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„Könnuna erfði ég eftir ömmu mína Stefaníu og hún erfði hana eftir Stefaníu ömmu sína. Þannig að upprunalega átti langalang-amma mín þessa könnu,“ segir Stefanía Adolfsdóttir, forstöðu-maður búningadeildar Borgarleik-hússins, um fallega blómaskreytta könnu sem hún heldur mikið upp á.
„Ég man eftir því þegar ég var lítil í eldhúsinu hjá ömmu og starði á þessa fallegu könnu sem stóð þar ásamt mörgum öðrum könnum sem amma mín safnaði,“ segir Stefanía en kannan hefur ekki verið notuð lengi enda var hún aðeins stofustáss hjá ömmu Stefaníu. „Þegar ég fékk hana fyrst bað ég móður mína um að geyma hana þar sem ég var með lítil börn og engan góðan stað til 

að geyma hana á. Þegar ég flutti á Laufásveginn þar sem ég eignað-ist fallegt eldhús með háum hillum setti ég hana upp,“ segir Stefanía og greinilegt að kannan er henni hjartfólgin.
Þá er komið að því að spyrja hana um litla tréborðið og stól-ana sem hún er með á myndinni. „Dóttir mín Klara smíðaði þetta þegar hún var sjö ára og gaf mér í fertugsafmælisgjöf,“ upplýsir Stefanía stolt. „Hún gerði þetta á verkstæðinu hjá afa sínum og bjó fyrir utan borðið og stólana líka til litla diska og könnur,“ segir Stef-anía en Klara er fjórtán ára í dag og að sögn Stefaníu leikur allt í höndum hennar.Stefaníu þykir gaman að safna fallegum hlutum og leikur sér að því að blanda saman gömlu og 

nýju. „Ég bý í húsi sem var byggt 1890 og hefur verið gert upp. En ég hef líka gaman af nýrri hönn-un,“ segir Stefanía en það skiptir hana miklu máli að hafa fallegt í kringum sig.Mikið er um að vera í vinnunni hjá Stefaníu þessa dagana enda er hún í óða önn að hanna búning-ana í söngleikinn Söngvaseið sem verður frumfluttur í Borgarleik-húsinu þann 8. maí næstkomandi. „Ég held mig við tímabilið sem sagan gerist á sem er 1938,“ segir Stefanía þegar hún er innt eftir því hvort hún hafi hina frægu kvikmynd til hliðsjónar við bún-ingagerðina. „Kvikmyndin er gerð árið 1965 og er með svolítið „fift-ís“ tísku,“ segir Stefanía sem lofar góðri skemmtun bæði fyrir auga og eyra. solveig@frettabladid.is

Kanna þriggja StefaníaStefanía Adolfsdóttir búningahönnuður á könnu sem amma hennar og langalangamma áttu á undan 

henni, en þær hétu líka Stefanía. Hún heldur einnig upp á afmælisgjöf sem dóttir hennar gaf henni.

Stefanía Adolfsdóttir búningahönnuður með tvo hluti sem standa hjarta hennar nærri. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÍTIL ÍBÚÐ  getur virðst stærri en hún raunverulega er máli 
maður alla veggina í einum og sama litnum. Þá virkar hún 
fremur eins og ein heild heldur en mörg lítil herbergi.

Meirapróf

Upplýsingar og innrituní síma 5670300
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Langar þig að breytamataræðinu til batnaðar?Inga Kristjánsdóttir, næringarþerapisti D.E.T.
leiðir ykkur í allan sannleikann um hversu auðvelt
það er í raun að breyta mataræðinu til batnaðar.
Þriðjudaginn 31. mars í Heilsuhúsinu
Lágmúla kl. 20-22Þriðjudaginn 21. apríl í HeilsuhúsinuLágmúla kl. 20-22

Verð kr. 3.500.- Upplýsingar og skráning í s 899-5020 eða á eig@heima.is
Hvað á ég að gefa litlabarninu mínu að borða?Ebba Guðný kennir hvernig má búa til hollan og

góðan mat fyrir börn frá 6 mánaða aldri.Miðvikudaginn 8.apríl eða fimmtudaginn
16. apríl í Heilsuhúsinu Lágmúla kl: 20-22.Verð kr. 3500 kr. Upplýsingar og skráning í síma

694 6386 og ebbagudny@internet.is

Námskeið um ræktun matjurta ogkryddjurta til heimilisnotaHeiður Björnsdóttir kennir hvernig rækta á
grænmeti og kryddjurtir sér til gagns og ánægju.Miðvikudaginn 15. apríl eða 22. apríl

í Heilsuhúsinu Lágmúla kl: 20-22Verð kr.3.500.- Námskeiðið er opið öllum en
áhugasamir skrái sig á lagmuli@heilsuhusid.is
eða í síma 578 0300 milli kl:10-18 alla virka daga.

Sjá nánari upplýsingar um námskeiðin á
heimasíðu Heilsuhússins www.heilsuhusid.is

nýr formaður „Ég er eins og skyr, ég er mjög hrærður,“ sagði Bjarni Benediktsson þegar hann sló á létta strengi eftir að hann 
hafði verið kjörinn formaður Sjálfstæðisflokksins í gær.   sjá síðu 8  FrÉttaBlaðið/pJEtur

VINDASAMt  Í dag verða norðan 
og norðvestan 10-18 m/s en 18-23 
m/s við norður- og austurströnd-
ina. talsverð ofankoma norðan til 
einkum Na-lands en þurrt og bjart 
syðra. Frost 0-7 stig víðast hvar.
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oRkUMÁl Fyrsta íslenska jarð-
varmaorkuverið erlendis hefur 
verið gangsett í El Salvador. Um 
er að ræða 9,3 megavatta lághita-
virkjun sem hönnuð og reist var 
af íslenska jarðhitafyrirtækinu 
Enex. Samningurinn um orkuver-
ið var upp á rúmlega 13 milljónir 
bandaríkjadala eða um 1,6 millj-
arða íslenskra króna. 

Virkjunin er staðsett á Berlin 
jarðhitasvæðinu þar sem fyrir 
eru tvær hefðbundnar jarðgufu-
virkjanir. Geysir Green Energy 
á 96 prósent hlut í Enex. „Þetta 
er merkur áfangi fyrir íslenska 
jarðhitaþekkingu, sem sýnir með 
óyggjandi hætti að útflutningur 
íslenskrar jarðhitaþekkingar á 
rétt á sér,“ er haft eftir Þóri Gísla-
syni, framkvæmdastjóra Enex, í 
tilkynningu frá fyrirtækinu.  - gar

Dótturfélag Geysir Green:

Íslenskt orkuver 
rís í El Salvador

StjóRNMÁl Jóhanna Sigurðardótt-
ir, formaður Samfylkingarinnar, 
talaði fyrir áframhaldandi ríkis-
stjórnarsamstarfi við Vinstri 
hreyfinguna - grænt framboð 
þegar hún á landsfundi flokks síns 
í gær sagði best fyrir íslenskt sam-
félag að Sjálfstæðisflokkurinn yrði 
áfram í stjórnarandstöðu. 

Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður VG, fagnar þessari yfir-
lýsingu Jóhönnu. „Þetta er mjög í 
þeim anda sem var á okkar lands-
fundi þó ekki sé það jafn fortaks-
laust í ályktun. En ég efast ekk-
ert um að þetta er einlægur vilji 
Jóhönnu.“ Steingrímur segir yfir-
lýsinguna auðvelda kjósendum 

valið í kosningunum í apríl og hans 
mat sé að það sé gott að stjórnmál-
in þróist í átt til skýrari valkosta. 
Það sé þroskamerki að línurnar 
séu nú skýrari en oftast áður. 

Samfylkingin vill sem fyrst hefja 
aðildarviðræður við Evrópusam-
bandið og leggja að þeim loknum 
samningsniðurstöðu fyrir þjóðar-
atkvæði. Í vikugamalli stefnuyfir-
lýsingu VG segir að afstaða flokks-
ins sé að hagsmunum Íslendinga sé 
best borgið utan ESB. Þó er kveðið 
á um að „stórákvarðanir á borð við 
aðild að ESB“ eigi að útkljá með 
þjóðaratkvæðagreiðslu að undan-
genginni upplýstri og lýðræðis-
legri umræðu. 

Steingrímur segir hvern flokk 
álykta út frá sínum forsendum. 
„En ég lít ekki svo á að það sé búið 
að loka neinum dyrum um sam-
starf eða meðferð þessa máls. Ein-
hvern veginn verður stjórnmálalíf-
ið í landinu að geta farið með þetta 
stóra mál á vandaðan, uppbyggi-
legan og lýðræðislegan hátt.“ 

Spurður hvort VG hafi ekki 
lokað dyrunum með sinni ályktun, 
svarar Steingrímur því til að hún 
gildi fyrir flokkinn sem á sama 
tíma lýsi yfir eindregnum vilja 
til áframhaldandi samstarfs við 
Samfylkinguna. „Við hljótum að 
meta það svo að það finnist fletir 
á þessu.“  - bþs / sjá síðu 6

Engum dyrum verið 
lokað í Evrópumálum
Formaður Samfylkingarinnar vill að Sjálfstæðisflokkurinn standi áfram utan 
ríkisstjórnar. Formaður VG fagnar yfirlýsingunni og telur að stjórnarflokkarnir 
geti fundið flöt á Evrópumálunum. Engum dyrum hafi verið lokað í þeim efnum.  

el salvador tvívökvavirkjun sem nýtir 
affallsvatn frá öðrum virkjunum.

líFeyRIR Nokkrir lífeyrissjóðir munu að öllum lík-
indum skerða réttindi í vor, vegna slæmrar stöðu 
í kjölfar bankahrunsins. Þeir eru Gildi, Samein-
aði lífeyrissjóðurinn, Almenni lífeyrissjóður-
inn, Stafir, Lífeyrissjóður Vestfirðinga og Festa. 
Almennt munu þeir skerða réttindin um tíu pró-
sent. 

Flestir lífeyrissjóðir skerða ekki réttindi. Að 
mati Hrafns Magnússonar, framkvæmdastjóra 
Landssamtaka lífeyrissjóða, mun meðalskerðing 
lífeyrisréttinda nema um fimm prósentum. 

Um síðustu áramót tóku gildi tímabundnar 

breytingar á lífeyrissjóðalögum. Þær fólu í sér 
að ekki væri nauðsynlegt að skerða réttindi við 
neikvæða tryggingafræðilega stöðu ef hún væri 
innan við fimmtán prósent. Áður var viðmiðið tíu 
prósent. Tryggingafræðileg staða segir til um 
getu lífeyrissjóða til að standa við lífeyrisskuld-
bindingar í framtíðinni. 

Nokkrir sjóðir, sem höfðu stöðu innan við 
fimmtán prósenta mörkin, tóku ákvörðun um 
að skerða réttindi engu að síður. Hrafn segir þá 
ákvörðun eðlilega. Betra hafi verið að grípa strax 
til ráðstafana í stað þess að bíða. - hhs

Nokkrir af stærstu lífeyrissjóðunum skerða réttindi vegna taps á fjárfestingum: 

Lækka lífeyri um tíu prósent

Haukahelgi
Haukar urðu 
deildar-
meistarar 
í N1-deild-
um karla og 
kvenna um 
helgina.

íþRóttIR 18

FílABeINSStRÖNDIN Nítján áhorf-
endur létu lífið í troðningi í und-
anfara leiks í undankeppni HM 
í knattspyrnu á Fílabeinsströnd-
inni í gærkvöldi. Knattspyrnuyf-
irvöld þar í landi segja að atvikið 
hafi átt sér stað þegar þúsund-
ir áhorfenda reyndu að komast 
inn á Houphouet-Boigny völlinn í 
Abidjan, stærstu borg landsins.

Á fréttavef BBC kemur fram 
að 36.000 áhorfendur hafi mætt á 
leikinn. Veggur inni í vallarbygg-
ingunni hafi hrunið og við það 
hafi áhorfendur fyllst skelfingu.

Knattspyrnuyfirvöld ákváðu 
að leikurinn færi fram þrátt fyrir 
atvikið. - kg

Slys á Fílabeinsströndinni:

Nítján létust á 
knattspyrnuleik
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STJÓRNMÁL Hæstiréttur í Afgan-
istan hefur úrskurðað að Hamid 
Karzai, forseti landsins, megi 
halda áfram í embætti sínu þang-
að til nýr forseti verði kosinn 
síðar á þessu ári. 

Samkvæmt stjórnarskrá lands-
ins ætti embættistíð hans að 
ljúka 21. maí næstkomandi. Engu 
að síður taldi hæstirétturinn að 
það væri almenningi í Afganist-
an í hag ef hann yrði í embætti 
þangað til næsti forseti tæki við. 
Kosningar í landinu eru fyrirhug-
aðar í næsta mánuði en svo gæti 
þó farið að þeim verði frestað þar 
til í ágúst.  - fb

Hæstiréttur í Afganistan:

Hamid Karzai 
áfram við völd

HAMID KARZAI Forseti Afganistans 
fær að sitja í embætti þangað til næsti 
forseti verður kjörinn.

Hermann, er uppi á ykkur 
typpið þessa dagana?

„Við erum allavega mjög brött.“

Hermann Ingi Gunnarsson, nemandi í 
viðskiptaáfanga í Verkmenntaskólanum 
á Akureyri, og sjö samnemendur hans 
hafa hannað klósettsetudempara sem á 
að koma í veg fyrir að litlir drengir missi 
niður klósettsetuna þegar þeir eru að 
læra að pissa í klósett.

STJÓRNMÁL  Richard Timney, 
eiginmaður innanríkisráðherra 
Bretlands, Jacqui Smith, hefur 
beðist afsökunar á því að hafa 
valdið konu sinni vandræðum. 
Komið hefur í ljós að innanríkis-
ráðuneytið greiddi fyrir tvær 
klámmyndir sem Timney leigði í 
gegnum leigurás í sjónvarpinu.

Innanríkisráðherra segist fyrir 
mistök hafa rukkað ráðuneytið 
fyrir sjónvarpsnotkun heimilis-
ins. „Ég get vel skilið að fólk sé 
reitt yfir þessu,“ sagði Timney. 
„Við munum borga þetta sjálf.“

Ferill Smith hangir nú á blá-
þræði og talið er líklegt að hún 
verði færð til í starf.  - fb

Hneykslismál í Bretlandi:

Klámreikningur 
gæti fellt Smith

SKOÐANAKÖNNUN 60,8 prósent segj-
ast telja að kjósa eigi til stjórnlaga-
þings í haust. 39,2 prósent eru því 
mótfallin. Stuðningur við stjórn-
lagaþing er meiri meðal kvenna 
en karla. 68,1 prósent kvenna er 
fylgjandi kosningum til stjórn-
lagaþings, en 54,6 prósent karla. 
Þá er aðeins munur á afstöðu eftir 
búsetu, en íbúar á landsbyggðinni 
eru heldur hlynntari stjórnlaga-
þingi en íbúar höfuðborgarsvæð-
isins. 

Nokkur munur er á afstöðu eftir 
stuðningi við stjórnmálaflokka. 
Mestur er stuðningur kjósenda 
Vinstri grænna, en 74,4 prósent 
þeirra eru fylgjandi kosningum 

til stjórnlagaþings í vor. 70,4 pró-
sent kjósenda Framsóknarflokks 
styðja slíkar kosningar og 66,7 
prósent kjósenda Samfylkingar. 
Af þeim sem ekki gefa upp stuðn-
ing við stjórnmálaflokk segjast 
63,0 prósent styðja kosningar til 
stjórnlagaþings í haust. Minnst-
ur var stuðningurinn meðal sjálf-
stæðismanna, 33,0 prósent. 

Hringt var í 800 manns, mið-
vikudaginn 25. mars og skiptust 
svarendur jafnt eftir kyni og hlut-
fallslega eftir búsetu. Spurt var: 
Telur þú að kjósa eigi til stjórn-
lagaþings í haust? 76,6 prósent 
tóku afstöðu til spurningarinnar. 
 - ss

Skoðanakönnun Fréttablaðsins um kosningar til stjórnlagaþings í haust:

Meirihluti vill stjórnlagaþing
Á AÐ KJÓSA TIL STJÓRN-
LAGAÞINGS Í HAUST?
Nei 39,2%

Skv. könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 25.3 ‘09

Já 60,8%

LÖGREGLUMÁL Frá því um áramót 
hefur lögreglan lagt hald á um 
fimm þúsund kannabisplöntur víða 
um höfuðborgarsvæðið.

Flett var ofan af nýjustu kanna-
bisverksmiðjunni í langri röð slíkra 
á laugardagskvöld. 

Var þar um að ræða framleiðslu 
í kjallara fokhelds parhúss í Graf-
arvogi. Brotinn hafði verið vegg-
ur á milli íbúðanna tveggja og 
kjallararnir sameinaðir í stór-
felldri kannabisræktun þar sem 
um 200 stórar plöntur voru í mikl-
um blóma. Þrír menn sem færðir 
voru til yfirheyrslu munu tengj-
ast annarri kannabisverksmiðju 
sem uppgötvaðist í Hafnarfirði 
fyrir nokkrum dögum. Einn eig-
enda parhússins, 29 ára karlmað-
ur, hefur meðal annars unnið við 
garðyrkju.

Karl Steinar Valsson, yfirmað-
ur fíkniefnadeildar lögreglunn-

ar, segir að á þessu stigi sé erfitt 
að meta hversu mikið af tilbúinni 
söluvöru hefði verið mögulegt að 
framleiða úr þessum mikla fjölda 
plantna sem upprættar hafa verið 
á árinu. 

„Það eina sem hægt er að segja 
er að úr þessu væri hægt að vinna 
magn sem hleypur á hundruðum 
kílóa,“ segir Karl Steinar.

Á vef SÁÁ er reglulega birt yfir-
lit yfir götuverð á algengum teg-
undum fíkniefna. Verðskráin er 
byggð á upplýsingum frá sjúkling-
um sem sækja sér meðferð á Vogi. 

Samkvæmt henni er eitt gramm 
af maríjúana sem framleitt er úr 
kannabisplöntunum nú selt á um 
3.400 krónur. Sem dæmi má nefna 
að hafi verið unnt að framleiða 
300 kíló af maríjúana úr plöntun-
um fimm þúsund yrði markaðs-
virði þess efnis um einn milljarð-
ur króna.   gar@frettabladid.is

Hafa upprætt 5.000 
kannabisplöntur í ár
Lögregla hefur lagt hald á um fimm þúsund kannabisplöntur að undanförnu. 
Söluvirði efna úr þessum plöntum er hundruð milljóna króna. Þrír menn sem 
handteknir voru í Úlfarsárdal í fyrrakvöld tengjast einnig ræktun í Hafnarfirði.

KANNABISHÚS Í ÚLFARSÁRDAL Gríðarlega öflugar plöntur voru í þessu parhúsi í Grafarvogi sem útbúið var sem kannabisverk-
smiðja. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HALDLAGÐAR KANNABIS-
PLÖNTUR 2009
Dags  Staður Fjöldi
   plantna
 28. mars Úlfarsárdalur 200
 27. mars Hafnarfjörður 300
 26. mars Reykjavík 200
 24. mars Hafnarfjörður 600
 22. mars Reykjavík 50
 19. mars Kjalarnes 1.000
 18. mars Kjalarnes 621
 16. mars Kópavogur 300
 13. mars Garðabær 100
 11. mars Reykjavík 400
 4. mars Kópavogur 50
 17.febrúar Reykjavík 15
 17. febrúar Hafnarfjörður vantar
 6. febrúar Reykjavík 200
 5. febrúar Reykjavík 140
 Janúar Álftanes/Reykjavík 590
 Alls Höfuðborgarsv. 4976
 Heimild: Fréttasafn lögreglunnar.

VESTMANNAEYJAR Síldveiði 
hófst að nýju í höfninni í 
Vestmannaeyjum í gær til að 
hreinsa höfnina. Samkvæmt 
rannsókn Hafrannsóknastofnun-
ar eru allt að 90 prósent af síld-
inni sýkt.

Sjávar- og landbúnaðarráð-
herra lét stöðva veiðarnar í síð-
ustu viku út frá verndunarsjón-
armiðum. Eftir mótmæli Elliða 
Vignissonar, bæjarstjóra í Vest-
mannaeyjum, ákvað ráðherra að 
láta rannsaka höfnina.

Nokkuð margmenni var mætt á 
höfnina til að fylgjast með Nóta- 
og togveiðiskipinu Kap VE-4 við 
veiðarnar í gær. - kg

Síld í Vestmannaeyjum:

Hreinsun hafin 
á ný í höfninni

KAP VE-4 Vel gekk að draga nótina í 
höfninni í gær. MYND/ÓSKAR PÉTUR FRIÐRIKSSON

VEÐUR Talsvert snjóaði á landinu 
um helgina. Á Vestfjörðum voru 
samgöngur á landi í lamasessi 
vegna ófærðar á þjóðvegum. 
Gekk á með byl og skafrenningi. 
Lentu margir í ógöngum í Ísa-
fjarðardjúpi og þurftu á aðstoð 
að halda.

Í gærkvöldi var samkvæmt vef 
Vegagerðarinnar ófært alveg frá 
Súðavík og suður í Steingríms-
fjörð. Vond akstursskilyrði voru 
einnig á Suðurfjörðunum og á 
Barðaströnd. Á Ströndum voru 
vegir ýmist ófærir eða illfærir. 
Vel var fylgst með snjóflóða-
hættu enda staðan í þeim efnum 
metin sem óviss.  - gar

Vetrarríki á landinu:

Bylur og ófærð 
á Vestfjörðum

STJÓRNMÁL Steingrímur J. Sigfússon, formaður VG, 
segir niðrandi ummæli Davíðs Oddssonar, fyrrver-
andi seðlabankastjóra, um Svein Harald Øygard 
seðlabankastjóra dæma sig sjálf. 

Davíð sagði  Svein Harald annað hvort lygara eða 
haldinn Alzheimer sjúkdómnum. Steingrímur telur 
þau orð, og önnur í ræðu Davíðs á landsfundi Sjálf-
stæðisflokksins á laugardag, hvorki skaða Svein 
Harald né Seðlabankann. „Nei, þetta eru ummæli 
sem dæma sig svo gjörsamlega sjálf.“ 

Steingrímur kveðst ekki ætla að tjá sig efnis-
lega um ræðu Davíðs sem hann lagði á sig að horfa 
á á netinu. „En mér fannst merkileg upplifun að 
heyra klappað í hálftíma fyrir þessum málflutningi. 
Framsetning mála var af því tagi að mér fundust 
brandararnir ekki fyndnir,“ segir Steingrímur.

