
nærð heimsyfir-

ráðum?

Já, auðvitað! Þeir 
sem ég kannaðist 
við munu fá að 
kenna á því, en 

helminginn hafði 
ég aldrei heyrt 
minnst á áður!

Þetta er 
sama 

draslið! 
Hiphop 
og R&B 

fyrir allan 
pening-

inn!

Ég hef tónlistarbransann grun-
aðan um að gefa skít í þá sem 
kunna að meta „fuzz pedal“ og 

gott trommusóló!

Eða að einhverjir eru 
að verða gamlir!

Viltu ekki 
strauja 

skyrtuna 
fyrir mig? 

Straubrettið er í þvotta-
húsinu, straujárnið er á 

hillunni fyrir ofan þvotta-
vélina og innstungur er 

að finna hér og 
þar á svæðinu. 

Gangi 
þér vel.

Þegar ég flyt að heiman áttu 
eftir að gráta yfir glötuðum 
tækifærum eins og þessu!

Auðvitað finnst mér 
þú aðlaðandi, Dóra 
- en ég laðast líka 
ótrúlega mikið að 
þessari ljósaperu!

Bréfberinn

Voff

Voff
Voff

Voff

Bara 
reikningar.

Vo
ff

Voff

Vo
ff

Voff

Tveir segulmögnuðustu hlutir 
á jörðinni eru járn og feður 

sem liggja einir á gólfinu

Ég hef ekki mikinn 
húmor fyrir því að 
gera mig að fífli. Ég 
get verið feimin og 
forðast yfirleitt 
vandræðalegar 

aðstæður. 
Þegar ég sá hljóm-

sveitina Jet Black Joe 
koma saman í sjónvarp-

inu fyrir stuttu ryfjaðist upp fyrir 
mér pínlegt atvik og roðinn hljóp 
fram í kinnarnar.

Þetta var uppáhaldshljómsveit-
in mín þegar ég var unglingsstúlka 
á Akureyri með sítt hár og svartan 
ælæner. Eitt sinn kom hljómsveit-
in í bæinn og áritaði diska í plötu-
búðinni í Sunnuhlíð. Ég kom sjálfri 
mér á óvart þegar ég dreif mig 

upp eftir og keypti diskinn. Stóð 
svo í biðröð ásamt tugum ungl-
ingsstúlkna eftir að stjörnurnar 
kæmu fram. Taugatitringurinn í 
loftinu var áþreifanlegur og mér 
leið eins og kjána að vera að eltast 
við undirskrift þessara gaura en 
vildi þó ekki snúa frá. Hópurinn 
var stór og ég vonaði að ég gæti 
horfið í fjöldann. 

Loksins komu meðlimir hljóm-
sveitarinnar fram, síðhærðir og 
svalir. Stúlknaþvagan bylgjaðist 
tístandi af stað og ég gat ekki 
annað en fylgt með.

Þegar kom í ljós að flestar voru 
einungis með bréfmiða til að fá 
eiginhandaráritunina spurði pirr-
aður umboðsmaðurinn hátt hvort 
enginn hefði keypt diskinn? Ég 

kyngdi og rétti upp hönd eins og 
auli og samstundis var þvögunni 
ýtt til hliðar. Leiðin að stjörnunum 
varð greið og breið. Allra augu 
beindust að mér og tístið snar-
þagnaði.

 Sjóðheit í kinnum með augun á 
gólfinu þokaði ég mér að borðinu 
með öfundsjúkar stúlkurnar á 
hvora hönd. Ég var svo feimin að 
ég kom ekki upp orði þegar Rósin-
krans spurði mig að nafni.

 Ég veit ekki hvernig ég komst 
út. Næstu klukkutímarnir á eftir 
eru í móðu. Einhvers staðar í 
fórum mínum á ég áritaðan disk-
inn en ég hef ekkert spilað hann að 
ráði. Kem mér ekki til þess. Ég hef 
bara ekki húmor fyrir kinnroðan-
um sem fylgir.

STUÐ MILLI STRÍÐA í návígi við stjörnurnar
RAGNHEIÐUR TRYGGVADÓTTIR GERIR SIG AÐ FÍFLI

Vor í Kaupmannahöfn!
Come2 Scandinavia er með tvær íbúðir í miðborg Kaup-
mannahafnar.  Einungis 15mín gangur að Ráðhústorgi.  
Þetta er frábær og ódýr lausn fyrir hópa og fjölskyldur 
sem vilja hafa það gott yfir helgi eða viku í Köben.  
Erum einnig með góð verð á bílaleigubílum.

Nánari upplýsingar á www.come2scandinavia.com

Sími: +45 3325 6425 • Netfang: info@come2scandinavia.com

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.issir.is



1.799
2.629

Jotun Treolje
Pallaolía 3 ltr.
7049123-37

Olíubundin viðarvörn sem 
smýgur vel inn í viðinn. 
Veitir góða vatnsvörn og 
hamlar gegn sprungu- 
og grámamyndun. Er 
sérstaklega hentug á 
hverskyns palla, verandir 
og skjólveggi. Fæst 
í viðargrænum 
og gullbrúnum 
staðallitum  og 
hægt að laga í 
fjölda annarra 
lita.

PALLAOLÍA
Sláttuvél, Mega
4 Hp, 50 sm sláttubreidd, 
50 ltr safnari, miðstýrð 
hæðarstilling.
5085239

Öflug 
á grasið

25.990
Fjórgengismótor
munið að setja olíu á 
allar nýjar sláttuvélar.

5081620

Garðstóll
Tonga, ál/ofið
3899132-3

Garðborð
Bradford, 150 x 85 sm
3899086

10.995

Garðstóll
Oregon, fellanlegur
3899087

4.549

My Bonnie 
12”-16”

11.752
13.352

12”

16”

Bob the builder 
12”-16”

11.752
13.352

12”
3899960

16”
3899961

3899962

3899963

20%
AFSLÁTTUR

FRÁBÆRT
VERÐ

6.990

Hjólahjálmar
Disney
5872012-9

2.999

Rafmagnssláttuvél, B&D
1200W, 34 sm sláttubreidd, 35 ltr. 
grassafnari, 5 hæðarstillingar.
5085134

14.998
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menning@frettabladid.is

Listaverkefninu Ferðalag verður ýtt úr vör 
í dag, en um er að ræða framtak þriggja 
listastofnanna á Austurlandi í samstarfi 
við Listahátíð í Reykjavík. Stofnanirnar eru 
Skaftfell - miðstöð menningar á Austur-
landi, Sláturhús - Menningarsetur og Eiðar 
listasetur.

Ferðalagi er ætlað að drífa áhorfendur 
með sér á vit hins ókunna og óvænta 
og leiða þá um hugmyndabanka þeirra 
listamanna sem taka þátt í verkefninu, 
með drjúgri viðkomu í hugskotum þeirra 
og sálarkimum. Þannig gefst áhorfend-
um kostur á að upplifa eftirminnilega 
listviðburði í fögru umhverfi og björtu vori 
á Austurlandi.

En hverjir eru þessir listamenn sem 
veita dýrmæta innsýn í sálarkima sína? Á 
Eiðum sýna tveir listamenn verk sín, þeir 
Lennart Alves og Hrafnkell Sigurðsson. Þeir félagar eiga það sameigin-
legt að vinna talsvert með ljósmyndir og því verður forvitnilegt að sjá 

hvort einhver samhljómur myndist á milli 
sýninga þeirra á Eiðum.

Í Sláturhúsi-Menningarsetri má sjá verk 
eftir breska listamanninn Paul Harfleet, 
finnska hljóðlistamanninn Matti Saarinen 
og Söru Björnsdóttur. Þessir listamenn 
eiga það sameiginlegt að pólitískur undir-
tónn er í verkum þeirra, en að öðru leyti 
má vænta þess að sýningar þeirra verði 
talsvert ólíkar.

Í Skaftfelli verður boðið upp á 
uppákomu og sýningu á vegum lista-
hópsins Skyr Lee Bob, sem í eru þau Erna 
Ómarsdóttir, Guðni Gunnarsson og Lieven 
Dousselaere. Þar sýna einnig verk sín 
listamennirnir Cristoph Büchel og Pétur 
Kristjánsson.

Ljóst er af þessarri upptalningu að Aust-
urland er síður en svo í menningarsvelti 

um þessar mundir; freistandi er fyrir íbúa annarra landshluta að láta 
áhyggjur af bensínverði lönd og leið og spæna austur í veisluna. - vþ

Ferðalag um hið ókunna

SKYR LEE BOB Listahópur sem tekur þátt í Ferðalagi á 
Austurlandi.

Kl. 13
Sýningin Augliti til auglitis við Kína 
verður opnuð í Listasafninu á 
Akureyri í dag kl. 13. Á henni má sjá 
málverk og skúlptúra eftir níu 
kínverska samtímalistamenn, þau 
Chen Qing Qing, Fang Lijun, Liu Ye, 
Tang Zhigang, Wei Dong, Yang 
Shaobin, Yue Minjun, Zhang Xiao-
gang og Zhao Nengzhi. Sýningin er 
hluti af dagskrá Listahátíðar í 
Reykjavík.

Viðburður á mörkum tónlistar og mynd-
listar á sér stað í Listasafni Reykjavík-
ur í Hafnarhúsinu á mánudagskvöldið. 
Þar kemur fram slagverkshópurinn 
Percusemble Berlin og flytur verk eftir 
sex tónskáld frá Írlandi, Berlín og Íslandi. 
Myndlistarmaðurinn Egill Sæbjörnsson 
sér um að skapa tónleikunum nýstárlegan 
sjónrænan ramma með myndbandsverkum 
sínum.

Á efniskrá tónleikanna eru verk eftir írska tón-
skáldið Ed Bennett, Berlínartónskáldin Jeremy 
Woodruff og Helmut Zapf og íslensku tónskáldin 
Úlfar Haraldsson, Atla Heimi Sveinsson og Pál Ivan 
Pálsson. Í verkum Atla Heimis og Helmuts Zapf 
leikur Freyja Gunnlaugsdóttir einleik á klarínettu, 
en verk Atla var samið sérstaklega fyrir Freyju.

„Þetta eru í raun fremur hefðbundnir nútímak-
lassík-tónleikar, en ég hef þó aðeins potað í umgjörð 
þeirra,“ segir Egill, aðspurður um aðkomu sína að 
verkefninu. „Ég vann ekki beint út frá sjálfum tón-
verkunum sem flutt verða, heldur einbeitti ég mér 
að því hvernig upplifun það er að fara á svona tón-
leika og reyndi að skoða framsetningu þeirra og 
vinna út frá henni. Verkin mín skapa þannig mögu-
leika á nýrri upplifun á frekar hefðbundnu tónleika-
formi.“

Egill er sjálfur ekki ókunnur tónlistarheiminum; 
árið 2001 gaf hann út plötuna Tonk of the lawn sem 
hlaut góðar viðtökur gagnrýnenda. Hvernig þykir 
Agli að fóta sig á tveimur listsviðum? „Í báðum til-
vikum er maður dálítið eins og vísindamaður að 
prófa sig áfram með tilraunum. Maður hefur vissan 
grunn sem maður svo byggir á og reynir að finna 
nýjan flöt á því sem maður þekkir. Frá mínum bæj-

ardyrum séð er því ákaflega svipað ferli sem liggur 
að baki sköpun myndlistar og tónlistar.“

Egill hefur þó verið afkastameiri á sviði mynd-
listar en tónlistar undanfarin ár og eru eflaust 
margir, tónlistargagnrýnendur sem aðrir, sem bíða 
með öndina í hálsinum eftir næstu tónlistarútgáfu 
hans. „Ég tók upp plötu síðasta sumar, en ennþá er 
óvíst hvenær hún kemur út. Það verður vonandi 
bara sem fyrst,“ segir Egill og veitir þar með aðdá-
endum sínum örlitla vonarglætu um að biðin sé 
senn á enda. vigdis@frettabladid.is

Potað í tónleikaumgjörð

EGILL SÆBJÖRNSSON Skapar tónleikum nýtt umhverfi á mánu-
dagskvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Saga að 
segja frá því 
Sunnudaginn 25. maí hefst í 
Landnámssetrinu í Borgar-
nesi landskeppni sagna-
manna sem ber yfirskriftina 
Saga til næsta bæjar. Þar 
munu sagnamenn keppa um 
titilinn Sagnamaður ársins 
2008. Keppninni verður 
fram haldið þrjá næstu 
sunnudaga 1., 8. og 15. júní 
og sunnudaginn 22. júní 
verður svo keppt til úrslita. 
Það eru gestir sem velja 
besta sagnamann hvers 
kvölds í leynilegri atkvæða-
greiðslu. 

Ríkisútvarpið tekur allan 
flutninginn upp og mun 
Einar Kárason rithöfundur 
vinna úr efninu þætti sem 
fluttir verða fjórtán 
sunudagskvöld eftir fréttir í 
sumar. Fyrsta útsending er 
1. júní.   - vþ

Kynningarfundur
Mánudaginn 19. maí kl.18.00 verður haldinn 

kynningarfundur í Waldorfskólanum í Lækjarbotnum, 
fyrir áhugasama foreldra 6 ára barna. 

Á fundinum verður gefi n innsýn í Waldorfuppeldis-
fræðina og áherslur Waldorfskólans í Lækjarbotnum.

Waldorfskólinn Lækjarbotnum 
v. Suðurlandsveg s. 5874499 waldorf@simnet.is

FIMMTUDAGUR 15. MAÍ KL. 20
FIÐLUTÓNLEIKAR - LHÍ
GRETA SALÓME STEFÁNSDÓTTIR

FÖSTUDAGUR 16. MAÍ 
KL.19 OG KL.21
LAUGARDAGUR 17. MAÍ 
KL.19 OG KL.21

HVERS VIRÐI ER ÉG?
NÝR GAMANLEIKUR ÚR SMIÐJU 
BJARNA HAUKS ÞÓRSSONAR.
ÖRFÁ SÆTI LAUS!

LAUGARDAGUR 17. MAÍ 
KL 8:30-16
MARAÞONTÓNLEIKAR
KÁRSNESKÓRANNA VOR 2008
KAFFIHLAÐBORÐ ALLAN DAGINN

ÞRIÐJUDAGUR 20. MAÍ 
KL.17 PÍANÓTÓNLEIKAR – LHÍ
GUNNAR GUÐJÓNSSON
KL.20 FIÐLUTÓNLEIKAR – LHÍ
HULDA JÓNSDÓTTIR



Fellsmúla - Reykjavík
Njarðarbraut - ReykjanesbæGARÐVÖRUR

VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888
NJARÐARBRAUT 11A -  REYKJANESBÆ - SÍMI: 585 2888

OPIÐ ALLA DAGA 
Mánud. til föstud. kl 9 - 18
 Laugard. kl 10 - 17
 Sunnud. kl 12 - 16

ykjanesbæ

Birt með fyrirvara um prentvillur. Vörur geta verið uppseldar.

