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„Ég hef nú oft verið nefnd kart-öflukonan á Íslandi,“ segir Sigríð-ur Valdís Bergvinsdóttir glaðlega en hún er dóttir kartöflubónda og því alin upp við kartöflurækt. Hún segist alltaf hafa verið hrif-in af kartöflum og noti þær mikið í 
matseld. „Það lá því beint við að fá mig til að sjá um að hefja kartöfl-una á hærra plan á alþjóðlegu ári kartöflunnar árið 2008,“ segir Sig-ríður sem var tilnefnd til samfé-lagsverðlauna Fréttablaðsins fyrir að stýra átakinu af miklum metn-aði og fyrir að sýna mikinn frum-leika í kynningarstarfi sínu.Sigríður gefur hér lesendtvær up k

Oft nefnd kartöflukonan
Sigríður Valdís Bergvinsdóttir var útnefnd til Samfélagsverðlauna Fréttablaðsins fyrir að hefja kartöfluna 

á hærra plan á ári kartöflunnar árið 2008. Hér gefur hún lesendum uppskriftir að góðum kartöfluréttum.

Sigríður Valdís Bergvinsdóttir heldur mikið upp á kartöflur og er hér með tvo kartöflurétti. Innbakaðar kartöflur og kartöflulumm-

ur í eftirrétt. 

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA.IS

LUMMUR OG INNBAKAÐAR KARTÖFLUR
með íslensku grænmeti og kartöflubollum FYRIR 6KARTÖFLURÉTTUR800 g kartöflur2 gulrætur

1 paprika
fersk steinselja og blóð-berg.
1 stk. piparostur¼ l rjómi
1 kg folaldakjöt
Gerdeig
5dl vatn
400 h

mótaðar kúlur.
Kartöflurnar eru soðnar og skornar í litla bita, gulræturnar og papr-ikan skorin smátt og létt brúnað á pönnu, steinselju bætt út í. Pip-arosturinn er bræddur í rjómanum, kartöflunum og grænmetisblönd-u i b

Takið 8 kúlur af gerboll-unum, fletjið þær út og setjið kartöflufyllingu innan í og búið til hálfmána, setjið á plötu ásamt gerbollunum, penslið með eggi, stráið fræjum að vild yfir og bakið í ofni við 200 gráður í 20 mí ú

SKAFTFELLINGAMESSA  verður í Breiðholts-
kirkju í Mjódd klukkan 14 á sunnudaginn en þetta 
er fjórða árið í röð sem messan er haldin. Félagar úr 
kirkjukórum Austur-Skaftafellssýslu koma að austan og 
taka þátt í messunni ásamt sóknarprestum sínum.

framlengt til 29. marsHinn árvissi 4ra rétta „Allt í steik“ seðill gleður bragðlaukana. Skyldumæting fyrir alla sem unna góðum mat á góðu verði.

Tilvalið fyrirárshátíðina!

HRÁSKINKA „PROSCIUTTO“með fíkjum, salati og ferskum parmesanostiRJÓMALÖGUÐ HUMARSÚPAmeð humarfrauði
MARINERAÐUR KÁLFAHRYGGUR Á BEINImeð ristuðu grænmeti, kartöflumaukiog hunangskryddsósu (4.590 kr.)

ÖNDmeð appelsínusósu og kartöfluköku (5.590 kr.)NAUTALUNDBéarnaise með grilluðu hvítlauksristuðu spínati og sperglum (6.590 kr.)
LOGANDI CRÈME BRÛLÉEmeð súkkulaði ís  
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Lyfja Lágmúla

- Lifið heil

www.lyfja.is

Skoðaðu 
MÍN BORG
ferðablöð Icelandair 
á www.icelandair.is

Opið til 19

SIGRÍÐUR VALDÍS BERGVINSDÓTTIR

Innbakaðar kartöflur 
og kartöflulummur
• matur • helgin • heimili

Í MIÐJU BLAÐSINS

Kasper, Jesper og 
Jónatan

Örn Árnason hefur 
náð þeim áfanga 
að leika alla ræn-
ingjana í Karde-

mommubænum.
TÍMAMÓT 28

STJÓRNMÁL Auðlindaákvæði í 
frumvarpi ríkisstjórnarinnar um 
breytingar á stjórnarskrá myndu 
líklega gera inngöngu Íslands í 
Evrópusam-
bandið torsótt-
ari, verði það 
að lögum. Þetta 
segir Helgi Áss 
Grétarsson lög-
fræðingur í 
grein í Frétta-
blaðinu í dag. 

Í frumvarp-
inu er kveðið 
á um að nátt-
úruauðlindir 
í þjóðareign megi ekki selja eða 
láta varanlega af hendi. Helgi 
skrifar að þar sem litlar líkur séu 
á að Ísland fengi varanlegar und-
anþágur frá sjávarútvegsstefnu 
ESB, myndi aðild Íslands að sam-
bandinu líklega stangast á við 
stjórnarskrá. 

 - bs/ Sjá síðu 24

Ákvæði í stjórnarskrárfrumvarpi:

Myndi torvelda 
inngöngu í ESB

SKOÐANAKÖNNUN Flestir, eða 
54,2 prósent, vilja að Samfylk-
ing og Vinstri græn myndi rík-
isstjórn eftir næstu kosningar, 
samkvæmt nýrri könnun Frétta-
blaðsins og Stöðvar 2. Næstflest-
ir nefndu ríkisstjórn Framsókn-
arflokks og Sjálfstæðisflokks, eða 
12,6 prósent. 9,6 prósent sögðust 
vilja ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks 
og Samfylkingar. Þá sögðust 6,7 
prósent vilja að hér yrði mynduð 
ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og 
Vinstri grænna. Aðrir raunhæf-
ir eða óraunhæfir valkostir höfðu 
mun minni stuðning.

Ekki er mikill munur á afstöðu 
fólks eftir kyni og búsetu. Þó eru 

heldur fleiri konur sem styðja 
áframhaldandi stjórn Samfylking-
ar og Vinstri grænna, eða 57,8 pró-
sent á móti 51,3 prósentum karla. 

Meðal kjósenda Framsóknar-
flokks vill stærsti hópurinn, 30 
prósent, að mynduð verði ríkis-
stjórn Framsóknarflokks og Sjálf-
stæðisflokks. Flestir sjálfstæðis-
menn, eða 36,3 prósent, eru því 
sammála. 

Kjósendur Samfylkingar, Vinstri 
grænna og þeir sem ekki gefa upp 
stuðning við stjórnmálaflokk vilja 
hins vegar flestir að núverandi 
ríkisstjórn haldi áfram. 89 pró-
sent samfylkingarfólks, 92 prósent 
Vinstri grænna og 59,7 prósent 

þeirra sem ekki gefa upp stuðning 
við flokk vilja áframhaldandi rík-
isstjórn. 

Af einstökum flokkum vilja 
flestir, eða 70,7 prósent, að Sam-
fylkingin verði í næstu ríkisstjórn. 
65,1 prósent vill sjá Vinstri græn í 
stjórn. 32,2 prósent vilja að Sjálf-
stæðisflokkur eigi aðild að næstu 
ríkisstjórn og 17,6 prósent vilja 
þar sjá Framsóknarflokk. Eitt til 
tvö prósent vilja sjá aðra flokka og 
um fimm prósent vilja einstakl-
inga utan flokka, þjóðstjórn eða 
einhverja nýja flokka í stjórn.

Hringt var í 800 manns 11. 
mars. Spurt var: Hvaða stjórn-
málaflokka vilt þú að myndi rík-
isstjórn eftir kosningarnar í vor? 
59,8 prósent tóku afstöðu.
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Meirihluti vill Samfylkingu 
og Vinstri græn í ríkisstjórn
Rúm 54 prósent kjósenda vilja að Samfylking og Vinstri græn myndi ríkisstjórn eftir kosningar. Um 13 pró-
sent vilja stjórn Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks. Ekki mikill munur á afstöðu eftir kyni eða búsetu fólks.

S+V
54,2%

B+D
12,6%

D+S
9,6%

D+V
6,7%

Annað 
16,9%

HVAÐA FLOKKAR EIGA AÐ 
MYNDA RÍKISSTJÓRN EFTIR 
KOSNINGAR?

SKV. KÖNNUN FRÉTTABLAÐSINS OG STÖÐVAR 2 11.03´09

STORMUR SYÐST   Í dag verður 
vaxandi austan og norðaustan 
átt, 18-23 m/s allra syðst síðdegis 
og í kvöld. Hægari annars staðar. 
Snjókoma eða slydda sunnan til 
með kvöldinu. Frostlaust syðst. 

VEÐUR 4
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föstudagurFYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 13. mars 2009

HEF ALDREI VERIÐ JAFNHAMINGJUSÖM Birgitta Haukdal gifti sig í október, á von á sínu fyrsta barni í sumar      og stundar söngkennaranám            af fullum krafti í Danmörku.

BIRGITTA Á VON Á BARNI

Hef aldrei verið 
jafn hamingjusöm
Föstudagur 

FYLGIR BLAÐINU Í DAG

Úti er ævintýri
Skemmtistaðurinn 
Kafka, sem Nuno da 
Palma rak, lifði ekki 
nema í einn og 
hálfan mánuð.

FÓLK 46

LEIÐIN Á TOPPINN Það var sól og blíða í gær en jörð víða undir snjó. Því var vel við hæfi að bregða sér í Bláfjöll eins og þessir 
ungu menn sem hér eru á leiðinni á toppinn. Nú teygir birtan sig fram á kvöldverðartíma og því gefst meiri tími til útivistar en þó 
er spurning hversu lengi í viðbót snjórinn muni fela foldu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

REYKJAVÍK Gamli Landsbankinn hafnaði í gær kröfu 
Reykjavíkurborgar um að bankinn greiði henni að 
andvirði 1,3 milljarða, sem borgin telur sig hafa átt í 
peningabréfum fyrir bankahrun. Einnig er því hafn-
að að færa féð yfir í sparibréf, eins og borgin hafði 
farið fram á föstudaginn 3. október, og fengið raf-
ræna staðfestingu á að hefði verið gert.

Stefán Reykjalín hjá gamla Landsbankanum segir 
í bréfi til borgarinnar að sparibréf taki einn dag að 
gera upp. 

Mánudaginn 6. október hafi verið búið að loka fyrir 

viðskiptin. Því hafi færslan verið bakfærð, en borg-
inni barst tilkynning um það síðla dags 7. október.

„Við gefum ekkert fyrir þessi rök,“ segir Krist-
björg Stephensen borgarlögmaður. Næsta skref borg-
arinnar sé væntanlega að fara í mál við gamla Lands-
bankann. Spurð hvort neyðarlög komi ekki í veg fyrir 
þetta, en þau banna að farið sé í mál við gömlu bank-
ana, segir hún að næstu vikur fari í að skoða hvaða 
leiðir séu færar; málið verði sótt af hörku.

Gamli Landsbankinn vill ekki svara spurningum 
um málið.   - kóþ

Landsbankinn hafnar kröfu Reykjavíkurborgar vegna viðskipta rétt fyrir hrunið:

Borgin ætlar í hart við Landsbanka

Valur lagði FH
Bikarmeistarar Vals sóttu 
tvö góð stig í Hafnar-
fjörðinn í 
gær.
ÍÞRÓTTIR 40

HELGI ÁSS 
GRÉTARSSON

Ekki útséð með Haga
Baugur seldi Haga í júlí í fyrra. 
Heimildir eru í lögum til að rifta 
samningum þyki eitthvað óeðli-
legt við kaupin.

FRÉTTASKÝRING 18
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SAMFÉLAGSMÁL Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráð-
herra bað fyrrverandi vistmenn Breiðavíkur afsök-
unar fyrir hönd íslensku þjóðarinnar á Alþingi í 
gær. Jafnframt bað hún alla þá afsökunar sem vist-
aðir voru sem börn á stofnunum og sættu þar illri 
meðferð og ofbeldi.

Jóhanna var með þessu að svara 
fyrirspurn frá Helga Hjörvar, 
þingmanni Samfylkingarinnar, 
um það hvar mál Breiðavíkur-
drengjanna væri statt í stjórn-
kerfinu. Að lokinni afsökunar-
beiðninni bætti hún því við að 
ekki væri hægt „að ætlast til að 
slík fyrirgefning sé veitt nema 
þessi kafli í sögu íslenskra barna-
verndarmála sé gerður upp“.

Bárður Ragnar Jónsson, for-
maður Breiðavíkursamtakanna, 

segir þetta fallegt af Jóhönnu. „Og ég þykist vita að 
Breiðavíkurdrengir séu mjög ánægðir með þetta því 
fyrir marga þeirra hefur skipt miklu máli að heyra 
eitthvað svona,“ segir hann. Afsökunarbeiðnin hafi 
komið honum á óvart.

Hann segir þetta vísi að áherslubreytingum hjá 
stjórnvöldunum í málinu. „Þetta er allt annar tónn 
og allt annað viðhorf. Það er ekki þessi hrokafulla 
lítilsvirðing sem við töldum okkur margir mæta frá 
Geir Haarde og hans hópi í kringum þetta,“ segir 
Bárður.  - sh

Breiðavíkurdrengur er ánægður með afsökunarbeiðni Jóhönnu Sigurðardóttur:

Ekki sama hrokafulla lítilsvirðingin

FORSÆTISRÁÐHERRA Bað Breiðavíkurdrengina og fjölskyldur 
þeirra afsökunar fyrir hönd þjóðarinnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

BÁRÐUR RAGNAR 
JÓNSSON

www.bjarniben.is

Krafturinn 
býr í fólkinu
Bjarna Benediktsson í 1. sæti.

í SV-kjördæmi, 14. mars.

LÖGREGLUMÁL Par sem lögreglan 
á höfuðborgarsvæðinu handtók í 
fyrrakvöld er grunað um að hafa 
breytt tveimur íbúðum í gróður-
hús fyrir kannabisplöntur. Parið 
var handtekið ásamt þriðja manni 
af fíkniefnadeild lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu.

Upphaf þessa umfangsmikla 
ræktunarmáls má rekja lengra 
aftur í tímann eða til þess þegar 
lögregla  stöðvaði kannabisræktun 
í Breiðholti í síðustu viku. Þar gaf 
á að líta því heil íbúð í fjölbýlishúsi 
hafði verið tekin undir ræktunina 
og var hún einungis notuð til þess 
arna. Á þessum stað tók lögreglan 
um 200 plöntur, auk ljósalampa og 
annars búnaðar sem til þarf.

Þessi aðgerð leiddi svo lögregl-
una áfram í Laugardalinn þar sem 
einnig reyndist vera íbúð, í fjölbýl-
ishúsi, stappfull af kannabisplönt-
um. Hún  var einungis notuð til að 
rækta plöntur eins og hin fyrri. 
Þar tók lögreglan einnig um 200 
plöntur ásamt búnaði.

Í tengslum við þessi tvö mál var 
svo þrennt handtekið í fyrrakvöld, 
tveir karlmenn og ein kona. Menn-
irnir, sem hafa áður komið við 
sögu hjá lögreglu, eru á fimmtugs- 
og sextugsaldri en konan er á fer-
tugsaldri. Konan og eldri karlmað-
urinn eru par. Þau liggja undir 
rökstuddum grun um að standa 
að þessari umfangsmiklu ræktun. 
Yngri karlmaðurinn var svo hand-
tekinn í tengslum við málið.

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins voru plönturnar sem tekn-
ar voru í báðum tilvikum á mis-
munandi stigum ræktunar. Lítill 
hluti efnisins var á lokastigi, sem 

þýðir að búið var að saxa hann 
niður.

Fólkið sem handtekið var gisti 
fangageymslur í fyrrinótt. Það var 
svo yfirheyrt fram eftir degi í gær 
og sleppt úr haldi síðdegis.

Lögreglunni hefur orðið vel 
ágengt við að stöðva kannabis-
ræktanir á höfuðborgarsvæð-
inu það sem af er árinu. Á síð-
ari hluta síðasta mánaðar höfðu 

verið teknar um 1.300 kannabis-
plöntur. Síðan hefur talan farið 
stöðugt hækkandi. Eftir síðustu 
tvær haldlagningar má gera ráð 
fyrir að plönturnar sem lögregla 
hefur tekið séu nær 2.000 talsins, 
það sem af er þessu ári. Til sam-
anburðar má nefna að allt árið 
2008 lagði lögreglan á höfuðborg-
arsvæðinu hald á um 700 kanna-
bisplöntur. jss@frettabladid.is  

Ræktuðu kannabis 
í tveimur íbúðum
Par, karlmaður á sextugsaldri og kona á fertugsaldri, sem handtekið var í fyrra-
kvöld, er talið hafa lagt tvær íbúðir á höfuðborgarsvæðinu undir kannabisrækt-
un. Í hvorugri var búið en þar fundust hins vegar um 400 plöntur.

KANNABISRÆKTUN Í tveimur íbúðum í Breiðholti og Laugardal var ekki búið en hins 
vegar reyndist vera þar í gangi gróskumikil ræktun á kannabisplöntum. Öflugum 
gróðurhúsabúnaði hafði verið komið upp, þar á meðal ljósalömpum. 

Ásta, er Svava að sauma að 
E-Label?

„Já, en henni verður ekki kápan úr 
því klæðinu.“

Ásta Kristjánsdóttir hjá fatalínunni E-
Label sakar Svövu Johansen og fyrirtækið 
NTC um að koma í veg fyrir samstarf 
E-Label og franskrar fataverksmiðju.

VINNUMARKAÐUR Stjórn HB Granda 
ætlar að leggja til á aðalfundi 
félagsins að greiddur verði átta 
prósenta arður til hluthafa í ljósi 
góðrar afkomu en félagið skilaði 
2,3 milljarða hagnaði á síðasta ári, 
eftir því sem fram kemur á heima-
síðu Verkalýðsfélags Akraness.

Vilhjálmur Birgisson, formað-
ur Verkalýðsfélags Akraness, 
gagnrýnir þetta. „Það er móðgun 
við fiskvinnslufólk HB Granda ef 
greiddur verður út arður til hlut-
hafa á sama tíma og ekki var stað-
ið við þær launahækkanir sem áttu 
að koma til 1. mars,“ segir hann í 
grein á vefsíðu félagsins.  - ghs

Verkalýðsfélag Akraness:

Arður móðgun 
við verkafólk

VEÐUR Skemma í eigu Síldar-
vinnslunnar í Neskaupstað (SVN) 
hrundi saman undan snjóþyngsl-
um í vikunni. Skemman, sem 
stendur rétt innan við gamla 
frystihúsið í bænum, var orðin 
vel við aldur og að sögn heima-
manna kom lítt á óvart að hún 
skyldi leggjast saman, það hafi í 
raun aðeins verið tímaspursmál. 
Austurglugginn sagði frá þessu. 
Mikil snjóþyngsli eru eystra og 
norður um land.

Ekki er talið að teljanleg verð-
mæti hafi verið geymd í skemm-
unni, og því sé ekki um sérstakt 
tjón að ræða fyrir SVN.    - shá

Skemma í Neskaupstað:

Lagðist saman 
undan snjófargi

ÓNÝT Húsið er gjörónýtt eftir að það 
lagðist saman undan snjóþyngslum.

MYND/KRISTÍN SVANHVÍT

STJÓRNSÝSLA Fjármálaeftirlitið 
vill ekki gefa upp hversu margir 
sóttu um stöðu forstjóra eftir-
litsins þar sem enn er beðið eftir 
umsóknum sem kunna að hafa 
verið póstlagðar.

Umsóknarfresturinn rann út á 
miðnætti í fyrradag og Sigurður 
Valgeirsson, fjölmiðlafulltrúi eft-
irlitsins, segir að tilkynning um 
umsóknirnar sé væntanleg.

Jónas Friðrik Jónsson var áður 
forstjóri Fjármálaeftirlitsins og 
þáði hann 1,7 milljónir í laun á 
mánuði. Að auki fékk Jónas 6,5 
prósent af laununum í viðbótar-
framlag í lífeyrissjóð, umfram 
venjulegt framlag.  - kóþ

Staða forstjóra FME:

Segir ekki hve 
margir sóttu um

STJÓRNMÁL Íþróttafélagið Þróttur 
hefur beðið félagsmenn afsökun-
ar á því að póstlisti félagsins hafi 
verið notaður til að senda í gær út 
bréfið „Þróttara á þing“ frá Jór-
unni Frímannsdóttur sjálfstæðis-
konu. Það hafi verið gert í hugsun-
arleysi.

Jórunn er borgarfulltrúi sjálf-
stæðismanna og í framboði til 
Alþingis. Hún er jafnframt for-
maður Þróttar. „Og veit allt um 
það hvað íþróttir og ekki síst 
aðstaða skipta miklu máli,“ segir 
hún í bréfinu. Fjármunum til 
íþróttamannvirkja sé vel varið.

Einnig segir þar að glapræði 
væri að skipta um gjaldmiðil.  - kóþ

Þróttur var kominn í pólitík:

Biðst forláts á 
Jórunnarbréfi

STJÓRNMÁL Enn hefur ekki verið 
ákveðið hvenær þingi verður frestað 
þótt ákvörðun hafi verið tekin um 
það að kosningar skuli fara fram 25. 
apríl næstkomandi. Jóhanna Sigurð-
ardóttir forsætisráðherra mun lesa 
úr forsetabréfi og tilkynna um kjör-
dag í dag.

„Þetta felur í sér að búið er að 
festa kjördag niður og með þessu 
verður opnað fyrir utankjörstaða-
kosningu,“ segir hún. „Þetta þýðir 
hins vegar ekki að verið sé að fresta 
þingi og þingmenn haldi heim. 
Ákvörðun um það hefur enn ekki 
verið tekin.“

Aðspurð hvenær henni þætti 
æskilegast að þing hætti svo kosn-

ingabaráttan gæti formlega hafist 
segir hún: „Í gegnum tíðina hefur 
verið allur gangur á því. Minnst 
hefur liðið einn mánuður.“

Hún segir enn fremur að for-
menn flokkanna hafi fengið í hendur 
lista yfir þau mál sem ríkisstjórn-
in telji mikilvægt að afgreiða áður 
en þingi er frestað. „Þetta eru mál 
sem snerta heimilin og fyrirtækin 
og atriði sem skipta máli við end-
urreisn fjármálamarkaðarins. Svo 
er það stjórnarskrármálið sem er 
reyndar helsta ágreiningsmálið.“

 - jse  

Ákveðið er að kosið skuli 25. apríl en ekki hvenær þingi verður frestað:

Óákveðið hvenær þing fer heim

FRÁ ÞINGI Enn er óvíst hvenær þing-
menn geta horfið úr þingsal og einbeitt 

sér að kosningabaráttunni.

STJÓRNMÁL Kosið var í sérnefnd um 
stjórnarskrármál í gær en hennar 
hlutverk verður að fjalla um frum-
varp um breytingar á stjórnarskrá 
sem nú er til meðferðar. Fyrsti 
fundur nefndarinnar er snemma í 
dag og verður þá skipt verkum en 
heimildir Fréttablaðsins herma að 
Valgerður Sverrisdóttir, þingmað-
ur Framsóknarflokks, sé líkleg-
ust til formennsku. Níu þingmenn 
eiga sæti í nefndinni sem eru auk 
Valgerðar, Lúðvík Bergvinsson og 
Ellert B. Schram frá Samfylkingu, 
Atli Gíslason, Vinstri grænum, 
Guðjón A. Kristjánsson, Frjáls-
lynda flokki, og loks Björn Bjarna-
son, Sturla Böðvarsson, Birgir 
Ármannsson og Jón Magnússon, 
Sjálfstæðisflokki.  - jse  

Breytingar á stjórnarskrá:

Kosið í sérnefnd

Björgólfur Thor fellur
Björgólfur Thor Björgólfsson fellur um 
nær fjögur hundruð sæti á lista Forbes 
yfir auðugustu menn veraldar eða úr 
307. sæti niður í 701.-793. sæti. Í mars 
í fyrra voru eignir hans metnar á 227 
milljarða en nú eru þær metnar á einn 
milljarð bandaríkjadala.

VIÐSKIPTI

SPURNING DAGSINS
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UMHVERFISMÁL „Við erum ekki par 
hrifnir af þessu,“ segir Guðmund-
ur Stefán Maríasson, formaður 
Stangaveiðifélags Reykjavíkur, um 
heimild borgarráðs til handa Fáki 
um að reisa nýja hesthúsabyggð í 
nágrenni Elliðaánna.

Þrátt fyrir andmæli umhverf-
is- og samgönguráðs Reykjavíkur, 
Veiðimálastofnunar, ráðgjafarhóps 
um málefni Elliðaánna og stanga-
veiðimanna samþykkti skipulags-
ráð Reykjavíkur og síðar borgar-
ráð að leyfa nýju hesthúsabyggðina 
í Víðidal. Um er að ræða hús fyrir 
allt að sex hundruð hross.

Guðmundur segir einn helsta 
ókost nýju byggðarinnar verða 
þann að skerða enn frekar vatns-
aðdrætti Elliðaánna. Vatn sem nú 
renni í árnar muni mengast vegna 
hesthúsanna og þess vegna verða 
veitt í holræsakerfi borgarinnar.

„Ég hef ekkert á móti hesta-
mönnum og þeir mega hafa góða 
aðstöðu. En að bæta við hesthús-
um við Elliðaárnar þegar byggð 
er komin nánast allt í kring er 
tímaskekkja. Borgaryfirvöld hafa 
margsinnis lýst yfir þeim ásetn-
ingi að vernda lífríki ánna og 
stuðla að vexti og viðgangi laxa-
stofna en þegar eitthvað annað 
kemur upp á þá virðist það vera 
í lagi að stofna lífríki Elliðaánna 
í stórkostlega hættu,“ segir Guð-
mundur sem boðar frekara andóf 
frá stangaveiðimönnum. „Okkur 
finnst þetta hið einkennileg-
asta mál. Við munum ekki sitja 
aðgerðalausir.“

Veiðimálastofnun bendir í 
umsögn sinni á að líta þurfi á 
vatnakerfi Elliðaánna sem eina 

heild og mikilvægt sé að fram-
kvæmdir raski ekki lífríki þeirra. 
Umhverfis- og samgönguráð borg-
arinnar telur ákvörðunina um upp-
byggingu hesthúsabyggðina ótíma-
bæra. Heppilegra væri að hugsa 
framtíðarráðstöfun svæðisins út 
frá breiðari grunni. Skoða þurfi 
hvort annað útivistarfólk eigi ekki 
líka tilkall til þessa hluta Elliða-
árdalsins.

Guðmundur segir að borgin hafi 

í fyrra gefið fyrirheit um úthlut-
un hesthúsalóðarinnar án þess 
að skipulag eða umsagnir lægju 
fyrir. „Þrátt fyrir allar gagnrýnu 
umsagnirnar virðist eiga að standa 
við fyrirheitin.“

Skipulagsráð borgarinnar sam-
þykkti nýja hesthúsahverfið með 
vísan til jákvæðrar umsagnar 
umhverfisstjóra skipulags- og 
byggingarsviðs.

   gar@frettabladid.is

www.illugi.is

ILLUGI GUNNARSSON
1. SÆTI

Ég vil hvetja þig til að taka þátt 
í prófkjöri sjálfstæðismanna í Reykjavík 
nú um helgina og leita eftir stuðningi 
þínum í fyrsta sæti listans.

DÓMSMÁL Handtökuskipun hefur 
verið gefin út á hendur karl-
manni á fertugsaldri sem mætti 
ekki fyrir Héraðsdóm Suður-
lands í vikunni eftir að hafa 
verið ákærður fyrir líkamsárás, 
ofbeldisverk og líflátshótanir.

Manninum er gefið að sök 
að hafa ruðst inn til konu, ráð-
ist á hana og hótað henni líf-
láti. Skömmu síðar réðst hann 
með ofbeldi á lögreglumann og 
tók hann kverkataki. Enn réðst 
maðurinn að tveimur lögreglu-
mönnum í lögreglubíl, sparkaði 
til þeirra og hótaði báðum ítrek-
að lífláti. Síðar um kvöldið réðst 
hann svo á lögreglumann, þreif í 
hann og hótaði honum lífláti.

 - jss

Héraðsdómur Suðurlands:

Handtökuskip-
un á fertugan 
ofbeldismann

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Akur-
eyri fann tæki og tól til fíkni-
efnaneyslu, nokkur grömm af 
fíkniefnum, kannabisfræ, stera 
og loftskammbyssu í tveim-
ur húsleitum fyrr í vikunni. Þá 
höfðu tveir karlmenn á þrítugs-
aldri verið handteknir vegna 
gruns um fíkniefnamisferli eftir 
að þeir voru stöðvaðir á bifreið 
við eftirlit. Ofangreind efni og 
loftskammbyssan fundust svo á 
heimilum beggja mannanna. 

Auk þessa er annar mannanna 
grunaður um að hafa ekið bif-
reiðinni undir áhrifum fíkni-
efna. 

Í fyrrakvöld var síðan maður 
um tvítugt handtekinn á Akur-
eyri með smáræði af kannabis-
efnum á sér.   - jss

Húsleit lögreglu á Akureyri:

Fann kanna-
bisfræ og loft-
skammbyssu

DÓMSMÁL Karlmaður á sextugs-
aldri hefur verið dæmdur í sex 
mánaða fangelsi fyrir að ráðast 
á annan mann í Fógetagarðinum 
í Reykjavík og veita honum lífs-
hættulega áverka.

Fórnarlambið var ásamt fleir-
um á bekk í Fógetagarðinum þegar 
árásarmanninn bar þar að. Sá sem 
ráðist var á hafði verið að syngja. 
Árásarmaðurinn veitti honum 
höfuðhögg svo hann féll við og 
sparkaði síðan í hann. Maðurinn 
reyndist hafa fengið lífshættulega 
blæðingu utan við heilahvel.

Dómurinn segir árásina hafa 
verið fólskulega og tilefnislausa. 
Árásarmaðurinn var dæmdur til 
að greiða fórnarlambinu tæpar 450 
þúsund krónur í skaðabætur. - jss

Sex mánaða fangelsi:

Fólskuleg árás í 
Fógetagarði

Hesthúsabyggð sögð 
ógn við Elliðaárnar
Formaður Stangaveiðifélags Reykjavíkur segir það ekki munu sitja aðgerðalaust 
eftir að borgarráð samþykkti hesthúsabyggð við Elliðaárnar í andstöðu við um-
hverfisráð borgarinnar, Veiðimálastofnun og ráðgjafarhóp um Elliðaárnar.

NÝJA HESTHÚSA-
HVERFIÐ Í VÍÐIDAL
Formaður 
Stangaveiðifélags 
Reykjavíkur segir 
það tímaskekkju að 
byggja hesthús við 
Elliðaárnar.ELLIÐAÁRNAR

VÍÐIDALUR

GUÐMUNDUR 
STEFÁN 
MARÍASSON

ALÞINGI Ísland verður friðlýst 
fyrir allri meðferð og umferð 
kjarnorkuvopna og kjarnorku-
knúinna far-
artækja, verði 
frumvarp sem 
Árni Þór Sig-
urðsson mælti 
fyrir á Alþingi 
í gær að veru-
leika. Þing-
menn úr öllum 
flokkum nema 
Sjálfstæðis-
flokknum eru 
flutningsmenn.

Þetta er í níunda sinn sem 
frumvarp í þessa veru er lagt 
fram og sagði Árni Þór að aldrei 
hefði það komist til umfjöllun-
ar í nefnd. Hann upplýsti að 74 af 
79 sveitarfélögum landsins hafi 
þegar friðlýst lönd sín á sama 
hátt og búi 95 prósent íbúa lands-
ins á friðlýstum svæðum. - kóp

Kemur loks til umfjöllunar:

Friðlýst verði 
fyrir kjarnorku

ÁRNI ÞÓR 
SIGURÐSSON

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
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18-25 norðvestan til annars 
yfi rleitt mun hægari. 
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SLÆM VEÐURSPÁ  
Lægðin sem valda 
mun stormi syðst og 
suðaustast í kvöld 
mun valda miklu 
óveðri á Vestfjörðum 
á laugardag. Þá eru 
horfur á NA-stormi 
með blindbyl og ákafri 
snjókomu þar um slóð-
ir. Einnig verður hvasst 
við Breiðafjörðinn og 
úti við norðurströndina 
með snjókomu þó hún 
verði þar heldur minni 
en á Vestfjörðum. Á 
sunnudag lægir, eink-
um eftir hádegi.  
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Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

STJÓRNMÁL Enginn talsmanna þing-
flokkanna útilokaði beinlínis ESB-
viðræður á næsta kjörtímabili, á 
viðskiptaþingi í gær.

Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður VG, var einn um að lýsa 
miklum efasemdum sínum og telur 
að krónan kunni að gagnast Íslend-
ingum best á næstu árum.

„Að minnsta kosti um sinn, á 
meðan við erum að reyna að komast 
út úr þessu með auknum útflutningi 
og verðmætasköpun, sem byggir 
á raunsætt skráðum gjaldmiðli,“ 
spurði hann. VG hefði ekki breytt 
um stefnu, en þegar málið kæmi til 
ákvörðunar, ætti að setja það í þjóð-
aratkvæðagreiðslu.

Ágúst Ólafur Ágústsson, vara-
formaður Samfylkingar, sagði 
aðild að ESB vera mikið hags-
munamál: „Ég tel að Samfylkingin 
eigi að setja það sem skilyrði fyrir 
aðild sinni að næstu ríkisstjórn að 
aðildarviðræður að ESB hefjist á 
næsta kjörtímabili,“ sagði hann.

Þorgerður Katrín Gunnars-
dóttir, varaformaður Sjálfstæðis-
flokks, sagðist vonast til þess að 
næsti formaður flokksins fengi 
umboð landsfundar hans til að 
fara í viðræður. „Við verðum að  
meta hlutina upp á nýtt,“ sagði 
hún.

Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son, formaður Framsóknar, sagði 

stefnu flokksins skýra: „Afstaðan 
er að sækja um aðild að Evrópu-
sambandinu og taka upp evru,“ 
sagði hann. Sigmundur spurði þá 
Steingrím nánar út í hans afstöðu; 
hvort hann útilokaði stjórnarsam-
starf við Samfylkinguna, setti hún 
Evrópumál að skilyrði. Steingrím-
ur svaraði því ekki játandi en vildi 
þó vara Samfylkingu við að setja 
skilyrði.

Guðjón Arnar Kristjánsson, for-
maður frjálslyndra, sagði þjóðina 
eiga að svara spurningunni um 
ESB í atkvæðagreiðslu. Skilyrði 
flokksins væru skýr: að halda í 
auðlindir þjóðarinnar.

  - kóþ

Talsmenn þingflokka Samfylkingar, Sjálfstæðisflokks og Framsóknar afdráttarlausir í afstöðu sinni:

Enginn útilokar beinlínis ESB-viðræður

VIÐSKIPTAÞING 2009 Evrópumál voru 
ofarlega á baugi hjá stjórnmálamönnum 
á viðskiptaþingi í gær, sem og eignar-
hald ríkis á fyrirtækjum og kreppan. 
Þorgerður Katrín gerði þó tekjuskatt 
einstaklinga að sérstöku umræðuefni.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

GENGIÐ 12.03.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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■ Sendið 
umboðsmanni 

neytenda 
ábendingar eða 

sparnaðarráð 
á neytendur@
frettabladid.is

DR. GUNNI 
neytendur@

frettabladid.is

Árni hafði samband. „Mig 
langar til að vekja athygli á 
nýju majonesi í Bónus, merkt 
fyrirtækinu. Mér finnst 
umbúðirnar sláandi líkar 
Gunnars majonesi.“ Árni 
tók mynd á farsíma og sendi 
með. Hann skrifar: „Doll-
urnar eru jafn stórar, virð-
ast vera frá sama framleið-
anda. Er þetta vörustuldur? 
Er verið að blekkja neytand-
ann til að halda að hann sé 
að kaupa áratugalanga upp-
skrift í stað einhvers sem er 
nýtt og hefur ekki unnið sér 
sess á eigin verðleikum?“

Þetta er vissulega umhugsunarefni. Sjálf-
ur held ég að ég myndi ekki ruglast á dollun-
um út í búð. Ef Gunnars vill getur fyrirtæk-
ið kært málið til Neytendastofu. Í fyrra kom 
upp svipað mál þegar Eggert Kristjánsson 

ehf. var gert skylt að breyta 
umbúðum sínum á Ginsengi 
eftir kvörtun frá Eðalvör-
um.

Guðmundur Marteinsson, 
framkvæmdastjóri Bón-
uss, tekur ekki afstöðu til 
umbúðanna en hefur þetta að 
segja um Bónus-majonesið: 
„Það er framleitt af Vogabæ 
og er sambærilegt að gæðum 
á við Gunnars, en er bara á 
sirka 20-30% lægra verði. 
Það sama á við um Bónus 
fetaostinn í krukkunum og 
Bónus sýrða rjómann. Allt 
eru þetta nýjar vörur sem 

við erum að taka inn og allar eru þær mun 
ódýrari en sambærilegar vörur sem hafa 
verið til á markaðnum áður. Okkar viðskipta-
vinir eiga það skilið að við hlaupum okkur 
móð alla daga.“

Neytendur: Líkar umbúðir eða hreinlega vörustuldur?

Gunnars eða Bónus majónes?

BÓNUS MAJONES OG GUNNARS 
MAJONES

SKOÐANAKÖNNUN 1,6 prósent seg-
ist myndu kjósa L-listann og 2,0 
prósent styðja Borgarahreyfing-
una, samkvæmt nýrri skoðana-
könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 
2. Báðar fylkingar mælast nánast 
einungis á höfuðborgarsvæðinu og 
eru aðeins vinsælli meðal karla en 
meðal kvenna. 

Ný framboð hafa nánast alltaf 
byrjað hærra í skoðanakönnunum 
en úrslit úr kosningum segja til 
um. Fyrir síðustu kosningar mæld-
ist Íslandshreyfingin til dæmis í 
fyrstu könnun sinni með fylgi upp 
á fimm prósent, en fékk 3,3 pró-
sent í kosningunum.  

„Þetta sýnir örugg tök fjór-
flokksins,“ segir Gunnar Helgi 
Kristinsson, prófessor í stjórn-
málafræði við HÍ. „Mótmæla-
bylgjan birtist sem vinstri sveifla, 
frekar en í nýjum flokkum.“ Hann 
segir að þau nýju framboð sem 
hafa haft nokkuð fylgi í upphafi, 
líkt og framboð Vilmundar Gylfa-
sonar, Kvennalistinn og Borgara-
flokkur Alberts Guðmundssonar, 
hafi öll átt í erfiðleikum með að 
halda því fylgi fram að kjördegi. 
„En hér er ekki einu sinni um slíkt 
að ræða.“

Þriðja framboðið sem ekki 
myndi ná manni inn er Frjálslyndi 
flokkurinn, en 2,2 prósent segjast 
styðja þann flokk, sem er sama 
hlutfall og fyrir hálfum mánuði. 

Litlar breytingar eru á fylgi ann-
arra flokka frá því fyrir hálfum 
mánuði, og allar innan skekkju-
marka. Samfylking bætir við sig 
2,3 prósentustigum og segjast nú 
33,0 prósent styðja flokkinn. Því 
fengi Samfylking 22 þingmenn 
væri kosið nú. 

Sjálfstæðisflokkurinn dalar 
örlítið frá síðustu könnun, um 1,3 
prósentustig. 26,9 prósent segj-
ast nú myndu kjósa flokkinn sem 
myndi færa honum 18 þingmenn. 

Vinstri græn halda áfram að 
dala, nú um 2,7 prósentustig. 21,7 
prósent segjast nú myndu kjósa 
flokkinn. Ef það væri niðurstaða 
kosninga væru þingmenn flokks-
ins 15. 

Framsóknarflokkurinn hins 
vegar stendur í stað frá síðustu 
könnun. 12,3 prósent segjast nú 
myndu kjósa flokkinn og myndi 
það færa honum átta þingmenn. 

Hringt var í 800 manns, miðviku-
daginn 11. mars og spurt; Hvaða 
lista myndir þú kjósa ef gengið 
væri til kosninga nú? Óákveðnir 
voru spurðir; Hvaða lista er lík-
legast að þú myndir kjósa? Þeir 
sem enn voru óákveðnir voru þá 
spurðir; Er líklegra að þú myndir 
kjósa Sjálfstæðisflokkinn eða ein-
hvern annan flokk. 69,3 prósent 
tóku afstöðu til spurningarinn-
ar. Af öðrum sögðust 10,6 prósent 
ekki myndu kjósa eða skila auðu. 
11,0 prósent voru óákveðin og 9,1 
prósent vildu ekki svara spurning-
unni.  svanborg@frettabladid.is

Borgarahreyfing og 
L-listi ná ekki flugi
Nýju framboðin tvö myndu ekki ná manni inn á þing, samkvæmt nýrri skoð-
anakönnun Fréttablaðsins, hvort með um tveggja prósenta fylgi. Sýnir örugg 
tök fjórflokksins, segir prófessor í stjórnmálafræði. Lítil breyting hjá öðrum.

Minna kólesteról

www.ms.is

Benecol er náttúrulegur 
mjólkurdrykkur sem 

lækkar kólesteról í blóði.

Mikilvægt er að halda 
kólesterólgildum innan 
eðlilegra marka því of

hátt kólesteról í blóði er 
einn helsti áhættuþáttur 

kransæðasjúkdóma.