Spurður um mat sitt á landsfundi sjálfstæðis-
manna almennt segir Steingrímur afneitun og 
úrræðaleysi hafa einkennt hann. „Það er dapurlegt 
að Sjálfstæðisflokkurinn ætli að flýja frá veru-
leikanum, leggjast í hræðsluáróður og draga upp 
skattahækkanagrýlu án þess að svara hvernig hann 

hyggst takast á við fjárlagahallann sem er hans arf-
leifð. Þá er nú stórmannlegra að viðurkenna við-
skilnaðinn.“

Steingrímur óskar Bjarna Benediktssyni til ham-
ingju með formannskjörið og kveðst vænta góðs af 
honum enda hafi þeir átt ágætt samstarf í þinginu.

 - bþs

Steingrímur J. segir afneitun og úrræðaleysi einkenna fund Sjálfstæðisflokksins:  

Orð Davíðs dæma sig sjálf 

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

DAVÍÐ ODDSSON SVEIN HARALD 
ØYGARD

LÍFEYRIR Hreinar eignir Lífeyr-
issjóðs starfsmanna ríkisins 
(LSR) lækkuðu um þrjátíu millj-
arða milli ára, samkvæmt árs-
uppgjöri sjóðsins sem birt var á 
laugardag. Hrein eign lífeyris-
sjóðsins í árslok 2008 nam 287 
milljörðum. Í árslok árið 2007 
nam hún 317 milljörðum. 

Raunávöxtun sjóðsins var nei-
kvæð um 25 prósent. 

Sjóðurinn er með ríkisábyrgð 
og eru réttindi sjóðsfélaga hans 
því varin.  - hhs

LSR birtir ársuppgjör:

30 milljarða 
rýrnun eigna

SPURNING DAGSINS





4  30. mars 2009  MÁNUDAGUR

íslenskur ríkisborgari

www.okkarsjodir.is

Jóhanna, nú hefur þú tækifæri til að standa við orð þín um að 

velferð aldraðra gangi fyrir. Það er líka spilling í lífeyrissjóðakerfinu, 

þar þarf að taka til.

Við viljum endurskoðun á lífeyrissjóðakerfinu strax. Yfir 16.000 

manns hafa þegar skrifað undir, stefnum á 25.000. Lífeyrissjóðirnir 

eru okkar eign!

Atkvæðin eru 
okkar vopn!

Ljósmyndarinn sem tók mynd af 
Noordin Alazawi í blaðinu á laugar-
dag heitir Steinþór G. Hafsteinsson.

LEIÐRÉTTING

GEIMFERÐIR Geimferjan Discov-
ery er komin aftur til jarðar eftir 
vel heppnaðan þrettán daga leið-
angur til Alþjóðlegu geimstöðv-
arinnar. Ferjan lenti á Kennedy-
geimferðamiðstöðinni í Flórída 
nokkrum klukkustundum eftir 
áætlun, en heimferðinni hafði 
verið frestað lítillega vegna 
slæms veðurs.

Sjö meðlimir Discovery fóru 
í leiðangurinn sem tengdist efl-
ingu sólarorkunnar sem geim-
stöðin notast við. Einn geimfari, 
Sandra Magnús, sem hafði verið 
í stöðinni í fjóra mánuði var á 
meðal þeirra sem sneru aftur til 
jarðar.

Á sama tíma og geimferjan 
kom til jarðar lenti rússneskt 
geimfar með bandarískan millj-
arðamæring á Alþjóðlegu geim-
stöðinni. Hann heitir Charles 
Simonyi og var í sinni annarri 
geimferð.   - fb

Discovery komin til jarðar:

Vel heppnuð 
geimferð

DISCOVERY Geimferjan er komin aftur til 
jarðar eftir þrettán daga ferðalag.

SPÁNN, AP Spænskir dómstólar 
íhuga að ákæra sex fyrrverandi 
embættismenn í Bandaríkjunum 
fyrir að hafa lagt fram skjöl sem 
áttu að réttlæta pyntingarnar 
sem eru sagðar hafa átt sér stað í 
Guantanamo-fangabúðunum.

Það voru lögfræðingar á sviði 
mannréttindamála sem ákærðu 
mennina, sem störfuðu allir fyrir 
Bandaríkjastjórn. Á meðal þeirra 
er fyrrverandi starfsmaður 
varnarmálaráðuneytisins, Dou-
glas Feith, sem hefur vísað ákær-
unum á bug.

Spænskir dómstólar geta dæmt 
menn fyrir lögbrot á borð við 
pyntingar og stríðsglæpi þótt 
framin hafi verið í öðrum lönd-
um.  - fb

Pyntingar í Guantanamo:

Spánverjar 
íhuga ákærur

GUANTANAMO Fangabúðirnar í 
Guantanamo-flóa hafa verið gríðarlega 
umdeildar víða um heim.

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Eindhoven

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN
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STORMUR 
NORÐAN- OG 
AUSTANLANDS  
Það verður ekkert 
ferðaveður á Norð-
ur- og Austurlandi í 
dag en búist er við 
norðvestan hvass-
viðri eða stormi og 
talsverðri ofankomu 
fram eftir deginum. 
Síðdegis mun taka 
að lægja smám 
saman og draga úr 
ofankomu.

Elísabet
Margeirsdóttir
Veður-
fréttamaður

STJÓRNMÁL Bjarni Benediktsson alþingismaður var 
í gær kjörinn formaður Sjálfstæðisflokksins. Hann 
hlaut 990 atkvæði, 58,1 prósent, en Kristján Þór Júlí-
usson alþingismaður fékk 688 atkvæði, 40,4 prósent. 

Bjarni tekur við embættinu af Geir H. Haarde sem 
kjörinn var formaður 2005.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir var endurkjörin 
varaformaður flokksins. Hlaut hún rúmlega 80 pró-
sent atkvæða. 

Bjarni er níundi formaður Sjálfstæðisflokksins 
sem stofnaður var 1929. Kjörið í gær var hið fyrsta 
síðan sjálfstæðismenn kusu á milli Davíðs Oddssonar 
og Þorsteins Pálssonar 1991. 

Bjarni er fæddur 1970, hann er lögfræðingur að 
mennt og starfaði sem lögmaður áður en hann var 
kjörinn á þing 2003. Flest atkvæði í kjöri til mið-
stjórnar hlutu Sigrún Björk Jakobsdóttir, bæjar-
stjóri á Akureyri, Ásthildur Sturludóttir kynningar-

stjóri, Eyþór Arnalds framkvæmdastjóri, Elínbjörg 
Magnúsdóttir fiskverkakona og Kjartan Gunnarsson, 
fyrrverandi framkvæmdastjóri flokksins.  - bþs

Bjarni Benediktsson og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir kjörin til forystustarfa:

Tæp 60 prósent kusu Bjarna

FORYSTAN Bjarni Benediktsson var kjörinn formaður og 
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir endurkjörin varaformaður á 
landsfundi Sjálfstæðisflokksins í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

VINNUMARKAÐUR Atvinnulausir 
eiga engan rétt til atvinnuleysis-
bóta meðan þeir eru í fullu námi 
þar sem reglur Vinnumálastofnun-
ar kveða á um að fólk á atvinnu-
leysisbótum verði að vera virkt 
í atvinnuleit. Ef þeir eru í fullu 
námi teljast þeir ekki virkir í 
atvinnuleit. Atvinnulausir verða 
því að sækja um námslán ætli þeir 
að vera í fullu námi. Atvinnulaus-
ir geta hins vegar tekið eitt til tvö 
námskeið meðan þeir eru á bótum 
og eru þá virkir í atvinnuleit.

Atvinnulausir sem fara í fullt 
nám geta sótt um námslán hjá LÍN 
fyrir næsta vetur. Lægstu atvinnu-
leysisbætur eru tæplega 150 þús-
und krónur á mánuði en námslán 
eru 100 þúsund krónur fyrir ein-
stakling. Framfærsla námsmanna 
er svo lág þar sem gert er ráð fyrir 
því að þeir vinni fjóra mánuði á 
ári. Tekjurnar koma aðeins til 
fimm prósenta skerðingar.

Fyrirsjáan-
legt er að margir 
námsmenn eiga 
á hættu að vera 
atvinnulausir í 
sumar og geta 
því ekki unnið 
til framfærslu 
með námsláni. 
Guðrún Ragn-
arsdóttir, fram-
kvæmdastjóri 
LÍN, segir að 

verið sé að endurskoða reglurn-
ar. Tekjumörkin vegna greiðslu 
fastrar afborgunar hafi þegar 
verið hækkuð úr 2,1 milljón í fjór-
ar milljónir að uppfylltum ákveðn-
um skilyrðum. Útlánareglurnar 

séu til endurskoðunar í ljósi þess 
að rýmka möguleika til náms en 
það myndi kosta LÍN minnst 155 
milljónir að hækka grunnfram-
færslu í 150 þúsund.

„Fleiri ætla sér í nám og tekju-
möguleikarnir eru líka minni en 
áður. Margir námsmenn fá sjálf-
sagt ekki vinnu í sumar,“ segir 
hún. „Þetta er allt til skoðunar og 
við stefnum að því að klára það í 
apríl,“ segir hún og telur mögu-
leika til að fá viðbótarfjárfram-
lag frá ríkinu ekki mikla. Guðrún 
segir að framfærslugrunnurinn sé 
meðal þess sem sé til skoðunar.

Fyrirsjáanlegt er fleiri munu 
sækja um námslán. Aukin eftir-

spurn verður eftir sumarnámi. Þá 
telur Guðrún að fleiri fari í nám, 
grunnháskólanám og sömuleiðis 
framhaldsnám. „Það er verið að 
fara í gegnum allt þetta og átta sig 
á því hvað er raunhæft að gera en 
að lokum stendur það og fellur með 
pólitíkinni,“ segir hún.

Katrín Jakobsdóttir mennta-
málaráðherra segir að kannað sé 
hvort hægt sé að hækka fram-
færslugrunninn hjá LÍN. Það verði 
varla gert nema að auka tekjuteng-
ingu. „Auðvitað viljum við finna 
leiðir til þess að þeir sem engar 
aðrar tekjur hafa fái hækkun á 
sinni framfærslu,“ segir hún.

 ghs@frettabladid.is

Atvinnulausir fá 
ekki bætur í námi
Þeir sem hafa greitt í atvinnuleysistryggingasjóð fá ekki atvinnuleysisbætur 
ætli þeir að nota tíma sinn í fullt nám meðan á atvinnuleysinu stendur. Nemar 
hafa 100 þúsund á mánuði en atvinnulausir 150 þúsund. Útlánareglur í skoðun.

EKKI Á BÓTUM Búast má við að margir atvinnulausir fari í nám í haust. Þeir geta ekki 
stundað fullt nám á bótum. Samkvæmt reglunum er sá sem stundar fullt nám ekki 
virkur í atvinnuleit og því getur hann ekki verið á atvinnuleysisbótum. Hann verður 
að sækja um námslán.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KATRÍN 
JAKOBSDÓTTIR

GENGIÐ 27.03.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

194,9157
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

119,35  119,91

170,75  171,59

160,07  160,97

21,486  21,612

18,180  18,288

14,758  14,844

1,2160  1,2232

178,78  179,84

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

Formaður afþakkar þóknun
Valdimar Guðmannsson, formaður 
bæjarráðs á Blönduósi, afsalar sér 
greiðslu fyrir formennskuna og vill 
hér eftir aðeins venjuleg laun bæjar-
fulltrúa. „Ég tek þessa ákvörðun í ljósi 
þess að undanfarna mánuði hafa 
mörg fyrirtæki og stofnanir ásamt 
sveitarfélögum þurft að grípa til 
aðhalds og niðurskurðar, meðal ann-
ars með lækkun launa starfsfólks,“ 
segir Valdimar í bókun.

BLÖNDUÓS

GLÆPIR Hópur tölvuþrjóta hefur 
brotist inn í tölvur stjórnvalda 
víða um heim og stolið þaðan við-
kvæmum upplýsingum. Flestir 
meðlimir hópsins búa í Kína. 
Þetta kemur fram í nýrri skýrslu 
frá kanadískri upplýsingastofnun 
sem hefur eftirlit með hernaði.

Alls hakkaði hópurinn sig inn 
í tæplega 1.300 tölvur í 103 lönd-
um. Á meðal þeirra eru tölvur 
í eigu utanríkisráðuneyta og 
sendiráða og tölvur sem tengjast 
tíbetska friðarleiðtoganum Dalai 
Lama. Engar sannanir eru fyrir 
því að kínversk stjórnvöld séu á 
bak við njósnirnar og hafa þau 
neitað aðild að málinu.   - fb

Umsvifamiklir tölvuþrjótar:

Kínverjar neita 
allri aðild



TILBOÐIN GILDA TIL 2. APRÍL EÐA MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

30%
afsláttur

34%
afsláttur

25%
afsláttur

ÝSUBITAR 1kg

898 kr/kg

NÁTTÚRA APPELSÍNU-, EPLA- EÐA 
ACE SAFI 1l

99 kr/stk.
136 kr/stk.

RYVITA HRÖKKBRAUÐ 250g
ORIGINAL, DARK RYE EÐA SESAM

149 kr/pk.
199 kr/pk.

NAPOLINA PIZZASÓSA 300g

181 kr/ds.
259 kr/ds.

X-TRA FRANSKAR KARTÖFLUR 
1kg

257 kr/pk.
389 kr/pk.

LAVAZZA QUALITA ROSSA 250g

349 kr/pk.
499 kr/pk.

30%
afsláttur

frábært
verð!

30%
afsláttur

www.netto.is

Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík
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SPARNAÐUR

Ódýrt ... auðvitað í 
Nettó!

Ný verslun í Hverafold

ÝSA Í RASPI, FORSTEIKT

1.298 kr/kg

NAPOLINA PIZZABOTNAR 
2x150g

279 kr/pk.
399 kr/pk.
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Skíðabogar

BETRA START MEÐ
EXIDE-RAFGEYMUM

15%
afsláttur

Upplýsingar í síma 515 1100
Sendið pantanir á pontun@olis.is

Eigum fyrirliggjandi mikið úrval rafgeyma frá Exide, ýmsar 
stærðir og gerðir fyrir bíla, báta og önnur tæki. Gæðafram-
leiðsla sem reynst hefur afar vel við íslenskar aðstæður. 

STJÓRNMÁL Nýtt fólk var valið til forystu í Samfylk-
ingunni á landsfundi flokksins um helgina. Jóhanna 
Sigurðardóttir, sem ein sóttist eftir formennsku, 
hlaut 97 prósent atkvæða í formannskjörinu á 
laugardag. 

Tók hún við embættinu af Ingibjörgu Sólrúnu 
Gísladóttur, sem var formaður í fjögur ár, og sagð-
ist við það tilefni ekki vera formaður til bráðabirgða 
heldur til framtíðar.

Kosið var á milli Árna Páls Árnasonar þing-
manns og Dags B. Eggertssonar borgarfulltrúa í 
embætti varaformanns. Hlaut Dagur tæp 66 prósent 
atkvæða en Árni Páll tæp 34 prósent. Tekur Dagur 
við af Ágústi Ólafi Ágústssyni sem sóttist ekki eftir 
endurkjöri. Árni Páll tók úrslitunum vel og sagði 
að ef hann hefði ekki sjálfur verið í framboði hefði 
hann greitt Degi atkvæði sitt.

Margrét Björnsdóttir hafði betur í kosningu milli 
hennar og Ara Skúlasonar í embætti formanns 
framkvæmdastjórar Samfylkingarinnar og Mar-
grét Sverrisdóttir varð efst í kjöri til framkvæmda-
stjórnar. Þá var Helena Karlsdóttir kjörin ritari og 
Magnús Norðdahl gjaldkeri flokksins.  - bþs

Nýtt fólk var kjörið í helstu embætti Samfylkingarinnar á landsfundinum:

Jóhanna og Dagur í forystu

DAGUR OG JÓHANNA Ný forysta Samfylkingarinnar. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Á að banna nektardans með 
lögum?
Já  44,3%
Nei  55,7%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ertu ánægð/ánægður með 
nýjan formann Sjálfstæðis-
flokksins?

Segðu skoðun þína á vísir.is

STJÓRNMÁL „Við viljum sambæri-
leg kjör fyrir íslenskan almenning 
og þar sem best gerist í Evrópu. 
Besta leiðin að þessu markmiði er 
að leita samninga við Evrópusam-
bandið um fulla aðild og upptöku 
evru eins fljótt og kostur er.“ 

Þetta sagði Jóhanna Sigurðar-
dóttir, formaður Samfylkingar-
innar, við lok landsfundar flokks-
ins í gær. 

Jóhanna sagði mikilvægt að 
evran verði framtíðargjaldmið-
ill enda hafi reynslan af íslensku 
krónunni ekki verið góð. Þá auð-
veldi Evrópusambandsaðild afnám 
verðtryggingar. Helsta verkefnið á 
næstu misserum sé þó að styrkja 
og koma á stöðugleika krónunnar. 
En um leið þurfi að gefa umheim-
inum til kynna á hvaða leið Íslend-
ingar eru. Það eitt og sér muni 
hjálpa til við endurreisn efnahags- 
og atvinnulífsins. 

Jóhanna sagði vanda heimilanna 
mikinn en þó viðráðanlegan. Rakti 
hún aðgerðir ríkisstjórnarinnar 
og sagði þær duga til að bregðast 
við vanda langflestra. Þá varaði 
hún við tillögum um flatan niður-
skurð skulda og sagði Samfylk-
inguna ekki munu blekkja þjóðina 
með tálsýn og óábyrgum tillögum 
í þeim efnum.

Jóhanna sagði að taka þyrfti til í 
ríkisfjármálunum og sýna aðhald 
og forgangsröðun sem byggði á 
réttlæti og velferð fyrir alla en 
ekki suma. „Skattahækkanir munu 
ekki leysa vandann,“ sagði hún 
og kvað nauðsynlegt að draga úr 
útgjöldum eins og mögulegt væri. 

Í stjórnmálaályktun Samfylk-
ingarinnar er lögð áhersla á að 

jafnaðarstefnan verði leiðarljós 
við efnahagsstjórn næstu ára. 
Fyllsta réttlætis verði gætt við 
uppbyggingu efnahagskerfis-
ins. Hagsmunum Íslendinga eftir 
kosningar verði best borgið með 
félagshyggjustjórn sem sæki um 
aðild að ESB og leggi samning 
í dóm þjóðarinnar. Í aðildarvið-
ræðum verði grundvallarhags-
munir atvinnuveganna, sérstak-
lega sjávar-útvegs og landbúnaðar, 
tryggðir og vörður staðinn um 
náttúruauðlindir. Áréttað er mik-

ilvægi þess að festa í stjórnarskrá 
ákvæði um þjóðareign á auðlind-
um og áhersla lögð á að Alþingi 
leysi þann eignarhaldsvanda sem 
frjálst framsal aflaheimilda hefur 
skapað. 

Einnig segir í ályktuninni að 
tryggja þurfi að rekstrarhæf 
fyrirtæki fái nauðsynlegt fjár-
magn til rekstrar. Taka þurfi með 
gagnsæjum hætti á skuldamálum 
fyrirtækja og tryggja jafnræði í 
meðferð sambærilegra mála. 

 bjorn@frettabladid.is

Samið verði við ESB 
eins fljótt og hægt er 
Formaður Samfylkingarinnar segir reynsluna af krónunni slæma og ítrekar 
mikilvægi þess að taka upp evru. Hún segir efnahagsvandann viðráðanlegan og 
að aðgerðir ríkisstjórnarinnar undanfarið dugi til að bregðast við vanda flestra. 

JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR „Það er best fyrir íslenskt samfélag nú í uppbyggingar-
starfinu að Sjálfstæðisflokkurinn, sem stjórnað hefur hér í átján ár með þeim afleið-
ingum sem nú blasa við, verði áfram á stjórnarandstöðubekknum að loknum næstu 
kosningum,“ sagði nýr formaður Samfylkingarinnar við lok landsfundar flokksins í 
gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

MENNTUN „Það er vinna í gangi á 
öllum fræðasviðum og niðurstöð-
ur varðandi það hvað við getum 
boðið stúdentum upp á í sumar 
ættu að liggja fyrir í lok þessarar 
viku,“ segir Kristín Ingólfsdóttir, 
rektor Háskóla Íslands (HÍ). Sam-
kvæmt könnun Stúdentaráðs HÍ 
gætu þúsundir háskólanema verið 
án atvinnu í sumar. 

Könnun ráðsins var send til 
allra háskólanema landsins. Hild-
ur Björnsdóttir, formaður ráðs-
ins, segir marga stúdenta orðna 
örvæntingarfulla. „Könnunin sýndi 
meðal annars að 75 prósent þeirra 
sem svöruðu eru vonlitlir um að fá 
vinnu í sumar. Það hlýtur að vera 

ódýrara að setja upp sumarannir 
fyrir þetta fólk en að það fari allt 
á atvinnuleysisbætur eða eitthvað 
slíkt. Við ætlum ekki að gefast 
upp fyrr en við fáum þessu fram-
gengt.“

Kristín Ingólfsdóttir segir niður-
stöður könnunarinnar vissulega 
áhyggjuefni, enda séu tölurnar 
sláandi. „Þetta er gríðarlega mikil 
breyting frá því sem hefur verið. 
Við viljum gera allt sem við getum 
til að koma til móts við þetta fólk, 
en við erum mjög aðþrengd fjár-
hagslega,“ segir Kristín. Hún bætir 
við að fjöldi nemenda hafi aukist 
gríðarlega undanfarið um leið og 
fjárveitingar til skólans hafi lækk-

að mikið. Jóhanna Gunnarsdóttir, 
ráðgjafi hjá Lánasjóði íslenskra 
námsmanna (LÍN), segir starfs-
fólki berast margar fyrirspurnir 
um sumarlán þessa dagana. Farið 
verður yfir formlegar umsóknir 

þess efnis í lok apríl. „Okkur sýn-
ist að margir stefni á nám í sumar. 
Það segir sig eiginlega sjálft þegar 
atvinnuleysi og slíkt er tekið inn í 
myndina,“ segir Jóhanna.

 kjartan@frettabladid.is

Rektor HÍ segir niðurstöður könnunar Stúdentaráðs um atvinnuhorfur nemenda sláandi:

Ákvörðun um sumarannir í vikulokin

HÁSKÓLATORG Samkvæmt könnun 
Stúdentaráðs gætu þúsundir háskóla-
nema verið án atvinnu í sumar.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KRISTÍN ING-
ÓLFSDÓTTIR 

HILDUR BJÖRNS-
DÓTTIR

KJÖRKASSINN
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Almenn námskeið

Eldri borgarar 60+ 

»Grunnnámskeið 
   30 kennslustd. tölvunámskeið fyrir algjöra byrjendur 60+.  
   Hæg yf irferð með reglulegum endurtekningum í umsjá þolinmóðra kennara.  
  Ritvinnsla, internetið og tölvupóstur. 