SNÚRUKEFLI, RAKAÞOLIN
ÝMSAR GERÐIR

95949594
HÁÞRÝSTIDÆLA 60 BAR

10.79410.794
HÁÞRÝSTIDÆLA 100 BAR

11.98811.988
LAUFSUGA

59005900
HEKKKLIPPUR, RAFMAGNS

22002200
FJÖLTENGI, VATNSÞÉTT

M/ 4 TENGLUM

16681668
GARÐSLANGA MEÐ
STÚT OG TENGJUM

2459
ÚÐABRÚSI 5L

19951995
STUNGUSKÓFLA

23992399
GAFFALL

13991399
GARÐHRÍFA

795795
STRÁKÚSTUR

239239
GARÐHANSKAR

119119
VINNUHANSKAR

FRÁ:

299299
GARÐKLÓRA

828828
GREINAKLIPPUR - 2 STK.

948948
SLÖNGUTENGJASETT - 4 HLUTIR

14951495
GARÐÚÐARI

191191
SLÖNGUTENGI

563563
GREINAKLIPPUR594594

GRASKLIPPUR

299299
GARÐSKÓFLA

79957995
HJÓLBÖRUR - VANDAÐAR

24952495
SLÁTTUORF 200W

79957995
SLÁTTUORF 500W

19.99019.990
SLÁTTUORF, BENSÍN

12.99012.990
KEÐJUSÖG, RAFMAGNS

11.99411.994
SLÖNGUKEFLI

69506950
ÚÐABRÚSI 15L

27.99527.995
SLÁTTURVÉL, BENSÍN-1800W

15.95015.950
SLÁTTURVÉL, RAFMAGNS
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Síðustu tónleikarnir í 15.15 
tónleikasyrpunni í Norræna 
húsinu á þessu vori fara 
fram á morgun kl. 15.15, 
eins og lög gera ráð fyrir. 
Um merkan menningarvið-
burð er að ræða þar sem 
að heimsfrumflutt verða 
hvorki meira né minna en 
fimm ný tónverk fyrir held-
ur óvenjulega hljóðfæra-
skipan, hörpu og slagverk. 

Flytjendur eru þau Katie Eliza-
beth Buckley hörpuleikari og 
Frank Aarnik slagverksleikari 
sem saman skipa Duo Harpverk. 
Samstarf þeirra Katie og Frank er 
tiltölulega nýtt af nálinni; það 
hófst í fyrra, en þrátt fyrir það 
hefur nú þegar fjöldi tónverka 
verið saminn sérlega fyrir þau.

„Við leikum bæði með Sinfóníu-
hljómsveit Íslands og erum þar 
oftast á hvort á sínum enda sviðs-
ins. Við leikum vel saman og lang-
aði til þess að prófa að koma fram 
á tónleikum bara tvö, sem við 
gerðum í fyrsta skipti á 15.15 tón-
leikum í fyrra. Við rákumst þó 
fljótlega á það að það er ekki til 
mikið af tónlist fyrir slagverk og 
hörpu; við leituðum á netinu að 
slíkum tónverkum og fundum 
aðeins tvö eða þrjú,“ segir Frank. 
„Okkur varð því snemma ljóst að 
við þyrftum að leita til tónskálda 
og fá þau til að semja verk fyrir 
okkur. Almennt hafa tónskáldin 
sem við höfum leitað til tekið 
afskaplega vel í hugmyndina, enda 
virðist þeim þykja spennandi að 
semja verk fyrir þessa hljóðfæra-
skipan og þá sérstaklega 
hörpuna.“

Verkin sem Duo Harpverk flyt-
ur á sunnudag eru 328° eftir Áka 
Ásgeirson, nýtt verk eftir Báru 
Sigurjónsdóttur, Ballet 5 eftir 
Jónas Tómasson, Dubhghall eftir 
Pál Ivan Pálsson og Shadows and 
Silhouettes fyrir hörpu, slagverk 
og rafhljóð eftir Úlfar Inga Har-
aldsson. Frank kveður verkin afar 
fjölbreytt. „Verkin eru jafn ólík og 
þau eru mörg og það er gaman að 
heyra hvað tónskáldin hafa nálg-
ast hljóðfærin út frá mismunandi 
forsendum. Verkin eftir Úlfar, 
Báru og Jónas komast líkast til 
næst því að vera hefðbundin 

nýklassík, ef svo mætti komast að 
orði, og verkið eftir Pál er hálf-
gert Doom-metal þar sem hörpu-
hljómurinn er bjagaður upp úr 
öllu valdi.“

Þau Frank og Katie halda tón-
leikahaldi sínu ótrauð áfram í 
sumar; þau koma fram í Hafnar-
firði í lok mánaðarins og leika á 
Sólheimum í Grímsnesi 12. júlí 
næstkomandi.

Miðaverð á tónleikana á morgun 
er 1.500 kr., en eldri borgarar, 
öryrkjar og námsmenn fá miðann 
á hálfvirði.

 vigdis@frettabladid.is

Harpa og slagverk hittast

DUO HARPVERK Katie Elizabeth Bucley og Frank Aarnik koma fram á 15.15 tónleikum 
í Norræna húsinu á sunnudag.

Hið framsækna sýningarrými 
Gallerí i8, til húsa að Klapparstíg 
33, tekur að sjálfsögðu þátt í 
Listahátíð í Reykjavík með spenn-
andi sýningu. Þar var í gær opnuð 
sýning brasilíska listamannsins 
Ernesto Neto, en hann er einn 
virtasti samtímalistamaður sinn-
ar kynslóðar í heimalandinu. 
Hann vinnur gjarnan með næfur-
þunn efni og skapar úr þeim stór-
ar innsetningar úr lífrænum 
formum og rýmum sem skapa 
sterk hughrif hjá áhorfandanum. 

Verk Neto eru óhlutbundin en um 
leið munúðarfull en hann kallar 
þau rannsókn á landslagi líkam-
ans séð innan frá. Verkin eru fest 
í loft, á gólf og á veggi rýmisins 
og geta vel virkað dálítið villandi 
á áhorfandann, svo honum finnst 
hann eins og á kafi í sjálfum sér.

Brasilísk samtímalist er sann-
arlega ekki á boðstólum hér á 
hverjum degi og því er ástæða til 
þess að bregða sér í miðbæinn og 
upplifa töfrandi heim Ernesto 
Neto. - vþ

Þunnar álplötur, 
lífrænt form

INNSETNING OG LISTAMAÐUR Ernesto Neto við verk sitt í Gallerí i8. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Maraþontónleikar Kársneskór-
anna fara fram í Salnum, 
Tónlistar húsi Kópavogs, í dag 
frá kl. 9 til kl. 16. Þar munu 
hvorki meira né minna en 300 
börn og ungmenni standa fyrir 
samfelldri og fjölbreyttri söng-
dagskrá sem gleður eyrað. Þetta 
er í sjöunda sinn sem Kársnes-
kórarnir efna til marþontón-
leika, en þeir eru haldnir annað 
hvert ár og hafa notið mikilla 
vinsælda hjá bæjarbúum og 
öðrum velunnurum kóranna.   

Verð aðgöngumiða er 1.500 kr. 
og eru kaffiveitingar innifaldar í 
verðinu. Ókeypis er fyrir börn í 
fylgd með fullorðnum. Sami 
aðgöngumiði gildir allan  daginn 
og er fólki frjálst að koma og 
fara að vild. 

Stjórnandi kóranna er Þórunn 
Björnsdóttir en undirleik annast 

Marteinn H. Friðriksson og 
nokkrir fjölskylduvinir. - vþ

Kórar syngja í allan dag

SÖNGELSKIR KRAKKAR Kársneskórarnir standa fyrir maraþontónleikum í dag.

Landsbyggðin fer ekki 
varhluta af Listahátíð í 
Reykjavík. Í Safnasafn-
inu á Svalbarðsströnd 
verður í dag kl. 14 opnuð 
sýningin Greinasafn. Þar 
eiga verk þau Anna 
Líndal, Bjarki Bragason 
og Hildigunnur Birgis-
dóttir, en sýningin 
byggir á heimildum, 
umhverfisskoðun, 
ljósmyndun og rann-
sóknum í nágrenni 
safnsins og innan veggja 
þess. 

Sýningin er í Norður-
sölum safnsins og 
stendur yfir til 8. júlí 
næstkomandi.  - vþ

Heimildir og greinar

SAFNASAFNIÐ Á SVALBARÐSSTRÖND Hýsir sýning-
una Greinasafn.

Sýningin Brýr eftir myndlistar-
konuna Ingu Björk Harðar-
dóttur var opnuð í Dalí Gallery 
á Akureyri í gær. Þar má sjá 
stórar landslagsmyndir 
málaðar með olíulitum, en 
myndirnar eru hluti af 
útskriftaverkefni Ingu 
Bjarkar frá Myndlistaskólan-
um á Akureyri. 

Landslag er Ingu Björk  
hugleikið og þá sérstaklega 
brýr sem þar koma fyrir. Inga 
telur brýr vera táknrænar 
fyrir þær hindranir og 
erfiðleika sem við þurfum öll 
að yfirstíga á lífsleiðinni. 
Sýning Ingu Bjarkar stendur 
til 31. maí næstkomandi. - vþ

Landslag
og brýr
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EINGÖNGUEINGÖNGU
FYRIR PS3FYRIR PS3

Leikurinn gerist árið 2048 í 
heimi þar sem ríkisstjórnir eru 
ekki lengur með hervald heldur 
hafa fengið einkafyrirtæki í þau 
mál fyrir sig. Þú spilar hlut-
verk Shane Carpenter, sem er 
nýliði í einkaher Mantel lyfja-
fyrirtækisins sem berst gegn 
málaliðum eða svo heldur 
fólkið.
Haze er eingöngu fáanlegur 
á Playstation 3.
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DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

ASYMMETRÍSKT Flottur svartur kjóll 
frá Lanvin fyrir sumar 2008.

SAMFESTINGUR 
Töff dress frá 
Three as Four 
fyrir sumar 
2008.

RAUTT Fallegur 
toppur við ferskju-
bleikar buxur hjá 
New York-hönn-

uðunum Three as 
Four fyrir sumarið 

2008.

Nú þegar sólin er farin að skína og hitastig fer 
hækkandi er um að gera að leyfa fallegum herð-
um að njóta sín. Axlir koma sterkt inn hjá hönn-
uðum í sumar hvort sem það eru ermalausar 
skyrtur, bolir með opnum axlarstykkjum eða 
hlíralausir kvenlegir kjólar í rómverskum stíl.
 - amb

KVENLEG MÝKT OG ERMALAUSAR 
FLÍKUR HJÁ HÖNNUÐUM Í SUMAR

BERAR AXLIR

GYÐJULEGUR 
Kvenlegur og flottur 

hvítur kjóll með 
belti frá franska 

tískuhúsinu Lanvin.

LILLABLÁTT 
Kvenleg 

skyrta við 
leggings 

með 
skemmti-

lega 
útklipptum 

áherslum 
frá Three 
as Four.

STELPULEGT 
Sætur rauður og 
kremlitur skokkur 
frá Marc Jacobs 

fyrir sumar 2008.

SEXÍ Hér 
sést Edda 

Péturs-
dóttir í 

fallegum 
topp frá 
Three as 

Four.

> TÍSKUFRÉTTIR VIKUNNAR
Hipp og kúl krakkar New York borgar halda ekki vatni yfir 
merkinu Off Bowery Productions sem Aaron Bonduras 
setti á fót í fyrra. Merkið hefur listamenn, tónlistarmenn 
og ljósmyndara á sínum snærum og hefur staðið í bóka- 
og tónlistarútgáfu ásamt því að gera boli sem þykja það 
flottasta á götum borgarinnar. Að 
sögn stílistans Önnu Clausen 
sem einnig rekur verslun-
ina Belleville fangar 
Off Bowery anda 
New York  og alls hins 
kraftmikla og áhrifa-
mikla fólks sem þar er að 
finna. Í Belleville er nú að 
finna skemmtilega  boli frá Off 
Bowery. 

Æðislega og ævintýralega tösku frá Germain Puech, 
fæst í Kisunni, Laugavegi

Sokka fyrir strákana frá Bernhard Wilhelm, 
fást í Belleville, Laugavegi

Platta sem hressir upp á hvaða heimili sem er, eftir John 
Derian, fæst í Kisunni, Laugavegi

OKKUR 
LANGAR Í
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Hönnunarsafn Íslands

Íslensk, bandarísk og norræn 
glerlist í sýningarsal 
Hönnunarsafns Íslands 
að Garðatorgi í Garðabæ.

Hönnunarsafn Íslands • Sýningarsalur, Garðatorgi 7 
210 Garðabæ • sími 544 2434

Opnun sýningarinnar verður 
laugardaginn 17. maí kl.14

Sýningin verður opin frá maí til júlí alla daga frá kl. 14-18
nema mánudaga 

Gler

Þegar maður flettir tískublöðum þessa dagana er eins og það sé 
umtalsverður „ Rockabilly Revival“ í gangi og að bæði hátískuhönnuð-
ir, tískuverslanir og götutískan stíli inn á rokk og ról sumar. Áhrifin 
eru augljós hjá hönnuðum eins og Luella Bartley og Gucci þar sem 
fyrirsætur gengu eftir pöllunum í svörtum fötum fyrir sumarið, í 
leðurjökkum og jafnvel í stuttum víðum blómapilsum við.  Mikið er ég 
eiginlega fegin, þar sem mér finnst sumartískan alltaf dálítið væmin 
fyrir mína parta og ágætt að hrista upp í henni með svörtum leð-
urjakka, ökklasokkum og rauðum varalit. Reyndar er einmitt uppá-
haldsflíkin mín í þessu ágæta vorveðri svona mjúkur og sjúskaður 
mótorhjólajakki sem ég nota bæði við gallabuxur og fínni kjóla.  
Rokkabillílúkkið goðsagnakennda einkennist af sveipuðu „Elvis“-hári, 
þröngum gallabuxum, „brothel creeper“-skóm, mjóum bindum og 
slatta af hlébarðamynstri og stelpur geta líka sótt innblástur til „pin-
up“-stjarna sjötta áratugarins eins og til dæmis Betty Page. Sólgler-
augu, víð pils og  þröngar buxur eru því algjört möst, og leðurjakki og 
netsokkar mega slæðast með líka. Fyrirsætur beggja vegna hafsins 
sáust líka á síðustu tískuvikum næstum allar í sama einkennisbúningn-
um - þröngum gallabuxum, hvítum bol, leðurjakka og gjarnan með 
rauðan klút eða í rauðum skóm svona til að fullkomna hina heilögu 
litaþrenningu rokk og rólsins. Það sem er auðvitað svo skemmtilegt við 
rokkabillí er að það er jafn töff og það er hressandi og því fullkomið 
fyrir sumarið. Þeir sem eru hrifnari af villtari hlið lífsins geta sótt 
innblástur til hljómsveita eins og The Cramps sem kom út úr pönksenu 
New York borgar á áttunda áratugnum, jú eða The Stray Cats með 
Brian Setzer í fararbroddi sem var svona meira „ kommersíal“ línan í 
rokkabillí og gerði í því að skarta háum hárgreiðslum og fjölda af 
tattúum. Ein skærasta stjarna rokksins um þessar mundir er hljóm-
sveitin The Kills en hún var meðal annars fengin til að spila í Chloé- 
partíinu í París eftir síðustu tískusýningar þar í borg. Eitt hefur áhrif á 
annað og Alison Mosshart, annar hluti Kills dúósins er einmitt spurð 
um stílinn sinn  í nýjustu útgáfu breska Elle. Þar ljóstrar hún í raun 
upp leyndarmálinu að svalasta útliti sumarsins: „Gyllt stígvél, 
leðurjakki, síðir treflar, klaufaleg líkamsstelling, sígaretta, slatti af 
Detroit og slatti af New York.“  Þá vitum við það. 