Ein flaska á dag dugar 
til að ná hámarksvirkni.
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Komdu í heimsókn
og gerðu góð kaup.

Skoðið tilboðin á
heimasíðu okkar, 
www.sminor.is.

Tæki færi
í mars

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

EFNAHAGSMÁL „Græðgin varð skynseminni 
yfirsterkari. Áhættusækni og óhóf varð ein-
kenni alltof margra fyrirtækja og alltof marg-
ir forystumenn atvinnulífsins misstu fótanna 
í þessum takti,“ sagði Jóhanna Sigurðardóttir 
forsætisráðherra í ræðu sinni á viðskiptaþingi 
Viðskiptaráðs í gær.

Jóhanna sagði ábyrgð stjórnvalda og eftir-
litsstofnana ríka en „ekkert af þessu réttlæt-
ir hins vegar þau vinnubrögð og þær aðferðir 
sem beitt var af hálfu athafnamanna“.

Jóhanna trúir því að aðeins með inngöngu í 
Evrópusambandið og upptöku evru yrði stöð-
ugleiki íslensks efnahagslífs tryggður til lang-
frama. Hún skoraði á alla flokka að gera strax 
grein fyrir skoðun sinni á því hvort sækja ætti 
um aðild að ESB.

Jóhanna sagði að horfa þyrfti gagnrýnum 

augum á ríkisreksturinn. „Við eigum að horfa 
til þess hvort ekki sé hægt að fækka ráðuneyt-
um og sameina þau og einfalda stjórnkerfið. 
[...] Við eigum að sameina stofnanir þvert á 
ráðuneyti og fækka yfirstjórnum þeirra. Við 
eigum einnig að horfa til fækkunar á þing-
mönnum og kæmi mér ekki á óvart að stjórn-
lagaþingið, ef það kemst á, legði það til.“

Hún sagði ekki tímabært að losa um gjald-
eyrishöftin. Til þess þyrfti að eyða óvissu sem 
einkennir efnahagslífið og einnig þyrfti niður-
staða að liggja fyrir um skuldastöðu þjóðar-
búsins. Hún telur að viðreisn efnahagslífsins 
sé hafin.   - shá

Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra segir að viðreisn efnahagslífsins sé hafin:

Græðgin varð skynseminni yfirsterkari

FORSÆTISRÁÐHERRA Jóhanna Sigurðardóttir kom víða 
við í ræðu sinni og hét fundargestum stuðningi í að 

byggja upp frjálslynt velferðarsamfélag. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Fylgi stjórnmálaflokkanna
Samkvæmt könnunum Fréttablaðsins frá kosningum 2007 til 11. mars 2009.
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Ætti ríkið að útvega eldtrausta 
geymslu undir handrit íslenskra 
tónskálda?
Já  64%
Nei  36%

SPURNING DAGSINS Í DAG 

Hefur þú stundað sjósund?

Segðu skoðun þína á vísir.is

SKV. KÖNNUN FRÉTTABLAÐSINS OG STÖÐVAR 2 11.3.‘09

KJÖRKASSINN



X-tra 
ódýrt 

TILBOÐIN GILDA 12. - 15. MARS EÐA MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

TOPPUR M/SÍTRÓNU 2l

99 kr/stk.

MÝKINGAREFNI 2TEG. 2l

219 kr/stk.

UPPÞVOTTAVÉLATÖFLUR 
40stk.

399 kr/pk.

MATAROLÍA 1l

299 kr/fl .

HRÍSGRJÓN Í SUÐUPOKUM 500g

198 kr/pk.

HAFRAKEX 400g

129 kr/pk.

TÓMATAR Í DÓS 400g

59 kr/ds.

HLAUP 500g

199 kr/pk.

FERSKT GRÍSASNITSEL

849 kr/kg
1.698 kr/kg

FERSKT GRÍSAGÚLLAS

849 kr/kg
1.698 kr/kg

HUMARHALAR 400g

995 kr/pk.
1.990 kr/pk.

50%
afsláttur

50%
afsláttur

50%
afsláttur

www.netto.is

Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík
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Ný verslun í Hverafold
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3.- 4.
sæti

birgir.is

Birgir 
 Ármannsson

alþingismaður

Kjósum
öflugan 
baráttumann 
í 3. - 4. sæti.

Stuðningsmenn

www.ellingsen.is

TB
W

A\
RE

YK
JA

V
ÍK

 \
 S

ÍA

35–50%
AFSLÁTTUR AF

ÖLLUM COLUMBIA 

FATNAÐI

COLUMBIA-
DAGAR
5.–14. mars

ÍS
LE

N
SK

A 
SI

A.
IS

 M
SA

 4
53

50
 0

3/
09

á 1 lítra 
Kókómjólk

Gott
á brúsann!

FUNHEITT TILBOÐ

SAFNAMÁL Katrín Jakobsdótt-
ir menntamálaráðherra segir 
brunann í Síðumúla 34 í fyrra-
dag varpa ljósi á húsnæðisvanda 
stofnana sem hýsa og sýsla með 
menningarverðmæti. Hún segir 
húsnæðismál, og þá ekki síst 
geymslumál, safna lengi hafa 
verið í ólestri og knýjandi þörf 
sé á að þeim sé sinnt. Fjármagn 
liggur þó ekki á lausu og um lang-
tímaverkefni er að ræða, að henn-
ar mati.

„Geymslur undir menningar-
verðmæti í hvaða mynd sem er 
þurfa sérhæft húsnæði. Það er 
verið að horfa á alla möguleika,“ 
segir Katrín. En útilokar krepp-
an að það sé hægt að taka mynd-
arlega á húsnæðisvanda safna, 
stórra sem smárra? „Ég held að 
við munum ekki sjá neinar heild-
arlausnir næstu árin þegar litið 
er til þess að litlum peningum er 
til að dreifa. En við munum reyna 
að finna fullnægjandi bráða-
birgðalausnir þannig að hlutirn-
ir liggi ekki undir skemmdum,“ 
segir Katrín. 

Íslenskri tónverkamiðstöð (ÍT), 
sem var til húsa við Síðumúla, 
hefur verið gert að flytja starf-
semi sína í nýtt húsnæði að kröfu 
tryggingafélags síns. Forstöðu-
menn ÍT hittu menntamálaráð-
herra í fyrradag og hyggst hún 
leysa úr skammtímavanda þeirra. 
Til lengri tíma litið ætlar Katrín 
að skoða þann möguleika að starf-
semin verði til húsa í nýju tónlist-
arhúsi þjóðarinnar við Reykjavík-

urhöfn. „Ég ætla að láta skoða 
hvort það er möguleiki. Það væri 
spennandi kostur að þar væri virk 
starfsemi sem tengist tónlist.“ 

Sigfríður Björnsdóttir, fram-
kvæmdastjóri ÍT, segir að trygg-
ingafélag stofnunarinnar hafi 
lýst húsnæðið við Síðumúla óhæft 
fyrir starfsemina í fyrradag. For-
vörður frá Þjóðarbókhlöðu er 
þeim til ráðgjafar um flutningana 
þar sem ekki er sama hvernig við-
kvæm skjöl eru búin til flutninga. 
Eins og kom fram í Fréttablaðinu 
í fyrradag munaði litlu að 8.000 
handrit íslenskra tónskálda yrðu 
eldi að bráð. Um húsnæðisvanda 

ÍT segir Sigfríður að mótaðar til-
lögur um húsnæðisþörf hafi legið 
fyrir lengi. „Þetta hefur allt verið 
lagt fyrir borg og ríki án þess að 
nokkuð hafi komið út úr því.“ 

Sigfríður vonar að skilningur 
skapist á því að fjármagn þurfi 
til að ljúka skönnun gagnanna 
svo hægt sé að vista þau á viðeig-
andi stað.

Ráðherra segir ljóst að litlu 
munaði að stórmerkileg verð-
mæti færu forgörðum í brunanum 
í Síðumúlanum. „ Þetta er mikil-
vægt mál sem verður að finna 
farveg.“ 

svavar@frettabladid.is

Rík þörf að leysa úr 
húsnæðisvandanum
Bruninn við Síðumúla varpar ljósi á húsnæðisvanda stofnana sem annast 
menningarverðmæti. Menntamálaráðherra segir fjármagn ekki liggja á lausu. 
Íslensk tónverkamiðstöð gæti fengið framtíðarhúsnæði í tónlistarhúsinu nýja.

FLUTNINGAR Starfsmenn Íslenskrar tónverkamiðstöðvar unnu að því að flytja úr 
Síðumúlanum í fyrradag. Mikið verk beið þeirra enda um 8.000 handrit að ræða 
sem sum hver eru 300 blaðsíður.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÞÝSKALAND, AP Þýsk lögregluyf-
irvöld birtu í gær afrit af net-
spjalli milli hins sautján ára Tims 
Kretschmer og spjallfélaga hans, 
sem fór fram sex klukkustundum 
áður en sá fyrrnefndi lét til skar-
ar skríða. 

Í afritinu kemur fram að fjölda-
morðinginn tilvonandi lýsti áform-
um sínum. Fram kemur í svörum 
við þeim lýsingum Kretschmers 
að spjallfélagarnir taka hann 
ekki alvarlega. Einn svaraði með 
skammstöfuninni „LOL“, sem 
stendur fyrir „laughing out loud“ 
eða „sprenghlægilegt“. 

„Bernd, ég er búinn að fá nóg,“ 
skrifar Kretschmer. „Ég hef feng-

ið mig fullsaddan af þessu lífi, 
þetta er alltaf sama ruglið. Allir 
hlæja að mér, enginn sér hvað í 

rauninni í mér býr. Mér er alvara 
Bernd – ég er með vopn hérna. 
Snemma í fyrramálið ætla ég 
að fara í gamla skólann minn og 
grilla þau almennilega. Kannski 
slepp ég líka. Vittu til, Bernd, þið 
munuð heyra frá mér á morgun, 
muna eftir nafni á stað sem kall-
ast Winnenden. Ekki blanda lögg-
unni í þetta, hafðu ekki áhyggjur. 
Ég er bara að fíflast.“ 

Árásin í Winnenden, sem kost-
aði níu nema, þrjá kennara og 
þrjá vegfarendur lífið auk árásar-
mannsins, hefur orðið til þess að 
stjórnvöld í Evrópulöndum íhuga 
að herða enn á lögum um vopna-
burð.  - aa

Rannsóknin á skotárásinni í Þýskalandi sem kostaði sextán manns lífið: 

Spjallaði um áformin á netinu

SORG Stúlka virðir fyrir sér kerti og blóm 
sem íbúar Winnenden hafa lagt við skól-
ann þar sem harmleikurinn átti sér stað. 

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Verk að vinna
Prófkjör sjálfstæðismanna í Reykjavík 
13. og 14. mars.

www.sigurdurkari.is



w w w . a n d e r s e n l a u t h . c o m

k v e n v e r z l u n  L a u g a v e g i  8 6 - 9 4 ,  s í m i  5 5 2  6 0 6 6

 O p n u m  á  m o r g u n  m e ð  
f a l l e g t  o g  r ó m a n t í s k t  
v o r  2 0 0 9  f y r i r  k o n u r . .

Í s l e n s k  h ö n n u n

p . s .  o p n u m  m e ð  v o r  2 0 0 9  f y r i r
h e r r a  í  n æ s t u  v i k u . . .



10  13. mars 2009  FÖSTUDAGUR

Stilling hf. • Sími 520 8000 • www.stilling.is • stilling@stilling.is

Ferðabox
Pacific 100139 x 90 x 39 cm

370 L
43.900.-

EVRÓPUMÁL Aðild Íslands að Evr-
ópusambandinu myndi opna fyrir 
nýja möguleika fyrir sveitarfélög 
á Íslandi, en forsenda fyrir því að 
nýta þá möguleika sem skyldi er 
að Íslendingar vinni heimavinn-
una fyrir aðildarviðræður mark-
visst og vel. „Veldur sem á heldur,“ 
sagði Anna Guðrún Björnsdóttir, 
sviðsstjóri þróunar- og alþjóða-
sviðs Sambands íslenskra sveitar-
félaga, á málfundi sem fram fór 
á vegum Alþjóðamálastofnunar 
Háskóla Íslands í gær undir yfir-
skriftinni „Sveitarfélögin og ESB: 
Felast tækifæri í ESB-aðild?“ 

Anna Guðrún flutti framsöguer-
indi um áhrif Evrópusambandsað-

ildar á íslenska sveitarstjórnarstig-
ið, en Anna Karlsdóttir, lektor við 
HÍ, flutti annað framsöguerindi um 

atvinnuþróunarmál í Evrópusam-
bandinu og reynslu danskra sveit-
arfélaga af þátttöku í stefnumótun 
og verkefnum á því sviði. 

Mat á þeim möguleikum sem 
íslenskum sveitarfélögum byðust 
við inngöngu í ESB er að sögn Önnu 
Guðrúnar að miklu leyti undir því 
komið hvernig Ísland og einstök 
landsvæði yrðu skilgreind inn í 
byggðastefnu ESB. Þrátt fyrir til-
tölulega háar meðaltekjur á mann 
í samanburði við meðaltalið í ESB 
væri samkvæmt reglum sambands-
ins sérstaða strjálbýlla jaðarsvæða 
viðurkennd, sem óvefengjanlega 
myndi eiga við um Ísland og ein-
staka landshluta hérlendis.  - aa

Hagsmunir íslenskra sveitarfélaga og hugsanleg aðild að Evrópusambandinu: 

Myndi opna á nýja möguleika

TÆKIFÆRI Anna Guðrún Björnsdóttir hjá 
Sambandi ísl. sveitarfélaga. 

ÍRAK, AP Íraski fréttamaðurinn 
sem henti skóm sínum að George 
W. Bush, þáverandi Bandaríkja-
forseta, á blaðamannafundi í 
Bagdad í desember var í gær 
dæmdur í þriggja ára fangelsi 
fyrir „árás á erlendan þjóðhöfð-
ingja“. 

Dómnum var almennt illa tekið 
meðal almennings í Írak, enda 
líta flestir landar „skókastar-
ans“, Muntadhar al-Zeidi, á hann 
sem þjóðhetju. Könnun sem nið-
urstöður voru birtar úr í gær 
sýndi að yfirgnæfandi meirihluti 
Íraka er þessarar skoðunar. 

Hinn þrítugi fréttamaður lýsti 
sig saklausan af árásarákærunni; 
það sem hann gerði hefði einfald-
lega verið „eðlileg viðbrögð við 
hernáminu“.  - aa

Fréttamaður dæmdur í Írak: 

Þrjú ár í fang-
elsi fyrir skókast

FRÆGÐARKASTIÐ Al-Zeidi kastar skó 
sínum að Bush á blaðamannafundi í 
Bagdad 14. desember sl.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DÓMSMÁL Maður á þrítugsaldri 
hefur verið dæmdur í sekt fyrir 
að valda tjóni á íbúðarhúsi lög-
regluvarðstjóra í Vestmannaeyj-
um og hóta að skera hann á háls. 
Kona var einnig sektuð vegna 
athæfisins.

Maðurinn kastaði grjóti í hús 
lögregluvarðstjórans með þeim 
afleiðingum að rúða brotn-
aði. Konan hafði hvatt hann til 
skemmdarverkanna.

Í lögreglubíl skömmu síðar 
réðst maðurinn með hótunum að 
varðstjóranum og kvaðst ætla 
að skera hann á háls. Maðurinn 
greiðir hundrað þúsund krónur í 
sekt og konan fjörutíu þúsund. - jss

Maður og kona dæmd:

Hótaði að skera 
varðstjóra á háls

Mannrán í Darfúr 
Vopnaðir menn rændu á miðvikudags-
kvöld þremur vestrænum hjálpar-
starfsmönnum og tveimur súdönskum 
öryggisvörðum í Darfúr, viku eftir 
að Súdanstjórn skipaði svo fyrir að 
alþjóðleg hjálparsamtök yrðu að 
gjöra svo vel að hypja sig úr landi. Þá 
ákvörðun tók stjórnin í Kartúm í kjölfar 
þess að alþjóðleg handtökuskipun 
var gefin út á hendur Omar al-Bashir 
Súdanforseta fyrir að bera ábyrgð á 
glæpum gegn mannkyni í Darfúr. 

SÚDAN

BORGARMÁL Hanna Birna Kristjáns-
dóttir borgarstjóri segir borginni 
takast að hagræða um 2,3 millj-
arða á þessu ári án þess að skerða 
grunnþjónustu, fækka starfsfólki 
eða hækka gjaldskrár. Samkvæmt 
tillögum um endurskoðun fjár-
hagsáætlunar, sem lögð var fram 
á borgarráðsfundi í gær, verða 
sparnaðartillögur borgarstarfs-
manna nýttar til að ná fram um 
helming þessarar hagræðingar. 
Meðal tillagna sem um ræðir er að 
nota handklæði í leikskólum í stað 
pappírsþurrkna og bjóða oftar upp 

á hafragraut í 
stað morg-
unkorns svo 
dæmi séu 
tekin. Einnig 
verður gerð 
breyting á 
svokallaðri 
viðbótar-

stund barna í 
2. til 4. bekk en 

hún er áður en eiginleg kennsla 
hefst á morgnana. Sú breyt-
ing hefur enn ekki verið útfærð 
nákvæmlega.

Ákveðið var við fjárhagsáætlun 
í janúar að fara í viðbótarhagræð-
ingu sem næmi 2,3 milljörðum. 1,3 
milljarða hagræðingu á að ná fram 
með því að minnka yfirvinnu eins 
og þegar hefur verið kynnt. Gert 
var grein fyrir milljarðinum sem 
upp á vantaði í gær. „Við ákváðum 
að leita til starfsfólks okkar sem er 
næst íbúum borgarinnar og þekk-
ir þarfir þess og spyrja hvern-
ig við náum þessum markmiðum 
okkar um hagræðingu án þess 
að skerða grunnþjónustu, 
hækka gjaldskrár eða 
segja upp starfsfólki,“ 
segir Hanna Birna. Um 
1.500 hugmyndir bárust 
og verða um 300 þeirra 
nýttar nú strax. „Alls 
tóku 3.000 starfs-
menn þátt í vinnunni 

og verður henni framhaldið meðal 
annars þannig að þeir geti fylgst 
með framgangi eigin tillagna.“ 
Meðal annarra leiða sem beita skal 
eru að draga úr sérfræðiþjónustu, 
draga úr kostnaði við aðkeypta 
þjónustu, reyna að ná hagstæðari 
samningum við birgja með því að 
samnýta innkaup margra sviða 
og stofnana og draga úr viðhalds-
framkvæmdum.

Sigrún Elsa Smáradóttir, borg-
arfulltrúi Samfylkingarinnar, sem 
einnig á sæti í framkvæmda- og 
eignarráði, er ekki alls kostar sátt. 
„Þetta er ekki í miklu samræmi við 

það sem rætt hefur verið um 
til þessa,“ segir hún. „Ég bíð 

reyndar eftir frekari upp-
lýsingum um það hvernig 
þessu verður háttað en ég 
get nú þegar sagt að mér 
líst illa á það að miklu 
af niðurskurðinum á að 

fást með því að skera 
niður mannafls-

frekar viðhalds-
framkvæmdir sem 

skýtur skökku við 
þar sem meirihlut-
inn hefur talað fyrir 
því að efla atvinnu-
stigið.“ 

 jse@frettabladid.is

Borgin hagræðir með 
bakstri og hafragraut
Tillögum starfsmanna verður beitt til að ná fram hagræðingu hjá borginni. 
Meðal þeirra er að elda oftar hafragraut á leikskólum. Borgarfulltrúi minnihlut-
ans er ósáttur við að dregið verði úr mannaflsfrekum viðhaldsframkvæmdum. 

HANNA BIRNA OG SIGRÚN ELSA Hanna 
Birna Kristjánsdóttir segir að litið hafi 
verið til allra þátta til að ná fram 
hagræðingu hjá borginni; allt 
frá hafragraut til viðhalds-
framkvæmda. Sigrún Elsa 
Smáradóttir er ekki sátt.

Leikskólabörn baka sjálf brauð
■ Hafragrautur verður oftar á morgunverðarborðum leik-
skólabarna í stað morgunkorns sem er mun dýrara
■ Notuð verða handklæði í leikskólum í stað pappírsþurrk-
na (spara 7 milljónir á ári)
■ Starfsmenn fá launaseðla sína með rafrænum hætti en 
ekki heimsenda í pappírsformi

■ Slökkt verður á tölvum starfsmanna meðan þær eru ekki 
í notkun
■ Leikskólasvið setur upp skiptimarkað á húsgögnum
■ Samnýta innkaup milli sviða og stofnana borgarinnar
■ Draga úr viðhaldsframkvæmdum
Breyting á viðbótarstund barna í 2. til 4. bekk (Fyrirhugað 
að spara um 80 milljónir en útfærsla er ekki enn fullmótuð, 
ekki er um að ræða að þjónustan falli niður) 

DÆMI UM HAGRÆÐINGARTILLÖGUR SEM NÁÐU FRAM AÐ GANGA
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Nikon D60

89 995.-
Verð:

Heimilistæki  Sjónvarpsmiðstöðin, Reykjavik , Reykjavik   
, Reykjavik , Garðabær ,  Samkaup, Borgarnes   

Hljómsýn, , Hellissandur , Stykkishólmur   
Samkaup,  Samkaup, Ísafjörður ,

, Samkaup, ,
Heimilistæki, Akureyri , Húsavík

Samkaup, Egilsstaðir, Seyðisfjörður, Fáskrúðsfjörður , Höfn í Hornafi rði
, Hella , Selfoss , Vestmannaeyjar

, Vestmannaeyjar , Grindavík , Njarðvík 

Allar Nikon myndavélar koma með íslenskum leiðarvísi.

” ...it’s a pleasure to use and, handles well and  weighs very little. And as I’ve stressed 
throughout this review, it makes  getting pleasing results incredibly easy.”
www.dpreview.com
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Björt  framtíð er góð ...

Sæktu um SPRON Framtíð á spron.is, 
eða í næsta útibúi SPRON.

*Til að fá mótframlag þarf að leggja inn 3.000 kr. eða meira.  
Hámark tveir reikningar á hvert fermingarbarn.

Innlánsreikningurinn SPRON Framtíð er tilvalin fermingargjöf. Gjafabréf 

fylgir við stofnun reiknings auk 2.000 kr. mótframlags* frá SPRON. 

Fermingarbörn, sem leggja inn 30.000 kr. eða meira fyrir 5. júní nk., 

fá einnig 5.000 kr. frá SPRON og fara í lukkupott þar sem hægt 

er að vinna glæsilega vinninga.

REKUR ÚT ÚR SÉR TUNGUNA Hann 
er ekki í vandræðum með að ulla á 
glápendur, þessi gíraffi í Dusit-dýra-
garðinum í Bangkok í Taílandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SERBÍA, AP Þrettán Serbar voru 
í gær dæmdir af serbneskum 
stríðsglæpadómstól til allt að 20 
ára fangavistar fyrir stríðsglæpi 
vegna þátttöku sinnar í fjölda-
morðum á 200 Króötum árið 
1991.

Hinir myrtu voru stríðsfang-
ar. Þeir voru skotnir til bana með 
hríðskotabyssum, sjö til átta í 
senn, í nóvember 1991 á svína-
búi skammt frá bænum Vukovar í 
Króatíu meðan á stríði Króata og 
Serba stóð.

Víða var litið á réttarhöldin 
yfir Serbunum þrettán sem eins 
konar prófraun á það hvort serb-
neskt dómsvald sé fært um að 
draga Serba til ábyrgðar fyrir 
grimmdarverk sem framin voru 
á tímum Slobodans Milosevic for-
seta. - gb

Serbneskur dómstóll:

Þrettán Serbar 
dæmdir sekir

DÓMSMÁL Vilhjálmur Bjarnason, 
lektor í viðskiptafræði, tapaði í 
gær skaðabóta-
máli sem hann 
og dætur hans 
höfðuðu gegn 
Straumi. Vil-
hjálmur krafðist 
þrjátíu þúsund 
króna í bætur. 
Hann fullyrti 
að Straumur 
hefði mismun-
að hluthöfum 
þegar gengið var 
til samninga við ónefndan fjár-
festi um kaup á bréfum í bankan-
um. Vilhjálmur sagði bréfin hafa 
verið seld á undirverði og hlut-
hafar hefðu því beðið skaða af.

Á þetta féllst Héraðsdómur 
Reykjavíkur ekki.  - sh

Lektor lýtur í lægra haldi:

Vilhjálmur lá á 
móti Straumi

VILHJÁLMUR 
BJARNASON

NEYTENDUR Mikill verðmunur er á 
ferskum fiski í fiskbúðum, sam-
kvæmt könnun sem Verðlagseft-
irlit ASÍ hefur gert í verslunum á 
höfuðborgarsvæðinu. Kannað var 
verð á 29 fisktegundum í fiskbúð-
um og fiskborðum stórmarkaða 
og var Fiskbúðin Hafberg oftast 
með hæsta verðið en lægsta verð-
ið var oftast í Litlu fiskbúðinni í 
Hafnarfirði eða níu sinnum. 

Fiskbúðin Freyja í Kópavogi, 
sem er ný verslun með litla yfir-
byggingu og selur lítið unn-
inn fisk, var fimm sinnum með 
lægsta verðið af þeim átta teg-
undum sem skoðaðar voru og til 
voru í búðinni. - ghs

Fiskur á höfuðborgarsvæðinu:

Ódýrast í Litlu 
fiskbúðinni

ALÞINGI Mat skilanefndar Lands-
bankans á því hve stór hluti Ice-
save-skuldbindinganna mun lenda 
á íslensku þjóðinni er „háð gríð-
arlegri óvissu“ segir Steingrím-
ur J. Sigfússon fjármálaráðherra. 
„Og það er rétt að upplýsa að það 
eru ekki allir aðilar jafnbjartsýn-
ir á þetta mat eins og skilanefnd 
Landsbankans,“ segir hann.

Skilanefndarmenn hafa sagt að 
vonir þeirra standi til að um 72 
milljarðar standi eftir af skuld-
bindingunum þegar eignir hafa 
verið seldar að nokkrum árum 
liðnum.

Tekist var á um Icesave-málið 
á þingi í gær. Siv Friðleifsdóttir, 
þingmaður Framsóknarflokksins, 
hóf utandagskrárumræður um 
málið, sem hún kallaði „eitthvert 
mesta óréttlætismál síðari tíma“.

Sjálfstæðismennirnir Sigurður 
Kári Kristjánsson og Pétur Blön-
dal gagnrýndu stjórnarliða fyrir 
lausatök í málinu, ekki hafi verið 
leitað til reyndustu sérfræðinga 
til að semja um málið við kröfu-
hafa fyrir Íslands hönd og að svo 
virtist sem Íslendingar ætluðu ein-
faldlega að gleypa við þeim kröf-
um þeim yrðu settar.

Stjórnarliðar, ásamt Siv, gagn-
rýndu sjálfstæðismenn aftur 
fyrir það sem þeir kölluðu sinna-
skipti flokksins í málinu. Flokks-
menn hefðu greitt því atkvæði 
fyrr á árinu að Íslendingar skyldu 

standa við sínar skuldbindingar og 
því væri einkennilegt að heyra þá 
efast um það nú.

Þá spurði Siv Steingrím hvort 
eitthvað ræki á eftir því að nið-
urstaða fengist fljótt í málið. „Ég 
held að það sé okkur í hag að vera 
ekki að ná niðurstöðu of hratt af 
því að eftir því sem tíminn líður þá 
held ég að Bretar hljóti að skynja 

stöðu mála hér og sýna okkur 
meiri skilning með vaxtakjör og 
annað.“ 

Steingrímur svaraði því til að 
vissulega væri lögð áhersla af 
hálfu samningsaðila okkar á að 
málinu yrði hraðað sem mest. Gert 
hafi verið ráð fyrir að samninga-
viðræðum lyki á næsta hálfa ári.

 stigur@frettabladid.is

Mat á Icesave-ábyrgð 
kannski of bjartsýnt
Ekki eru allir sammála skilanefnd Landsbankans um að aðeins muni um 72 
milljarðar af Icesave-ábyrgðunum falla á íslensku þjóðina, segir fjármálaráð-
herra. Siv Friðleifsdóttir vill tefja samningaviðræður og telur það okkur í hag.

Geir H. Haarde kvaddi sér hljóðs í umræðunum um Icesave-málið til að 
bera af sér sakir. Hann mótmælti harðlega ásökunum sem komu fram í 
máli Sivjar Friðleifsdóttur, og heyrst höfðu áður, þess efnis að hann hefði 
sagt þinginu rangt frá á sínum tíma varðandi vitneskju sína um meint tilboð 
breska fjármálaeftirlitsins um að Icesave-reikningarnir yrðu fluttir í íslenska 
lögsögu gegn 200 milljóna punda tryggingu.

„Hvað menn segja í örvæntingu sinni um miðja nótt er eitt og kannski 
ekki mikið mark á því takandi,“ sagði Geir. „En að koma síðan hér og bera á 
forsætisráðherrann að hann hafi sagt þinginu ósatt er óboðlegt og ég sætti 
mig ekki við það,” sagði hann enn fremur.

GEIR BAR AF SÉR SAKIR

EKKI ALLIR EINS 
BJARTSÝNIR Stein-
grímur sagði að 
því miður væri það 
hluti af samningum 
okkar við Alþjóða-
gjaldeyrissjóðinn og 
aðra lánveitendur 
að við gerðum upp 
Icesave-skuldbind-
ingarnar.
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ATVINNUMÁL Íslenskir aðalverktak-
ar (ÍAV) hafa boðið í gerð stórrar 
vatnsaflsvirkjunar í Sviss ásamt 
þremur erlendum fyrirtækjum. 
Hópurinn átti lægsta boðið og 
stefnir því allt í að ÍAV verði þátt-
takendur í verkinu.

Karl Þráinsson, aðstoðarfor-
stjóri ÍAV, segir hugmyndina með 
tilboðinu að Íslendingar geti feng-
ið vinnu við verkið. Enn eigi þó 
eftir að ganga til samninga við 
verkkaupann auk þess sem fyr-
irtækin fjögur, ÍAV, tyrkneska 
félagið Marti-group, Toneatti frá 
Sviss og Tubau frá Slóvakíu, eigi 
eftir að skipta með sér verkhlut-
um. Ekki sé því tímabært að ræða 
um hversu margir Íslendingar 

gætu mögulega fengið vinnu við 
verkið.

Um er að ræða þúsund mega-
vatta virkjun sem virkjar um 
600 metra fallhæð á milli tveggja 
stöðuvatna í Ölpunum. Tilboð fyr-
irtækjanna fjögurra hljóða upp á 
sem samsvarar um 70 milljörðum 
íslenskra króna. Til samanburð-
ar var í upphafi gert ráð fyrir 
að Kárahnjúkavirkjun kostaði 96 
milljarða. Sá kostnaður hefur þó 
risið.

Gert er ráð fyrir að samninga-
viðræður við verkkaupann hefj-
ist á næstu vikum. Áætlað er að 
verkið geti hafist á þessu ári og að 
verktíminn verði um fimm ár.

  - sh

Íslenskir aðalverktakar með í tilboði í Ölpunum:

Íslendingar getið 
fengið vinnu í Sviss

SVISSNESKU ALPARNIR Virkjunin verður í um 2.000 metra hæð sem gerir aðgengi að 
staðnum töluvert erfitt, að sögn Karls. 

... fermingargjöf!
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Sjaldgæf sjón blasir stund-
um við Eyjamönnum þegar 
sjómaður brunar í kringum 
eyjarnar á brimbretti sínu.

Guðmundur Vigfússon sjómað-
ur stundar brimbretti í sjónum 
við Vestmannaeyjar. Guðmund-
ur byrjaði að stunda brimbrett-
ið fyrir nokkrum árum síðan 
og hefur ekki getað slitið sig úr 
sportinu og hefur stundað það 
bæði hérlendis og erlendis þar 
sem hann hefur starfað sem sjó-

maður. Nú er hann kominn með 
glænýtt bretti sem er algjör nýj-
ung á Havaíeyjum.

„Þetta er frekar langt og stórt 
bretti og svo er ég með ár til að 
ná öldunum fyrr. Þá þurfa þær 
ekki að vera jafn góðar,“ segir 
Guðmundur. Hann hefur búið í 
mörg ár í Vestmannaeyjum og 
segir að aðstæður þar séu mjög 
góðar. „Það er leyndardómur-
inn við þetta. Aðstæðurnar við 
Ísland geta oft verið miklu betri 
en maður heldur,“ segir hann.

Guðmundur segir að bestu 

aðstæðurnar skapist þar sem 
straumur í sjónum kemur upp 
að grynningu, þá lyfti aldan sér 
upp og verði brött. En hann segir 
að líka sé hægt að vera í fjöru og 
mikið sé af góðum brettafjörum 
við Ísland. „Við erum úti í miðju 
Atlantshafinu og það er nóg af 
róti.“

Hitastig sjávar getur farið 
niður í örfáar gráður yfir vet-
urinn en Guðmundur segir að 
það skipti ekki miklu máli fyrir 
ástundun sportsins. Aðalmálið 
sé lofthitinn. „Við búum í köldu 

lofti og það eru ekkert margir 
sem sækja í það að klæða sig í og 
úr blautum galla í frosti,“ segir 
hann. 

Guðmundur klæðist blautbún-
ingi á brimbrettinu og segir lík-
amann fljótan að kólna niður 
ef kalt er í veðri en það venjist 
fljótt. 

„Þetta er eins og að vera sjó-
maður, manni er kannski kalt 
á puttunum til að byrja með en 
eftir nokkur ár er maður orðinn 
vanur þessu,“ segir hann. 

  ghs@frettabladid.is

AÐSTÆÐUR BETRI „Aðstæðurnar við Ísland geta oft verið miklu betri en maður held-
ur,“ segir Guðmundur Víglundsson sjómaður.  MYNDIR/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

Brunar á brimbretti við Eyjar
VÍGALEGUR Á BRETTINU Guðmundur er vígalegur á brettinu í blautbúningi með 
hjálm og ár til að ná öldunum fyrr. Hann segir líkamann fljótan að kólna niður ef kalt 
er í veðri.

SKÓLAR „Nemendur eru afskap-
lega þakklátir,“ segir Lárus H. 
Bjarnason, rektor Menntaskólans 
við Hamrahlíð. Þar er gerð tilraun 
með ókeypis hafragraut á morgn-
ana.

„Þetta hefur áður verið nefnt í 
hálfkæringi og ég ákvað bara að 
taka af skarið. Hafragrautur er 
ekki dýr vara og mér þótti þetta 
eiga vel við á þessum tíma þótt 
ég líti ekki eingöngu á þetta sem 
kreppuráðstöfun,“ segir rektor.

Tilraunin hófst í síðustu viku. 

Fram á vor eiga nemendur kost á 
ókeypis hafragraut alla morgna 
nema á mánudögum. Grauturinn 
er gerður í eldhúsi starfsmanna og 
framreiddur af rektor og öðrum 
skólastjórnendum. Lárus segir að 
fyrsta daginn hafi færri en hundr-
að þegið hafragrautinn en aðsókn-
in hafi stigvaxið og nú fái um tvö 
hundruð sér graut. „Það kom mér 
þægilega á óvart því fyrirfram 
hafði maður haldið að hafragraut-
ur væri ekki matur að allra skapi.“ 
 - gar

Nemendur í MH þakklátir fyrir nýja tilraun hjá rektor:

Hafragrautur slær í gegn

Í ASKANA LÁTINN Lárus H. Bjarnason, rektor MH, skammtaði nemendum heitan 
hafragraut í morgunmat í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Eins og alltaf þegar íslenskur maður fær þessa 
spurningu er svarið „allt gott“ það eina sem 
gildir,“ segir Hafþór Ragnarsson, verkefnastjóri 
hjá Blindrabókasafninu og fyrrverandi skáld. 
„En stærsta málið þessa dagana er fyrirhug-
uð staðfesting sonar míns á skírn sinni sem 
fór fram árið 
1996, sem 
sagt ferming 
og veisla á eftir 
með öllu tilheyr-
andi hinn 9. apríl 
næstkomandi. Það vill 
svo skemmtilega 
til að ferming-
una ber upp á 
afmælisdag hins 
frábæra knatt-
spyrnumanns Robbie 

Fowler, og vonast ég auðvitað til þess að son-
urinn eigi eftir að feta í fótspor hans. Ég býst þó 
ekki við að það verði sígarettur í skríni á borðinu 

eins og var í minni fermingarveislu,“ segir 
Hafþór og yljar sér við minninguna.

Hluti af starfi Hafþórs felst í að lesa 
inn hljóðbækur. „Ég var að ljúka við 
að lesa Rökkurbýsnir eftir Sjón og 
fannst hún bara rökkur-býsna góð. 
Sautjánda öldin sem sögutími vekur 

mönnum oft ugg en þetta er stór-
skemmtilegur tími í sögu okkar, 

enda fátt eins heillandi og illa 
lyktandi kuklarar. Svo stendur 
fyrir dyrum fyrsta leikhús-
ferðin mín í tvö ár og varð 
Dubbeldusch eftir hinn ágæta 
Björn Hlyn í Hafnarfjarðarleik-
húsinu fyrir valinu.“ 

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA?  HAFÞÓR RAGNARSSON VERKEFNASTJÓRI

Fyrsta leikhúsferðin í tvö ár
Allur varinn hafður á 

„Það var gerð svona 
hnakkaprufa, við fengum 
nokkra menn sem hafa ekk-
ert pælt í svona málum til að 
horfa á myndina og þeir voru 
alveg gapandi.“ 

ANDRI SNÆR MAGNASON UM 
KVIKMYNDINA DRAUMALANDIÐ, 
SEM FRUMSÝND VERÐUR INNAN 
SKAMMS.

Morgunblaðið, 12. mars.

Bláþúfa 

„Íslandsmeistarinn í snjó-
brettum segir að eftir þetta 
séu Bláfjöllin bara þúfa í 
samanburði.“ 

UNNAR GARÐARSSON, EIGANDI 
ÓBYGGÐAFERÐA, SEM BJÓÐA UPP 
Á BRETTAFERÐIR Á HEKLU. 

Fréttablaðið, 12. mars.

Efnilegustu og áhugasömustu 
skákkrakkar landsins munu taka 
þátt í skákmóti í Stykkishólmi 
laugardaginn 14. mars á afmæl-
isdegi Árna Helgasonar, heið-
ursborgara Stykkishólms, en 
hann hefði orðið 95 ára þennan 
dag. Mótið er haldið í minningu 
hans og þess æskulýðsstarfs sem 
hann vann í Stykkishólmi um 
áratugaskeið.   

Meðal keppenda er 20 manna 
hópur úr Rimaskóla en í þeim 
hópi eru nemendur sem eru 
Norðurlandameistarar grunn-
skóla í skák og Íslandsmeistar-
ar barnaskólasveita árið 2009. 
Börn og unglingar sem tekið 
hafa þátt í Evrópu- og heims-
meistaramótum barna á vegum 
Skáksambands Íslands taka þátt 
í mótinu auk fulltrúa frá skákfé-
lögum víðs vegar um land sem 
teflt hafa um þátttökurétt í sinni 
heimabyggð. 

Teflt til heiðurs 
Árna Helgasyni

TIL HEIÐURS ÁRNA Ungir skákmenn 
munu spreyta sig um helgina.

■ Gosdrykkurinn Fresca naut 
eitt sinn mikilla vinsælda hér á 
landi, þótt nokkuð hafi dregið 
úr vinsældunum hin síðari ár. 
Lyndon B. Johnson, 36. forseti 
Bandaríkjanna, var mikill Fresca-
aðdáandi. Samkvæmt sagn-
fræðingnum Doris Kearns 
Goodwin hélt forsetinn svo 
mjög upp á drykkinn að 
hann lét koma fyrir sér-
stökum Fresca-takka á 
skrifborðinu sínu í Hvíta 
húsinu. Ef Johnson ýtti 
á takkann var þess ekki 
langt að bíða að aðstoð-
armaður hans kæmi 
hlaupandi með ískalt 
Fresca í glasi til að svala 
þorsta forsetans.

FORSETAFRESCA



H E I L S U R Ú M

Comfort Zone rúmin aðlaga sig á ótrúlegann hátt
að líkamanum, hafa einstaka þyngdardreifingu

og veita slökun sem er á fárra færi.

FERMINGARTILBOÐ
30% AFSLÁTTUR!

CASTAWAY
Queen size (153x203)

Verð 220.000 kr.

KK-TILBOÐ
165.000 kr.
= 55.000 kr.
 AFSLÁTTUR!

AVERY
Queen size (153x203)

Verð 155.000 kr.

KK-TILBOÐ
116.250 kr.
= 38.750 kr.
 AFSLÁTTUR!

ADVENTURE

COMFORT ZONE

AVERY ADVENTURE
Queen size (153x203)

Verð 303.900 kr.

KK-TILBOÐ
227.925 kr.
= 75.975 kr.
 AFSLÁTTUR!

COMFORT ZONE
(120x200)

Verð 132.900 kr.

FERMINGARTILBOÐ
93.030 kr.

COMFORT ZONE
(97x200)

Verð 116.900 kr.

FERMINGARTILBOÐ
81.830 kr.

25% AFSLÁTT
10% AUKAAFSLÆTTI.