• Hefst  16. apríl. og lýkur 12. maí.  
  Kennt er þriðjudaga og fimmtudaga kl. 13-16.  Verð kr. 20.500,- (kennslubók innifalin)

»Framhald
   30 kennslustd. námskeið.  Hentar þeim sem lokið hafa grunnnámskeiðinu  
   eða hafa sambærilega undirstöðu. 

• Hefst  15. apríl. og lýkur 6. maí.  
  Kennt er mánudaga og  miðvikudaga kl. 13-16.  Verð kr. 20.500,-

»Stafrænar myndavélar 60+
   Fyrir þá sem hafa lokið framhaldsnámskeiðinu  
   eða hafa sambærilega undirstöðu. 
   Þátttakendur nota eigin myndavél og læra notkun og stillingu hennar ásamt 
   meðferð stafrænna ljósmynda í  tölvu.  M.a. færa myndir  úr myndavél í tölvu, 
   flokkun, einfaldar lagfæringar, prentun og sendingar mynda í tölvupósti.

   • Námskeið 1:  Hefst  20. apríl og lýkur 29. apríl. (mán & mið kl. 13-16)
   • Námskeið 2:  Hefst  11. maí og lýkur 20. maí  (mán & mið kl. 13-16)

    Lengd námskeiðs 18 kennslustd.  Verð  kr. 15.000,- (Kennsluhefti innifalið) 

Möguleikar fyrir atvinnulausa!
Atvinnulausum gefst kostur á að skrá sig á nokkur námskeið sem haldin eru í skólanum
á vegum Vinnumálastofnunar. Eru þessi námskeið atvinnulausum að kostnaðarlausu
að uppfyltum skilyrðum Vinnumálastofnunar, fer skráning fram hjá ráðgjöfum 
stofnunarinnar.  Jafnframt niðurgreiðir Vinnumálastofnun námskeið um allt að 
50% skv. nánari reglum þar um en styrkupphæð getur þó ekki orðið hærri en 70 þús. 
Kynntu þér málið nánar hjá ráðgjöfum Vinnumálastofnunar.

Flest stéttarfélög styrkja auk þess félagsmenn sína myndarlega til náms 
hjá okkur.  Kynntu þér rétt þinn hjá þínu stéttarfélagi.

Grafísk hönnun

»Almennt tölvunám. 
   Hagnýtt námskeið fyrir þá sem komnir eru af byrjunarstiginu og eru að nota 
   tölvu í vinnu eða heima.  Tilvalið fyrir þá sem sem þurfa að auka öryggi sitt í 
   allri tölvuvinnu með aukinni þekkingu, hraða og færni. 

•  Windows  - Word – Excel – Internet og Outlook
   
   Hefst 20. apríl og lýkur 20. maí.  
   Kennt er mán & mið.  Morgun og kvöldhópar.  
   Lengd 53 std.  Verð kr. 44.900,-

Stök forrit
Excel  grunnur
Excel  grunnur
Excel frh.
Illustrator
Photoshop
Navision fjárhagsbókhald
Word ritvinnsla
Stafrænar myndavélar
Outlook
Photoshop ljósmyndun
Vefsíðugerð frh

21
21
14
37
37
42
21
14
10
30
31

Hefst
2. apríl
4. maí 
30. apríl
23. apr
31. mars
24. apríl
20. apríl
28. apríl
18. maí 
28. apríl
20. apríl

Verð

24.000,-
24.000,-
24.000,-
44.000,-
44.000,-
49.000,-
24.000,-
15.000,-
15.000,-
29.000,-
32.000,-

St.fj

Vinsælt og hagnýtt nám fyrir skapandi fólk sem og þá sem vilja 
forskot til frekara hönnunarnáms t.d.  á háskólastigi.  Hentar 
einnig þeim sem vilja hanna sínar eigin auglýsingar og bæklinga.  
Kennt er á mest notuðu hönnunarforritin í dag:

» Photoshop
» Illustrator 
» InDesign
Einnig læra þátttakendur að ganga frá verkefnum sínum í Acrobat 
Distiller (PDF)  Kennsla byggir á fyrirlestrum og verklegum æfingum 
og fá þátttakendur hagnýt verkefni í tengslum við innihaldnáms.

• Hefst 31. mars og lýkur 28. maí.  (Fá sæti laus)
  Kennt er þriðjudaga og fimmtudaga kl. 18-21:30 og annan hvern 
  laugardag kl 9 - 12:30 (Páskafrí  5. til 14. aprí)    
 
Lengd:  105 std. Verð kr. 116.000,- Allar kennslubækur innifaldar.  

SÍÐUSTU NÁMSKEIÐ Á VORÖNN AÐ HEFJAST

-

u

ar ásamt

NÝTT
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1. Hvað heitir seðlabankastjór-
inn?

2. Í hvaða kaupstað á Vest-
fjörðum hefur veitingamaður 
endurheimt pókerborð frá 
lögreglunni?

3. Hvaða íbúi í Ölfusi varð eitt 
hundrað ára í síðustu viku?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 22

STJÓRNMÁL Bjarni Benediktsson, 
nýr formaður Sjálfstæðisflokksins, 
segir skattahækkanir ekki lausn á 
efnahagsvanda þjóðarinnar. Kosn-
ingabaráttan framundan snúist um 
hvernig þeim verði hjálpað sem 
standi illa. Aðrir flokkar hafi reynt 
að slá eign sinni á hugtakið velferð 
en hafi í því sambandi iðulega verið 
efst í huga að auka útgjöld ríkisins. 
Hjól atvinnulífsins verði að komast 
á hreyfingu en það gerist ekki með 
því að seilast sífellt dýpra í vasa 
fyrirtækjanna.

Bjarni ræddi um glatað traust 
Sjálfstæðisflokksins og sagði það 
sameiginlegt verkefni fundar-
manna og annarra sjálfstæðis-
manna að endurheimta traustið 
sem flokkurinn hefði alltaf notið 
meðal landsmanna.

Hann kvaðst stoltur af hispurs-
lausum umræðum á landsfundin-
um; Sjálfstæðisflokkurinn hefði 
farið í rækilega naflaskoðun. Hún 
hefði ekki verið sársaukalaus, 
ágreiningur væri uppi um mál en 
ekkert væri gert til að fela ágrein-
ing. Styrkur flokksins gerði þetta 
kleift og við umræðurnar nú stæði 
flokkurinn enn sterkari.  

Í stjórnmálaályktun landsfund-
arins segir að ríkisútgjöld verði 
að dragast saman og nýta þurfi 
fjármuni hins opinbera eins vel 
og frekast er unnt um leið og 
standa þurfi sérstakan vörð um 
hag öryrkja, eldri borgara og fjöl-
skyldna. 

Til að tryggja að til verði allt að 
tuttugu þúsund ný störf þurfi meðal 
annars að afnema hið fyrsta höft á 

gjaldeyrisviðskipti, hafna öllum 
nýjum sköttum og skapa sátt um 
nýtingu auðlinda. Hefja beri þegar 
uppbyggingu orkufrekra atvinnu-
greina svo sem gagnavera, álvera 
og annarra hátæknifyrirtækja. 

Þá beri að stefna að því að í boði 
verði óverðtryggð lán og veitt-
ir möguleikar á að breyta verð-
tryggðum lánum í óverðtryggð 
þegar verðbólga og vextir leyfi. 

Hugmyndum núverandi ríkis-
stjórnar um há- og millitekjuskatt 
er hafnað en stefna beri að því að 
stýrivextir verði 5-6 prósent undir 
árslok.

Í stjórnmálaályktun sinni ítrek-
ar Sjálfstæðisflokkurinn það mat 
sitt að við núverandi aðstæður sé 
hagsmunum þjóðarinnar best borg-
ið utan Evrópusambandsins.

 bjorn@frettabladid.is

Skattahækkanir óráð 
í endurreisnarstarfinu
Nýr formaður Sjálfstæðisflokksins segir hreinskiptnar umræður á landsfundi 
hafa styrkt flokkinn. Sameiginlegt verkefni sjálfstæðismanna sé að endur-
heimta það traust sem flokkurinn hafi jafnan notið meðal landsmanna. 

FORMANNSSKIPTI Geir H. Haarde afhenti Bjarna Benediktssyni lyklavöldin að Valhöll 
um leið og hann óskaði arftaka sínum til hamingju með kjörið á landsfundi Sjálf-
stæðisflokksins í Laugardalshöll síðdegis í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

STJÓRNMÁL Geir Haarde, frá-
farandi formaður Sjálfstæð-
isflokksins, sagði í ræðu á 
landsfundi flokksins í gær að 
ummæli Davíðs Oddssonar í garð 
Endurreisnarnefndar flokksins 
og formanns hennar væri ómak-
leg og óverðskulduð.

Davíð Oddsson sagði í ræðu 
sinni á fundinum á laugardag að 
skýrsla Endurreisnarnefndarinn-
ar væri hrákasmíð og hann sæi 
eftir þeim trjágróðri sem notaður 
var í að prenta skýrsluna. Einnig 
sagði hann skjóta skökku við að 
sá sem ætti að semja siðareglur 
fyrir Sjálfstæðisflokkinn væri 
sami maður og var ráðinn fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnu-
lífsins af Jóni Ásgeiri, Hreiðari 
Má og Hannesi Smárasyni. Þar 
átti Davíð við Vilhjálm Egilsson, 
formann nefndarinnar. - kg

Geir um ummæli Davíðs:

Ómakleg og 
óverðskulduð

GEIR HAARDE Hann sagði Davíð hafa 
vegið með ómaklegum hætti að Endur-
reisnarnefnd flokksins.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Fíkniefni á Akureyri 
Þrjú fíkniefnamál komu upp hjá 
lögreglunni á Akureyri á föstudag. 
Meðal annars var lagt hald á tæp 
þrjátíu grömm af amfetamíni, nokkuð 
af sterum og níu kannabisplöntur. Öll 
málin teljast upplýst.

LÖGREGLUFRÉTTIR

KÓLUMBÍA, AP Kólumbískur maður 
er sakaður um að hafa haldið 
dóttur sinni fanginni og eignast 
með henni ellefu börn. Réttar-
höld standa nú yfir honum og 
hefur málið vakið mikinn óhug í 
Kólumbíu. Þykir því svipa mjög 
til máls austurríska níðingsins 
Josephs Fritzl.

Maðurinn, sem er 59 ára, heit-
ir Arcedio Alvarez og hefur 
hann þegar fengið viðurnefnið 
„Skrímslið frá Mariquita“. Hann 
er sagður hafa misnotað dóttur 
sína, sem nú er á fertugsaldri, 
síðan hún var níu ára gömul.

 Maðurinn neitar því að hafa 
nauðgað henni og framið sifja-
spell, enda sé hún ættleidd.

Að sögn dótturinnar var hún 
fimm ára þegar móðir henn-
ar féll frá. Eftir það bjó hún ein 
með Alvarez. Konan segist alla 
tíð hafa litið á hann sem föður 
sinn.  - fb

„Skrímslið frá Mariquita“:

Átti börn með 
dóttur sinni

VEISTU SVARIÐ?
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SÉRFERÐIRÚTIVIST     Bára Ketilsdóttir er þjálf-
ari fjallaklúbbsins Toppfara sem 
komst í hann krappan á Skessu-
horni á laugardag. Hún segir hinn 
tólf manna hóp oft hafa lent í verri 
aðstæðum en þeim sem voru á 
fjallinu þennan dag.  

Hópurinn bað um aðstoð þegar 
kona úr hópnum rann niður 200 
metra og slasaðist. Konan er á 
batavegi og losnaði af gjörgæslu 
í gær. 

Veður var afleitt á svæðinu, auk 
þess sem snjóflóðahætta var tölu-
verð. Jón Gauti Jónsson fjallaleið-
sögumaður fór með hópnum upp 
á fjallið og því voru þau í góðum 
höndum að mati Báru. „Við erum 
að ganga allt árið um kring við 
allar aðstæður. Við höfum oft 
verið í miklu erfiðari aðstæð-
um heldur en þarna,“ segir hún. 
Eftir að kallað var á björgunar-
sveitir gróf hópurinn sig í fönn, 
hélt hita á konunni sem slasaðist 
og mokaði sjó með fjórum skófl-
um sem hann hafði meðferðis. Um 
fimm klukkustundir liðu þangað 
til hjálpin barst. „Þarna var lík-
lega tíu stiga frost. Við bjuggum 
til stórt snjóhús og skiptumst á að 

halda henni heitri. Við pökkuðum 
henni vel inn og lágum sitt hvoru 
megin við hana. Aðrir voru að 
moka á meðan og aðrir að fá sér 
að borða,“ segir Bára. „Mér finnst 
það standa upp úr sem algjört 
þrekvirki að þessi hópur skyldi 
geta gert þetta. Bæði haldið henni 
heitri og í stöðugu ástandi og sjálf-
um sér klukkustundum saman í 
brattri hlíð í svona mikilli hæð og 
í þessu veðri.“

Bára segist aldrei hafa verið 
hrædd um að finnast ekki. „Allir 
útivistarmenn og menn sem eru 
í björgunarsveitinni þekkja þetta 
svæði eins og lófann á sér. Þetta 
fer náttúrulega í reynslubankann. 
Við erum búin að margfara yfir 
þetta og það var ekki á neinn hátt 
eitthvað sem var rangt gert. Ísland 
er svona land með þetta veður og 
þennan snjó stóran hluta af árinu. 
Ef þú ætlar að ganga upp á fjöll 
eru þetta aðstæðurnar sem þú ert 
í.“

Klúbburinn Toppfarar hefur 
verið starfandi í tvö ár og gengur 
á fjöll allt árið um kring hvern ein-
asta þriðjudag. Alls hefur klúbbur-
inn klifið tæplega sextíu fjöll.  - fb

Toppfarar komust í hann krappan á Skessuhorni:

Skiptust á að halda 
hita á slasaðri konu

Á SKESSUHORNI Björgunarstarfsmenn komu fólkinu til bjargar eftir að það hafði 
beðið í fimm klukkustundir í miklum kulda.
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS
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Hjá Símanum starfar gott fólk 
sem veitir prýðilega þjónustu 

og leggur sig fram við að hjálpa 
okkur kúnnunum. Og sjónvarps-
þjónusta Símans hefur að minnsta 
kosti séð til þess að maður getur 
horft á alvöru-Taggart í danska 
sjónvarpinu á miðvikudagskvöld-
um og alvöru tónlistarþætti í 
norska sjónvarpinu á sunnudags-
kvöldum – og þar fram eftir göt-
unum. Prýðisfyrirtæki. En ætti 
kannski aðeins að hugsa sinn gang 
hvað auglýsingar varðar?

Einu sinni var Síminn ríkis-
fyrirtæki. Ég veit ekki hvað hann 
er núna – einkafyrirtæki á fram-
færi ríkisins? Hann er að minnsta 
kosti vafinn í bómull. Og hefur 
kannski þess vegna ekki veitt því 
athygli að nú er lengur ekki tími 
til að bera sig borginmannlega. 
Það er óviðkunnanlegt að láta 
baula á sig úr bómull.

Bómull: Síminn er eitt af þess-
um Flokksfyrirtækjum Davíðs-
 tímans sem við kvöddum end-
anlega í fyrradag með ræðu 
mannsins sem kann ekki að gúgla. 
Þetta er einhvers konar ríkis-
fyrirtæki að þykjast vera einka-
fyrirtæki. Einokunarfyrirtæki 
í þykjustusamkeppni. Fyrirtæki 
sem er meira og minna í áskrift 
hjá okkur þó að svo eigi að heita 
að málamyndasamkeppni ríki á 
símamarkaði. Og rukkar okkur 
um býsna hátt gjald fyrir þjón-
ustu sem enginn veit hvað kostar 
fyrirtækið í raun og veru. Mála-
myndasamkeppnin felst í því að 
tvö önnur símafyrirtæki leitast 
við að ná einhverri markaðshlut-
deild, og sökum þess – eins og við 
þekkjum svo vel – að hinir svo-
kölluðu samkeppnisaðilar bjóða 
allir upp á sama verðið þá snýst 
allt um ímynd, auglýsingar, til-
raunir til að þyrla upp ryki með 
sláandi tilboðum sem núlluð eru 

út einhvers staðar annars staðar.
Gott og vel. Þetta þekkjum við. 

Svona er þetta. En er ekki samt 
óþarfi að hafa auglýsingarnar 
frá þessu fyrirtæki alveg svona 
bjálfalegar? Það er vissulega 
leiðinlegt að horfa á leiðinlegt 
sjónvarpsefni en er nokkuð leið-
inlegra en leiðinleg sjónvarpsaug-
lýsing? Það eina sem gæti verið 
leiðinlegra en leiðinleg sjónvarps-
auglýsing  er leiðinleg auglýsing í 
annað sinn. Um þriðja sinn er ekki 
að ræða þökk sé fjarstýringunni.

Um hríð hefur dunið á lands-
mönnum auglýsing sem er lang-
dregnari en Tarkovskí-mynd – án 
þess að gefa manni nokkuð eins 
og þær gerðu þó ef maður gaf 
sig þeim á vald. Þar má líta hóp 
manna sem á árunum gátu sér 
orð sem fréttamenn og fá nú að 
endurlifa þá tíð á blaðamanna-
fundi þar sem sá góði þjóðleik-
ari Hilmir Snær þrástagast á 
einhverju um símaþjónustu sem 
því miður er ekki nokkur vegur 
að muna því auglýsingin er svo 
ævintýralega leiðinleg. Og var 
víst ekki einu sinni satt. Þetta er 
dæmigerð auglýsing frá drýldnu 
stórfyrirtæki: löng, búraleg og 
óhemju dýr. Það er í sjálfu sér 
geysileg bjartsýni hjá auglýs-
ingagerðarmönnunum að ímynda 
sér æsilegan blaðamannafund 
sem hefði að geyma óvænt tíð-
indi um verðlagningu símaþjón-

ustu á Íslandi því að í þeim efnum 
er ævinlega bara ein frétt: þetta 
hækkar. Meðal annars til að 
standa straum af svona auglýs-
ingum. 

Og þó er þessi langa auglýs-
ing beinlínis góð skemmtun fyrir 
alla fjölskylduna í samanburði við 
fruntaskapinn sem Síminn lætur 
sér sæma  að bjóða okkur upp á í 
útvarpi í tíma og ótíma, rétt eins 
og enn sé árið 2006 og allir að far-
ast úr frekju. Þá þarf sá fíni þjóð-
lesari Guðni Kolbeinsson að lesa 
upp ímyndaða sjónvarpsdagskrá 
með öllu því efni sem þröngsýnir 
strákar á auglýsingastofu geta 
ímyndað sér að sé leiðinlegt áður 
en sá lestur er snarlega rofinn og 
okkur tilkynnt af rogginni röddu 
að leiðinlegt sé að horfa á leiðin-
legt sjónvarp en hins vegar bjóði 
Síminn upp á Skjá-bíó. Þar sem 
við getum horft á amerískar bíó-
myndir. Þegar hlustað er eftir til-
skipunum Símans um það hvað sé 
leiðinlegt má heyra að það eigi við 
um allt sem ekki sé amerísk bíó-
mynd. Grænlensk mynd, ha ha ha. 
Norsk mynd ha ha ha. Mynd um 
afrískan strák HA HA HA. 

Síminn gjörir heyrinkunnugt 
að okkur beri að leiðast allt slíkt 
– okkur beri að horfa á Batman. 
Þar sem listrænn hátindur felst í 
nýrri útfærslu á þeim endalausa 
bílaeltingaleik sem amerískar bíó-
myndir hafa nú verið yfir þrjátíu 
ár. 

Um að gera að horfa á slíkt 
fram að átján ára aldri, og síðan 
af og til. Eftir það fer samt flesta 
að langa að fá meiri fregnir af 
mannlífinu og innsýn í sálirnar, 
jafnvel eitthvað til að spegla sitt 
eigið hlutskipti. Slíkt fáum við 
ekki síst með því að horfa á efni 
sem búið er til í skringilegum 
og fjarlægum löndum á borð við 
Grænland og Noreg – já og Ísland.
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Baulað úr bómull

UMRÆÐAN
Magnús Orri Schram skrifar um 
heilsu

Ferðaþjónusta getur gegnt lykilhlutverki 
við endurreisn atvinnulífsins okkar. 

Atvinnugreinin er atvinnu- og gjaldeyris-
skapandi. Hins vegar má búast við að hefð-
bundin ferðaþjónusta sé í vörn á heimsvísu 
og því er mikilvægt að Ísland bregðist við 
með einhverjum hætti. Innan ferðageirans 
er horft til heilsutengdrar ferðaþjónustu. Almenning-
ur virðist síður vilja spara við sig er kemur að því að 
sinna sjálfum sér, andlega sem líkamlega, hvort sem 
er til heilsubótar eða í lækningaskyni. 

Ísland á mikla möguleika á þessu sviði. Ímynd 
Íslands er nátengd hreinleika náttúru og matvæla, 
háum lífsgæðum og góðri heilbrigðisþjónustu. Öll 
þessi hugtök eru mikilvæg í heilsutengdri ferða-
þjónustu, þar sem almenningur sækist eftir hollum 
lífsháttum, tengslum við náttúru og að njóta fyrsta 
flokks þjónustu hvort sem er á spítölum eða heilsu-
hælum. 

Nýtum möguleika Íslands á sviði heilsutengdr-
ar ferðaþjónustu. Margar áhugaverðar hugmynd-
ir komu þar fram um hvernig Ísland ætti að sækja 
fram í þessum geira. Hópurinn Vatnavinir rakti þar 

t.d. möguleika okkar vegna einstæðrar bað-
menningar sem nær allt frá Bláa lóninu til 
sundlauga og „villtra“ heitra lauga í náttúru 
landsins. Kjartan Ragnarsson, frumkvöðull 
af Vesturlandi, kynnti þar hugmynd sína að 
„miðaldaböðum“ við Deildartunguhver sem 
að einhverju leyti byggði nálgun sína á fornri 
baðmenningu. Þá kynnti Berglind Ásgeirs-
dóttir, ráðuneytisstjóri heilbrigðisráðuneyt-
is, þá kosti sem íslenskt heilbrigðiskerfi býr 
yfir og mætti nýta til hagsbóta fyrir ferða-
þjónustu í landinu. Ef við viljum byggja upp 

gott atvinnulíf á Íslandi þýðir ekki fyrir okkur að 
vera með stórar skyndilausnir. Margir og fjölbreytt-
ir sprotar leiða af sér miklu sterkari undirstöðu en 
ef atvinnulífið þarf að treysta á eina atvinnugrein og 
afurðaverð innan hennar. 