Frá Elvis til nútímans
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„Það er tilhlökkunarefni að kynna 
þessar bækur á íslenskum bóka-
markaði,“ segir hinn glaðbeitti 
útgefandi Jóhann Páll Valdimars-
son hjá Forlaginu.

Hann þykist nú hafa fundið 
nýjan Potter og ætlar að gefa út 
fyrstu bók í bókaflokki sem slegið 
hefur rækilega í gegn í Bandaríkj-
unum nú í haust. Magnea Matt -
híasdóttir þýðir.

Jóhann Páll, sem hefur um árin 
verið klókur í að líkja bókum 
minni spámanna sinna við bækur 
metsöluhöfunda, er sannarlega 
ekki að tala út í loftið. Hann veifar 
The Times orðum sínum til stuðn-
ings. Þar segir af höfundinum 
Stephenie Meyer sem í fyrirsögn 
er sögð hin nýja J. K. Rowling, 
sem samdi Harry Potter bækurn-
ar. „Harry who? Meet the new J.K. 
Rowling“. Meyer er þriggja barna 
móðir, mormóni og yfirlýst bind-
indiskona sem hefur selt sjö millj-
ónir skáldsagna sem fjalla um 
vampírur í skólum. Sögur hennar 
hafa slegið Harry Potter af toppi 
sölulista í Bandaríkjunum.

„Bækurnar eru nýjung sem hafa 
hitt rækilega í mark erlendis og 
eru í raun ansi vel heppnaðar. Ég 
er handviss um að íslenskir les-
endur munu taka þeim fagnandi,“ 

segir Jóhann Páll. Hann segir 
bækurnar til marks um breyttar 
áherslur í efnistökum í bókum 
fyrir ungt fólk og þær hafi fallið 
rækilega í kramið. „Þær eru síður 
en svo eitthvað drasl heldur virki-
lega vel skrifaðar og hugsaðar 
bækur.“ - jbg

JPV læsir klóm 
í nýjan Potter

JÓHANN PÁLL Hefur náð í réttinn á 
bókum Stephenie Meyer sem slegið 
hefur J.K. Rowling út af sölulistum.

Fyrirtækið Axe, sem framleiðir 
rakspíra, svitalyktareyði og 
annað slíkt fyrir karlmenn, hefur 
sent leikaranum Matthew 
McConaughey ársbirgðir af nýju 
líkamsspreyi, en hann greindi 
nýlega frá því að hann notaði 
aldrei svitalyktareyði. Í bréfi sem 
fylgdi gjöfinni er ástæðan sögð 
vera sú að fyrirtækið beri hag 
hans fyrir brjósti og vilji að hann 
haldi í kærustu sína, fyrirsætuna 
Camilu Alves. Vísað er í rannsókn 
á vegum Axe sem leiddi í ljós að 
89% kvenna myndu hætta við 
karlmann ef hann lyktaði illa.

„Við lásum að þú notaðir aldrei 
svitalyktareyði, og við viljum að 
þú haldir í Camilu, svo við 
sendum þér hér með ársbirgðir af 
nýja Axe bullet,“ segir í bréfinu. 
McConaughey og Alves hafa 
verið saman í rúmt ár og eiga von 
á fyrsta barni sínu saman.

Illa lyktandi 
Matthew

> DÝR RAKSTUR

Leikkonan Megan Fox, sem 
nýlega var kosin kynþokka-
fyllsta kona í heimi af lesend-
um FHM, var ekki alltaf fræg 
og rík. Hún kveðst hafa verið 
svo fátæk þegar hún flutti fyrst 
til Los Angeles að hún neyddist 
til að ganga um með loðna fót-
leggi. „Ég átti ekki einu sinni 
fyrir einnota rakvél, svo ég 
varð bara að vera í síðbux-
um,“ segir leikkonan.

Guðmundur Pálsson Baggalútur er allur að koma til eftir að hann 
skarst illa á hægri hendi nýlega þegar vindhviða feykti útidyra-
hurðinni á hendina. „Ég verð nokkrar vikur í gifsi, svo í sjúkraþjálf-
un, en ég stefni að því að verða góður, ef ekki betri áður en yfir 
lýkur,“ segir Guðmundur. Þetta er ekki fyrsta slysið sem hrellir 
Baggalút því í fyrra stórskaðaði Bragi Valdimarsson á sér fótlegg-
inn þegar hann reyndi að klifra yfir rimlagrindverk í Pétursborg.

„Allir í hljómsveitinni eru búnir að skrifa dónalegar kveðjur á 
gifsið með varanlegum geisladiskapenna,“ segir Guðmundur. „En 
þetta eru samt vel uppaldir strákar sem hjálpa mér í hvívetna, 
smyrja brauð og blanda djús.“

Eins og glöggir útvarpshlustendur 
hafa tekið eftir er Fréttaauki Bagga-
lúts ekki lengur á dagskrá Rásar 2. 
„Þetta var bara orðið ágætt, rúm-
lega áttatíu þættir af nákvæmlega 
sama brandaranum,“ segir Guð-
mundur. „Það er hins vegar gaman 
að skýra frá því að við höfum verið 
hækkaðir í tign hjá útvarpinu og 
byrjum með glænýjan fræðsluþátt á 
Rás 1 í júní.“ 

Þátturinn verður á dagskrá á laug-
ardögum kl. 18.30 og í honum verða 
fluttir upplýsandi pistlar. „Þetta verð-
ur mjög fræðandi þáttur fyrir alla 
fjölskylduna.“ Annað yfirvofandi er 
hið árlega sumarfrí vefsíðunnar baggal-
úts.is, en ritstjórn hennar ætlar saman 
í frí á Íslendingaslóðir í Kanada og 
Bandaríkjunum. „Það verður sjálf-
sagt dásamlegt, eins og allt sem 
við gerum.“ - glh

Baggalútur á 
góðum batavegi

NÝ PLATA, NÝR ÚTVARPSÞÁTTUR, 
SUMARFRÍ, FERÐALAG Guðmund-

ur Pálsson lætur ekki handar-
meiðsl stoppa sig.

Á hverju ári flykkist slatti af Íslendingum á kvik-
myndahátíðina á Cannes enda er þetta mekka 
bransans. Kvikmyndamiðstöð Íslands heldur úti 
skrifstofu á meðan á hátíðinni stendur ásamt kvik-
myndamiðstöðvum hinna Norðurlandanna. Þar er 
alltaf hægt að hitta norræna frændur sína í „happy 
hour“ á Scandinavian Terrace. Dagurinn í dag byrjaði 
reyndar þar með sameiginlegum blaðamannafundi 
þar sem allt það helsta í norrænni kvikmyndagerð 
var kynnt.

Fimm íslenskar myndir eru sýndar á markaðnum. 
Það eru Astrópía, Veðramót, Duggholufólkið og tvær 
myndir sem ekki hafa enn verið sýndar á Íslandi, 
Skrapp út eftir Sólveigu Anspach og Amazing Truth about Queen Raquela 
sem vann Teddy verðlaunin í Berlín.

Mesti spenningurinn í herbúðum Íslendinga er þó fyrir stuttmyndinni 
hans Rúnars Rúnarssonar, Smáfuglar, en hún keppir um Gullpálmann 
í flokki stuttmynda. Stórkostlegt afrek það. Þetta er önnur stuttmynd 

Rúnars en fyrsta myndin hans Síðasti bærinn í 
dalnum var tilnefnd til Óskarsverðlauna. Myndin er 
gullfalleg og þykir mjög líkleg til að vinna. Hvort það 
sé bara Eurovision-stemningin hjá Íslendingunum 
kemur í ljós.

Íslendingarnir runnu annars á lyktina og enduðu í 
partíi Alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar í Reykjavík, 
sem bauð upp á brennivín og hákarl, við misjafna 
hrifningu gesta, niður við strönd. Þó að partíið væri 
á ströndinni lét íslenska veðráttan sig ekki vanta og 
stundvíslega þegar partíið átti að byrja gerði hellid-
embu. En Gulllundinn var á sínum stað og Hörður 
DJ hélt uppi stemningunni. Það vakti líka lukku að 

Íslandsvinurinn Harrison Ford skyldi eiga leið hjá. Kannski rann hann bara 
á hákarlslyktina en stoppaði þó ekki til að fá sér heldur hélt sínu striki. 

Annars heldur keppnin áfram af fullum krafti, tvær myndir voru frum-
sýndar í dag. Tyrkneska myndin Uc Maymum sem þykir mjög sterk og 
franska myndin Un Conte de Noël. Veislan er rétt að byrja.

CANNES 2008 HANNA BJÖRK VALSDÓTTIR FYLGIST MEÐ BESTU KVIKMYNDAHÁTÍÐ Í HEIMI

Íslendingadagur í Cannes

Miele ryksugurMeðal fáanlegra fylgihluta:

TILBOÐ kr.: 18.900
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– Mest lesið
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Áfengismeðferðin 
sem Kirsten Dunst 
fór í fyrr á árinu, 
þegar hún dvaldist 
á Cirque Lodge í 
Utah í nokkrar vikur, 
virðist ekki hafa 
skilað miklum 
árangri. Dunst 
er nú við tökur 
á kvikmynd í 
New York, og 
fyrr í mánuðinum sást hún sletta 
hressilega úr klaufunum á bar þar í 
borg, meðal annars í fylgd Fabrizio 
Moretti úr The Strokes, fyrrverandi 
kærasta Drew Barrymore. „Hún 
var gjörsamlega út úr heiminum,“ 
segja sjónarvottar. „Það var augljóst 
að hvað sem gekk á í meðferðinni 
virkaði ekki.“

Móðir og systir 
Lindsay Lohan, 
Dina og Ali, hafa 
vísað því á bug 
að stjarnan eigi í 

ástarsambandi 
við plötusnúð-
inn Samönthu 
Ronson. Lohan 
og Ronson hafa 
verið óaðskilj-
anlegar upp á 
síðkastið, og 
hafa margir velt 

því fyrir sér hvort samband þeirra 
sé annars eðlis en vinasamband. 
„Þær eru bestu vinkonur. Bara vin-
konur. Það er ömurlegt hvað fólk 
segir,“ segir Ali, yngri systir Lohan.

Lögum í Kaliforníu var í vikunni 
breytt, svo að samkynhneigð pör 
geti gift sig í ríkinu. Breytingunni er 
tekið fagnandi af mörgum íbúum 
ríkisins, og einna fyrst til að nýta 
sér nýju lögin verður spjallþátta-
drottningin Ellen 
DeGeneres. Hún 
hefur tilkynnt að 
hún og kærasta 
hennar, Ally 
McBeal-
leikkonan 
Portia 
di Rossi, 
hyggist 
ganga upp 
að altarinu, 
en þær hafa 
verið saman 
í nokkur ár. 

Kate Hudson og Owen Wilson 
eru hætt saman á ný, en heimildir 
herma að þetta verði líklega í síð-
asta skiptið. Þau hafa verið sundur 
og saman undan farin 

ár, en ákváðu að 
láta aftur reyna á 
sambandið fyrr á 
árinu, nokkrum 
mánuðum eftir að 

upp komst um 
eiturlyfjaneyslu 
Wilson og sjálfs-
morðstilraun 
hans. „Þetta 
voru erfið sam-
bandsslit,“ segir 

vinur Wilson. 
„Kate finnst hún 
vitlaus að hafa 
haldið að það 
væri svona mikil 
alvara í þessu,“ 
segir vinur 

leikkonunnar. 

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Mér finnst þetta bara fullkominn tími fyrir útgáfuna, 
hefði hvorki mátt vera fyrr né seinna,“ segir Bryndís 
Jakobsdóttir, eða Dísa, um samnefnda breiðskífu sína 
sem kom út í gær. „Ég gaf mér góðan tíma í plötuum-
slagið því mér finnst það skipta mjög miklu máli. Ég 
saumaði til dæmis út lagalistann sem er aftan á 
umslaginu, föndraði textabókina og mamma heklaði 
kraga sem er á einni myndinni. Það má segja að 
plötuumslagið sé jafn persónulegt og tónlistin,“ segir 
Bryndís um sína fyrstu plötu.

En hvernig er tilhugsunin um plötudóma og hugsan-
lega gagnrýni? „Þetta er það persónulegasta sem ég 
hef gert og auðvitað vonar maður að fólk fíli það sem 
maður er búinn að leggja allt í, en ég er líka undir það 
búin að fá óþægilega gagnrýni því maður getur ekki 
verið allra. Ég gerði allavega mitt besta á þessari plötu 
og hún sýnir alveg hvar ég stend tónlistarlega séð,“ 
segir Bryndís. 

Aðspurð um framtíðaráform segist hún ætla að taka 
eitt skref í einu. „Ég ætla í læknisfræðinám í framtíð-
inni en fyrst langar mig að semja meira og gefa út aðra 

plötu. Svo langar mig líka að læra að prjóna því ég 
lærði ekki handmennt sem krakki þegar ég bjó í 
London,“ segir Bryndís sem mun fylgja eftir sinni 
fyrstu plötu á komandi mánuðum.  - ag

Föndraði plötuumslagið

GEFUR ÚT SÍNA FYRSTU PLÖTU Lögin Anniversary og Temptat-
ion af plötu Dísu hafa fengið góða útvarpsspilun.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Kanadíska sveitasöngkonan 
Shania Twain og eiginmaður 
hennar, upptökustjórinn Robert 
„Mutt“ Lange, eru að skilja eftir 
fjórtán ára hjónaband. Hin 42 ára 
Twain og Lange, sem er sautján 
árum eldri, giftust árið 1993 og 
eiga sex ára son sem heitir Eja.

Twain, sem er fimmfaldur 
Grammy-verðlaunahafi, er þekkt-
ust fyrir lögin Man! I Feel Like A 
Woman og You´re Still the One. 
Lange hefur stjórnað upptökum á 
þremur plötum hennar: The 
Woman in Me, Come on Over og 
Up! sem kom út árið 2002.

Skilnaður í vændum

SHANIA TWAIN Sveitasöngkonan snjalla 
ætlar að skilja við eiginmann sinn til 

fjórtán ára.

2. 299,-

999,-99

TVÖ HÆTTULEGUSTU SKRÍMSLI

KVIKMYNDASÖGUNNAR 

Í TVEIMUR FRÁBÆRUM

MYNDUM. NÚ Á DVD Í BT!
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HAROLD OG KUMARHAROLD OG KUMAR
ERU MÆTTIR AFTUR!ERU MÆTTIR AFTUR!
HAROLD OG KUMAR
ERU MÆTTIR AFTUR!ÖSKUR BERA ENGAN ÖSKUR BERA ENGAN

ÁRANGUR!ÁRANGUR!
ÖSKUR BERA ENGAN 

ÁRANGUR!