35% AFSLÁTTUR

Komdu og fáðu þér hágæða rúm á einstöku tilboði.
25% AFSLÁTTUR

Rekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  

VERÐSPRENGJA!

35% AFSLÁTTUR AF KING KOIL HEILSURÚMUM!

TILBOÐÐOÐTTITILTILLBOÐÐÐTTTTIITILBLLB ÐÐOÐÐÐ
KK+REKKJAN

TILBOÐTTTTTTTTIITITITIIIILLLILILLLL ÐÐÐÐOÐOÐOÐÐÐÐÐÐÐÐ
143.000 kr.
= 77.000 kr.
 AFSLÁTTUR!

TILBOÐÐILBOÐTITT ÐITI ÐÐÐTTITTTIITI ÐÐÐÐÐÐ
KK+REKKJAN
TILBOÐTTTITTTITTTITIIIITITITITIIII OÐÐÐÐÐÐÐOÐOÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

100.750 kr.
= 54.250 kr.
 AFSLÁTTUR!

TILBOÐTTITILTILLBLBBOOÐBOOÐÐBOÐB ÐTTTTIITILBLLBBLBBOBBOOOÐBOOÐOÐÐÐÐ
KK+REKKJAN

TILBOÐTTTTTTTTIITITITIIIILLLILILLLLBBLBLBLBBBBBBBBBBBBOOOBOBOOOOOOOOÐÐÐÐOÐOÐOÐÐÐOÐÐÐÐÐ
197.535 kr.
= 106.365 kr.
 AFSLÁTTUR!
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FRÉTTASKÝRING: Gjaldþrot Baugs Group

Skotárásir í skólum, þar sem í flestum tilvikum nemi úr viðkomandi skóla mætir 
með skotvopn og skýtur af handahófi á það fólk sem á vegi hans verður, eru 
þekkt fyrirbæri sem dæmi eru um frá mörgum löndum heims. Oftast enda slíkir 
harmleikir með því að árásarmaðurinn eða -mennirnir svipta sig lífi eða deyja í 
skotbardaga við lögreglu. 

Skólaskotárásir  af þessu tagi eru í eðli sínu frábrugðnar öðru ofbeldi í skólum. 
Fjöldamorð í skólum á borð við það sem átti sér stað í gíslatökunni í Beslan í 
Norður-Ossetíu í Suður-Rússlandi árið 2004 er almennt skilgreint sem hryðjuverk. 
Og ofbeldi á borð við hnífaslagsmál, barsmíðar eða ofbeldi tengt gengjastríðum 
er frekar einkennandi fyrir skóla í þéttbýlum stórborgarhverfum þar sem fátækt og 
félagsleg vandamál eru meiri en annars staðar. 

■ Árásarmennirnir?
Í flestum tilvikum skólaskotárása eru árásarmennirnir nemar í skólanum. Þeir 
eru oft einfarar, fórnarlömb eineltis eða þunglyndir, eða einhver blanda af þessu 
þrennu. Ásamt því að hafa aðgang að skotvopni. Sumir þeirra hafa fyrir hinn 
örlagaríka berserksgang sýnt af sér ofbeldishneigð eða áberandi óvenjulega 
hegðun, en það er þó alls ekki einhlítt. Sumir eru bældir drengir sem ekki hafa 
sýnt neina áberandi afbrigðilega hegðun fyrr en þeir einn góðan veðurdag mæta 
blóðþyrstir með alvæpni í skólann. 

■ Aðrar skotárásir?
Meðal þekktustu dæmanna um slíkar árásir er sú sem átti sér stað 
í Columbine-gagnfræðaskólanum í Littleton í Colorado 20. apríl 
1999. Þá mættu tveir skólafélagar, Eric Harris og Dylan Kle-
bold, með alvæpni í skólann og urðu tólf samnemendum og 
einum kennara að bana áður en þeir sviptu sjálfa sig lífi. 27 
til viðbótar hlutu skotsár. Skotárásar-berserksgangurinn sem 
Finninn Matti Saari gekk í iðnskóla í Kauhajoki í Finnlandi 
í september síðastliðnum er dæmi um að slíkir harmleikir 
eru ekki bundnir við fjölmenn lönd á borð við Bandaríkin 
og Þýskaland, heldur geta líka átt sér stað á Norðurlöndum. 

FBL-GREINING:  SKOTÁRÁSIR Í SKÓLUM 

Vansælir nemar 
ganga berserksgang

FINNSKI SKÓLA-
SKOTMAÐURINN 

MATTI SAARI

Gjaldþrot Baugs Group er 
áfall fyrir eigendur félags-
ins, skuldunauta, starfs-
menn og fleiri. Baugur 
seldi Haga, sem reka Bón-
us, Hagkaup og fleiri versl-
anir í júlí í fyrra. Heimild-
ir eru í lögum til að rifta 
samningum þyki eitthvað 
óeðlilegt við kaupin. 

Stjórn Baugs Group ákvað á mið-
vikudag að óska eftir því að félag-
ið verði tekið til gjaldþrotaskipta. 
Það gerði stjórnin eftir að héraðs-
dómur hafði hafnað beiðni félags-
ins um áframhaldandi greiðslu-
stöðvun. Fremur skamman tíma 
ætti að taka að taka félagið til 
gjaldþrotaskipta, en sjálf gjald-
þrotaskiptameðferðin getur tekið 
einhver ár, að mati sérfræðinga.

Eitt af verkefnum skiptastjóra 
er að fara yfir greiðslur og samn-
inga sem gerðir hafa verið síðustu 
misserin fyrir gjaldþrot. Hægt 
er að fara fram á að samningum 
verði rift, sé grunur um að eitt-
hvað óeðlilegt hafi átt sér stað.

Geri skiptastjóri ekki slíkar 
athugasemdir geta kröfuhafar í 
þrotabúið gert slíkar kröfur. 

Seldu fjölskyldufyrirtæki Haga
Baugur Group seldi allar verslan-
ir sínar á Íslandi, sem reknar eru 
undir fyrirtækinu Högum, út úr 
félaginu í júlí 2008. Verslanirnar 
fóru þó ekki langt, kaupandinn 
var félag í eigu Fjárfestingafé-
lagsins Gaums, sem er fjölskyldu-
fyrirtæki Jóns Ásgeirs Jóhannes-
sonar, og eigandi Baugs Group.

Undir Haga heyra til dæmis 
matvöruverslanirnar Bónus, 
Hagkaup og 10-11. Félagið rekur 
einnig fataverslanir hér á landi, 
til dæmis Debenhams, Karen 
Millen, Topshop, og Útilíf. Um 
2.500 manns starfa hjá fyrirtækj-
um Haga, segir Finnur Árnason, 
forstjóri félagsins.

Finnur segir að staða félags-
ins hafi ekki breyst við gjaldþrot 
Baugs Group. Það eigi ekki að 
hafa nein áhrif á Haga.

Útiloka ekki kröfu um Haga
Íslandsbanki og skilanefnd Glitn-
is börðust gegn því í héraðsdómi 
að greiðslustöðvun Baugs Group 
yrði framlengd. Árni Tómasson, 
formaður skilanefndar Glitnis, 
segir of snemmt að tjá sig um það 
hvort þess verði krafist að samn-
ingi um sölu á Högum út úr Baugi 
Group verði rift.

„Það hefur ekkert verið ákveð-
ið í þeim efnum, hvorki af né á,“ 
segir Árni. Hann segir almenn-
ar reglur munu gilda í þessu til-
viki, og fyrst og fremst sé það 
óháðs skiptastjóra að meta hvort 
einhverjir gjörningar sem tilefni 
sé til að rifta hafi verið gerðir í 
félaginu.

„Það hefur engin ákvörð-

un verið tekin af hálfu bankans 
sem lítur að búskiptunum,“ segir 
Ingvi Hrafn Óskarsson, lögmaður 
Íslandsbanka, spurður um kröfu 
tengda sölu Haga. Hann segir að 
eins og almennt í slíkum málum 
verði væntanlega farið yfir samn-
inga sem gerðir hafi verið af 
félaginu síðustu misserin.

Hvorki Íslandsbanki né skila-
nefnd Glitnis hefur útilokað að 
óskað verði eftir því að samning-
um um sölu Haga verði rift.

Hægt að rifta innan tveggja ára
Samkvæmt lögum um gjaldþrota-
skipti er heimilt að rifta svoköll-
uðum gjafagjörningum. Undir 
það falla samningar sem eru 
óeðlilega óhagstæðir fyrir fyrir-
tæki eða einstakling sem er á leið 
í gjaldþrot, segir Stefán Már Stef-
ánsson, lagaprófessor við Háskóla 
Íslands. 

Einnig er heimilt að rifta óeðli-
legum greiðslum á skuldum, til 
dæmis greiðslu með varningi eða 
öðru sambærilegu.

Yfirleitt er ekki hægt að rifta 
samningum sem gerðir voru 
meira en sex mánuðum áður en 
félag fer í þrot. Heimildir eru þó 
rýmri í einhverjum tilvikum, til 
dæmis þegar samningurinn er 
á milli nákominna, segir Stefán. 
Hann segir það dómstóla að meta 
hvort um nákomna aðila sé að 
ræða í hverju tilviki, en slíkt eigi 
yfirleitt við um fjölskyldumeðlimi 
eða móður- og dótturfélög.

Vegna ákvæða um samninga 
milli nákominna er því ekki hægt 
að útiloka að skiptastjóri Baugs 
Group, eða kröfuhafar í þrotabú-
ið, geti krafist þess að samningur 
um sölu á Högum verði felldur út 
gildi, þrátt fyrir að meira en sex 
mánuðir séu liðnir frá sölunni.

Það er ekki einfalt að gera 
kröfu um að samningum sem 
gerðir voru fyrir gjaldþrot fyrir-
tækis verði rift. Sýna þarf fram á 
að eitthvað óeðlilegt hafi verið við 
samninginn, segir Stefán.

Þannig væri ekki hægt að rifta 
samningi um sölu á kókflösku á 

eðlilegu verði, en hafi kókflaskan 
verið seld á tíu krónur gæti verið 
um gjafagjörning að ræða.

Skiptastjóri eða kröfuhafi þurfa 
að höfða mál fyrir dómstólum til 
að rifta þess konar gjafagjörn-
ingum. Þá þurfa þeir að sanna 
að óeðlilega hafi verið staðið að 
málum, til dæmis að fyrirtæki 
hafi verið selt fyrir upphæð undir 
markaðsvirði félagsins.

Ekki hefur verið gert opinbert 
hvað Fjárfestingafélagið Gaumur 
greiddi fyrir Haga, en forsvars-
menn Baugs Group hafa upplýst 
að óháður aðili hafi verið fenginn 
til að verðmeta fyrirtækið áður 
en gengið var frá sölunni. 

Það er því ekki hægt að útiloka 
að hægt verði að krefjast riftun-
ar á samningi um sölu Haga, en 
niðurstaðan úr slíku máli myndi 
væntanlega byggja að mestu á því 
hvort verðmatið hafi verið rétt.

Veltur á mati matsmanna
Ekki er óalgengt að gerðar séu 
kröfur um riftingu samninga í 
gjaldþrotamálum, segir Stefán. 
Reynslan sýni að þegar gjald-
þrotið sé yfirvofandi geri menn 
oft ýmsar ráðstafanir sem þeir 
myndu annars ekki gera.

Afar misjafnt er hversu auðvelt 
er að sanna að eitthvað óeðlilegt 
hafi átt sér stað, segir Stefán. Þó 
sé það ákveðin þumalputtaregla 
að því meiri sem tengsl einstakl-
inga eða fyrirtækja séu, því auð-
veldara sé að sýna fram á óeðli-
lega viðskiptahætti. Þetta sé til 
dæmis þekkt í samningum móð-
urfélags við dótturfélög.

Yfirleitt skiptir samt mestu mat 
dómkvaddra matsmanna á verð-
mæti þess sem talið er að hafi 
verið gefið eða selt með óeðli-
legum hætti. Það mat getur til 
dæmis byggt á markaðsvirði fyr-
irtækis á þeim tíma sem það var 
selt, sé það þekkt.

Ekki útséð með Haga

VERSLANIR Verði það niðurstaða skiptastjóra Baugs Group eða kröfuhafa í þrota-
búið að söluverð Haga hafi verið óeðlilega lágt er möguleiki að þess verði krafist 
að samningnum verði rift. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

GAUMUR

Bretland
Goldsmith*

Aurum*
House of Fraser (35%)

Iceland*
Hamleys*
All Saints*
Whistles*

Jane Norman*
Matthew Williamson*

French Connection (17,99%)
Debenhams (7%)

Mosaic Fashions (49%)
Karen Millen

Principles
Oasis

Warehouse
Coast

Bandaríkin
Saks (8,6%)

Danmörk
Magasin du Nord

Illum
Scandinavian Design & Retail

BAUGUR GROUP
Matvöruverslanir

Bónus
Hagkaup

10-11

Fataverslanir
Debenhams
Karen Millen

All Saints
Warehouse

Topshop
Zara
Oasis

Dorothy Perkins
Coast
Evans
Útilíf

Jane Norman
DAY

Innkaupafyrirtæki
Bananar
Hýsing
Aðföng

BT
Ferskar kjötvörur

HAGAR
Stoðir* (var FL Group)

STYRKUR INVEST

Teymi*
Nyhedsavisen*

STOÐIR INVEST

365 Miðlar*
Fréttablaðið

Stöð 2

SÝN**

 * Ráðandi hlutur
 ** Sér félag í eigu Jóns 
  Ásgeirs Jóhannessonar

Gjaldþrota eða í 
greiðslustöðvun
Í rekstri

FRÉTTASKÝRING
BRJÁNN JÓNASSON
brjann@frettabladid.is

Kr. 21.995*

Nýja S2120 ryksugan frá Miele er lágvær, létt, kraftmikil 
og með stórum poka. Hún fæst í rauðu og bláu.
Parketbursti að andvirði kr. 8.650 fylgir frítt með.

Kynntu þér málið hjá sölumönnum Eirvíkur

Sparaðu
með Miele

TILBOÐ

*tilboð gildir á meðan birgðir endast.

Þú sparar 
kr. 8.650



Fatnaður á alla
fjölskylduna
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Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 45 Velta: 143 milljónir

OMX ÍSLAND 15 OMX ÍSLAND 6
219 -1,76% 563     -3,19%

MESTA HÆKKUN
FØROYA BANKI +0,49%
 
 

MESTA LÆKKUN
ALFESCA - -12,50%
BAKKAVÖR -9,38%
MAREL -4,48%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:  Alfesca 2,80 -12,50% ... Atlantic 
Airways 171,00 +0,00% ... Atlantic Petroleum 240,00 +0,00% ... 
Bakkavör 1,45 -9,38% ... Eik Banki 91,50 +0,00 ... Eimskipafélagið 
0,75 +0,00% ... Føroya Banki 103,00 +0,49% ... Icelandair Group 
11,20 +0,00% ... Marel Food Systems 49,00 -4,48% ... SPRON 1,90 
+0,00% ... Össur 72,80 -3,19%

„Þetta er gleðileg við-
urkenning sem getur 
auðveldað okkur sam-
starf við erlenda aðila 
og aðgang að styrkjum,“ 
segir Kristinn John-
sen, stofnandi og fram-
kvæmdastjóri Mentis 
Cura. 

Fyrirtækið hlaut í gær 
Nýsköpunarverðlaun 
Rannís, Nýsköpunarmið-
stöðvar og Útflutnings-
ráðs árið 2009. Katrín  
Jakobsdóttir mennta-
málaráðherra afhenti 
Kristni verðlaunin undir 
lok þéttsetins Nýsköpun-
arþings, sem haldið var í 
gær. Gestir voru 250 tals-
ins og hafa aldrei verið 
fleiri.

Mentis Cura hefur 
síðastliðin níu ár þróað 
aðferðir til að greina 
heilabilanir með heilarit-
um og nútímamyndgrein-
ingartækni. 

Það stundar viðamiklar klínískar rannsóknir og þróar reiknirit 
sem miðar m.a. að því að styðja við greiningu Alzheimer sjúkdóms-
ins og ofvirkni í börnum.  - jab

Mentis Cura hlaut Ný-
sköpunarverðlaunin

ÁFANGANUM FAGNAÐ Katrín Jakobsdóttir 
menntamálaráðherra og Kristinn Johnsen, stofn-
andi og framkvæmdastjóri Mentis Cura, sem 
heldur verðlaunagripnum á lofti.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Erlendir hlutabréfamarkaðir hafa verið 
skelfilegir á sama tíma og lífeyrissjóðir 
hafa engar varnir gegn styrkingu krón-
unnar,“ segir Hrafn Magnússon, fram-
kvæmdastjóri Landssamtaka lífeyris-
sjóða.

Hrein eign lífeyrissjóðanna nam rétt 
tæpum 1.615 milljörðum króna í janúar-
lok, sem er um 29 milljarða króna lækkun 
frá áramótum, samkvæmt nýbirtu yfirliti 
Seðlabankans um stöðu lífeyrissjóðanna. 
Hlutfallsleg lækkun jafngildir um 1,8 pró-
sentum. 

Erlendar eignir lífeyrissjóðanna námu 
424 milljörðum króna í lok mánaðarins. 
Það jafngildir rétt rúmum fjórðungi af 

heildareign sjóðanna. 
Þær lækkuðu um 50 
milljarða í mánuðinum, 
að mestu leyti vegna 
styrkingar krónunnar. 

Greiningin bend-
ir á að staða lífeyris-
sjóðanna sé sterk þrátt 
fyrir allt enda hafi hún 
numið 112 prósentum af 
vergri landsframleiðslu 
í fyrra, sem þyki mjög 

hátt í alþjóðlegum samanburði en sam-
kvæmt tölum Efnahags- og framfarastofn-
unarinnar (OECD) standa Svisslendingar 
og Hollendingar okkur á sporði.  - jab

HRAFN 
MAGNÚSSON

Lífeyrissjóðirnir varnarlausir 
Fimmtíu milljarðar króna af erlendum eignum lífeyrissjóðanna gufuðu upp á einum mánuði. 
Lífeyrissjóðirnir skora afar hátt í alþjóðlegum samanburði. 
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Tölur í milljörðum króna
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Norræni fjárfestingabankinn (NIB) 
tapaði 281 milljón evra, tæpum 41 
milljarði króna, í fyrra samanborið 
við 69 milljóna evra hagnað í hitt-
iðfyrra. 

Tapið liggur að mestu í afskrift-
um lána, en slíkt hefur ekki sést 
í bókum bankans í áraraðir. Stór 
hluti afskriftanna er vegna falls 
bandaríska fjárfestingabankans 
Lehman Brothers og falls íslensku 
bankanna. Óvissa er um heimtur 
krafna, líkt og segir í tilkynningu. 

Lánveitingar NIB jukust veru-
lega á milli ára í fyrra en heildar-
útlán námu 2,7 milljörðum evra, 
sem hefur hálfum milljarði meira 
en í hittifyrra.

NIB er fjölþjóðleg fjármála-
stofnun í eigu átta landa og fjár-
magnar einkarekin og opinber 
verkefni í og utan aðildarríkjanna. 
 - jab

NIB afskrifar 
Íslandslánin

HLUTHAFAR BANKANS*
Land Hlutfall
Svíþjóð 36,7%
Danmörk 21,3%
Noregur 19,1%
Finnland 18,5%
Litháen 1,6%
Lettland 1,1%
ÍSLAND 0,9%
Eistland 0,7%

 * HEIMILD: NIB
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– Mest lesið

Straumur hafði samið við 
kröfuhafa um framleng-
ingu stærstu lána þegar 
skilanefnd tók lyklavöldin á 
mánudag. Fjármálayfirvöld 
ýmist kannast ekki við mál-
ið eða neita að tjá sig. 

„Ég veit ekki til þess að ráðu-
neytið hafi vitneskju um þetta,“ 
segir Gylfi Magnússon viðskipta-
ráðherra, spurður um samkomu-
lag Straums við kröfuhafa sem 
lá á borðinu á föstudag í síðustu 
viku og átti að tryggja að bank-
inn gæti staðið við skuldbind-
ingar sínar með eignasölu fram 
í ágúst. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
Fjármálaeftirlitinu hefur verið 
fylgst með starfsemi Straums og 
það upplýst um áform bankans. 
Það fjalli ekki um einstök atriði 
er varði slík áform. 

Straumur er með lán upp á 166 
milljónir evra, jafnvirði 24 millj-
arða króna, á gjalddaga á öðrum 
ársfjórðungi en rúmar fjörutíu 
milljónir á seinni hluta árs. Hluti 
þess var afgangur af endurfjár-
mögnun bankans í desember. 

Í samkomulaginu við kröfu-
hafa fólst að gjalddagar lána 
upp á rúmar 130 milljónir evra 
í maí færðust yfir á þriðja árs-
fjórðung. Tímann átti að nýta í 
aðhaldsaðgerðir, svo sem með 
sölu eigna. Andvirðið átti að nota 
til að greiða lánin.

Skilanefnd bankans og stjórn-

endur kynntu kröfuhöfum stöð-
una á fundi í gær.    

Eins og fram hefur komið var 
lausafjárstaða Straums þröng 
í síðustu viku eftir útstreymi 
af innlánsreikningum og vant-
aði tæpar átján milljónir evra 
upp í greiðslu á láni á gjald-
daga á mánudag. Óvíst er hvort 
sú upphæð hefði dugað nema til 
skemmri tíma en sú hætta var 
fyrir hendi að útstreymi héldi 
áfram af innlánsreikningum. Við 

það gæti lausafjárskortur hrjáð 
bankann fljótlega á ný. 

Unnið hefur verið hörðum 
höndum að eignasölu hjá Straumi 
síðan í haust. Líkt og fram kom 
í Markaðnum á miðvikudag er 
uppskeran að skila sér en gert er 
ráð fyrir að sala eigna fyrir 200 
milljónir evra, jafnvirði tæpra 
30 milljarða króna, komi inn á 
reikning bankans á næstu mán-
uðum. 

 jonab@markadurinn.is

Straumur samdi við 
kröfuhafa í síðustu viku

FORSTSTJÓRINN FYRRVERANDI OG STJÓRNARFORMAÐURINN Óvíst er hvort 
skammtímalausn upp á átján milljónir evra hefði getað fleytt Straumi yfir erfið-
asta hjallann. Meira lánsfé hefði þurft að koma til.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Straumur sendi frá sér tilkynningu í gær þar sem fram kemur að í desember 
hafi bankinn fengið að láni 133 milljónir evra frá erlendum lánastofnunum 
til að endurgreiða hluta af láni sem var þá á gjalddaga. Mismunur á upp-
hæð lánsins sem var á gjalddaga, og nýja lánsins, var greiddur meðal annars 
með veðláni (repo) frá Seðlabanka Íslands að upphæð 50 milljónir evra. 

Þá segir að Straumur hafi tilkynnt til Kauphallar um endurfjármögnun á 
133 milljónum evra eins og reglur geri ráð fyrir. Ekki hafi verið ástæða til að 
tilkynna um viðkomandi veðlán frekar en önnur veðlán sem bankinn hafi 
tekið hjá Seðlabankanum, enda slíkt ekki venja hjá öðrum bönkum.

LÁNIÐ FRÁ SEÐLABANKANUM





Opið mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00, fimmtudaga 09:00 - 18:30, föstudaga 09:00 - 19:00 og laugardaga 10:00 - 16:00, lokað sunnudaga.

Ís lenskir dagar

Brauðhúsið Grímsbæ

verð frá 410,kr.

Yndis Túnfisksalat

445,kr. Yndis Krabbasalat

360,kr.

Lífrænt jógúrt 170ml

85,kr./stk.

Lífrænt Grísk jógúrt 500ml

485,kr.

Lífrænt Skyr 500ml

346,kr.

Fjallagrös heil 50g

460,kr.
Þarasósa 350ml

478,kr.
Söl 70g

567,kr.

Gríms Hvítlauksbuff

499,kr.
ÁÐUR 624,kr.

Baunabuff 1kg

1.649,kr.
ÁÐUR 1.941,kr.

Byggbuff eða Byggsalat

462,kr.
ÁÐUR 544,kr.

Gríms Gulrótar og 
linsubaunabuff

499,kr.
ÁÐUR 624,kr.

Lífrænt Rifsberja-, krækiberja- 
og bláberjahlaup

449,kr./stk.

ÁÐUR 554,kr./stk.

Indverskar pönnukökur

582,kr.
ÁÐUR 685,kr.

Tikka Masala

536,kr.
ÁÐUR 631,kr.

12. - 21. mars
Vörukynningar  alla dagana



Sóley Hugarró

948,kr.

Villikrydd

421,kr.
Blóðberg krydd

421,kr.

Lýsi Sportþrenna C3

995,kr.

Omega-3 250 perlur

1.478,kr.

Lýsi Æskubrunnur

1.890,kr.
Þorskalýsi 500ml

598,kr.
Krakkalýsi 240ml

398,kr.

Fótagaldur 35ml

1.240,kr.
ÁÐUR 1.550,kr.

Bossagaldur 35ml

1.240,kr.
ÁÐUR 1.550,kr.

Byggmjöl steinmalað

262,kr.
ÁÐUR 309,kr.

Bygg malað

228,kr.
ÁÐUR 268,kr.

Heilhveiti steinmalað

362,kr.
ÁÐUR 425,kr.

Lýsi Heilsutvenna

588,kr.
ÁÐUR 689,kr.

Omega-3 Forte hylki

848,kr.
ÁÐUR 998,kr.

Sóley Græðir 15ml

816,kr.
ÁÐUR 1.632,kr.

Sóley Kisstu mig 15ml

995,kr.
ÁÐUR 2.040,kr.

Þorskalýsi 500 perlur

1.049,kr.
ÁÐUR 1.235,kr.

Lýsi Omega-3 fiskiolía

498,kr.
ÁÐUR 598,kr.

Voxis hálstöflur

178,kr.
ÁÐUR 198,kr.

Saga Memo f. minnið

1.531,kr.
ÁÐUR 1.732,kr.
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS
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UMRÆÐAN 
Helgi Áss Grétarsson skrifar um frum-
varp um breytingar á stjórnarskrá 

Að áliti margra lögspekinga þarf að 
breyta stjórnarskránni svo að Ísland 

geti gengið í Evrópusambandið (ESB). 
Þetta byggir fyrst og fremst á því að 
við inngöngu í ESB yrði óhjákvæmilega 
umfangsmikið framsal ríkisvalds sem 
myndi brjóta í bága við 2. gr. stjórnarskrár-
innar um þrískiptingu ríkisvalds. Fyrir Alþingi 
liggur nú frumvarp um breytingar á stjórnar-
skránni en engar tillögur eru lagðar fram í frum-
varpinu sem veita heimildir til framsals ríkisvalds 
eða önnur frávik frá 2. gr. stjórnarskrárinnar. 

Fyrsta málsgrein 1. gr. téðs frumvarps til breyt-
inga á stjórnarskrá er svohljóðandi: „Náttúruauð-
lindir sem ekki eru háðar einkaeignarrétti eru 
þjóðareign. Ríkið fer með forsjá þeirra, vörslu 
og ráðstöfunarrétt og hefur eftirlit með nýtingu 
þeirra í umboði þjóðarinnar eftir því sem nánar er 
ákveðið í lögum.“ Sé litið til ummæla í greinargerð 
með frumvarpi til stjórnskipunarlaga þá má ætla 
að fyrri málsliðurinn kveði m.a. á um að ríkinu 
sé fenginn eignarréttur á þeim náttúruauðlindum 
sem enginn annar lögaðili eða einstaklingur hefur 
sannað eignarrétt sinn á. Um síðari málsliðinn er í 
greinargerð m.a. fullyrt að hann feli í sér sambæri-
legar heimildir ríkisvalds og almennt leiði af full-
veldisrétti ríkja. 

Í 2. ml. 2. mgr. 1. gr. frumvarpsins er kveðið á um 
að náttúruauðlindir í þjóðareign megi ekki selja eða 
láta varanlega af hendi.  

Frumvarpstillagan um auðlindaákvæði 
í stjórnarskrá hlýtur að vera bundin þeim 
forsendum að allar náttúruauðlindir séu 
eignarhæfar í sjálfu sér og að fiskveiði-
réttindi í íslenska fiskveiðistjórnkerfinu 
séu ekki háð einkaeignarrétti. Séu þessar 
forsendur réttar, sem hér er engin afstaða 
tekin til, þá hljóta orðin „ríkið fer með for-
sjá þeirra, vörslu og ráðstöfunarrétt“ í 1. 
gr. auðlindaákvæðisins að hafa þýðingu í 
skilningi eignarréttar, þ.e. ríkið öðlast þær 
heimildir sem felast í þjóðareignarhugtak-

inu. Framanrakin ummæli í greinargerð, sem gefa 
til kynna að eingöngu sé um fullveldisrétt ríkisins 
að ræða, víkja vart texta ákvæðisins til hliðar.  

Geri Ísland aðildarsamning við ESB eru veruleg-
ar líkur á að engar varanlegar undanþágur fáist frá 
hinni sameiginlegu fiskveiðistefnu sambandsins. 
Standist forsendur þær sem liggja til grundvall-
ar auðlindaákvæðinu hefði innganga Íslands í ESB 
væntanlega í för með sér að íslenska ríkið hefði 
ekki „forsjá, vörslu og ráðstöfunarrétt“ fiskveiði-
auðlindarinnar á Íslandsmiðum. Verði auðlindaá-
kvæðið að lögum mun innganga Íslands í ESB vera 
brot á ákvæðinu. 

Sú framtíðarsýn er málefnaleg að Ísland eigi að 
ganga í ESB. Í stað þess að breyta stjórnarskránni 
í þá veru að engar lagalegar tálmanir séu því í vegi 
er nú lagt til að bætt verði ákvæði í stjórnarskrá 
sem geri slíka inngöngu að öllum líkindum torsótt-
ari. Þetta eru merkileg tíðindi, ekki síst ef miðað er 
við þjóðfélagsumræðuna síðustu misseri um aðild 
Íslands að ESB.

Höfundur er lögfræðingur.

Auðlindaákvæðið og ESB-aðild

HELGI ÁSS 
GRÉTARSSON

F
yrsta opinbera skýrslan sem ríkisstjórn Íslands hefur 
látið vinna um áhættumat fyrir landið var kynnt í utan-
ríkisráðuneytinu á miðvikudag. Hana vann sérskipaður 
starfshópur sem Valur Ingimundarson, prófessor í sagn-
fræði við Háskóla Íslands, fór fyrir. 

Niðurstöður skýrslunnar bera því vitni, að markviss stefnumót-
un í öryggis- og varnarmálum á grundvelli slíks áhættumats hefur 
í raun ekki átt sér stað á Íslandi í áratugi. Allt frá því varnarsamn-
ingurinn var gerður við Bandaríkin árið 1951 og vel fram yfir 
lok kalda stríðsins 40 árum síðar var sem íslenzk stjórnvöld létu 
sér nægja að láta Bandaríkjamenn um að skilgreina hverjar væru 
varnarþarfir landsins. Skorturinn á trúverðugu eigin mati á varn-
arþörfum og öryggismálum landsins veikti samningsstöðu Íslend-
inga í viðræðunum við bandarísk stjórnvöld um framtíð varnar-
samstarfsins og veru bandarísks herliðs hér á landi. Þetta hefur 
skýrt komið fram í nýlegum rannsóknum, svo sem í bók Gunnars 
Þórs Bjarnasonar, „Óvænt áfall eða fyrirsjáanleg tímamót“. 

Hin nýja skýrsla um áhættumat er því markverður áfangi að 
því að íslenzk stjórnvöld skapi trúverðugar, faglegar forsendur 
fyrir eigin stefnumótun í þessum mikilvæga málaflokki. En betur 
má ef duga skal. Það verkefni sem þessi „ad hoc“-starfshópur 
sinnti er verkefni sem í öðrum löndum er í höndum varanlegra 
stofnana. Við vinnslu skýrslu sinnar leituðu starfsmenn starfs-
hópsins ríkulega í smiðju slíkra stofnana, svo sem norsku utanrík-
ismálastofnunarinnar NUPI, norsku varnarmálastofnunarinnar 
IDF, dönsku utanríkismálastofnunarinnar DIIS, og fleiri. 

Það heyrir til grundvallarþátta hlutverks ríkisvaldsins í hverju 
fullvalda ríki að tryggja öryggi borgaranna. Það er síðan grundvall-
arþáttur í að gegna þessu hlutverki að stöðugt endurmat fari fram 
á forsendum öryggis- og varnarmálastefnu ríkisins. Með öðrum 
orðum, að áhættumat af því tagi sem hin nýja skýrsla fjallar um sé 
í stöðugri endurskoðun til að hægt sé að laga viðbragðsáætlanir og 
aðrar ráðstafanir yfirvalda í þágu öryggis borgaranna að breyttum 
aðstæðum, um leið og breytingar á þeim eiga sér stað. 

Í skýrslunni er rætt um þær breytingar á áhættumatinu sem 
hrun fjármálakerfisins síðastliðið haust kallaði á. Hefði skýrslan 
komið út í september væri hún sem sagt nú þegar úrelt. Þetta 
sýnir hvernig slíkt mat þarf að vera í sívinnslu til að öryggis-
hagsmuna þjóðarinnar sé gætt sem skyldi. 

Sú sívinnsla þarf annars vegar að fara fram í ráðuneytum. Hins 
vegar þarf þetta sífellda endurmat á öryggismálum þjóðarinnar 
að vera í höndum óháðra sérfræðinga sem hafa það að aðalstarfi 
að fylgjast með, hugsa og skrifa um þessi mál. Vísir að metnaði 
af hálfu ríkisvaldsins til að skapa forsendur til að slík starfsemi 
fái þrifizt hér á landi er nýgerður samstarfssamningur utanrík-
isráðuneytisins við Alþjóðamálastofnun HÍ. Eins þarf Alþingi að 
geta leitað sér sérfræðiráðgjafar við sitt mat á utanríkis- og örygg-
ismálum þjóðarinnar. Á hinum Norðurlöndunum hafa þjóðþingin 
brugðizt við þessari þörf með því að halda úti stofnunum á borð við 
NUPI og DIIS. Vel væri ef hliðstætt tækist hér á landi. 

Skýrsla um áhættumat fyrir Ísland: 

Mat sem ætti að 
vera í sívinnslu

AUÐUNN ARNÓRSSON SKRIFAR

SPOTTIÐ

Í húsasundi 
Helga Sigrún Harðardóttir, þingmað-
ur Framsóknarflokksins, verður seint 
sögð læðast með veggjum. Það bar 
frammistaða hennar á Alþingi í gær 
vitni um í umræðum um Icesave-
reikningana. Helga Sigrún spurði 
meðal annars hvers vegna það 
væri ekki talið þjóna hagsmunum 
Íslands að stjórnvöld létu reyna á 
hvort skuldbindingar ríkisins væru í 

samræmi við alþjóðalög: 
„Er það vegna þess að 
íslenskir ráðamenn létu 
hræða sig með Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum inn í 
húsasund og leystu svo 

bara niður um sig?“ 
spurði Helga Sigrún 
á Alþingi í gær. Hafi 

einhverjum þótt nóg um þegar Helga 
Sigrún ásakaði ríkisstjórnina fyrir 
„helvítis lyddugang“ á dögunum, er 
hætt við að þetta bersögla líkingamál 
hafi riðið þeim sömu að fullu. 

Baðst afsökunar
Fréttablaðið greindi frá því á dögun-
um að Ásmundur Stefánsson, nýráð-
inn bankastjóri Nýja Landsbankans, 
hafi móðgað starfsfólk með óviðeig-
andi tilvísun í helför nasista. Sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
var málið tekið fyrir hjá bankaráði 
og í framhaldinu baðst Ásmundur 
afsökunar á orðum sínum.  

Blóð, blóð og aftur blóð
Líkamsvessar eru sumum prófkjörs-
frambjóðendum hugleiknir, til dæmis 

fara tveir frambjóðendur Sjálfstæð-
isflokksins fram undir hinu seiðandi 
slagorði „Nýtt blóð á vígvöllinn“. Í 
þættinum Krossgötum á Rás 1 gagn-
rýndi frambjóðandi Vinstri grænna 
prófkjör stjórnmálaflokkanna á þeim 
forsendum að þeir sem ætluðu sér 
að ná árangri þyrftu að „vaða blóð 
upp að mitti“. Hér skal ekki efast 
að þátttaka í stjórnmálum útheimti 

mikla baráttu, sem getur jafnvel 
orðið heiftúðug þegar verst lætur 
– en hvernig væri ef fram-

bjóðendur drægju aðeins 
úr hástiginu, slepptu að 
minnsta kosti blóðsúthell-
ingunum í málflutningi 
sínum? Þetta er jú bara 
pólitík. 

bergsteinn@frettabladid.is



Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

„Ég hef nú oft verið nefnd kart-
öflukonan á Íslandi,“ segir Sigríð-
ur Valdís Bergvinsdóttir glaðlega 
en hún er dóttir kartöflubónda og 
því alin upp við kartöflurækt. 

Hún segist alltaf hafa verið hrif-
in af kartöflum og noti þær mikið í 
matseld. „Það lá því beint við að fá 
mig til að sjá um að hefja kartöfl-
una á hærra plan á alþjóðlegu ári 
kartöflunnar árið 2008,“ segir Sig-
ríður sem var tilnefnd til samfé-
lagsverðlauna Fréttablaðsins fyrir 
að stýra átakinu af miklum metn-
aði og fyrir að sýna mikinn frum-
leika í kynningarstarfi sínu.

Sigríður gefur hér lesendum 
tvær uppskriftir, annars vegar 
að innbökuðum kartöflum og hins 
vegar að kartöflulummum.

„Ég ólst upp við að fá alltaf eftir-
rétt í sveitinni, það tíðkast nú ekki 
hjá manni í dag, en er þó skemmti-
legt til tilbreytingar,“ segir Sigríð-
ur en lummurnar eru að hennar 
sögn gömlu góðu ömmulummurn-
ar en bara búið að bæta kartöflum 
út í þær.  solveig@frettabladid.is

Oft nefnd kartöflukonan
Sigríður Valdís Bergvinsdóttir var útnefnd til Samfélagsverðlauna Fréttablaðsins fyrir að hefja kartöfluna 
á hærra plan á ári kartöflunnar árið 2008. Hér gefur hún lesendum uppskriftir að góðum kartöfluréttum.

Sigríður Valdís Bergvinsdóttir heldur mikið upp á kartöflur og er hér með tvo kartöflurétti. Innbakaðar kartöflur og kartöflulumm-
ur í eftirrétt. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA.IS

LUMMUR OG INNBAKAÐAR KARTÖFLUR
með íslensku grænmeti og kartöflubollum FYRIR 6

KARTÖFLURÉTTUR
800 g kartöflur
2 gulrætur
1 paprika
fersk steinselja og blóð-
berg.
1 stk. piparostur
¼ l rjómi
1 kg folaldakjöt

Gerdeig
5dl vatn
400 g hveiti
300 g íslenskt byggmjöl 
(Þorvaldseyri)
300 g soðnar kartöflur 
stappaðar
1 bréf þurrger
1 tsk. salt
½ dl ólífuolía

Allt hráefni í gerdeig 
sett í hrærivél og 
hnoðað saman, látið 
hefast í hálftíma, þá eru 

mótaðar kúlur.

Kartöflurnar eru soðnar 
og skornar í litla bita, 
gulræturnar og papr-
ikan skorin smátt og 
létt brúnað á pönnu, 
steinselju bætt út í. Pip-
arosturinn er bræddur í 
rjómanum, kartöflunum 
og grænmetisblönd-
unni bætt út í ásamt 
blóðberginu.

Skerið kjötið í bita og 
brúnið í olíu á pönnu, 
saltið og piprið. Sjóðið 
kjötið í um 30 mínútur, 
bætið salti og pipar út 
í vatnið eftir þörfum. 
Látið nokkur lárviðar-
lauf út í. Hristið saman 
vatn og hveiti og jafnið 
sósuna beint í pottinn 
og setjið sósulit út í.

Takið 8 kúlur af gerboll-
unum, fletjið þær út og 
setjið kartöflufyllingu 
innan í og búið til 
hálfmána, setjið á plötu 
ásamt gerbollunum, 
penslið með eggi, stráið 
fræjum að vild yfir og 
bakið í ofni við 200 
gráður í 20 mínútur.

KARTÖFLULUMMUR
500 g hveiti
1 tsk. lyftiduft
1 tsk. natron
½ tsk. salt
7 dl mjólk
300 g soðnar kartöflur 
stappaðar
vanilludropar.

Steiktar á pönnu og 
bornar fram heitar 
með rabarbarasultu og 
ískúlu.

SKAFTFELLINGAMESSA  verður í Breiðholts-

kirkju í Mjódd klukkan 14 á sunnudaginn en þetta 

er fjórða árið í röð sem messan er haldin. Félagar úr 

kirkjukórum Austur-Skaftafellssýslu koma að austan og 

taka þátt í messunni ásamt sóknarprestum sínum.
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framlengt til 29. mars

Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207
Netfang perlan@perlan.is - Heimasíða www.perlan.is

Hinn árvissi 4ra rétta „Allt í steik“ seðill gleður 
bragðlaukana. Skyldumæting fyrir alla sem 

unna góðum mat á góðu verði.

Tilvalið fyrirárshátíðina!