Umræðan um heilsulandið Ísland sýnir að náttúra 
landsins getur gegnt lykilhlutverki við uppbyggingu 
atvinnulífs hér á landi. Að gæta að náttúru lands-
ins og ímynd þess er þannig stærsta hagsmuna-
mál þeirra sem vilja fjölga störfum á Íslandi. Það 
er villandi nálgun að setja fjölgun starfa og vernd-
un umhverfisins upp sem tvo andstæða póla í stjórn-
málaumræðu. 

Höfundur er frambjóðandi á lista Samfylkingar-
innar í Suðvesturkjördæmi.

Heilsulandið Ísland

MAGNÚS ORRI 
SCHRAM 

Afstæður sannleikur
Davíð Oddsson þótti spreng-
hlægilegur í ræðustól á landsfundi 
Sjálfstæðisflokksins á laugardag. 
Seðlabankastjórinn fyrrverandi 
sakaði meðal annars „verklausa 
minnihlutastjórnina“ sem nú er við 
völd um að hafa þverbrotið allar 
skráðar og óskráðar reglur og bitið 
höfuðið af skömminni með því 
að ráða norskan lausamann úr 
Verkamannaflokknum sem 
eftirmann sinn í bankanum, 
mann „sem ekki nokkur 
maður hafði heyrt minnst á. 
Ekki einu sinni Google 
sem þekkir þó marga“, 
og uppskar hláturrokur 
að launum.

Sé nafninu Svein 

Harald Øygard slegið upp í téðu 
leitarkerfi koma upp 17.800 niður-
stöður, og lítur því út fyrir að norski 
lausamaðurinn og Google séu í 
nánara sambandi en Davíð hélt fram. 
Auðvitað er góðra uppistandara siður 
að láta sannleikann ekki flækjast fyrir 
góðri sögu, og það veit Davíð. En í 
kjölfarið hafa einhverjir velt því fyrir 
sér hvað fleira Davíð hefur sagt ósatt 
um síðustu mánuði.

Pappírs-Dabbi
Í ræðu sinni vék Davíð einnig 
orðum sínum að skýrslu 

endurreisnarnefndar 
flokksins, sem hann 
sagði hrákasmíði. Hann 
sagðist líka sjá eftir þeim 
trjágróðri sem notaður var 
í að prenta skýrsluna. Í 

ljósi þessara óvæntu náttúruvernd-
arsjónarmiða velta gárungarnir fyrir 
sér hvort Davíð sjái jafnmikið eftir 
gróðrinum sem fór í að prenta öll 
þau óteljandi minnisblöð og skýrslur 
sem Davíð hefur vísað í að undan-
förnu, pappír sem virðist ekki vera til 
nema í kolli hans sjálfs.

Klappedí klapp
Hvað sem öðru líður má ljóst vera 
að Davíð Oddsson er langt því frá 
hættur afskiptum af þjóðmálum. 
Enda ekki nema von þegar hann, 

sem óbreyttur flokksmað-
ur, fær betri viðtökur við 

ræðum sínum en forystu-
menn flokksins. Og það fyrir 

ræðu sem fæstir flokksmanna 
virtust vera sammála.
 kjartan@frettabladid.is

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG | Auglýsingar Símans

E
in helsta ástæða þess hversu vel einelti þreifst lengi í 
skólum og á vinnustöðum er sú tilhneiging, ekki bara 
fjöldans heldur einnig þeirra sem með valdið fara, að 
leggjast á sveif með hinum sterkari í stað þess að snú-
ast til varnar fyrir þann sem á undir högg að sækja.

Sem betur fer hefur orðið vakning á þessu sviði og í það 
minnsta má vona að einelti þrífist ekki með sama hætti og var 
bara fyrir fáeinum árum og að áfram muni úr því draga.

Þeir sem stjórna skólum og leikskólum eru sem betur fer all-
flestir vakandi fyrir því hlutverki sínu að standa vörð um þá 
einstaklinga sem þeim hefur verið trúað fyrir. Þó eru á þessu 
undantekningar sem birst hafa dæmi um síðustu vikur. 

Á dögunum virtist leikskólastjóri í Reykjavík telja að hlut-
verk hans væri fremur að standa vörð um réttindi og kjör 
starfsmanns síns en barns, nemanda við leikskólann, sem þessi 
starfsmaður hafði slegið til, jafnvel oftar en einu sinni. Leik-
skólastjórinn fékk stuðning baklands síns, Leikskólasviðs borg-
arinnar. Það var ekki fyrr en málið komst á borð borgarstjór-
ans í Reykjavík að starfsmaðurinn var leystur frá störfum, að 
hagsmunir og öryggi leikskólabarnsins voru hafðir í fyrirrúmi 
en ekki kjaramál starfsmannsins brotlega.

Í framhaldsskóla á Suðurlandi var 16 ára piltur barinn af 
skólabræðrum sínum í upphafi árs. Sömu gerendur voru nýlega 
dæmdir fyrir líkamsárás á annan pilt. Ofbeldismennirnir tveir 
stunda enn nám við skólann. Enn er taumur hins sterkari dreg-
inn og aftur fær skólastjórinn stuðning baklandsins, í þessu 
tilviki menntamálaráðuneytisins. Og það er ekki fyrr en málið 
er komið á borð ráðherrans sjálfs að skólastjórinn er hvattur til 
að endurskoða ákvörðun sína.

Í síðustu viku var framhaldsskólakennari dæmdur fyrir að 
hafa haft í fórum sínum barnaklám. Eftir að dómur var fallinn 
mætti kennarinn til sinna starfa eins og ekkert hefði í skorist. 
Að vísu beindist ofbeldið sem kennarinn var dæmdur fyrir ekki 
að nemendunum hans beint. Ljóst hlýtur þó að vera að aldrei á 
að bjóða táningum upp á kennslu manns sem haldinn er barna-
girnd. Því hefði maðurinn vitanlega átt að víkja úr starfi sínu 
um leið og rannsókn hófst.

Skilaboðin sem framannefndir skólastjórnendur senda nem-
endum sínum er að ofbeldi sé liðið innan skólans, að litið sé á 
það sem tiltölulega léttvæga yfirsjón að leggja hendur á barn, 
að ganga í skrokk á unglingi og horfa á klámfengnar myndir 
af börnum; að nemendurnir beri sjálfir ábyrgð á því að verjast 
ofbeldinu en skólinn gegni þar ekki hlutverki. 

Ekki má gleyma því að allir eiga rétt á uppreisn æru og að 
bæta fyrir brot sín. Það verður þó að gerast á öðrum stað og á 
öðrum tíma.

Sem betur fer eru langflestir skólastjórnendur á öllum skóla-
stigum algerlega meðvitaðir um ábyrgð sína gagnvart skjól-
stæðingum sínum, nemendunum. Hér er um undantekninga-
dæmi að ræða. Þetta eru þó undantekningar sem aldrei ættu 
að eiga sér stað. 

Ábyrgð á börnum og ungmennum má ekki bregðast.

Sá er hlífa skyldi
STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR
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Opið virka daga kl. 12:00 - 18:00 – laugardaga 12:00 - 16:00

MARS-TILBOÐ

FERMINGARTILBOÐ
Beauty Sleep 

TwinXL 97x203 cm kr. 59.900
135x200 cm kr. 79.900

IQ-CARE
100X200 cm kr. 99.900

30% afsláttur
af fylgihlutum við dýnukaup

20-50% afsláttur
af völdum vörum

ÍSLENSK HÖNNUN

2x90 x 200 cm. Áður 684.900

Nú 499.000

2x80x200 cm. Áður 384.900

Nú 279.900

King
Áður 269.900
Nú 199.900

Cal. King
Áður 269.900
Nú 189.900

Queen
Áður 189.900
Nú 149.900
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timamot@frettabladid.is

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

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettab-
ladid.is eða hringja í síma 512 5000.

PÁLL TORFI ÖNUNDARSON LÆKNIR 
OG TÓNLISTARMAÐUR ER 54 ÁRA.

„Dýrasta tækið í heilbrigðiskerfinu 
er penni læknisins.“

Páll Torfi er yfirlæknir blóðmeinafræði-
deildar Landspítala-háskólasjúkrahúss 

en hefur samhliða læknisstörfum fengist 
við gítarleik og tónsmíðar.

MERKISATBURÐIR
1533 Hinrik áttundi skilur við 

fyrstu eiginkonu sína, 
Katarínu af Aragon.

1816 Hið íslenska bókmennta-
félag er stofnað.

1909 Queensboro-brúin í New 
York er tekin í notkun og 
tengir saman Manhattan 
og Queens.

1932 Amelia Earhart flýgur fyrst 
kvenna ein yfir Atlantshaf.

1949 Aðild Íslands að Atlants-
hafsbandalaginu sam-
þykkt á Alþingi.

1967 Heimsfræg forsíðumynd 
á plötuumslagi Bítlanna, 
Sgt. Peppers, tekin.

1987 Sólblóm Vincents van 
Gogh seld hæstbjóðanda 
fyrir 22,5 milljónir sterl-
ingspunda.

AFMÆLI

HRAFNHILDUR 
HAGALÍN GUÐ-
MUNDSDÓTTIR 
leikritaskáld er 
44 ára.

AUÐUR 
JÓNSDÓTTIR 
rithöfundur er 
36 ára.

Hlusta.is er fyrsta vefsíðan þar sem al-
menningur getur keypt aðgang að ís-
lenskum hljóðbókum á netinu. „Við 
opnuðum síðuna almenningi fyrir um 
mánuði en hún fór formlega af stað í 
desember en var þá aðallega kynnt 
grunnskólum,“ segir Páll Guðbrands-
son, markaðs- og kynningastjóri hljóð-
bókasíðunnar hlusta.is. 

Á hlusta.is er hægt að kaupa áskrift 
að íslensku efni til niðurhals og hlust-
unar en þar eru líka nokkur hljóðdæmi 
sem fólk getur prófað ókeypis. Einfalt 
er að nálgast efnið. „Þá er bara að fara 
inn á vefsíðuna og gerast þar áskrif-
andi. Þá fær fólk strax lykilorð og getur 
í kjölfarið hlustað á lestur á Netinu en 
auk þess er hægt að hlaða efninu niður 
og setja á iPod eða skrifa á geisladiska. 
Við notum iTunes-forritið og erum með 
ítarlegar, íslenskar leiðbeiningar um 
notkun þess og hvernig á að hlaða niður 
efni,“ útskýrir Páll. „Þetta er eitthvað 
sem er að verða gríðarlega vinsælt er-
lendis og má þar nefna síður eins og au-
dible.com en margir Íslendingar hlusta 
á enskar hljóðbækur.“

Að sögn Páls virðast Íslendingar 
hafa verið svolítið tvístígandi gagnvart 
hljóðbókum fram að þessu þar sem lítið 
hefur verið til af efni og þær hljóðbæk-
ur sem hafa þó verið til hafa oft verið 

tengdar Blindrabókasafninu sem út-
vegar þær. „Þeir hafa staðið sig frá-
bærlega í því en eru bara með þetta á 
geisladiskum og spólum og þá einungis 
fyrir þá sem eru sjónskertir eða aldrað-
ir. Ég held því að Íslendingar almennt 
eigi svolítið eftir að uppgötva hljóðbók-
ina,“ segir Páll.

Nú þegar má finna á annað þúsund 
lestra á síðunni og sífellt bætast fleiri 
við. Efnið á hlusta.is er margvíslegt 
en flokkarnir eru til dæmis íslensk-
ar og erlendar skáldsögur og smásög-
ur, ljóð, fornsögur, barnasögur og æv-
intýri, almennur fróðleikur og fleira. 
„Munurinn á þessari síðu og þeim er-
lendu er sá að á þeim erlendu borgarðu 
oftast mánaðargjald og færð fyrir það 
eina bók á mánuði eða kaupir hverja 
bók sér. En hjá okkur er greitt hóflegt 
mánaðargjald, 990 krónur, og áskrif-
andi fær ótakmarkaðan aðgang að öllu 
efni á síðunni,“ segir Páll og nefnir 
að um 35 framhaldssögur séu í gangi 
hverju sinni og ný barnasaga í hverri 
viku. „Síðan erum við alltaf með þemu 
í gangi og tókum fyrst fyrir rithöfund-
inn Jón Trausta, sem var metsöluhöf-
undur á Íslandi fyrir rúmum hundrað 
árum. 

Þá setjum við inn æviágrip og um-
fjöllun um þau verk sem við birtum 

eftir þessa höfunda. Núna erum við líka 
með þemað Íslandssaga og setjum til 
dæmis inn lestra úr Íslandssögu Hall-
dórs Briem frá 1903 sem er gott yfirlit, 
þannig að alltaf er eitthvað í gangi.“

Fjölbreyttur hópur leikara, áhuga-
fólks, eldri borgara og barna les efnið 
inn og reynt er að finna lesara sem 
hæfa því. Að baki síðunni standa sömu 
aðilar og eru að baki Skólavefnum. 
„Ritstjóri síðunnar, Ingólfur Kristj-
ánsson, er hugmyndasmiðurinn og 
við eigum mikið upplesið efni á Skóla-
vefnum. Hlusta.is spannst út frá því og 
síðan höfum við þessar erlendu fyrir-
myndir. Ljóst var að vöntun var á þess-
ari þjónustu, fólk vill hlusta og láta lesa 
fyrir sig, svo við ákváðum að verða við 
eftirspurninni,“ segir Páll en notendur 
eru á aldrinum 6 til 86 ára. „Lesturinn 
nýtist vel í dagsins önn en til dæmis má 
hlusta í bílnum, í ræktinni, á göngu eða 
hvar sem er. 

Að hlusta á bók er jafn gott og að lesa 
hana og lesarinn færir jafnvel sögunni 
eitthvað aukalega,“ segir hann og bros-
ir. „Viðtökur hafa verið frábærar. Að-
gengið er þægilegt að miklu efni með 
lítilli fyrirhöfn. Margir hafa hringt inn 
og sent tölvupóst til að lýsa yfir þakk-
læti sínu og erum við að vonum ánægð 
með það.“ hrefna@frettabladid.is    

PÁLL GUÐBRANDSSON:  NÝ HLJÓÐBÓKASÍÐA HLUSTA.IS ER KOMIN Í LOFTIÐ

FJÖLBREYTT EFNI FYRIR ALLA

ORÐ Í EYRA SVO MIKLU MEIRA Páll segir viðtökur við hljóðbókasíðunni hlusta.is hafa verið góðar en þar má finna fjölbreytt efni fyrir alla aldurs-
hópa. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sýningin Völlurinn verður opnuð í Duushúsum í Reykjanes-
bæ í dag, mánudag 30. mars klukkan 18, en þann dag eru 60 
ár liðin frá því að Alþingi samþykkti að Ísland yrði stofn-
aðili að NATO.

Í hugum flestra Íslendinga var Keflavíkurflugvöllur 
fyrst og fremst pólitískt bitbein. Fyrir Suðurnesjamenn 
var hann öflugur vinnuveitandi og nágranni innan girðing-
ar. Völlurinn var ekki aðeins herstöð, heldur heilt byggðar-
lag með skólum, kirkju, sjúkrahúsi, verslunum, kvikmynda-
húsi, skemmtistöðum, útvarpi, sjónvarpi, blaðaútgáfu og 
öðrum fylgifiskum daglegs lífs, verkstæðum og vinnustöð-
um. Allt var þar með öðrum brag, hvort heldur það var raf-
magn, byggingar, húsbúnaður eða gjaldmiðill, þar var allt 
upp á ameríska vísu.

Sýningin Völlurinn er á vegum Byggðasafns Reykja-
nesbæjar og fjallar um í hverju starfsemi bandarísku her-
stöðvarinnar fólst og hvaða áhrif hún hafði sem vinnustað-
ur og nágranni á byggðarlögin í kring. Sýningin er liður í 
viðleitni safnsins til að varðveita og sinna þessari sérstöku 
sögu.

Á vellinum í 
Duushúsum

Á VELLINUM Völlurinn var ekki aðeins herstöð, heldur heilt byggðarlag 
með skólum, kirkju, sjúkrahúsi og verslunum.

Óeirðir brutust út á 
Austurvelli á þess-
um degi árið 1949, 
þegar samþykkt var 
þingsályktunartillaga 
um inngöngu Íslands 
í Norður-Atlantshafs-
bandalagið, NATO.

Mótmælendur söfn-
uðust fyrst saman 
við Miðbæjarskóla og 
héldu svo þaðan niður 
á Austurvöll þar sem 
hópur fólks hafði sleg-
ið skjaldborg um Al-
þingishúsið.

Mótmælin fóru í fyrstu friðsamlega fram en 
andstæðingar tillögunnar reiddust þegar tilkynnt 
var að leiðtoga Sósíalistaflokksins væri haldið í 

gíslingu í Alþingishús-
inu. Þeir létu þá grjóti, 
eggjum og mold rigna 
yfir húsið.

Þá skarst lögreglan í 
leikinn og réðst til at-
lögu gegn mótmæl-
endum ásamt varaliði 
og stuðningsmönnum 
tillögunnar, með þeim 
afleiðingum að óeirðir 
brutust út.

Hóf lögreglan loks 
að dreifa táragasi 
en við það tæmdist 

Austurvöllur fljótt. Alls þurftu tólf manns að fá 
aðhlynningu á Landspítalanum og voru nokkr-
ir alvarlega slasaðir, þar á meðal fimm lögreglu-
menn.

ÞETTA GERÐIST:  30. MARS 1949

Óeirðirnar á Austurvelli

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Þórdís Hansen 
Mosabarði 6, Hafnarfirði,

lést 22. mars á Hrafnistu í Hafnarfirði. Sálumessa 
verður sungin frá St. Jósefskirkju í Hafnarfirði 
þriðjudaginn 31. mars kl. 13.00.

Ólafur Árni Torfason Helena Högnadóttir
Jón Marías Torfason Viktoría Sigurðardóttir 
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur bróðir okkar og mágur,

Reynir Pálsson
Sléttahrauni 17, Hafnarfirði,

lést á heimili sínu sunnudaginn 22. mars. Útförin fer 
fram frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði miðvikudaginn 
1. apríl kl. 15.00.

Anna Pálsdóttir
Guðrún Pálsdóttir Sigurgeir Jónasson
Rúnar Pálsson Sif Eiðsdóttir
Elín Pálsdóttir Aðalsteinn Ísaksson.



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

„Könnuna erfði ég eftir ömmu 
mína Stefaníu og hún erfði hana 
eftir Stefaníu ömmu sína. Þannig 
að upprunalega átti langalang-
amma mín þessa könnu,“ segir 
Stefanía Adolfsdóttir, forstöðu-
maður búningadeildar Borgarleik-
hússins, um fallega blómaskreytta 
könnu sem hún heldur mikið upp 
á.

„Ég man eftir því þegar ég 
var lítil í eldhúsinu hjá ömmu og 
starði á þessa fallegu könnu sem 
stóð þar ásamt mörgum öðrum 
könnum sem amma mín safnaði,“ 
segir Stefanía en kannan hefur 
ekki verið notuð lengi enda var 
hún aðeins stofustáss hjá ömmu 
Stefaníu. „Þegar ég fékk hana 
fyrst bað ég móður mína um að 
geyma hana þar sem ég var með 
lítil börn og engan góðan stað til 

að geyma hana á. Þegar ég flutti á 
Laufásveginn þar sem ég eignað-
ist fallegt eldhús með háum hillum 
setti ég hana upp,“ segir Stefanía 
og greinilegt að kannan er henni 
hjartfólgin.

Þá er komið að því að spyrja 
hana um litla tréborðið og stól-
ana sem hún er með á myndinni. 
„Dóttir mín Klara smíðaði þetta 
þegar hún var sjö ára og gaf mér 
í fertugsafmælisgjöf,“ upplýsir 
Stefanía stolt. „Hún gerði þetta á 
verkstæðinu hjá afa sínum og bjó 
fyrir utan borðið og stólana líka til 
litla diska og könnur,“ segir Stef-
anía en Klara er fjórtán ára í dag 
og að sögn Stefaníu leikur allt í 
höndum hennar.

Stefaníu þykir gaman að safna 
fallegum hlutum og leikur sér að 
því að blanda saman gömlu og 

nýju. „Ég bý í húsi sem var byggt 
1890 og hefur verið gert upp. En 
ég hef líka gaman af nýrri hönn-
un,“ segir Stefanía en það skiptir 
hana miklu máli að hafa fallegt í 
kringum sig.

Mikið er um að vera í vinnunni 
hjá Stefaníu þessa dagana enda er 
hún í óða önn að hanna búning-
ana í söngleikinn Söngvaseið sem 
verður frumfluttur í Borgarleik-
húsinu þann 8. maí næstkomandi. 
„Ég held mig við tímabilið sem 
sagan gerist á sem er 1938,“ segir 
Stefanía þegar hún er innt eftir 
því hvort hún hafi hina frægu 
kvikmynd til hliðsjónar við bún-
ingagerðina. „Kvikmyndin er gerð 
árið 1965 og er með svolítið „fift-
ís“ tísku,“ segir Stefanía sem lofar 
góðri skemmtun bæði fyrir auga 
og eyra. solveig@frettabladid.is

Kanna þriggja Stefanía
Stefanía Adolfsdóttir búningahönnuður á könnu sem amma hennar og langalangamma áttu á undan 
henni, en þær hétu líka Stefanía. Hún heldur einnig upp á afmælisgjöf sem dóttir hennar gaf henni.

Stefanía Adolfsdóttir búningahönnuður með tvo hluti sem standa hjarta hennar nærri. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÍTIL ÍBÚÐ  getur virðst stærri en hún raunverulega er máli 

maður alla veggina í einum og sama litnum. Þá virkar hún 

fremur eins og ein heild heldur en mörg lítil herbergi.

Meirapróf

Upplýsingar og innritun
í síma 5670300

NÆSTA NÁMSKEIÐ BYRJAR 03. APRÍL 2009

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager  • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir  • Öryggishurðir

Langar þig að breyta
mataræðinu til batnaðar?
Inga Kristjánsdóttir, næringarþerapisti D.E.T.
leiðir ykkur í allan sannleikann um hversu auðvelt
það er í raun að breyta mataræðinu til batnaðar.