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

14

12

7

HAROLD & KUMAR ESCAPE FROM GB kl. 6 - 8 - 10
WHAT HAPPENS IN VEGAS    kl. 8 - 10
MADE OF HONOUR    kl. 6
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU kl.4
HORTON   kl.4 ÍSLENSKT TAL

12

PROM NIGHT    kl. 6 - 8 - 10
WHAT HAPPENS IN VEGAS    kl.1 - 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
WHAT HAPPENS IN VEGAS LÚXUS kl. 1 - 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
IRON MAN   kl. 2.40 - 5.20 - 8 - 10.40
MADE OF HONOUR    kl. 8 - 10.15
SUPERHERO MOVIE  kl.1 - 4 - 6
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU kl.1 - 2.30
HORTON   kl.1 - 4 ÍSLENSKT TAL

5%

5%

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

14

16
12
7

PROM NIGHT kl.4 - 6 - 8.30 - 10.30
WHAT HAPPENS IN VEGAS kl.3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
STREET KINGS kl. 5.30 - 8 - 10.30
21 kl. 8 - 10.30
BRÚÐGUMINN kl. 4 - 6 ÍSLENSKUR TEXTI

HORTON kl.3.30 ÍSLENSKT TAL
5%

SÍMI 551 9000

12
16

16
16
7

HAROLD & KUMAR ESCAPE FROM GB kl.3 - 5.45 - 8 - 10.15
REDACTED kl.3 - 8 - 10
MADE OF HONOUR kl.3 - 5.50 - 8 - 10.10
TROPA DE ELITE kl. 8
THE RUINS kl. 10.20
BRÚÐGUMINN kl. 3 - 6 ENSKUR TEXTI

SÍMI 530 1919

,,HUGLJÚF OG SKEMMTILEG",,HUGLJÚF OG SKEMMTILEG"
VJV - TOPP5.IS/FBVJV - TOPP5.IS/FB

,,HUGLJÚF OG SKEMMTILEG"
VJV - TOPP5.IS/FB

FÓR BEINT Á TOPPINN Í FÓR BEINT Á TOPPINN Í
BANDARÍKJUNUM!BANDARÍKJUNUM!

FÓR BEINT Á TOPPINN Í 
BANDARÍKJUNUM!

TILBOÐSVERÐ
GILDIR Á ALLAR SÝNINGAR

MERKTAR MEÐ RAUÐU

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSS

Abagil BRESLIN  Jodie FOSTER  Gerard BUTLER

Frábær barna/fjölskyldumynd
Mynd sem engin O.C.og / eða Mixed Martial 
Arts aðdáandi ætti að láta fram hjá sér fara. 

Mögnuð skemmtun!

DIGITAL

NEVER BACK DOWN kl. 5:40 - 8 - 10:20 14

NIM´S ISLAND kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 L

U2 3D kl.  10:30/3D L

IRON MAN kl. 3D - 5:30D - 8D -10:30 12

IRON MAN kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 VIP
MAID OF HONOR kl. 3:30 - 5:40 - 8 -10:30 L

OVER HER DEAD BODY kl. 1:30 7

DRILLBIT TAYLOR kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 10

IN THE VALLEY OF ELAH kl. 8 16

UNDRAHUNDURINN  ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:30 L

NEVER BACK DOWN kl. 8:10 - 10:30 14

NIM´S ISLAND kl. 2 - 4 - 6 - 8 L

U2 3D kl. 4/3D  -6/3D L

THE HUNTING PARTY kl. 8:10 - 10:30 12

IRON MAN kl. 1:30 - 10 12

UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

SHINE A LIGHT kl. 5:50 L

3-D DIGITAL

3-D DIGITAL
NIM’S ISLAND kl. 4 - 6 - 8 -10 L

IRON MAN kl. 2 - 5:30 12

OVER HER DEAD BODY kl. 8 7

STREET KINGS kl. 10 16

NIM´S ISLAND kl. 4 - 6 - 8 L

DRILLBIT TAYLOR kl. 4 - 6 10

MAID OF HONOR kl. 8 L

IRON MAN kl. 10:10 12

RUINS kl. 10:10 16

NEVER BACK DOWN kl.  6- 8- 10:15 12

IRON MAN kl. 5:40 - 8 12

UNDERDOG kl. 4 L

DRILLBIT TAYLOR kl. 4 L

THE HUNTING PARTY kl.  10:15 7

- bara lúxus
Sími: 553 2075

HAROLD & KUMAR 2 kl. 4, 6, 8 og 10.10 12
WHAT HAPPENS IN VEGAS kl. 8 og 10.10 L
FORGETTING SARAH MARSHALL kl. 5.50, 8  og 10.10 12
SPIDERWICK CHRONICLES kl. 2, 4 og 6 7
HORTON - ÍSLENSKT TAL kl. 2 L

1/2
SV MBL

T.V. - kvikmyndir.is
“Ein besta gamanmynd ársins”

- V.J.V., Topp5.is / FBL

500 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

„Ég hef allar götur síðan dáðst að 
dugnaði þessa Borgfirðings sem 
fæddur er í Danmörku og vann 
sem fjósamaður bæði í fæðingar-
landi sínu og meðal Þjóðverja. 
Stöðugt að moka undan beljunum 
og þrífa skítinn og nú undan okkur 
Reykvíkingum,“ segir sjónvarps-
stjarnan Jón Ársæll.

Hinn gamalreyndi ljósmyndari 
Gunnar V. Andrésson lenti í ævin-
týri í vikunni þar sem hann átti leið 
um Hljómskálagarðinn. Skyndi-
lega heyrir hann áveðurs afar 
háfleygar umræður í lautu nokk-
urri og athugar hverju sæti. Sitja 
þeir þá þar að tali Jón Ársæll og 
Jakob Frímann Magnússon. Frétta-
ljósmyndarinn sá strax í hendi sér 
að þarna var söguleg stund. „Já, 
Gunnar kom að okkur Steina þar 

sem við vorum að mynda Jakob. 
Hann verður næsti gestur minn í 
Sjálfstæðu fólki,“ segir Jón Ársæll. 
En vendir þegar kvæði sínu í kross. 
Honum verður tíðrætt um fjósa-
mennskuna og fortíð sína og Jak-
obs. „Ég hef  reyndar alltaf litið 
upp til fjósamanna með stórar hug-

myndir, manna sem eru með and-
litið niður í flórnum daglangt en 
hugann meðal stjarnanna þar sem 
víðáttan ræður ríkjum. Manna sem 
ekki eru hræddir við fjóshauginn 
en horfa til fjalla þar sem klógulir 
ernir vaka yfir hugmyndum 
frjálsra manna. Manna, já og 
kvenna með vind í buxunum. Jakob 
er sannur fjósamaður og það í feg-
urstu merkingu þess starfsheitis.“

Já, góðir hálsar. Svona er Ísland í 
dag. Og Jón Ársæll heldur áfram, 
innblásinn af fundi þeirra Jakobs. 
„Við Kobbi hittumst fyrst þegar 
við stóðum fyrir því að Kjarvals-
staðir sem þá voru í byggingu yrðu 
innréttaðir fyrir árshátíðir skól-
anna sem við vorum í forsvari 
fyrir, ég í Kennaraskólanum og 
Jakob fyrir MH.“ - jbg

Jón Ársæll og fjósamaðurinn

SÖGULEG STUND Jón Ársæll og Jakob 
ræða á heimspekilegum nótum um 
fjósamennsku. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ómar Stefánsson myndlistarmaður hefur 
að undanförnu sýnt í stóru galleríi við 
Skúlagötu. Meðal verka er „Bisness as usu-
al in the City of Jesus“ og bregður sanntrú-
uðum við þegar þeir berja myndina augum.

„Ósvífin mynd? Jahhh, þetta leggst misjafnlega í 
fólk. Sumir eru hvekktir og taka þetta nærri sér,“ 
segir Ómar Stefánsson myndlistarmaður.

Yfirstandandi er nú sýning Ómars í miklu galleríi 
sem er við Skúlagötu 28. Þeir sem eldri eru þekkja 
húsnæðið betur sem það sem hýsti Villta tryllta 
Villa, Safarí og Casablanca. En það er önnur saga. 
Sýningin hefur heppnast afar vel og Ómar selt um 
helming verkanna sem eru um þrjátíu að tölu. Mesta 
eftirtekt hefur myndin „Bisness as usual in the City 
of Jesus“ vakið. Stór mynd hlaðin kristilegum 
táknum sem sett eru í annað samhengi en fólk á að 
venjast.

„Þarna var einn gamall skólafélagi á sýningunni. 
Með barnið sitt með sér sem spurði mig, og vitnaði í 
foreldrið, hvort ég væri á móti Guði. Ég sagði 
barninu að svo væri ekki. Og þurfti að vitna í gömlu 
meistarana sem sögðu: Þetta er nú bara mynd,“ 
segir Ómar. Honum kemur nokkuð á óvart þau miklu 
viðbrögð sem myndin hefur vakið nú á tímum þegar 
allt er látið vaða hvort heldur er í kvikmyndum eða 
vídeóleikjum.

„Já, maður er hissa í seinni tíð. Að menn geti enn 
orðið hræddir við málverk. Hélt að það væri liðin 
tíð,“ segir listamaðurinn. Sem ekki hefur alltaf fetað 
troðnar brautir. Ómar segir til dæmis frá því þegar 
hann sýndi í Ósló fyrir nokkrum árum. Þá skrifaði 

Bragi Ásgeirsson þeirra Norðmanna um hann í 
Aftonposten: Það er alveg sama hversu ljótan Ómar 
málar himininn, hann er samt ekki svona ljótur! „Já, 
mér tókst að stuða Norðmenn. Þessi vildi meina að 
ég hefði einhver áhrif á það hversu ljótur himinninn 
er.“

Umrædd mynd á yfirstandandi sýningu er byggð 
á endurminningum frá New York. „Já, ég lá þarna á 
einhverjum grasbala með vini mínum sem var í 
námi. Var að fylgjast með aðalstöðvum Votta 
Jehóva. Þarna voru brýr milli húsa og vottarnir á 
fleygiferð, klæddir eins og þeir eru klæddir með 
skjalatöskur. Þetta var eins og risastór banki. Þetta 
var sýn fyrir sveitamanninn. Ég notaði þetta og 
breytti í fantasíu. Kristileg þemu mörg sem hrærast 
saman og hvert ofan á annað.“ jakob@frettabladid.is

Ómar ögrar með málverki

ÓMAR STEFÁNSSON Undrast að málverkið skuli á þessum 
síðustu og verstu geta kallað fram viðbrögð. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

TILBOÐSVERÐ

KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ

KL. 4 BORGARBÍÓKL. 4 BORGARBÍÓ

KL. 4 BORGARBÍÓ

NÓTT DAUÐANS

KL.4 HÁSKÓLABÍÓKL.1 SMÁRABÍÓ
KL.3 REGNBOGINN KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3 REGNBOGINN

ÞAÐ ÞARF ALVÖRU KARLMANN TIL AÐ 
VERA BRÚÐARMEYJA!

KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ
KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ

KL.3 REGNBOGINN

SparBíó 550krSparBíó 550kr
LAUGARDAG

UNDRAHUNDURINN
M/ÍSL TALI KL. 1:30 Í ÁLF., 
2 Í KRINGL. OG 4 Á AK.

MADE OF HONOUR
KL. 3:30 Í ÁLFABAKKA

OVER HER DEAD BODY
KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA

IRON MAN
KL. 3 Í ÁLF. KL. 1:30 Í KRI., 
KL. 2 Í KEF. OG 5:40 Á AK.

NIMS ISLAND
KL. 1:30 Í ÁLF.  KL. 2 Í KRI.
KL. 4 Á SELF. OG Í KEFL

DRILLBIT TAYLOR
KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA OG
KL. 4 Á AKUREYRI

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS
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Sumardagskrá Rásar 2 er nú óðum 
að komast í gang og á fimmtu-
dagskvöldum eftir tíufréttir hefur 
umhverfisvæni útvarpsþátturinn 
Rúnturinn verið ræstur á ný. 
Kristinn Pálsson sér um þáttinn og 
segir helsta markmið þáttarins að 
koma hlustendum í rétta helgar-
gírinn, en þó ekki með yfirborðs-
kenndum útvarpshressleika. 
„Lagavalið miðast við fjölbreytta 
flóru af athyglisverðri og sígildri 
rokk- og dægurtónlist allra tíma 
og sérstaklega er leitast við að 
hafa uppi á kunnuglegum 
númerum sem ekki hafa heyrst í 
langan tíma,“ segir Kristinn.

Aftur á 
rúntinn

Bandaríska rokksveitin Pearl Jam 
er byrjuð að semja lög á nýja plötu. 
Tvö ár eru liðin síðan síðasta plata 
sveitarinnar, sem hét einfaldlega 
Pearl Jam, kom út.

Gítarleikarinn Mike McCready 
segir að platan sé á byrjunarreit og 
sveitin hafi aðeins hist einu sinni 
til að bera saman bækur sínar. 
„Sumar lagahugmyndirnar eru 
poppaðar en aðrar eru harðari,“ 
segir hann. Pearl Jam er á leiðinni í 
tónleikaferð um Norður-Ameríku 
sem hefst 11. júní á Flórída. 
Þremur dögum síðar spilar sveitin 
á Bonnaroo-hátíðinni í Tennessee.

Undirbúa 
nýja plötu

PEARL JAM Rokkararnir gera nýja plötu.

Tónlistarsjóðurinn Kraumur hefur 
sett á fót verkefnið Innrásin sem 
mun styðja hljómsveitir og tón-
listarmenn við tónleikahald á 
landsbyggðinni. Stundum virðist 
auðveldara fyrir flytjendur að 
spila erlendis frekar en hérlendis 
og ætlar Innrásin að ráða bót á 
því. 

„Það liggur ákveðin rannsóknar-
vinna að baki þessu. Við gerðum 
könnun hjá þeim listamönnum 
sem hafa farið út á land og hafa 
lagt heilmikið undir með því að 
halda tónleika þar. Það hefur oft 
verið fjárhagslegur baggi að ráð-
ast í þetta,“ segir Eldar Ástþórs-
son, framkvæmdastjóri Kraums. 
„Við teljum þetta mikilvægt, ekki 
bara fyrir þekkta listamenn, 
heldur líka fyrir þá sem vilja koma 

sér á framfæri. Að spila úti á landi 
er mikilvægur þáttur í því að 
koma sér upp aðdáendahóp og það 

eru dæmi um að þeir sem hafa 
bitið á jaxlinn og farið þennan 
rúnt hafi náð að selja plötur í aukn-
um mæli.“

Eldar segist hafa fengið mjög 
góð viðbrögð hjá tónlistarmönn-
um við verkefninu, sem telja þetta 
þarft framtak. „Þessi heimamark-
aður vill kannski gleymast. Menn 
telja að þessi reynsla að spila á 
tónleikum víðar en á höfuðborgar-
svæðinu sé til dæmis mjög gott 
veganesti fyrir frekari landvinn-
inga úti í heimi.“

Kraumur auglýsir eftir umsókn-
um í Innrásina og geta áhugasam-
ir sent póst á netfangið kraumur@
aurorafund.is. Tilgreina þarf nafn 
flytjanda, símanúmer og fyrirhug-
aða tónleikastaði. 