HRÁSKINKA „PROSCIUTTO“
með fíkjum, salati og ferskum parmesanosti

RJÓMALÖGUÐ HUMARSÚPA
með humarfrauði

MARINERAÐUR KÁLFAHRYGGUR Á BEINI
með ristuðu grænmeti, kartöflumauki

og hunangskryddsósu (4.590 kr.)

ÖND
með appelsínusósu og kartöfluköku (5.590 kr.)

NAUTALUND
Béarnaise með grilluðu hvítlauksristuðu spínati 

og sperglum (6.590 kr.)

LOGANDI CRÈME BRÛLÉE
með súkkulaði ís  

1

2

3

4

VELDU MILLI ÞRIGGJA AÐALRÉTTA

Nýr A la Carte hefst 30. mars!
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„Við erum fjórir mjög ólíkir töfra-
menn sem ákváðum að setja saman 
flotta sýningu fyrir fjölskylduna 
þar sem heimur töfra og dirfsku 
opnast áhorfendum,“ segir John 
Thomasson töframaður og held-
ur áfram: „Ég er dularfullur sjón-
hverfingamaður sem lætur hluti 
svífa, skýtur spilum um loftið og 
gerir ótrúlega hluti. Lalli töfra-
maður er fyndinn en allt er að mis-
takast hjá honum, höndin að detta 
af og svoleiðis. Pétur pókus er hins 
vegar með hálfgert mikilmennsku-
brjálæði, mikið glimmer og drag-
andi dót út úr munninum á sér. 
Lee, eða sirkustrúðurinn Wally, er 
snillingur í sirkuslistum og sýnir 
blöndu af líkamlegum hæfileik-
um og dirfskufullum, drungalegri 
atriðum þar sem hann gengur á 
gleri og þess háttar.“

Haldnar verða fjórar sýningar 
í Iðnó. Sú fyrsta er í kvöld, föstu-
daginn þrettánda, klukkan 20.30, 
tvær verða á morgun klukkan 15 
og 20.30 og sú síðasta á sunnudag-
inn klukkan 16. „Við kostum þetta 
allt sjálfir en miðaverð er ein-
ungis 1.000 krónur og er ætlað að 
dekka kostnað við sýninguna. Ég 
tel að allir þurfi á einhvers konar 
töfrum að halda í sínu daglega lífi 
til að trúa því að það sé tilgangur 
með þessu öllu, að lífið sé meira en 
bara það sem við sjáum með berum 
augum eða snertum með fingrun-
um. Lífið er uppfullt af töfrum. Á 
hverjum degi leynast kraftaverk-
in í kringum okkur og bíða 
þess að við opnum með-
vitund okkar fyrir 
þeim og metum. 
Sýningin okkar, 
Heimur töfra 
og dirfsku, er 
okkar leið til 
að vekja fólk 
til umhugsun-
ar um töfra lífsins,“ 
segir John einlægur og hvetur 

fólk til að fleygja burt dapurleika 
og uppnámi á þeim erfiðu tímum 
sem margir ganga í gegnum um 
þessar mundir. „Við komumst að 
þeirri niðurstöðu um daginn að í 

raun væri betra að láta bara 
töframenn ljúga að 

sér frekar en 
stjórnmála-
menn,“ 
segir John 

og hlær.
Kveikjan að 

sýningunni var sú að John stefn-
ir á nám í töfraskóla í Las Vegas í 
apríl. „Ég er að fara til eins besta 
töfrakennara í heimi sem er búsett-
ur þar og heitir Jeff McBride. Þar 
sem ég hef bara einu sinni áður 
farið á svið langaði mig að koma á 
fót sýningu sem ég gæti tekið þátt í 
og hafði í framhaldinu samband við 
hina töframennina sem sögðu allir 
já. Þannig öðlast ég meiri reynslu 
auk þess að skemmta öðrum í 
góðum félagsskap,“ segir John 
spenntur og hlakkar til kvöldsins. 
Miðar fást á midi.is og í Iðnó.

hrefna@frettabladid.is

Minnum á töfra lífsins
Fjölskylduskemmtun í Iðnó stendur yfir nú um helgina en þar munu töframenn og sirkuslistamaður 
halda uppi fjörinu fyrir jafnt unga sem aldna með sjónhverfingum, sprelli og áhættuatriðum.

 Sirkustrúðurinn Wally 
sveigir sig og beygir.

Hér sjást þrír af kostulegum töframönnum sem stíga á svið í Iðnó í kvöld og næstu 
tvö kvöld. Lalli töframaður er hér í forgrunni en John og Pétur pókus fyrir aftan.
. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VESTURBÆJARSKÓLI  verður með opið hús 

á morgun í tilefni af 50 ára afmæli skólans. Ýmsar 

sýningar og uppákomur verða á göngum skólans en 

nemendur, starfsfólk skólans og foreldrar hafa unnið í 

sameiningu að undirbúningi.

Sérlega þægilegir dömuskór 
úr leðri, skinnfóðraðir

Stærðir: 36 - 41 
Litir: rautt, brúnt 
Verð: 9.685.- 

Stærðir: 36 - 41 
Litir: Rautt, brúnt og svart 

Verð: 9.685.- 

stærðir: 37 - 41 
Litur: svart 

Verð: 14.450.- 

Slys á börnum
– námskeið

Kópavogsdeild Rauða krossins heldur námskeiðið 
Slys á börnum 20. og 22. okt kl. 18-21 í Hamraborg 11, 2 hæð. 
Á námskeiðinu er fjallað um varnir gegn slysum á börnum og 
orsakir slysa almennt, þroska barna og slys sem tengjast aldri. 
Leiðbeint er í skyndihjálp við barnaslysum og áverkum af ýmsu
tagi, endurlífgun barna, andlegum undirbúningi við komu barna
á sjúkrahús o.fl.

Námskeiðið getur gagnast öllum þeim sem umgangast börn
hvort sem er í starfi eða daglegu lífi.

Námskeiðsgjald: 6.500 kr. á mann en 5.000 krónur ef maki eða
eldra systkini tekur líka þátt.

Leiðbeinandi er Sigríður K. Sverrisdóttir, hjúkrunarfræðingur.
Innifalin eru námskeiðsgögn og þátttökuskírteini.

Sjálfboðamiðstöð Hamraborg 11    www.redcross.is/kopavogur     opið virka daga kl. 10-16

Frekari upplýsingar má fá með því að hringja í síma 554 6626
eða senda tölvupóst á kopavogur@redcross.is.

Skráning er til 14.mars

Kópavogsdeild Rauða krossins heldur námskeiðið
Slys á börnum 23. og 24. mars kl. 18-21 í Hamraborg 11, 2 hæð.

Á námskeiðinu er fjallað um varnir gegn slysum á börnum og
orsakir slysa almennt, þroska barna og slys sem tengjast aldri.
Leiðbeint er í skyndihjálp við barnaslysum og áverkum af ýmsu
tagi, endurlífgun barna, andlegum undirbúningi við komu barna
á sjúkrahús o.fl.

Námskeiðið getur gagnast öllum þeim sem umgangast börn
hvort sem er í starfi eða daglegu lífi.

Frekari upplýsingar fást í síma 554 6626 eða
með tölvupósti á kopavogur@redcross.is.

Skráning er til 20. mars.
Síðumúla 3 • Reykjavík • Sími 553 7355

Opið virka daga 11-18, laugard. 11-15

Frábært úrval af
AÐHALDSUNDIRFÖTUM

Ný sending

Auglýsingasími

– Mest lesið

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Frábær fjölskylduskemmtun um 
helgina í Reiðhöllinni í Víðidal. 

Stórsýningin Æskan og hestur-
inn 2009 fer fram í Reiðhöllinni 
í Víðidal helgina 14. til 15. mars. 
Tvær sýningar verða hvorn dag-
inn, klukkan 13 og 16. 

Það eru hestamannafélögin á 

höfuðborgarsvæðinu og félagið 
Máni í Reykjanesbæ sem standa 
að sýningunni. Atriðin eru fjöl-
breytt og skemmtileg og taka um 
150 börn og unglingar þátt. 

Þetta er frábær fjölskyldu-
skemmtun fyrir alla og er aðgang-
ur ókeypis svo það er um að gera að 
mæta tímanlega til að fá sæti. - drd

Æskan og hesturinn
Um 150 börn og unglingar taka þátt í sýningunni.

Listagilið á Akureyri iðar af lífi 
um helgina þar sem fjöldi nýrra 
sýninga verður opnaður.  

Meðal þess sem verður á dag-
skránni um helgina er opnun sýn-
ingarinnar Góms í DaLí Gallerí 
í dag en þar sýna listamennirn-
ir Georg Óskarsson & Margeir 
Dire.

Á morgun verða opnaðar sýn-
ingarnar Kenjóttar hvatir í Lista-
safninu á Akureyri og myndlista-
sýningin SAM-SPIL í Populus 
Tremula. Eiríkur Arnar sýnir í 
Jónas Viðar Gallerí og listakonan 
YST opnar sýningu sína Ekki án í 
Ketilhúsi. Í Gallerí BOX opnar svo  
sýningin Góða veislu gjöra skal. 

- gs

Opnanir í 
Listagilinu

Listakonan Yst opnar á morgun sýningu 
sína Ekki án í Ketilhúsi.

Nýtt fyrir fermingarnar
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„Ég fékk hugmyndina að Kúpon 
þegar ég var staddur í Kanada 
fyrir jólin, verslaði grimmt og 
fékk mikla afslætti. Ég hafði áður 
verið búsettur í Bandaríkjunum 
og þá nýtt mér afsláttarmiða þar 
sem ég gat, og þá oft hugsað að 
vitaskuld ætti að vera sjálfsagður 
hlutur af daglegum innkaupum 
Íslendinga að geta nýtt sér afslætti 
án þess að þurfa að kaupa sig inn 
í sérstaka klúbba,“ segir Bóas 
Ragnar Bóasson, framkvæmda-
stjóri og hugmyndasmiður Kúpon.
is, sem opnaði með pomp og prakt 
í liðinni viku, eftir að hafa heim-
fært áður vel þekkta hugmynd 
fyrir íslenska neytendur.

„Vestra fékk ég afsláttarmiða 
senda heim í blöðum og aftan á 
kassakvittunum, en sá strax fyrir 
mér að Íslendingar færu seint 
með slík blöð út í búð. Því vildi 
ég koma afslætti fyrir á einum og 
sama staðnum og láta neytendum 

í té kort til að nýta sér afsláttinn,“ 
segir Bóas sem upphaflega ætlaði 
að senda landsmönnum íburðar-
mikið plastkort með segulrönd, en 
ákvað að láta prenta ódýrari kort 
til að sýna fordæmi um sparnað.

„Í staðinn setti ég strikamerki 
aftan á kortin til að fyrirtæki gætu 
líka notfært sér þau og fylgst með 
hversu mikið þau eru notuð. Við-
brögðin hafa verið stórkostleg og 
við setið við símann linnulaust frá 
því á fimmtudag vegna ánægðra 
neytenda og fyrirtækja sem riðu 
á vaðið á kúpon.is. Sem dæmi má 
nefna hárgreiðslustofu sem allt 
fylltist hjá á fyrsta degi og net-
verslun sem hefur vart undan 
að sinna nýjum viðskiptavinum,“ 
segir Bóas og bætir við að enn eigi 
Kúpon eftir að stækka og dafna.

„Á Kúpon verða ýmsir undir-
vefir, eins og smáauglýsingavef-
ur og þjónustu- og útboðsvefur, 
og í gær fór af stað hönnunar-

keppni þar sem við köllum eftir 
mynd á stutt ermabol sem gestir 
Kúpon gefa einkunn. Vinnings-
hafinn hlýtur fartölvu frá EJS og 
í kjölfarið munum við selja bolinn 
á vefnum þar sem ágóðinn fer til 
góðgerðarmála.“

Á www.kupon.is fæst allt til 
heimilisins og með afslætti sem 
um munar. Sem dæmi má nefna 
lófasíma sem kostaði 60 þúsund, 
en fæst á 35.000 með afsláttar-
miða.

„Það má spara stórfé með notk-
un afsláttarmiða og á vissum 
tímum ætla matvöruverslanir að 
bjóða allt að 70 prósenta afslátt af 
völdum vörum. Afsláttarkort hafa 
verið send inn á öll heimili í land-
inu og afslættir hverju sinni sjást 
á heimasíðunni. Innan skamms 
verður svo hægt að safna saman í 
körfu því sem fólk langar að kaupa 
og prenta út innkaupalista með 
strikamerki.“  thordis@frettabladid.is 

Búbót sem munar um
Það er ekkert hallærislegt við að spara, leita tilboða og láta launin duga til hnífs og skeiðar út mánuðinn. 
Nú má gera enn betur við budduna með afsláttarmiðum á öllum sviðum heimilisreksturs á Kúpon.is.

KREM  í túbum nýtist oft ekki jafn vel og það sem er í krukkum þar sem 

alltaf verður tölvert eftir í túbunni þó að hún sé kreist vel. Gott ráð er að 

klippa hana í sundur til að ná því sem eftir er.

Bóas segist hafa 
gert reyfarakaup 

með afsláttarmið-
um þegar hann bjó 

í Bandaríkjunum, 
þar sem mikil hefð 

er fyrir þeim.
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HÚSGAGNAVERSLUN V
SÍMI 553 8177 & 553 14
heimilisprydi.is
hallmuli@islandia.is

HÚSGAGNAVERSLUN V/HALLARMÚLA 108 REYKJAVÍK
SÍMI 553 8177 & 553 1400
heimilisprydi.is
hallmuli@islandia.is

Með vísun til laga nr. 73/2001 um fólks- og 
farmfl utninga, gengst Vegagerðin fyrir námskeiði 

vegna rekstarleyfi s til fólks- og farmfl utninga í 
Ökuskólanum í Mjódd

dagana 23. til 28. mars n.k.

Þátttaka tilkynnist til fyrir 20. mars 
til Ökuskólans í Mjódd í síma 567-0300 

Rekstarleyfi  til fólks- 
og farmfl utninga 

SÍMI 5 900 800
Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteignasali.
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HEF ALDREI 
VERIÐ JAFN
HAMINGJUSÖM 
Birgitta Haukdal gifti sig í október, 
á von á sínu fyrsta barni í sumar
      og stundar söngkennaranám 
           af fullum krafti í Danmörku.

MÉR FINNST 
ÉG EIGA 
ALLT EFTIR
Tvær nýjar þáttaraðir í 
leik stjórn Silju Hauksdótt-
ur koma út á næstunni

ANDLIT SJÖ-
UNDA ÁRA-
TUGARINS
Guðbjörg Huldís sýnir 
nýjustu straumana 
í vor- og sumarförðun

ENDURNÝTIR 
OG HAND-
VINNUR
Arngunnur Ægisdóttir 
hannar töskur, hárskraut 
og skarpgripi
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Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Forsíðumynd Valgarður Gíslason 
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir 
sigridurdagny@365.is sími 512 5462 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

É g handvinn úr íslenskum 
efnum og bý aðeins til eitt 

eintak af hverjum hlut,“ segir 
Arngunnur Ægisdóttir hönnuður 
um nýju línuna sína SoonE. Arn-
gunnur var aðeins þrettán ára 
þegar hún komst fyrst í kynni 
við tískuheiminn sem fyrir-
sæta hjá Eskimo. Eftir að hún 
sagði skilið við fyrirsætu-
störfin nítján ára gömul 
flutti hún til Kaup-
mannahafnar þar 
sem hún lauk námi 

í  fa tahönnun 
og eftir það lá 
leiðin til Bret-
lands þar sem 

hún s tar fað i 
sem verslunarstjóri 

hjá All Saints um ára-
bil og tískuvörukeðjunni Browns. 

„Ég vann í hlutastarfi hjá 
Browns meðan ég var að hanna 
heima. Ég eignaðist svo litla stelpu 
fyrir fimmtán mánuðum svo ég 
kláraði SoonE línuna í fæðingar-
orlofinu,“ segir Arngunnur sem 
er 29 ára og er búsett í Cotswolds 
í Gloucestershire á Englandi. „Ég 
hanna töskur, hárskraut og skart-
gripi þar sem hver hlutur er ein-
stakur, en saman mynda þeir eina 
heild í SoonE línunni. Ég fæ mik-

inn innblástur frá náttúrunni, 
dóttur minni og þar sem maður-
inn minn er listaverkasali er ég 
stöðugt umkringd list sem örvar 
sköpunargleðina. Ég er líka mikið 
fyrir „vintage“-föt og fylgihluti 

sem ég tek gjarnan og breyti. 
Ég gerði til dæmis tösku með 
„vintage“-brúðarslöri og not-

aði gamalt hálsmen í hár-
skraut svo það hefur 

ekki allt sinn upp-
runalega tilgang. 
Ég breyti oft hlut-
um eins og ég sé þá 
fyrir mér og þá nota 
ég mikið af íslensk-
um efnum svo sem 
fiskroði, steinum og 
perlum. Allt sem ég 

hanna vinn ég sjálf 
og legg mikinn tíma í hvern hlut, 
svo ekkert er fjöldaframleitt,“ 
segir Arngunnur sem vinnur nú 
að því að koma línu sinni á fram-
færi. 

„Ég er í viðræðum við nokkr-
ar verslanir, en ætla að byrja að 
selja á netinu, bæði á Facebook 
og á síðunni www.soone.co.uk 
sem er í vinnslu og verður tilbúin 
innan skamms. Þangað til getur 
fólk sent mér póst á arngunnur@
hotmail.com.“  -ag

Arngunnur Ægisdóttir hönnuður kynnir línuna SoonE:

FÆR INNBLÁSTUR ÚR 
„VINTAGE“-FÖTUM

Flott Arngunnur nýtir gjarnan vintage-föt 
og fylgihluti sem hún breytir og bætir.

VEL KLÆDDAR Elizabeth Pitt-
man og Hugrún Harðardóttir voru 
vel klæddar á Pósthúsinu í Póst-
hús stræti sem Andrés Pétur Rúnars-
son, fyrrverandi fasteignasali, opnaði 
um síðustu helgi. Elizabeth var með 
loðfeld um hálsinn, en Hugrún í pels.

„Ég hef engan tíma fyrir svoleiðis,“ 
segir Aðalheiður Ólafsdóttir söng-
kona þegar hún er spurð hvort hún 
sé eitthvað að deita. Heiða er í leik-
listarnámi í Circle In The Square 
Theater School í New York og mun 
útskrifast í vor. „Ég hugsa að ég fari 
út aftur því ég má dvelja í landinu í 
eitt ár eftir útskrift,“ segir Heiða sem 
ætlar að eyða sumrinu á Íslandi.
Aðspurð hvort hún sé að velja leik-

listina fram yfir sönginn segir hún 
svo ekki vera. „Ég vissi alltaf að mig 
langaði að leika ásamt því að syngja 
og hefur líka alltaf langað að búa er-
lendis. Að vera í leiklistarskóla er 
líka eins og að vera í sálfræðimeð-
ferð, hrikalega gott og nærandi fyrir 
sálina og maður kemst ekki upp með 
neitt annað en að opna sig algjörlega 
og vera berskjaldaður sem er frá-
bært.” - iáh

Enginn tími fyrir karlmenn

„Það var lengi vel valinn kynþokkafyllsti karl-
maðurinn, en í fyrra fannst okkur vera kom-
inn tími til að hrista upp í þessu og völdum 
afrekskonu ársins,“ segir Ragnhildur Magnús-
dóttir útvarpskona um konukvöld Létt Bylgj-
unnar sem fer fram í Smáralindinni 25. mars 
næstkomandi. „Hvaða kona sem hefur sigr-
ast á erfiðleikum, unnið góðverk eða annað 
getur komið til greina sem afrekskona árs-
ins 2009. Við fengum mörg hundruð ábend-
ingar í fyrra og sækjumst nú eftir ábending-
um á www.lettbylgjan.is.“  - ag

Árlegt konukvöld Létt Bylgjunnar:

Kynþokkinn á 
undanhaldi

INGA LIND KARLSDÓTTIR FJÖLMIÐLAKONA 
„Þar sem það er föstudagurinn þrettándi ætla ég að fara mér að engu 
óðslega og forðast allar áhættur. Vera bara inni, fylgjast svo með próf-
kjörsúrslitum og borða popp. Svo ætla ég að taka til. 
Heimavinnandi húsmóðir er alltaf að taka til.“

helgin
MÍN

Afrekskonan valin Hera 
Björk verður kynnir á konu-
kvöldinu og Á móti sól koma 
fram svo eitthvað sé nefnt.

Lífsstílsmeistarinn valinn
Með tilkomu ýmiss konar æfinga-
kerfa í líkamsræktarstöðvum lands-
ins, hafa æfingastöðvarnar Lífs-
stíll, CrossFit-Sport í Sporthúsinu, 
CrossFit-Iceland í World Class og 
BootCamp skipulagt þrekmóta-
röð þar sem nokkrum mismunandi 
keppnum verður stillt upp yfir árið. 
Sú fyrsta fer fram í Íþróttahúsinu 
í Keflavík á morgun, en þar verð-
ur Lífsstíls-meistarinn krýndur. 204 
keppendur eru skráðir til leiks í ein-
staklinga- og liðakeppni beggja 
kynja, en meðal þátttakenda eru 
Kristjana Hildur Gunnarsdótt-
ir, margfaldur þrekmeistari, 
Evert Víglundsson og Leif-
ur Geir Hafsteinsson, Cross-
Fit þjálfarar, Vikar K. Sigurjóns-
son, eigandi Lífsstíls og keppnis-
haldari, og Ingunn Lúðvíksdóttir, 
Icefitness- og þrekmeistarakepp-
andi með meiru.

Breytingar í Idol
Tíu strákar keppa í kvöld um fimm 
laus sæti í Idol-stjörnuleit Stöðvar 
2. Fjórir þeirra verða kosnir áfram 
í símakosningu en dómnefnd-
in, Björn Jörundur, Selma Björns 
og Jón Ólafs, fá að velja í síðasta 
sætið. Í uppsiglingu gæti verið mikil 
öskubuskusaga því einn kepp-
enda átti ekkert að vera í þessum 
tíu manna hóp. Sá heitir Bessi, er 
frá Selfossi og var kippt inn þegar 
Arnari Jónssyni var vísað úr keppni 
vegna þátt-
töku sinn-
ar í Eur-
ovision. 
Bessi mun 
syngja 
Gvendur á 
Eyrinni.

Laugavegi 176, gamla sjónvarpshúsið |  Sími 533 2220  |  www.lindesign.is

www.lindesign.is/lagersala

LAGERSALA Lín Design
Úrval rúmteppa, púða, dúka, rúmfatnaðar ásamt ýmsu öðru.  Sýniseintök 
og lítillega útlitsgallaðar vörur með allt að 80% afslætti. Lagersalan er á 

Malarhöfða 8, í brekkunni  fyrir aftan Ingvar Helgason.

Opið föstudag 16 – 19 & 
laugardag 10 – 15.

Aðeins þessa einu helgi.
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SÆNGURVERASETT
hvít og svört

MÓSAIK STJAKI
til í þremur litum

RÚMTEPPI 180X270
svört og fjólublá
verð 8.990,-

SKILRÚM,
jade garden
verð: 19.900,-

SPEGILL, jade garden
verð 12.900,- á aðeins 3.990,-á aðeins 3.990,-

á aðeins 1.490,-

á aðeins 990,-

á aðeins 1.190,- nú13.930,-KROSSAR ýmsir litir           

á aðeins 1.290,-
fjórir litir
fyrir veisluborð, á belti, í glugga 
... eða bara hvar sem er!

SKARTGRIPIR
6 litir

FIÐRILDI, tvö saman
Klemmur sem geta prýtt hvað sem er!

Ótrúleg fermingartilboð!

fermingar
   tilboð

SILKIBLÓM
mikið úrval verð frá  190,-

30%

30%
30%

30%
m

ikið úrval 

af skartgripum

BASTSTÓLAR, þrír litir

SKRAUTLENGJA

á aðeins 1.990,-

nú6.293,-

nú9.030,-
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n Stjörnumerki: 
Ljónynja.

Besti tími dagsins: 
Mjög misjafnt en þykir ansi gott 
að hafa rólegheit í morgunsárið og 
gefa mér góðan tíma í að vakna og 
borða góðan morgunmat.

Geisladiskurinn í spilaranum: 
Duffy, Jeff Who og Bíum bíum.

Uppáhaldsverslunin: 
Þar sem ég er mikið ljón þá versla 
ég mikið skart og dúllerí í Kiss í 
Kringlunni. Frábær búð þar sem 
alltaf er hægt að finna eitthvað. 
Annars er mjög misjafnt eftir 

dögum hvar ég versla fötin mín. 
Zara, Karen Millen. Oasis, Coast, 
H&M og fleiri og fleiri.

Uppáhaldsmaturinn:
Sushi og dökkt súkkulaði. Hef oft 
sagt að ég sé „Sushaholic“ 
og „choc-
oholic“.

Mesta dekrið: 
Fara á góðan veitingastað í „ta-
sting menu og wine menu“. 

Áhrifavaldurinn? 
Foreldrar mínir eru tvímælalaust 
mestu áhrifavaldarnir í mínu lífi.

Mesta freistingin:
Sushi og kampavín.  Mmm ... fék

bara vatn í munninn við að skri
þetta. Hef bragðað hvorugt í 
næstum sex mánuði.

Líkamsræktin: 
Þessa mánuðina er ég í með-
gönguleikfimi í Fullfrísk og fer svo
Hreyfingu og sund inn á milli.

Birgitta Haukdal 
gifti sig í haust og á 
von á sínu fyrsta barni 
í sumar. Hún hefur þó 
hvergi sagt skilið við 
tónlistina heldur flýgur 
mánaðarlega til Dan-
merkur þar sem hún 
leggur stund á kennara-
nám í complete vocal-
söngtækni. 

Viðtal: Alma Guðmundsóttir

Ljósmyndir: Valgarður Gíslason

B
irgitta hefur svo 
sannarlega látið að 
sér kveða í íslenskri 
tónlist allt frá því 
að hún kom fyrst 

fram á sjónvarsviðið með hljóm-
sveitinni Írafári. Hún hefur verið 
fulltrúi okkar í Eurovision, leik-
ið í söngleikjum, gefið út 6 plöt-
ur svo eitthvað sé nefnt og leggur 
nú stund á kennaranám í comp-
lete vocal-tækni í Danmörku. „Ég 
flýg út einu sinni í mánuði og er 
þar fimm daga í senn. Ég fór í árs 
söngnám 2007 og byrjaði svo í 
þriggja ára kennaranámi í fyrra. 
Ég tímdi ekki að hætta eftir söng-
námið því ég fékk svo mikið út 
úr því og finnst þessi tækni alveg 
frábær. Mig langar að miðla henni 
áfram og er að kenna mikið hér 
heima meðfram náminu, ég er 
nýlega farin að kenna bæði mast-
er-class-tíma fyrir hópa og tek 
líka fólk heim í einkatíma, að lifa 
á tónlist með söng og kennslu 
er markmið mitt í framtíðinni,“ 
segir Birgitta sem söng einnig með 
Stuðmönnum um árabil, þangað 
til í fyrra. „Ég hætti á sama tíma 
og Egill. Það var virkilega gaman 
að syngja með þeim, en þegar 
hann var farinn voru þetta ekki 
lengur Stuðmenn í mínu hjarta 
og þá fannst mér þetta ekki eins 
spennandi,“ bætir hún við.

LEYNIGESTUR Í BRÚÐ-
KAUPINU
Birgitta er gift Benedikt Einarssyni, 
eða Bensa. Þau kynntust fyrir sex 
árum í söngleiknum Grease í Borg-
arleikhúsinu þar sem Birgitta lék 
Sandy og Bensi lék þar minna hlut-
verk og dansaði, en hann er nú að 
ljúka við mastersnám í lögfræði. 
Þau giftu sig við hátíðlega athöfn í 
Dómkirkjunni í október síðastliðn-
um, héldu glæsilega veislu í Turnin-
um og segir Birgitta brúðkaupsdag-
inn vera ógleymanlegan. 

„Ég vissi alltaf að það væri ynd-
islegt að gifta sig, en hafði aldrei 
grunað hvað þetta er stór stund. 
Mín reynsla er sú að þetta var 
miklu merkilegri dagur en ég hafði 
búist við. Þegar fólk segist ekki ætla 
að gifta sig hvet ég það samt til að 
gera það því það þarf engan mat 
eða veislu, þetta er bara svo yndis-
leg upplifun,“ segir hún. „Við kom-
umst að því örfáum dögum eftir 
brúðkaupið að ég var ófrísk og á 
að eiga í lok júní. Litla barnið var 
því leynigestur í brúðkaupinu hjá 
okkur og var án efa besta brúðar-
gjöfin,“ bætir hún við brosandi og 
segist hafa verið mjög hress það 
sem af er meðgöngunni.

„Ég var frekar hrædd við að 
stunda leikfimi fyrstu vikurnar, en 
byrjaði svo í meðgönguleikfimi á 
tólftu viku í Fullfrísk. Þá sást varla 
á mér á meðan stelpurnar sem ég 
var með voru kasóléttar, en það fór 
ekkert að sjást á mér fyrr en á fjórða 
mánuði og er ég enn mjög pen. Ég 
bjóst alveg við því að vera ælandi 
inni á klósetti fyrstu mánuðina því 
ég hef oft verið með einhvers konar 
magavesen, en svo hefur mér bara 
aldrei liðið betur né verið hraustari. 
Ég ætla að vera í leikfimi svo lengi 
sem líkaminn leyfir, ekki í því skyni 
að þyngjast ekki heldur bara upp á 
líkamlegt og andlegt heilbrigði.” 

SÚRMATUR Í ÖLL MÁL
Birgitta segist hafa fundið löngun í 
ótrúlegustu hluti frá því að hún varð 
ófrísk. „Mér hefur alltaf þótt súrmat-
ur góður og hef borðað hann árlega á 
þorrablótum frá því að ég var lítil, en 
í desember mætti ég allt í einu heim 
með heila tunnu af súrmat, aðallega 

súrum hrútspungum. Bensi borðar 
þetta ekki og fannst þetta ógeðs-
legt svo ég kláraði alla fötuna ein 
og keypti mér síðan aðra í janúar. 
Frá desember og út febrúar hakk-
aði ég bara í mig súrmat, sviðasultu 
og hrútspunga,“ segir hún og hlær. 
„Sem betur fer er þetta yfirstaðið 
þar sem súrmatur fæst varla í búð-
unum lengur, annars hef ég sjaldan 
borðað jafn mikið af ávöxtum eins 
og frá því að ég varð ólétt.“ 

Spurð hvort barneignir hafi lengi 
verið á dagskrá segir hún svo ekki 
vera. „Margir hafa eflaust haldið að 

ég hafi verið búin að þrá börn í mörg 
ár því ég hef alltaf verið svo mikil 
barnakona, en það var ekki, þetta 
var bara rétti tíminn. Mín skoðun er 
sú að við verðum að finna mann-
inn okkar sem við viljum eyða æv-
inni með og koma okkur fyrir áður 
en barneignir byrja. Ég lít alls ekki 
á barneignir sem sjálfsagðan hlut 
og á hverjum degi þakka ég fyrir 
litla kraftaverkið okkar. Ég var alltaf 
að fá spurningar um hvort ég væri 
ólétt og tvisvar á ári fór óléttusaga 
á kreik, svo ég var farin að halda að 
ég fengi alltaf bumbu á vissum árs-

tíma,“ segir Birgitta og hlær. „Flest-
ar vinkonur mínar eru búnar að 
eignast börn og mér óx það mikið 
í augum, en núna finnst mér þetta 
bara spennandi verkefni og get ekki 
beðið eftir að vera öskrandi uppi á 
fæðingardeild. Maður uppgötvar líka 
að þetta snýst ekki um mann sjálf-
an og hugsanir eins og; „hvernig á 
mér eftir að líða?“ eða „á þetta eftir 
að vera vont?“ hverfa, því þegar á 
hólminn er komið ræður maður 
engu, þetta snýst bara um að koma 
heilbrigðum einstaklingi í heim-
inn.“

FÉKK ÆÐI FYRIR súrmat & ávö

Óvænt „Í desember mætti ég allt í einu heim með heila tunnu af súrmat, aðallega súrum hrútspungum, og kláraði hana ein,“ segir 
Birgitta.
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„Ég fæddist á sömu stund og 
Vigdís Finnbogadóttir tók við 
forsetaembættinu, fyrst kvenna í heimi. Staða Vig-
dísar kenndi mér þjóðarstolt, svo hún er óhjákvæmi-
lega áhrifavaldur í lífi mínu. Einnig hafði leikskáldið Eve 
Ensler mikil áhrif á mig, því hún sannaði fyrir mér að leik-
rit geta haft pólitískan slagkraft og hrundið af stað mann-
réttindabaráttu, líkt og Píkusögur og V-dagurinn hafa gert. 
Án þeirra áhrifa hefði ég líklega aldrei skrifað leikrit. Í tón-
listinni verð ég fyrir sífelldum áhrifum frá tónlistarkon-
unni Tori Amos, sem kenndi mér að nálgast tónlist á 
nýjan hátt. Síðast en ekki síst hefur fjölskyldan mín 
verið áhrifavaldur í lífi mínu, sérstaklega systir mín, 
sem sannaði með styrk og dugnaði sínum að það er 
aldrei of seint að breyta til.“

VIGDÍS FINNBOGADÓTTIR
Þórdís Elva Þorvaldsdóttir Bachmann, leikkona og leikskáld

ÁHRIFA-
valdurinn
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Draumafríið? 
Skíðaferðir eru besta fríið. 

Hverju myndirðu sleppa ef þú 
yrðir að spara? 
Ég myndi sleppa því að fara í frí til 
útlanda og að borða á fínum veit-
ingastöðum. Einnig myndu fatainn-
kaup minnka.

öxtum
MIÐLAR AF REYNSLUNNI
Ef allt gengur að óskum ætlar 
Birgitta sér að halda ótrauð áfram 
í náminu í Danmörku fram að 
fæðingu. „Ég má fljúga alveg út 
maí svo ég missi bara af einum 
kúrs í júní. Ég ætla svo að reyna 
að halda áfram eftir fæðingu án 
þess að stoppa, ef allt gengur eftir. 
Það er ekkert mál að taka lítinn 
grís með sér út og ég tek bara 
barnapíu með mér eða fæ barna-
píu á staðnum. Svo er ég viss um 
að mamma og systir mín eigi ein-
hvern tíma eftir að koma með, en 
þær eru búnar að bíða ansi lengi 
eftir þessu barni,“ segir Birgitta 
sem dvelur ýmist á hótelum eða 
leigir íbúð þegar hún dvelur í Dan-
mörku.

Fyrir utan skóla vinnur hún í 
eigin tónlist og útilokar ekki að 
næsta sólóplata hennar verði ólík 
því sem hún hefur áður fengist 
við. „Í söngnáminu prófaði maður 
mismunandi stíla og áttaði sig á 
að allir geta sungið allt. Maður 
getur orðið rokkari, poppari eða 
hvað sem er, allt á sömu tækninni. 
Ópera er kannski það sem á síst 
við mig, en maður breytist með 
hverjum mánuðinum. Ég er búin 
að vera að syngja popp og rokk í 
gegnum tíðina, en er núna orðin 
spenntari fyrir að syngja djass, 
blús og meiri „hard core“ rokk-
tónlist,“ bætir hún við. „Tónlistin 
er bara mín ástríða og núna er ég 
að vinna verkefni í samstarfi við 
einn af mínum bestu vinum. Mér 
finnst æðislegt að spila og semja 
og glamra bæði á píanó og gítar. 
Ég get samt ekki samið á hvaða 
píanó sem er því ég verð helst að 
sitja við flygil til að eitthvað ger-
ist. Það er eitthvað við stemning-
una og „soundið“ því það kemur 
alltaf eitthvað á fyrstu fimm mín-
útunum. Einn af mínum stærstu 
draumum er að eignast flygil heim 
í stofu. Ég hef líka samið á tölvu, 
en ég fæ bara ekki eins mikið út 
úr því og finnst betra að vera búin 
að semja lagið á hljóðfæri áður 
en ég tek það upp í tölvunni,“ út-
skýrir Birgitta. Þegar talið berst að 
framtíðarplönum segir hún söng-
kennsluna vera ofarlega á blaði. 
„Þegar ég var yngri hefði ég ekki 
getað ímyndað mér að ég ætti eftir 
að verða söngkennari þegar ég 
yrði stór, en í dag á kennslan hug 
minn allan. Ég á mér samt fullt af 
draumum sem ég á eftir að láta 
rætast og get verið svo mikið fiðr-
ildi að mér finnst eitthvað rosa-
lega spennandi í dag, en eitthvað 
allt annað á morgun. Ég veit í raun 
ekkert hvar í heiminum ég ætla að 
búa í framtíðinni eða hvað ég ætla 
að eignast mörg börn svo ég tek 
bara einn dag í einu,“ segir Birg-
itta að lokum og brosir.

eða... hvað sem þér viljið
ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Þrettándakvöld

eftir William Shakespeare leikstjóri: Rafael Bianciotto. Í samstarfi við Nemendaleikhús LHÍ

Frumsýning í Þjóðleikhúsinu fös. 13. mars
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tíðin
✽  með rauðar neglur

Getur þú lýst þínum stíl?  Ég 
hef alltaf haft mjög gaman af því 
að klæðast fallegum fötum og 
hefur fatastíllinn minn þróast í 
gegnum árin. Þó svo að það sé 
erfitt að lýsa eigin stíl verð ég 
að telja að minn sé klassískur 
en afar fjölbreyttur. Ætli ég hafi 
ekki verið hrafn í fyrra lífi þar 
sem ég er ótrúlega glysgjörn og 
elska aukahluti, sem geta gert 
gæfumuninn fyrir annars hlut-
lausan klæðnað, til dæmis 
töskur, síð hálsmen og falleg 
hárskraut. Einnig viðurkenni ég 
fúslega að ég er skófíkill á háu 
stigi þar sem ég get ekki neitað 
mér um skó sem heilla. Konur 
eiga hreinlega aldrei nóg af 
tvennu – skóm og skarti.

Hvað dreymir þig um að 
eignast í vetur?  Ég er rosa-
lega hrifin af þeirri hönnun sem 
Margrét Árnadóttir hefur verið 
með undanfarin ár og í lang-
an tíma hefur mig dreymt um að 
eignast bæði svarta og beige 
ermaslá frá M-design, en þær 
eru úr íslensku ullinni.

Hvað keyptir þú þér síðast? 
 Ég hef verið voðalega dug-
leg undanfarið að kíkja í búðir 
og í flestum tilfellum gert alveg 
svakalega góð kaup. Það sein-
asta sem bættist þó í fataskáp-
inn var kjóll frá All Saints, Bronx 
skór frá GS skóm og svo var ég 

að kaupa mér geggjaðan jakka 
á netinu sem kemur vonandi í 
hús sem allra fyrst.

Uppáhaldsverslun?  Ég hef 

ferðast mikið undanfarið og 
finnst skemmtilegast að leita 
uppi verslanir sem selja „un-
ique“ föt sem ekki önnur hver 
stelpa klæðist. Það er voða-
lega erfitt fyrir mig að velja eina 
verslun sem er í uppáhaldi hér á 
landi en þær sem eru ofarlega í 
huga eru All Saints, Miss Sixty, 
Zara, Topshop og auðvitað 66° 
Norður ef það á að kaupa góð 
útiföt. 

Uppáhaldsfatamerki?  Ég á 
ekkert eitt uppáhaldsfatamerki, 
en ætli uppáhaldsfatamerk-
in séu ekki þau sem ég finn í 
verslununum sem ég nefndi hér 
að ofan. Samt sem áður er allt-
af gaman að slefa yfir nýjustu 
hátískublöðunum og í kjölfar-
ið reyna að taka skynsamlega 
ákvörðun um það hvort flíkurnar 
þar séu peninganna virði.  

Í hvað myndir þú aldrei fara? 
 Ég myndi aldrei láta sjá mig í 
hvítum leggings. 

Hvaða snið klæðir þig best? 
 Þegar fólk hefur fjölbreytt-
an fatastíl er erfitt að finna eitt 
snið sem hentar best. Mér finnst 
skemmtilegast að blanda mis-
munandi hlutum saman og vera 
dugleg að prófa eitthvað nýtt. 
Það sem skiptir mig mestu máli 
er að mér líði vel og sé sátt við 
útkomuna hverju sinni. 

TÖFRAR OG DIRFSKA  Lalli töframaður, John sjón-
hverfingamaður, Pétur Pókus og Sirkustrúðurinn Wally sýna 
það sem í þeim býr í metnaðarfullri sýningu, en þeir hafa 
ólíka reynslu á sviði töfra og sikuslista. Ekki missa af frá-
bærri fjölskylduskemmtun í Iðnó um helgina fyrir fullorðna 
og börn, sex ára og eldri.

MARLEY AND ME  Jennifer Aniston og Owen Wil-
son fara með aðalhlutverk í gamanmynd sem fjallar um par 
sem fær sér lítinn hvolp, Marley, sem verður yfirgengilegur 
þegar hann stækkar. Ekki missa af stórskemmtilegri mynd 
sem var á toppnum í Bandaríkjunum tvær vikur í röð og er 
byggð á samnefndri metsölubók.