Þriðjudaginn 31. mars í Heilsuhúsinu
Lágmúla kl. 20-22
Þriðjudaginn 21. apríl í Heilsuhúsinu
Lágmúla kl. 20-22

Verð kr. 3.500.- Upplýsingar og skráning í s 899-5020 eða á eig@heima.is

Hvað á ég að gefa litla
barninu mínu að borða?
Ebba Guðný kennir hvernig má búa til hollan og
góðan mat fyrir börn frá 6 mánaða aldri.

Miðvikudaginn 8.apríl eða fimmtudaginn
16. apríl í Heilsuhúsinu Lágmúla kl: 20-22.

Verð kr. 3500 kr. Upplýsingar og skráning í síma
694 6386 og ebbagudny@internet.is

Námskeið um ræktun matjurta og
kryddjurta til heimilisnota
Heiður Björnsdóttir kennir hvernig rækta á
grænmeti og kryddjurtir sér til gagns og ánægju.

Miðvikudaginn 15. apríl eða 22. apríl
í Heilsuhúsinu Lágmúla kl: 20-22

Verð kr.3.500.- Námskeiðið er opið öllum en
áhugasamir skrái sig á lagmuli@heilsuhusid.is
eða í síma 578 0300 milli kl:10-18 alla virka daga.

Sjá nánari upplýsingar um námskeiðin á
heimasíðu Heilsuhússins www.heilsuhusid.is
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AUDI A3 SPORTBACK TURBO. Árgerð 
2008, ekinn 11 þ.km, eins og nýr. 6 gíra 
Sjálfskiptur. Verð 3.9 Millj áhv 2,6 Millj

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Hippar
Eigum eftir nokkra hippa á gamla verð-
inu í svörtu og bláu. Aðeins kr. 298 
þús. Töskur, rollbar, vindhlíf, skrásetn-
ing. Verð sem ekki kemur aftur.

Vespur
Eigum eftir nokkrar vespur með afslætti, 
áður 285 þús. Núna 229 þús. svartar og 
hvítar. Ítölsk hönnun.

Eigum nú til Racing kveikjur í 50 og 
80 cc, fjórgengis vespur sem gerir 
þær miklu kraftmeiri.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

Ford F-350 Lariat árgerð 2005, diesel 
6,0 sjálfskiptur, innfl. nýr, klæðning í 
skúffu, ekinn 92 þús.km., sk.’10, 100% 
lánað, verð kr. 2.950.000,- 821-6292

Ford F-250 Pick-up árgerð 2004, diesel 
6,0 - 46“, ekinn 65 þús.km., læsing á 
framan og aftan, loftpúðar, pallhús, 
glussaspil, aukatankur, og fl. og fl., 
sk.’10, verð kr. 4.950.000,- 821-6292

Toyota LandCruiser GX árgerð 2000, 
diesel, sjálfskiptur, ek. 190 þús.km., 
sk.’10, 100% lánað, verð kr. 1.490.000,- 
821-6292

M Bens Sprinter vinnuflokkabíll, 7 
manna, árgerð 2000, 3 dyra, álpallur, 
ekinn 152 þús.km., sk.’10, 100% lánað, 
verð kr. 1.180.000,- 821-6292

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

 Bílar til sölu

Honda CRF-250R 2005, lítið notað, fullt 
af aukahlutum-of mikið til að telja upp 
hér, uppl í síma 897-7571 Aðeins stgr, 
engin skipti!!

FORD E150 2006 skráður 8manna sjá 
nánar á bilauppbod.is

Toyota Carina 2 árg. ‘95 ek. 192þ. Ný 
tímareim. 4 sumard. með felgum fylgja. 
Pioneer CD. V. 330þ. S. 896 3667.

Ódýr jeppi 90 þúsund
Terrano v6 bensín sjsk., sk. ‘09 ágætur 
bíll. V. 90 þús. S. 866 7347.

 0-250 þús.

sk 10 tilboð 90 þús
Honda accent árg’95 4.dyra m/skotti 
5gíra sk. 2010 verð 90.þús s.891-9847

 250-499 þús.

Vitara 2.0 diesel 1998 sjálfsk. 
ek.200.000 Lítur vel út skoð.2010 Verð 
380.000- Sími 892-7666

 1-2 milljónir

200 ÞÚS Í PEN MEÐ!!! MMC L200 
Double Cab Dísel árgerð 05. 
Sjálfskiptur,ekinn 150þús, ný dekk, 
húðaðurpallur. Mjög góður bíll. Fæst á 
yfirtöku.Lán hjá Lýsingu um 1800þús. 
s: 6984123

 Bílar óskast

Vantar bíl NÚNA
Vantar ódýran bíl 0-100þ. Má þarfnast 
lagfæringar helst yngri en ‘95. S. 897-
8779.

STAÐGREIÐI FYRIR ALLT 
AÐ 200 ÞÚS!!

óska eftir bíl ekki eldri en’99 aðeins 
bílar með miklum afslætti koma til 
greina meiga þarfnast smá lagfæringa 
s.691-9374

Óska e. að kaupa gamla Toyota Corolla, 
Hiace og Turbo diesel. Nán.uppl.í s.661 
2222

 Jeppar

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar 
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 
8000.

Óska eftir að kaupa De-walt veltisög. 
sími 8986007

 Vörubílar

MAN 33.464 6x6 árg. 10/2000 
Dráttarbíll m. færanl. stól. Tvöfalt vökva-
kerfi m.a. fyrir gámavagn, smurkerfi og 
olíumiðstöð. 620 þ. km. Getum einnig 
útvegað fl. vinnubíla, vagna og krana-
bíla. O.K.Varahlutir s. 696 1051.

www.vagnasmidjan.is
Viðgerðarþjónusta á vörubílum og 
vögnum. Líklega hvergi ódýrari né betri 
. Leitið nánari upplýsinga og tilboða 
Myndir og nánari upplýsingar á heima-
síðu okkar: Vagnasmidjan.is Eldshöfða 
21 R. S. 587 2200 & 898 4500.

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu-
vélar. Stilling sími: 520 8000.

 Húsbílar

Flaggskipið frá TEC
TEC Star 7205TI M. Bens undirvagn, 
150 hp., afturdrif, 4 manna Einn með 
öllu ! Nýr bill á 2ja ára gömlu verði 
!!! Uppl. Í síma 462-3061/892-5504 
www. Skandic.is

 Mótorhjól

Til sölu Yamaha FZ6-N Fazer 2004. 
Svart ekið 3975 km. Verð: 900þ. Uppl. 
8995500

 Fjórhjól

Can Am Outlander LDT edition 800cc 
2008. Lítið keyrt. Dekk á felgum 
28*12*12. Einnig orginal dekk á felg-
um. V. 1800þ. S. 660 8870.

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

 Kerrur

Innanmál: 203x116x35 cm - heild-
arþyngd 750 kg - burðargeta 600 kg 
- dekk 13“ TILBOÐ: 119.000 Lyfta.is 
- Njarðarbraut 3 - Reykjanesbær - Sími 
421 4037 - www.lyfta.is

Innanmál: 301x153x40 cm - heild-
arþyngd 750 kg - burðargeta 408 kg 
- dekk 13“ TILBOÐ: 245.000 Lyfta.is 
- Njarðarbraut 3 - Reykjanesbær - Sími 
421 4037 - www.lyfta.is

 Vinnuvélar

Still R20-18 lyftari til sölu árg. ‘01. 
Lyftigeta 1,8 tonn, Lyftihæð 3,1 meter. 
Verð 800þ. + VSK. S. 660 8870.

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

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

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.

555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Cati, Audi A4. 
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, 
I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, 
Yaris. M.Benz margar gerðir. Fiat Punto. 
Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC 
Galant. Citroen Berlingo. Daihatsu 
Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.’05. 
og margt fleira. Kaupum bíla til niður-
rifs. S. 555 6666 & 615 0888.

Renault Megané ‘97-
’08 Mazda 626 ‘97-’02 
Cadillac Seville ‘93-’02

Vélar, gírkassar, sjálfskipting, boddy-
hlutir, felgur, innréttingar, airbag ofl. S. 
772 6777.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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

 Viðgerðir

 Hreingerningar

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

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

 Garðyrkja

trjáklippingar.is

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

Trjáklippingar
Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting á 
trjágróðri. Alhliða umhirða garða.

 Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.

 S. 848 1723.

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, dren-
lagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð 
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl 
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907. 
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is

Tökum að okkur alla almenna umhirðu 
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 577 
4444 & 892 9999.

 Bókhald

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

Framtal 2009 - Ódýr 
Þjónusta

Góð og traust þjónusta fyrir einstaklinga 
og einstaklinga með rekstur. Sæki um 
viðbótarfrest fram í maí ! Vönduð vinna! 
Opið um helgar. Framtalsþjónustan s. 
533 1533.

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

 Fjármál

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. Frestir .Framtalsþj. HR s. 
6634141

 Málarar

Múrum og málum !
Tökum að okkur múr- og máln-
ingarvinnu, stór og smá verk. 
Örugg þjónusta, vanir menn 

vönduð vinna. Gerum verðtil-
boð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir s. 

661 7000.

Málari getur bætt við sig verkefnum, 
stórum sem smáum, sanngjarnt verð! 
Uppl. í s. 695 1918

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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.

Húsaviðhald
Tökum að okkur sprungu og 
múrviðgerðir, trésmíðavinnu, 
málningarvinnu utanhúss og 
innan, þakviðgerðir og fleira 
tengt almennu húsaviðhaldi. 
Gerum föst tilboð að kostn-
aðarlausu eða tímavinna. 

Bjóðum örugga þjónusta og 
lærða fagmenn. Uppl. í s. 869 

3934.
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Eignamiðlun í Mosfellsbæ er með á skrá 295,1 
fermetra einbýlishús með tvöföldum bílskúr við 
Litlakrika 13 í Mosfellsbæ.

H úsnæðið stendur við Litlakrika 13. Húsið er 
steinsteypt einbýlishús á tveimur pöllum, 
múrað að utan með ljósum marmarasalla.

Komið er inn í flísalagða forstofu með stórum for-
stofuskáp. Inn af henni er flísalagt gestasalerni. Úr 
forstofu er komið inn í stórt rými með mikilli lofthæð 
og hnotuparketi á gólfi; það skiptist í hol, stofu með 
arni og borðstofu. Á hægri hönd er gengið inn í stórt 
eldhús með flísalögðu gólfi og innréttingu úr hnotu. Í 
henni eru meðal annars ofn, spansuðuhelluborð, upp-

þvottavél, örbylgjuofn og innbyggð kaffivél, tvöfaldur 
ísskápur og háfur.

Á vinstri hönd úr holi er komið inn í geymslu og 
þvottahús með flísum á gólfi, góðu skápaplássi og 
vinnuborði. Gengið er úr þvottahúsi út í bakgarð. Úr 
geymslu er innangengt í 64,5 fermetra bílskúr með 
góðri lofthæð og geymslulofti. Inn af holi er gott sjón-
varpsherbergi. Úr því er stigi upp á svefnherbergis-
gang. Þar eru þrjú barnaherbergi með hnotuparketi á 
gólfi. Innst á gangi er flísalagt baðherbergi, með bað-
kari og sturtu. Við hlið þess er hjónaherbergi með 
hnotuparketi og hnotuskáp. Úr hjónaherbergi er geng-
ið út í bakgarð. Á svefnherbergisgangi er gengið upp á 
millipall, þar er vinnuaðstaða auk þess sem geymslu-
rými er þar undir súð.

Einbýlishús með bílskúr 
í nýju hverfi í Mosfellsbæ

Opið hús er í dag frá klukkan 17.30 til 18.

heimili@heimili.is
Sími 530 6500

Erum með fjölda  eigna á skrá  þar sem fólk er 
tilbúið að skoða ýmis skipti.
Hafðu samband við okkur og kannaðu 
möguleika á  eign í makaskiptum.  Þú gætir verið 
komin í hentugri eign áður en þú veist af.

B o g i  P é t u r s s o n  l ö g g .  f a s t e i g n a s a l i
F i n n b o g i  H i l m a r s s o n  l ö g g .  f a s t e i g n a s a l i

Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.

Sími: 586 8080  •  Kjarna •  Þverholti 2 •  207 Mosfellsbær •  www.fastmos.is

10 ár
í Mosfellsbæ

Mosfellsbæ Einar Páll Kjærnested,
lögg. fasteignasali

fasteignir 
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Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali
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Álfkonuhvar 25
203 Kópavogur
Lækkað verð

Stærð: 100 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 24.510.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.900.000
RE/MAX SENTER KYNNIR: Mjög glæsileg 100,7 fm. 3ja herbergja íbúð ásamt stæði í lokuðu bílskýli.
Rúmgott  flísalagt anddyri  með góðum fataskáp, við hlið er gott  þvottaherbergi,  flísar á gólfi,  í  anddyri
eru  náttúruflísar.  Rúmgott  flísalagt  baðherbergi  með  fallegri  innréttingu,  baðkar.  tvö  rúmgóð  og  björt
svefnherbergi  með  góðum  fataskápum,  parket  á  gólfum.  Innréttingar  og  innihurðar  eru  af  vandaðri
gerð. Fallegt plankaparket er á gólfum. Rúnar P. veitir allar frekari upplýsingar í síma 697-4881

5
Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fast. hdl.

Rúnar G. Peters
Sölufulltrúi

kol@remax.is

runarp@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli 18:30 og 19:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414 4700

697 4881

Sérlega glæsilegt og vandað 10 íbúða lúxushús við sjávarsíðuna í
Garðabæ. Frábært útsýni yfir sundin blá og höfuðborgarsvæðið.
Íbúðinar eru frá 110 fm. til 151 fm. auk stæði í bílgeymslu.

Garðatorg 7 - 210 Garðabæ - Sími 545 0800 
Þórhallur Guðjónsson, lögg. fast.sali
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Faglærður pípari getur bætt við sig verk-
efnum í pípulögnum. Vönduð vinnu-
brögð. Upplýsingar í síma 699 6069.

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.

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.

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Tek að mér tölvuviðgerðir, vírushreins-
un, netvandræði leyst og uppfærslur. 
17 ára reynsla, sanngjarnt verð, afsl. f. 
félaga ÖBÍ & FEB . Stefán S. 821 6839.

Vandaðar tölvuviðgerðir
Geri við allar tegundir. MEDION DELL 
ACER HP TOSHIBA IBM/LENOVO 
FUJITSU O.FL. Ríkharður - Miðnet ehf 
S. 615 2000

 Nudd

Heilnudd - heilnudd. Gsm. 616 7232.

Great nudd nudd nudd. Full service 
24h. Melissa 821 1699

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

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

 Iðnaður

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

 Rafvirkjun

 Trésmíði

Trésmíðaverkstæði til sölu. Uppl. í s. 
849 8785.

 Viðgerðir

 Óskast keypt

Gull - Gullskartgripir
Kaupum til bræðslu allar teg-
undir gullskartgripa, gamla, 

nýlega, ónýta gegn stgr.
demantar.is - Pósthússtræti 

13 - S. 699 8000 Magnús 
Steinþórsson.

Staðgreiðum gull, dem-
anta 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.

Evrur óskast
Óska eftir að kaupa evrur og 

dollara.
Regent Accounts Ltd. Uppl. 
gefur Sverris í s. 618 7001. 

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons, 
silfur og gullpeninga. Peningaseðla frí-
merki póstkort. Verðmet heil söfn. S. 
615 2715.

35 fm parket, allt kemur til greina nema 
plast. Upplýsingar í síma 6941050 eða 
6920022.

Er að opna verslun vantar ýmsl. t.d. 
fatast. gínur, panelpl. á veggi og fl. s. 
8918655

Óska eftir handlaug og klósetti í vinnu-
skúr. Helst lítið og nett. S. 861 2628.

 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

Píanóstillingar Píanóþjónustan Stefán 
Birkisson, yfir 20 ára reynsla. Sími 896-
0222

 Sjónvarp

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

 Tölvur

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

 Til bygginga

Hanna og smíða stiga. Fást á 
ýmsum byggingarstigum. Sérlausnir í 
þrengslum. 25 ára reynsla. Uppl. í s. 
894 0431.

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.

 Verslun

 Heilsuvörur

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

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

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

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

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

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

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

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

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

Öku- og bifhjólakennsla. Kennslubifreið 
Mercedes Benz. Davíð S. Ólafsson. S. 
893 7181.

 Dýrahald

www.hundaheimur.is
Snyrtiborð með gálga, tvær stærðir og 
vinsælu járnbúrin komin aftur - Áfram 
frábær verð. Hundaheimur Mosfellsbæ

Ný sjávarfiskasending!!
Gott úrval af sjávarfiskum og lindýr-
um. Live rock á tilboði 1500kr kg. 
Dýragarðurinn Síðumúla 10

 Ferðalög

3herb Íbúð í Torrevejia á Spáni til leigu. 
Vel staðsett, stutt í alla þjónustu og 
strendur. Laus strax. Uppl. í s. 899 
1670

 Húsnæði í boði

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

Ný 4ra herb. íbúð í Hfj.
Örugg leiga. Þvottavél, þurrkari,

Ísskápur, uppþv.vél, gardínur 
og öll ljós
fylgja með.

Upplýsingar í síma 7727553

www.leiguher-
bergi.is Gistiheimili 
- Langtímaleiga / 

Guesthouse long term 
rent.

Herb. til leigu. Eldh. baðh. int-
ernet, 10 sjónvarpsst., þvottah. 

Verð frá 35 þús. Dalshraun 
HFJ og frá 45 þús. Funahöfða 
RVK. Long term rent. Kitchen, 
bathroom, 10SAT TV, laundry 
room. Price from 35.000 ISK. 
Dalshraun HFJ & 45.000 ISK. 

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

leiguherbergi.is

APPARTMENT 4 RENT 90m2 ósamþ 
íbúð í Garðabæ, mikil lofthæð, V 
95,000 -S 892 7858

Stúdíóíbúð Íbúð til leigu á svæði 104. 
Studio apartments for rent contact 
number 661 4096 & 698 3211.

2ja herb. íbúð til leigu í hverfi 110. 
Sanngjörn leiga. Reglusemi áskilin. S. 
697 4567.

2 herbergja Vesturberg 195 ,útsýni yfir 
all höfuðborgina 60 FM KR 80.000. 2 
mánuðir fyrirfram langtímaleiga hundar 
og kettir velkomnir , leigist frá 1 Apríl 
,íbúðarhúsnæðið er ekki samþykkt þar 
að leiðandi fást ekki húsaleigubætur 
896 0242 8 til 17.oo en ekki á öðrum 
tímum

Nýuppgerð 20 fm stúdioíbúð, 
Dugguvogi. Þvottavél, þurrkari og int-
ernet fylgir. Laus. Leiga 59þ. S. 824 
6692.

Studio pokój. Dowynajecia. Lazienká 
klozet pralka 12 fm. 25 tys. Zpradem 
izwoda ciepla. S. 893 2012.

Glæsileg stúdíóíbúð með öllum hús-
gögnum til leigu á mjög góðum stað 
í hafnarfj. Uppl. í s. 899 7004 & 565 
4360.
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Mjög gott herbergi til leigu í Hafnarfj. 
Eldunar og þvottaaðstaða. Uppl. í s. 
899 7004 & 565 4360.

4 herb íbúð á svæði 111,innifalið,hiti.
rafmagn.hússj.verð 110 þús.uppl 
8950306

Vík í Mýrdal - íbúð óskast 
til leigu!

Traust fyrirtæki óskar eftir að leigja 
70-150fm2 íbúð eða hús fyrir fjögurra 
manna fjölskyldu, frá og með næstu 
dögum til og með 31. Ágúst 2009. 
Frekari upplýsingar í síma 822-7002

2ja herb. íbúð til leigu með sérinngangi 
á sv. 200 aðeins f. reglus. Leiga 65þ. 
Uppl. í s. 893 3475.

2ja herb. reyklaus í Grafarvogi, á 1. hæð 
í fjórbýli. Langtímaleiga ef vill. V. 70þ. 
S. 899 3011.

 Húsnæði óskast

Studio apartment oscar in Reykjavik for 
60þ. a month. Phone 844 6821.

 Húsnæði til sölu

BLÖNDÓS
Einbýlishús - 4 herb. íbúð 114,3fm + 
42,3fm bílskúr. Brunabótamat 28,660þ. 
Ásett verð 20,800þ. Uppl. gefur Lárus í 
s. 893 3475.

 Sumarbústaðir

Eigendur sumarbústaða Nú er lag að 
leiga bústaðinn Skráning á www.busta-
dur.is

Óska eftir að leigja sumarbústað í 4-6 
mánuði frá 1. apríl nk. Bústaðurinn 
þarf að vera vel útbúinn (helst með 
húsgögnum og heitum potti) og ekki 
lengra frá Reykjavík en ca. klukku-
stundaakstur. Hugmyndir um leiguverð 
ca. 50-60.000 kr. pr. mánuð. Góðri 
umgengni heitið. Hafið samband í 
tölvupósti á thir@mmedia.is eða í síma 
899-7730 Þórunn

Óskum eftir 25-45 m2 sumarhúsi til 
flutnings. Símar 820-0782 og 822-
9558.

 Atvinnuhúsnæði

Vitastígur 101 Rvk
Snyrtilegt og gott 97 fm2 

atvinnuhúsnæði á 3. hæð til 
leigu.

Upplýsingar í síma 699 7878.

ATH nýlegt 70 fm. Iðnaðrbil í Miðhrauni 
Grb Stór hurð WC. V. 80þús. Uppl. í s. 
892 7858.

Óska eftir sumarhúsi á leigu um pásk-
ana fyrir fjölsk. sendið uppl. um verð 
staðsetningu og myndir ef hægt er á 
hugrun.hronn@gmail.com

Til leigu 95fm iðnaðarh. M/innkeyrslu-
dyrum. Við Viðarhöfða 2. Uppl. Rúnar 
697 6595.

 Geymsluhúsnæði

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

28 fm Geymsluskúr til leigu í Móhellu 
Hfj. Laus strax. Uppl. í s. 899 1670

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

 Gisting

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

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 

 FRÁBÆRT VERÐ!
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Verð frá 750 dkr nóttin 
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com.

 Atvinna í boði

Sjávarkjallarinn 
Starfsmaður í sal

Í starfinu felst að aðstoða fag-
lærða framreiðslumenn við að 
þjóna til borðs, þrif og önnur 
tilfallandi störf. Unnið er ann-
aðhvort á föstum vöktum eða 
skv. samkomulagi. Reynsla er 

æskileg Hæfniskröfur - íslenska 
sem móðurmál - 23 ára aldurs-
takmark - stundvísi - dugnaður 
- geta til þess að vinna undir 

álagi - mjög góð mannleg 
samskipti

Umsóknir á: http://umsokn.
foodco.is

Sigurtak
Starfsmenn óskast á skrá til að sinna 
tilfallandi og fjölbreytilegum verkum. 
Leitum að iðnaðar- véla- og verka-
mönnum. Eins og er vantar menn til 
vinnu á dekkjaverkstæðum. sigurtak@
sigurtak.is

 Atvinna óskast

22 ára kk og 21 ára kvk óska eftir 
vinnu. Tölum ensku. S. 849 5018 & 
844 8927.