  - fb

Kraumur efnir til Innrásar

ELDAR ÁSTÞÓRSSON Framkvæmdastjóri 
Kraums hefur umsjón með verkefninu 
Innrásin. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Breski leikarinn Daniel Day-Lewis 
er í viðræðum um að taka að sér 
aðalhlutverkið í söngvamyndinni 
Nine. Hún er byggð á hinni frægu 
mynd Ítalans Federicos Fellini, 8 
1/2, sem kom út árið 1963. Fjallar 
hún um þekktan leikstjóra sem 
glímir við vandamál bæði í starfi 
sínu og ástarlífi.

Javier Bardem átti upphaflega 
að leika í Nine en hætti við og nú 
virðist sem Day-Lewis muni 
hlaupa í skarðið fyrir hann. Mót-
leikkonur Day-Lewis í myndinni 
verða Penélope Cruz, Marion Cot-
illard, Sophia Loren, Nicole Kid-
man og Judi Dench. Leikstjóri 
verður Rob Marshall, sem leik-
stýrði söngvamyndinni Chicago 
með góðum árangri árið 2002.

Day-Lewis syngur

DANIEL DAY-LEWIS Breski leikarinn 
Daniel Day-Lewis mun hugsanlega leika 
í söngvamyndinni Nine.

Laugardaginn 17. maí í Laugarásbíói kl. 13:00. Öllum heimill aðgangur á meðan húsrúm leyfir.

Þorsteinn Einarsson

Steini’s Inferno

The Myth - The Legend - 
The Music

Ragnar Pétur Pétursson

Þjófur þjófur

Hvað ungur nemur...

Steinþór Einarsson

Stóra frumsýningin

Ný upplifun

Stefán Friðrik Friðriksson

Yfirborð

Trúir þú á tilviljanir?

Óttar Vignisson

Hinsti túrinn

Fast land undir fótum. 
Fullar hendur fjár. 
Fjandinn er laus.

Úlfur Karlsson

Einskonar Alaska

Mögnuðustu myndirnar 
sem þú hefur séð, sástu 
með lokuð augun

Ólafur Már Jónsson

Allt fyrir ástina

Ert þú tilbúinn að leggja 
allt í sölurnar? 

Guðrún Lína Thoroddsen

Álfablót

Úr álfheimum á enginn 
afturkvæmt

Sölvi Mar Guðjónsson

Tómur strigi

Málarinn

Pétur Kjærnested

ID

Óttastu sjálfið



Önnur umferð Landsbankadeildar karla var 
ekki jafn fjörug og sú fyrsta. Hún sýndi samt 
sem áður að liðin geta öll unnið hvort annað 
og ekkert lið er auðvelt að eiga við. Á því fengu 
KR-ingar að kenna þegar þeir heimsóttu Fjölnis-
menn sem voru í þjóðhátíðarskapi. Sigur Fjölnis 
var óvæntur en skemmtilegt krydd í deildina. Öll 
augu beinast nú að nýliðunum og verður gaman 
að sjá hvernig þeim tekst að fylgja góðri byrjun á 
mótinu eftir.

Framarar hafa einnig byrjað vel og eiga 
enn eftir að fá á sig mark. Þeir líta vel 
út og samvinna Auðuns og Reynis í 
vörninni hefur verið góð.

Á botninum eru meðal 
annars Fylkismenn sem hafa 
komið einna mest á óvart 
með slakri frammi-
stöðu. Þeir áttu 
ekkert skilið út úr 

leiknum gegn Keflavík en hefðu getað stolið stigi 
hefðu þeir fengið vítaspyrnu, sem þeir gerðu 
réttilega sterkt tilkall til. 
   Eins og margir spáðu fyrir mót eru HK og 
Grindavík á botninum, ásamt Fylki. Félögin þurfa 
að bíta í skjaldarrendur en þriðja umferð hefst 
strax á mánudag.

2. UMFERÐ LANDSBANKADEILDAR KARLA: VAR ÖLLU RÓLEGRI EN SÚ FYRSTA

Fjölnismenn stálu senunni
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sport@frettabladid.is

FÓTBOLTI Pálmi Rafn Pálmason 
skoraði sína fyrstu þrennu í efstu 
deild þegar hann afgreiddi Grind-
víkinga í vikunni. Pálmi hefur 
leikið vel í upphafi móts og hefur 
greinilega bætt sig mikið frá því í 
fyrra.

„Ég var ansi duglegur að styrkja 
mig líkamlega í vetur, ég var mikið 
að rífa í járnin eins og gárungar 
segja,“ sagði Pálmi sem mætti átta 
til níu sinnum í viku í ræktina með 
Bjarna Ólafi Eiríkssyni liðsfélaga 
sínum. „Já það er talan, þangað til 
ég verð leiðréttur,“ sagði Pálmi.

„Það var eitthvað sem mig vant-
aði. Svo er þetta auðvitað andlegi 
þátturinn. Með meira sjálfstrausti 
þá spilar maður betur,“ sagði 
hann.

Pálmi er búinn með eitt ár í við-
skiptafræði við Háskóla Íslands. 
Vorprófin eru búin og er Pálmi að 
skoða sumarvinnu um þessar 
mundir. 

Húsvíkingurinn var valinn í 
landsliðið í fyrsta sinn á árinu og á 
nú fjóra landsleiki að baki, þar af 
einn í byrjunarliði. Það var einn af 
þeim andlegu þáttum sem gáfu 
honum aukið sjálfstraust.

„Landsliðsvalið hlýtur að segja 
að ég sé að gera eitthvað rétt og 
sparkar enn meira í rassinn á 
manni að halda áfram,“ sagði 
Pálmi en annar andlegur þáttur 

var áhugi fjölda erlendra liða á 
honum. Hann fór meðal annars til 
reynslu hjá Djurgården í Svíþjóð.

„Það er ekkert nóg að líta vel út 
í glugga, þú verður að vera góð 
vara þegar á hólminn er komið. 
Maður verður að nýta öll tæki-

færi,“ sagði Pálmi. Hann kveðst 
hafa áhuga á að reyna fyrir sér 
erlendis, en aðeins ef eitthvað 
spennandi verður í boði. 

Formið hefur svo aldrei verið 
betra. „Ég hef sennilega aldrei 
verið í betra formi. Þetta er eitt-

hvað sem skiptir mjög miklu máli 
og ég er að græða á því að hafa 
æft mjög mikið í vetur“.

Glæsileg þrenna Pálma gegn 
Grindavík var á allra vörum. Hann 
gat ekki leynt ánægju sinni með 
hana en segir að ekkert sérstakt 
búi að baki, enginn sérstakur und-
irbúningur hafi verið hjá honum 
fyrir leikinn. „Ég lærði reyndar 
rosalega mikið þennan dag, 
kannski fékk ég bara útrás fyrir 
þreytuna á vellinum.“

 Pálmi segist hafa gefið alla hjá-
trú upp á bátinn og nú sé undirbún-
ingur reyndar þvert á alla hjátrú. 
„Hjátrúin mín er búin að breytast í 
að gera aldrei það sama fyrir leik. 
Það gekk bara upp og niður að vera 
með einhverja ákveðna rútínu 
fyrir leik,“ sagði Pálmi glaðbeitt-
ur.

Eðlilega leist Pálma ekki vel á 
formið á Valsmönnum í fyrsta leik 
þar sem þeir töpuðu 5-3 fyrir 
Keflavík. Nú horfir þó til betri 
vegar. „Það hefur gengið vel núna 
og við spiluðum vel á undirbún-
ingstímabilinu. Fyrsti leikurinn 
kom okkur aðeins niður á jörðina 
en sigurinn á móti Grindavík stýr-
ir okkur vonandi á beinu brautina 
eftir misstigið okkar í fyrstu 
umferð,“ sagði maður 2. umferðar 
Landsbankadeildarinnar, Pálmi 
Rafn Pálmason. hjalti@frettabladid.is

Ég var duglegur að rífa í járnin í vetur 
Pálmi Rafn Pálmason skoraði í vikunni og er leikmaður 2. umferðar. Hann segist hafa bætt sig bæði 
líkamlega og andlega frá síðasta tímabili. Hann fór níu sinnum á viku í ræktina með náminu í vetur.

ÞRENNAN FULLKOMNUÐ Pálmi Rafn fagnar þriðja marki sínu gegn Grindavík við 
mikla kátínu liðsfélaga sinna. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

> Atvik umferðarinnar

Vítaspyrna Gunnars Más Guð-
mundssonar gegn KR í uppbótar-
tíma. Sigur Fjölnis á KR á heimavelli 
sínum í Grafarvoginum var eins og 
vel skrifað ævintýri fyrir nýliðana.

> Bestu ummælin

Fjalar Þorgeirsson, markmaður Fylkis, var ósáttur eftir 2-1 
tapið í Keflavík „Ég held að boltinn hafi ekki farið 
inn, þetta var stór ákvörðun hjá línuverðinum. 
Mér fannst boltinn aldrei fara inn fyrir línuna,“ 
sagði Fjalar við Fréttablaðið eftir leikinn um 
fyrsta mark Keflvíkinga sem kom beint úr 
hornspyrnu.

TÖLURNAR TALA

Flest skot: 17, FH
Flest skot á mark: 2, ÍA
Fæst skot: 2, ÍA
Hæsta meðaleink.: 6,75, Keflavík
Lægsta meðaleink.: 4,38, Grind.
Grófasta liðið: 27 brot, KR
Prúðasta liðið: 11 brot, fimm lið
Flestir áhorf.: Fjölnir-KR, 2125
Fæstir áhorf.: Fram-HK, 804 
Áhorfendur alls: 7917

> Besti dómarinn: Kristinn 
Jakobsson dæmdi viðureign Fram og 
HK vel á Laugardalsvellinum. Í Frétta-
blaðinu í gær láðist að gefa honum 
einkunn en hann fékk 8 fyrir frammi-
stöðu sína á fimmtudag.

Bjarki Freyr Guðmundsson (2)

Dario Cingel Freyr Bjarnason Guðjón Árni
Antoníusson

Hólmar Örn Rúnarsson
Bjarni Ó. Eiríksson

Tryggvi Guðmundsson (2)

Pálmi R. Pálmason
Heiðar Geir
Júlíusson

Guðmundur Steinarsson (2)
Guðjón Baldvinsson (2)

3-4-3

FÓTBOLTI Það var Pétur Georg 
Markan sem skoraði fyrra mark 
Fjölnismanna gegn KR á fimmtu-
dagskvöldið en ekki Ásgeir Aron 
Ásgeirsson eins og kom fram í 
Fréttablaðinu í gær. 

Ásgeir átti skot að 
marki eftir horn-
spyrnu en Pétur 
stóð fyrir framan 
Kristján Finn-
bogason mark-
vörð KR og 
framlengdi 
boltann inn. 
Boltinn 
stefndi á 
Kristján og 
það er allt 
annað en öruggt að bolt-
inn hefði farið inn hefði 
Pétur ekki breytt stefnu 
hans á marklínunni. 

„Það er rétt að ég hafi skor-
að markið. Ég sparkaði bolt-
anum en ég var alveg tilbú-
inn að una Geira þessu 
marki þar sem hann skor-
ar svo sjaldan en 
tæknilega skoraði ég 
þetta mark,“ viður-
kenndi Pétur þegar 
Fréttablaðið hafði 
samband við hann í 
gær. 

Að sama skapi skoraði Matthías 
Guðmundsson seinna mark FH 

gegn ÍA en ekki nafni hans 
Vilhjálmsson. Matthías 
Guðmundsson skaut bolt-
anum inn af marklínunni 
og Pétur sagði að Fjölnis-

mennirnir hefðu rætt 
þessi mörk um kvöld-
ið.

„Ég var svolítið 
hrifinn af því sem 
Willum Þór sagði 
á RÚV að þetta 
snýst ekki um 
hver skorar held-

ur að koma tuðrunni 
yfir línuna. Maður er nú 
bara alinn upp af svona 
gamma hætti að maður 
treður boltanum inn 

þegar maður sér hann,” 
segir Pétur sem hefur því 

eins og Gunnar Már Guð-
mundsson skorað í tveimur 
fyrstu leikjum sínum í efstu 
deild.  - óój

Ranglega skráð mark í leik Fjölnis og KR í fyrrakvöld:

Pétur á markið en 
ekki Ásgeir Aron

TVÖ MÖRK Í TVEIMUR 
LEIKJUM Pétur Georg Markan 
hefur skoraði í fyrstu tveimur 
leikjum Fjölnis. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FÓTBOLTI Fylkismenn eru stiga-
lausir eftir fyrstu tvær umferð-
irnar í fyrsta sinn í sögu félagsins 
í efstu deild. 

Fylkir tapaði 0-3 fyrir Fram í 
fyrsta leik og svo 1-2 í Keflavík á 
fimmtudagskvöldið. 

Það er ekki nóg með að þetta 
séu fæstu stig liðsins í fyrstu 
tveimur umferðunum því liðið 
hefur aldrei skorað minna (1) eða 
fengið á sig fleiri mörk (5) í 
upphafi móts. 

Versti árangur Fylkis fyrir 
þessa skelfilegu byrjun var árið 
2000 þegar liðið gerði tvö 
jafntefli í fyrstu umferðunum en 
liðið náði þó það sumar sínum 
besta árangri og endaði í 2. sæti.

 - óój

Landsbankadeild karla:

Versta byrjun 
Fylkismanna

SLÆM BYRJUN Það er ekki bjart yfir Leifi 
Garðarssyni, þjálfara Fylkis.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Kringlunni - Laugavegi

Jakkaföt
verð frá 24.990 kr

Skyrtur
verð frá 4.990 kr

Bindi
verð frá 2.990 kr

Skór
verð frá 9.990 kr
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HANDBOLTI Í dag fer fram 51. árs-
þing HSÍ þar sem búast má við 
miklum hasar. Skeggrætt hefur 
verið um deildafyrirkomulagið en 
Einar Þorvarðarson, framkvæmd-
arstjóri HSÍ, segir að framtíðar-
stefnan sé alltaf að hafa tvær 
deildir. Spurningin er aftur á móti 
hversu stórar deildirnar verða og 
hvort úrslitakeppni verði tekin 
upp á nýjan leik.

Einar segir að framtíðarsýnin 
sé að stækka úrvalsdeildina, hve-
nær sem það gerist. Í vetur léku 
sextán meistaraflokkslið á Íslands-
mótinu, átta í hvorri deild. Með 
fjölgun í átján lið yrðu tíu lið í efri 
deild en áfram yrði spiluð þreföld 
umferð, eins og í vetur. Þegar 
liðum fjölgar upp í 22 meistara-
flokkslið yrði efri deildin spiluð 
með tólf liðum og tvöfaldri 
umferð.

„Niðurstaðan finnst mér vera að 
það þurfi alltaf að vera undirdeild. 
Stærðin á úrvalsdeildinni var 
minnkuð til að fá ný lið inn og það 
hefur tekist vel upp. Að hafa 

úrslitakeppni er síðan 
möguleiki sem hægt 
er að bæta við. Það 
verður rætt á þing-

inu,“ sagði Einar.
Stjórnin 

leggur einnig 
til að hún fái 
meiri vald, líkt 
og þekkist til 
dæmis hjá KSÍ. 
„Þá er hægt að 

bregðast hraðar við ýmsum 
málum. Það felst til að mynda í 
reglugerðarbreytingum. Þannig 
getur stjórn HSÍ breytt ýmsu án 
þess að það þurfi að fara í gegnum 
ársþingið,“ sagði Einar.