„90‘s áhrif eru mjög sterk, en það glittir líka 
í 60’s áhrif,“ segir Guðbjörg Huldís Krist-
insdóttir förðunarmeistari, spurð um tísku-
straumana á komandi mánuðum. „Andlit sjö-
unda áratugarins verður áberandi í vor með 
svörtum, þungum skugga í kringum augun, 
fölum vörum og löngum, þykkum augnhár-
um,“ bætir hún við. Til að ná þessum tísku-
áhrifum farðaði Guðbjörg Huldís Evu Katr-
ínu Baldursdóttur með vörum frá MAC. 
„Ég notaði Mineralize Skinfinish púður sem 
nægir að setja létt yfir t-svæði andlitsins og 

gefur flauelskennda og náttúrulega áferð. 
Svo notaði ég kremaugnskugga frá MAC 

sem heitir Gilded Ash og setti svo pa-
intpot sem heitir Blackground yfir allt 
augnlokið. Til þess að fá „djúsí“ og fal-
lega áferð 

yfir augnlok-
ið er settur Brilli-

ance augngloss,“ 
útskýrir Guðbjörg 
Huldís. „Til að ýkja 
og þykkja augnhár-
in notaði ég svartan 
Fibre Rich maskara 
og á varirnar notaði 
ég Hue varalit sem 
gefur girnilega 
áferð með léttum 
gljáa. Þetta er tiltölulega einfalt að gera og 

er „look“ sem hæfir flestum svo allir ættu 
að geta fylgt þessum áhrifum á auðveld-

an hátt.“  - ag

Andlit sjöunda ára-
tugarins áberandi

Dökk augu „Andlit sjö-
unda áratugarins verður 
áberandi í vor með svört-
um, þungum skugga í 
kringum augun, fölum 
vörum og löngum, þykk-
um augnhárum,“ segir 
Guðbjörg Huldís.

Helena Eufemía lögfræðingur:

Er glysgjörn og 
elskar aukahluti

1 Bronslitaðir skór úr Nine West, einnig keyptir í Boston. 
2 Grár kjóll með hvítum blómum úr Topshop í London. 3 Blár 
kjóll með svörtu glimmeri úr Ware 4 Skyrta úr Zöru, legg-
ings frá American Apparel í Boston, Celia Marco design stíg-
vél, armband úr Mango og hálsmen frá ömmu. 5 Eyrnaband 
úr selskinni sem ég fékk í gjöf frá frænda mínum þegar hann 
kom frá Grænlandi. 6 Pils sem ég keypti í Norr í Stokkhólmi. 
7 Jakki með pallíettum úr H&M í Stokkhólmi, hlýrabolur úr 
Gina Tricot í Kaupmannahöfn, gallabuxur úr Miss Sixty, skór 
úr Zöru og hringur eftir Hendrikku Waage. 8 Nine West taska, 
keypt í Boston. 
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SALATBARINN ER

13
ára

13.
í dag

föstudaginn

Faxafen 9  •  Sími 588 0222
Erum einnig með almenna veisluþjónustu
www.salatbarinn.is

Ef 13 koma saman 
fær sá 13. frítt.

13 ára greiða 13 krónur.

Landsfrægir listamenn 
skemmta í hádeginu og 
í kvöld.

      Þorir þú út
föstudaginn 13.?

13% afsláttur
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Góðir rokk-
tónleik-
ar með Cliff 
Clavin myndu 
ekki skemma 
kvöldið.

FRÁBÆR 
FÖSTUDAGUR
Stella Rósenkranz dansari 
og danshöfundur

Göngutúr í fjörunni 
með hundinn. 

Fletta blöð-
um yfir góðum 
kaffibolla í Máli 
og menningu á 
Laugavegi.

Eiga „löns“ 
með góðum 
vini. 

Slaka á eftir 
vinnu í Spa-
inu í World 
Class í 
Laugum.

„Margrét Lára er fædd 25.07.86 
sem er 11 og útkoman 2. Hún er 
kraftmikill og efnilegur kvenkost-
ur, skapsterk og réttsýn hugsjóna-
manneskja. Margrét Lára hefur mjög 

merkilega tölu í kortunum sem er masterstala sem gefur 
henni háa og lýsandi orku. Þetta er líka mikil tilfinninga-
tala og fólk með þessa tölu getur átt það til að vera mjög 
dómhart á sjálft sig og á þar af leiðandi auðvelt með að 
eyðileggja fyrir sér mörg tímabil á ævi sinni. 

Eitt það besta sem getur komið fyrir þessa masterstölu 
er að verða áberandi eða fræg því þá mun allur hugurinn 
stefna á þá braut. Ein uppáhaldsmanneskjan mín sem er 
með þessa tölu er Madonna en ýmislegt gekk á hjá henni 
áður en hún sá ljósið. Ég get ekki betur séð en að Mar-
grét Lára sé búin að sjá ljósið. Hún hefur óvenju sterkan 
líkama og er pottþétt komin í báða leggi af víkingum svo 
sár hennar gróa fljótt og hún vorkennir sér aldrei. 

Margrét Lára var á kraftmiklu og lærdómsríku ári 2008 og 
er núna að fara yfir á ár sjálfsagans þar sem hún hugar 

betur að sjálfri sér, hvílir andann og fókusar meira á 
eigin tilfinningar. Þegar ég skoða í augun á Margréti 
Láru get ég ekki annað séð en að framtíð 
hennar sé björt og afgerandi. Ég er ekki 
alveg viss um að það séu einhverjar 
brjálæðislegar breytingar fram undan 
á þessu ári en seinnipart ársins og 
árið 2010 mun færa Margréti eitt-
hvað nýtt og hún mun fá tilboð sem 
hún mun springa af stolti yfir.“

www.klingenberg.is

KLINGENBERG SPÁIR
Margrét Lára Viðarsdóttir fótboltakona

Splitback. Svefnbekkur, svart leður. Einnig til hvítur. Verð 99.900,-

Silence Classic 410 Miðlungsstíf boxdýna. 
90 x 200 cm. 37.900,- Hægt að fá í mismunandi 
stífl eikum. Fætur og yfi rdýna seld sér.

ILVA Korputorgi, Blikastaðavegi 2-8, 112 Reykjavík s: 522 4500
laugardaga 10-18  sunnudaga 12-18  mánudaga - föstudaga 11-19

einfaldlega betri kostureinfaldlega betri kostur
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sendum um allt land

ALLT
FYRIR FERMINGUNA

GJAFIR, BORÐBÚNAÐUR, BORÐSKRAUT, KERTI, 
KERTASTJAKAR OG MARGT FLEIRA

30%
afsláttur af öllum 

kubbakertum 
og Tealight 
kertaglösum

GJAFAKORT

GJAFAKORT

Bjóðum uppá 
vaxtalaust 

lán til 6 mánaða

skrifborð

nú 49.900,-
SPARAÐU 17.000,-

stóll

nú 29.900,-
SPARAÐU 25.000,-

Contract. Skrifborð m/2 skúffum. Háglans hvítt. 
65 x 158 cm. Verð 66.900,- NÚ 49.900,- 

Spinn. Skrifborðsstóll m/gaspumpu. Hvítt leður. Verð 54.900,- NÚ 29.900,-

Malibu. Kommóða. 4 skúffur. 
50 x 92 x 41 cm. Verð 29.900,- 

NÚ 19.400,- Ýmsir litir.

Verslaðu á 
www.ILVA.is

Sendum um allt land

Gjafakort
eru gefin út á þjónustuborði 

ILVA. Frábær gjöf fyrir 
upphæð að eigin ósk. 

Fredsack. Grjónapúðar. 135 x 165 cm. Ýmsir litir. Verð 14.900,- Einnig til gylltur og silfurlitaður. Verð 19.900,-
Pyramid. Borðlampi. 
H26 cm. Verð 6.990,-

nú 7.990,-
SPARAÐU 2.810,-

nú 19.400,-
SPARAÐU 10.500,-

Verona. Spegill. 
55 x 160 cm. Verð 29.900,-

Dum Dum. Borðlampi.
H24 cm. Verð 6.900,-
H35 cm. Verð 7.990,-

Spout. Skrifborðslampi. 
H70 cm. Verð 10.800,- 

NÚ 7.990,-

Kvadro. Borð. 40 x 40 x 40 cm. 
Verð 4.900,- Ýmsir litir.

Pillar Candle. Ýmsir litir og stærðir.
Verðdæmi: Ø6 x H15 cm. 

Verð 445,- NÚ 290,- 
Tealight. Kertaglas. Ýmsir litir.

Ø6,5 x H6 cm. Verð 295,- NÚ 195,-

Bubble. Sængurverasett. 
140 x 220 / 50 x 70 cm. Verð 7.500,-

Dream. Koddi, andardúnn. 
50 x 70 cm. Verð 6.900,-

2 fyrir 1
sængurverasett 

140 x 220 cm

Quintin. Spegill m/ljósi. 
50 x 60 cm. Verð 17.900,-
60 x 80 cm. Verð 19.900,-



Kia Clarus 05/2002 ek 100 þ.km , 
snysrtilegur bíll TILBOÐ 390 þús

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

MAZDA E2200 PICKUP PALLBÍLL 
Árg.’00. Ek. 201 þ.km Verð kr. 530.000

Hekla Söluumboð
Njarðarbraut 13, 230 

Reykjanesbæ
Sími: 420 5000

www.heklakef.is

Vespur
Vorum að fá Ítalskt hannaðar vespur 
á verði sem þekkist ekki lengur kr 
285,000,- 50cc kr. 335,000,- 125cc 
svartar og hvítar. Sjón er sögu ríkari

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

Enn óskum við eftir Hilux bifreiðum frá 
50.000 krónur og uppí 650.000 krónur. 
Bensín eða Dísel skoðum bæði ! Erum 
með kaupendur... Einnig óskum við 
líka eftir Land Cruiser 90 fyrir 700.000 
krónur og minna og sömuleiðis Land 
Cruiser 60 1986 árg og yngri. ATH erum 
að leita af bílum um ALLT LAND !

Óskum eftir Hiace bifreiðum frá árg 
1990 til 2000. Helst Bensín en skoðum 
Dísel líka ! 4WD eða 2WD skoðum 
bæði ! Erum með kaupendur... Einnig 
óskum við Carinu og Corollu Sedan 
árgerð 1997 og eldra. ATH erum að leita 
af bílum um ALLT LAND !

Óskum eftir MMC L200 Pallbílum frá 
árg 1997 til 2001 ! Frá 200.000 kr til 
600.000 kr. Erum með kaupendur.... 
ATH erum að leita af bílum um ALLT 
LAND !

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

(AX532) Land Rover Freelander, 
árg.9/2001, ek.90þús.km, beinsk, raf-
magn, álfelgur, Vél keyrð um 5000km,!! 
Topp bíll á góðu verði!! Ásett verð 
890þús.kr

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Mjög fallegur & góður Suzuki Gr. Vitara 
skr. 12/’99. Nýsk. ‘09, ný nagla+ sum-
ard. fylgja, ek 97þ. S. 844 1725.

Til sölu toyota yaris árg.’05 ek 71 þ. 
beinsk 5 dyra álfelgur negld vetrardekk 
listav 1.120 tilboðverð 970 þús S. 868 
2352.

70þús 70þús 70þús!!
Skoda Felicia Station 97“ ekinn 95þ 
,sumar og vetrardekk bsk , fínn bíll 
uppls 857-7245

Ford Focus st. ‘99 1.6 bensín. Ssk., ek. 
135þ. Sk. ‘10. Nýjar bremsur. V.270þ. 
S. 894 3998.

Toyota Corolla ‘94 ek. 196 þús. sjsk. 
góður bíll. Uppl. í s. 824 4697.

VW Passat ‘98 1.6 ek. 182 þ. Sk. ‘10. V. 
340þ. S. 862 5727.

 0-250 þús.

Útsala !
VW Caddy árg. ‘97, óskoðaður. Verð 80 
þús. S. 869 6696.

CARINA SK.2010 TILBOÐ
Toyota carina E árg.97 ek 186 þús,1600 
5 gíra,ný skoðuð 2010, dráttarkrókur, 
heilsaársdekk,cd ofl.ásett verð 370 þús 
TILBOÐ 220 þús.s.841 8955

Sparibaukur á tilboði
Nissan Almera ‘99 ek. 170þ. Tilboðsv. 
220 þús. S. 698 5243.

MMC Space Wagon ‘96 sk. ‘10 ek. 
217þ. í mjög fínu ástandi. V.150þ. S. 
694 9319.

 500-999 þús.

Nissan Primera Acenta árg 2002.Ekinn 
84þús.Sjálfsk.Bakkmyndavél.Álf.sum-
ar+vetrardekk.Ásett 1450þús TILBOÐ 
990 þús.Uppl í S:848-3383

vw passat TDI syncro stadion til sölu. 
ekinn 230þús. í fínu standi. er á góðum 
vetrardekkjum og sumardekk fylgjam-
eð. verð 690þús. uppl í síma 8480709 
maggi.

 2 milljónir +

Hyundai Tucson V6 2007 ek 28þkm 
sjálfskiptur Verð 2550.000,- síma 0045-
30257956/5878888

 Bílar óskast

Nú er tími notaðra bíla
Óskum eftir öllum tegundum bifreiða á 
skrá. Sölukostnaður frá aðeins 29.900.- 
fyrir þitt ökutæki.Kynntu þér málið 
á Netbilar.is Gerðu verðsamanburð. 
Bílasalan Netbilar.is - Hlíðasmára 2 
- Sími 588-5300

Toyota óskast staðgreitt
Óska eftir Toyota Hiace bensin árg. ‘95-
’00 Einnig Toyota Hilux bensin. Bilaðir/
skemmdir bílar koma einnig til greina. 
Vinsamlegast hafið samband við Sigga í 
s. 843 6666, geymið auglýsinguna.

Óska eftir station bíl, verðhugmynd 150 
þús. Uppl. í s. 844 1011.

Óska eftir sendibíl. Háþekju, millilengd, 
mb sprinter eða álíkum bíl. S. 896 
6655.

Óska eftir bíl á 100 þ. 
stgr.

Óska eftir bíl á 0-100 þús. stgr. má 
þarfnast lagfæringa. S. 691 9374.

Óska eftir bíl.....
á allt að 150þúsund má þarfnast lag-
færingar uppls 894-6383

 Jeppar

Útsala. Pajero sport árg 2000 diesel. 
ek.138þkm. Leður, beinsk. sko 2010. 
Listaverð 1.150þús. Fæst á 750.000 
stgr. s.893-5201

Vantar hagkvæma 2-3. herb íbúð í 103 
104 105 108 200 201 fyrir konu og kött. 
Öruggar greiðslur. S. 8986161

Mótorhjól

Klár í slaginn
L150 fullbreyttur 39,5“ dekk, loftlæsing-
ar ofl. Verð 1450þ. Skipti á hippa eða 
fjórhjóli. S. 659 5938.

 Fjórhjól

KYMCO. HJÓLIÐ SEM HEFUR FARIÐ 
SIGURFÖR UM HEIMINN. GÆÐI Í 
GEGN OG FRÁBÆRT VERÐ. VDO EHF 
BORGARTÚN 36 588 9747 www.vdo.is

FJÓRHJÓLADRIFIN GÖTUSKRÁÐ 
FJÓRHJÓL Á FRÁBÆRU VERÐI. 
HAGKAUP GARÐABÆ S. 563 5000.

 Tjaldvagnar

Óska eftir notuðum tjaldvagni, 4 manna 
eða stærri. Aðeins vel með farinn vagn 
kemur til greina. Staðgr. fyrir rétta vagn-
inn. Christopher s. 8227601.

 Vinnuvélar

JCB 2cx Árg.07 til sölu.ekinn ca.400 
tíma mikið af fylgihlutum. ATH skipti á 
skotbómulyftara. UPPL. 840-0594

 Bátar

Óska eftir smábát allt að 6 m. Svar 
sendist á halliblondal@gmail.com

 Hjólbarðar

4 stk. dekk 185/65R15 á flottum álf. á 
50þ. 4 stk dekk 175/70R13 á Sunny álf. 
á 20þ. 4 stk. dekk 185/65R14 á Escord 
felgum á 10 þ. 2 stk. dekk 31x10,5 15“ á 
6 gata álfel. á 20þ. og 2 stk. 235/70 15“ 
á 5 gata álfel. á 15þ. 4 stk dekk 265/65 
17“ á 25þ. S. 896 8568.

 Varahlutir

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. 
Bremsuviðgerðir. Kaupi bíla. Uppl. í s. 
554 1610 & 892 7852.

Er að rífa Corollu ‘96, Escord ‘98, 
Sunny 4x4, Sedan Twin Cam árg. ‘92. 
Accent árg. ‘95. Impreza árg. ‘97. Vinstra 
framljós á BMW X3, aftari hljóðkútur á 
Hyundai Tuscon S. 896 8568.

555 6666
Erum að rífa Benz S Class, VW Golf, 
Fiat Punto, Huyndai Getz, Bora, Polo, 
Passat, Caddy, Suzuki Swift, Honda 
Jazz, Toy. Avensis, Peugeot 206 & Boxer, 
Citroen Berlingo, Hyundai H1 dies-
el, MAN dráttarbíl 2005 og margt fl. 
Kaupum einnig bíla til niðurrifs. S. 555 
6666 & 615 0888.

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

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

Til sölu varahl. í Renault,Musso.
Lanos,Ford ,Skoda Octavia Uppl. í sima 
8940068

Japanskar Vélar 
Varahlutasala

Erum að rífa MMC Pajero/Montero ‘00-
’05. L200/Izuzu pick up ‘00-’07. Susuki 
Vitara/Liana/Swift ‘00-’08. Hyundai 
Santa Fe/Tucson/Starex. ‘00-’06. 
Nissan pickup/Almera ‘00-’06. VW/
skoda ‘00-’05. Mazda/Ford ‘00-’05. Kia, 
flestar gerðir. Chevrolet ‘05-’06. Citroen 
C2/C3 ‘02-’06. og fl. Kaupum bíla. Opið 
08-18. S. 565 3400 & 893 2284.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda 
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti 
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til 
niðurrifs.

 Viðgerðir

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

Trjáklippingar. Nú er rétti tíminn til 
trjáklippinga. Felli tré og klippi runna. 
Jónas Freyr Harðarsson, Gróður og 
Garðar . S. 697 8588.

Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur 
garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S. 
897 7279.

Runnaklippingar
Trjáfellingar, snyrting á trjágróðri.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.
S. 848 1723.

 Bókhald

 Skattframtöl 2009
Tek að mér skattframtöl ein-
staklinga og rekstraraðila frá 
5.500 kr. Ég er viðskiptafræð-
ingur Cant.Oecon. Með mikla 

reynslu. Ódýr og góð þjónusta. 
Kíktu á www.skatt.is S:661-

3703.
S. 661 3703. www.skatt.is

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta 
ehf. Sími 511 2930.

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl ofl. S. 860 0266 & 840 0609 
www.account.is

FRAMTALSÞJÓNUSTA
Fyrir einstaklinga, einstaklinga með 
rekstur og félög. Bókhald, VSK uppgjör. 
Vönduð vinna - hagstætt verð - mikil 
reynsla. S. 517-3977. netf: framtal@
visir.is

TÓMAS BÓKARI & 
VIÐSKIPTAFRÆÐINGUR

Bókhald - Skattauppgjör - Stofnun Ehf 
Fyrirtækja. Vönduð þjónusta / Þýsk 
nákvæmni. S. 659 5031 tomas.bokari@
gmail.com

 Fjármál

Fjárhagserfiðleikar? Semjum við lána-
drottna. Greiðsluáætlanir. www.versus.
is. Sími 863 5544.

Gjaldþrotaráðgjöf, líf eftir gjaldþrot - 
hvað gerist ef þú hættir að borga? 
Skattamál, stofnun fyrirtækja atoz@
atoz.is s: 771 45 45.

Skattframtal 2009. Einfalt framtal 
kr. 3.000. Framtalsþjónusta HR sími 
6634141.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Húsaviðhald

Glerjun/gluggaviðgerðir!
 Móðuhreinsun glerja 

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir, breyt-
ingar og aðra almenna smíðavinnu, 
utanhúss sem innan. Fyrir húseigendur 
og húsfélög. Tilboð þér að kostnaðar-
lausu. Fagþjónustan ehf, s. 860 1180.

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, máln-
ingu, parketlögn, glerísetning-
um og fleira. Sérhæfum okkur í 
lekavandamálum. Einnig tökum 
við að okkur niðurrif úr húsum 
og múrbrot. Fljót og góð vinnu-

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

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

Glerjun og gluggavið-
gerðir

Öll glerskipti - leitið tilboða. Glugga 
og hurðaþjónunstan sími 895 5511 
- smidi.is

Húsaviðhald!
Þak- og utanhússklæðningar og allt 
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. 
S. 892 8647.

Húsaviðgerðir
Skiptum um rennur og bárujárn á 
þökum og smávægilegar múrviðgerðir 
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

 Búslóðaflutningar

Stór lyftibíll....S.661 1977
 Lítill lyftubíll..S.893 5235

Búslóðaflutn, píanóflutn, vöruflutn, og 
aukamenn ef óskað er. Góð verð.

Búslóðaflutningar
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig 
aukamenn ef óskað er. 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

 Vöruflutningar

Ódýrari flutningar. Tilboð á sendibíla-
þjónustu. S. 892 6363 og á www.
vefsida.is/skutlari.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

 Nudd

Whole body massage. Tel. 849 5247.

 Spádómar

Símaspá-draumráðningar: 9086414, 
5535395 (Visa/MC), Símat. 10-24. 
Spák. Yrsa. Hringdu núna!

Ljósið s. 908 6060
Tarot, miðlun, fyrirbænir, trúnaður. 
Opið frá 12-23. S. 894 9228 Steinunn 
visa/euro

Spái í bolla, tarot og fyrirbænir. s. 564 
3347. Ása.

Í spásímanum 907 1111 er spákonan 
Sirrý. Framtíðin, ástin, heilsan, fjárm. 
Opið frá 17:00-24:00.

 Iðnaður

Uppsteypa mannvirkja
Ásamt annarri húsasmíði. 

Jarðvinna, uppsteypa, mót og 
krani. Löggiltur meistari.

Dynkur ehf. 
Ragnar s. 894 2454.

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 663 5315

 Múrarar

Viðgerðir
Múrverk, flísar, gifs, steining og fl. utan 
sem innan. Alexa ehf s. 847 2209.

 Rafvirkjun

 Til sölu

Útsala!
Vertu viðbúin! Fáðu þér þjófavörn sem 
hringir í síman þinn og tvö önnur síma-
númer sem þú velur ef brotist er inn hjá 
þér. Nú fáanlegt fyrir aðeins 18.900.- kr 
Verð áður 29.900.- kr. Þráðlaus, einfalt 
í uppsetningu fyrir heimili og smærri 
fyrirtæki.

Útsala!
Robot ryksugurnar komnar! Vinnur 3 
verk, ryksugar moppar og sótthreins-
ar, með UV innrauðu ljósi. Fer sjálf í 
hleðslu, hreinsar sjálfkrafa betur þar 
sem óhreinindi eru. Hreinsar allar gerð-
ir gólfa. Íslenskur leiðarvísir. Verð áður 
48.900.-kr verð nú 37.900.- kr.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

Baldursnesi 1, 600 Akureyri s. 460 4300

Toyota Land Cruiser 200 VX.01/08, 
ekinn 12 þ. Km. Sjsk, disel, sumar- 
og vetrardekk, topplúga, NAVI ofl 
ofl. Skoða skipti á góðum LC 100, 
bensín eða disel. Verð 12.600.000 kr. 
Raðnúmer: 205355

Toyota Avensis S/D Sol 1.8. 03/06, 
ekinn 30 þ km. Sjsk, spól- og 
skriðvörn, loftkæling ofl. Öll 
skipti skoðuð. Verð 2.680.000 kr. 
Raðnúmer: 161575

Toyota Auris Sol 1.6. 09/07, ekinn 
1 þ km. Bsk, spól- og skriðvörn, 
álfelgur, krómlisti, aurhlífar. Öll 
skipti skoðuð. Verð 2.750.000 kr. 
Raðnúmer: 151265

Hyundai Tucson 4x4. 06/05, ekinn 
69 þ km. Sjsk, disle, spoiler, drát-
tarkúla. Öll skipti skoðuð. Verð 
2.650.000 kr. Raðnúmer: 151442

Toyota Avensis S/D Sol 1.8. 07/07, 
ekinn 3 þ km. Sjsk, spól- og 
skriðvörn, 17” álfelgur, cd-magasín. 
Öll skipti skoðuð. Verð 3.190.000 kr. 
Raðnúmer: 204471

Lexus RX 400h EXE. 04/06, ekinn 46 
þ km. Sjsk, spól- og skriðvörn, Hybrid, 
dráttarkúla, leður. Öll skipti skoðuð. 
Verð 6.290.000 kr. Raðnúmer: 
113734

Toyota Hilux D/C 3.0. 09/08, ekinn 
1 þ km. Sjsk, disel, 33”, filmur, 
heitklæðning, dráttarkúla. Öll 
skipti skoðuð. Verð 4.450.000 kr. 
Raðnúmer: 151459

Subaru Legacy STW GL 4WD. 09/03, 
ekinn 87 þ km. Sjsk, dráttarkúla. Öll 
skipti skoðuð. Verð 1.690.000 kr. 
Raðnúmer: 161618

TILBOÐSBÍLAR:
 inná www.toyotaakureyri.

is undir Notaðir bílar er flipi 

með Tilboðsbílum. En þar 

er að finna bíla á tilboði og 

yfirtökur. Toyota Avensis S/D Sol 1.8. 03/06, 
ekinn 30 þ km. Sjsk, spól- og 
skriðvörn, loftkæling ofl. Öll 
skipti skoðuð. Verð 2.680.000 kr. 
Raðnúmer: 161575

Baldursnesi 1, 600 Akureyri s. 460 4300
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 Óskast keypt

Staðgreiðum gull, 
demanta og úr.

Hringar, hálsmen, armbond, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 
o.fl Hringdu núna og fáðu til-
boð þér að kostnaðarlausu!

Upplýsingar í síma 661 7000.

Kaupum ýmislegt gamalt 
dót

30 ára og eldra, t.d. húsgögn, 
ljósakrónur, hansahillur, leirtau, 
veski, dúka, spegla, skartgripi, 

leikföng og fl. og fl.
Fríða frænka, Vesturgata 3, 

Opið mánud - föstudaga 12-18 

og laugard 12-14. 

S. 551 4730 & 864 2223.

Óska eftir að kaupa CD og DVD diska. 
Uppl. í s. 698 8629.

Gullskartgripir-Gull
Kaupum til bræðslu allar tegundir gull-
skartgripa, gamla, nýlega, ónýta gegn 
stgr. demantar.is - Pósthússtræti 13 - S. 
699 8000 Magnús Steinþórsson.

Vantar notuð atvinnueldhústæki stór 
og smá GSM 843 3922.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett og 
stilliflautu. 1/2 stærð kr. 7.900.- Full 
stærð kr 12.900.- 3/4 kr. 10.900.- 4/4 
kr. 12.900.- Rafmagnsgítarpakkar frá 
kr. 29.900 Hljómborð frá kr. 17.900 
Trommusett kr. 49.900 með öllu. 
Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 
www.gitarinn.is

Óska eftir gítar sem hentar 10 ára. S. 
587 1884.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Tölvur

Tölva (Lenove T60) hvarf síðastliðinn 
föstudag, úr húsi við Stórholt. Fullum 
trúnaði og fundarlaunum upp á 50 
000 krónur er heitið fyrir tölvuna. Hafið 
samband í síma 8989422

Tölvuviðgerðir og gagnabjörgun, gott 
verð! Kem á staðinn. Baldvin s. 699 
6735.

Er tölvan biluð?
Kem í heimahús og leysi málið. Kvöld 
og helgarþjónusta. Áralöng reynsla, 
100% ánægja. Magnús 695-2095

 Verslun

 Ýmislegt

Hágæða skjávarpar með 
sjónvarpsmótakara

Scart,HDMI,Hdready, USB,DVB,ofl 
2200 ANSI, 600:1 Skerpa Tekur flest 
sjónvarpskerfi 35“-230“ mynd Frábært 
heimabíó eða í fundarsalin Tilboðsverð 
kr:160.000 Uppl. í síma 860 0800.

 Til bygginga

Harðviður til húsabygg-
inga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park-
et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf-
ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

Timbur, dokar, gips, krossviður o.fl. 
Upplýs. www.ulfurinn.is og S. 840-
7273 Halldór.

 Námskeið

AM/PM ! INTER-LINGUAL 
 LEARNING TECHNIQUE 

Level I: 4 weeks Md-Frd; 18-19:30 start 
16/3. & 10-11:30 AM start 13/4. Level 
II: 4 w Md-Frd; 10-11:30 AM & 7w: 
20-21:30; start 16/3 Level III: 10w: Tsd/
Thsd: 20-21:30: 28/4. Level IV:10w: 
Sat 14-16: 13/3. Ármúli 5, s.588 1169 
- www.icetrans.is/ice

 Kennsla

Tattoo-meistarinn! Er byrjuð að taka inn 
fyrir vornámskeiðin í varanlegri förðun 
og/eða body-tattoo. Yfir 10 ára reynsla 
og fagmannleg vinnubrögð. Góðir 
tekjumöguleikar. S: 659 9508.

 Dýrahald

Proformance hágæða 
hundafóður.

Lagersala á hundafóðri, 
Smiðjuvegi 6

(Rauð gata). Laugardag og 
sunnudag. Opið frá kl. 11-17.
Líttu við og gerðu góð kaup.

Óska eftir gefins kassavönum kettling á 
gott heimili. S. 822 9515.

 Ýmislegt

Skattskil Tek að mér að gera skatt-
skil fyrir einstaklinga Fastverð 3000kr. 
Guðni s: 8995870

Til sölu úr dánarbúi antik sófasett, bóka-
skápur, fataskápur og fl. Uppstoppaður 
fálki, gamlar og nýlegri bækur og fl. og 
fl. Til sýnis og sölu um helgina. Uppl í 
s. 8994941.

 Heilsuvörur

LR kúrarnir virka. 8 kg fóru á 3 vikum. 
Hressari og engin hungurtilfinning. s. 
662 5599.

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife. 
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/pruf-
ur. www.rkb.heilsuskyrsla.is Rannveig 
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Exclusive tantra massage
For men, women and couples. Tel. 698 
8301 www.tantra-temple.com

Glæsilegt heilnudd. Langar þig í nudd 
hringdu í s. 662 0841.

- Heilunarnámskeið - 
Dáleiðsla - Bowen -

www.lifoglikami.is - Brynjólfur 
Einarsson Bowen tæknir - S. 866 
0007.

Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í 
dag. Uppl. í s. 616 6469.

Nudd - Japanska baðið
Skrúbb, heitur pottur, veitingar, ditox og 
margt fl. (Ekki erótískt nudd). Opið frá 
kl. 12.00 og frameftir alla daga nema 
sunnud. S. 823 8280.

 Húsnæði í boði

Vantar eignir á skrá í Kópavogi og 
Garðabæ, www.LMK.is

Nýjar 3ja og 4ra herb. 
íbúðir í Hfj.

Örugg leiga. Þvottavél, þurrkari,
Ísskápur, uppþv.vél, gardínur 

og öll ljós
fylgja með.

Upplýsingar í síma 7727553

Góð 2ja her. íbúð 
í 109 Rvk.

Örugg leiga, þvottavél, þurrkari,
Ísskápur, gardínur og öll ljós.
Upplýsingar í síma 7727553

Vegna mikillar eftirspurnar stórvantar 
okkur eignir á skrá. Auglýsing kostar 
ekkert.

www.leiguherbergi.is

Gistiheimili - 
Langtímaleiga / 

Guesthouse 
long term rent. 

Herb. til leigu. Eldh. baðh. int-
ernet, 12 sjónvarpsst., þvottah. 
Verð frá 35 þús. Dalshraun HFJ 
og Funahöfða RVK. Long term 
rent. Kitchen, bathroom, 12SAT 
TV, laundry room. Price from 
35.000 ISK. Dalshraun HFJ & 

Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Snyrtileg 2ja herb. íbúð á 50fm á 
1.hæð með svölum á svæði 107 Leigist 
með eða án húsgana. Upplýsingar í 
s.8962859 eftir kl.15

2ja herb. reyklaus í Grafarvogi, á 1. 
hæð í fjórbýli. Langtímaleiga ef vill . S. 
899 3011.

Herb. til leigu í póstnr. 105, miðbæ Rvk. 
Uppl. í síma 895 0482.

Einstaklingsíbúð á svæði 112. 42 m2. 
Laus, leiga 57 þ.á mán. Anddyri, bað, 
stofa með eldhúskrók. Svör sendist 
merkt „8899“ til Fbl. með nafni, Kt, 
síma og/eða mail og við höfum sam-
band.

35 fm. stúdíóíbúð til leigu á sv. 110 Árb. 
- Selás. Innif. er hiti, hússj., sér geymsla 
og þvottah. í sameign. Laus. S. 868 
2308 Níels.

Til leigu 4 herb sérhæð í 105 Rvk. V. 
120 þús. S. 821 0800.

Laugavegur 143. Laus herbergi. 25.000. 
og 37.000. Kristinn 895 2138

13 fm herbergi í Flúðaseli . Er á 1.h. 
Eldunaraðstaða og ískápur inni í 
herbergi. Sameiginlegt wc og sturta. 
V.35þúsund uppl í síma 822-2594 
róbert

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.

20 fm stúdíó í 200 Kóp. Selbrekka 20. 
Uppl. í s. 696 0502.

Glæsileg ný 3ja. herb. íbúð á fyrstu 
hæð með sérinngangi í Árakri 5, á 
Arnarneshæð með öllum húsbúnaði 
til leigu í lengri eða skemmri tíma fyrir 
reglusamt fólk. Laus 1. apríl. Uppl. í s. 
862 6672.

 Húsnæði óskast

Óska eftir 2ja herb. íbúð. Er með hund. 
Get borgað 60-75þús á mán. m/hita og 
rafm. S. 868 2005

25 ára einstakling vantar stúdio eða 
eins herb. íbúð með sameiginlegri 
þvottaaðstöðu. Helst reyklaus. Uppl. í 
s. 867 7754.

Íbúð óskast til leigu til langtíma frá 1 
apríl. Fyrirspurnir sendast á ibudir@
yahoo.com

 Atvinnuhúsnæði

120 fm verslunarpláss til leigu. 
Góð aðstaða. Hentar vel til hvers-
kyns verslunarreksturs. Til húsa að 
Suðurlandsbraut 6, við hliðina á Nings. 
Uppl. í s. 899 3760.

Snyrtileg skrifstofuherb. til leigu við 
Suðurlandsbraut. Gott útsýni. Uppl. í 
s. 899 3760.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) 
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar. 
S. 555 3464

www.geymslaeitt.is
Til leigu geymslur frá 5 til 17 m2. Allar 
með sér inngangi. Bretti á 2.900.- 
Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn. 
Upphitað og vaktað. S: 564-6500

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 2074.

 Bílskúr

Til leigu tveir bílskúrar á Móhellu í 
Hafnarfirði.Rúmlega 26fm hvor. Annar 
er laus um miðjan mars en hinn næstu 
mánaðarmót. Hafið samband með 
tölvupósti til: gudnido@yahoo.com

 Gisting

www.leiguherbergi.is
Herbergi til leigu í Reykjavík og 
Hafnarfirði, frá 1500.- kr á dag. www.
leiguherbergi.is s. 824 4535
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 Atvinna í boði

Rennismiður
Rennismiður eða járniðnaðar-

maður vanur rennibekk óskast. 
Einnig vantar aðstoðarmann 

eða nema
Umsóknir sendist á thjon-
usta@365.is fyrir 15. Mars 

merkt: Rennismiður

Eldsmiðjan á 
Suðurlandsbraut

Yfirmaður í símveri Símsvörun, móttaka 
allra vafamála, kenna nýju starfsfólki. 
Vinnutími: Önnur hver vika fi-su: 17-22 
Hæfniskröfur: 25 ára aldurstakmark, 
reynsla í símsvörun. Reynsla af stjórnun 
æskileg. Laun: 1.635,- p.t. á kvöldin og 
1.784 um helgar Umsóknir aðeins á: 
http://umsokn.foodco.is

Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir 
góðum úthringjurum til starfa á kvöld-
in. Áhugasamir hafi samband við 
Ingibjörgu í síma 661-2826 eða ingi-
bjorg@tmi.is

Kaffi Zimsen
óskar eftir starfsfólki á aldrinum 18-30 
ára. Tekið á móti umsóknum á staðn-
um eftir kl. 18, Hafnarstræti 18, 101 
Rvk. Uppl. í s. 772 0388.

1928 vöruhús óskar eftir handlögnum 
starfskrafi í hlutastarf. Helst með eigin 
bíl til umráða. Uppl. í s. 897 0979.

Portið Veitinga-& Kaffihús
Leitum að vönum starfsmanni í eldhús. 
Þarf að geta unnið sjálfstætt. Uppl. í s. 
695 2378 eða brynninn@hotmail.com

 Atvinna óskast

Sogsverk ehf.
Byggingarfyrirtæki, gerum 
allt inni sem og úti. Erum 

með stillasa, málum. Vinnum 
í Grímsnesi, Selfossi og 
Reykjavík. S. 893 7649.

Karlmaður vanur járnsmíðavinnu og 
vélavinnu er með meirapróf og vinnu-
véla réttindi. Er með sendibíl til umráða. 
S. 896 3331.

Sjálfstæður smiður getur bætt við 
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

Eldhress 21árs strákur óskar eftir plássi 
á bát. Með reynslu og slysav.sk. Skoða 
allt S: 8622134

 Tilkynningar

BAR POLONIA
ZAPRASZA NA OSTATNIE 

DYSKOTEKI W PIATEK I SOBOTE. 
PROMOCJE HAFNARGJÖRÐUR 

- FLATAHRAUN 21

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666. opið 
allan sólarhringinn

Tvær nýjar upptökur!
Annars vegar: ung kona með bjarta 
rödd í heitri og mjög hnitmiðaðri upp-
töku, upptökunr. 8403. Hins vegar: 
alveg frábærlega innileg og mjög opin-
ská upptaka konu sem svo sannarlega 
kann að njóta sín! Upptökunr. 8602. Þú 
heyrir upptökurnar hjá Sögum Rauða 
Torgsins í síma 905-2002 (símatorg) og 
535-9930 (kreditkort).

29 ára flott kona
Mjög flott dökkhærð, síðhærð kona 
leitar tilbreytingar með karlmanni. Augl. 
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8497.

Djarfir órar kvenna!
Hér eftir mun Rauða Torgið Stefnumót 
líka samþykkja og birta þær fantasíur 
sem konur vilja hljóðrita fyrir karlmenn 
til að njóta. Konur: hljóðritið án hiks 
í síma 555-4321 (karlmenn, hljóðritið 
ykkar óra í s. 535-9922).

Yndislegar símadömur!
Símadömur Rauða Torgsins eru fjöl-
skrúðugur hópur sem elska daður 
og innileg símtöl við heita karlmenn. 
Hver þeirra verður vinkona þín í kvöld? 
Símar 908-6000 (símatorg) og 535-
9999 (kreditkort). Nánar á www.rau-
datorgid.is.

Samk. KK leitar 
tilbreytingar

Karlmaður leitar tilbreytingar með karl-
manni. Gefur upp símanúmer. Augl. 
hans er á Rauða Torginu Stefnumót, 
sími 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8700.

Hjón leita myndatöku
Hjón, 37+38 ára, myndarlegt fólk, leita 
að manneskju, 18-20 ára, sem vill ljós- 
og kvikmynda þau við innilegar athafn-
ir. 100% trúnaður. Augl. þeirra er á 
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort), 
augl.nr. 8253.

Samk. KK til í allt
Samkynhn. KK, heitur og djarfur, til í 
allt, leitar tilbreytingar. Augl. hans er á 
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort), 
augl.nr. 8250.

Við erum hérna og viljum heyra í þér í 
kvöld. Það er alltaf einhver á vaktinni, 
morgna, kvölds og nætur. Við erum 
hlýjar og mjúkar og langar að láta 
drauma þína rætast í gegnum símann. 
S. 908 2000.

Heilsa - Upplifun - Vellíðan
Ráðstefna um heilsuferðaþjónustu

Staður: Hilton Reykjavík Nordica
18. mars 2009. kl. 13-17

13:00-13:05 Setning ráðstefnu. Laufey Haraldsdóttir, Ferðamáladeild Háskólans á Hólum
13:05-13:15 Ávarp ráðherra: Össur Skarphéðinsson, iðnaðar- og ferðamálaráðherra 
13:15-14:05 Health Tourism Trends: Back to the Future

Melanie Smith, Senior Lecturer in Tourism Management
Corvinus University, Budapest. 

14:05-14:25 Sýn fyrir Heilsulandið Ísland
Vatnavinir: Sigurður Þorsteinsson iðnhönnuður

14:25-14:45 Bláa Lónið – mikilvægi rannsókna í öflugu nýsköpunarstarfi
Ása Brynjólfsdóttir, rannsóknar- og þróunarstjóri Bláa Lónsins

14:45-15:00 Heilsutengd ferðaþjónusta
Berglind Ásgeirsdóttir, ráðuneytisstjóri Heilbrigðisráðuneytið

15:00-15:15 Kaffihlé í 15 mín. 
15:15-15:25 Heilsuferðaþjónusta í Þingeyjarsýslum. 