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666 & 908 2000. 
Opið þegar þér hentar

Djörf auglýsing
 Ung kona leitar kynna við karlmann í 
djarfri, opinskárri auglýsingu hjá Rauða 
Torginu Stefnumót, s. 905-2000 (síma-
torg) og 535—9920 (kreditkort), augl.
nr. 8656.

Stefnumót.is
Vandaður, gjaldfrjáls vefur fyrir fólk á 
öllum aldri sem leitar nýrra kynna.

Gaychat.is
Vandaður, gjaldfrjáls vefur fyrir sam- og 
tvíkynhneigða sem leita nýrra kynna.

Chat.is
Nýtt og mjög vandað spjallsvæði, gjald-
frjálst og öllum opið. Hljóðspjall (voice 
chat) í boði.

Verðkönnun
Gámaleiga, flutningar, flokkun/meðferð og
förgun raftækjaúrgangs
RR SKIL gera verðkönnun vegna leigu á ílátum á
söfnunarstöðvar sveitarfélaga víða um landið
fyrir rafbúnaðarúrgang, flutninga á þeim
úrgangi til flokkunarstöðva, meðferðar og
förgunar þar og erlendis. Verktími 3 ár.
Helstu magntölur:
Raftækjaúrgangur 2009 áætl. 1500 1800 tonn
Söfnunarstöðvar allt að 60 talsins á 8

svæðum.

Útboðsgögn verða afhent rafrænt frá skrifstofu
RR SKILa , Síðumúla 31, Reykjavík frá og með
mánudeginum 30.mars 2009. Tilboð verða
opnuð á sama stað mánudaginn 20.apríl 2009
kl.11,00.
RR SKIL sími 5170140, netfang rrskil@rrskil.is

Áhugaverð og gagnleg 
starfsemi i í Rauðakrosshúsinu

Ókeypis
ráðgjöf

námskeið og

Sálrænn stuðningur
Á námskeiðinu verður fjallað um áhrif alvarlegra atburða á andlega líðan fólks og 
viðbrögð þess í kjölfar slíkra atburða. Bent verður á hvað er mikilvægt fyrir fólk að 
gera í þessu sambandi til þess að mæta vandanum á uppbyggilegan hátt. Þá verður 
einnig farið yfir það hvernig best er að mæta börnunum í þeim aðstæðum sem nú 
ríkja hér á landi. (Mánudagur 30. mars kl. 12.30 - 14.00)

Dagskrá 30. mars - 3. apríl

Áhugasviðskönnun
Ef þú hefur ákveðið starf eða nám í huga, getur könnunin staðfest hugmyndir þínar. 
Ef ekki, gæti hún hjálpað til við að koma auga á fleiri möguleika. Skemmtilegt og 
gagnlegt námskeið fyrir alla. Umræður í lokin. Skráning nauðsynleg. 
(Þriðjudagur 31. mars kl. 13.00 - 14.30)

Verkefni Rauða kross Íslands
Stutt kynning og umræður um helstu verkefni félagsins hér á landi. Gætir þú lagt 
eitthvað að mörkum? (Mánudagur 30. mars kl. 14.30 - 15.30)

Hugarflugsfundur
Umræðufundur um starfsemi Rauðakrosshússið. Hvað getur þú lagt að mörkum? 
Þínar hugmyndir skipta máli. (Þriðjudagur 31. mars kl. 14.30 - 15.30)

Hvað er í boði?
Kynning á ítarlegri samantekt upplýsinga um úrræði, námskeið og afþreyingu sem 
finnast í samfélaginu í dag. Hingað til hafa þessar upplýsingar ekki verið aðgengilegar 
á einum stað, en með tilkomu Hvað er í boði? mun fólki veitast auðveldara að nálgast 
þær og nýta sér. (Þriðjudagur 31. mars kl. 15.30 - 16.30)

Endurlífgun og hjartarafstuðtæki
Stutt verklegt námskeið sem getur gert þér kleift að bjarga mannslífi þegar mínútur 
skipta máli. Farið er í endurlífgun, notkun hjartastuðtækja, losun aðskotahlutar og 
grundvallareglur skyndihjálpar. (Miðvikudagur 1. apríl kl. 12.30 - 14.00)

Borgartún 25       Sími: 5704000       www.raudakrosshusid.is       Opið alla virka daga kl. 14-18

Bókaklúbbur
Lestu þér til yndisauka og spjallaðu við aðra um innihaldið yfir kaffibolla. „Fram í 
sviðsljósið" eftir Jerzy Kosinski er fyrsta bókin sem tekin verður fyrir.
(Miðvikudagur 1. apríl kl. 14.00 - 15.00)

Bragðgóð kynnig: Kaffi 
Langar þig að vita meira um kaffiræktun, frá bónda alla leið í bollann? Fræðandi 
kynning frá Kaffitári á kaffi og kaffiræktun í máli, myndum og dásamlegri kaffismökkun.
(Miðvikudagur 1. apríl kl. 15.00 - 16.00)

Hagsýni og hamingja
Hvernig má lifa af litlu með bros á vör? Lára Ómarsdóttir fyrrverandi fréttakona 
hefur verið atvinnulaus frá því síðasta haust og segir frá eigin reynslu á einlægan 
og opinn hátt. (Fimmtudagur 2. apríl kl. 13.00 - 14.30)

Jóga fyrir byrjendur
Viltu prófa jóga? Langar þig að slaka á? Nú er tækifærið. Frítt námskeið þar sem þú 
lærir léttar æfingar og teygjur og slakar svo vel á í lokin. Gott er að mæta í þægilegum 
fatnaði og hafa létt teppi meðferðis. (Fimmtudagur 2. apríl kl. 15.00 - 16.30)

Ísgerð heima
Ís er sú fæða sem kemur fólki helst til að brosa. Fjallað er um ísgerð og nýstárlegar 
aðferðir við að búa til gómsætan rjómaís, mjólkurís og jógúrtís á fljótlegan hátt. 
Bragðgott og hressandi námskeið. (Föstudagur 3. apríl kl. 12.30 - 14.00)

Blómaskreytingar fyrir heimilið
Breyttu til og lærðu að nýta afskornu blómin í fallegar skreytingar eftir að ferskleiki 
fyrstu daganna er horfinn. (Föstudagur 3. apríl kl. 14.30 - 15.30)

Útboð

Tilboð

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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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

Golfleik-
ur? Spilar 
þú golf?!

Frábært 
upp-
hafs-

högg...

Jamm!

Ég hélt ég væri búinn að 
kenna þér þetta! Svona, 

kláraðu þetta! Gerðu þér 
mat úr sérþekkingu 
minni! KOMA SVO!

Glæsilegt! 
Ég er að 

rústa Tiger!

Viltu 
prófa?

... á beinni 
leið á flötinni 
en fór svo í 
glompu! En 
svo, með 

flottri vippu...

Lauma sér 
rólega burt, 
læsa að sér 
og kalla á 
aðstoð!

Ókei...

Daginn eftir var ég mjög 
hugsi... mér fannst eins og ég 

væri að verða fullorðinn.

Fimmtán er ekki 
aldur, meira eins og 

fangelsi.

Svo fattaði ég að 
ég er á aldur við 

Harry Potter.

Litli ljósrauði sokkur. 
Litli ljós...

Það er sandur í 
sokknum mínum!

Ókei, hér er ég. 
Leyfðu mér að sjá 

hvar þú varst 
stungin!

Stungin 
hvað?

Hannes sagði 
að þú hefðir 

stigið á býflugu.

Ég gerði 
það. Í 

skónum.

Nú, svo það er 
allt í góðu.

Hvar er stíflaða 
klósettið?

Alli 
pípari

Ekki hjá 
býflugunni.
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– Mest lesið

Það var nokkuð skemmtileg frétt sem 
ég rakst á í þessu blaði fyrir nokkr-
um dögum. Ég rak augun í hana vegna 

þess að við hana var mynd af Köngulóar-
manninum, sem er ekki algeng 

sjón svona í fréttakafla blaða.
Fréttin fjallaði sem sagt um 

ellefu ára gamlan strák sem 
hafði klifrað upp á svala-
handrið og neitaði að koma 
þaðan niður, sama hvað 
móðir hans og slökkvi-
liðsmenn reyndu. Einn 

slökkviliðsmannanna heyrði 
móður hans tala um dálæti 
hans á ofurhetjum og stökk 
á slökkvistöðina þar sem 
hann átti Köngulóarmanns-

búning, einhverra hluta vegna. 
Hann klæddi sig í búninginn 
og mætti aftur og það var sem 

við manninn mælt, drengurinn litli stökk í 
fangið á slökkviliðsmanninum. Það var sem 
sagt ekki fyrr en ofurhetjan mætti á svæð-
ið að hægt var að sannfæra drenginn um að 
hann yrði að koma niður.

Nú hef ég aldrei verið mikill aðdáandi 
nokkurrar ofurhetju, en ég veit um ein-
hverja stjórnmálamenn sem hafa lýst 
aðdáun sinni á hetjum. Til dæmis er frægt 
dæmið um Björn Bjarnason og Die Hard-
myndirnar. Ég man hins vegar ekki eftir 
að hafa heyrt neitt sérstakt um hetjudýrk-
un Geirs Haarde eða Ingibjargar Sólrúnar, 
en það hefði kannski getað komið sér vel ef 
við hefðum vitað um eitthvað slíkt. Kannski 
hefði til dæmis Davíð blessuðum gengið 
eitthvað betur að sannfæra ríkisstjórnina 
ef hann hefði mætt til Geirs og Ingibjarg-
ar sem Batman eða Súperman. Og þó, hann 
þarf kannski ekkert ofurhetjubúning til 
þess að finnast hann vera ofurhetja.

Ofurhetjukomplexar

NOKKUR ORÐ
Þórunn 

Elísabet 
Bogadóttir
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„Já, það er alveg magnað hvern-
ig sögurnar heltaka fólk. Eitthvað 
svo dásamleg blanda. Við höfum 
heyrt af því að hjón hafi slegist 
um bókina og keypt annað eintak 
inn á heimilið til að leysa málin,“ 
segir Guðrún Vilmundardóttir hjá 
bókaútgáfunni Bjarti. 

Víst er að Stieg heitinn Larsson, 
sænski blaðamaðurinn og spennu-
sagnahöfundurinn sló ræki-
lega í gegn með Millenium-
trílógíunni, sem fjallar 
um blaðamanninn Mika-
el Blomkvist og Lisbeth 
Salander, – á Íslandi sem 
víðar. Fyrsta bókin, Karl-
ar sem hata konur, kom 
út í íslenskri þýðingu 
Höllu Kjartansdótt-
ur fyrir síðustu jól 
og er nú nýútkom-
in á kilju. Bókin 

er nú efst á metsölulista Eymund-
son aðra vikuna í röð. Fréttablaðið 
hefur fyrir satt að margir lesend-
ur þeir sem hafa erlend tungumál 
á færi sínu útvega sér framhaldið 
ýmist á ensku eða sænsku. Guð-
rún og þau hjá Bjarti ætla ekki 
bregðast við því og svala þorsta 
lesenda strax með því að senda 
næstu bók frá sér á næstunni. 
„Halla þýðir og næsta bók er 

væntanleg í haust; þetta verður 
erfitt fyrir marga en við ætlum 
að treina gleðina í 3 ár, þrjú 
stórkostleg haust.“ - jbg

Aðdáendur Larssons 
verð að bíða hausts

STIEG LARSSON Sænski 
höfundurinn sem 
skrifaði hina vinsælu 
Millenium trílógíu 
- og féll þá frá.

Bassaleikarinn Jason Newsted 
mun spila með fyrrverandi félög-
um sínum í Metallica þegar þeir 
verða vígðir inn í Frægðarhöll 
rokksins í Bandaríkjunum í næsta 
mánuði. Newsted hætti í sveitinni 
árið 2000 eftir harðvítugar deilur 
og í framhaldinu var Robert Truj-
illo ráðinn á bassann.

Gítarleikarinn Kirk Hammett 
vill ekki að sama uppákoma verði 
og þegar fyrrverandi meðlimir 
Blondie fengu ekki að koma fram 
með sveitinni þegar hún var vígð 
inn í Frægðarhöllina fyrir þremur 
árum. „Svona lagað setur svartan 
blett á hátíðarhöldin. Það var svo 
mikil dramatík að við hugsuðum 
með okkur: „Við nennum ekki að 

standa í einhverju svona“,“ sagði 
Hammett. „Jason Newsted verð-
ur þarna og hann mun á einhverj-
um tímapunkti spila með okkur.“ 
Aðrir sem 
verða vígð-
ir inn 
í höll-
ina verða 
Jeff Beck, 
Run-DMC og 
Bobby Wom-
ack. 

Newsted snýr aftur

JASON NEWSTED 
Bassaleikarinn spilar 
aftur með Metall-
ica í næsta mán-
uði eftir margra 

ára hlé.
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HUGURINN BER ÞIG 
AÐEINS HÁLFA LEIÐ

+ Bókaðu flug á www.icelandair.is

Færðu gæsahúð þegar þú sérð 
tignarleg fjöll og ægifagurt landslag?

Kanntu vel við þig í hlýlegri borg?

Langar þig að sigla á Kyrrahafinu?

Frá og með 22. júlí í sumar bjóðum við 
reglulegt áætlunarflug til Seattle. 

Kynntu þér málið í Mín borg, ferðablaði 
Icelandair og á www.icelandair.is.

*Flug aðra leiðina með sköttum. Ferðatímabil 22. júlí til og með 30. september. Sölutímabil til og með 3. apríl.
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Mánudagur 30. mars 2009 

➜ Tónleikar
20.00 Nemendaópera Söngskóla Sig-
urðar Demetz flytur Töfraflautu Mozarts 
í Lindakirkju við Uppsali í Kópavoginum.

➜ Fyrirlestrar
12.30 Jean-Philippe Antoine flytur 
erindi í stofu 204 hjá myndlistadeild 
LHÍ að Laugarnesvegi 91. Allir velkomnir.

➜ Hönnun Og Tíska
Norræni tískutvíæringurinn í Norræna 
húsinu við Sturlugötu 19.3 - 5.4. 
Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir. 
Nánari upplýsingar á www.nordice.is. 
Opið alla daga kl. 12-17.
16.00 Nemendur HÍ kynna leiðir að 
sjálfbærum háskóla.

➜ Tónlist
19.00 Lokakvöld undanúrslita í 
Músík-tilraunum verður Íslensku Óper-
unni við Ingólfsstræti 2a. Nánari 
upplýsingar á www.
musiktilraunir.is
Upplýsingar um 
viðburði sendist 
á hvar@frettabla-
did.is

NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

L
L
16
L
16
L
L
L

MALL COP kl. 5.50 - 8 - 10
MARLEY AND ME    kl. 8 - 10.10
BLÁI FÍLLINN kl. 5.50

L
L
12
14

MALL COP kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
MALL COP LÚXUS    kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
KILLSHOT kl. 6 - 8 - 10
BLÁI FÍLLINN kl. 4
WATCHMEN D kl. 5.50 - 9 
MARLEY AND ME    kl. 5.30 - 8 - 10.30 
ÆVINTÝRI DESPERAUX kl. 3.40
THE PINK PANTHER 2 kl. 3.40

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

12
L
14
L
14
L

THE BOY IN THE STRIPED PYJAMAS kl. 5.50 - 8 - 10.10
MALL COP kl. 5.50 - 8 - 10.10
ARN THE NIGHT TEMPLAR    kl. 6 - 9
LAST CHANCE HARVEY    kl. 10.20
THE READER kl. 8
VICKY CRISTINA BARCELONA kl. 5.50 5%

5%

SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000

L
16
16
12
12
L

MARLEY AND ME kl. 5.30 - 8 - 10.30
KILLSHOT kl. 6 - 8 - 10
THE INTERNATIONAL kl. 10.30
HE´S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 6 - 9
VILTU VINNA MILLJARÐ kl. 8
FANBOYS kl. 6

600kr.

fyrir börn750kr.

fyrir fullorðna

Vinsælasta 
gamanmynd
ársins í USA
2 vikur á 
toppnum!

Öryggi tekur sér aldrei frí!

ógleymanleg saga um ógleymanleg saga um
strákinn í röndóttu strákinn í röndóttu

náttfötunum náttfötunum

Byggða á samnefndri Byggða á samnefndri
METSÖLUBÓK sem farið hefur METSÖLUBÓK sem farið hefur

sigurför um heiminn.sigurför um heiminn.

Saga um vinskap sem átti sér Saga um vinskap sem átti sér
engin landamæriengin landamæri

ógleymanleg saga um 
strákinn í röndóttu 

náttfötunum 

Byggða á samnefndri 
METSÖLUBÓK sem farið hefur 

sigurför um heiminn.

Saga um vinskap sem átti sér 
engin landamæri

STÆRSTA OPNUN Í USA Á ÞESSU ÁRI!
FRÁ LEIKSTJÓRA 300 KEMUR FYRSTA STÓRMYND ÁRSINS 2009!

TOMMI - KVIKMYNDIR.IS
★★★★

KNOWING kl. 5:30D - 8D - 10:30D 12

KNOWING kl. 5:30 - 8 - 10:30 VIP
RACE TO WITCH MOUNTAIN kl. 5:50D - 8 L

DUPLICITY kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

WATCHMEN kl. 8 - 10:10 16

ELEGY kl. 5:50 12

GRAN TORINO kl. 8 - 10:30 12

BEVERLY CHIHUAHUA m/ísl tali kl. 5:50 L

KNOWING kl. 8D - 10:30D 12

RACE TO WITCH MOUNTAIN kl. 5:50D L

WATCHMEN kl. 7D - 10D 16

CONFESSIONS SHOPAHOLIC kl. 5:50 - 8 L

GRAN TORINO kl. 10:10 12

THE INTERNATIONAL kl. 8 16

THE WRESTLER kl. 8 14

KNOWING kl. 8 - 10:20 12

RACE TO WITCH MOUNTAIN kl. 8 7

WATCHMEN kl. 10 16

kl. 8 16

GRAN TORINO kl. 10:10 12

RACE TO WITCH MOUNTAIN kl. 8 L

★★★★
Einn besti spennutryllir 
sem ég hef séð -
 MÖGNUÐ, ÓTRÚLEGA 
SNJÖLL og þegar á þarf 
að halda ÓHUGNALEGA 
SPENNANDI
Roger Ebert, Einn virtasti kvikmyndagagnrýnandi USA.

NICHOLAS CAGE ER Í TOPP FORMI Í ÞESSUM MAGNAÐA 
SPENNUTRYLLI FRÁ LEIKSTJÓRA I-ROBOT - ALEX PROYAS!

- bara lúxus
Sími: 553 2075

MALL COP kl. 6, 8 og 10 L

DUPLICITY kl. 8 og 10.30 16

BLÁI FÍLLINN kl. 6 - (650) L

VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.45, 8 og 10.15 12

Einar Tönsberg, betur þekktur sem Eberg, hefur 
stofnað dúettinn Feldberg með Rósu, söngkonu 
Sometime. Margir kannast eflaust við tvö lög þeirra 
sem hafa hljómað ótt og títt undanfarið í auglýsing-
um frá Kringlunni og Nova. Annað heitir Don´t Be A 
Stranger en hitt Daydreamer.

„Leiðir okkar lágu saman í kringum einhverja 
stúdíóvinnu. Síðan fórum við að hittast á þriðju-
dagskvöldum  og erum búin að vera síðustu mánuði 
á þriðjudagskvöldum að malla saman einhver lög,“ 
segir Einar, sem gefur sjálfur út sína aðra sólóplötu 
á næstunni. Þar syngur Rósa einmitt í einu lagi. 
„Þetta er eiginlega hliðarverkefni fyrir okkur bæði. 
Það er svo þægilegt að vinna með einhverju fólki 
eftir svona einyrkja vitleysu,“ segir hann.

Samstarf Einars og Rósu hefur þegar getið af 
sér sex lög og stefna þau á sína fyrstu plötu í haust. 
„Það þarf bara fleiri þriðjudagskvöld til að þetta 
klárist,“ segir Einar, greinilega spenntur fyrir sam-
starfinu. „Það er gaman að vinna með Rósu. Hún er 
með skemmtilega rödd og góðar og skemmtilegar 
hugmyndir. Þetta er frískandi fyrir okkur bæði og 
virðist bara ganga rembingslaust fyrir sig.“  - fb

Dúett á þriðjudagskvöldum

Gítarleikararnir Björn Thor-
oddsen og Svíinn Ulf Wakenius 
leika saman á tónleikum á Nalen 
í Stokkhólmi 3. apríl. Ulf er án efa 
þekktasti djassgítarleikari Svía og 
hefur hróður hans borist víða, m.a 
til Bandaríkjanna þar sem hann 
leikur reglulega með mörgum af 
stóru nöfnunum. Í auglýsingum 
er því slegið fram að tveir af allra 
fremstu gítaristum Svíþjóðar og 
Íslands leiki saman í fyrsta skipti. 
„Það er flott að hann skuli spila 
með mér og ákveðin viðurkenning 
á löngu starfi mínu,“ segir Björn, 
„Hann er mjög spennandi gítar-
leikari. Hann hefur spilað hér á 
Íslandi með Niels Henning held ég 
í tvígang. Það verður mjög spenn-
andi að spila með honum.“

Björn er nýkominn frá Kanada 
þar sem hann spilaði á tónleik-
um með stórsveit Winnipeg-borg-
ar, sem gengu mjög vel. Hann var 
einnig að ljúka við plötuna Í heið-
anna ró með Andreu Gylfadóttur. 
Hún er sú þriðja og síðasta sem 

þau gera saman með íslenskum 
lögum þar sem vorið er umfjöll-
unarefnið.  - fb 

Björn spilar með 
sænskum snillingi

BJÖRN THORODDSEN Björn leikur með 
Svíanum Ulf Wakenius á tónleikum í 
Stokkhólmi 3. apríl.

FELDBERG Einar Tönsberg og Rósa Ísfeld skipa dúettinn Feld-
berg sem undirbýr sína fyrstu plötu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Benni Hemm Hemm fer 
í tveggja vikna tónleika-
ferðalag um Þýskaland, 
Sviss, Tékkland og Austur-
ríki í júní til að kynna plötu 
sína Murta St. Calunga sem 
kemur út í Evrópu í sama 
mánuði.