Hlynur Sigmarsson staðfesti í 
gær að hann ætlaði sér að taka 
fullan þátt í formannsslagnum. 
Hann býður sig fram gegn sitjandi 
formanni, Guðmundi Ingvarssyni. 
„Það er aldrei auðvelt að fara í 

svona slag,“ sagði Hlynur í gær.
„Ég vil að stjórnin komist nær 

grasrótinni. Svo vil ég laga 
útbreiðslu- og markaðsmál, þetta 
er það sem ég vil leggja áherslu á. 
Svo vil ég vinna gott og dugmikið 
starf áfram. Ég hef metnað til að 
lyfta handboltanum á hærra plajn 
og ég hef fulla trú á því að ég geti 
það,“ sagði Hlynur sem hefur 
fundið fyrir vaxandi stuðningi 
undanfarið.  - hþh

Ársþing HSÍ fer fram í dag þar sem formannslagur verður meðal stærstu mála: 

Úrslitakeppnin tekin upp aftur?

STÖKKBREYTINGAR FRAMUNDAN Miklar breytingar gætu orðið á deildafyrirkomulagi 
bæði hjá körlunum og konunum um helgina á ársþingi HSÍ.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Hermann Hreiðarsson 
verður að öllum líkindum á sínum 
stað í byrjunarliði Portsmouth í 
dag. Í húfi er sjálfur bikarmeist-
aratitillinn á Englandi og andstæð-
ingurinn er 1. deildarliðið Cardiff. 
Flestir hallast að sigri Port-
smouth.

„Við reynum að haga undirbún-
ingi eins og venja er og nálgumst 
leikinn eins og um hvern annan 
leik væri að ræða. Menn hafa 
komið sér inn í ákveðna rútínu og 
við viljum ekki breyta of miklu út 
af vananum,“ sagði Hermann en 
þó eru smávægilegar áherslu-
breytingar hjá Harry Redknapp.

Liðið fór snemma til London og 
fór meðal annars út að borða 
saman á fimmtudagskvöld og 
skemmti sér svo um kvöldið. „Það 
er verið að kýla hópinn aðeins 
saman og þétta mannskapinn. 
Þetta er bara létt og skemmtilegt 
og reynt að halda mönnum á jörð-
inni,“ sagði Eyjamaðurinn sem á 
góðar minningar frá Wembley.

„Við könnumst við umhverfið 
frá undanúrslitaleiknum og allir 
eiga góðar minningar frá þeim 
degi. Við fáum sama búningsher-
bergi og okkar búninga,“ segir 
Hermann en liðið æfir ekki á 
Wembley fyrir leikinn.

Cardiff leikur í ensku 1. deild-
inni og segir Hermann lykilatriði 
að vanmeta ekki andstæðingana. 
„Að vera sterkari á pappírunum 
telur ekki neitt. Dagsformið er 

það eina sem skiptir og ef við spil-
um vel eigum við að vinna,“ sagði 
Hermann sem gat lítið gefið upp 
um leikaðferð Portsmouth í leikn-
um. „Það kemur í ljós, en það er 
lykilatriði að byrja vel.“

Portsmouth á einn stóran titil í 

bikarasafninu, enska bikarinn sem 
félagið vann árið 1939. „Það er 
óhætt að segja að þetta sé stór 
dagur. Við getum skráð klúbbinn á 
spjöld sögunnar og við viljum vera 
þátttakendur í því,“ sagði Her-
mann. hjalti@frettabladid.is

Hermann vill skrá sig og 
klúbbinn á spjöld sögunnar
Bikarúrslitaleikur númer 126 fer fram á Wembley í dag. „Ekkert vanmat í gangi,“ 
segir Hermann Hreiðarsson sem verður væntanlega í byrjunarliði Portsmouth.

SAMRÝMDIR David James og Hermann Hreiðarsson féllust í faðma eftir að sætið í 
úrslitaleiknum var tryggt. Fagna þeir í dag? FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI Gunnleifur Gunnleifsson 
hefur ekki misst af deildarleik 
með HK frá árinu 1999 og ætlar 
ekki að byrja á því núna, að eigin 
sögn. Ökklinn á Gunnleifi er 
tognaður á litlu svæði á ökklanum 
og er fyrirliðinn bjartsýnn á að ná 
leiknum gegn Keflavík á mánu-
dag.

„Við verðum að sjá til á síðustu 
stundu. Ég hef hugsað vel um mig 
með kælingum og ég ætla að 
halda því áfram um helgina. En 
ég stefni að því að spila, ekki 
spurning,“ sagði Gunnleifur við 
Fréttablaðið í gær. - hþh

Gunnleifur Gunnleifsson: 

Stefnir að því að 
spila á mánudag

GUNNLEIFUR Tognaði lítillega í leiknum 
gegn Fram. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Framarar eru með fullt 
hús og hreint mark eftir tvær 
fyrstu umferðirnar í Landsbanka-
deild karla og hafa ekki byrjað 
betur í efstu deild síðan sumarið 
1990, eða síðast þegar þeir fögn-
uðu Íslandsmeistaratitlinum. 

Síðustu tvö skipti sem Fram 
hefur unnið fyrstu tvo leiki sína 
hefur liðið unnið titilinn því Fram-
arar unnu líka fyrstu tvo leiki sína 
sumarið 1988. 

Fram vann Fylki 3-0 á útivelli í 
fyrsta leik og fylgdi því síðan eftir 
með 2-0 heimasigri á HK. 

Fyrir átján árum vann Fram-
liðið 4-0 útisigur á ÍBV í 1. leik og 
fylgdi því síðan eftir með 4-0 
heimasigri á ÍA. - óój

Framarar fögnuðu Íslandsmeistataratitli þegar þeir voru síðast í sömu stöðu:

Besta byrjun Framara í 18 ár

AÐ SPILA VEL Auðun Helgason 
hefur byrjað vel í Fram og liðið 

hefur ekki enn fengið á sig mark.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FÓTBOLTI Garðar Jóhannsson átti 
frábæran leik í 5-0 sigri Fredrik-
stad á Haraldi Guðmundssyni og 
félögum í Aalesund í norsku 
úrvalsdeildinni í fótbolta í gær. 

Garðar skoraði tvö mörk í fyrri 
hálfleik og lagði síðan upp tvö 
síðustu mörk liðsins í þeim seinni. 
Fyrra markið skoraði Garðar með 
skalla á 39. mínútu en seinna 
markið gerði hann á lokamínútu 
fyrri hálfleiks eftir að hafa 
sloppið í gegnum vörnina. 

Veigar Páll Gunnarsson var 
maðurinn á bak við bæði mörk 
Stabæk í 2-0 sigri á Lyn, það fyrra 
skoraði Daniel Nannskog þegar 
hann fylgdi á eftir skoti Veigars 
en það síðara gerði Johan 
Andersson eftir stoðsendingu 
Veigars. 

Gylfi Einarsson lagði síðan upp 
sigurmark Thorstein Helstad í 1-0 
sigri Brann á Vålerenga. - óój

Norska úrvalsdeildin:

Garðar frábær

BESTI MAÐUR VALLARSINS Garðar 
Jóhannsson. FRÉTTABLAÐIÐ/SCANPIX

“Spilaðu í Ecco golfskóm eins og meistararnir!”

2008 línan komin í verslanir.

Birgir Leifur Hafþórsson

Heiðar Davíð Bragason

Sigurpáll Geir Sveinsson Ólafur Már SigurðssonÖrn Ævar Hjartarson

Ragnhildur Sigurðardóttir

Ólöf María Jónsdóttir

Verðum með kynningu á 
ecco golfskóm í Básum í 

dag frá kl. 10-18.

Sérfræðingur verður á 
staðnum.

SUND Sundkonan Erla Dögg 
Haraldsdóttir setti enn eitt 
Íslandsmetið þegar hún synti 200 
metra bringusund á 2.26,64 
mínútum á Sparisjóðsmótinu í 
Vatnaveröld í Keflavík í gær. 

Erla Dögg bætti þar fjögurra 
ára met Láru Hrundar Bjargar-
dóttur um tæpar fjórar sekúndur 
en hún hafði sett stefnuna á að 
vera fyrst kvenna á Íslandi til að 
synda undir 2:30.00 í 200m 
bringusundi og gerði gott betur. 

Karlasveit ÍRB setti einnig  
Íslandsmet í 4x100m fjórsundi og 
var sveitin skipuð þeim Davíð 
Hildiberg Aðalsteinssyni, Guðna 
Emilssyni, Birki Má Jónssyni og 
Árna Má Árnasyni.  - óój

Erla Dögg Haraldsdóttir:

Bætti enn eitt 
Íslandsmetið

HANDBOLTI Arnór Atlason (2 mörk) 
og félagar í FCK Håndbold höfðu 
unnu sjö marka sigur á GOG 
Svendborg, 36-29, í fyrsta 
úrslitaleiknum um danska 
meistaratitilinn í handbolta í 
gærkvöldi.  FCK var 19-13 yfir í 
hálfleik en maðurinn á bak við 
sigurinn var norski landsliðs-
markvörðurinn Steinar Ege sem 
varði meðal annars fjögur víti.

Með GOG spila þeir Snorri 
Steinn Guðjónsson (3 mörk) og 
Ásgeir Örn Hallgrímsson (0 
mörk) en þeir áttu engin svör við 
góðum leik deildarmeistaranna. 
Næsti leikur er á heimavelli GOG 
á þriðjudag.  - óój

Úrslit danska handboltans:

Arnór og félag-
ar höfðu betur 
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EKKI MISSA AF

14.00 The Pink Panther  
 STÖÐ 2 BÍÓ

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Samantekt helstu frétta vikunn-
ar á N4 . Endursýnt á klukkutíma fresti til 
10.15 á sunnudag.

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

18.25 Villt veisla   SJÓNVARPIÐ

19.00 Talk Show With Spike 
Feresten   STÖÐ 2 EXTRA

19.40 Alla leið   SJÓNVARPIÐ

22.00 A Little Trip to Heaven  
 STÖÐ 2 BÍÓ

STÖÐ 2

10.50 Vörutorg
11.50 World Cup of Pool 2007  Heims-
bikarkeppnin í pool fór fram Rotterdam í 
Hollandi fyrir skömmu en þar mættu 31 
þjóð til leiks með tveggja manna lið. 

13.25 Rachael Ray  (e)

14.55 Top Chef  (e)

15.45 Kid Nation  (e)

16.35 Top Gear  (e)

17.35 Psych  (e)

18.25 Survivor. Micronesia  (e)

19.15 Game tíví  (e)

19.45 Everybody Hates Chris  (e)

20.10 Jericho  (e)

21.00 Boston Legal  (e)

22.00 Jekyll  (e)

22.50 Minding the Store  (5:10) Raun-
veruleikasería þar sem grínistinn Pauly 
Shore freistar þess að snúa við rekstrin-
um á einum frægasta grínklúbbi Bandaríkj-
anna, The Comedy Store í Los Angeles. Fjöl-
skylda hans á og rekur klúbbinn sem hefur 
í gegnum tíðina verið fyrsti starfsvettvang-
ur margra frægustu grínista Hollywood. Nú 
er hins vegar allt komið í óefni og Pauly fær 
það hlutverk að endurvekja vinsældir stað-
arins. 

23.15 Svalbarði  (e)

00.15 C.S.I.  (e)

01.05 The Eleventh Hour  (e)

01.55 Professional Poker Tour  (e)

03.25 C.S.I.  (e)

04.05 C.S.I.  (e)

04.45 Jay Leno  (e)

05.35 Vörutorg
06.35 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Krakkarnir í 
næsta húsi Ofurhundurinn Krypto, Fífí. 

08.00 Algjör Sveppi  Sveppi vaknar allar 
helgar klukkan átta og sýnir börnunum 
skemmtilegar teiknimyndir með íslensku tali.

09.10 Tommi og Jenni
09.35 Jólaævintýri Scooby Doo
10.00  Ben 10
10.25 Fjölskyldubíó-Ævintýraferðin 
 The Magic Roundabout eða Ævintýraferðin 
er teiknimynd fyrir alla fjölskylduna sem fjall-
ar um hóp dýra sem leggja upp í háskaferð. 
Leyfð öllum aldurshópum.

12.00 Hádegisfréttir  
12.30 Bold and the Beautiful
12.50 Bold and the Beautiful
13.10 Bold and the Beautiful
13.30 Bold and the Beautiful
13.55 American Idol  (37:42)

14.35 American Idol  (38:42)

15.20 Hell´s Kitchen  (8:11)

16.10 John Fogerty - Long Road Home
17.25 Sjáðu  Ásgeir Kolbeins kynnir það 
heitasta í bíóheiminum. 

17.55 Sjálfstætt fólk  Margverðlaunað-
ur viðtalsþáttur þar sem Jón Ársæll Þórðar-
son ræðir við áhugavert fólk um lífshlaup 
þess og viðhorf. 

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.10 Because of Winn-Dixie  Mynd fyrir 
alla fjölskylduna um einmana 10 ára stelpu 
sem finnur hund og tekur við hann ást-
fóstri. Aðalhlutverk: Cicely Tyson, Jeff Dani-
els, Annasophia Robb. 

20.55 Saved!      Gamanmynd um stelpu í 
sannkristnum skóla sem verður ólétt eftir að 
hafa reynt að „snúa” besta vini sínum sem 
hún er hrædd um að sé samkynhneigður.   
Aðalhlutverk: Macaulay Culkin, Jena Malone, 
Mandy Moore.    

22.25 Stealth  Spennutryllir sem gerist 
í náinni framtíð þegar bandaríski herinn 
hefur kynnt til sögunnar vélmenni sem geta 
stjórnað herflugvélum. Þegar bilun kemur 
upp í forrituninni þarf að kalla til færustu 
þotuflugmenn hersins til þess að elta uppi 
stjórnlausar gereyðingarflaugarnar. Aðalhlut-
verk: Jamie Foxx, Josh Lucas, Jessica Biel. 

00.25 Alfie
02.10 21 Grams
04.10 Venom
05.35 Fréttir
06.20 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

08.00 Morgunstundin okkar  Gurra 
grís, Lítil prinsessa, Herramenn, Bangsím-
on, Tumi og ég, Bitte nú!, Pip og Panik, Skúli 
skelfir, Hrúturinn Hreinn og leyniþátturinn.

10.00 Einu sinni var... - Maðurinn
10.30 Kastljós  (e)

11.05 HM í íshokkí
12.40 Matur um víða veröld
13.35 Viðtalið  (e) 

14.05 Hönnunarkeppnin 2008  (e)

14.35 Smáþjóðaleikarnir í Mónakó 
2007  (e) 

15.30 Alþjóðlegt lyftingamót  Bein út-
sending frá Thor Cup, alþjóðlegu lyftinga-
móti í Víkinni í Reykjavík. 

17.30 Ofvitinn  (22:23) 

18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Villt veisla  (1:2) Rúnar Marvins-

son ferðast um landið og eldar girnilegar 
krásir úr því sem landið og sjórinn gefur.  