Gunnar Jóhannesson, Atvinnuþróunarfélagi Þingeyinga
15:25-15:35 Heilsuþorp á Flúðum 

Gestur Ólafsson, arkitekt og skipulagsfræðingur 
15:35-15:45 Miðaldaböð í Reykholtsdal 

Kjartan Ragnarsson Landnámssetri Íslands
15:45-15:55 Móðir jörð og maðurinn; tengslin í sinni tærustu mynd 

Anna Dóra Hermannsdóttir, ferðaþjónustunni Klængshóli
16:00-17:00 Pallborð: Hvernig eflum við heilsuferðaþjónustu á Íslandi?

Pallborð. Stjórnandi Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, Ferðamáladeild Háskólans á Hólum
Í pallborði: Gunnlaugur K. Jónsson, formaður NLFÍ, Grímur Sæmundsen, Bláa lónið, Þorsteinn Ingi 
Sigfússon, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Ólöf Ýrr Atladóttir, ferðamálastjóri, Jónína Benediktsdóttir, 
íþróttafræðingur og detoxráðgjafi.
Ráðstefnustjóri: Edward Huijbens, forstöðumaður Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála 
Ráðstefnugjald: 2.500,-. Nemendur: 1.250,- Skráning á www.ferdamalastofa.is 

Stálsmíðaverkstæði
Óska eftir réttindamönnum á vandað stálsmíða-
verkstæði á höfuðborgarsvæðinu.  Næg verkefni 
framundan.  Upplýsingar í s. 848 9710

Í kvöld spilar hljómsveitin 

Vanir menn
Catalina

Allir velkomnir
Snyrtilegur klæðnaður áskilin

Dansleikir

Til sölu

Ráðstefnur

Tilkynningar

Atvinna
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Mitsubishi Outlander - Kraftmikill sportjeppi 
Kostir Mitsubishi Outlander eru afgerandi. Hann hefur 
mestu veghæð í sínum flokki, stærsta farangursrýmið, 
öflugt fjórhjóladrif og frábæra aksturseiginleika. 

Komdu í HEKLU - Notaða bíla á Kletthálsi og skoðaðu 
næstum nýjan Mitsubishi Outlander, kraftmikinn, 
rúmgóðan og ríkulega búinn bíl fyrir alla fjölskylduna, 
tilvalinn í ferðalagið. 

HEKLA NOTAÐIR BÍLAR KLETTHÁLSI

Opið 10–18 virka daga   |  Opið 12–16 laugardaga

Kletthálsi     sími 590 5044     www.heklanotadirbilar.is

DÆMI ÚR SÖLUSKRÁ

Mitsubishi Outlander Intense, árgerð 2008 
ekinn 5.000 km. Sjálfskiptur, bensín.

Verð: 4.280.000 kr.                

UMRÆÐAN
Þórhallur Heimisson 
skrifar um fullveldi 
Íslands 

Sú umræða sem nú á 
sér stað um Ísland og 

Evrópusambandið (ESB) 
í aðdraganda kosninga 
minnir á söguna um Hlin 
kóngsson og skessurnar 
tvær sem léku sér að fjöregginu. 
Fjöreggið var þeirrar náttúru gert 
að það geymdi lífskraft skessanna 
og var þeim því ákaflega dýrmætt. 
Ef það brotnaði myndi krafturinn 
hverfa frá þeim. En skessurnar 
höfðu það að leik að kasta á milli 
sín fjöregginu þegar þeim leiddist 
við veiðar, svona til að stytta sér 
stundir. Hlinur kóngsson átti þess 
vegna hægt með að brjóta eggið og 
ná þannig til sín kóngsdótturinni 
og auðæfum skessanna.

Við gleymum því stundum að 
fullveldið er fjöreggið okkar. Full-
veldið glataðist fyrst á Þingvöll-
um árið 1262 eftir upplausnarár. 
Þá fólum við erlendu valdi að gæta 
fjöreggsins. Eftir það dró hægt og 
bítandi úr okkur lífskraftinn, öld 
eftir öld. Auðvitað var einnig um 
að kenna erfiðri náttúru, hörð-
um vetrum, eldgosum og pestum. 
En af því að fjöreggið var ekki á 
okkar eigin hendi vorum við varn-
arlítil og úrræðalaus. Og lífskraft-
inn skorti.

Það var ekki fyrr en á 19. öld að 
menn fóru almennilega að gera sér 
grein fyrir þessu. Þá var gangan 
löng og erfið enda við orðin hluti 
af danska ríkinu að mati þeirra 
sem fólu fjöreggið í höndum hins 
erlenda valds. En þegar okkur 
tókst að fá það á ný í hendur óx 
okkur afl, fyrst árið 1918, jafnvel í 
kreppunni 1930 og með lýðveldinu 
árið 1944. Auðvitað gekk á ýmsu, 
sigrum og ósigrum, en grundvöll-
ur framfara alla tuttugustu öldina 
var fjöreggið okkar sem við höfð-
um endurheimt, fullveldið og frels-
ið til að stýra eigin málum. Með 

fullveldið að vopni færð-
um við út landhelgina gegn 
herveldum Evrópu gömlu, 
beisluðum orkulindirnar, 
efldum fræðslu og skóla, 
heilbrigði og atvinnu. 

Undanfarinn áratug og 
ef til vill lengur höfum við 
setið eins og skessurnar og 
leikið okkur að fjöregginu. 
„Athafnaskáldin“ hædd-
ust að því og talað var um 
að best væri að losa sig við 

það, taka upp ensku, leggja niður 
íslenska bændastétt, gefa auð-
valdinu lausan tauminn því heim-
urinn væri leikvöllur útrásarvík-
inganna.

Og þó allt sé nú hrunið og þó í 
ljós hafi komið að draumar vík-
inganna og forystumanna okkar 
voru ekkert annað en martraðir, 
þá halda menn áfram að leika sér 
að fjöregginu. 

Margir virðast trúa því að eina 
leiðin úr ógöngum liðins áratugar 
sé að brjóta fjöreggið eða fela það 
erlendu valdi í hendur eins og forð-
um daga. Það er án efa rétt að fjör-
eggið verður vel geymt í Brussel, 
London, París eða Berlín. Þaðan 
verður ekki auðvelt að ná því aftur, 
þó einhverjir láti sér detta það í 
hug í framtíðinni uppi á Íslandi. 
Með fjöregginu mun lífskrafturinn 
enn á ný hverfa frá landinu. Með 
því mun hverfa íslensk bændastétt 
sem þó var ákölluð sem eina von 
landsins á liðnu hausti þegar Evr-
ópubúar beittu okkur hryðjuverka-
lögum. 

Með því munu fiskimiðin komast 
í hendur Breta og Spánverja á ný. 
Örugglega ekki strax. En hægt og 
bítandi rétt eins og forðum daga. 
Það tók 400 ár að koma hér á ein-
veldi síðast. Evrópa hefur nægan 
tíma. 

Og eitt eða tvö atkvæði okkar á 
Evrópuþinginu sem telur 732 þing-
menn mun verða hjáróma og bros-
legt. Ef einhver þá lætur svo lítið 
að taka eftir því.

Höfundur er talsmaður L-lista.

SEND IÐ OKK UR LÍNU

Fréttablaðið og Vísir hvetja lesendur til að senda línu og leggja orð í belg um 
málefni líðandi stundar. Greinar og bréf skulu vera stutt og gagnorð. Tekið er á 
móti efni á netfanginu greinar@frettabladid.is eða á vefsíðu Vísis, þar sem finna 
má nánari leiðbeiningar. Ritstjórn ákveður hvort efni birtist í Fréttablaðinu eða 
Vísi eða í báðum miðlunum að hluta eða í heild. Áskilinn er réttur til leiðréttinga 
og til að stytta efni.

ÞÓRHALLUR 
HEIMISSON

Að glata fjöregginu

UMRÆÐAN
Þórlindur Kjartansson 
skrifar um vinnubrögð 
á Alþingi

Ýmsar af þeim breyt-
ingum sem nú eru 

ræddar á grundvallar-
skipan samfélagsins eru 
góðra gjalda verðar. Það 
er ennfremur eðlilegt að 
við núverandi aðstæður séu marg-
ir hugsi yfir því hvort leita megi 
ástæðna fyrir stöðunni í grunn-
gerð íslensks samfélags. En það 
er mikilvægt að vandað sé vel til 
umræðna og að innantómir frasar 
séu ekki látnir duga.

Það er hæpin skýring á núver-
andi efnahagskreppu að þar hafi 
grundvallarreglur samfélagsins 
haft mikil áhrif. Þó er ekki þar 
með sagt að ekki sé ástæða til 
að endurskoða stjórnarskrána og 
kosningalögin. Hins vegar fer illa 
saman þegar pólitískri heift, von-
brigði með stöðu efnahagsmála og 
óvissu í stjórnmálum er blandað út 
í slíkar umræður. Þess vegna er 
það raunverulegt áhyggjuefni að 
minnihlutastjórn VG og Samfylk-
ingar leggi sérstaka áherslu á slík-
ar breytingar á þeim örskamma 
tíma sem hún er við völd. Raun-
ar hefur þessi asi vakið áhyggjur 
alþjóðlegra stofnana sem telja slík 
vinnubrögð sérstaklega varhuga-
verð enda er beinlínis mælt gegn 

því í alþjóðlegum sáttmál-
um að breyta kosninga-
reglunum svo skömmu 
fyrir kosningar. Má þar 
nefna Öryggis- og sam-
vinnustofnun Evrópu 
(ÖSE) sem sér nú sérstaka 
ástæðu til þess að fylgjast 
grannt með framkvæmd 
kosninga á Íslandi. Það er 
nefnilega þannig að þegar 
slíkar stofnanir, sem vinna 
að því að tryggja að fram-

gangur lýðræðisins sé eðlilegur, 
fá fregnir af því að stjórnvöld hafi 
uppi áform um breytingar á leik-
reglum lýðræðis skömmu fyrir 
kosningar, þá vekur það efasemdir 
um að réttilega sé staðið að málum 
og allra sjónarmiða sé gætt.

Ísland hefur fram að þessu ekki 
verið í þeim flokki sem alþjóð-
legir kosningasérfræðingar hafa 
sérstakar áhyggjur af. Hvað sem 
segja má um íslenskt samfélag þá 
er þetta nýmæli.  Þess vegna hljót-
um við að staldra við og vara við 
þeim flýti sem minnihlutastjórnin 
hyggst beita við að koma þessum 
breytingum í gegn. Breytingar á 
reglum lýðræðisins þurfa að fá 
yfirvegaða umræðu og nauðsyn-
legt er að allur þorri manna hafi 
ráðrúm til þess að móta sér skoðun 
á slíkum breytingum.

Höfundur er frambjóðandi í 
prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í 

Reykjavík.

Vöndum til verka 

ÞÓRLINDUR 
KJARTANSSON



UMBOÐSMENN UM LAND ALLT  REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Kaupfélag Steingrímsfjarðar, 
Drangsnesi. Samkaup, Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Krákur, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, Egilsstöðum. 
Kauptún, Vopnafirði. Samkaup, Seyðisfirði. Sparkaup, Fáskrúðsfirði. Martölvan, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tækniráð, Grindavík. Hagkaup, Njarðvík.

1971 - 2009 www.sm.is ALLAR GERÐIR

MINNISKORT

ÚRVAL RAFTÆKJA

 BLEIK
EÐA SILFUR

SJÓNVÖRP  HLJÓMTÆKI  HEIMABÍÓ 
MP3 SPILARAR  FERÐATÆKI  DVD SPILARAR 

BLU-RAY SPILARAR  MYNDAVÉLAR  TÖKUVÉLAR  
ÚTVARPSVEKJARAR  iPOD VÖGGUR OFL.

– gæði á betra verði

VERÐ      7.990
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ      4.990
FRÁBÆRT VERÐ

FACE
DETECTION

HDMITENGI

Philips 42PFL3403
42" LCD BREIÐTJALD með 1366x768 punkta 
upplausn, 24000:1 skerpu, LCD WXGA Active 
Matrix TFT, HD-READY(720p/1080i), Crystal Clear 
III og Progressive Scan, Digital Crystal Clear ofl.

TILBOÐ     179.990
FULLT VERÐ kr. 239.990

Dantax RR303SV
FERÐATÆKI með vönduðum CD spilara, 
2 hátölurum, FM/AM útvarpi ofl.

Philips DVP3980
Fjölkerfa DVD DivX ULTRA SPILARI með Video 
Upscaling í 720p/1080i/1080p, 192kHz/24 bit Audio 
DAC, Progressive Scan, Dolby Digital, Scart (með 
RGB), HDMI og Component, Digital Coaxial tengi ofl.

Grundig CLOCK560
ÚTVARPSVEKJARI með vönduðu FM/LW útvarpi.

Panasonic DMCFS3
8,1 millj. punkta uppl., Venus Engine IV, Intelligent Auto, Face Detection, LEICA DC 
Vario Elamrit linsu, 3x Optical og 4x Digital Zoom, 5.5 - 16.5mm linsu með MEGA OIS 
hristivörn, 2.5” LCD skjá, hágæða hreyfimyndatöku með hljóði, 50MB Innra minni, rauf 
fyrir SD/SDHC kort ofl.

VERÐ      49.990
FRÁBÆRT VERÐ

JVC UXGP5
Lítil og nett 60w RMS MÍKRÓSAMSTÆÐA með MP3 geislaspilara, RDS 
útvarpi með stöðvaminnum, iPod dokku, með Active Hyper Bass PRO, 
geislaspilara, klukku, Aux inn að framan, heyrnartólstengi ofl. Spilar 
CD-R/RW og MP3/WMA. Ath. iPod fylgir ekki.

Ath. iPod fylgir ekki.

TILBOÐ     15.990
FULLT VERÐ kr. 19.990

TILBOÐ     26.990
FULLT VERÐ kr. 36.990

iPOD
VÖGGU

HLJÓMTÆKI MEÐ
8GB

VERÐ      21.990
FRÁBÆRT VERÐ

JBL ONSTAGE MICRO
HÁTALARAR með innb. 30w magnara og fjarstýringu,
iPod vöggu, Aux tengi fyrir MP3,CD ofl.

iPOD
VAGGA

Ath. iPod 
fylgir ekki.

LITIR
HVÍTT
SVART

2

SanDisk FUZE 8GB
8GB Sansa MP3 SPILARI með 1.9" LCD skjá, 
FM útvarpi, Diktafóni með innb. míkrafóni. Tekur 
microSD kort. Spilar videó, tónlist og myndir.

VERÐ      24.990
FRÁBÆRT VERÐ
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Þennan dag árið 1983 
var Kvennalistinn (sam-
tök um kvennalista) 
stofnuð. Forverar listans 
voru kvennaframboðin í 
Reykjavík og á Akureyri 
sem fengu fulltrúa kjörna 
í sveitarstjórnarkosning-
um árið 1982. 

Kvennalistinn bauð 
fram til Alþingis í þrem-
ur kjördæmum árið 1983 
og fékk 5,5 prósent at-
kvæða og þrjár konur á þing. Í kosningunum 1987 nær tvöfaldaði 
flokkurinn fylgi sitt og fékk 10,1 prósent atkvæða og sex konur á 
þing. Árið 1991 tapaði listinn einu sæti og árið 1995 kom hann 
einungis þremur konum á þing. 

Kvennalistinn sameinaðist Alþýðuflokki og Alþýðubandalaginu 
til að mynda Samfylkinguna árið 1998.

ÞETTA GERÐIST  13. MARS ÁRIÐ 1983

Kvennalisti stofnaður

Leikarinn góðkunni Örn Árnason, sem 
leikur ræningjann Kasper í nýjustu 
uppfærslu Þjóðleikhússins á Karde-
mommubænum, hefur náð þeim áfanga 
að leika alla ræningjana þrjá í verkinu. 
Hann byrjaði á að leika Jónatan í upp-
færslunni árið 1984, lék svo Jesper árið 
1995 og nú Kasper. 

Hann hefur í heildina leikið í tæp-
leg tvö hundruð Kardemommubæjar-
sýningum og má leiða að því líkur að 
þær verði nær þrjúhundruð þegar yfir 
lýkur. „Ég held að fyrsta uppfærslan 
hafir rúllað um 85 sinnum, númer tvö 
um níutíu sinnum og núverandi sýn-
ing gengur glimrandi vel svo það er 
aldrei að vita hvernig þetta endar,“ 
segir hann kátur í bragði. En hvern-
ig er að leika í sömu sýningunni svona 
oft? „Þetta er nú alls ekki það leiðinleg-
asta sem ég geri. Auðvitað getur stöðug 
endurtekning verið þreytandi til lengd-
ar en út á þetta gengur leikarastarfið 
að miklu leyti og eins og einhver sagði 

þá hefði maður betur valið sér annað 
starf ef endurtekningin væri manni 
ekki að skapi,“ segir hann og heldur 
áfram: „Þetta er bara eins og að fara á 
sjóinn. Ég legg í hann um hádegisbil á 
laugardag og kem heim um kvöldmat-
arleytið á sunnudag. Það fiskast vel og 
ég kem heim með fjórar fullar lestar,“ 
segir Örn en sýndar eru fjórar sýning-
ar allar helgar. 

En hvaða ræningi er nú skemmtileg-
astur? „Þeir eru allir mjög skemmti-
legir en ég neita því ekki að ég hef 
voða gaman af Kasper. Hann er elst-
ur og með mestu karaktereinkennin. 
Hann ræður svolítið för og hinir fylgja 
á eftir.“ Örn segist ekki hafa kunnað 
rulluna utanbókar þrátt fyrir að hafa 
leikið á móti Kasper jafn oft og raun 
ber vitni. „Ég er nú engin minnisbók 
en það sat samt ótrúlega mikið eftir og 
ég gat miðlað af reynslu minni.“ Örn 
segir talsverðan mun á sýningunum og 
að núverandi sýning sé tvímælalaust 

sú litríkasta. „Menn tala um Disney- 
og Hollywoodbrag og sumum finnst 
það eitthvað neikvætt. Ég er bara ekki 
sammála því. Þetta er sá veruleiki sem 
börn nútímans þekkja og hvað er svona 
neikvætt við hann?“

Örn er öllum hnútum kunnugur 
þegar kemur að barnaleikritum og 
komast fáir með tærnar þar sem hann 
hefur hælana í þeim efnum. Hann hóf 
ferilinn sem einn ræningjanna í Línu 
Langsokk og hefur bæði leikið Lilla og 
Bangsapabba í Dýrunum í Hálsaskógi 
svo dæmi séu tekin. Lilla segist hann 
hafa fengið í arf fá föður sínum, Árna 
Tryggvasyni. Hann segir þá Bessa 
Bjarnason og Árna eiga metið í fjölda 
barnaleikrita nokkuð skuldlaust en 
neitar því ekki að hann komi nokkuð 
fast á hæla þeirra. 

Örn hefur að vonum gaman af því að 
leika fyrir börn. „Börn eru skemmtilegt 
fólk og það er alltaf gaman að heyra til 
þeirra úti í sal.“ vera@frettabladi.is

ÖRN ÁRNASON:  HEFUR LEIKIÐ ALLA RÆNINGJANA ÞRJÁ Í KARDIMOMMUBÆNUM

Kasper er mesti karakterinn 
af ræningjunum þremur

Örn Árnason, sem Jónatan, Randver Þorláks-
son og Pálmi Gestsson árið 1984.

Hjálmar Hjálmarsson, Örn Árnason, sem 
Jesper, og Pálmi Gestsson árið 1995.

ÖRN HEFUR GAMAN AF KASPER Örn Árnason, í hlutverki Kaspers, ásamt þeim Kjartani Guð-
jónssyni og Rúnari Frey Gíslasyni. MYND/ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Ástkær móðir mín, amma, langamma og 
langalangamma,

Áslaug Björg Árnadóttir
lést miðvikudaginn 11. mars á hjúkrunarheimilinu 
Sunnuhlíð. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Fyrir hönd aðstandenda,
Kristín Sigtryggsdóttir.

Ástkær sambýliskona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Sjöfn Karólína Smith 
Grandavegi 47, Reykjavík, 

sem varð bráðkvödd hinn 9. mars, verður jarðsungin 
frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn 18. mars klukkan 
13.00.

Sigurjón Eðvarð Sigurgeirsson
Magnús Ingimundarson Brynja Ásta Haraldsdóttir
Sverrir Ingimundarson Steinþóra Ágústsdóttir
Laufey Anna Ingimundardóttir
Hjördís Sjafnar Ingimundardóttir
Þóra Sigurjónsdóttir
Árný Sigurjónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð, hlýhug og vináttu við andlát 
og útför ástkærs föður, tengdaföður, afa og 
langafa,

Ólafs Guðmundssonar 
Kaplaskjólsvegi 37.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Landakotsspítala, eink-
um deildar K2, fyrir góða umönnun.

Valgerður Ólafsdóttir Ásgeir Þormóðsson
Guðmundur Ólafsson Fjóla Guðmundsdóttir
afabörn og langafabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Guðmundur Sigurjón 
Finnsson
Huldugili 9, Akureyri,

verður jarðsunginn frá Ólafsfjarðarkirkju laugardaginn 
14. mars kl. 13.00.

Lilja Sigríður Guðmundsdóttir Baldur Snævarr     
 Tómasson
Steinunn Oddný Guðmundsdóttir Björgvin Sveinn Jónsson
Guðmundur Finnur Guðmundsson Rósa Jennadóttir
Kristín Björk Guðmundsdóttir Guðmundur    
 Jóhannesson
Jón Birgir Guðmundsson Þórunn Guðlaugsdóttir
                barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar,

Svava Björnsdóttir
sem lést á Hrafnistu í Reykjavík miðvikudaginn 
4. mars, verður jarðsungin frá Laugarneskirkju 
föstudaginn 13. mars kl. 11.00.

Rósa Hilmarsdóttir 
Árný Birna Hilmarsdóttir 
Páll Hjálmur Hilmarsson
og fjölskyldur.

Þökkum auðsýndan hlýhug og samúð við 
andlát og útför móður okkar, 

Herdísar Pálsdóttur 
frá Fornhaga. 

Sérstakar þakkir til starfsfólks Beykihlíðar, Hlíð, 
Akureyri.

Brynhildur Ingólfsdóttir
Arnheiður Ingólfsdóttir Gísli Sigurkarlsson
Gunnfríður Ingólfsdóttir Páll Hrólfsson
Guðmundur Ingólfsson Brynja Óskarsdóttir
Sesselja Ingólfsdóttir Valur Daníelsson
ömmu- og langömmubörn.

Innilegar þakkir sendum við þeim sem 
sýndu okkur samúð og vináttu vegna 
andláts og útfarar bróður okkar, mágs og 
frænda,

Arnórs Karlssonar
fyrrum bónda á Bóli, síðar Arnarholti 
í Biskupstungum, Bjarkarbraut 10 í 
Bláskógabyggð.

Einnig þökkum við þeim sem önnuðust Arnór síðustu 
vikur hans á Landspítalanum í Fossvogi.

Systkini hins látna og aðrir venslamenn.

timamot@frettabladid.is

HANS-GEORG GADAMER 
LÉST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 

2002

„Sagan tilheyrir 
ekki okkur. Við til-
heyrum sögunni.“

Hans-Georg Gadam-
er var þýskur heim-

spekingur, sem er 
þekktastur fyrir rit sitt 
Sannleikur og aðferð.



NÓATÚNI 17
S: 414 1700

STRANDGÖTU 9
S: 414 1730
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S: 414 1740
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REYKJAVÍKURVEGI 66
S: 414 1750

REYKJAVÍK  AKUREYRI EGILSSTAÐIR SELFOSSKEFLAVÍK KÓPAVOGURHAFNARFJÖRÐURR R

www.tolvulistinn.is

TL.IS

139.990 149.990139.990

Hvers vegna að taka áhættu 
með aðra fartölvutegund?

JÁ EF

13.3”
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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

Verðurðu að 
taka vinnuna 

með þér heim?

Sorphirða 
borgarinnar

Af hverju 
stunda 

þau aldrei 
kynlíf í 

Andabæ?

Kannski 
vegna þess 
að þetta er 
barnablað 

og það 
passar ekki?

Hver á 
að segja 
börnun-

um þetta, 
Andrés? 

Eða 
Guffi? 
Haha!

Snilld! Allt sem er erfitt 
að tala um er hægt að 
útskýra í gegnum vini 

okkar í Andabæ! Rán, 
rasisma, samkyn-
hneigð...

Jú sjáðu til, 
litli vinur. 

Það sem þau 
Andrés og 

Andrésína eru 
að gera er...

ÞETTA ER 
FRÁBÆRT!

Halló! Þarna 
er möguleiki 
á að útskýra 
fyrir börnum 
hvaðan þau 
koma. Kenna 
þeim á lífið!

Halló. Daginn.

Er Dalberg 
læknir 
þarna?

Já.
Þetta 
er hjá 

honum.

Augnablik, ég ætla 
að gefa símtalið 

áfram.

Krabbi Afsakaðu að 
ég skuli tala 

útlensku.

Uhm!

Hvað með 
boccia?

Finnst þér 
gaman í 
boccia?

Ætlunarverk sjónvarpsauglýsinga er í 
níutíu og níu prósentum tilvika að fá 
áhorfendur til að kaupa vörur sem 

þeir þurfa ekki á að halda, fyrir peninga 
sem þeir eiga ekki. Göfugt markmið eitt og 
sér, en tekst misjafnlega eins og gengur. 
Þegar verst lætur skilja sjónvarpsauglýs-
ingar áhorfendur eftir staðráðna í að snerta 
ekki á viðkomandi söluvöru með asbest-
hönskum. Þær fara, með öðrum orðum, að 

snúast upp í andhverfu sína 
– svo gripið sé til orðfæris 
„besservissera“.

Sú var til dæmis raunin 
með fígúruna Þorra þorsk, 
sem þótti þorskalýsi svo 
dæmalaust gott í auglýsing-

um fyrir nokkrum árum. Þessi hugmynd, að 
þorskurinn legði í vana sinn að svolgra í sig 
líkamsvessa úr sjálfum sér og fjölskyldu, 
höfðaði hreint ekki til mín. Fyrir mér hefði 

fígúran allt eins getað heitið Maggi maður; 
„Hei, krakkar! Þið verðið að vera dugleg að 
drekka fljótandi fitu sem unnin er úr inn-
yflum á fólki svo þið verðið stór og sterk 
eins og Maggi!“ Ég var ekki alveg að kaupa 
þetta.

Enn síður er ég að kaupa þessa nýju aug-
lýsingu frá Símanum þar sem Hilmir Snær, 
í hlutverki sjálfumglaða almannatengsla-
fulltrúans, svarar spurningum ágengs fjöl-
miðlafólks um „aðgerðaáætlun“ Símans á 
yfirlætisfullan hátt. Var virkilega nauðsyn-
legt að snúa þessum dimmu dögum í októb-
erbyrjun, þegar þjóðin fór á hausinn og mun 
súpa seyðið af um ókomna tíð, upp í sölu-
brellu fyrir farsímafyrirtæki? Ég skal ekki 
segja, en blaðamannafundir, myndavélaflöss 
og ómarkvisst tuð um aðgerða áætlanir gera 
lítið annað en að minna mig á hræðilegar 
fréttir og ömurlegheit. Þá eru „kannibalískir 
tendensar“ Þorra þorsks ögn skárri.

Þorri þorskur og Hilmir Snær

NOKKUR ORÐ
Kjartan 

Guðmundsson



Lokahelgin - gríptu tækifærið!

Allt að

afsláttur

Landsins stærsta

Opnunartímar Mán - fös 11-18
lau 11-16
sun 12-16

FULLT
AF NÝJUM

VÖRUM

Útsöluvörur frá

VÍNLANDSLEIÐ 6  -  S: 533 3109 

Laugarvegi - Kringlunni
Smáralind

Kringlunni - Smáralind

Kringlunni - Smáralind
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menning@frettabladid.is

Tveir góðir vinir Alfreðs Flóka koma saman 
og rýna í ritverk og myndlist listamannsins í 
Hafnarhúsinu næstkomandi sunnudag kl. 15. 
Þetta eru rithöfundurinn Sjón, sem jafnframt 
er sýningarstjóri sýningarinnar um Alfreð Flóka, 
og skáldið og þýðandinn Jóhann Hjálmarsson. 
Sameiginlega munu þeir skyggnast undir yfir-
borð hins margbrotna listamanns Alfreðs Flóka, 
en  Jóhann, sem var æskuvinur Flóka, hefur 
mikla innsýn í verk hans og hefur skrifað einna 
mest um þau. 

Jóhann talar um kynni sín af Flóka og opnar 
jafnframt gestum leið inn í skáldskaparlegar 
uppsprettur verka hans. Þá munu hann og Sjón 
lesa og ræða um ljóð Jóhanns frá árunum 1960-
1963, en á þeim tíma voru Jóhann og Flóki 
nokkurs konar tveggja manna súrrealistahreyf-
ing og skrif Jóhanns, sem birtust í bókunum 
Malbikuð hjörtu og Fljúgandi næturlest, þóttu á 
þeim tíma bera vitni miklu og djörfu hugarflugi 
ekki síður en verk Flóka.

Jóhann ræðir um Flóka

MYNDLIST Jóhann Hjálmarsson og Sjón ræða um 
myndheim Flóka á helgum degi.

Fornleifafræðingar fundu nýlega 
vegghöggmyndir í Gvatemala frá 
tíma maja að því er Reuter grein-
ir frá. Veggmyndirnar sýna goð-
sögulegar skepnur, slöngur og guði 
og fundust í norðurhluta landsins í 
skógarþykkni. Myndirnar eru 26 fet 
og lágu í stafla. Þær eru taldar frá 
því um 300 f. Kr. og eru taldar sýna 
atriði úr goðsögn maja um Popol 
Vuh. 

Uppgröftur hefur staðið yfir á 
svæðinu þar sem myndirnar fundust 
á borgarstæði El Mirador, stærstu 
fornborg maja sem fundist hefur. 
Menning maja einkenndist af stórum 
hofum og höllum sem fundist hafa 
í suðurhluta Mexíkó og Mið-Amer-
íkuríkjum. Hún stóð í nær 2000 ár 
en lagðist skyndilega af um 900 eftir 

Krist. El Mirador var yfirgefin fyrr 
þegar íbúar yfirgáfu stórt borgar-
svæði sem einkenndist af þéttu kerfi 
vega og vatnslagna sem nú hvílir 
undir skógarþykkni. Fyrstu heim-
ildir um Popol Vuh fundust snemma 

á 16. öld og veggmyndirnar sem nú 
eru komnar í ljós eru fyrstu mynd-
ir af hetju-tvíburunum tveimur sem 
bera uppi goðsögnina.

El Mirador þekur um 2000 fer-
kílómetra svæði og er þrisvar sinn-
um stærri en rústir Tikal sem eru 
þekktustu borgarminjar í Guate-
mala. El Mirador er hættusvæði. 
Þar eiga leið um smyglarar, nýting 
á skóginum skapar hættu og þaðan 
er miklum minjum stolið fyrir 
svartan markað. Yfirvöld í Gvate-
mala hyggjast breyta Peten-héraði 
í verndarsvæði en þar er að finna 
bæði El Mirador og Tikal. Þangað 
verður lögð járnbraut en til héraðs-
ins er nú ófært nema á þyrlum eða 
fótgangandi, tveggja daga för í gegn-
um skóginn. - pbb 

Majamyndir fundnar

HÖGGMYNDIR FRÁ ÞVÍ 300 F. K. SEM 
FUNDUST NÝLEGA Í GUATEMALA.

MYND  AFP /- EDUARDO GONZALES  

Í kvöld verða fimm lista-
konur á sviði Íslensku 
óperunnar og flytja valdar 
aríur og dúetta úr stórvirkj-
um óperunnar. Þar eru á 
ferð fjórir fremstu sópr-
anar þjóðarinnar: Auður 
Gunnarsdóttir, Elín Ósk 
Óskarsdóttir, Hulda Björk 
Garðarsdóttir og Þóra Ein-
arsdóttir. Undirleik annast 
Antonía Havesi.

Söngkonurnar hafa allar verið 
önnum kafnar og gert garðinn 
frægan bæði hér heima og erlendis 
og er því nokkuð fréttnæmt að ná 
þeim öllum saman á galatónleika 
í Íslensku óperunni. Efnisskrá-
in verður ekki af verri endanum, 
en þar má finna margar af helstu 
perlum óperubókmenntanna, aríur, 
dúetta og samsöngsatriði, eftir Bell-
ini, Mozart, Verdi, Wagner, Puccini, 
Rossini og fleiri. Á efnisskránni 

eru meðal annars aría Kleópötru úr 
Júlíusi Sesar eftir Händel í túlkun 
Þóru, Come scoglio úr Cosi í túlk-
un Auðar, Estrano og Sempre libera 
úr La Traviata í túlkun Huldu og In 
questa reggia úr Turandot í túlk-

un Elínar. Galakjólar og -greiðslur 
munu gleðja augu áhorfenda. Veit-
ingasalan verður opin fyrir tón-
leika og í hléi, en konfekt er í boði 
Nóa Síríusar, sem styrkir tónleik-
ana.  pbb@frettabladid.is

FIMM KONUR Á SVIÐI

TÓNLIST Fimm flottar konur á æfingu fyrir galakvöldið Prímadonnur í óperunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Þjóðleikhúsið frumsýnir 
Þrettándakvöld – eða Hvað 
sem þér viljið eftir Willi-
am Shakespeare í kvöld á 
stóra sviðinu. Sýningin er 
samstarfsverkefni Þjóð-
leikhússins og Nemenda-
leikhúss en leikstjóri er 
Argentínumaðurinn Rafael 
Bianciotto.

Þrettándakvöld var fyrsta verk 
Shakespeare sem flutt var á Íslandi 
hjá Leikfélagi Reykjavíkur 1926 
og öðru sinni hjá Þjóðleikhúsinu 
1967 en hafði þá verið leikið bæði 
á Herranótt 1960 og hjá Leikfélagi 
Akureyrar 1964. 
Þessi blandni gamanleikur Shake-
speares segir af ástleitnum greifa 
sem fellir hug til meyjar af aðals-
ættum en hún vill ekki þýðast 
nokkurn mann því hún syrgir bróð-
ur sinn. Önnur systkini, skipreka, 
verða síðan til þess að stokka ræki-
lega upp í félagslífinu með tilheyr-
andi ástarfléttum, misskilningi og 
brellum. Og í kringum alla hirðina 
dansa fíflið Fjasti og ráðsmaðurinn 
Malvólíó sem er hafður að ginning-
arfífli í leiknum. 

Leikstjórinn Rafael Bianciotto er 
þekktur fyrir grímuvinnu, comm-
edia dell’ arte og trúðatækni. Hann 
leikstýrði rómaðri uppsetningu á 
Dauðasyndunum; er ættaður frá 
Argentínu en hefur einkum starf-
að í Frakklandi. 

Arnar Jónsson leikur Malvólíó 
og er þetta í fyrsta sinn sem hann 
leikur eitt höfuðhlutverka Shake-
speares – fyrir utan þátttöku í 
Hamlet 1964 meðan hann var enn 
við nám. Hafa leikhúsáhorfend-
ur lengi furðað sig á því ráðslagi 
íslenskra leikhússtjóra. Hlutverk 
Malvólíós er í þessari sýningu lagt 
undir stílfærðan trúðsleik þótt hlut-
verkið bjóði vissulega upp á sál-
fræðilega túlkun sem sveiflast frá 
hinu skoplega til hins harmræna. 
Arnar er kunnugur tækni grímunn-

ar. Hann segir það hið besta mál að 
nemendur í Listaháskólanum komi 
inn á stóra svið Þjóðleikhússins og 
vanir túlkendur hins talaða orðs 
fyrir stórum sal geti leiðbeint þeim 
í flutningi: „Þau geta ekki treyst á 
þennan metóðu-kvikmyndaleik sem 
þau eru mest fyrir.“ Gríman neyði 
leikarann að kjarna stílfærslunnar, 
í sviðsetningunni séu leikmynd og 
búningar einfaldaðir sem oft ein-
kenni sviðsetningar sem noti grím-
una. Hismið falli af kjarnanum. 

Eggert Þorleifsson, Guðrún Snæ-
fríður Gísladóttir og Ragnheiður 
Steindórsdóttir leika í uppfærslunni 
ásamt útskriftarárgangi Nemenda-
leikhúss Listaháskólans. Um leik-
mynd og búninga sýningarinnar 
sér Helga I. Stefánsdóttir, grímu-
gerð annast Högni Sigurþórsson. 
 pbb@frettabladid.is

Þrettándakvöld

LEIKLIST Arnar Jónsson í hlutverki sínu í 
Þrettándakvöldi.

MYND EDDI/ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ ÞRETTÁNDAKVÖLD

Kl. 20.30
Tónleikar Þóris Jóhanns-
sonar kontrabassaleik-
ara og  Sólveigar Önnu 
Jónsdóttir píanóleikara 
á Laugaborg. Á efnisskrá 
eru  verk eftir Schubert, 
Bottesini, Koussevitzky, 
Fauré, Oliver Kentish og 
Karólínu Eiríksdóttur. 

> Ekki missa af … 
tónleikum Gunnars Þórð-
arsonar á laugardagskvöld 
á Akranesi. Gunnar flytur 
nokkur af lögum sínum í 
nýjum glæsilegum tónleikasal 
Tónlistarskólans á Akranesi 
sem ber hið skemmtilega nafn 
TÓNBERG. Hefjast tónleikarnir 
kl. 20. Aðgöngumiðar eru 
seldir í forsölu og frá kl. 18 
á tónleikadaginn í afgreiðslu 
Tónbergs.

F plús1 F plús2 F plús3F plús1 F pppplllúsúsúúsú 222 FFF pplúsús3
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Vátryggingafélag Íslands hf.   | Ármúla 3 | 108 Reykjavík   | Sími 560 5000 | vis.is

Þarfir íslenskra fjölskyldna eru mismunandi. Þess vegna fæst vinsælasta fjölskyldu- 

tryggingin í nokkrum útgáfum. Eftir því sem heimilið stækkar og áhugamálin breytast 

velur þú þá vernd sem hentar þér best innan F plús trygginganna.

Þess vegna er F plús vinsælasta fjölskyldutryggingin á Íslandi.

Vinsælasta íslenska
fjölskyldutryggingin

F plús4
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F pplúsús444

Spænski tenórinn Jose Carrer-
as er enn að þrátt fyrir að hann 
sé á 63. aldursári. Á mánudag 
var hann með tónleika í Flórída 
og kvaddi gesti sína eftir fá lög 

sökum eymsla 
í hálsi. Hann 
gafst upp í 
miðju lagi og 
nú bíða menn 
spenntir hvort 
hann kemur 
fram í kvöld, 
en þá á hann að 
halda aðra tón-
leika í Miami. 

Efnisskrá 
söngvarans 

er um þessar mundir af léttara 
taginu, katalönsk og ítölsk lög, 
sem hafa verið á efnisskrá hans 
um árabil. Hann átti sem kunn-
ugt er við krabbamein í hálsi að 
stríða fyrir fáum árum. 

Carreras náði alþjóðafrægð 
sem einn hinn þriggja tenóra, 
en hafði fyrir þann tíma notið 
hylli í óperuhúsum allt frá því 
að hann debuteraði 1970. Hljóð-
ritun af einum tónleikum þeirra 
er skráð sem söluhæsta plata í 
sinni deild, seldist í 14 milljón-
um eintaka. Carreras kom síðast 
fram í óperusýningu 2002.  - pbb

Carreras í 
klípu

TÓNLIST Jose 
Carreras tenór

Þjóðfræðingar standa fyrir Gróttu-
ferð í kvöld. Farið verður út í 
Gróttu um klukkan 23.30 og setið 
við draugasögusprell langt fram á 
nótt. Liðsafnaður verður í ferðina 
á Kaffi Centrum kl. 20 og farið út í 
eyna upp úr kl. 22.30. Hægt verð-
ur að koma í land aftur til klukk-
an 3.30-4.30 um nóttina eða upp úr 
klukkan 11.30-12.30 á laugardag. 
Fólki er ráðlagt að taka með sér 
svefnpoka og gista, því ætlunin er 
að segja draugasögur langt fram á 
nótt. Um morguninn verður vitinn 
skoðaður í þaula. Þá er fólk einnig 
hvatt til að taka með sér morgun-
mat, næturnasl og drykkjarveigar. 
Ókeypis er fyrir meðlimi Félags 
þjóðfræðinga, aðrir greiða 1.000 
kr. Þeir sem ætla að gista eru vin-
samlegast beðnir um að láta vita 
með því að senda tölvupóst: thjod-
fraedingar@gmail.com. Ætli þeir í 
félaginu kunni söguna af Sigur-
jóni trésmið og hinstu för hans út í 
Gróttu? - pbb

Skemmtilegt 
er myrkrið

SAGNALIST Draugasögur í Gróttu í nótt.