Í þetta sinn verða aðeins tveir 
Íslendingar í hljómsveitinni, eða 
forsprakkinn Benedikt Hermann 
Hermannsson og trompetleikarinn 
Eiríkur Orri Ólafsson. Hinir þrír 
koma frá Edinborg í Skotlandi, 
þar sem Benedikt er búsettur um 
þessar mundir. „Það verður fjög-
urra manna hljómsveit með mér á 
þessum túr. Þarna verður frábær 
bassaleikari og líka söngkona sem 
heitir Emily Scott og svo tromm-
ari sem heitir Owen Williams. 
Hann er í hljómsveitinni Pineapple 
Chunks,“ segir Benni. 

Hann ætlar einnig að spila sjálf-
ur á tvennum tónleikum í Edinborg 
í apríl og maí, án hljómsveitar, 
vopnaður kassagítar og munn-
hörpu. Á þeim síðari hitar hann 
upp fyrir hljómsveitina Hjaltalín. 
Hyggur hann jafnframt á sólótúr 
um Holland og Írland í maí. „Ég 
er reyndar alveg logandi hræddur 
við trúbadorabransann. Það eru 
hættuleg mörk á því að spila einn 
sem Benni Hemm Hemm og sem 
trúbador. 

Ég myndi hugsa mig vel um áður 
en ég myndi kalla mig það sjálf-
ur.“ Tónleikaferðir Benna Hemm 
Hemm um Skandinavíu og Banda-

ríkin eru einnig fyrirhugaðar, en 
Murta St. Calunga kemur einmitt 
út vestanhafs í júlí. 

Benni hefur dvalið í Edinborg 
síðan í september og líst vel á sig 
í stórborginni. „Lífið hefur aldrei 

verið betra, ég veit ekki af hverju 
það er. Ég hef aldrei haft minni 
peningaáhyggjur, sem er ágætt, en 
það er alveg flott kreppa í gangi 
hérna líka,“ segir hann. 

 freyr@frettabladid.is

MEÐ SKOTUM Í EVRÓPUTÚR

BENNI HEMM HEMM Benedikt Hermann Hermannsson hefur það gott í Edinborg 
þar sem hann er búsettur. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



4ra rétta seðill
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  

Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207 - Netfang perlan@perlan.is - Vefur www.perlan.is
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Allt í steik
verð frá 4.590 kr.

Perlan
Ein magnaðasta bygging Reykjavíkur á daginn. 
Eitt besta veitingahúsið á kvöldin.

Gjafabréf PerlunnarGóð tækifærisgjöf!1

2

3

4

VELDU MILLI ÞRIGGJA AÐALRÉTTA

Allt í steik framlengt til 19. apríl

Nýr A la Carte hefst 20. apríl!
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25. – 27. apríl

24. – 26. apríl

Verð á mann:

59.900 kr.

75.900 kr.

Innifalið: Flug með sköttum og 
öðrum greiðslum og miði á leikinn.

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum 
greiðslum, hótelgisting með morgunverði 
í 2 nætur og miði á leikinn.

Nánar á expressferdir.is
eða í síma 5 900 100

Man. Utd.
Tottenham

Arsenal
M’boro 

Verð á mann í tvíbýli:

Boltinn er hjá okkur!

TILBOÐ!

HANDBOLTI Fram tryggði sér í gær 
sæti í úrslitakeppni N1-deildar 
karla með fjögurra marka sigri 
á FH, 30-26. FH hefði þurft sigur 
í leiknum til að eiga möguleika á 
sæti í úrslitakeppninni.

Fram byrjaði miklu betur í 
leiknum og náði mest 
átta marka forystu. En 
FH náði að bíta frá sér 
í síðari hálfleik og var 
nálægt því að jafna metin 
undir lok leiksins.

„Við hleyptum þessu 
upp í óþarfa spennu,“ sagði 
Stefán Baldvin Stefánsson, 
leikmaður Fram, eftir leik. 
„Þeir fóru að spila 4-2 vörn 
sem við réðum ekki við. 
Við hættum líka að spila 
skynsamlega og sem lið.“

Hann var þó ánægður 

með sigurinn og sætið í úrslita-
keppninni. Fram færðist upp í 
þriðja sæti deildarinnar þar sem 
HK gerði jafntefli við Hauka á 

sama tíma í gær.
Elvar Erlingsson, 

þjálfari FH, var óánægð-
ur með leikinn en sáttur 

við tímabilið í heild.
„Við tókum slæmar ákvarð-

anir í fyrri hálf-
leik sem reynd-

ust dýrkeyptar. 
En fyrir tímabil-

ið hefði ég fagnað því að ná 
fimmta sæti deildarinnar. Ég 
er því nokkuð sáttur enda erum 
við með ungt og óreynt lið.“ 

 - esá

Fram í úrslitakeppnina eftir sigur á FH:

Var óþarflega spennandi

JÓHANN GUNNAR EINARSSON
Skoraði átta mörk fyrir Fram í gær.

> Tinna þrefaldur meistari

Tinna Helgadóttir varð um helgina þrefaldur Íslands-
meistari í badminton en meistaramót Íslands fór fram 
í íþróttahúsinu við Strandgötu í Hafnarfirði um helgina. 
Tinna sigraði í einliða- og tvíliðaleik kvenna sem og 
tvenndarleik ásamt bróður sínum, Magnúsi Inga. Helgi 
Jóhannesson varði titil sinn í einliðaleik karla en þetta 
er fjórði Íslandsmeistaratitill hans síðan 2008. 
Tinna varð hins vegar Íslandsmeistari í ein-
liðaleik kvenna í fyrsta sinn. Íslandsmeistarar í 
tvíliðaleik karla urðu þeir 
Magnús Ingi og Helgi en 
félagi Tinnu í tvíliðaleik 
kvenna var Erla Björg 
Hafsteinsdóttir.

Haukar úr Hafnarfirði urðu um helgina deildarmeistarar bæði í 
N1-deild karla og kvenna. Kvennaliðið vann sigur á FH á 
laugardaginn og tryggði sér um leið efsta sæti deildarinnar. 
Karlaliðið gerði svo jafntefli við HK í gær, 27-27, eftir að hafa 
verið undir í hálfleik.

Bæði lið hafa því tryggt sér heimavallarrétt-
inn alla úrslitakeppnina sem hefst eftir 
páska.

„Þetta var mjög ánægjulegt enda 
mikil vinna að baki,“ sagði Aron Kristjánsson, 
þjálfari Hauka. „Þetta er sá bikar sem mesta 
vinnan fer í og krefst þess að menn haldi ein-
beitingu yfir allt tímabilið.“

Aron sagði sína menn í karlaliði Hauka hafa 
verið sérstaklega öfluga eftir áramót. „Við 
settumst aftur niður í janúarbyrjun til að end-
urskoða okkar gildi og markmið. Þá kom í ljós að við 
vorum staðráðnir í að vinna þennan titil og var það 
markmið okkar. Það var sérstaklega ánægjulegt að klára 

þetta strax í dag svo við getum farið að undirbúa 
okkur fyrir úrslitakeppnina sem fyrst.“

Hann segir það vissulega gott að vera með  
heimavallarréttinn en býst engu að 
síður við jafnri og spennandi úrslita-
keppni.

„Það eru bara fjögur lið í úrslita-
keppninni sem þýðir að aðeins 
lið sem hafa náð góðum 
árangri í vetur komust í 
úrslitakeppnina enda 
hefur baráttan verið 

hörð. En nú byrja allir 
á núlli og ég vona að 
áhorfendur verði fljótir 
að taka við sér því ég á 
von á svakalegri úrslita-
keppni með mikilli baráttu og 
spennu.“

DRAUMAHELGI HJÁ HAUKUM: URÐU DEILDARMEISTARAR Í N1-DEILDUM KARLA OG KVENNA

Verður afar jöfn og spennandi úrslitakeppni

KÖRFUBOLTI „Það er frábært að fá 
oddaleik. Þetta er eins skemmti-
legt og það getur orðið. Við erum 
nú búin að fara í alla úrslitaleiki 
sem í boði voru á tímabilinu sem 
er æðislegt. Þetta er eins og góður 
konfektmoli,“ sagði Jóhannes 
Árnason, þjálfari KR, eftir sigur 
sinna manna á Haukum í gær, 65-
56. Þar með er ljóst að úrslitin í 
rimmu liðanna um Íslandsmeist-
aratitil kvenna í körfubolta ráðast 
í oddaleik á miðvikudagskvöldið.

Eins og úrslitin gefa til kynna 
var varnarleikurinn og baráttan 
í fyrirrúmi. Leikurinn var afar 
kaflaskiptur. Haukar byrjuðu 
betur en heimamenn unnu 2. og 3. 
leikhluta með miklum mun og voru 
komnir í góða stöðu.

En þá virtist allt frjósa í her-
búðum KR og Haukar gerðu sig 
líklega til að stela sigrinum. En 
KR-ingar héldu haus og kláruðu 
leikinn á nokkuð öruggan máta.

„Í versta falli hefðum við getað 
tapað þessu niður. En ég vissi að 
ef vörnin myndi halda myndum 
við klára leikinn. Ég sá það í and-
litunum á Haukunum að þær voru 
þreyttar. En það má heldur ekki 
gleyma því að þær eru með mjög 
góða leikmenn og því var ég alls 
ekkert öruggur með sigurinn,“ 
bætti Jóhannes við.

Kollegi hans hjá Haukum, Yngvi 
Gunnlaugsson, sagði það mjög ólíkt 
sínu liði að hleypa KR-ingum aftur 
inn í leikinn eins og þær gerðu um 
miðbik leiksins.

Svæðisvörn Hauka virkaði mjög 
vel í fyrsta leikhluta en þá fóru 
KR-ingar að hitta vel að utan. 

„Kannski átti ég að prófa svæð-
isvörnina aftur undir lokin en þá 
vorum við farin að elta í leikn-
um. Mér fannst að fyrst og fremst 
þurftum við að ná stemningunni 
aftur upp en því miður þá gekk 

það ekki. En það var mjög svekkj-
andi að ná tíu stiga forystu og fara 
svo að slaka á. Við töluðum um það 
fyrir leikinn að það mætti ekki 
gerast.“

Hvort lið hefur nú unnið bæði 
á heima- og útivelli. Það er því 
ómögulegt að spá fyrir um hvernig 
oddaleikurinn verður. „Þetta eru 
tvö bestu liðin á landinu í dag. Við 
bjuggumst við því að þurfa fimm 
leiki,“ sagði Yngvi.

KR varð bikarmeistari fyrr í 
vetur eftir sigur á Keflavík og á 
því möguleika á að vinna tvöfalt í 
ár. Árangurinn kemur þjálfara KR 

ekki á óvart. „Við hófum tímabilið 
með það fyrir augum að gera eitt-
hvað stórkostlegt. Það er einmitt 
það sem við ætlum að gera – eitt-
hvað stórkostlegt.“

 eirikur@frettabladid.is

Eins og góður konfektmoli
KR vann í gær sigur á Haukum á heimavelli í fjórða leik liðanna um Íslands-
meistaratitil kvenna í körfubolta. Úrslitin um titilinn munu því ráðast í odda-
leik á miðvikudagskvöldið er liðin mætast á heimavelli Hauka í Hafnarfirði.

TEKIÐ Á ÞVÍ Monika Knight, Haukum, og Hildur Sigurðardóttir, KR, í baráttunni í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KR - HAUKAR 65-56
Stig KR: Hildur Sigurðardóttir 22 (12 frák.),
Margrét Kara Sturludóttir 14, Sigrún Sjöfn 
Ámundadóttir 14 (9 fráköst), Guðrún Þorsteins-
dóttir 5 (8 fráköst), Helga Einarsdóttir 5, Guðrún 
Ámundadóttir 4, Guðrún Sigurðardóttir 1.
Stig Hauka: Slavica Dimovska 17, Ragna 
Brynjarsdóttir 13, Monika Knight 10, Kristrún 
Sigurjónsdóttir 6, Guðbjörg Sverrisdóttir 6, Telma 
Fjalarsdóttir 4 (8 fráköst).
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19.05 Keflavík – KR, beint  
 STÖÐ 2 SPORT

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

19.20 Psych   SKJÁREINN

20.00 Seinfeld   STÖÐ 2 EXTRA

22.10 New Amsterdam   STÖÐ 2

20.20 Villta Kína   SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Hanna Montana  (27:56)

17.53 Sammi  (18:52)

18.10 Millý og Mollý  (4:26)

18.12 Herramenn  (45:52)

18.25 Fréttaaukinn  Fréttaþáttur í umsjón 
Boga Ágústssonar og Elínar Hirst. (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Kastljós

20.20 Villta Kína  (Wild China: Land 
pöndunnar) (4:6) Breskur heimildamynda-
flokkur um náttúru og dýralíf í Kína. Hjarta 
Kína þar sem Han-fólkið býr er miðdep-
ill 5000 ára menningarsamfélags. Þar er 
Kínamúrinn, Himnahofið og Ólympíuleik-
vangurinn í Beidjing og þar eru líka risa-
pandan, apinn snubbi og fjalluxinn. 

21.15 Lífsháski  (Lost V) Bandarískur 
myndaflokkur um hóp fólks sem komst lífs 
af úr flugslysi og neyddist til að hefja nýtt líf 
á afskekktri eyju í Suður-Kyrrahafi þar sem 
dularfullir atburðir gerast. 

22.00 Tíufréttir

22.20 Aðþrengdar eiginkonur  (Despe-
rate Housewives V) Þáttaröð um nágranna-
konur í úthverfi sem eru ekki allar þar sem 
þær eru séðar. (e)

23.05 Spaugstofan  (e)

23.30 Bráðavaktin  (ER) (12:19) Banda-
rísk þáttaröð sem gerist á bráðamóttöku 
sjúkrahúss í stórborg. (e) 

00.15 Kastljós  (e)

00.55 Dagskrárlok

20.00 Mér finnst  Í umsjón Bergljótar 
Davíðsdóttur og Katrínar Bessadóttur. 

21.00 Leið til léttara lífs  Guðjón Sig-
mundson, Sigurbjörg Jónsdóttir og Viðar 
Garðarsson fjalla um heilsufar og mataræði. 

21.30 Í nærveru sálar  Umsjón hefur Kol-
brún Baldursdóttir sálfræðingur. 

22.00 Skýjum ofar  Dagbjartur Einarsson 
og Snorri Jónsson eru umsjónarmenn. 

22.30 Ástvinanudd  Nuddþáttur í umsjón 
Gunnars L. Friðrikssonar.

08.00 Iron Giant

10.00 On A Clear Day 

12.00 Norbit 

14.00 Buena Vista Social Club 

16.00 Iron Giant 

18.00 On A Clear Day 

20.00 Norbit Gamanmynd með Eddie 
Murphy í aðalhlutverki. 

22.00 The Gingerbread Man

00.00 The Night We Called It a Day 

02.00 Bodywork 

04.00 The Gingerbread Man 

06.00 Lake House 

17.05 Dallas - Cleveland Útsending frá 
leik í NBA körfuboltanum.

19.05 Keflavík - KR Bein útsending frá 
leik í Iceland Express deildinni í körfubolta.

21.00 Atvinnumennirnir okkar - Pétur 
Jóhann Sigfússon Eitt best geymda leynd-
armál íslenskrar íþróttasögu sýnir allar sínar 
bestu hliðar en þessi ástsælasti íþróttamaður 
Íslands fyrr og síðar leiðir Auðunn Blöndal í 
allan sannleikann um hæfileika sína á hinum 
ýmsu sviðum.

21.35 World Supercross GP Að þessu 
sinni fór mótið fram á Edward Jones Dome 
leikvanginum í St. Louis.

22.30 Þýski handboltinn. Markaþátt-
ur Hver umferð gerð upp í þessum flotta 
þætti um þýska handboltann. Handknattleik-
ur á heimsmælikvarða.

23.00 Keflavík - KR Útsending frá leik í 
Iceland Express deildinni í körfubolta.

00.30 World Series of Poker 2008 
Sýnt frá World Series of Poker þar sem mæta 
til leiks allir bestu og snjöllustu pókerspilar-
ar í heiminum.

 

17.15 Premier League World Nýr þátt-
ur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá 
ýmsum óvæntum hliðum.

17.45 Markaþáttur Allir leikir umferðar-
innar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll 
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

18.45 PL Classic Matches Arsenal - Man 
United, 1998. Hápunktarnir úr bestu og eftir-
minnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

19.15 Portsmouth - Liverpool Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.00 Ensku mörkin Allir leikir umferð-
arinnar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll 
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

22.00 Coca Cola mörkin Allir leikirnir, 
öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í 
þessum magnaða markaþætti.

22.30 Man. Utd. - Chelsea Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

06.00 Óstöðvandi tónlist

07.00 Spjallið með Sölva  (6:12) (e)

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Óstöðvandi tónlist

12.00 Spjallið með Sölva  (6:12) (e)

13.00 Óstöðvandi tónlist

17.30 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem 
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti. 

18.15 Game Tíví  (8:15) (e)

18.55 The Game  (1:22) Bandarísk gam-
anþáttaröð um kærustur og eiginkonur 
hörkutólanna í ameríska fótboltanum. 

19.20 Psych  (5:16) Stórhættulegur 
glæpamaður sem Henry handtók árið 1978 
er látinn laus vegna mistaka og Shawn og 
Gus hverfa aftur til diskótímabilsins til að 
komast að hinu sanna í málinu og koma 
krimmanum aftur bak við lás og slá.

20.10 One Tree Hill  (10:24) Payton 
stendur fyrir tónleikum með Angels and Air-
waves og það gengur á ýmsu baksviðs. 
Lucas reynir að sætta sig við samband 
hennar og Julians, Haley er með sviðsskrekk 
og Nathan þarf að taka ákvörðun sem gæti 
breytt lífi hans.

21.00 Heroes  (16:26) Eftir röð óvæntra 
atburða eru hetjurnar á flótta undan nýjasta 
andstæðing þeirra, Nathan Petrelli. Málverk 
Matts benda til þess að einhver nákominn 
honum muni mæta örlögum sínum. Syler 
heldur áfram að leita að pabba sínum.

21.50 CSI  (11:24) Bandarískir þættir um 
störf rannsóknardeildar lögreglunnar í Las 
Vegas. 

22.40 Jay Leno 

23.30 The Cleaner  (3:13) (e)

00.20 Óstöðvandi tónlist

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 (283:300)

10.15 Sisters (16:28)

11.05 Cold Case (6:23)

11.50 Life Begins (3:6) 

12.35 Nágrannar

13.00 Hollyoaks (156:260)

13.25 Finding Neverland  Bandarísk 
verðlaunamynd frá árinu 2004 sem segir 
frá því hvað varð til þess að JM Barrie skrif-
aði Pétur Pan.

15.10 ET Weekend  Fremsti og frægasti 
þáttur í heimi þar sem allt það helsta sem 
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólks-
ins er tíundað á hressilegan hátt.

15.55 A.T.O.M. 

16.20 Íkornastrákurinn 

16.43 Galdrastelpurnar 

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends  Umbreytingin úr vinum í 
elskendur reynist Joey og Rachel erfiðari en 
þau höfðu gert ráð fyrir. Ross finnst hann 
fölur en tekst ekki að fylgja einföldum leið-
beiningum um brúnkusprey.

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.35 The Simpsons (5:20) Nítjánda 
þáttaröðin um Simpsonsfjölskylduna.

20.00 American Idol (23:40) 

21.25 American Idol (24:40)

22.10 New Amsterdam (2:8) Í hart-
nær 400 ár hefur John Amsterdam lifað í lík-
ama 35 ára gamals manns. Hann starfar nú 
sem lögreglumaður í New York enda gjör-
þekkir hann orðið huga glæpamanna.

22.55 Bermuda Triangle. Startling 
New Secrets Heimildarmynd þar sem Lest-
er Holt leiðir okkur í gegnum leyndardóma 
Bermúdaþríhyrningsins. 

00.25 Bones (3:26) 

01.10 Once Upon a Wedding 

02.40 Finding Neverland 

04.20 Cold Case (6:23) 

05.05 Fréttir og Ísland í dag 

> Josh Holloway
„Hefði þátturinn Lost 
fjallað um fallegt fólk sem 
væri úti á fallegri eyju að 
grilla sykurpúða og leika 
sér í blaki, þá hefði hann 
ekki enst lengi.“ 
Holloway leikur hörkutólið 
James Sawyer í þættinum 
Lífsháski (Lost). Sjón-
varpið hefur sýning-
ar á nýrri þáttaröð 
í kvöld. 

▼

▼

▼

▼

Á laugardaginn var næstsíðasti þáttur Gettu 
betur í ár, en sá fyrsti sem undirritaður hefur 
séð. Örlögin meinuðu mér reyndar að sjá 
seinni helming þáttarins. En sá fyrri var æsi-
spennandi, fyrir utan að skólinn í Grafarvogi átti 
aldrei séns.
Það sem var æsandi var að sjá hvað færi 
úrskeiðis næst hjá aðstandendum þáttarins. 
Þeir, og sérstaklega spyrillinn, heltóku áhorf-
endur með afar mannlegri og brothættri fram-
göngu. Þetta var eins og að horfa á línudans, 
vitandi að dansarinn gengur ekki svo styrkum 
fótum. Áhorfendur gátu þannig lifað sig inn í 
þetta. Sumir í ótta um að dansarinn dytti, en 
aðrir í vímu meinfýsinnar; í von um að sjá hann 
falla.
Eva María kastaði upp krónu til að hefja leika. 

Myntin skall úr lófa hennar og beint í gólfið. 
Þar með var tónninn sleginn. Best að hefja 
hraðaspurningar akkúrat núna: einn tveir og 
æ! Ekki gekk það. Og hvar er eiginlega blaðið 
með spurningunum? Æ og ó. Árans vand-
ræði eru þetta!
Eva játaði að hún væri stressuð og ég 
fann til með henni. En – eins grimmi-
lega og það hljómar – þjáningar henn-
ar urðu mér til afþreyingar. Ég dáist að 
henni fyrir að láta sig hafa þetta og 
það setur einfalda spurningakeppni 
á allt annað plan, að hafa svona 
aukaraunveruleikafaktor innvafinn. 
Ég tek frá næsta laugardagskvöld til 
að horfa á lokaþáttinn, bara til að 
sjá hvernig hetjunni reiðir af.