18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veður

19.40 Alla leið  (3:3)   

20.35 Mandólín höfuðsmannsins  Bresk 
bíómynd frá 2001 byggð á sögu eftir Louis 
de Bernières.  

22.45 Eiturlyfjasalinn  Bandarísk bíó-
mynd byggð á sannri sögu Johnny Truelove, 

00.40 Kvennaskálinn  Kínversk/banda-
rísk bíómynd frá 2001 byggð á sögu eftir 
Pearl S. Buck. 

02.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 The Crucible
08.00 The Pink Panther
10.00 Everyday People
12.00 Cheaper by the Dozen 2

14.00 The Pink Panther
16.00 Everyday People
18.00 Cheaper by the Dozen 2  Gaman-
mynd fyrir alla fjölskylduna.

20.00 The Crucible
22.00 A Little Trip to Heaven

00.00 Longford
02.00 Possible Worlds
04.00 A Little Trip to Heaven

08.15 PGA Tour 2008  Farið yfir það 
helsta sem er að gerast á PGA mótaröð-
inni í golfi.

09.10 Inside the PGA  Skyggnst á bakvið 
tjöldin í PGA mótaröðinni.

09.35 Veitt með vinum  Eystri Rangá 
hefur verið ein aflahæsta á landsins und-
anfarin ár og gjöful með eindæmum. Með 
í för var Pétur Jóhann Sigfússon, leikari og 
skemmtikraftur.

10.05 Utah - LA Lakers  Útsending frá 
leik í úrslitakeppni NBA.

12.05 Inside Sport  Frábær þáttur frá BBC 
þar sem rætt er við heimsfræga íþrótta-
menn..

12.30 FA Cup - Preview Show 2008
13.00 FA Cup 2008  Portsmouth - Cardiff  
Bein útsending.

16.30 Þýski handboltinn  Bein útsending 
frá leik í þýska handboltanum.

18.05 PGA Tour 2008  Útsending frá Play-
ers meistaramótinu í golfi.

21.05 Spænski boltinn  Upphitun fyrir 
leiki helgarinnar í spænska boltanum.

21.35 FA Cup 2008  Portsmouth - Cardiff   

23.25 Mayweather vs. Hatton 24/7
23.55 Floyd Mayweather vs. Ricky 
Hatton

11.00 Premier League World  Nýr þáttur 
þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá 
ýmsum óvæntum hliðum. 

11.30 PL Classic Matches  Hápunktarn-
ir úr bestu og eftirminnilegustu leikjum úr-
valsdeildarinnar.

12.00 PL Classic Matches
12.30 Enska úrvalsdeildin  Liverpool - 
Tottenham

14.15 Enska úrvalsdeildin  Arsenal - 
Sunderland

16.00 Enska úrvalsdeildin  Tottenham - 
Liverpool 

17.45 Enska úrvalsdeildin  Sunderland 
- Arsenal

19.30 Enska úrvalsdeildin  Aston Villa - 
Man. Utd.

21.15 Enska úrvalsdeildin  Chelsea - 
Man. City frá laugard. 27. okt.

23.00 Goals of the season  Öll glæsileg-
ustu mörk hverrar leiktíðar Úrvalsdeildarinn-
ar frá upphafi til dagsins í dag.

> AnnaSophia Robb
Þessi unga leikkona lék m.a. 
í kvikmyndinni Charlie and 
the Chocolate Factory. Þá 
var hún í hlutverki hinnar 
kappsömu Violet Beaureg-
earde sem setti heimsmet í 
því að tyggja sama tyggjóið 
í þrjá mánuði. Robb leikur 
í kvikmyndinni Because of 
Winn-Dixie sem er sýnd 
á Stöð 2 í kvöld.

▼
▼

▼
▼

Rannsóknir hafa sýnt fram á að fólk sem umgengst mann mikið er 
líklegra til að geta lagt rétt mat á hæfni manns en maður sjálfur. 
Þetta sagði vinkona mín mér eitt sinn til staðfestingar á því að 
hennar ráðleggingar um hvað ég ætti að taka mér fyrir hendur væru 
réttari en mínar eigin áætlanir. Þá benti vinkonan á þá andstyggilegu 
staðreynd að reynslan væri sú að í flestum tilfellum ofmæti fólk sína 
eigin getu auk þess sem það væri oft sannfært um að helstu áhuga-
mál þess væru sérlega gáfuleg og menningarleg þótt kunningjarnir 
hefðu aldrei orðið vitni að þeim áhugasviðum.  

Þetta fékk mig til að velta því fyrir mér hverjir þekkja mann best. 
Líklega er það ekki maki manns, afkvæmi eða foreldrar þar sem 
flestum þykir sinn fengur bestur eða sá allra versti sem þurfi að 
skipta um. Mér til armæðu hef ég komist að því að samstarfsmenn 
eru líklega það fólk sem getur best lagt mat á mann. 
Þeir dvelja jú með manni stærstan part dags-
ins, eru sjaldnast blindaðir af hrifningu 
en lenda aldrei í því að þrífa baðið eftir 
mann eða tuða yfir óhreinum þvotti.

Í gær missti ég einn af mínum eftirlætissamstarfsmönnum á aðrar 
vígstöðvar. Kalt mat mitt á þessum fyrrverandi samstarfsmanni var 
að þar færi öndvegispiltur. Miðað við rannsóknina sem ég nefndi að 
ofan ætti ég að hafa rétt fyrir mér. Sömuleiðis ætla ég að leyfa mér 
að meta það fólk sem sífellt tuðar yfir svokölluðum skemmtifréttum 
sem hálfvita. Hví smellir það á fréttir sem hafa fyrirsögnina „Britney 
ólétt?“ eða „Kántrýstjarna skilin“ ef það vill bara sveia þeim? Svarið 
við því hef ég; það er að reyna að ljúga að sér að það sé yfir slíkan 
fréttaflutning hafið og vilji einungis lesa þungar greinar sem það 
virðist þó aldrei gera. Þess má þó geta að þó að Svavar sessunautur 
minn segi mér í sífellu að hann hafi skömm á glysfréttum telst hann 
ekki til hálfvita þar sem hann virðist ekki lesa þær í raun og 

veru. Sönnun fyrir því fékk ég þegar ég 
komst að því að hann sagði mér að hann 
vissi ekki hvað synir Britneyjar hétu en 
reyndi að skipta um umræðuefni með 
því að tala um síldarstofna fyrir austan. 

Hann er líklega manngerðin sem hálfvitar þrá að vera. 

VIÐ TÆKIÐ: KAREN D. KJARTANSDÓTTIR DÆMIR ANNAÐ FÓLK OG BRITNEY

Segðu mér af Spears, ég segi hver þú ert
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SVT 1

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 
Troldspejlet 10.30 Boogie Lørdag 11.00 Pigerne 
mod drengene 11.35 Family Guy 12.00 Truslen fra 
dybet 12.40 Ønskehaven 13.15 Optaktsudsendelse 
til det Europæiske Melodi Grand Prix 14.05 På 
togt med Kongeskibet 15.05 OBS 15.10 Før 
søndagen 15.20 Held og Lotto 15.30 Lunas 
hemmelige plan 16.00 Natur til hele banden 
16.30 TV Avisen med vejret 16.55 SportNyt 17.05 
Naturens dyrebørn 18.00 Sommer i Tyrol 19.40 
Kriminalkommissær Barnaby 21.15 Kodenavn: Jane 
Doe 22.40 Conviction

8.00 Gratulerer med dagen! 12.05 Egil Monn-
Iversen 80 år 13.05 Adresse Beograd 13.35 Giro 
d’Italia direkte: 8. etappe 15.25 Geiranger - verdens 
vakreste fjord 15.50 Ømme føtter, såre lepper 
16.00 Barnas supershow 16.30 To norske kortfil-
mer 16.40 Baluba Runa 17.00 Dagsrevyen 17.30 
Lotto-trekning 17.40 Gratulerer med dagen! 18.30 
Fredrikssons fabrikk 19.55 Hva ville Wergeland? 
20.25 Sjukehuset i Aidensfield 21.15 Kveldsnytt 
21.30 Erin Brockovich 23.35 Dansefot jukeboks 
med chat

10.20 Morgonsoffan 10.50 Kobra 11.20 Andra 
Avenyn 11.50 Andra Avenyn 12.20 Andra Avenyn 
12.50 Eurovision Countdown 2008 13.15 Uppdrag 
Granskning 14.15 Sthlm 15.00 Så ska det låta 
16.00 Bolibompa 16.05 Disneydags 17.00 Eva 
och Adam 17.30 Rapport 17.45 Sportnytt 18.00 
Glasklart 19.00 Sixties 19.30 Solia 20.00 Brottskod: 
Försvunnen 20.45 Rapport 20.50 Jazzens stjärnor i 
Europa 22.25 Det amerikanska imperiets fall 

10.00 The Weakest Link 11.00 Ballykissangel 
12.00 Ballykissangel 13.00 Ballykissangel 14.00 
Ballykissangel 15.00 Ballykissangel 16.00 
Ballykissangel 17.00 Ray Mears’ Extreme Survival 
18.00 The Weakest Link 19.00 Mr Harvey Lights 
a Candle 20.30 Next of Kin 21.00 Only Fools and 
Horses 21.30 Coupling 22.00 Ray Mears’ Extreme 
Survival 23.00 Mr Harvey Lights a Candle 0.30 
Next of Kin 1.00 Only Fools and Horses 1.30 
Coupling 2.00 Mr Harvey Lights a Candle

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.05 Óskastundin
08.05 Útúr nóttinni... og inní daginn
09.03 Út um græna grundu
10.05 Veðurfregnir
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Krossgötur
14.00 Til allra átta
14.40 Þjóðbrók
15.20 Það vorar fyrir vestan
16.00 Síðdegisfréttir

16.08 Veðurfregnir
16.10 Söguþula, sögð af einu fífli
17.00 Flakk
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Hundur í útvarpssal
19.00 Heimur óperunnar
20.00 Sagnaslóð
20.40 Og svo átti maður að horfa á þetta
21.30 Hugleiðingar um skáld og skáldskap
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Brynja
23.10 Villtir strengir og vangadans
00.07 Næturtónar
00.50 Veðurfregnir
01.03 Næturtónar

15.00 Hollyoaks 
15.25 Hollyoaks 
15.50 Hollyoaks
16.15 Hollyoaks 
16.40 Hollyoaks
17.05 Skífulistinn  X-factor stjarnan Rakel 
Magnúsdóttir fer yfir vinsælustu lögin á Ís-
landi í hverri viku.

19.00 Talk Show With Spike Ferest-
en  (10:22) Þáttastjórnandinn Spike Ferest-
en fær til sín allar stjörnurnar í Hollywood 
þar sem þær taka meðal annars þátt í alls 
kyns grínatriðum sem eru oftar en ekki ansi 
furðuleg.

19.30 Comedy Inc.  (15:22) Sprenghlægi-
legur ástralskur sketsaþáttur sem slær öllum 
öðrum við.

20.00 So You Think You Can Dance 
20.45 So You Think You Can Dance 
21.30 Entourage  (6:20)  Raunalegt 
framapot Vincents og félaga í Hollywood 
heldur áfram.  

22.00 The Class  (6:19) Gamanþáttur þar 
sem við fylgjumst með bekkjarmóti skraut-
legra skólafélaga sem margir hverjir hafa 
ekki sést í 20 ár. 

22.25 Talk Show With Spike Feresten 
22.55 Comedy Inc. 
23.20 So You Think You Can Dance 
00.05 So You Think You Can Dance
00.50 Entourage  (6:20)

01.15 The Class  (6:19) 

01.40 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

Hermann Hreiðars-
son og félagar í 
Portsmouth mæta 
1. deildarliðinu 
Cardiff í úrslitaleik 
elstu bikarkeppni 
í heimi. Þetta er 
127. úrslitaleikur 
keppninnar og 
Hermann verður 
fyrsti Íslending-
urinn sem spilar 
bikarúrslitaleik á Wembley. Það eru 
liðin 17 ár síðan Guðni Bergsson varð 
bikarmeistari með Tottenham en 
Guðni fékk þá ekki að koma inn á í 
úrslitaleiknum og Hermann getur því 
komist lengra en hann í dag.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Portsmouth-Cardiff Bein 
útsending
Stöð 2 sport kl. 13:00 

▼

Stórskemmtileg gaman-
mynd og lúmsk ádeila 
með Mandy Moore og 
Macaulay Culkin úr Home 
Alone í aðalhlutverkum. 
Myndin fjallar um stelpu 
í sannkristnum skóla sem 
verður ólétt eftir að hafa 
reynt að „snúa“ besta vini 
sínum sem hún hrædd er 
um að sé samkynhneigð-
ur.  Þetta setur skólastarf-
ið á annan endann og 
skyndilega er allt farið að 
snúast um allt það sem 
ekki má.

STÖÐ 2 KL. 20.55

Saved! 

▼
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PERSÓNAN

LÁRÉTT
2. steypuefni 6. kraðak 8. mánuður 9. 
móðuþykkni 11. tveir eins 12. goðm-
ögn 14. hæ 16. fisk 17. mál 18. lyftist 
20. tveir eins 21. harla.

LÓÐRÉTT
1. nauðsyn 3. óhreinindi 4. knús 5. 
löng 7. hosa 10. stjaka 13. veitt eftir-
för 15. æsingur 16. púka 19. átt.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gifs, 6. ös, 8. maí, 9. ský, 
11. ðð, 12. tótem, 14. halló, 16. ál, 17. 
tal, 18. rís, 20. gg, 21. afar. 

LÓÐRÉTT: 1. möst, 3. im, 4. faðmlag, 
5. síð, 7. skóhlíf, 10. ýta, 13. elt, 15. 
ólga, 16. ára, 19. sa. 

„Mér finnst þetta ótrúleg forræð-
ishyggja. Og merkileg afdala-
mennska að telja sig geta komið 
höndum svo auðveldlega yfir 
Netið,“ segir Sigurður G. Guðjóns-
son, lögfræðingur Betsson.com

Lögreglustjórinn á höfuðborg-
arsvæðinu hefur gefið út ákæru á 
hendur Betsson með vísan til laga 
um happdrætti með það fyrir 
augum að komast fyrir auglýsing-
ar frá hinu sænska fyrirtæki. 
Betsson hefur um nokkurt skeið 
auglýst fjárhættuspil á vefsíðu 
sinni í íslenskum fjölmiðlum. Á 
fimmtudag í næstu viku verður 
fyrirtaka en málið verður flutt 
seinna í sumar. Sigurður telur 
þetta alveg fráleitt og sem dæmi 
um vandræðagang hins opinbera 
þá áttu þeir í nokkrum vandræð-
um með að boða menn í yfir-
heyrslu vegna málsins. 

„Þeir boðuðu mig í yfirheyrslur 
en ég hef bara veitt lögfræðilega 
ráðgjöf og fráleitt að ég sé 
yfirheyrður um það. Eini 
maðurinn sem þeir gátu 
hugsanlega ákært reynd-
ist sómamaðurinn Þór-
mundur Bergsson hjá 
MediaCom. Það er fyrir-
tæki sem veitir ráðgjöf 
um hvar best er að koma 
auglýsingum fyrir með til-
liti til ákveðinna mark-
hópa. Nánast eins og 
Birtingahús,“ segir 
Sigurður.