Það er komið hádegi og þú sest niður í dagsins önn, 

þú átt ávexti í ísskápnum og fernu af Húsavíkurjógúrt,

og þú veist að dagurinn verður góður. 
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Á þessu ári eru liðin 50 ár síðan 
íslensk börn fyrst kynntust honum 
Alla Nalla úr samnefndri bók Vil-
borgar Dagbjartsdóttur. Hrifning-
in skein úr hverju andliti ungra 
áhorfenda í Gerðubergi á sunnu-
daginn þegar pössupíurnar Ólína 
og Lína sögðu á mjög svo mynd-
rænan hátt söguna um hann Alla 
Nalla sem vildi ekki borða graut-
inn sinn og sjálft tunglið gæddi sér 
á honum í staðinn. 
Leikstjórinn Pétur Eggerz hefur 
fært söguna í leikrænan búning 
og Messíana Tómasdóttir rammað 
hana inn í leikmynd sem varð að 
eins konar leikföngum enda þyrp-
tust áhorfendur upp á svið að sýn-
ingunni lokinni til þess að skoða 
og sjálf koma við allt þetta snið-
uga sem fyrir augu bar. Návígi 
við börnin gerði það að verkum að 
þátttaka þeirra varð talsverð og 
ber að fagna því þar sem nokkuð 
hefur borið á því upp á síðkastið að 
fjarlægð hefur skapast milli áhorf-
enda og leikara en hér var því ekki 
fyrir að fara. 
Alda og Anna Brynja eru í 
skemmtilegum búningum eink-
um þá Alda sem leikur bæði aðra 
barnapíuna og mömmu hans Alla 
Nalla fyrir svo utan að allt í einu 
birtist hún í líki karlsins í tungl-
inu. Sýningin var litskrúðug og 
skapandi, það var örvandi sköp-
un sem varð til meðan börnin 

horfðu á. Það eru vafalítið marg-
ir sem hafa tekið sér skæri í hönd 
við heimkomuna og gert nokkrar 
tilraunir til þess að klippa eins og 
Alli Nalli gerði þegar hann bjó til 
sniðugu klippimyndirnar sínar. 
Þessi sýning er mjög vel sniðin 
fyrir alyngstu áhorfendurna frá 
svona tveggja ára aldri og upp úr. 
Notkun litanna í uppfærslunni, 
bæði í búningunum og myndunum 
sem upp var brugðið var sérstak-
lega skemmtileg og skýr. En það er 
einmitt það að vera skýr sem gerir 
barnasýningu af þessum toga bæði 
skiljanlega og skemmtilega. Fylgd-
arsveinn minn á sýningunni sem 
er á þriðja ári sagði mömmu sinni 
frá því þegar heim kom að hann 
hefði farið í leikhús og séð tunglið. 
Hann var spurður frekar útí inni-
haldið og talaði þá fyrst og fremst 
um að tunglið hefði borðað graut-
inn, þannig að það er greinilegt 
að það eru mismunandi atriði sem 
vekja athygli barnanna. Lítil stelpa 
tók sérstaklega eftir töfra töskunni 
þar sem hlutirnir gátu breyst. Von-
andi komast sem flest börn á þessa 
sýningu fyrir utan að eitthvert 
sprotafyrirtæki gæti tekið að sér 
að fjöldaframleiða segultöfluna 
þar sem hægt er að festa upp hluti 
og persónum sögunnar, þannig að 
krakkar gætu leikið Alla Nalla 
heima hjá sér eða í leikskólanum. 
 Elísabet Brekkan

Fimmtugur í fullu fjöri

LEIKLIST 
Alli Nalli og tunglið 
Leikarar: Alda Arnardóttir og Anna 
Brynja Baldursdóttir 
Tónlist: Kristján Guðjónsson 
Leikmynd og búningar: Messíana 
Tómasdóttir 
Leikstjóri: Pétur Eggerz 

★★★★
Bæði skiljanleg og skemmtileg 
barnasýning

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Föstudagur 13. mars 2009 

➜ Tónleikar
16.00 Þórir 
Jóhannsson kontra-
bassaleikari og 
Sólveig Anna Jóns-
dóttir píanóleikari 
verða með tónleika 
í tónlistarhúsinu Laugarborg í Eyjafjarð-
arsveit.
22.00 Á Grand Rokk við Smiðjustíg 
leika Ólafur Arnalds, Valgeir Sigurðsson 
og Mammút.

➜ Opnanir
18.00 Í Listasafni Reykjanesbæjar 
í Duushúsum við Duusgötu verður 
opnuð sýning á verkum Huldu Vil-
hjálmsdóttur. Sýningin er opin virka 
daga kl. 11-17 og um helgar 
kl. 13-17.

➜ Draugasögur
23.30 Þjóðfræðingar 
standa fyrir Gróttuferð og 
draugasögusprelli langt 
fram á nótt. Nánari upplýs-
ingar á ww.akademia.
is/thjodfraedingar.

➜ Uppákomur
18.00 Myndlistarnemar úr LHÍ verða 
með uppákomu á NÝLÓ (Nýlistasafnið) 
við Laugaveg 26 (gengið inn Grettis-
götumegin). Allir velkomnir og aðgangur 
ókeypis.

➜ Töfrabrögð
20.30 Sýningin „Heimur 
töfra og dirfsku“ í Iðnó 
við Vonarstræti. Fram 
koma Lalli töframaður, 
sjónhvefingamaður-
inn John, Pétur pókus 
og Sirkustrúðurinn 
Wally.

➜ Dansleikir
23.30 Papar spila á Players við Bæj-
arlind 4 í Kópavogi.

➜ Gamanleikur
21.30 Leikhópurinn Vanir menn frá 
Húsavík sýna gamanleikinn „Upprisa 
holdsins.is“ eftir Hörð Þór Benónýsson 
á Græna hattinum við Hafnarstræti 96 
á Akureyri.

➜ Sýningar
Sýningu Birtu Guðjónsdóttur „auður/
hlutfall“ í Listasal Mosfellsbæjar, lýkur 
á laugardag. Listasafn Mosfellsbæjar, 
Þverholti 2 í Kjarna, opið virka daga kl. 
12-19 og laugardaga kl. 12-15.

Í Þjóðmenningarhúsinu við Hverfis-
götu standa yfir tvær sýningar. Sýningin 
Handritin þar sem sýnd eru ýmis 
merkustu skinnhandrit frá miðöldum 
svo sem Konungsbækur Eddukvæða 
og Snorra Eddu, Flateyjarbók og valin 
handrit lagabóka. Í verslun og veitinga-
stofu eru teikningar eftir Siggu Björgu 
Sigurðardóttur. Opið alla daga kl. 11-17.
Guðlaug Friðriksdóttir hefur opnað 
sýningu á olíumálverkum á Geysir 
Bistro & Bar við Aðalstræti 2. Sýningin 
stendur út marsmánuð og er opin alla 
daga frá kl. 11.30 til 22.
Sýningu Bergþórs Morthens í Lost 
Horse Gallery við Skólastræti 1, lýkur á 
sunnudag. Opið föst.-sun. kl. 13-19.

➜ Ljósmyndasýningar
Ljósmyndasýningin 
„Fagurt galaði fugl-
inn sá“ í Norræna 
húsinu við Sturlu-
götu, lýkur á sunnudag. Þar sýna 11 
ljósmyndarar myndir af bæði sjaldgæf-
um og algengum varpfuglum á Íslandi. 
Opið þri-sun frá kl. 12-17, lokað á mánu-
dögum. Aðgangur er ókeypis.
Opnuð hefur verið sýning á ljósmyndum 
Keiko Kurita í Skotinu á Ljósmyndasafni 
Reykjavíkur við Tryggvagötu 15, 6. hæð. 
Opið virka daga kl. 12-19 og um helgar 
13-17. Aðgangur ókeypis.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

Hið árlega Hugvísindaþing hefst 
í dag og stendur fram á laugar-
dag. Það er haldið í Aðalbyggingu 
Háskólans. Boðið verður upp á yfir 
140 fyrirlestra í um 30 málstofum 
en aldrei áður hafa jafnmargir 
fyrirlestrar verið í boði á þinginu. 
Þingið, sem var fyrst haldið árið 
1996, er jafnt ætlað fræðasamfé-
laginu sem almenningi. 

Að þessu sinni er sérstök athygli 
vakin á inngangsmálstofu þingsins 
um hlutverk hugvísindamanna í 
samfélagsumræðu undir stjórn 
Vilhjálms Árnasonar, prófessors 
í heimspeki. 

Fyrirlestrarnir og málstofurn-
ar eru af öllum sviðum hugvísinda 
og endurspegla fjölbreytni í rann-
sóknum á Hugvísindasviði Háskóla 
Íslands. Áhugafólk um bókmennt-
ir, málfræði, heimspeki, guð-
fræði, sagnfræði, íslensku, forn-
leifafræði, menningu, feminisma, 
tungumál, kvikmyndir, menning-
armiðlun og hugvísindi almennt 
verður ekki svikið af dagskránni. 

Inngangsmálstofa á Hugvís-
indaþingi hefst kl. 13 í dag undir 
yfirskriftinni „Hlutverk hugvís-
indamanna í samfélagsumræðu“. 
Tilefni málstofunnar er ekki síst 
sú staða sem þjóðin er í um þess-
ar mundir. Málstofan verður hald-
in í Lögbergi. Málshefjandi er 

Vilhjálmur Árnason, prófessor í 
heimspeki, en á palli verða Guðni 
Elísson, dósent í bókmenntafræði, 
Gunnar Karlsson, prófessor í sagn-
fræði, Hjalti Hugason, prófessor í 
guðfræði,

Hólmfríður Garðarsdóttir, dós-
ent í spænsku, en Salvör Nordal, 
forstöðumaður Siðfræðistofnunar, 
stýrir umræðum. 

Nánari upplýsingar um málstof-
ur og fyrirlesara er að finna á vef 
Hugvísindastofnunar www.hug-
vis.hi.is. 

Hugvísindaþing hafið

MENNING Vilhjálmur Árnason leiðir 
umræður um hlutverk hugvísinda á 
hrunatímum. 

DÆMI UM EINSTÖK
VIÐFANGSEFNI Í 
MÁLSTOFUM:
■ Íslensk heimspekisaga

■ Bókmenntir og menning í 

Karíbahafi

■ Njáluslóðir

■ Kynjamyndir í frumkristni

■ Feminísk hugmyndasaga

■ Fornhebreskur kveðskapur

■ Ritverk Álfrúnar 

Gunnlaugsdóttur

■ Staða ensku á Íslandi

■ Knattleikir og bókmenntir

■ Lýðréttindi og vald

■ Máltækni í mótun

■ Platon

■ Færeyskur framburður og

setningagerð

■ Tilfinningar og rök í

hugvísindum

■ Unglingabókmenntir

■ Velferð og kreppa

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Hart í bak 

Þrettándakvöld

Sædýrasafnið

Skoppa og Skrítla í söng-leik 

Eterinn

Kardemommubærinn

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ
Sími 551 1200 / midasala@leikhusid.is / www.leikhusid.is

Hulda Björk Garðarsdóttir,Auður Gunnarsdóttir, 
Þóra Einarsdóttir og Elín Ósk Óskarsdóttir ásamt Antoníu Hevesi

Fjórar af fremstu sópransöngkonum landsins:
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Rokkarinn Jack White úr hljóm-
sveitunum The White Stripes og 
The Raconteurs, hefur stofnað sína 
þriðju hljómsveit, The Dead Weath-
er. White hélt fyrir skömmu partí 
í Nashville þar sem hann tilkynnti 
um verkefnið og spilaði nýja plötu 
sem hljómsveitin hefur tekið upp. 
Hún heitir Horehound og kemur út 
í júní. Einnig steig hann á svið með 
sveitinni, sem ætlar í tónleikaferð 
á árinu. 

Auk White eru í The Dead 
Weather þau Alison Mosshart úr 
The Kills, Dean Fertita úr Queens 
of the Stone Age og Jack Lawrence 

úr The Greenhornes. Bæði Fertita 
og Lawrence spila einnig með The 
Raconteurs. 

Fyrirsætan Tyra Banks fjallaði í 
gær í sjónvarpsþætti sínum, The 
Tyra Banks Show, um ofbeldi milli 
ungs fólks í ástarsamböndum. Til-
efnið er árás söngvarans Chris 
Brown á kærustu sína, Rihönnu.

Í þættinum ræddi Banks um 
sína reynslu af slíku ofbeldi því 
hún átti í ástarsambandi við mann 
sem beitti hana andlegu ofbeldi. 
Reyndi maðurinn sífellt að brjóta 
hana niður til að geta haft yfir-
höndina í sambandinu. Á endan-
um gafst Banks um og hætti með 
honum. Oprah Winfrey fjallaði 
einnig um ofbeldi í samböndum í 
þætti sínum í tilnefni af árásinni 
á Rihönnu. Þar var Banks einmitt 
á meðal gesta. 

JACK WHITE Rokkarinn knái hefur stofn-
að sína þriðju hljómsveit.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

TYRA BANKS Ofurfyrirsætan fjallaði um 
ofbeldi í samböndum í þætti sínum.

Tónleikagagnrýnandi breska blaðsins 
Guardian gefur tónleikum Emiliönu 
Torrini sem fram fóru á Ruby Lounge í 
Manchester ágætis dóma og verðlaunar 
hana með þremur stjörnum. Blaðamaður-
inn Dave Simpson segir í gagnrýni sinni 
að tónleikarnir hafi verið fullir af and-
stæðum. Torrini, með þessa englarödd, 
hafi skreytt tónleikana með grodda-
legum sögum af lögum sínum. „Þetta 
var hrein hamingja, að vera innan um 
kokkt eila og vonda menn,“ sagði Torr-
ini einu sinni og bað síðan um viskí, rétt 
áður en hún söng lagið Bleeder af nýj-
ustu plötu sinni, Me and Armini.

Torrini er nú á ferðalagi um Bretlands-
eyjar og hefur verið þó nokkuð áberandi 
í bresku pressunni. Eitt athyglisverðasta 
viðtalið er án nokkurs vafa spurt&svar-
að-dálkur sem birtist í írska Independ-

ent. Þar kemur fram að á fyrstu árum 
sínum hér á Íslandi hafi henni oft verið 
boðið í ofsoðið spaghettí með tómatsósu 
og smá kjöti. Faðir hennar, sem stofn-
aði veitingastaðinn Ítalíu, hafi þá hringt 
í umrætt fólk, boðið því heim og kennt 
því sitthvað í ítalskri matargerð.

Þá ræðir Emiliana einnig um Björk 
sem hún segist ekkert þekkja og leiðrétt-
ir þann leiða misskilning að Björk hafi 
sungið Gollum song fyrir Hringadrótt-
inssögumynd Peters Jackson. Blaðamað-
urinn heldur því nefnilega fram fullum 
fetum að sú saga lifi góðu lífi á netinu.

 - fgg

Torrini fær þrjá stjörnur í Guardian

Ólafur Arnalds, Mammút og Val-
geir Sigurðsson spila á Grand Rokk 
í kvöld í samvinnu við Reykja-
vík Grapevine og Gogoyoko.com. 
Þetta eru þriðju tónleikarnir í 
tónleikaröðinni Grapevine Grand 
Rock þar sem margir af fremstu 
flytjendum landins spila saman. 
Áður hafa stigið á svið listamenn 
á borð við Singapore Sling, Reykja-
vík!, Nico Muhly, Evil Madness og 
Agent Fresco.

Það var hinn stórefnilegi Ólaf-
ur Arnalds sem valdi Mammút og 
Valgeir til að spila með sér á tón-
leikunum. Mammút gaf á síðasta 
ári út plötuna Karkari sem var til-

nefnd til Íslensku tónlistarverð-
launanna. Valgeir Sigurðsson er 
einn virtasti upptökustjóri lands-
ins og gaf einnig út plötuna Ekvi-
líbríum árið 2007. Hann vinnur nú 
að næstu plötu sinni auk þess sem 
hann semur tónlist fyrir heimild-
armynd Andra Snæs Magnasonar, 
Draumalandið.

Tónleikarnir í kvöld hefjast 
klukkan 22.30 og er miðaverð 
1.000 krónur. 

Ólafur Arnalds og gestir spila

ÓLAFUR ARNALDS Ólafur spilar á Grand 
Rokk í kvöld ásamt Mammút og Valgeiri 

Sigurðssyni.

FÍNIR DÓMAR Emiliana Torrini fær prýði-
lega dóma hjá Guardian fyrir tónleika 
sína í Manchester. 

Tyra beitt ofbeldi

White með nýja sveit

Tökur á Fangavaktinni, 
þriðju seríunni um Georg, 
Ólaf Ragnar og Daníel, 
hefjast í byrjun maí. Leik-
ararnir hafa verið tíðir 
gestir á Litla-Hrauni síðan 
um áramót.

Þegar hefur verið gengið frá 
ráðningu Ingvars E. Sigurðsson-
ar, Ólafs Darra og Björns Thors 
í hlutverk fanga á Litla-Hrauni 
og þá mun nýgræðingurinn Sig-
urður Hjaltason þreyta frumraun 
sína í þáttunum sem afbrota-
maður. Ragnar Bragason segir 
að enn eigi eftir að ganga frá 
ráðningu á fangavörðum en sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
kemur Þröstur Leó Gunnarsson 
sterklega til greina í það. Ragn-
ar vildi ekki staðfesta það. „Þetta 

verður skemmtileg blanda og það 
verður forvitnilegt að taka þess-
ar kanónur inn í þennan bland-
aða áhugamannahóp. Enda hefur 
verið ákaflega gaman á samlestr-
um hjá okkur,“ segir Ragnar.

Hópurinn hefur farið í ófár 
heimsóknir á Litla-Hraun í rann-
sóknarskyni og mætt þar hlý-
legu viðmóti fanga og fanga-
varða. „Fólkið á Litla-Hrauni 
hefur tekið okkur opnum örmum 
og allir hafa verið reiðubúnir til 
að leggja sitt á vogarskálarn-
ar.“ Hann segir það skýrt mark-
mið Fangavaktarinnar að búa til 
raunsæja veröld íslenskra fanga 
en ekki eitthvert ímyndað amer-
ískt fangelsi. „Það hefur verið 
fróðleg lífsreynsla að fara þarna 
inn en óneitanlega er það góð til-
finning að geta gengið út hvenær 
sem maður vill.“ Ragnar hrósar 
þeim Margréti Frímannsdóttur, 

forstöðumanni Litla-Hrauns, og 
Páli Winkel fangelsismálastjóra 
sérstaklega. Þau hafi verið ótrú-
lega liðleg í öllum samskiptum.

Ekkert verður þó af því að 
tökuliðið setjist að á Litla-Hrauni. 
Enda er fangelsið, að sögn Ragn-
ars, yfirfullt. „Fangelsismálin 
á Íslandi eru í miklum ólestri 
enda eru tuttugu fleiri fangar en 
fangelsið getur tekið við í raun og 
veru. Við getum því ekkert feng-
ið einhvern einn gang og dundað 
okkur við tökur því hver fermetri 
er fullnýttur.“ Og því hefur verið 
unnið að því að byggja fangagang 
á Laugavegi 176 en þar skammt 
frá er einmitt upphafið að ævin-
týrum hinnar heilögu þrenning-
ar, bensínstöð Skeljungs. „Við 
eigum eftir að skjótast þangað 
yfir og fá okkur pylsu með öllu 
í hádeginu.“

 freyrgigja@frettabladid.is 

LITLA-HRAUN Á LAUGAVEG

SAMAN Í 
FANGAVAKTINNI
Ingvar E. Sigurðsson, Björn 
Thors og Ólafur Darri leika 
allir fanga í Fangavaktinni, 
síðustu seríunni um þá Ólaf 
Ragnar, Daníel og Georg. 
Til greina kemur að Þröstur 
Leó Gunnarsson fari með 
hlutverk fangavarðar en það 
hefur þó ekki verið staðfest.

> VILL PRÓFA HASAR

Reese Witherspoon hefur áhuga 
á að breyta til og prófa að leika 
í hasarmyndum. Teiknimynd-
in Monsters Vs Aliens, þar 
sem hún talar fyrir eina 
persónuna, kom henni á 
bragðið. „Það gæti verið 
gaman. Þessi mynd vakti 
mikinn áhuga hjá mér,“ 
sagði hún.

folk@frettabladid.is
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NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

16
16
L
16
L
12
L
L

MARLEY AND ME    kl. 5.50 - 8 - 10.10
ÆVINTÝRI DESPERAUX kl. 5.50
VILTU VINNA MILLJARÐ kl. 8
FROST/NIXON  kl. 10.10

L
L
12
14

WATCHMEN D kl. 5 - 8 - 11.10
WATCHMEN LÚXUS D kl. 5 - 8 - 11.10
MARLEY AND ME    kl. 5.30 - 8 - 10.30
THE INTERNATIONAL    kl. 8 - 10.30
ÆVINTÝRI DESPERAUX kl. 3.40
VILTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.30 - 8 - 10.30
THE PINK PANTHER 2 kl. 4 - 6
SKÓGARSTRÍÐ 2 kl. 3.45

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

L
L
L
12
14
14
L

LAST CHANCE HARVEY    kl. 5.50 - 8 - 10.10
MARLEY AND ME    kl. 5.30 - 8 - 10.30
ÆVINTÝRI DESPERAUX kl. 6
MILK    kl. 8
THE WRESTLER  kl. 10.30
THE READER  kl. 8 - 10.20
VICKY CRISTINA BARCELONA kl. 5.50

5%

SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000

16
12
L
L

THE INTERNATIONAL kl. 5.30 - 8 - 10.30
HE´S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 6 - 9
THE PINK PANTHER 2 kl. 6 - 8 - 10
FANBOYS kl. 5.50 - 8 - 10.10

600kr.

fyrir börn750kr.

fyrir fullorðna

MYNDIN ER BYGGÐ Á SÖGU SEM TIMES HEFUR M.A. VALIÐ SEM 
EINA AF BESTU ENSKU SKÁLDSÖGUM SÍÐUSTU ALDAR

ALLT SEM HÚN ÞRÁÐI VAR BARA SMÁ YFIRDRÁTTUR

BYGGT Á METSÖLUBÓKINNI

★★★★
S.V Mbl.

★★★★
empire

WATCHMEN kl.  5D - 8D - 11:10D 16

WATCHMEN kl. 5 - 8 - 11:10 VIP
ELEGY kl. 5:50 - 8 - 10:10 12

GRAN TORINO kl. 8 - 10:40 12

SHOPAHOLIC kl. 3:40 - 5:50 - 8 L

DESPEREAUX m/ísl. tali kl. 3:40 - 5:50 L

FRIDAY THE 13TH kl. 10:10 16

CHIHUAHUA m/ísl. tali kl. 3:40 L

BEDTIME STORIES kl. 3:40 L

ROLE MODELS kl. 5:50 12

BENJAMIN BUTTON kl. 8:30 7

WATCHMEN kl. 6D - 9D 16

GRAN TORINO kl. 5:30D - 8D - 10:30D 12

SHOPAHOLIC kl. 3:50 - 6 - 8:10 L

CHIHUAHUA m/ísl. tali kl. 4 L

DEFIANCE kl. 10:20 16

WATCHMEN kl. 5 - 8 - 11:10 16

MARLEY AND ME kl. 5:40 - 8 L

GRAN TORINO kl. 10:20 12

HE´S  NOT THAT INTO... kl. 8 12

DEFIANCE kl. 10:30 16

PINK PANTHER 2 kl. 8 L

FANBOYS kl. 10:20 L

SHOPAHOLIC kl. 5:50 L

CHIHUAHUA m/ísl. tali kl. 6 L

WATCHMEN kl. 5 – 8 – 11:10 16

SHOPAHOLIC kl. 6 L

GRAN TORINO kl. 8 - 10:20 12

SparBíó 550kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ GRÆNU
SparBíó 850kr

STÆRSTA OPNUN Í USA Á ÞESSU ÁRI!
FRÁ LEIKSTJÓRA 300 KEMUR FYRSTA STÓRMYND ÁRSINS 2009!

MYNDIN ER BYGGÐ Á SÖGU SEM TIMES HEFUR M.A. VALIÐ 
SEM EINA AF BESTU ENSKU SKÁLDSÖGUM SÍÐUSTU ALDAR.

Óskarsverðlaunaleikararnir 

Penélope Cruz og Ben 

Kingsley fara á kostum 

ásamt Dennis Hopper 

og Patricia Clarkson í 

þessari mögnuðu mynd 

frá spænska leikstjóranum 

Isabel Coixet.

- bara lúxus
Sími: 553 2075

WATCHMEN - POWER kl. 4, 7 og 10 16

ÆVINTÝRI DESPEREAUX kl. 3.50 - Ísl.tal L

HE’S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 5.30, 8 og 10.30 12

HOTEL FOR DOGS kl. 3.30 L

VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.45, 8 og 10.15 12

★★★★★
- S.V., MBL

★★★★★
- L.I.L., Topp5.is/FBL

★★★
- S.V. MBL

Átta íslenskir flytjendur hafa verið 
valdir til að spila í Þýskalandi í 
tengslum við tónlistarklúbbinn 
Norðrið. Lay Low reið á vaðið með 
vel heppnuðum tónleikum í Admir-
alspalast í Berlín á þriðjudag fyrir 
framan 400 manns og spilaði svo í 
Köln kvöldið eftir.

Auk hennar spila Reykjavík! og 
Mammút í Þýskalandi í apríl, Dísa, 
Sprengjuhöllin og Svavar Knútur í 
maí og For A Minor Reflection og 
Skakkamanage í júní. Alls verða 
tónleikarnir fernir til sex hjá 
hverjum flytjanda. Veittur verð-
ur styrkur til þeirra sem nemur 
allt að 150.000 krónum en aldrei 
sem nemur meira en 25.000 krón-
um á hvern þann sem kemur fram 
í hverju verkefni. 

Alls sóttu 38 tónlistarmenn og 
hljómsveitir um að taka þátt í 
verkefninu en átta fengu á endan-
um jákvætt svar. „Þetta voru allt 
mjög frambærileg og góð verk-
efni en þetta er það sem var síðan 
valið af skipuleggjendunum þarna 
úti og þeim sem vinna að verkefn-
inu úti í Þýskalandi,“ segir Anna 

Hildur Hildibrandsdóttir hjá Útón. 
„Við ætlum að prufukeyra þetta 
og endurmeta í júní árangurinn 
sem við náum. Við ætlum að læra 

af reynslunni en það eru þegar 
komnar hugmyndir um framhald,“ 
segir hún. 

 - fb

Átta stíga á svið í Þýskalandi

DÍSA Bryndís Jakobsdóttir heldur tónleika í Þýskalandi í maí ásamt Sprengjuhöllinni 
og Svavari Knúti. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Skipuleggjendur Hróarskelduhátíðarinnar í Dan-
mörku íhuga að bjóða Íslendingum og Svíum ókeyp-
is ferðir á hátíðina vegna efnahagskreppunnar. 
Svíar kaupa um 5-10 þúsund miða á hátíðina á ári 
hverju og Íslendingar um tvö þúsund og því yrði það 
mikill missir ef þeir kæmust ekki í ár.

Á dönsku fréttasíðunni MetroXpress er viðtal við 
talsmann Hróarskelduhátíðarinnar. Þar segir hann 
að þar sem ekki sé hægt að gefa Íslendingum og 
Svíum afslátt af aðgöngumiðum á hátíðina séu við-
ræður í gangi við flug- og rútufélög um að þau flytji 
þangað gesti frá löndunum án endurgjalds.

Tómas Young, tengiliður hátíðarinnar hér á landi, 
segir að ekkert samband hafi verið haft við sig 
vegna málsins. „Ég held að þetta sé óraunhæft. Það 
er miklu meira að veði hjá þeim að reyna að fá Sví-
ana og þeir eru líka nær þeim. Flugið frá Íslandi 
kostar í minnsta lagi 40 þúsund. Ég held að þetta sé 
of gott til að vera raunhæft,“ segir hann. „En ef það 
eru til einhver ráð til að hægt væri að framkvæma 
þetta væri það frábært.“

Hann segir að áhuginn á hátíðinni hafi aukist að 

undanförnu, sérstaklega eftir að byrjað var að til-
kynna hvaða hljómsveitir taka þátt. Á meðal þeirra 
verða Oasis, Coldplay, Madness, Röyksopp, Nine 
Inch Nails og Hjaltalín.  -fb

Fríar ferðir eru óraunhæfar

ÍSLENDINGAR Á HRÓARSKELDU Búast má við færri Íslending-
um á Hróarskelduhátíðina í ár vegna kreppunnar.

Hljómsveitin Papar gefur 
út plötu með lögum Gylfa 
Ægissonar á næstunni. Pap-
arnir hittu Gylfa á Kringlu-
kránni í gær og fóru yfir 
málin.

Paparnir ætla að gefa út plötu 
snemma í sumar með lögum Gylfa 
Ægissonar. „Þetta er gömul hug-
mynd frá Eiði Arnarssyni, útgáfu-
stjóra hjá Senu, og þetta er búinn 
að vera gamall draumur hljóm-
sveitarmeðlima líka. Síðan er Gylfi 
náfrændi Matta söngvara,“ segir 

Páll Eyjólfsson úr Pöpum. „Hluta 
af þessum lögum man maður eftir 
frá því í Vestmannaeyjum. Þaðan 
er ég og þekki þetta gamla „stöff“ 
sem var spilað á heimilinu lon og 
don, fyrir utan hvað þessi lög og 
textar Gylfa eru gríðarlega flott-
ir.“

Um fimmtán lög verða á plöt-
unni frá öllum ferli Gylfa, þar á 
meðal Jibbí jei sem Paparnir tóku 
upp fyrir skömmu og er komið í 
útvarpsspilun. 

Gylfi er svakalega ánægður með 
Papana. „Mér hefur alltaf fundist 
gaman af þeim og þetta eru flott-
ir hljóðfæraleikarar,“ segir hann

.„Jibbí jei finnst mér mjög fínt 
hjá þeim. Ég held að þeir eigi eftir 
að gera þetta frábærlega ef þetta 
verður eins og Jibbí jei.“ 

Að sögn Gylfa höfðu Logar frá 
Vestmannaeyjum einnig komið að 
máli við hann um að gera svipaða 
plötu en ekkert varð af því. Pap-
arnir eru því einir um hituna og 
eru vafalítið hæstánægðir með 
það.

Fram undan hjá hljómsveitinni 
er fimm vikna tónleikaröð sem 
hefst á Players í kvöld. Sveitin 
hefur einnig verið bókuð á Sauð-
árkrók, Akureyri, Selfoss, Nasa og 
í Búðardal.   freyr@frettabladid.is

Gylfi ánægður með Papana
GYLFI OG PAPARNIR Gylfi Ægisson ásamt Pöpunum Matthíasi Matthíassyni og Páli Eyjólfssyni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



Bókamarkaðurinn
Perlunni
Alla daga til 15. mars

Lokahelgin er framundan!
Ekki missa af Bókamarkaðnum! 

Opið frá kl. 10 –18 Ekki missa af síðustu dögum Bókamarkaðarins!
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sport@frettabladid.is

HANDBOLTI Guðmundur Guðmunds-
son landsliðsþjálfari valdi í gær 
nítján leikmenn í íslenska lands-
liðshópinn sem mætir Makedón-
íu og Eistlandi í undankeppni 
EM 2010 í næstu viku. Hópur-
inn er óvenju stór þar sem marg-
ir leikmanna eigi, eða hafi átt, við 
meiðsli að stríða.

„Það er búið að vera bölvað 
basl vegna meiðsla að koma liðinu 
saman. Í raun hef ég ekki náð því 
síðan á Ólympíuleikunum í sumar,“ 
sagði Guðmundur í samtali við 
Fréttablaðið í gær.

Þeir Logi Geirsson, Ásgeir Örn 
Hallgrímsson, Snorri Steinn Guð-
jónsson og Arnór Atlason eiga allir 
við einhver meiðsli að stríða þessa 
stundina. Þá eru þeir Einar Hólm-
geirsson og Guðjón Valur Sig-
urðsson nýbyrjaðir að spila eftir 
meiðsli en Einar lék sinn fyrsta 

leik eftir áramót í fyrrakvöld.
Þar að auki er Alexander Peters-

son enn frá vegna meiðsla og Ólaf-
ur Stefánsson er í landsliðsfríi.

Til að bæta gráu á svart kemur 

ekki allt liðið saman fyrr en á 
mánudaginn og þá á eftir að ferð-
ast til Makedóníu. Liðið nær því 
tveimur æfingum saman fyrir 
leikinn – einni á Íslandi og einni 
í Makedóníu.

„Ég vona að við náum að púsla 
liðinu saman á þessum æfingum 
sem við náum saman en annars 
renn ég nokkuð blint í sjóinn hvað 
varðar stöðu liðsins. Það er bara 
staðreynd málsins en við þurfum 
að gera það besta úr stöðunni.“

Eins og frægt er tapaði Ísland 
fyrir Makedóníu í umspili um laust 
sæti á HM í Króatíu síðastliðið vor, 
skömmu eftir að liðið hafði unnið 
sér sæti á Ólympíuleikunum í Pek-
ing. Makedóníumenn slógu svo í 
gegn á HM og eru því með sjálfs-
traustið í botni nú.

„Við erum að fara á erfiðasta úti-
völl í Evrópu,“ sagði Guðmundur 

um leikinn á miðvikudagskvöldið. 
„Við vorum þar við mjög erfiðar 
aðstæður í fyrra þar sem ýmislegt 
gekk okkur í óhag. En við erum 
staðráðnir í að gera betur nú.“

Makedónía vann bæði Pólland 
og Rússland í Króatíu og komst svo 
nálægt því að vinna Þjóðverja.

„Þeir hafa sýnt að þeir geta 
haldið í við þá bestu. En munur-
inn nú og á leik okkar í Skopje í 
fyrra er sá að nú vitum við hvað 
við erum að fara út í. Við vitum 
vel að við getum unnið þetta lið á 
góðum degi.“

Guðmundur segir að öll nótt sé 
ekki úti enn þótt liðið vinni ekki 
Makedóníu enda er Ísland aðeins 
búið að leika tvo leiki í riðlinum.

„Við eigum svo leikinn gegn 
Eistlandi hér heima strax á eftir 
og svo fjóra leiki í júní. Það er því 
fullt af tækifærum eftir.“ -esá

Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari valdi 19 manna hóp fyrir leikina gegn Makedónum og Eistum:

Ekki náð mínu sterkasta liði saman síðan í Peking

ÁHYGGJUR Guðmundur hefur áhyggjur 
af meiðslum lykilmanna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

A-LANDSLIÐ KARLA
Markverðir:
Björgvin Páll Gústavsson  Bittenfeld
Hreiðar Guðmundsson  Savehof
Aðrir leikmenn:
Aron Pálmarsson   FH
Arnór Atlason  FCK
Ásgeir Örn Hallgrímsson  GOG
Einar Hólmgeirsson  Grosswallstadt
Kári Kristján Kristjánsson  Haukar
Guðjón Valur Sigurðsson  RNL
Ingimundur Ingimundarson   Minden
Logi Geirsson  Lemgo
Ragnar Óskarsson  Dunkerque
Róbert Gunnarsson  Gummersbach
Rúnar Kárason   Fram
Sigurbergur Sveinsson  Haukar
Snorri Steinn Guðjónsson  GOG
Sturla Ásgeirsson   Dusseldorf
Sverre Andreas Jakobsson  HK
Vignir Svavarsson  Lemgo
Þórir Ólafsson  Lubbecke

> Ólafur enn í fríi

Ólafur Stefánsson mun ekki breyta ákvörðun 
sinni um að spila ekki aftur með landsliðinu 
fyrr en í fyrsta lagi í haust. „Við áttum tal 
saman en hann stendur við sína ákvörð-
un. Hann mun taka sér frí frá landsliðinu 
fram á haustið og taka þá ákvörðun um 
framhaldið,“ sagði Guðmundur Guð-
mundsson landsliðsþjálfari í gær. Ólafur 
lék síðast með landsliðinu á Ólympíu-
leikunum í Peking.

N1-deild karla:
FH-Valur   27-32 (14-15)
Mörk FH (skot): Bjarni Fritzson 9/4 (11/4), Aron 
Pálmarsson 6/1 (12/1), Sigursteinn Arndal 2 (2), 
Ásbjörn Friðriksson 2 (3), Örn Ingi Bjarkason 2 
(5), Sigurður Ágústsson 2 (7), Hjörtur Hinriksson 
1 (2), Benedikt Kristinsson 1 (2), Ólafur Gústafs-
son 1 (3), Guðmundur Pedersen 1 (5)
Varin skot: Magnús Sigmundsson 7/1 (26/3, 
27%), Daníel Freyr Andrésson 5/1 (18/3, 28%)
Hraðaupphlaup: 4 (Bjarni, Benedikt, Örn Ingi, 
Guðmundur)
Fiskuð víti: 5 (Aron 2, Sigurður, Ásbjörn, Hjörtur)
Mörk Vals: Elvar Friðriksson 10/4 (14/5), Arnór 
Þór Gunnarsson 7 (9), Ingvar Árnason 5 (5), 
Hjalti Þór Pálmason 3 (5), Sigurður Eggertsson 3 
(4), Heimir Örn Árnason 2 (4), Sigfús Sigurðsson 
1 (1), Hjalti Gylfason 1 (3).
Varin skot: Ólafur Haukur Gíslason 15 (41/4, 
37%), Pálmar Pétursson (1/1)
Hraðaupphlaup: 3 (Arnór 2, Ingvar 1)
Fiskuð víti: 6 (Sigfús Páll 1, Ingvar 1, Sigurður 1, 
Elvar 1, Fannar 1)
Dómarar: Ingvar Guðjónsson og Jónas Elíasson. 
Voru ágætir.
HK-Stjarnan    24-22
Mörk HK: Ragnar Hjaltested 6, Már Þórarinsson 
5, Ólafur Bjarki Ragnarsson 3, Valdimar Þórsson 
3, Einar Ingi Hrafnsson 2, Ragnar Njálsson 2, 
Gunnar Jónsson 1, Ásbjörn Stefánsson 1, Brynjar 
Hreggviðsson 1.
Mörk Stjörnunnar: Vilhjálmur Halldórsson 5, 
Fannar Þorbjörnsson 5, Þórólfur Nielsen 4, Ragn-
ar Helgason 3, Björgvin Hólmgeirsson 3, Kristján 
Kristjánsson 1, Guðmundur Guðmundsson 1.
Fram-Víkingur    36-28
STAÐAN:
Haukar 18 14 0 4   513:439 28
Valur 19 12 3 4   533:452 27
HK 19 9 4 6   504:507 22
Fram 19 9 3 7   528:526 21
FH 19 8 2 9   551:556 18
Akureyri 18 7 2 9   463:491 16
Stjarnan 19 5 3 11   476:511 13
Víkingur 19 2 1 16   472:556 5

Iceland Express-deild kvk:
Hamar-Haukar    53-41 (23-20)
Stig Hamars: Julia Demirer 16 (18 frák.), Lakiste 
Barkus 13 (9 frák., 5 stoðs.), Íris Ásgeirsdóttir 10, 
Hafrún Hálfdánardóttir 7, Dúfa Dröfn Ásbjörns-
dóttir 6, Fanney Lind Guðmundsdóttir 2.
Stig Hauka: Kristrún Sigurjónsdóttir 12 (8/8 í 
vítum), Slavica Dimovska 10, Moneka Knight 8, 
Ragna Margrét Brynjarsdóttir 7, Helena Hólm 4.

„Þetta er mikill heiður, en það er kannski ósanngjarnt að taka ein-
hvern einn út úr liðinu því allt liðið hefur verið að spila vel í vetur,“ 
segir KR-ingurinn Jón Arnór Stefánsson sem í gær var kjörinn 
besti leikmaður síðari umferðanna í Iceland Express deild-karla 
í körfubolta.

Rétt eins og í uppgjörinu eftir fyrri hluta mótsins voru bak-
verðirnir Jón Arnór og Jakob Sigurðarson úr KR í úrvalsliði síðari 
umferðanna, en Jakob var valinn besti leikmaðurinn í fyrri 
umferðunum. Hinir þrír leikmennirnir í úrvalsliðinu voru 
þeir Justin Shouse úr Stjörnunni, Brenton Birmingham úr 
Grindavík og Hlynur Bæringsson úr Snæfelli.

Teitur Örlygsson, þjálfari Stjörnunnar, var valinn besti 
þjálfarinn í síðari umferðunum og þá var Jón Nordal 
Hafsteinsson hjá Keflavík valinn dugnaðarforkurinn og 
Sigmundur Már Herbertsson kjörinn besti dómarinn.

Jón Arnór hefur leikið mjög vel síðan hann kom aftur 
í KR eftir nokkur ár í atvinnumennsku og segist nokkuð 
sáttur við árangur KR í deildarkeppninni í vetur. „Þetta voru 
auðvitað nokkrir leikir í vetur sem unnust með miklum mun 

og voru þar af leiðandi ekki mjög skemmtilegir, en þegar ég horfi 
til baka er ég bara nokkuð sáttur,“ segir Jón Arnór í samtali við 

Fréttablaðið.
KR tapaði aðeins einum leik í deildarkeppninni í vetur og vænt-
ingarnar til liðsins eru engu minni nú en í haust. „Ég er gríðarlega 
spenntur fyrir úrslitakeppninni. Þetta verða stórir leikir og við 
erum ekki búnir að vinna neitt þrátt fyrir alla þessa sigra í deild-

inni,“ segir Jón og á ekki von á öðru en að KR fái harða 
samkeppni. „Njarðvík og Snæfell hafa til dæmis verið að 
styrkja sig og Grindavík hlýtur að vera með besta lið á 
landinu fyrst þeir unnu okkur sannfærandi,“ segir Jón 
glottandi og vísar í eina tap KR í deildinni.