VIÐ TÆKIÐ KLEMENS ÓLAFUR SÁ GETTU BETUR Í NÝJU LJÓSI

Línudans í beinni
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RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

SVT 1

06.38 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Auðlindin
07.10 Morgunvaktin heldur áfram
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Vítt og breitt
14.03 Bak við stjörnurnar

15.03 Útvarpssagan: Blátt og rautt
15.30 Lostafulli listræninginn
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Stjórnskipan lýðveldisins
22.07 Veðurfregnir
22.12 Lestur Passíusálma
22.18 Ársól
23.10 Á tónsviðinu
00.07 Næturtónar

10.05 Dalziel and Pascoe 10.55 Dalziel and Pascoe 
11.45 My Hero 12.15 The Weakest Link 13.00 
EastEnders 13.30 My Hero 14.00 Blackadder 
Goes Forth 14.30 The Weakest Link 15.15 Dalziel 
and Pascoe 16.05 Dalziel and Pascoe 16.55 
EastEnders 17.25 The Weakest Link 18.10 My Hero 
18.40 Blackadder Goes Forth 19.10 The Inspector 
Lynley Mysteries 20.00 The State Within 20.50 
Blackadder Goes Forth 21.20 My Hero 21.50 
The State Within 22.40 Dalziel and Pascoe 23.30 
Dalziel and Pascoe 

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 21 
Søndag 10.50 Aftenshowet 11.20 OBS 11.30 
Junibevægelsens landsmøde 12.00 Det lille hus 
på prærien 12.50 Nyheder på tegnsprog 13.00 
DR Update - nyheder og vejr 13.10 Boogie Mix 
14.00 Family Guy 14.30 Braceface 14.50 Her 
sover Daffy! 15.00 Troldspejlet 15.15 Robotboy 
15.30 Den travle by 16.00 Aftenshowet 16.30 TV 
Avisen med Sport 17.00 Aftenshowet med Vejret 
17.30 Gør det selv 19.00 TV Avisen 19.25 Horisont 
19.50 SportNyt 20.00 Kriminalkommissær Foyle 
21.30 OBS 21.35 U-Boat

10.00 NRK nyheter 10.10 Grosvold 11.00 NRK 
nyheter 11.05 Berlin, Berlin 11.30 Slipp naboene 
løs 12.00 NRK nyheter 12.05 Norge rundt 12.30 I 
sørhellinga 13.00 NRK nyheter 13.05 Par i hjerter 
14.00 NRK nyheter 14.10 Dynastiet 15.00 NRK 
nyheter 15.10 Oddasat - nyheter på samisk 15.25 
Tid for tegn 15.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 Barne-tv 16.25 
Vennene på Solflekken 16.40 Distriktsnyheter 
17.00 Dagsrevyen 17.30 Puls 17.55 Flyttefeber - en 
ny start 18.25 Redaksjon EN 18.55 Distriktsnyheter 
19.00 Dagsrevyen 21 19.30 Livet i Fagervik 20.15 
Livet i Fagervik 21.00 Kveldsnytt 21.15 Inspektør 
Lynley 22.45 Nytt på nytt

10.00 Rapport 10.05 Sportspegeln 12.55 Från 
vinterviste till sommarfjäll 14.00 Rapport 14.05 
Gomorron Sverige 14.55 På liv och död 15.25 
Var fan är min revy! 15.55 Sportnytt 16.00 
Rapport med A-ekonomi 16.10 Regionala nyheter 
16.15 Fråga doktorn 17.00 Kulturnyheterna 17.15 
Regionala nyheter 17.30 Rapport med A-ekonomi 
18.00 Familjen Babajou 19.00 Packat &amp; 
klart 19.30 Tonårsliv 20.00 Searching for the 
Wrong-Eyed Jesus 21.30 Kulturnyheterna 21.45 
Grillad 22.30 Nip/Tuck 23.15 Babben & co 00.15 
Sändningar från SVT24 

16.00 Hollyoaks (155:260)

16.30 Hollyoaks (156:260) 

17.00 Seinfeld (10:22)

17.25 E.R. (5:22)

18.10 Osbournes (7:10)

18.30 Auddi og Sveppi 

19.00 Hollyoaks (155:260)

19.30 Hollyoaks (156:260) 

20.00 Seinfeld (10:22) Jerry Seinfeld er 
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á 
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk. 

20.25 E.R. (5:22) Þættir sem gerast á 
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem 
erillinn er næstum óviðráðanlegur og lækn-
arnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarð-
anir upp á líf og dauða.

21.10 Osbournes (7:10) Eins og flest-
um er kunnugt hefur mikið gengið á í lífi Os-
bourne-fjölskyldunnar sem seint verður talin 
til fyrirmyndar. Það er komin tími til að rifja 
upp gamla og góða tíma þessara frábæru 
karaktera.

21.30 Auddi og Sveppi Auddi og Sveppi 
eru mættir í gamanþætti þar sem allt er leyfi-
legt.

22.00 Cold Case (13:23) Ein vinsælasta 
spennuþáttaröð Stöðvar 2 snýr aftur í sjöttu 
seríunni. Lilly Rush og félagar hennar í sér-
deild lögreglunnar halda áfram að upplýsa 
sakamál sem stungið hefur verið óupplýstum 
ofan í skjalakassann.

22.45 Damages (5:13)

23.30 Fringe (12:21)

00.15 Sjáðu

00.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Leitin að áttundu Idol-stjörnu 
Bandaríkjanna er í fullum gangi í 
vinsælasta skemmtiþætti verald-
ar. Þrír keppendur hafa nú þegar 
þurft að kveðja drauminn um 
frægð og frama. Tíu keppendur 
standa eftir og í kvöld taka þau 
fyrir Motown-smelli síðustu 50 
ára. Þau Simon Cowell, Randy 
Jackson, Paula Abdul og Kara 
DioGuardi sitja í dómnefnd en 
það er bandaríska þjóðin sem 
ræður úrslitum í þjóðaratkvæða-
greiðslu. Hverjir komast áfram 
og hver dettur út? 

STÖÐ 2 KL. 20.00

American Idol

Bandarísk gamanþáttaröð um 
kærustur og eiginkonur leikmanna í 
NFL-deildinni í bandarískum fótbolta. 
Melanie Barnett ákveður að fórna 
læknanáminu og fylgja unnustanum 
þegar hann er valinn til að leika með 
San Diego Sabers. Hún kemst fljót-
lega að því að lífið í kringum íþrótta-
hetjurnar er enginn dans á rósum.

   VIÐ MÆLUM MEÐ 
The Game
SkjárEinn kl. 18.55

▼ Meiri þægindi og
aukið geymsluþol

12
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Nú er MS rjóminn í ½ l umbúðum með tappa.
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

LÁRÉTT
2. stagl, 6. í röð, 8. gums, 9. fugl, 11. 
slá, 12. vansæmd, 14. jurtaríki, 16. 
skammstöfun, 17. völlur, 18. fæða, 
20. sjúkdómur, 21. útungun eggja.

LÓÐRÉTT
1. elds, 3. bor, 4. vörurými, 5. fyr-
irboði, 7. pergament, 10. grús, 13. 
form, 15. svara, 16. ris, 19. samtök.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. tafs, 6. áb, 8. lap, 9. lóm, 
11. rá, 12. skömm, 14. flóra, 16. þe, 
17. tún, 18. ala, 20. ms, 21. klak. 

LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. al, 4. farmrúm, 
5. spá, 7. bókfell, 10. möl, 13. mót, 
15. ansa, 16. þak, 19. aa. 

„Þetta er ekkert eins og í gamla 
daga. Ég þarf bara sjálfur að borga 
fyrir farið, ég næ að kaupa farseð-
il og kannski styrkir pabbi mig,“ 
segir Ólafur Ólafsson, unnusti 
Jóhönnu Guðrúnar, Eurovision-
fara Íslands. Eins og kom fram í 
Fréttablaðinu skömmu eftir sigur 
Jóhönnu hafði Ólafur mikinn hug 
á því að fylgja kærustunni sinni til 
Moskvu. En til þess að það verði að 
veruleika þurfa nokkrir hlutir að 
ganga upp. Ólafur stundar nám við 
Flensborgarskólann í Hafnafirði 
og er auk þess í fjarnámi í Versl-
unarskólanum. „Ég þarf að færa 
prófin aðeins til í Versló, kannski 
um tvo daga og vona að stjórnend-
ur skólans komi til móts við þær 
óskir,“ segir Ólafur. Þau Jóhanna 
Guðrún hafa verið saman í tæp 
tvö ár.

Ólafur er staðráðinn í að sjá 
Jóhönnu á undanúrslitakvöld-
inu sem verður á þriðjudeginum. 
„Mig langar alveg rosalega til að 
vera í Moskvu þegar hún stígur á 
stóra sviðið í fyrsta skipti. Og ef 
hún kemst alla leið í úrslitin þá 
verð ég auðvitað að vera þar líka,“ 
segir Ólafur 

En ef svo ólíklega fer að Ólafur 
kemst ekki til höfuðborgar Rúss-
lands þarf Jóhanna ekkert að kvíða 
því að hún verði ein og yfirgefin. 
Því móðir hennar, Margrét Stein-
dórsdóttir, verður henni til halds 
og traust. Margrét sagðist í sam-
tali við Fréttablaðið vera ákaflega 
spennt fyrir ferðinni. Enda væri 
Moskva heillandi borg og þangað 
hefði hún ekki komið áður. „Maður 
á ekki beint leið um Moskvu á 
hverjum degi,“ segir Margrét 
sem hefur fylgt dóttur sinni eins 
og skugginn á nokkuð löngum ferli 
hennar.

Margrét er ekki í nokkrum vafa 
um að dóttir hennar hafi allt til 
brunns að bera til að geta staðið 
sig vel í þessari hörðu keppni þrátt 
fyrir ungan aldur. „Ég held að 
Jóhanna sé yngsti keppand-
inn miðað við það sem ég 
hef lesið á þessum Euro-
vision-síðum en það ætti 
ekki að koma að sök, hún 
er svo sterkur persónu-
leiki,“ segir Mar-
grét sem hyggst 
fyrst og fremst 
vera í hlutverki 
„mömmunnar“ í 
þessari ferð.

O g  E u r o -
vision-nirðirn-
ir hafa mikið 

verið að spá og spekúlera í fram-
lagi Íslendinga, Is it True? End-
anleg útgáfa lagsins fór á Netið 
í gær og hefur fengið prýðilega 

dóma. Jóhönnu hefur verið spáð 
þriðja sætinu í forkeppninni af 
veðbönkum en í úrslitunum 
getur síðan allt gerst.  „Mér 

skilst síðan að ein-
hverjir hafi stillt 

laginu upp á 
móti framlagi 
Breta,“ segir 
Margrét en það 

er samið af söng-
leikjakóngnum 
Andrew Lloyd 
Webber.

 freyrgigja@

frettabladid.is 

ÓLAFUR ÓLAFSSON:  HLIÐRAR TIL PRÓFLESTRI FYRIR EUROVISION-FERÐ

Kærasti Jóhönnu safnar 
fyrir farseðli til Moskvu

SAMHENTAR Mæðgurnar Margrét og Jóhanna hafa farið víða saman og Margrét 
hefur stutt dyggilega við bakið á dóttur sinni. Hún verður við hlið hennar í Moskvu 
þegar Eurovision-keppnin fer þar fram. Ólafur, kærasti Jóhönnu, þarf sjálfur að greiða 
fyrir farseðilinn til Moskvu vilji hann sjá unnustu sína á stóra sviðinu.

„Þetta er heljarinnar fyrirtæki, við 
höfum verið að ræða við þá að undan-
förnu en nú er talað um að við þurfum 
að fara til Sviss, New York og London 
og ræða við forsvarsmenn fyrirtæk-
isins þar,“ segir Magnús Scheving en 
tannkremsrisinn Colgate hefur áhuga 
á að fá Latabæjarpersónurnar á vörur 
sínar. 

Magnús segir að þetta sé allt á við-
ræðustigi og því ekki útséð með fram-
haldið en bætir því við að Colgate vanti 
einhverja þekkta fígúru til að auglýsa 
vöru sína.

 „Íþróttaálfurinn er náttúrulega 
mjög áhugasamur um tannhirðu 
barna, hann burstar tennurnar á hverj-
um morgni í hverjum þætti og syngur 
meira að segja um mikilvægi þess að 
bursta tennurnar,“ segir Magnús og 
því ljóst að persónur þessa vinsæla 
sjónvarpsþáttar eru tilvaldar til að 
auglýsa tannkrem. 

„Og svo má náttúrulega ekki gleyma 
því að Latibær var einu sinni styrkt-

ur af Tannlæknafélaginu á 
Íslandi,“ skýtur Magnús að.

Og Latibær heldur áfram að 
heilla heimsbyggðina upp úr 
skónum. Nýverið var staddur 
hér á landi viðskiptaútvarpsmað-
urinn Peter Day sem starfar hjá 
BBC World Service. Day þessi er 
ákaflega virtur í sínu fagi og hann 
var agndofa yfir þeim árangri sem 
Latibær hefur náð á heimsvísu. 
„Honum fannst magnað að 
sjá fyrirtæki eins og Lata-
bæ sem hefði samfélags-
lega ábyrgð blómstra. 
Það væri dálítið á 
skjön við það sem 
áður þekktist,“ 
segir Magnús en 
Day lýsti meðal 
a n n a r s  y f i r 
áhuga sínum á að 
gera heimildarmynd um 
Latabæjarfyrirbærið íslenska. 

 - fgg

Latibær á tannkremstúpur

„Myndin er á lokastigi og verð-
ur sýnd á laugardagskvöld fyrir 
páska,“ segir Egill Eðvarðsson en 
mynd hans um sögufræga píla-
grímsför FTT og Hljóma til Liver-
pool er komin á dagskrá Ríkissjón-
varpsins.

Um hundrað manna hópur fór 
sérstaka afmælisför til Liver-
pool síðasta sumar á Bítlaslóðir. 
Meðal annars var farið á tónleika 
Pauls McCartney og fylgst með 
því þegar Hljómar stigu á svið í 
hinum sögufræga Cavern-klúbbi 
– 44 árum eftir að þeir tóku þar 
frægt „gigg“. Skipuð nákvæmlega 
þeim sem komu þar fram fyrir 44 
árum: Gunnari, Rúnari Júlíussyni, 
Eggerti Kristinssyni og Erlingi 
Björnssyni. Það gigg markar í 

raun upphaf gríðarlegra vinsælda 
Hljóma á Íslandi,

Myndin heitir Sveitapiltsins 
draumur og er tileinkuð minn-
ingu Rúnars Júlíussonar sem Egill 
segir sér ljúft og skylt. „Þetta 
snertir marga fallega strengi í 
brjóstum. Ferðin, upplifunin og 
svo Rúnars þáttur í þessu. Hann 
fer þarna sína hinstu för og allir 
fylgja honum. En menn voru 
ánægðir með þennan hóp sem 
fylgdi Hljómum. Ferðin hófst í 
Keflavík og endar þar.“

Elsa María Jakobsdóttir er 
umsjónarmaður en tökumaður 
er Jón Páll Pálsson. Rætt er við 
ferðalanga en meginefnið eru 
viðtöl við Hljómana sem rifja 
upp fyrstu árin. Og hver sér þetta 

sínum augum. „Eins og Gunni 
segir svo ágætlega þá eru til fjór-
ar ólíkar útgáfur á hvernig Hljóm-
ar urðu til. Elli segir eitt og Rúnar 

annað, Eggert með þriðju ver-
sjónina og Gunni ypptir öxlum og 
segir: það eru margar útgáfur af 
þessu,“ segir Egill. - jbg

Sveitapiltsins draumur á dagskrá fyrir páska

TÖKULIÐ Á BÍTLASLÓÐ Mynd Egils Eðvarðssonar um rómaða pílagrímsför Hljóma og 
aðdáenda þeirra er nú á lokastigi. FRÉTTABLAÐIÐ/JAKOB

„Hún hefur alltaf verið afskap-
lega hugmyndarík og dugleg og 
ég er auðvitað mjög ánægð með 
hana. Hún hefur alltaf verið að 
búa eitthvað til, teikna eitthvað 
og byggja frá hún fæddist. Og ég 
er nú þegar búin að panta hjá 
henni stól.“

Anna Sigríður Arnþórsdóttir, móðir 
Andreu Tryggvadóttur, sem komst í úrslit 
í þekktri danskri húsgagnakeppni með 
umhverfisvæna hugmynd að stól. 

Í SÓKN Magnús og 
Latibær hafa ekki 
lagt árar í bát held-
ur eru í viðræðum 
við tannkrems-
risann Colgate 

um samstarf.

25% AFSLÁTTUR AF 
ÖLLUM FISKI Í DAG
ýsuflök, lúðusneiðar laxaflök, fiskréttir

hörpuskel, humar, rauðmagi og margt fleira.

HUGSUM UM HEILSUNA OG BORÐUM FISK.

Félag hljómplötuframleiðanda 
stendur fyrir kosningu á hundrað 
bestu plötum allra tíma á Íslandi 
í samvinnu við Tónlist.is og Rás 
2. Hægt er að kjósa á milli fjögur 
hundruð platna, þar á meðal eru 
fjórar frá hljómsveitinni Todmobile 
sem gerði garðinn frægan á tíunda 
áratugnum. Er það svo sem ekki 
í frásögur færandi nema það að í 
stjórn Félags hljómplötuframleið-
anda er einmitt bassa-
leikari Todmobile, 
Eiður Arnarsson. 
Todmobile er 
þó hvergi nærri 
atkvæðamest á 
listanum og til að 
mynda eiga Stuð-
menn, Sálin 
og Ný dönsk 
þar sex plötur 
hver. 

Halldór Bragason, blúsmaður 
númer eitt á Íslandi, hefur í nægu 
að snúast í kringum heimsókn 
Pinetops Perkins, blúsarans 
aldraða. Eins og greint hefur verið 
frá vildi kappinn sérstakt reyk-
ingaherbergi og lifir víst eingöngu 
á McDonald‘s-hamborgurum 
en hefur látið af þeirri iðju sinni 
að drekka heila koníaksflösku 
yfir daginn. Nú ætla kokkarnir 
á Vox að reiða fram sérstaka 
hamborgaramáltíð handa Pinetop 

en hún samanstend-
ur víst af tveimur 

tvöföldum 
hamborgur-
um, tveimur 

eplabökum og 
miðstærð af 
Sprite. 

- fb/fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1 Svein Harald Öygard.

 2 Bolungarvík.

 3 Margrét Ingibjörg 
Halldórsdóttir.



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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!!!
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VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Gerðar Kristnýjar

Í dag er mánudagurinn 30. mars, 
89. dagur ársins.

6.52 13.32 20.13
6.34 13.17 20.01

með ánægju

Gatwick
Bandaríkin

Ísland

Mið-Ameríka
Karíbahafið Afríka

Asía

Evrópa
London

Gatwick til 
allra átta!

Frá og með 1. maí flytjum við okkur frá Stansted yfir á Gatwick

flugvöll (South terminal). Gatwick er þægilega staðsettur suður af 

London og þaðan fljúga flugfélög á borð við easyJet, British Airways 

og US Airways til allra heimshorna. Möguleikar á ódýru og fjölbreyttu 

tengiflugi verða þá enn fleiri fyrir hagsýna og ævintýragjarna 

ferðalanga.

Kynntu þér Gatwick og bókaðu flug á frábæru verði á 

www.icelandexpress.is

Bandaríkin

Ísland

Mið-Ameríka
Karíbahafið Afríka

Asía

Evrópa
London

www.gatwickairport.com

Bókaðu
tengiflug!

  Frá 
1. maí

2009

Opið 07 til 02
Lyfja Lágmúla

- Lifið heil

www.lyfja.is

Árið 1975 fórum við pabbi á 
opnun myndlistarsýningar 

í Gallerí Súm eins og fínt fólk. 
Þar var margt um manninn og 
listaverkin breiddust yfir veggi 
eins og bergflétta. Svo sat þarna 
líka myndastytta í stól. Þetta var 
alhvít kona með hönd undir kinn 
og bærði ekki á sér frekar en stytt-
ur yfirleitt. Og þó. Allt í einu greip 
fólk andann á lofti og skvaldrið 
þagnaði. Myndastyttan virtist hafa 
fengið nóg. Hún var staðin upp og 
gekk hikandi skrefum í átt að dyr-
unum. Sýningargestir eltu auðvit-
að forvitnir og fylgdust með henni 
hverfa sjónum úti í porti. Gjörn-
ingurinn reyndist vera eftir Rúrí 
sem hafði ekki vílað fyrir sér að 
sitja þarna grafkyrr í um það bil 
40 mínútur.

MYNDARÖÐ af gjörningnum 
hangir uppi á sýningunni Nokkrir 
vinir sem stendur nú yfir í Lista-
safni Íslands. Þar birtumst við 
pabbi á einni myndinni. Hann 
frakkaklæddur en ég í úlpu af eldri 
frænku minni og hef ekki hirt um 
að taka af mér hettuna. Buxurn-
ar mínar eru úr köflóttu ullarefni 
sem stakk. Við horfum stóísk fram 
hjá styttunni. Hún vekur enga sér-
staka athygli hjá okkur. Við tökum 
að minnsta kosti ekki eftir því að 
hún andar. Þetta er augnablikið 
áður en sýningargestum varð ljóst 
að leikið hafði verið á þá. Þetta er 
augnablikið áður en ég uppgötvaði 
endanlega hvílíkt lifandis fjör list 
getur verið.

EKKI er þetta í fyrsta sinn sem ég 
sé myndirnar því ég man eftir að 
hafa rekist á þær að minnsta kosti 
tvisvar áður á sýningu. Á þeirri 
sem nú hangir uppi í Listasafninu 
lætur Rúrí aftur á móti stólinn 
sem styttan sat á fylgja með. Ég 
man að minnsta kosti ekki eftir því 
að hafa barið hann áður augum. Á 
stólnum hvílir líka blind og þögul 
gríman, auk hjúpsins sem var um 
annan fótinn og slæðunnar sem 
hvíldi á höfði styttunnar. 

NÚ þegar allur þessi tími er liðinn 
frá gjörningnum og myndirnar af 
honum eru sýndar í jafnhátíðlegu 
safni verða þessir hvítu munir 
að helgidómum. Það rennur fyrst 
núna upp fyrir mér að þetta var 
ekki myndastytta sem við eltum 
út í portið forðum daga, heldur 
sjálf María mey. Orðalaust stakk 
hún okkur af. Við stöndum eftir án 
nokkurra vegvísa eða skilaboða en 
þó svolítið meyr yfir því að hafa 
fengið að sjá hana þótt ekki væri 
nema í mýflugumynd.

Hin helga mær
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