Málið hefur 
lengi verið að 
velkjast hjá 
hinu opinbera. 
Það var Stefán 
Konráðsson hjá 
Íslenskri getspá 
sem upphaflega 
sendi erindi til 
dómsmálaráðu-
neytisins þar sem 
Hjalti Zóphónías-
son skrifstofu-
stjóri fjallaði um 

málið. Hann kærði það svo fyrir 
tveimur árum til lögreglustjóra. 

„Já, það er svolítið langt síðan,“ 
segir Hjalti. „Þetta þurfti 

vandlega skoðun og túlkun á 
lögum. Lögspekingar eru oft 
á öndverðum meiði,“ segir 
Hjalti. Hann segir málið 
snúast um að Betsson, sem 
ekki hafi leyfi fyrir happ-
drætti hér á landi, sé þar 

með bannað að miðla 
upplýsingum í 

formi auglýs-
inga. Hann 
vísar á Arn-
þrúði Þórar-

insdóttur, 
lögfræðing 

hjá Lög-
reglu-

stjór-
anum í 

Reykjavík, um frekari upplýsing-
ar en hún var ekki viðlátin í gær. 
Né heldur náðist í Þórmund – þann 
sem ákærður er.

Í 11. grein laga um happdrætti 
segir að það varði sektum og fang-
elsi allt að sex mánuðum ef menn 
„af ásetningi eða stórfelldu gáleysi 
auglýsi, kynni eða miðli hvers 
konar upplýsingum um happ-
drætti sem ekki hefur verið veitt 
leyfi fyrir“. En það flækir málið 
að fyrirtækið er skráð í sænsku 
kauphöllina, reksturinn er á net-
inu og fyrirtækið sem rekur 
íslensku síðuna er skráð á Möltu. 

Sigurði lögmanni þykir þetta 
kjánalegt mál, segir félagið full-
komlega löglegt og hafi öll leyfi 
fyrir rekstri á hinu Evrópska efna-
hagssvæði. Og undir þau lög heyri 
Ísland. „Það vill þannig til. Nú 
vilja þessir aðilar reyna að koma 
böndum á Netið. Sem gæti reynst 
erfitt. Jú, Múgabe hefur reynt 
þetta... já, og Kínverjar,“ segir 
Sigurður sem furðar sig á því að 
við viljum vera með slíkum á báti.

 jakob@frettabladid.is

SIGURÐUR G. GUÐJÓNSSON: AFTURHALD OG FORRÆÐISHYGGJA

Betsson kært fyrir auglýsingar

AUGLÝSING FRÁ BETSSON Samkvæmt 11. grein laga um happdrætti er bannað að 
miðla upplýsingum um happdrætti sem ekki hefur verið veitt leyfi fyrir.

Jón Þór Birgisson, söngvari hljómsveitarinnar 
Sigur Rósar, verður eitt af tíu andlitum sem prýða 
afmælisljósmyndasýniningu Land Rover í London. 
Ljósmyndirnar verða ógnarstórar, að öllum 
líkindum sex metra háar og til sölu fyrir sjö þúsund 
pund eða rúma milljón íslenskra króna.

Íslenski söngvarinn verður í góðum félagsskap á 
sýningunni en meðal nágranna hans eru suður-
afríski biskupinn Desmond Tutu og dóttir sjón-
varpsstjörnunnar Steve Irwin, Bindi Sue Irwin. Auk 
þess verða myndir af starfi Rauða krossins og öðru 
mannúðarstarfi áberandi. 

Tutu mun opna sýninguna að viðstöddu fjölmenni 
en Land Rover á einmitt sextíu ára 
afmæli í ár. Þá verður að teljast líklegt 
að Elísabet Bretadrottning verði 
eitthvað viðloðandi sýninguna en hún er 
annálaður aðdáendi þessarar bifreiðarteg-
undar eins og sjá mátti í kvikmyndinni 
The Queen.

Ekki er hins vegar vitað hvort Jónsi 
muni sjálfur mæta á svæðið því hljóm-
sveitin verður að öllum líkindum á 
tónleikaferðalagi um Bandaríkin á þessum 
sama tíma en ný plata er væntanleg frá 
henni á næstunni. - fgg

Jónsi á Land Rover-sýningu
Í GÓÐUM 
FÉLAGSSKAP 
Jónsi er í hópi með Des-
mond Tutu og Bindi Sue 
Irwin á ljósmyndasýningu 
Land Rover í London sem 
opnuð verður í lok júlí.

SIGURÐUR G. 
GUÐJÓNSSON 
Finnst málið 
dæmi um 
afdalamennsku 
og furðar sig á 
því að menn 
hér vilji skipa 
sér á bekk með 
Mugabe og 
Kínverjum.

Hafdís Huld Þrastardóttir

Aldur: 28 ára
Starf: tónlistarkona
Fjölskylda: Er í sambúð með 
Alisdair Wright
Búseta: Við erum að flytja í gamalt 
hús í Kettering á Englandi sem við 
erum að mála og standsetja. 
Stjörnumerki: Tvíburi
Hafdís Huld hefur náð langt á 
tónlistarbrautinni og lék nýverið í 
alþjóðlegri auglýsingu fyrir Merced-
es-Benz.

„Þetta er ekki vegna þess að maður er að 
ströggla eitthvað, ég er bara nauðugur með 
þennan hárlit og þarf að halda honum í 
svona tvær vikur í viðbót,“ segir Júlíus 
Brjánsson sem leikur föður Ólafs Ragnars í 
Dagvaktinni sem Pétur Jóhann Sigfús-
son túlkar. Júlíus hefur vakið 
athygli þar sem hann hefur látið 
sjá sig síðustu daga. Grár koll-
urinn er nú kolbikasvartur, 
rétt eins og á persónu Ólafs 
Ragnars. Reyndar tekur 
Júlíus sig vel út með svarta 
hárlitinn og vilja sumir 
meina að hann hafi yngst 
um fjölmörg ár.

„Tökur ganga vel og ég 
er viss um að þættirnir 
eiga eftir að vera mjög 
skemmtilegir. Þetta eru 

langir vinnudagar svo ég gæti vel 
trúað að fólk sé orðið þreytt en 
sjálfur hef ég ekki verið við 
tökur allan tímann. Það er frá-
bært lið að vinna að þessu og 
góður andi á tökustað svo þetta er 
mjög gaman,“ segir Júlíus.

Spurður hvernig hann hafi 
verið valinn í hlutverkið telur 
hann ástæðuna vera augljósa. 
„Ég held að við Pétur gætum 
alveg verið feðgar, allavega 
svona útlitslega séð,“ segir 
Júlíus að lokum og hlær. - ag

Þurfti að lita háríð fyrir Dagvaktina

LEIKUR FÖÐUR ÓLAFS RAGNARS Gráu lokkarnir hans 
Júlíusar Brjánssonar voru settir í litun fyrir hlutverk 
hans í Dagvaktinni.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SONUR JÚLLA Pétur Jóhann 
í hlutverki Ólafs Ragnars.

Ekkert lát virðist vera á 
leiknu efni í íslensku 
sjónvarpi og grínið 
nýtur enn sem fyrr 

mikilla vinsælda. 
Fyrrum Stelpu-

vinirnir Kjartan 
Guðjónsson 
og Auðunn 
Blöndal hafa 

átt nokkra fundi með Stöðvar 2-
mönnum og kynnt fyrir þeim nýja, 
leikna gamanþáttaröð. Samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins er 
sjónvarpsstjórinn Pálmi Guð-
mundsson ákaflega spenntur fyrir 
hugmyndum þeirra félaga og það 
þykja meiri líkur en minni að hún 
líti dagsins ljós áður en langt um 
líður.

Geir Ólafsson sendir á næstunni 
frá sér lagið Meira sem er titillag 
væntanlegrar plötu sem kemur út 
í haust. Þrátt fyrir að síðasta plata 
Geirs hafi aðeins selst í rúmum 
þrjú hundruð eintökum er hann 
síður en svo af baki dottinn og 
ætlar sér einfaldlega meira. Hefur 
hann fengið Don Randi, 
sem starfaði með 
Frank Sinatra hér á 
árum áður, til að 
spila undir í einu 
lagi á plötunni þar 
sem rólegheitin 
verða víst í 
fyrirrúmi.

Barði Jóhannsson situr nú sveittur 
við að moka út nýjum smellum 
fyrir Merzedes Club því heil plata 
er fyrirhuguð fljótlega í sumar. 
Bandið á ekki nema fimm lög 
á efnisskránni svo Barði þarf að 
hafa snarar hendur. Um síðustu 
helgi frumflutti bandið nýjan ópus 
á Akureyri, hið sex 
mínútna lag „Basscop”. 
Miðað við viðtökur 
Norðlendinga er hér 
líklega kominn 
stærsti smellur 
Merzedes Club 
til þessa. 

 -fgg/fb/glh

FRÉTTIR AF FÓLKI



á horni Laugavegar og Nóatúns

Sérverslun vélhjólafólks
Laugavegi 168, gengið inn frá Nóatúni ::: Sími 511 2121

Allur skalinn í mótorhjólabúnaði, allt frá ódýrum 
en vönduðum hlífðarfatnaði upp í klæðskera-
saumuð hágæða leðurföt, handsmíðaða skó og 
hjálma og allt þar á milli.

Ótrúlegt úrval fatnaðar fyrir konur og karla.

Sumarið er tíminn 
- Motors er staðurinn!
Opnunartími: Alla virka daga 12–18 ::: Laugardaga 12–16 



GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Guðmundar
Steingrímssonar

Í vikunni skein sólin loksins á 
höfuð borgarsvæðinu. Eins og 

margir aðrir fór ég niður á Austur-
völl og sat þar og borðaði hádegis-
mat, skeggræddi við félagana og 
leið dálítið eins og ég væri heims-
borgari. Svo hjólaði ég um bæinn í 
sólinni í mínum erindagjörðum, 
hitti fullt af fólki og var hress. 

UM kvöldið kom náttúrlega í ljós 
að ég var eins og tómatur í framan. 
Ég hafði sólbrunnið um allt andlitið, 
en bar þó hvíta Zorrogrímu á þeim 
stað sem sólgleraugun höfðu verið. 
Dálítið smart, en þó ekki. Mín fyrsta 
hugsun varðaði hið óréttláta hlut-
skipti. Hvað á þetta að þýða? Á 
maður virkilega, svona rétt þegar 
kemur smá sólarglæta á þessu 
landi, að fara að kafa inn í baðher-
bergisskáp til að leita að sólarvörn? 
Á það að vera manns fyrsta hugs-
un? Sólarvörn á Íslandi?

SLÍKT hefur ekki hvarflað að mér 
nema mögulega í hitabylgjunni í 
ágúst árið 2004, þegar Ríkisskatt-
stjóri gaf frí og snákur fannst í 
Grindavík. Og nú er það ekki ætlun 
mín að skrifa hér um nýja rannsókn 
á tíðni sortuæxla, en vísbendingar 
virðast gefa til kynna að margir 
Íslendingar séu svipað þenkjandi 
og ég. Fólk er hér meira og minna 
skaðbrunnið vegna þess að það trúir 
því ekki að íslenska sólin geri 
nokkrum mein. 

ÞAÐ er nefnilega þetta með 
íslensku sólina. Ég átti einhvern 
tímann samræðu um hana við ein-
hvern. Hún fjallaði um það, að 
íslenska sólin væri á einhvern hátt 
frábrugðin öðrum sólum. Ég man 
að ég jánkaði þessu. Núna þegar ég 
hugsa um þetta sé ég auðvitað 
hversu fáránlegt þetta er. Íslensk 
sól? Þjóðarsól?

ÞAÐ er bara ein sól í þessu sól-
kerfi. Hún brennir hér og brennir 
þar. Jafnt á Akureyri sem Abu 
Dhabi. En villa þessi er lævís. Hug-
myndin um íslensku sólina, sem 
brennir á einhvern hátt minna, 
stingur upp kollinum reglulega í 
þjóðfélagsumræðunni. 

ÞEGAR við erum beðin um að 
draga úr útblæstri gróðurhúsaloft-
tegunda erum við gjörn á að stökkva 
upp á nef okkar og segja: Hva, okkar 
mengun er öðruvísi! Þetta er íslensk 
mengun! Góð mengun! Og þegar 
krónan okkar verður alþjóðlegum 
kaupahéðnum að bráð eigum við til 
að undrast, því við héldum kannski 
að krónan væri spes, og þyrfti engar 
varnir gegn alþjóðlegri vá.

ÞETTA er íslenska sólarheilkennið 
(e. The Icelandic Sun Syndrome). 
Það leiðir til þess að fólk sól-
brennur og gengur um með hvíta 
Zorrogrímu. 

Íslenska sólin 

Í dag er laugardagurinn 17. maí, 
139. dagur ársins.

4.09 13.24 22.42
3.30 13.09 22.51
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Opið virka daga
Opið laugardaga
Opið sunnudaga

10.00 - 20.00
10.00 - 18. 00
12.00 - 18.00

Veitingastaður opnaður klukkutíma fyrr en verslun 

Morgunmatur
frá kl. 9:00 - 11:00

mánudaga - laugardaga

195,-

úti á túni

SANDIG sandkassadót, 
4 hlutir 450,-

SOMMAR skurðarbretti 
m/hníf, beyki L20xB16 cm  395,-

GRENÖ púðar, ýmsir litir 
65x65 cm 1.690,-/stk.

NÝR BÆKLINGUR!

SALVIA fata/blómapottur, 
galvaníserað 10 l.  695,-

ÄPPLARÖ fellistóll, sætishæð 44 cm  4.890,-
ÄPPLARÖ felliborð B20/133xD62, H71 cm  8.990,-

7.990,-
KARLSÖ sólhlíf, 
ýmsir litir Ø300 cm  

595,-/stk.

TÄRNÖ borð B54xL55, H70 cm 1.590,-
TÄRNÖ stólar B54xL55, H70 cm 1.200,-/stk.

SOMMAR lampi 
f/kubbakerti, ýmsir litir
H41 cm 1.490,-

BOLLÖ bekkur B90, sætishæð 47 cm  6.490,-
BOLLÖ felliborð L113xB64, H72 cm  5.290,-
BOLLÖ fellistóll, sætishæð 46 cm  2.490,-

VÄDERÖ bekkur sætishæð 35, B114 cm  9.990,-
VÄDERÖ borð B114xD59, H36 cm  5.990,-
Fæst einnig í rauðu.

STORÖN borð B200xD100, H73 cm 19.990,-
STORÖN hægindastóll, sætishæð 41 cm  8.990,-

995,-995,-
SKINA hangandi útiskraut 
Ø20 blóm/rafhlöðuknúið

SOMMAR brauðkarfa, 
ólitað Ø23 cm  195,-

Öll garðhúsgögnin 
eru úr gegnheilum 
akasíuvið.

540,-

Sænskar kjötbollur
með kartöflum, týtuberjasultu             

og rjómasósu (10 stk.)

SANDIG skóflur, 195,-/stk.

2.990,-2.990,-
VÄDERÖ púði á bekk, 
ýmsir litir 110x40 cm
Passar á VÄDERÖ bekk.

3.990,-3.990,-/settið