KR mætir Breiðablik í fyrstu umferð úrslitakeppninn-
ar um helgina. „Blikarnir eru með ungt og skemmtilegt 
lið en við erum með betra lið á öllum vígstöðvum og 
ætlum að setja tóninn strax á sunnudaginn. Við ætlum 

okkur titilinn og nú þýðir ekkert að taka feilspor, alveg 
sama hvort andstæðingurinn er Breiðablik eða eitthvert 

annað lið,“ segir Jón Arnór Stefánsson.

ICELAND EXPRESS-DEILD KARLA:  JÓN ARNÓR VALINN BESTI LEIKMAÐURINN Í HÓFI KKÍ Í GÆR

Grindavík hlýtur að vera með besta liðið

HANDBOLTI Tímabilið er búið hjá 
Loga Geirssyni. Logi komst að 
því í gærkvöldi að sprunga er í 
axlarliðnum og þarf hann þar af 
leiðandi að gangast undir aðgerð.

Það tekur frá þremur og upp í 
fimm mánuði að jafna sig á slíku 
og Logi spilar ekki aftur fyrr en 
í sumar.

Ítarlegt viðtal við Loga má lesa  
á Vísir.is.    - hbg

Logi Geirsson:

Á leið í aðgerð

KÖRFUBOLTI Hamar jafnaði und-
anúrslitaeinvígið á móti Haukum 
í úrslitakeppni Iceland Express-
deildar kvenna með öruggum 53-
41 sigri í Hveragerði í gær. Ham-
arsliðið var með frumkvæðið 
allan leikinn og náði mest 14 stiga 
forskoti.

„Þetta var allt annað en í fyrsta 
leiknum. Við löguðum það sem 
þurfti að laga og það skilaði sér 
að spila góða vörn,“ sagði Dúfa 
Dröfn Ásbjörnsdóttir, fyrirliði 
Hamars, efir leik. 

„Við vorum að spila fína vörn 
en þurfum að vera aðeins þolin-
móðari í sókninni. Vörnin hélt af 
því að við vorum að gera þessa 
litlu hluti rétt,“ bætti Dúfa við. 
Hún og Íris Ásgeirsdóttir áttu 
frábæra innkomu í seinni hálfleik 
þegar þær skoruðu öll 16 stigin 
sín. 

Haukaliðið var langt frá sínu 
besta sérstaklega í þriggja stiga 
skotunum þar sem aðeins 2 af 
19 skotum fóru niður hjá lið-
inu. Hamar og þá sérstaklega 
Jóhanna Björk Sveinsdóttir hélt 
Slavicu Dimovsku niðri í gær og 
munaði það miklu af hverju sókn-
arleikur Haukaliðsins náði aldrei 
réttum takti.  - óój

Iceland Express-deild kvenna:

Hamar jafnaði 
metin

KLASSAVÖRN Hamar spilaði góða vörn á 
Hauka í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HANDBOLTI Valur minnkaði forskot 
Hauka á toppi N1-deildar karla í 
eitt stig í gærkvöldi er liðið vann 
góðan sigur á FH í Kaplakrika, 32-
27.

Mikið jafnræði var með liðunum 
í fyrri hálfleik og skiptust liðin á 
að vera í forystu. Valsmenn leiddu 
í hálfleik með einu marki en strax 
frá fyrstu mínútu síðari hálfleiks 
var ljóst í hvað stefndi.

Valsmenn juku sóknarþung-
ann til muna og Ólafur Haukur 
Gíslason varði á köflum mjög vel í 
marki Valsmanna. Að sama skapi 
gekk ekkert í sóknarleik FH-inga. 
Aron Pálmarsson hafði verið öfl-
ugur í fyrri hálfleik en lét lítið 
finna fyrir sér í þeim síðari.

„Mér fannst varnarleikurinn 
okkar oft verið betri en í kvöld,“ 
sagði Ingvar Árnason, leikmaður 
Vals, eftir leikinn. „En Óli var að 
verja eins og berserkur í kvöld og 
frammistaða hans og ágætur sókn-
arleikur sköpuðu þennan sigur.“

Elvar Erlingsson, þjálfari 
FH, var reyndar ekki sáttur við 
frammistöðu dómaranna í leikn-
um en sagði þó fyrst og fremst FH-
ingum sjálfum að kenna hvernig 
fór.

„Við fórum illa með mörg dauða-
færi á ögurstundu og það hellt-
ist yfir okkur pirringurinn. Við 
reyndum ýmislegt til að koma 
okkur aftur inn í leikinn en það 
bara gekk ekki,“ sagði Elvar.

„Þó var þetta framför hjá okkur 
og finnst mér þetta vera upp á 
við. Staðreyndin er bara sú að nú 
erum við í hörkubaráttu við Fram 
um fjórða sæti deildarinnar. Við 
eigum þá í næsta leik og lítum við 
á hann sem algeran úrslitaleik 
fyrir framhaldið.“

Fram og HK unnu bæði sína 
leiki í gær og FH því þremur stig-
um á eftir Fram og fjórum eftir 
HK í baráttu liðanna um 3.-4. sæti 
deildarinnar. Elvar neitar þó að 
gefast upp.

„Við fáum núna landsleikjafríið 
til að undirbúa okkur fyrir loka-
sprettinn og ætlum við að nýta það 
hlé vel. Það er alls ekki óvinnandi 
vegur að vinna upp þennan mun og 
teljum við okkur eiga góða mögu-
leika á að ná í úrslitakeppnina.“

Valur minnkaði forystu Hauka 
á toppnum í eitt stig en Haukar 

eiga leik til góða á Akureyri í 
kvöld. Ingvar telur að baráttunni 
um deildarmeistaratitilinn sé ekki 
lokið.

„Haukar hafa ekki verið að tapa 
mörgum leikjum að undanförnu en 
ef þeir tapa á Akureyri er allt opið 
í þessu. Við eigum enn möguleika 
á að ná þeim.“ eirikur@frettabladid.is

Eigum enn möguleika
Valur vann í gær góðan sigur á FH í Kaplakrika og minnkaði þar með forskot 
Hauka á toppi deildarinnar í eitt stig. Möguleikar FH á að komast í úrslita-
keppnina rýrnuðu verulega með tapinu og von þeirra er veik.

SJÓÐHEITUR FH-ingum gekk illa að halda aftur af Elvari Friðrikssyni sem skoraði tíu 
mörk fyrir Val í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Hrafnaþing  Í umsjón Ingva Hrafns 
Jónssonar. Heimastjórn Hrafnaþings kemur 
saman; Hallur Hallsson, Ármann Kr. Ólafs-
son og Jón Kristinn Snæhólm.

21.00 Mér finnst  Í umsjón Bergljótar 
Davíðsdóttur, Katrínar Bessadóttur og Láru 
Ómarsdóttur. Konur láta í sér heyra hvað 
þeim finnst um samfélagið í dag.

 Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

15.20 Meistaradeildin í hestaíþrótt-
um  (e)

15.50 Leiðarljós  (e)

17.20 Táknmálsfréttir

17.25 Spæjarar  (9:26)

17.47 Músahús Mikka  (46:55)

18.10 Afríka heillar (Wild at Heart II) 
 (3:10) Breskur myndaflokkur um hjón sem 
búa ásamt börnum sínum innan um villidýr 
á sléttum Afríku. (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Kastljós

20.15 Útsvar  (Úrslitaþáttur, Fljótsdals-
hérað - Kópavogur) Sigmar Guðmundsson 
og Þóra Arnórsdóttir stýra þættinum. Dóm-
ari og spurningahöfundur er Ólafur Bjarni 
Guðnason. 

21.25 Fædd í gær  (Born Yesterday) 
Bandarísk bíómynd frá 1993. Athafnamað-
ur ræður fréttamann til að þjálfa kærustu 
sína svo að hún verði greindarlegri í fasi og 
framgöngu en ýmislegt fer á annan veg en 
til var ætlast. Aðalhlutverk: Melanie Griffith, 
John Goodman og Don Johnson.

23.05 Glópagull  (The Rundown) Banda-
rísk bíómynd frá 2003. Kokkurinn og 
mannaveiðarinn Beck ætlar að gera upp 
skuld sína við mafíuforingja með því að 
sækja son hans í Amasón-frumskóginn. 
Þar lendir hann í útistöðum við þrælahald-
ara í námubæ. Aðalhlutverk: Dwayne John-
son, Seann William Scott, Rosario Dawson 
og Christopher Walken. Atriði í myndinni eru 
ekki við hæfi barna. (e)

00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Óstöðvandi tónlist

07.20 Game Tíví  (6:15) (e)

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Vörutorg

09.45 Óstöðvandi tónlist

12.00 Game Tíví  (6:15) (e)

12.40 Óstöðvandi tónlist

17.05 Vörutorg

18.05 Rachael Ray 

18.50 Káta maskínan  (6:12) Menning-
arþáttur í umsjón Þorsteins J. Vilhjálmsson-
ar þar sem fjallað er um það sem er efst á 
baugi í menningarlífi landsmanna. (e)

19.20 One Tree Hill  (7:24) (e)

20.10 Survivor  (3:16) Bandarísk raun-
veruleikasería þar sem venjulegt fólk þarf að 
þrauka í óblíðri náttúru. 

21.00 Battlestar Galactica  (4:20) Fram-
tíðarþáttaröð þar sem fylgst með klassískri 
baráttu góðs og ills. Þessir þættir hafa feng-
ið frábæra dóma og tímaritin Time og The 
Rolling Stone hafa sagt hana bestu þátta-
röðina sem sýnd er í sjónvarpi. 

21.50 Painkiller Jane  (5:22) Spennandi 
þáttaröð um ódrepandi hörkukvendi. Jane 
Vasko er lögreglukona sem boðið er starf 
með leynilegri sérsveit sem berst við hættu-
legt fólk með yfirnáttúrlega hæfileika. Aðal-
hlutverkið leikur Kristanna Loken sem vakti 
mikla athygli í myndinni Terminator 3. 

22.40 Californication  (5:12) (e)

23.15 Flashpoint  (8:13) (e)

00.05 Hardball  (e)

01.50 Jay Leno  (e)

02.40 Jay Leno  (e)

03.30 Vörutorg

04.30 Óstöðvandi tónlist

07.00 Man. City - Álaborg Útsending frá 
leik í Evrópukeppni félagsliða.

15.45 Man. City - Álaborg Útsending frá 
leik í Evrópukeppni félagsliða.

17.25 Gillette World Sport 2009 Fjöl-
breyttur íþróttaþáttur þar sem farið er yfir 
það helsta sem er að gerast í íþróttunum út 
í heimi.

17.55 Inside the PGA Tour 2009 
Skyggnst á bakvið tjöldin í PGA mótaröðinni 
og árið skoðað í bak og fyrir.

18.20 NBA tilþrif Öll bestu tilþrif vikunnar 
í NBA körfuboltanum.

18.45 Spænski boltinn Fréttaþáttur 
spænska boltans þar sem hver umferð fyrir 
sig er skoðuð í bak og fyrir. 

19.10 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu Hver umferð skoðuð í bak og fyrir. 
Viðtöl við leikmenn liðanna og komandi við-
ureignir skoðaðar.

19.40 Keflavík - Snæfell Útsending frá 
leik í úrslitakeppni Iceland Express deildar-
innar.

21.20 UFC Unleashed Bestu bardagar í 
sögu Ultimate Fighting Champion skoðaðir.

22.05 World Series of Poker 2008 Hér 
mæta til leiks allir bestu og snjöllustu póker-
spilarar í heiminum.

23.00 Orlando - Washington Bein út-
sending frá leik í NBA körfuboltanum.

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Litla risa-
eðlan, Doddi litli og Eyrnastór, Könnuðurinn 
Dóra og Stóra teiknimyndastundin.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 La Fea Más Bella (272:300) 

10.15 Sisters (5:28)

11.05 Ghost Whisperer (52:62)

11.50 Men in Trees (18:19)

12.35 Nágrannar 

13.00 Hollyoaks (145:260) 

13.25 Wings of Love (26:120)

14.10 Wings of Love (27:120)

14.55 Wings of Love (28:120) 

15.40 A.T.O.M. 

16.03 Bratz 

16.23 Camp Lazlo 

16.48 Nornafélagið 

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends (22:24)

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.15 Auddi og Sveppi 

19.45 Logi í beinni Farið verður yfir 
allt það besta úr þáttum vetrarins en lands-
lið þekkra leikara, söngvara, stjórnmálamanna 
og valinkunnra einstaklinga hafa komið í 
heimsókn til Loga og því verður enginn svik-
inn af þessari einstöku samantekt.

20.30 Idol stjörnuleit (5:14) Nú keppa 
efnilegustu strákarnir um áframhaldandi sæti 
í Idol Stjörnuleit.

21.50 Stelpurnar Á meðan símakosning 
stendur yfir í Idol stjörnuleit er kjörið að rifja 
upp nokkra bestu brandarana frá fyndnustu 
stelpum Íslands.

22.15 Idol stjörnuleit 

22.35 Fracture Hörkuspennandi saka-
málamynd með Anthony Hopkins og Ryan 
Gosling. Myndin fjallar um ungan metnaðar-
fullan saksóknara sem fær það verkefni að 
sækja til saka útsjónarsaman verkfræðing 
sem ákærður er fyrir að hafa myrt eiginkonu 
sína og hyggst verja sig sjálfur.

00.30 Planet of the Apes 

02.20 Bad News Bears 

04.10 Monster Man 

05.45 Friends (22:24)

08.00 Draumalandið

10.00 Accepted 

12.00 Firewall 

14.00 Last Holiday 

16.00 Draumalandið 

18.00 Accepted 

20.00 Firewall Hasarmynd með Harrison 
Ford í aðalhlutverki. Ford leikur sérfræðing 
í öryggismálum sem er neyddur til þess að 
fremja bankarán til þess að bjarga fjölskyldu 
sinni frá mannræningjum.

22.00 Stage Beauty 

00.00 King Kong 

03.00 From Dusk Till Dawn 2. 

04.25 Stage Beauty 

18.10 PL Classic Matches Leeds - New-
castle, 2001. Hápunktarnir úr bestu og eftir-
minnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

18.40 PL Classic Matches Liverpool - 
Arsenal, 2001. 

19.10 West Ham - Man. City Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.50 Premier League World Nýr þátt-
ur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá 
ýmsum óvæntum hliðum.

21.20 Premier League Preview Hitað 
upp fyrir leiki helgarinnar í enska boltan-
um. Farið yfir viðureignir helgarinnar og viðtöl 
tekin við leikmenn og þjálfara.

21.50 PL Classic Matches Man United - 
Ipswich1994. 

22.20 PL Classic Matches Southampton 
- Tottenham, 1994.

22.50 Premier League Preview

23.20 Newcastle - Man. Utd. Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

> Kristanna Loken
„Ég kann alltaf vel að meta það þegar 
fólk gerir hlutina af ástríðu og þá 
skiptir litlu máli hvað það tekur sér 
fyrir hendur.“ 
Loken leikur hina ódrepandi Jane 
Vasko í þættinum Painkiller Jane sem 
sýndur er á Skjáeinum í kvöld. 

19.45 Logi í beinni 
 STÖÐ 2

20.00 Ally McBeal 
 STÖÐ 2 EXTRA

20.10 Survivor 
 SKJÁREINN

20.15 Útsvar  SJÓNVARPIÐ

23.00 Orlando – Washington, 
beint  STÖÐ 2 SPORT

Það er vel þekkt þegar fólk festist á einhverju tímabili. Hipparnir 
hafa verið þar lífseigastir. Hittast jafnvel enn á Hótel Sögu á böllum 
og halda áfram að reyna við gömlu skólafélagana úr ´68-grúpp-
unni. Kunningi minn er fastur í „eitís“-tímabilinu. Vill bara hlusta á 
Bryan Ferry og ganga í svörtum leðurjakka. Svo eru nokkrar sálir á 
reiki sem eru fastar í 2007 blíðunni. Á meðan einkaþoturnar hverfa 
af Reykjavíkurflugvelli og jakkafatamennirnir klæða sig nú í peysur 
í Silfri Egils, eru einhverjir enn á flugvellinum, skimandi eftir einka-
þotunum, í leit að hittifyrra.

Og skiljanlega auðvitað. Breytingarnar er svo miklar að 
það er ekki skrítið að það dansi ekki allir í takt strax. 

Einn sá staður þar sem manni líður eins og í 
„hittifyrra“ eru matreiðsluinnslög í Íslandi í dag þar 
sem Léttir réttir Rikku eru eins og snýttir úr síðasta 
góðæri. Þegar ég horfi á hráskinkuna, mozzarellakúl-
urnar og kirsuberjatómatana sem virðast vaxa bara í 
næsta tré þessar mínútur sem matreiðslan stendur 
yfir líður manni svolítið eins og fátæka krakkanum í 

dótabúðinni. Það er ekki frekar staður eða stund til að matreiða úr 
hráskinku en það er staður eða stund til að kaupa sér Range Rover. 

Það er ekki það að lítill sé áhugi áhorfenda fyrir matreiðslu 
heldur eru það efnistökin sem eru í svo hrópandi mótsögn við það 
sem í gangi er í þjóðfélaginu. Áhuginn hefur nefnilega sjaldan eða 
aldrei verið meiri, eins og sést á sölulistum bókabúðanna þar sem 
matreiðslubækur rjúka út. Hugur fólks virðist þó einkum standa til 
einfaldrar og ódýrrar matreiðslu þar sem okkar íslenska hráefni er 
verkað á þann hátt sem mæður okkar og formæður kunnu. Þannig 

væri akkúrat stund og staður til að bjóða fólki upp á innslög 
þar sem hagsýnar húsmæður, yngri og eldri, miðluðu 

sparnaðarráðum, kenndu okkur að nýta afganga og 
steikja lifur. Frægustu matargúrú landsins segjast ein-
mitt fá mikið af fyrirspurnum þessa dagana um þess 
lags matreiðslu. Því er bágt að skilja þetta uppátæki 
á tímum þegar til að mynda einn okkar þekktasti 
matreiðslubókahöfundur er að skrifa bók þar sem 

fólki er kennt að nýta úr afgöngum. 

VIÐ TÆKIÐ JÚLÍA MARGRÉT ALEXANDERSDÓTTIR VILL MATREIÐSLU Í TAKT VIÐ TÍMANN

Matur sem enginn tímir að kaupa
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RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

SVT 1

10.05 EastEnders 10.35 My Hero 11.05 Jonathan 
Creek 11.55 Dalziel and Pascoe 12.45 My Hero 
13.15 The Weakest Link 14.00 EastEnders 14.30 
My Hero 15.00 Blackadder II 15.30 The Weakest 
Link 16.15 Jonathan Creek 17.05 Dalziel and 
Pascoe 17.55 My Hero 18.25 The Weakest Link 
19.10 My Hero 19.40 Blackadder II 20.10 Extras 
20.40 The Catherine Tate Show 21.10 Lead 
Balloon 21.40 Rob Brydon‘s Annually Retentive 
22.10 Blackadder II 22.40 My Hero 23.10 Extras 
23.40 The Catherine Tate Show 

10.00 Mission. Baby 10.30 Dyrehospitalet 11.00 
DR Update - nyheder og vejr 11.10 Jersild Live 
11.35 Aftenshowet 12.05 Aftenshowet 2. del 
12.30 Sanne Salomonsen - Hel igen 13.00 Det 
lille hus på prærien 13.50 Nyheder på tegn-
sprog 14.00 DR Update - nyheder og vejr 14.10 
Boogie Mix 15.00 Boogie Listen 16.00 Amigo 
16.30 Shanes verden 17.00 Aftenshowet 17.30 
TV Avisen med Sport 18.00 Disney Sjov 19.00 X 
Factor 20.00 TV Avisen 20.30 X Factor Afgørelsen 
20.55 Reimers 21.35 Ikke et ord 23.25 Trauma 

12.30 Viten om  13.00 NRK nyheter  13.05 
Norge rundt  13.30 I sørhellinga  14.00 NRK 
nyheter  14.05 Par i hjerter  15.00 NRK nyheter  
15.10 Verdensarven  15.25 V-cup hopp  17.40 
Distriktsnyheter  18.00 Dagsrevyen  18.30 Norge 
rundt  18.55 Showbiz  19.55 Nytt på nytt  20.25 
Grosvold  21.10 Detektimen. Livvaktene  22.10 
Kveldsnytt  22.25 I tjukt og tynt  23.20 Gasolin  
00.05 Folk i farta  

16.00 Hollyoaks (144:260) 

16.30 Hollyoaks (145:260)

17.00 Ally McBeal (15:24)

17.45 The O.C. (12:27)

18.30 20 Good Years (12:13)

19.00 Hollyoaks (144:260)

19.30 Hollyoaks (145:260)

20.00 Ally McBeal (15:24) Ally er í 
mikilli sálarkreppu þessa dagana eftir að hafa 
kysst Billy og leitar á náðir Tracy sér til að-
stoðar og huggunar.

20.45 The O.C. (12:27) Orange sýsla 
í Kaliforníu virðist vera friðsæl paradís þar 
sem lífið leikur við bæjarbúa. Þegar við kynn-
umst þeim betur koma hins vegar leyndar-
málin í ljós. 

21.30 20 Good Years (12:13) Frumleg-
ir og ferskir gamanþættir um John Mason og 
Jeffrey Pyne sem eru eins og ólíkir og hugs-
ast getur. Það eina sem þeir eru sammála 
um er að þeir eiga tuttugu ár eftir ólifuð og 
eru staðráðnir í því að nýta þau til hins ýtr-
asta. 

22.00 The Mentalist (5:23) Patrick Jane 
er sjálfstætt starfandi ráðgjafi rannsóknarlög-
reglunnar í Kaliforníu. Hann á glæsilegan feril 
að baki við að leysa flókin glæpamál með 
því að nota hárbeitta athyglisgáfu sína. 

22.45 Twenty Four (7:24) Ný ógn steðjar 
nú að bandarísku þjóðinni og heimsbyggð-
inni allri og Bauer er að sjálfsögðu sá eini 
sem er fær um að bjarga málunum.

23.30 Auddi og Sveppi Auddi og Sveppi 
eru mættir aftur í gamanþætti þar sem allt 
er leyfilegt.

00.00 Logi í beinni  Farið verður yfir allt 
það besta úr þáttum vetrarins.

00.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

12.20 Mat och grönt på Friland 13.15 Andra 
Avenyn 14.00 Så ska det låta 15.00 Rapport 
15.05 Gomorron Sverige 15.55 Antikrundan 
16.55 Sportnytt 17.00 Rapport med A-ekonomi 
17.10 Regionala nyheter 17.15 Go‘kväll 18.00 
Kulturnyheterna 18.15 Regionala nyheter 18.30 
Rapport med A-ekonomi 19.00 Så ska det låta 
20.00 Grillad 20.45 Sök 22.15 Kulturnyheterna 
22.30 Mia och Klara 23.00 Allt under kontroll 
01.00 Sändningar från SVT24  

06.38 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Auðlindin
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Óskastundin
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Sagnaslóð
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt

14.03 Tónleikur
15.03 Útvarpssagan: Sögur úr Síðunni
15.30 Stofukonsert
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Fimm fjórðu
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Stjörnukíkir
21.10 Flakk
22.07 Veðurfregnir
22.12 Lestur Passíusálma
22.17 Litla flugan
23.00 Kvöldgestir
00.07 Næturtónar

Það er óhætt að segja að fyrsta 
undanúrslitakvöld Idolsins hafi 
verið æsispennandi síðasta föstu-
dag þar sem tíu stelpur börðust 
um fimm laus sæti í úrslita-
keppninni. Í kvöld eru það svo tíu 
efnilegustu strákarnir sem keppa 
og áhorfendur heima í stofu sem 
ráða hverjir fjórir komast áfram í 
símakosningu en dómnefnd velur 
þann fimmta. 
Idol-stjörnuleit er nú haldin í fjórða skipti og var metþátttaka í áheyrnarpruf-
urnum þar sem ríflega tvö þúsund skráðu sig til leiks. Í dómnefnd sitja Björn 
Jörundur Friðbjörnsson, Jón Ólafsson og Selma Björnsdóttir en þau eiga öll 
að baki glæstan feril og eru landsmönnum vel kunn. 
Það eru að sjálfsögðu þeir félagar Simmi og Jói sem kynna þættina. 

STÖÐ 2 KL. 20.30

Idol-stjörnuleit – 
undanúrslit, strákar

Það verða hýrir straumar sem ráða 
ríkjum í þætti Audda og Sveppa í 
kvöld þar sem þeir ætla að vera með 
sérstakt hommaþema. Þar munu þeir 
m.a. bjóða upp á erlendar homma-
fréttir og taka svakalegri áskorun sem 
tengist því að þeir séu naktir uppi á 
hótelherbergi. Sérstakur gestur þáttar-
ins verður Páll Óskar Hjálmtýsson.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Auddi og Sveppi
Stöð 2 kl. 19.15

▼

▼

A3 Outlet-Center býður uppá 

vandaðar vörur á einstaklega 

hagstæðum verðum

LAGERHREINSUN

Cintamani flíspeysur fyrir börn frá 3.990.-

Fyrir fullorðna frá 4.990.-

Tony Hawk og O´Neill

Bolir frá 990.-

Gallabuxur frá 2.990.-
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HVAÐ VAR ÉG AÐ SPÁ?

LÁRÉTT
2. teikning af ferli, 6. kyrrð, 8. drulla, 
9. upphrópun, 11. bókstafur, 12. mátt-
ur, 14. guð, 16. innan, 17. líða vel, 18. 
fálm, 20. tveir eins, 21. fullnægja.

LÓÐRÉTT
1. íþróttafélag, 3. guð, 4. vöxtur, 5. af, 
7. lausbeislaður, 10. temja, 13. svelg, 
15. réttur, 16. upphrópun, 19. svörð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. graf, 6. ró, 8. aur, 9. aha, 
11. ká, 12. megin, 14. faðir, 16. út, 17. 
una, 18. fum, 20. gg, 21. fróa. 

LÓÐRÉTT: 1. fram, 3. ra, 4. aukning, 
5. frá, 7. óheftur, 10. aga, 13. iðu, 15. 
ragú, 16. úff, 19. mó. 

„Aldrei séð annað eins. Mesta sala 
sem við höfum upplifað,“ segir 
Kristján B. Jónasson formað-
ur Félags íslenskra bókaútgef-
enda.

Bókamarkaðurinn í Perlunni 
sem nú er yfirstandandi hefur 
slegið í gegn meðal lands-
manna. Nú þegar hafa 
verið seldar hundrað 
og fimmtíu þúsund 
bækur. Að rúm-
máli eins og tut-
tugu vörubílar. 
Kristján talar 
um þetta sem 
stórbrotið ævin-
týri hjá bóka-
þjóðinni sem 
kaupir bækur 

eins og hún hafi aldrei heyrt 
talað um að hér sé kreppa. 
„Þetta eru skemmtilegar 
tölur. Þetta virðist lóg-
ískur framhandleggur 
á þeirri þróun sem verið 
hefur. Sala á bókamarkaði 

hefur verið að aukast 
jafnt og þétt, ár frá 

ári, undanfarið. 

En við upplifum það mjög sterkt að 
fólk virðist hafa meiri tíma. Er að 
vinna minna en áður. Áður heyrði 
maður að fólk vildi gjarnan lesa 
þetta og hitt en hafði ekki tíma til 
þess áður,“ segir Kristján.

Bókamarkaðurinn hefur verið 
við lýði allt frá árinu 1958. Sú 
breyting hefur orðið að bókabúð-
ir og útgefendur hafa ekki haft 
rými til að hafa í boði alla þá titla 
sem þeir vildu. En á bókamarkaði 
er úrvalið frábært. „Við reyndar 
verðum einnig vör við aukna sölu 
í bókabúðunum sjálfum,“ segir 
Kristján sem telur engan vafa á 
leika að lestur meðal Íslendinga sé 
mjög að aukast. Bókamarkaðurinn 
stendur í hálfan mánuð og lýkur á 
sunnudag. - jbg

Algjör metsala á bókamarkaðinum í ár

BÓKAMARKAÐURINN SLÆR Í GEGN 
Aldrei hafa fleiri bækur selst en núna 
og þegar eru farnar hundrað og fimmtíu 
þúsund bækur. 

KRISTJÁN B. 
JÓNASSON Telur 
einsýnt að lestur 
sé að aukast 
hjá bókaþjóð-
inni, ekki síst 
því hún virðist 
hafa betri tíma 
en oft áður.

„Þetta er nú bara gott dæmi um 
hvað landsbyggðin getur boðið upp 
á góða þjónustu við sitt fólk,“ segir 
Ísólfur Gylfi Pálmason, sveitar-
stjóri í Hrunamannahreppi. Ísólf-
ur, sem er annálaður stuðpinni 
og gleðimaður, fær að líkindum 
góða ástæðu til að brosa breitt í 
vor því nú bendir allt til þess að 
hreppstjórinn fái góða granna 
þegar ÁTVR opnar vínbúð í gamla 
bankahúsinu á Flúðum við Akur-
gerði 4. Svo skemmtilega vill til að 
á efri hæð hússins er íbúð þar sem 
sveitarstjóri býr alla jafnan. 

Ísólfur var staddur á ráðstefnu í 

Árnesþingi um menningartengda 
ferðaþjónustu og heimsækja 
landnámsbæinn Stöng þegar 
Fréttablaðið náði tali af honum. 
Hann var brattur að vanda, sagði 
sveit unga sína hressa enda engin 
ástæða til annars. Vínbúð á Flúð-
um verður eflaust mikil lyfti-
stöng fyrir ferðaþjónustuna þar 
um slóðir enda er fjöldi sumarbú-
staða þar í grennd og staðurinn 
vinsæll áningastaður hjá ferða-
mönnum yfir sumarið.

Ísólfur sagði þetta þó allt óstað-
fest enn sem komið væri, meiri 
líkur en minni væru þó á að þetta 

gengi eftir. Hann upplýsti jafn-
framt að gárungarnir í hreppn-
um veltu því nú mikið fyrir sér 
hvort hönnun vínbúðarinnar yrði 
þannig úr garði gerð að sérstök 
lúga yrði fyrir sveitarstjórann 
inn í vínbúðina þannig að hann 
gæti auðveldlega teygt sig í góð 
vín þegar góða gesti bæri að garði 
eða þannig lægi á honum.

Ísólfur gat enda ekki annað en 
viðurkennt að þetta gæti orðið 
töluverður munaður. „Allavega 
verður tiltölulega stutt fyrir mann 
að fara ef það vantar rauðvín með 
matnum.“ freyrgigja@frettabladid.is

ÍSÓLFUR GYLFI PÁLMASON: STUTT Í RAUÐVÍNIÐ Á FLÚÐUM

Glaðbeittur sveitarstjóri 
fær vínbúð á neðri hæðina

LÚGA INN Í VÍNBÚÐINA Ísólfur Gylfi Pálmason fær góða nágranna þegar Vínbúð verður opnuð á hæðinni fyrir neðan hann á Flúð-
um. Ísólfur segir gárungana í hreppnum nú velta því fyrir sér hvort sérstök lúga verði fyrir sveitarstjórann inn í Vínbúðina.

FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

„Fyrir mér er það þrennt sem 
gefur lífinu gildi; kettir, karl-
menn og kaffi, og stundum 
reyndar það fjórða – einkum á 
jólum og páskum – sem er Nóa-
konfekt.“

Guðríður Haraldsdóttir blaðamaður í 
Helgarpóstinum 11. apríl 1996.

„Kettirnir eru enn á lífi og kaffið alltaf jafn 
gott. Það fer nú ekki ofboðslega mikið 
fyrir karlmönnunum, það mætti alla vega 
vera meira enda er ég sómakvendi,“ segir 
Guðríður nú.

„Það kom bara tilboð á föstudag-
inn fyrir viku sem við gátum 
ekki hafnað. Við héldum fyrst að 
þetta væri bara eitthvert djók en 
svo komu þeir á mánudeginum 
til að fylgja tilboðinu eftir og við 
létum bara slag standa,“ segir 
Páll Gunnar Ragnarsson, annar 
eigandi hússins sem stendur við 
Laugaveg 22. Glöggir vegfarend-
ur í miðbæ Reykjavíkur hafa tekið 
eftir því að bóhem-staðnum Kafka 
hefur verið lokað eftir skamman 
líftíma, um það bil einn og hálfan 
mánuð. Í staðinn munu eigendur 
Santa Maria opna þar nýjan veit-
ingastað í dag. Kafka var nefndur 
eftir þýska skáldinu Franz Kafka 
sem lést langt fyrir aldur fram 
aðeins 41 árs að aldri og því má 
segja að staðurinn hafi fylgt fyr-
irmyndinni eftir.

Kafka var opnaður um miðjan 
febrúar og þá sagði rekstrarstjóri 
Kafka, Nuno Da Palma, að staður-

inn ætti sífellt að taka breyting-
um og þróast. Hann hefur vænt-
anlega ekki grunað að þróunin 
yrði sú að staðnum yrði lokað með 
jafn skömmum fyrirvara og raun 
ber vitni. Fréttablaðið hafði sam-

band við Nuno vegna málsins og 
hann viðurkenndi að lokunin hefði 
komið honum spánskt fyrir sjón-
ir. Páll Gunnar segir að haft hafi 
verið samband við alla sem að 
Kafka komu um leið og samning-
ar voru frágengnir og segir því að 
lokunin hafi ekki átt að koma nein-
um á óvart. „Þetta bar einfaldlega 
brátt að. Þeir á Santa Maria eru 
góðir í sínu fagi og þetta minnk-
ar bara álagið á manni að vita af 
staðnum í svona góðum höndum.“

David Kordek hjá Santa Maria 
staðfesti að þetta hefði átt sér lít-
inn aðdraganda. „Ég held að þetta 
verði nýtt upphaf fyrir þennan 
stað,“ segir Kordek. Skiptin hafa 
engin áhrif á rekstur Barbara sem 
rekinn er á efri hæð Laugavegs 22 
og Frímann Sigurðsson, rekstrar-
stjóri Barbara, hlakkaði til að fá 
nýja nágranna. „Núna eykst gleðin 
í húsinu, Santa Maria-menn verða 
eflaust góðir grannar.“ - fgg 

Kafka varð ekki langlífur

SKEMMTISTAÐNUM KAFKA LOKAÐ 
Nuno da Palma, rekstrarstjóri Kafka, 
kom að lokuðum dyrum þegar bóhem-
staðnum Kafka var lokað eftir stuttan 
líftíma. Eigendur Santa Maria hafa tekið 
við keflinu og opna nýjan stað í dag. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Gleðipinninn Jonathan Rich-
man mun halda tónleika á Kaffi 
Rósenberg 1. apríl og seljast miðar 
á þann viðburð vel enda margir 
hér á Íslandi sem kunna vel að 
meta þennan einstaka 
tónlistarmann. Grímur 
Atlason sveitarstjóri er 
Jonathan innan handar 
með tónleikahaldið 
og þegar tónlistar-
maðurinn fór fram á 
að fá að spila fyrir 
menntskælinga 
datt Grími fyrst í hug að leita til 
síns skóla, MH, og taldi þá þar helst 
vera spennta fyrir Jonathan. En þar 
skjöplaðist honum, MH-ingar töldu 
sig ekki geta tekið á móti honum 
en það gera hins vegar MR-ingar 
sem taka slíkri heimsókn fagnandi. 
Og mun Jonathan Richman því 
að öllum líkindum halda tónleika 
í MR.

Ekkert lát er á neikvæð-
um fréttum um Ísland í 
erlendum fjölmiðlum. 
Þannig var nýlega á 
dagskrá í Ástralíu þáttur 

sem bar yfirskriftina 
„Icelandic Frosen 
Future“ en þar var 
um að ræða hið 

ástralska Date Line. Ekki aðeins 
að hagkerfið sé gaddfreðið heldur 
virðist allt stefna á verri veg hvað 
náttúrufar varðar. Meðal þeirra sem 
teknir eru tali í þættinum er sjálfur 
Ómar Ragnarsson.

Almannatengillinn Andrés Jóns-
son er nú í óðaönn að fara yfir 
umsóknir sem bárust um starf 
almannatengils hjá fyrirtæki hans, 
Góðum samskiptum. Vinnan ætti 
að geta verið ærin því 70 umsóknir 
bárust um starfið. Og Andrés tekur 
þetta engum vettlingatökum held-
ur útbjó sérstakt almannatengsla-
próf sem hann lætur 
lokaúrtak umsækjenda 
þreyta og er það 
eitthvað í ætt við 
blaðamannapróf þau 
sem dagblöðin hafa 
látið sína umsækjend-
ur taka. - jbg, jma

FRÉTTIR AF FÓLKI

.  

Fiskikóngurinn er...
Fiskverslun sem gaman er að koma í :)

STÓR HUMAR

SUSHI
Ferskt sushi alla föstudaga



Dunhaga 7 - 107 Reykjavík
sími 525 4444
endurmenntun.is

Námsbrautir á meistarastigi – kl. 14:00-14:30 

Námsbrautir á grunnstigi  – kl. 14:00 – 15:15 

- kynning á námsbrautum Endurmenntunar
  laugardaginn 14. mars klukkan 14

Allir hjartanlega velkomnir – barnahorn á staðnumAllir hjartanlega velkomnir – barnahorn á staðnum



SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 
Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is DREIFING: dreifing@posthusid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Þórgunnar 
Oddsdóttur

7.53 13.37 19.23
7.39 13.22 19.06

Í dag er föstudagurinn 13. mars, 
72. dagur ársins.

14.900,-

25%
AFSLÁTTUR

30%
ALLAR

RIMLAGARDÍNUR

AFSLÁTTUR

39.900,-

20%
ÖLL

SKRIFBORÐ

AFSLÁTTUR 20%
AFSLÁTTUR

U.Þ.B.

1.990,-

1.690,-

1.990,-

FRÁBÆRT

VERÐ!

1.990,-

20%
ALLIR

SKRIFBORÐSSTÓLAR

AFSLÁTTUR

Það bregst ekki að einhvern tíma 
um mitt sumar sýnir Ríkissjón-

varpið myndir frá nautahlaup-
inu í Pamplona í fréttatímanum. 
Nautahlaupið er einn af þessum 
viðburðum sem rata árlega í frétt-
irnar og alltaf verð ég jafn hissa 
á að heilt ár sé liðið frá því síð-
ast. Það sama á við um fréttir af 
tómataslagnum í spænska bænum 
Bunol, kjötkveðjuhátíðinni í Ríó og 
krossfestingum filippeyskra písl-
arvotta á föstudaginn langa. Mér 
finnst þessir atburðir alltaf vera 
í fréttunum þó ég viti mætavel að 
frá þeim er aðeins sagt einu sinni 
á ári. 

ÉG VEIT að það er of snemmt en 
síðan sól tók að hækka á lofti hef 
ég staðið mig að því að fínkemba 
síður dagblaðanna og hlusta ein-
beitt á hvern einasta útvarpsfrétta-
tíma í þeirri von að heyra uppá-
halds árvissu fréttina mína: Þá 
að lóan sé komin. Mér finnst eins 
og þessir Spánverjar séu alltaf að 
slást með tómötum en eftir langan 
og erfiðan vetur virðist óskaplega 
langt síðan lóan lét sjá sig síðast. 

REYNDAR hef ég ekki fylgst sér-
staklega vel með fréttum undan-
farnar vikur og mánuði. Ég gafst 
einfaldlega upp í haust þegar ég sá 
fram á að sökkva í ævilangt þung-
lyndi ef ég horfði á svo mikið sem 
einn fréttatíma í viðbót. Fréttir um 
kreppu, gjaldþrot heimilanna, mis-
tök stjórnmálamanna, niðurskurð 
og atvinnuleysi eru ekki upplífg-
andi í skammdeginu. Til að bæta 
gráu ofan á svart virðumst við 
ekki hafa áttað okkur á því hvað 
við kölluðum yfir okkur þegar við 
börðum í potta og hrærivélaskálar 
og kröfðumst kosninga. Kosning-
um fylgja prófkjör og prófkjörum 
fylgja grútleiðinlegar auglýsingar. 
Það er því ekki nóg með að blöð-
in séu full af fúlum kreppufrétt-
um heldur hafa enn þá leiðinlegri 
framboðsauglýsingar troðið sér 
á milli þeirra svo mann langar 
mest að loka sig inni, negla fyrir 
bréfalúguna, rífa sjónvarpið úr 
sambandi og koma ekki út fyrr en 
vorar og kosningarnar, með öllu 
sínu þófi, eru yfirstaðnar og ný 
ríkisstjórn hefur skilað okkur inn 
í annað góðæri.

EN AUÐVITAÐ geri ég það ekki. 
Þá myndi ég kannski missa af 
því þegar lóan syngur dirrindí í 
beinni útsendingu í fyrsta sinn 
eftir allt þetta rugl. Þá hlýtur eitt-
hvað skárra að taka við því eins 
og segir í kvæðinu nær lóan ekki 
aðeins að kveða burt snjóinn held-
ur leiðindi líka. 

Burt með 
leiðindin
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